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Məsələ əbədi həyatda deyil, əbədi həyatilikdədir.
Nitsşe

... İncəsənətin qanunudur bu: dramatik süjetlə gizli əlaqəmizin
olduğunu duymadıqda, teatr bizdə nə əxlaqi əks-səda, nə də maraq
oyadır.
Bomarşe

Varlığımızın təbii başlanğıclarına baş vurmağımız bu yolla
məqsədə doğru sonrakı daha azad addımlarımızda özünü doğrultmuş
olur: hissə istinad edərək, biz yalnız zəka üçün qida tapırıq...
Santayana
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SÜJET
SÜJET ÜÇÜN İLKİN MATERİAL NƏ OLA BİLƏR?
Pyesin canlı şəkildə qavranılması, roman və ya musiqi əsərində
olduğu kimi, yaşantılar selindən ibarətdir, belə ki, o, gah geniş məcra
ilə sakitcə axır, gah dağ çayı kimi dar dərələrdən şütüyür, gah aramla
xəfif-xəfif axır, gah çayın dibindəki köndələn daşlara dəyib qaynayır
və guruldayır, gah şəlalə kimi yuxarıdan tökülür, gah da maneəni dəf
edərək, sonradan öz sularını okeana gətirir. Məhz bu cür səmimi
qavrayışa alimlər, tənqidçilər və pedaqoqlar çox az diqqət ayırırlar.
Onlar “Hamlet”i izah edəcək hər cür nəzəriyyələr yaradır və bu
nəzəriyyələrin qüsursuzluğuna tamamilə inanırlar. Ancaq
tamaşaçıdan şənbə axşamı nə üçün teatra və ya kinoya getdiyini
soruşsaq, çətin ki, ağlabatan bir cavab eşidə bilərik. İnsanlar
elementar problemləri həll etməmiş mürəkkəb problemlərin həllinə
başlayanda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bizim halda necə, elementar
problemlər həll olunubmu? Ən sadə suallara cavab vermək həmişə
daha çətindir. Buna görə də, onları mürəkkəb suallara cavab
verdiyimiz şəkildə cavablamalıyıq: tamı tərkib hissələrinə ayırıb,
tədricən sadədən mürəkkəbə, xammaldan, ilkin materialdan emal
olunmuş məhsula keçməliyik.
Yaxşı, bəs süjet nədir? Daxili nəzərlərimiz önündə o dəqiqə
həddindən artıq mürəkkəb və zərif hazır məhsul canlanır. Bu
məhsulun hazırlanması üçün hansı xammaldan istifadə olunub? Qəti
şəkildə həyat, “həyatın tərs üzü”nü də özündə ehtiva edən rəngarəng
həyat deyə bilərik. Sual bu cür ümumi şəkildə qoyularsa, biz ona
hətta ilkin formada belə, müfəssəl cavab vermək iqtidarında
olmayacağıq. Süjetin əsasında duran cilalanmamış materialın
təhlilinə biz yalnız bütövlükdə həyatın özündən daha dar tədqiqat
obyekti tapacağamız təqdirdə başlaya bilərik, özü də biz dramatik
əsərin süjetini təhlil edirik deyə, tədqiqatımızın obyekti qismində
məhz dramaturgiya üçün xarakterik olan nəsnəni seçməyimiz daha
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düzgün olar. Bu “nəsnə”nin axtarışında Corc Santayananın məşhur
fikrinə müraciət edək, o deyir ki, roman yazarı hadisələri digər
insanların şüuru prizmasından görə bilirsə, dramaturq “bizə digər
insanların şüurunu hadisə prizmasından görmək imkanı yaradır”.
Süjet binadırsa, hadisələr, vaqeələr, epizodlar və əhvalatlar binanın
tikildiyi kərpiclərdir.
Öz-özlüyündə hadisələr hələ dramatiklikdən məhrumdurlar.
Onlar yalnız tamaşaçı tərəfindən görüldükdə dramatiklik qazanırlar.
Nədə isə dramatiklik görmək – birincisi, konfliktin elementlərini
duymaq, ikincisi, konfliktin bu elementlərinə emosional cavab
vermək deməkdir. Emosional cavab konfliktin sizi narahat
etməsindən, heyrətləndirməsindən, təsirləndirməsindən ibarətdir.
Ayrılıqda götürülmüş konflikt də dramatizmdən məhrumdur. Biz
hamımız nüvə müharibəsi alovunda dünyamızı dəyişsək, konfliktlər
fizika və kimya aləmində qalacaq. Bu konfliktlər dramatik
qarşıdurmanı deyil, adi prosesi təcəssüm etdirir. Əgər dramaturgiya
qavranılacaq nəsnədirsə, deməli, onu qavrayacaq kimsə olmalıdır.
Dramaturgiya bütövlükdə bəşər aləminə məxsusdur.
Bizi əhatə edən dünya nə dərəcə dramatikdir? Belə bir fikir
yayılıb ki, dramatizm elementlərinə nadir hallarda rast gəlinir və
bizim gündəlik yaşayışımız darıxdırıcı, boz, konfliktsizdir. Dəfələrlə
deyilib ki, həyat ümumilikdə sonsuz təkrarlardan, dairə üzrə
hərəkətdən ibarətdir. Həyat haqqında eyni sözlər bu və ya digər
tarixi dönəmlərdə, bu və ya digər konkret məkanlarda da deyilib.
Ancaq əgər biz dramatizmin yalnız hadisələri deyil, həm də
bizim ona emosional reaksiyamızı nəzərdə tutduğunu qəbul ediriksə,
onda həyatımızın nə dərəcədə dramatik olması haqqında sualın
cavabının, haradasa, subyektivliyini də etiraf etməliyik. Birinə
darıxdırıcı görünən bir şey, o birisini dərindən təsirləndirə bilər.
Hətta həyatın dramatizmdən məhrum olduğunu düşünənlərin
tərəfdarları istisnaları görməyə bilməzlər.
“Təyyarə ilə aradan çıxan bankir; milli qəhrəmanın uşağını
öldürən quldurlar; oğlana çevrilən qız; qüdrətli hökmdar olmuş
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rəngsaz – bizim müəyyən adları qoymaqla aydınlıq gətirə
biləcəyimiz bütün bu hadisələr həqiqətəuyğunluq barədə əsla narahat
olmayan usanmaz jurnalist tərəfindən təsvir edilib”.
Bu sətirlər 30-cu illərdə Rober Brazilyaşın qələmindən çıxıb;
40-cı, 50-ci və 60-cı illərin qəzetlərində də kifayət qədər dramatik
hadisələrə rast gəlmək olar. Qəzet səhifələrindən görünən həyat
dramatizmlə doludur. Bəlkə elə buna görə biz qəzet alırıq?
Bizə etiraz edə bilərlər ki, Lindberq müstəsna bir insan idi, xalq
qəhrəmanı idi, quldurlar isə məhz quldur olduqlarına görə istisna
təşkil edirlər. Qəzetlər isə adi insanlar üçün nəzərdə tutulub – o
insanlar üçün ki, onlar yalnız öz arzularında milli qəhrəman ola
bilərlər və onların övladlarını quldurlar öldürmədiyinə görə rahatca
nəfəslərini dərirlər. Necə olur olsun, milyonlarla adi öləri insanın
həyatının dramatizmdən məhrumluğu fikri çoxları tərəfindən qəbul
edilib. Bu hamılıqla qəbul olunmuş fikir, bir sıra oxşar
vəziyyətlərdəki kimi, yalnız hadisələrin zahiri tərəfini əks etdirir.
Bəli, biz yalnız röyalarda özümüzü xalq qəhrəmanı kimi təsəvvür
edirik. Amma, digər tərəfdən, bu, o deməkdir ki, xəyallarda olsa
belə, biz xalq qəhrəmanlarıyıq. Həyatımızın böyük hissəsini – istər
yuxuda, istərsə də oyaq ikən – xəyala dalmağımızı anlayan kimi, biz
ümumən yayılmış fikri rədd etmək və həyatımızın dramatizmlə bol
olması ilə razılaşmaq məcburiyyətində qalırıq.
Freyd
kitablarından
birində
(“Gündəlik
həyatın
psixopatologiyası”) inandırıcı şəkildə göstərdi ki, nitqimizin ilk
baxışdan məzmunsuz elementlərində dərin məna gizlənir. Adi zehni
fəaliyyət örtüyü altında kəskin emosional konfliktlər gizlənir. Bu
mənada, məgər biz, ilk baxışdan dramatizmin sanki izi-tozu
görünməyən hallarda belə, gündəlik həyatın drmatizmindən danışa
bimərik?
Arzu sözünü mən ən geniş mənada işlədirəm: oyaq ikən xəyala
dalmağı da, yuxugörməni də, yəni bütün bizim fantaziyalarımızı
nəzərdə tuturam (yeri gəlmişkən, bizim “həyat – yuxudur” deməyi
xoşlayan əcdadlarımız da hər iki röya növünü nəzərdə tuturdular).
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Bu fantaziyalar vasitəli və ya vasitəsiz şəkildə arzu ifadəsindən təşkil
olunub; arzular isə insan adlı maşını işə gətirən yanacaq rolunu
oynayırlar. Həyatın bizə dramatik göründüyünü demək düzgün deyil.
Xeyr, əgər biz həyatın dramatik olmasını istəyiriksə, deməli, o,
doğrudan da, bu cürdür – çünki bu istəyimiz israrlı və imperativdir.
Axı bizim həyatın darıxdırcı olması haqqında daimi şikayətlərimiz
də, ilk növbədə, bizim darıxmaq istəməməyimizə işarədir. Hər yeni
günü biz 24 pərdəli drama çevirmək istəyərdik. Hətta həyatdan
imtina özlüyündə dramatik akt sayıla bilər. İstənilən intihar aktında
qisas səyi, özünə diqqət cəlb etməyin son – acınacaqlı və təlaşlı –
cəhdini tapmaq olar. İnsan davranışında dramatik elementin yoxluğu
(misal üçün, rəsmiyyətpərəst anqlosaks davranış tərzini xatırlamaq
kifayətdir) vurğulanmış təmkin vasitəsilə təəssürat yaratmaq
hiyləsindən başqa bir şey deyil. Anqlosakslar özlərindən o qədər
müştəbehdirlər ki, qışqıranda da bunu pıçıltı ilə edirlər.
Dramatiklikdən qəsdən qaçmaq anqlosaksonlara məxsus dramatizm
növüdür.
Həyatın qeyri-dramatik olduğunu və onun yalnız jurnalist,
yaxud dramaturqun həyati konfliktləri “dramatikləşdirməsindən”
sonra dramatizm kəsb etdiyini düşünənlər çoxdur. Ancaq belə
düşünənlər jurnalist və dramaturqun bizim yanğısı söndürülməz
dramatiklik duyğumuza hesablanmış addım atdıqlarını unudurlar.
Belə görsənə bilər ki, hər hansı dramatizmdən ən uzaq hal xəyala
dalmaq həvəsini belə yox edən mütləq bekarçılıqdır. Siz
yorulmusunuz, dincəlmək üçün əyləşirsiniz, mənən sanki sakitsiniz
və siz öz sevimli kürsünüzdə mürgüləyirsiniz. Budur, siz yuxuya
dalırsınız – və o dəqiqə “cəhənnəm” başlayır. Daxili nəzərləriniz
önündə titanik döyüşlər, qorxunc təqiblər, əzablı səhnələr bir-birini
əvəz edir.
Sizin oyanmağınız ilə bütün bunlara son qoyulsaydı, nə var idi
ki?! Amma yox, yuxuda sizi bürüyən əhval-ruhiyyə keçmir –
təəccüblü də deyil, axı onlar sizin başlıca gizli qorxularınızın
ifadəsidir. Siz pis ovqatınızın hayfını həyat yoldaşınızdan çıxırsınız.
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Lap Strindberqin pyesində olduğu kimi! Sizə hakim olmuş
qıcıqlanma qarabasmanızın dramatik miqyaslarına çatır. Bu zaman
telefon zəng çalır. İşdə kiçik bir çətinlik yaranıb. Ancaq bu anda
kiçik olan da böyük görünür. İşlə bağlı xoşagəlməz halı hava
hücumu kimi qəbul edirsiniz. Hirsli vəziyyətdə dəstəyi yerə
qoyursunuz. Sanki əsl sosial dramdır!
Beləliklə, bir tərəfdən, lindberqlər və hitlerlərin iştirakçısı
olduğu möhtəşəm dramlar; digər tərəfdən isə, hər birimizlə gündəlik
baş verən kiçik dramlardır. Ancaq bizim təxyyülümüzdə bu kiçik
dramlar qəzetlərdə haqqında yazılan böyük dramların ölçüsünü və
tam əksini əxz edirlər. Pyeslərlə də buna bənzər hadisə baş verir:
pyeslər adətən görkəmli şəxsiyyətlər baarədə yazılır, ancaq orada
deyilənlər adi, kiçik insanlara tətbiq oluna bilər. Digər tərəfdən, dahi
dramaturq – deyək ki, Çexov – gündəlik həyatın əhəmiyyətsizliyini
təsvir edərkən, o, həmçinin gündəlik həyatın böyüklüyünü,
diapazonu Uolter Mittinin gizli həyatından Don Kixotun cəngavər
fantaziyalarınadək uzanan insan arzularının möhtəşəmliyini
göstərməyə müyəssər olur (hər halda, o, bunu etməyə borcludur).
Virciniya Vulf bir dəfə romanı etdiyimiz qeybətlərin davamı
kimi dəyərləndirmişdir. Belə olduğu təqdirdə, daha az zərifliyi ilə
seçilən dramı1 bədniyyətli dedi-qodularımızın davamı kimi
xarakterizə edə bilərik. Hər iki janr insanların öz yaxınları haqqında
məlumat eşitmək, xüsusilə də onların adətən gizlətməyə üstünlük
verdiyi məlumatı almaq şövqünün göstəricisidir və burada da, bir sıra
digər sahələrdə olduğu kimi, dramaturq özünü, əgər dramaturq
olmasaydı, könüllü casus, yaxud polis xəfiyyəsi olacaq bir insan kimi
nümayiş etdirir. Bu həqiqəti əvvəlcədən mənimsəməsək, sonradan
təhlilimizdə dolaşıqlıq yarana bilər; digər məqamlarla uzaqgörənlik
nümayiş etdirən bir sıra tənqidçilər, məsələn, Edvin Müir də, bu cür
çətinliklə qarşılaşıblar. Müir roman strukturunun tədqiqinə həsr
Erik Bentli kitabın adında, burada və irəlidə “dram” sözünü, ayrıca janrı bildirdiyi
hallar istisna olmaqla, “dramaturgiya” mənasında işlətmişdir (F. C.).
1
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olunmuş kitabında yazırdı: “Həyəcanlı hadisələrdən hesabatsız
həzzin alınması kəskinsüjetli roman oxunuşunu bizim üçün cəlbedici
edir. Nə üçün zorakılıq hadisələrinin təsviri bizə xoş təsir bağışlayır
– bu tapmacanın açması psixoloqların öhdəsinə düşür”.
Bu fikrin ikinci frazası ədəbiyyatşünasın şüurlu şəkildə ədəbi
əsərlərin elementar qavrayış faktlarına göz yumması deyilsə, bəs
nədir? Yəni doğrudanmı Müir zorakılıq hadisələrinin bizim üçün
cəlbediciliyini izaholunmaz sayır? Doğrudan da, axı niyə zorakılığın
hətta ən iyrənc təsviri bizim xoşumuza gəlir? Çünki o, xoşa gəlməyə
bilməz! Gündəlik həyatımızın zorakılıq elementlərindən məhrum
olduğunu
düşünərək,
biz böyük məmnuniyyətlə özümüzdə
olmayanları seyr edirik. Mövcudluğun rəngsizliyindən usanaraq, biz
kiminsə həyəcanını bölüşməyə hazırıq. Təbiət etibarilə aqressiv
olub, biz aqressiyanın tamaşasından zövq alırıq. (Əgər biz öz
aqressivliyimizdən xəbərsiziksə, aqressiyaya tamaşa etməkdən daha
çox zövq alırıq.) Biz özümüz heç vaxt cəncələ düşməmişiksə də,
yaxınlarımızın acı aqibətini həvəslə izləməyi xoşlayırıq. Hətta
müharibə
gedərkən
biz
“düşmənləri”
öldürüb,
yaxud
“yoldaşlarımızın” kürəyinə bıçaq sancıb zorakılıqla dolu həyat
sürdüyümüz zaman, zabitlər görməyəndə, axşam, hava qaralan kimi
televizoru yandıraraq, amerikalıların hər hansı bir döyüş filmində
bir-birini necə qayğısızcasına qırdığına baxmağı xoşlayırıq.
Beləliklə də, biz zorakılıq selinin bütün həyatımız boyu davam
etməsinə nail oluruq, əlbəttə, onun biz yatıb yuxu görərəkən
dayanmasına da lüzum yoxdur.
Deməli, Müirə deyilməlidir ki, zorakılıq bizim qanımızda
olduğu üçün bizə maraqlıdır. Özü də zahirən sakit və aciz insanlar
qəlblərinin dərinliklərində ən çılğın zorakı ola bilərlər. Bu ehtimal
haqqında o qədər danışılıb ki, biz hər Milktostda Torkvemada
olduğundan şübhələnməyə, hər Cekilldə Haydın gizləndiyi sima
görməyə hazırıq. Ancaq təkcə itaətkar davranışlı insanlar zorakılığa
meyl etmir. Bu meyl hamımızın içində oturub, istisna yalnız naxoşlar
və müəyyən qisim möminlər ola bilər. Özü də əgər naxoşluq
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anadangəlmə ola bilirsə, şərə şərlə cavab verməkdən imtina edən
itaətkarlıq haqqında eyni şeyi deyə bilmərik, belə ki, mömin buna
özü üzərində daimi əxlaqi iş vasitəsilə nail olur. Amma bu da var ki,
möminlərin drama ehtiyacı yoxdur, cismən və ruhən naxoş olanların
teatra düşməsi isə çətin məsələdir. Bəzən mənim ağlıma yeni
başlayan dramaturqları şablon dramaturji üsulları deyil, insan
təbiətini anlamağa kömək edən iki qaydanı öyrətməyin daha düzgün
olması kimi fikir gəlir: tamaşaçınını diqqətini cəlb etmək
istəyirsinizsə, pyesə zorakılıq qatın; pyesin təsirini saxlamaq
istəyirsinizsə, zorakılıq əlavə edin. Düzdür, bu reseptlə çox pis
pyeslər yazılacaq, amma bu o demək deyil ki, yaxşı pyeslər başqa
qaydalar əsasında yazılır.
HƏYATIN TƏQLİDİ
Zorakılıq elementləri daşıyan ilkin material və hazır məhsul birbirinə mübasibətdə hansı nisbətdədirlər?
İncəsənət – həyatın inikasıdır. Aristotel burada mimesis sözünü
işlədirdi. Onun bu sözü hərfi mənada – sadə təqlid mənasında –
işlətmədiyini söyləmək sofistika ilə məşğul olmaq deməkdir. Məgər
insanlar ikili həyat yaşamağa can atmasaydılar, incəsənət mövcud
ola bilərdimi? Siz həm öz həyatınızı, həm də səhnədəki
qəhrəmanların həyatını yaşayırsınız. Bu, sadə olduğu qədər də
doğrudur. Sənətşünaslar – Antik Yunanıstan biliciləri – daim
Aristotelin təqliddən danışarkən heç də təqlidi nəzərdə tutmadığını
deyirlər: bununla belə, o, məhz təqlidi nəzərdə tuturdu.
Aristotel yazır: “Əvvələn, təqlid uşaqlıqdan bütün insanlara
xasdır və onlar digər heyvanlardan bununla fərqlənirlər ki, təqlidə
daha qabildirlər […]. Həyatda bizə iyrənc görünən şeylərin təsvirinə
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baxarkən xoşumuz gəlir... Mövcud şəkillərə [onlar] məmnuniyyətlə
baxırlar, çünki baxarkən [...] düşünə bilirlər”2.
Başqa sözlə, ilkin həyat materialını incəsənət əsəri kimi qələmə
vermək olar. Axı sənət əsərindən zövq almağımızın səbəbi heç də
həyatdan uzaqlaşmaqda deyil. İztirabı sevincə çevirmək üçün bircə
təqlid faktı kifayətdir.
Dramatik sənətin psixologiyasını öyrənmək cəhdlərindən hər
biri sadə təqlidə meylin qəbul olunmasından başlanılmalıdır. Bu cür
dəqiq surətçıxarmanın nöqsanı hər hansı bir prinsipial natamamlıq
yox, onun imkanlarının məhdudluğudur. Məhz yeni imkanlar
axtarışında biz təsvirin sərt inandırıcılığından uzaqlaşırıq. Ancaq
kobud ilkin materialı da inkar etmək düzgün olmazdı. Müirin
haqqında danışdığı “həyəcanlı hadisələr” və “zorakı əməllər” aşağı
dərəcəli incəsənətə aid ediləcək şeylər sayılmamalıdırlar. Özözlüyündə, onlar bəlkə də alçaqdırlar, ancaq yalnız torpağın onun
üzərində bitən çiçəklərə münasibətdə aşağı olduğu qədər. Əməlin
qabalığı – dram sənətinin çiçəklərinin köklərinə qida verən torpaqdır.
Bir teatr tənqidçisi “Nyu-York tayms”ın (The New York Times,
1851-ci ildən Nyu-Yorkda çıxan gündəlik qəzet – F. C.)
səhifələrindən bəyan etmişdi ki, dramaturq gərək bir qədər şarlatan
olsun. Müəyyən qədər həqiqət payı olsa da, yanlış fikirdir. Axı
dramaturq qarımış qız deyil. O, heç vaxt təbiətimizin heyvani tərəfini
unutmur. İnsanı mükəmməlləşdirməyə nə qədər can atsa da, o, insan
təbiətinə bəzək-düzək verməyəcək. Ola bilsin, bütün böyük
tragediyalardan ən yüksəyi və zərifi – “Fedra”dır, ancaq Fedra
Minotavrın bacısı və belə demək mümkünsə, öküzün ögey qızı idi.
Bir sıra anqlosakson mənşəli oxucuların zövqünə görə, Rasin
dramaturgiyası dar və məhdud görünsə də, əslində, o, insan ruhunun
həm zirvəsini, həm də heyvani hisslərin dərinliyini göstərir. O, eyni
zamanda, həm ultraülvi, həm də ultraqabadır.
Aristotel. Poetika / Aslan Aslanovun tərcüməsində 1974-cü ildə çıxan kitabın
təkrar nəşri. Bakı: ŞƏRQ-QƏRB, 2006, 120 səh. Səh. 27
2
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İndi isə Şekspirə baxaq. Onun pyeslərində elə şeylər var ki,
onları görməmək mümkün deyil – bununla belə, biz onları görmür,
ya da görmək istəmirik. Müasir lütfkarlıq neoklassisizmin “zərif
zövqü”nü xatırladır – bu, korluğun növlərindən biridir. Şekspirlə
birgə “həyəcanlı hadisələrdən qeyri-şüuri həzz” almayanlar Şekspirin
bu cür hadisələrdən necə istifadə etdiyini anlamaq üçün həddindən
artıq zərifdirlər. Şekspirin komediyaları müasir rejissorların etiraf
etdiklərindən daha qaba cismani xarakterə malikdirlər, onun
tragediyalarının isə heç də hamısı ülvi deyildir. Şekspir pyeslərinin
Avropada, deyilənlərə görə, solçu baxışların təsiri ilə, hazırlanan
bəzi son quruluşları Amerika və ingilis quruluşlarından qat-qat
uğurludur, bunun səbəbi, birinci növbədə, ətrafımızdakı qaba həyatın
təsiridir, ikincisi, bizi əhatə edən qaba incəsənətdədir (qanqster
filmləri, bayağı qiraət və s.).
Müirdən fərqli olaraq, heç bir dramaturq kobud əməlfəaliyyətdən qorxmur. Meterlink özü qaba əməl xəttindən çəkinmir,
misal üçün, “Monna Vanna”da o, bu xətti, az qala, pornoqrafiyaya
çatdırır. Şou sözdə süjetin əleyhinə çıxsa da, öz pyeslərini əsas
etibarilə əməllə zənginləşdirirdi, hətta onun ən yaxşı əsərlərində
kifayət qədər mürəkkəb süjet mövcuddur. Çexovun pyeslərində
zorakılıq fəaliyyəti bizim üçün fərqli baxış bucağından təqdim
olunur, bununla belə, bu fəaliyyət orada var və o, həlledici rola
malikdir. Axı professor Serebryakov, Nataşa və Ranevskaya –
əməlləri, ənənəvi olaraq, qorxunc dağıdıcılığı ilə seçilən (yenə də
ənənəvi) dramaturgiya “zülmkarları”, yırtıcılardır. Yalnız dramaturqÇexov sənəti sayəsində tamaşaçı bundan bixəbər qalır.
Dram özünün “qeyri-şüuri” şəkildə bizdə maraq oyadan qaba,
“arıtlanmamış” elementlərlə əlaqəsini gizlətmir də və bu mənada, o,
lirik poeziya və ya deyək ki, romandan daha az dərəcədə zərif janr
kimi görünür. Yaxşı pyesin müxtəlif bədii inkişaf səviyyəli
tamaşaçını maraqlandıra bilməsi haqqında yayılmış fikir də bununla
izah olunur, çünki hər bir tamaşaçı pyesdən onun öz qavrayışı üçün
yetərli olan müstəvidə zövq alır. Hansı müstəvinin daha zəruri
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olmasını da unutmamalıyıq: torpaq çiçəksiz keçinə bilər, ancaq çiçək
torpaqsız yaşaya bilməz.
HEYRƏT VƏ GƏRGİN GÖZLƏMƏ
Dram sənəti əsaslı şəkildə insan təbiətinin xüsusiyyətlərinə
əsaslanır, insana isə bəla və bədbəxtliklərin tamaşasından həzz almaq
xasdır. Aristotel yazır ki, bu cür bəla və bədbəxtliklərin təsviri zövq
bəxş edə bilər. Ancaq sadə təqlidin süjetə çevrilməsinə hələ çox var.
Doğrudan da, gerçəklikdə mövcud olan həyatla dramaturgiya
ustalarının təsvirində canlanan həyat arasındakı uçurum o qədər
böyükdür ki, onun necə dəf olunduğuna mat qalmaya bilmirsən.
Təəccüblü deyil ki, qaba real həyata tamamilə etinasızlıq nümayiş
etdirməyin mümkün olduğunu düşünən insanlar var.
Hərçənd həyatla süjeti birləşdirən əlaqələndirici halqa
mövcuddur. Bu, hekayə, əhvalatdır. Məlum saylı hadisələr bilməklə
asanlıqla onlardan hekayə tərtib etmək olar – bunun üçün onları “və”
bağlayıcısı ilə əlaqələndirmək kifayətdir. Əhvalatların psixologiyası
primitivcəsinə sadədir. O, Müirin haqqında etinasızcasına danışdığı
həmin zorakı hadisələrə olan marağımıza hesablanıb. Axı sizi
şayələr, qalmaqal, bədbəxt hadisələr və fəlakətlər maraqlandırırsa,
mən A epizodunu danışan kimi siz B epizodunu da öyrənmək
istəyəcəksiniz. Epizoddan epizoda sizin marağınız artacaq və siz
mənə onu yarımçıq saxlamağa imkan verməyəcəksiniz. Bəzən olur
ki, insan fındıq sevmir, amma durmadan fındıq sındırır və heç cür
dayana bilmir. Burada da ona bənzər vəziyyətdir. “Min bir gecə”dəki
Şəhrizadın sirri də bundadır. O, xəlifəni A və B-nin başına gələn
əhvalatlarla o qədər maraqlandırır ki, xəlifə C və D haqqında
epizodları eşitmək üçün edamı təxirə salır. Həmin xəlifə hər bir
oxucunun “daxili müqavimət”ini, Şəhrizad isə istənilən nağılçı və
dramaturqu xatırladır.
Gərgin gözləməni nə yaradır? Təkcə sonrakı hadisələrdən
xəbərsiz olmağımız deyil, həm də baş verəcək hadisələrlə bağlı
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müəllifin əvvəlcədən bizdə doğurduğu aktiv öyrənmək istəyi.
Dekartın sözlərinə görə, insani ehtiraslardan birincisi – heyrətdir
(admiratio). A epizodu bizi heyrətləndirməlidir – yalnız bu zaman
biz B epizodunu öyrənmək istəyəcəyik. Həmçinin mənim əvvəldə
artıq haqqında danışdığım dinamik və qaba həyati materialdan
istifadə yolveriləndir, belə ki, bizim ona marağımıza tam etibar
etmək olar. Axı bu halda təhkiyəçinin birincidən növbəti epizoda
keçmək üçün azca bədii vasitələrə müraciət etməsi kifayətdir.
Təhkiyədə gərgin gözləmə effekti yaradan iki əsas komponent
bunlardır. Bunlar ən qaba, primitiv xarakterli əsərlərin – misal üçün,
“sabun operaları” və televiziya “vesternləri”nin – yaradılması üçün
bəs edər. Hazırda mən incəsənətin qaba janrlarından, onları həqarət
dalğasına bürümək üçün deyil, necə deyərlər, ümumi tama onları da
daxil etmək üçün danışıram. Yetkin və nisbətən sağlam insanlar
onlara qadağa qoymamalıdılrlar: uşaq psixologiyası və ya nevroz
simptomları kimi, bu hallar da yetkinlik, yaxud mənəvi sağlamlığın
təyinatına daxildirlər. Nitsşe dediyi kimi, insan köhnə yarasız
əşyaları tullamamalıdır, okean təki, o, da onları özünə
sığışdırmalıdır.
“Sabun operaları” və “vesternlər” kifayət qədər sağlam düstura
əsaslanaraq yazılırlar. Əgər biz gündüz və gecələri televizor ekranı
qarşısında keçirmiriksə, bunun yeganə səbəbi bizim digər iş və
əyləncələrimizin olmasıdır. Ola bilsin, zaman keçdikcə bu cür
telefilmlər bizi bezdirəcək, ola da bilsin ki, yerfındığı və siqaret kimi
vərdişə çevriləcək. Zorakılıqla dolu dinamik əməl xətti və gərgin
fabula bizi növbəti televiziya məhsulunu maraqla izləməyə daha çox
məcbur edir. Axı onun əsasında sağlam psixologiya durur, hər bir
tamaşaçı isə – ilk növbədə insan psixologiyasının bütün
xüsusiyyətlərini daşıyan insandır və yalnız sonra o, – alim, yaxud
centlmendir.
Belə olduğu təqdirdə, nə üçün biz “sabun operaları” olmadan
rahatca keçinə bilirik? Bu kontekstdə bizim üçün növbəti fikri
çatdırmaq daha önəmlidir: biz “sabun operaları”nın dar və xalis
15

formasında onlarsız keçinirik, çünki biz onlardan daha geniş və
mürəkkəb formanın bir hissəsi kimi “zövq ala” bilərik. Dahiyanə əsər
aşağı səviyyəli məhsulun birbaşa əksi deyil: o, “sabun operası”
üstəgəl daha nədənsə ibarətdir. Bir fransız tənqidçisi necəsə Kornel
pyeslərinin fabulası ilə Rudolfo Valentino dövrü kino əsərlərinin
fabulasının eyniliyini göstərmək qərarına gəlmişdi. Sizin
Valentinodan xoşunuz gəlirsə, bu, hələ o demək deyil ki, sizin
Korneldən də xoşunuz gələcək, ancaq əgər siz onu, obrazlı desək,
yalnız başınızla qavrasanız, daxilinizdə oturan kino həvəskarının
Korneli Valentinoya yaxınlaşdıran məqamları aşkarlayıb sevməyə
imkan yaratmasanız, çox güman ki, sizin Korneldən xoşunuz
gəlməyəcək. Hətta əsir düşərgələri olan bizim dövrdə belə, alimlər
arasında özünəməxsus nəzakət ənənəsi hökm sürür və bu ənənə
yalnız cəmiyyəti deyil, həm də müxtəlif fərdləri yüksəkmədəniyyətli
və “alçaq” elementlərə bölməyə hazırdır.
ƏMƏL-FƏALİYYƏTİN TƏQLİDİ
Deməli, müxtəlif hadisələrin cərəyan etdiyi böyük və ya böyük
görünən həyat mövcuddur; burada dram əsəri yazılımasa da,
tamaşaya qoyulub oynanılmasa da, həyat əvvəlindən axırınadək
dramatikdir. Bundan başqa isə hekayə vardır ki, onun da ən
elementar formasını mən nümunə kimi göstərmişdim: onun başlıca
mühərriki – gərgin gözləmədir; onun metodu – epizodların xronoloji
ardıcıllıqla düzülməsidir. Nəhayət, hekayəni yaradan süjet
mövcuddur ki, onunla “nəsə edilib”, ona nə isə əlavə olunub. Bu “nə
isə” epizodların, müəllifin hesablamalarına görə, lazımi effekt
yaratmaq üçün ən münasib ardıcıllıqda düzülməsindən ibarətdir.
Epizodların məna kəsb etməsi üçün hekayəyə müəyyən prinsip daxil
edilir, hətta təsadüfilik prinsipi əhvalatı süjetə çevirə bilər. Forster
özünün “Romanın aspektləri” kitabında yazırdı: “Kral öldü, sonra isə
kraliça dünyasını dəyişdi” – bu, əhvalatdır, ancaq biz: “Kral öldü,
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sonra isə kraliça kədərdən dünyasını dəyişdi” – yazsaq, bu, artıq süjet
olacaq.
Beləliklə, süjet yüksək dərəcəli sənətkarlıq məhsuludur. O,
təbiətin xaos vəziyyətində saxladığı hadisələrdən düzənli dünya
yaradan sənətkar müdaxiləsinin nəticəsidir. Riçard Moultonun
sözlərinə görə, süjet “əməlin sırf intellektual tərəfi”ni təşkil edib,
“ideyanın insan həyatı sferasına əlavə edilməsidir”. Əgər süjet,
incəsənətin həyatla qarşılaşdırılması baxımından, ali və mürəkkəb
sənət nümunəsidirsə, süjeti həyatın təqlidi hesab etmək olarmı? Yox,
olmaz. Süjet Aristotelin qeyd etdiyi bəzi dəqiq təsvirləri ehtiva edir,
özlüyündə isə o, gerçəkliyin dəyişdirilməsini, daha da
təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur.
Aristotel heç yerdə süjetin həyatın təqlidi olması fikrini
səsləndirmir də. O, başqa şey deyir. Aristotel deyir ki, süjet əməlfəaliyyətin təqlididir. Onda “əməl” (əməl-fəaliyyət – F. C.) nədir? Bu
barədə Aristotel susur. Fransız tənqidçisi Eme Tuşar “əməl”i – onu
böyük hərflə Əməl adlandıraq – “başlanğıcı və sonu arasında
nəyinsə yarandığı, inkişaf etdiyi və məhv olduğu ümumi hərəkət”
kimi təyin edir. Bu təyinat ona görə yaxşıdır ki, o, heç nəyi təyin
etmir. Tamamilə aşkardır ki, Tuşar Əməli bizim şüurumuza
yerləşdirir. O, daha harada ola bilərdi ki? Axı bu cür ümumi
hərəkətin əslində mövcud oldğunu təsdiq etmək üçün biz gərək bunu
əvvəllər də duyduğumuzu deyək. Biz, doğrudan da, süjetin təsiri
altında bunu deyirik. Deməli, dramaturq üçün Əməli təqlid etmək
subyektiv təcrübələrin obyektiv ekvivalentlərini tapmaqdan ibarətdir.
Əməl burada dramaturqun şüurunda əriyən qeyri-müəyyən bir şeyin
epizod və hadisələrinin kateqoriyalarda müəyyənləşdirilməsi kimi
çıxış edir. Hərçənd biz heç də demək istəmirik ki, Əməl yalnız
bundan ibarətdir və deməli, dramaturgiya məxsusi olaraq yalnız
müəllifin daxili aləmini ifadə edir; xeyr, biz sadəcə daxili və xarici
aləmin pyesdə necə ifadə tapmasından asılı olmayaraq, onun
əvvəldən axıradək müəllifin törəməsi olduğunu vurğulamaq istəyirik:
dramın həyatı – müəllifin həyatıdır. Yaxşı dramaturqlar arasında bizi
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əhatə edən böyük dünyanı yaxşı tanımayanlar da olub, ancaq Əməlin
“ümumi hərəkət”ini zəif duyan yaxşı dramaturq heç vaxt olmayıb və
ola da bilməzdi.
Digər Fransa tənqidçisi Anri Guye belə bir fikir səsləndirmişdi
ki, “Əməl-fəaliyyət” anlayışının mahiyyətini yaradıcı prosesin
özündə onun mənşəyini izləyərək aşkarlamaq olar. Psixloqlar çoxdan
müəyyənləşdiriblər ki, alim və sənət adamlarının yaradıcı təxəyyülü
hər şeyi əhatə edən bütövün kəşfinə heç də həmişə fərdiliklərin emalı
vasitəsilə yaxınlaşmır. Çox zaman bu təxəyyül bütövün tutqun
dərkindən iş əsnasında ayrı-ayrı fərdiliklərin aydınlaşmasına doğru
irəliləyir. Misal üçün, Kepler bu cür işləyirdi. Güman edirik ki,
dramaturqun iş metodu da belədir.
Berqson özünün “Ağıl – enerjidir” əsərinin ən əhəmiyyətli
fəsillərindən birində bu növ bütövü “dinamik sxem” adlandırır.
Berqsonun ideyalarını dramın yaradılmasında tətbiq edərək, biz
dördmərhələli yaradıcı prosesi postulat halına gətirə bilərik: birinci
mərhələ – müəllifin yaradıcı emosional yüksəlişi; ikinci mərhələ –
onun şüurunda dumanlı, həmçinin yaşamağa qabil ümumi ideya,
yaxud “dinamik sxem”in yaranması; üçüncü mərhələ – dinamik
sxemin “canlandırılması”nı, konkret ifadəsini və inkişafını nəzərdə
tutan Əməlin işlənməsi və nəhayət, dördüncü mərhələ – pyesin
yekunlaşması, yaxud da Əməlin xarakterlərlə, dialoqlarla və
quruluşla bağlı məqamlarla təchiz olunması.
Dramaturq yaradıcılığının psixologiyasınn açılmasına həmçinin
lord Reqlenin “Qəhrəman” kitabı da vasitəçilik edir. Onun müəllifi
süjetin adətən həyatın birbaşa təqlidindən uzaq olmasını göstərmək
məqsədi güdür. Mahiyyət etibarilə, o, hətta süjetin Əməl-fəaliyyətin
təqlidi olması haqqında fikrə yenidən baxır. Reqlenə görə, süjet
mifin təqlidir. “Süjetlərin real həyatda baş verənlərə oxşamadığını”
deyən Reqlen Şekspirin “IV Henri”sinin süjetini aşağıdakı kimi
xarakterizə edir: “Real həyatda uelşlilərin və lollardların üsyanlarını
dəf etməklə məşğul olan tarixi personaj şahzadə Henri və Falstafla
eyş-işrət məclislərində vaxt keçirən ədəbi qəhrəman şahzadə Henri
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Şruzberi yaxınlığındakı döyüşdə rastlaşa bilərlər, ancaq onlar iki
fərqli dünyanın sakinləridir, həm də sonuncunun miflər aləminə
mənsubluğu aşkardır. Mif dünyasında yalnız iki əsas xarakter var –
qəhrəman və təlxək...”
Əsərdə canlandırmaq üçün tarixi faktın deyil, əfsanənin
götürülməsi ilə Falstaf haqqında hekayətə daxili məntiq qazanmış
olur, Falstafın sürgünü isə həqiqətəuyğun və zəruri görünməyə
başlayır. Burada Reqlen, sonralar Mod Bodkinin məşhur “Arxetiplər
poeziyada” kitabında irəli sürdüyü nəzəriyyəyə bənzər nəsr
arxetipləri nəzəriyyəsinə yaxınlaşır. Yeri gəlmişkən, Mod Bodkin
gəldiyi nəticələri əsaslandırmaq üçün Yunqun son dərəcə
ixtisaslaşdırılmış nəzəriyyələrini cəlb etməyə də bilərdi. Onun
nəzəriyyəsinin əsas müddəası incəsənətdə tanımanın dərketmədən
üstün tutulmasıdır: bizim əvvəllər eşitdiyimiz hekayət daha yaxşıdır;
başqa sözlə, yaxşı nağılçı təkrarən danışılma, yaxşı dramaturq isə
təkrarən oynanılma effekti yaratmağa can atır. Bununla da ayinin
mahiyyəti aydınlaşır: axı ayin təkrarlardan ibarətdir. Gilbert Merrey
qədim primitiv əhvalatların müasir insana xoş gəlməsinin səbəbini
belə izah edirdi (Bodkin özü də bununla razılaşır): “Mənə belə gəlir
ki, burada məsələ həm də adi təkrarlardadır... bu əhvalatlar və
vəziyyətlər... irsin yaddaşının dərinliklərinə hopub... bizim
daxilimizdə onlara anında cavab verən nə isə var, görünür, bu, bizim
onları həmişə tanıdığımızı pıçıldayan qanımızın səsidir”.
Əgər köhnə əhvalatlar hər zaman yenidirsə, yeni əhvalatlar
təəssürat oyatmaq üçün həmişə köhnə olmalıdırlar. Başqa cür desək,
biz yalnız bildyimiz nəyisə dərk edə bilərik; dərk olunmayan biliyin
faydası yoxdur; hər bir dərketmə isə – şüurlu və ya qeyri-şüuri
tanımadır (anagnorisis).
Aristotelin fikrini inkişaf etdirərək, Santayana özünün “Gözəllik
hissi” əsərində yazır ki, “dramatik sənətin ən mürəkkəb hissəsi”
süjetdir. Buna görə də, süjet dramaturgiyanın ən az tədqiq olunmuş
və ən az anlaşıqlı tərəfi olaraq qalmaqdadır. Bəs necə oldu ki, bizim
dövrümüzdə o, həm də ən az qəbul edilən tərəfə çevrildi?
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SÜJETLƏ BAĞLI YANLIŞ RƏY
Bəzilərini həyat, digərlərini incəsənət qıcıqlandırır. Hər iki
tərəfin qıcıqlanması süjetlə bağlı yaranan yanlış rəydə sezilir. Süjetin
kobud, çiy materialı cilalanmağı ilə qıcıq yaradır. Bitkin süjet
sadəliyin olmaması, süniliyi ilə qıcıqlandırır. Bəzən olur ki, eyni
insanı bu da, o da qıcıqlandırır. Mərhum Con Van Druten deyirdi:
“Hər şeyi ümumi atmosferin müəyyənləşdirdiyi və heç bir süjeti
olmayan pyes daha çox ürəyimcə olardı”. Süjetsiz keçinmək istəyi
çağdaş dövrə xas hər cür süniliyə ikrah hissinə uyğun gəlir, hər şeyi
“atmosferlə” həll etmək cəhdi isə çağdaş dövrə xas fiziki fəaliyyətə
qarşı ikrah hissinə uyğundur.
Əgər Edvin Müir çılğın hadisələr və enerjili əməllərlə bol
ədəbiyyata yuxarıdan aşağı baxırsa, E.-M. Forster bitkin əhvalat və
bitkin süjetə həqarətlə yanaşır. Darıxan səslə o deyir: “Əlbəttə,
roman bizə əhvalat nəql edir”. Bu zaman Forster belə nəticəyə gəlir
ki, hekayət parçasını virtuozcasına toxuyan Henri Ceymsin ustalığı
ona baha başa gəlir: “Mühakiməmizə roman təqdim etməkdən ötrü,
o, insan həyatının canlı nəfəsindən imtina etməli olur”. Bununla belə,
Forster etiraf edir ki, dramda süjet haqlı olaraq dominant vəziyyətə
malikdir.
O yazır: “Dram əsərində hər cür insani xoşbəxtlik və bədbəxtlik
əməl formasını almalıdır – və doğrudan da, alır. Əməl vasitəsilə
ifadəsini tapmadıqda o, diqqətdənkənar qalır, dram və roman
arasındakı böyük fərq məhz bundan ibarətdir”. Sonra isə dərhal əlavə
edir: “Dramaturgiyada təsviri sənətlərə meyl duyula bilər, dram
sənəti Aristotelin onu nizama salmasına yol verə bilər, çünki o, insan
gözləntilərinin ifadəsi ilə o qədər də bağlı deyil. İnsanın təsviri üçün
daha böyük imkanları roman verir”.
Epizodların bacarıqlı şəkildə düzülməsi sayəsində dramaturqlar
və Henri Ceyms həyat həqiqəti hesabına gözəllik effektinə nail
olurlar. Budur, Forster bircə anlıq bütün soyuqqanlılığını əldən verib,
bu nəzəriyyəni Rasin yaradıcılığına tətbiq edir. “Pyeslərdə – misal
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üçün, Rasinin pyeslərində – [gözəllik], mümkün ki,
əsaslandırılmışdır, çünki [o,] səhnədə böyük hökmdar ola və bizi
insanların tanıdığımız simalarının itkisi ilə barışdıra bilir”.
Düzü, yalnız bir anlıq hansısa cəlbedici ideyaya mübtəla olan
şəxs Rasini – heç kimi deyil, məhz Rasini – gözəllik effektinə nail
olmaq üçün “insanların tanıdığımız simalarını” qurban gətirən
dramaturq kimi göstərə bilərdi.
Burada Forster tamamilə fərqli şeyləri bir araya gətirir. Misal
ardınca uzağa getməyə gərək yoxdur. Süjet, doğrudan da, istənilən
yaxşı dramaturgiya üçün vacibdir, ancaq bu, heç də sözün ümumən
qəbul edilmiş mənasındakı süjet – epizodları ustalıqla qurulmuş qəliz
süjet – olmalı deyil. Yəqin Rasin deyərdi ki, bu ümumən qəbul
edilmiş təyinat daha çox onun rəqibi Kornelin yaradıcılığına tətbiq
oluna bilər; o, özü isə bir-biri ilə ən bilavasitə və sadə şəkildə
əlaqələndirilmiş epizodları ciddi-cəhdlə minimuma endirməyə
çalışırdı. Bu cür süjetdə canlı insanların təsvirinə əngəl yaradacaq
nəsə tapmaq mümkün deyil, Forsterssə, görünür, hər bir süjeti belə
bir maneə qismində dəyərləndirir. Həmçinin Rasin və Henri Ceymsi
də eyni sıraya qoymaq mümkün deyil, belə ki, sonuncu, doğrudan da,
ustalıqla qurulmuş qəliz süjetlərdən istifadə edirdi. Sonrasa, Ceymsin
yaradıcılığı haqqında bu cür ümumi şəkildə mühakimə yürütmək düz
deyil. Ola bilsin, Forster nədə isə haqlı idi: Ceymsin yazıçı
texnikasının nəfisliyi onun əsərlərinə bəzən müəyyən cansıxıcılıq
gətirir. Amma uzağa gedən ümumiləşdirmələr etmək üçün gərək, bu
hal sözügedən müəllifin yaradıcılığının xarakterik əlamətinə
çevriləcək qədər tez-tez baş versin. Görünür, Forster eventual
(əlverişli şəraitdə mümkünləşə bilən – F. C.) situasiyaya aludə olub:
onun fikrincə, “əməlin sırf intellektual tərəfi olan” süjetlə bağlı izafi
qayğılar qeyri-intellektual, emosional tərəfdən qırıqlıq yarada bilər,
başqa sözlə, süjet onun üçün xammal rolu oynayan materialdan
ayrıla bilər. Ancaq məsələnin bu cür həll tapacağını düşünmək
çiçəyin öz kökündən qopacağını ehtimal etməyə bənzəyir və Henri
Ceymsin əsərlər toplusu bu sənətkarın yalnız çox nadir hallarda öz
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yaradıcı dahisi ilə əlaqəsini itirdiyinə gözəl sübutdur. Zənnimcə,
Ceymsin ürəyinin dərinliklərində melodrama daha çox meyl etdiyini
düşünən Jak Barzen həqiqətə Forsterdən daha çox yaxınlaşıb.
YANLIŞ RƏYİ NƏ DOĞURUR?
Süjeti ilk olaraq etibardan salan da elə süjet təəssübkeşləri özləri
oldu. Ən qatı süjet təəssübkeşləri fransızlar idi: əlbəttə, bütün
fransızlar deyil, amma, hər halda, teatr tarixinin iki görkəmli və
məhsuldar yüzilliyinin (təxminən 1650-ci ildən 1850-ci ilədək) əksər
fransız sənət nəzəriyyəçiləri və dramaturqları. Fransızların
dramaturgiya sahəsində dedikləri və etdikləri isə dünyanın qalan
hissəsi üçün qaydaya çevrilirdi. Bəlkə də teatr tarixi boyunca heç
vaxt hər hansı bir pyes yazma üsulunun göylərə qaldırıldığı, bütün
digərlərinin isə həqarətlə qarşılandığı digər belə dövr olmayıb.
Yelizaveta, yaxud ispan dramaturgiyasının çiçəklənməsi dövründə
buna bənzər heç nə müşahidə olunmayıb. Heç kim bütün dünyaya
Şekspir və Lope de Veqanın yaradıcı metodunu sırımağa çalışmırdı.
Bu metod nəinki heç kimə zorla tətbiq edilmədi – o unuduldu.
Fransızlar isə tamam başqa məsələdir – burada biz qallara xas
mədəniyyətin tənzimlənməsi və təşviqi şövqü ilə qarşılaşırıq.
Əgər Kornel, Rasin, yaxud Molyerin yaradıcı metodları təşviq
olunsaydı, bu, daha az təəssüf doğurardı, ancaq bu böyük üçlüyün
üzvlərindən hər biri çağdaş dramaturji nəzəriyyələri qəbul edərək öz
yaradıcılıqlarında onlardan o qədər uzaqlaşırdılar ki, həmin
dramaturqların özünü qanun pozucuları kimi tənqid edirdilər. Dramın
fransız konsepsiyası tənqidçilər, sənətşünas-nəzəriyyəçilər və
ikincidərəcəli dramaturqlar tərəfindən işlənib hazırlanmışdır, amma
özünün bitkin forması və öz təsir gücünün çiçəklənməsinə o, yalnız
on səkkizinci əsrdə – Volterin təfsirlərində – nail olur.
Volterin şərhində qarşımıza çıxan neoklassisizm dram
nəzəriyyəsi Aristotel nəzəriyyəsinin daha zəif versiyası kimi görünür.
Əgər Aristotelin arqumentasiyası sonrakı inkişafını tapırdısa da, bu
22

inkişaf yalnız vahid dar istiqamətdə gedirdi. Aristotel fabulanı
tragediyanın qəlbi adlandırırdı. Volter isə deyirdi ki, tragediyanın
qəlbi naməlumluq atmosferinin ən son ana qədər saxlanılmasından
ibarətdir, bu, isə Aristotelin yeni başlayan dramaturqlar üçün müasir
kurslar üçün adaptasiyası kimi səslənir.
Volter yazır: “Tragediya bütöv əməl-fəaliyyətdən ibarət
olmalıdır... Hər bir səhnə intriqanın dolaşdırılmasına, ya da
açılmasına xidmət etməlidir, hər bir replika nəyisə hazırlamalı, ya da
nəyəsə mane olmalıdır”.
Abbat d’Obinyak qəti şəkildə bildirdi ki, teatrın qanunu gərgin
gözləmədir. Neoklassisizmin digər nəzəriyyəçisi Marmontel bu
effektin əldə edilmə vasitələrini şərh edirdi: istənilən Brodvey
tənqidçisi kimi o da hadisələrin sürətli inkişafını dramaturgiyanın
əsas şərti sayırıdı, gərgin gözləməyə gəldikdə isə, o, düşünülmüş
şəkildə vəziyyətin gərginliyni uzatmaqla dramaturqa daim tamaşaçı
marağını artırmağı məsləhət görürüdü.
Teatra bu cür yanaşmanın məntiqi nəticəsi kimi on səkkizinci
əsrin fransalı incəsənət xadimləri Şekspirə həqarətli yanaşmaları ilə
“şöhrətləndilər”. Bu fransız doktrinası Fransanın hüdudlarından
kənarda da yayılır, bunun bariz sübutunu Volterin tələbəsi olmuş
Prussiya kralı Böyük Fridrixin Şekspir pyeslərini “yalnız Kanada
vəhşiləri üçün oynanıla biləcək farslar” adlandırmasında görürük.
Volterin özündə də bu cür ifadələr kifayət qədərdir. Yunan
klassiklərini o, az qala, Şekspirdən də aşağı sayırdı, çox güman ki,
onların rəqs və xorla müşayiət olunan pyesləri Volter əsrində
ümumiyyətlə dramatik sənətin əsərləri kimi qəbul olunmurdu. Bəs
necə, axı hətta fransız klassisizminin şah əsərləri kifayət qədər
klassisisit olmamaqda günahlandırılırdı! Volter əmin idi ki, onların
hamısı hədsiz uzundur və misal üçün, Kornelin “Horasio” əsərinin
son aktı tamamilə lazımsızdır.
On doqquzuncu əsrin əvvəlində dramaturgiyanın siması bir
qədər dəyişir. Nəsr aleksandrin vəznini, müasir geyimli xarakterlər
toqa və tunikalı qəhrəmanları getdikcə daha da sıxışdırırdı.
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Dramaturgiya haqqında təsəvvürlərin özü daha az dəyişmişdi.
Marmontel yazırdı: “[Dramatik] poemanın əməl xəttini bir növ
cavabı düyün açılarkən məlum olacaq tapmaca kimi nəzərdən
keçirmək mümkündür”. Bu fikirdə yalnız nəzəriyyə deyil, həm də
zehniyyət sanki güzgüdəki kimi əks olunur. Gərgin gözləmə. Əməlfəaliyyətin sürətli inkişafı. Marağın artırılması. Gərgin vəziyyətin
uzadılması. Naməlumluq atmosferinin son ana qədər saxlanılması.
İntriqanın dolaşdırılması və açılması. Əməl, əməl, əməl! Bu dil bizə
necə də tanışdır – müasir kinoreklam və qəzetlərdəki teatr
köşələrinin dili! Bircə “intriqanın dolaşdırılması və açılması” ifadəsi
köhnədəbli səslənir. Ancaq o, özü Volterin qələmindən çıxdıqdan
sonra yüz il ərzində dəbdən çıxmırdı. On doqquzuncu əsrin teatrı
“yaxşı düzənlənmiş pyes” teatrı idi, “yaxşı düzənlənmiş pyes” isə
tragediyanın klassisizm qanunları əsasında yaradılmış formalarından
biridir, özü də bu formanı, nəzər nöqtəsindən asılı olaraq, həm daha
bitkin, həm də tənəzzülə doğru gedən kimi xarakterizə etmək olar.
Bu cür dramaturgiya nümunələri “bütöv qırılmaz süjet”dən
ibarət olur və hətta “yaxşı düzənlənmiş pyeslərlə” tanış olmadan
belə, sonucda bu janrın düşünən insanlar arasında nəyə görə çoxsaylı
əleyhdarlar qazandığını təsəvvür etmək olar. Pyes başdan-ayağa
bütöv qırılmaz süjetdən ibarət olduğundan, sonuncu neytral
vəziyyətdə, ilişməsiz, heç nə ilə toqquşmadan işləyir. Nəticədə,
sayrışma, qaçhaqaç var, ancaq bu və ya digər konkret istiqamətdə
heç bir hərəkət yoxdur. Burada “nəyinsə yaranmasını, inkişafını və
ölməsini duymaqdan” söhbət belə getmir. Bu cür əsərlərə Berqsonun
dördpilləli düsturunu tətbiq etdikdə, biz mükəmməl dramatizm
görməyəcəyik, çünki onlarda hər şeyi birləşdirən Əməl yoxdur. Əməl
isə ona görə yoxdur ki, burada onu canlandıran dinamik sxem
yoxdur, dinamik sxem isə ona görə yoxdur ki, pyesin yazılması
yaradıcı emosional yüksəklik tələb etməyib.
Bütün dram növlərindən daha az intellektual hesab olunan bu
dram – tamamilə qeyri-intellektual tamaşaçı üçün nəzərdə tutulmuş
bir dram – intellektuallıq ucbatından deyil, emosional kasadlığına
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görə iflasa uğrayır. Düzdür, o, bir hissi – baş verəcək hadisələrin
səbrsizliklə gözlənməsini – doğurmaq üçün mahir vasitə kimi çıxış
edir; bütün başqa hisslərimiz isə toxunulmaz qalır. Bu cür pyeslər
sırf əqli yolla yazılır – əgər “əql” anlayışına dramaturji texnikadan
istifadə qabiliyyətini daxil etmək olarsa. “Texnika” sözünü biz çox
zaman “mexaniki məharət” mənasında işlədirik; beləliklə, “yaxşı
düzənlənmiş pyes” mexaniki sxem əsasında qurulur, əsl sənət əsəri
isə üzvi sxem əsasında qurulur.
Aristotel deyir: “Fabula əməl-fəaliyyətin təqlididir”. Lord
Reqlen etiraz edir ki, fabula, süjet mifi canlandırır. Hər iki halda
söhbət bütöv pyesdən deyil, onun tərkib hissəsindən gedir. Həm də
süjet bütöv pyesin semantik məzmunundan ayrı şəkildə mövcud
olmur – əksinə, o, bu məzmunu aşkarlamağa təkan verir və öz
növbəsində süjet də məzmunla müəyyənləşir. Həmçinin fabula, süjet
ilə sadəcə həyatın canlandırılması arsındakı fərq, bir sıra digər
amillərlə yanaşı, özünü bunda da büruzə verir.
Ramon Fernandes yazır: “Yaradıcı qurulmuş süjet həyati
baxımdan mümkün olanın dəqiq canlandırılmasından daha artıq
nəsnədir. Öz bitkinliyi, təsirliyi və əhəmiyyətinə görə o, daşıdığı
məna yükünə borcludur”.
Süejet pyesin bütövlükdə müdafiə etdiyi dünya dərkinə
“işləyir”.
On doqquzuncu əsrdə “yaxşı düzənlənmiş pyeslər” bir müddət
teatr səhnələrini inhisarlaşdırdığından, süjetin tezliklə az qala söyüş
kimi qəbul olunmasının səbəbi aydınlaşır.
Bernard Şou yazırdı: “Tənqidçilərin həvəslə pyesin “necə
qurulmasından” danışdıqları dövrdə mən daim təkrarlayırdım ki,
incəsənət əsəri quraşdırmaçılığı deyil, təbii inkişafı nəzərdə tutur.
Skriblər və sarduların mahiranə tərzdə qayrılmış və əlvan boyanmış
beşikləri dünya işığı gördükdə tənqidçilər: “Ah, necə də zərif
işlənib!” – deyə hayqırdılar, mən isə onda soruşdum: “Bəs uşaq
hanı?””.
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Qeyd olunmalıdır ki, Şou əslində hər cür quramaçılığın əleyhinə
deyildi, hətta o, özü çox gözəl süjet qura bilirdi. Onun pyeslərində
Skribin sevimli üsulları sezilmir, çünki o, bu üsulları faydalı
vəzifələrlə təchiz edir, onlara məqsədyönlülük bəxş edirdi. “Yaxşı
düzənlənmiş pyeslər”in qüsuru süjetin digər məzmunundan ayrı
olması idi deyə, Şou sadəcə vəziyyəti düzəldirdi. Əgər öz çıxışları
zamanı o, məsələni pyeslərində süjet yoxmuş kimi qələmə verməyə
davam edirdisə, deyilənlərin hamısına inanmaq lazım deyil.
Şou üçün süjetin məğzi onun süniliyindədir. O, Skribdə baş
verənləri real həyatda baş verənlərlə ardıcıl şəkildə qarşılaşdıraraq
süjetlərdən parodiya kimi istifadə edirdi. İbsen Skribin süjet
üsullarından bilavasitə istifadə edə bilərdi. Onlarda İbsen məhz
özünə lazım olanı tapmışdı. Əgər İbseni ilk müasir dramaturq
adlandırmaq olarsa, onu həm də fransız klassisizminin sonuncu
davamçısı adlandırmaq olar.
İbsen və Şou ümumi qaydadan istina təşkil ediridlər. Onların
dövründə dramaturgiyanın başlıca istiqaməti süjetdən imtina
tərəfdarı olan naturalizm idi. Naturalizm süjeti sənədli fikirlə əvəz
edirdi. Sonradan dramaturgiyada naturalizmin üstünlüyü əleyhinə
qalxan üsyan ekspressionizm adını alır, ancaq ekspressionizm bir
mühüm və bizi maraqlandıran məqam baxımından naturalizm
ənənəsini davam etdirirdi. O, süjetsiz drama etiqad edirdi. Eyni
sözləri keçən əsrin (XIX əsrin – F. C.) 90-cı illərində naturalizmlə
yanaşı mövcud olmuş simvolizm cərəyanı haqqında da söyləmək
olar. Simvolist Meterlink təkcə süjetsiz deyil, həm də “artıq səhnə
fəaliyyəti
adlandırılması
qeyri-mümkün
olan”
hadisəsiz
dramaturgiyanı təbliğ edirdi.
Əgər süjet ideyası iyirminci əsr dramaturgiyasında möhkəm yer
tutubsa, bu məsələdə Bertolt Brextin böyük xidməti var. O, “yaxşı
düzənlənmiş pyeslər”ə qayıtmağı təklif etmirdi. Bu pyeslərdə
insanların süjet haqqında təsəvvürlərinin bir konkret süjet növü ilə
məhdudlaşdırması narahatlıq yaradır. Brext “bütöv qırılmaz
süjet”dən ibarət olan dramı inkar edirdi, o, həmçinin Skribin qapalı,
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klaustrofobiya doğuran süjet quruluşlarını da bəyənmirdi. Brextin
əməl-hərəkət haqqında təsəvvürləri bilavasitə Büxnerə və deməli,
dolayısıyla Şekspirə gedib çıxır. Məgər o, təqlid üçün daha yaxşı
nümunə tapa bilərdi? Fransalı süjet tərəfdarlarının barbar kimi
yuxarıdan aşağı baxdıqları dramaturq özü süjet yaratmaq sənətinin
yenilməz ustadı idi. Məsələ ondadır ki, onun sənətkarlığı və onun
süjet anlayışı fransız neoklassisizmi davamçılarının nəzəriyyə və
təcrübəsindən köklü şəkildə fərqlənirdi.
ŞEKSPİR
Artıq əsr yarımdır ki, Şekspir bütün dünya tərəfindən qəbul
olunub. Bəs populyarlığı ona yaradıcılığının hansı tərəfləri
qazandırıb? Görünür, ilk növbədə bu, Poeziya və Böyük
xarakterlərdir. Poeziyanı pyeslərdən iqtibas və sitat qismində əxz
etmək mümkündür. Böyük xarakterləri pyesdən ayrı nəzərdən
keçirilən kitablarda mədh etmək olar, burada onlar şairin ağlına belə
gətirmədiyi keyfiyyətlər də qazanırlar. Düzdür, son vaxtlar bu cür
yanaşma daha çox tənqidə məruz qalır, buna baxmayaraq, o, kifayət
qədər geniş yayılıb. Poeziyanı bütöv pyesdən ayırmaq tendensiyasına
gəldikdə isə, iyirminci əsrdə obrazlı sıralanmaya marağın artması ilə
əlaqədar o, daha da gücləndi.
Müasir dövrün davam etdiyi zaman ərzində süjetin Şekspir
yaradıcılığının heç də ən güclü tərəfi olmaması fikri nəzərdə tutulur,
hətta açıq şəkildə söylənilirdi. Onun pyeslərinin süjetlərinə dair
zarafatlar ədəbiyyatətrafı jurnalizm üçün gündəlik istifadə məhsuluna
çevrildi. Hekayətçi-Şekspirə sayğısız münasibət teatr quruluşçuları
və kinorejissorların onun pyeslərini ixtisar etməsi faktında özünü
bariz şəkildə göstərməkdədir. Əgər biz pyesin məzmununu
bilməsəydik, Olivyenin “Hamlet” filmindən bir şey anlaya
biləcəkdikmi? “Hamlet”in daha davamlı teatr quruluşlarında adətən
süjetin Fortinbrans xəttinin böyük hissəsi buraxılır. Maraqlıdır, bu,
pyesin həddindən artıq uzun olması səbəbindən baş verir, yoxsa biz
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əhvalatın müxtəlif hissələri arasındakı əlaqəni duya bilmirik? Əgər
sonuncu doğrudrsa, deməli, hekayətçi-Şekspir bizə yaddır.
Hətta peşəkarlar – alim və tənqidçilər – arasında çoxluq
Şekspirin süjet quruculuğu sahəsində xüsusi istedad nümayiş
etdirmədiyi kimi fikirlərə üstünlük verir. Onlar Şekspirin digər
istedadlarını vəsf edir, söhbət süjetdən düşdükdə isə, güzəştsiz
olaraq, onun öz süjetlərini digər müəlliflərdən mənimsədiyini
bildirirlər. Şekspir, doğrudan da, digər yazıçıların nəql etdikləri
hekayətləri tez-tez mənimsəyirdi, ancaq ümumilikdə o, həmişə onları
dəyişərək özünəməxsus süjet yaradırdı. Hətta süjet yaratmaq iki
hekayəni birləşdirməkdən ibarət olsaydı, bu, yenə də incə ustalıq
tələb edərdi. Şekspirdə isə iki hekayə arasındakı qarşılıqlı əlaqə –
yüksək incəsənət və dərin məna ilə zəngin təsviri vasitədir.
Şekspiri yenidən uşaq olub ilk dəfə mütaliə edirmiş kimi
oxumağa cəhd göstərmək məqsədəuyğun, hətta zəruri olardı, bu, ilk
növbədə o deməkdir ki, oxuyarkən siz diqqətinizi nə baş verdiyinə
yönəldəcəksiniz. Sözdə bunu etmək asan görünür, işdə isə bizi ən azı
iki çətinlik gözləyir. Birincisi, biz artıq uşaq sadəlövhlüyündən
məhrumuq və bizim üçün məsələnin sırf hadisə yönü ilə
maraqlanmaq çətindir. İkincisi, Şekspirin pyesləri heç də asan
deyillər – bəzən onların mürəkkəbliyi çaşdıra bilir. “Hamlet”in
birinci aktında müəllif nəzərimizə o qədər məlumat çatdırır ki! Bu
məlumata etinasızlıq göstərərək biz daha az müqavimət xətti ilə
hərəkət edirik. Təəccüblü deyil ki, biz sonra Fortinbras haqqında
eşitmək belə istəmirik!
“Hamlet” haqqında yüzlərlə, bəlkə də minlərlə kitab yazılıb;
belə görünür ki, pyesin hər xırda təfərrüatı dəfələrlə təhlil olunmalı
və ad nauseam (lat. “ürək bulananacan” – F. C.) şərh olunmalıdır.
Ancaq məndə belə təsəvvür yaranıb ki, əyani təsvir üçün altıya yaxın
eyni monoloq və səhnələrin misal çəkildiyi dörd-beş vəziyyət təkrartəkrar təhlil edilir. “Hamlet” haqqında bu cür ədəbiyyatdan çoxlu
sayda seçmələrlə tanış olduqdan sonra, mən belə qənaətə gəldim ki,
bu ədəbiyyatda bir sıra həddindən artıq vacib və heç də sadə olmayan
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məqamlar çox nadir hallarda qeyd olunur. Məsələn, mənim üçün
həmişə pyesin Hamletin İngiltərədən qayıtması ilə başlayan
hissəsində anlaşılmazlıqlar olub. İndi o, Klavdi ilə hansı
münasibətlərdədir? Onun ruhi vəziyyətində sezilən aydınlaşma nə ilə
izah olunur? Nə deyirsən de, sonda Klavdinin ölümü təsadüfi
xarakter daşıyır. Maraqlıdır, bu təsadüf olmasaydı, hadisələr necə
inkişaf edəcəkdi?.. “Hamlet” haqqında ən yaxşı tənqidi işlər
nüfuzuna malik minlərlə səhifə kitab və məqalə oxyub, süjetlə bağlı
bir sıra vacib məsələlərin təhlildənkənar qaldığını görmək olar.
Çox güman ki, Şekspir süjetləri mükəmməl olduğuna görə,
layiqincə qiymətləndirilməmişdir: onlar mövzu və xarakterlərin
yaradılması ilə üzvi şəkildə bağlı olduğundan, ayrılıqda diqqət cəlb
etmir və biz sadəcə onları hər şeydən təcrid olunmuş şəkildə
nəzərdən keçirə bilmirik.
Müasirlərimizin çoxunu “III Riçard”ın kobudluğu narahat edir –
ah, orada elə kobud şeylər baş verir ki! Ancaq biz bu pyesi
müəllifinin onu yaradarkən riayət etdiyi qanunlarla dəyərləndirsək,
Riçard Moultonun təbirincə desək, “onun dəfələrlə peyda olan qisas
motivli mürəkkəb ideyası”nı anlasaq, görəcəyik ki, bu,
dramaturgiyanın şah əsərlərindəndir. Məncə, Moulton bir çox
tənqidçilərin kompozisiya baxımından zəif və vahid məqsədə kifayət
qədər tabe edilməyən saydıqları bu pyesin, əslində, məqsədyönlü və
ciddi təşkil olunduğunu təkzibolunmaz şəkildə sübut edə bildi.
Şekspir hər şeyi riyazi dəqiqliklə ölçmüşdü və onun hesablamalarının
düzgünlüyü gözəl süjet tapıntılarında açılır – məsələn, müəllifin onu
mahiranə şəkildə hazırlaması və dəqiqliklə məhz lazım olan hücrəyə
yerləşdirməsi sayəsində böyük emosional təsir bağışlayan
kulminasiya səhnəsində.
Yaxud digər səhnəni götürək – bir çox müasirlərimiz tərəfindən
həyati inandırıcılıqdan məhrum olduğu deyilən Annanın yoldan
çıxarılması səhnəsi. Xatırladaq ki, pyesdəki hadisələr vətəndaş
müharibəsinin qızışdığı bir vaxtda baş verir. Yorklar lankasterlərdən
qisas alırlar, sonra isə lankasterlərdən biri Yorkdan heyfini çıxır.
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Ledi Anna yorkların qəddarlıqlarından hamıdan çox əziyyət çəkib,
özü də ən böyük iztirabı ona Riçard yaşadıb. Məhz buna görə, ledi
Anna ümid edir ki, onunla nikah, ola bilsin, qovğalara son qoyacaq
və ümumi barışığa yol açacaq. Ancaq onun vətəndaş müharibələrinə
son qoymaq ümidi ilə seçdiyi vasitə onun özünün məhvinə gətirir.
Səhnələrin mahiranə düzülüşü, cəsarətli təxəyyül, hadisə və
toqquşmaların ardıcıllığı – burada hər şey artıq düyünün dolaşdığı
anda aşkar olunmuş əsas ideyaya tabe edilib. Əsl sənətkarın nəql
etdiyi dramatik hekayət məhz belə olur.
Moulton yenə də “III Riçard”dan danışarkən deyir: “Süjet
cinayət və onun cəzası, öncəgörənlik və deyilənlərin həyata
keçməsi, şəxsiyyətin, ya da hər hansı bir tarixin yüksəlişi və
tənəzzülü forması alan insan həyatındakı hadisələr zəncirində
reallaşır”.
Tədqiqatçı böyük sənətkarların süjetlərinin ən kiçik detalına
belə, biganə qalmamalıdır; xüsusilə, Şekspir və ya Lope de Veqanın
bir epizodu digəri ilə necə əlaqələndirdiklərinin təhlili çox şey verə
bilər. Ancaq axı onların etdikləri içində hər mənada ən az əhəmiyyət
malik olan da elə budur. Dahiyanə pyeslərin süjetləri əsla epizodların
mexaniki birləşdirilməsi yolu ilə deyil, müəyyən birləşdirici
prinsiplərin ardıcıl tətbiqi yolu ilə yaradılır. Bu cür prinsiplərdən biri,
məsələn, öncəgörənlik və deyilənlərin həyata keçməsidir. Pyeslərdə
öncəgörənlik varsa, bu, hər hansı məqsədə xidmət edir. Birinci aktda
gələcəkdən verilən xəbərlərin hamısı sonra mütləq reallaşacaq və
tamaşaçı da bunu çox gözəl bilir. Düzdür, bu məntiqdə uşaqlara xas
nəsə var. Ancaq məsələ də bundadır: hekayətə, əhvalata məhz
daxilimizdəki uşaq başlanğıcı dərhal cavab verir. Müasir dövrdə
təhkiyəyə qarşı düşmən münasibət sənətkarın yaradıcı kredosu ola
bilməz – bunun üçün o, sırf böyüklərə xas meyar kimi həddindən
artıq dar çərçivəlidir. Sənətkar istənilən sağlam (yəni ehkamçınəzəriyyəçilərdən ibarət olmayan) tamaşaçı auditoriyasında
öncəgörənliyin uşaqlara xas düzgün münasibət doğuracağını gözləyə
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bilər. Gələcəkdən xəbər verilibsə, şüurumuzun uşaq başlanğıcı
deyilənlərin həyata keçməsində maraqlıdır.
Bəs gərgin gözləmə ilə nə etməli? Axı belə görünə bilər ki,
məsələnin nə ilə bitəcəyindən agah olmaq gözləməni inkar edir.
Psixoloji nöqteyi-nəzərdənsə belə deyil. Məsələ bundadır ki, gərgin
gözləmə ləğv olunmur, o, daha da mürəkkəbləşir. Sonluqla bağlı
söylənilən öncəgörmələrə şübhə ilə yanaşmağa əsasımız olmasa da,
biz şübhələnir və əmin olmaq istəyirik ki, deyilənlər, doğrudan da,
həyata keçəcək. Ağılla dərk etmək deyil, qəlbimizlə duymaq – bizə
bu lazımdır. Buna bənzər hadisələr tez-tez həyatda da baş verir,
məsələn, bəzən bizə əvvəlcədən hansısa hadisənin baş verəcəyini
deyirlər, hadisə baş verdikdə isə biz: “İnana bilmirəm!” – deyə
təəccüblənirik. Qədim Yunanıstanda tamaşaçılar həmişə pyesin
məzmunundan xəbərdar olurdular və bizim nəzərdən keçirdiyimiz
psixoloji məqamın bununla birbaşa əlaqəsi var. Bəli, onlar pyesin
məzmunundan xəbərdar idilər və onların pyesi bilmələri bu
auditoriyanın fərqləndirici cəhəti idi. Amma bu fərq psixoloji
vəziyyətin köklü şəkildə dəyişməsində deyil, həmin vəziyyətin
mürəkkəbləşməsində idi ki, bunun sayəsində şüurda əminlik və
şübhə arasında qeyri-sabit tarazlıq saxlanılırdı. (Məncə, tənqid və
ədəbiyyatşünaslıq bu psixoloji hala yalnız fəlsəfənin vasitəçiliyi ilə
diqqqət yetirib. Qədim yunan tragediyasının məna və əhəmiyyətini
nəzərdən keçirərkən tənqidçilər dəfələrlə vurğulayıblar ki, burada
azadlıq və zərurət, azad iradə və determinizm arasında zərif
mütənasibliyə nail olunur. Başqa sözlə desək, düyünün açılması
əvvəlcədən həm məlumdur, eyni zamanda həm də məlum deyil.)
İlk baxışdan belə görünə bilər ki, şəxsiyyətin yüksəlişi və
tənəzzülünün öncəgörənlilik və onun həyata keçməsi ilə heç bir
əlaqəsi yoxdur. Bununla belə, bu sxem dramaturqa müəyyən
psixoloji xidmət göstərə bilər. Son lap əvvəldən müəyyənləşir.
Gələcək tənəzzül haqqında əvvəlcədən məlumat verilməsə də,
tamaşaçı onun baş verəcəyini hiss edir, dramaturqlar isə çox zaman
tamaşaçı hissiyatına etibar edirlər. Axı həmin hissiyat onları izaha
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vaxt sərf etmək zərurətindən qurtarır. Bu hissiyatın qəzavü-qədərin
qaçılmazlığı kimi həycanlı duyğu doğurması burada daha mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Artıq dediyim kimi, bütün bunlara gərgin
gözləmə atmosferinin saxlanılması vasitəsilə nail olmaq mümkündür.
Əgər yuxarıda deyilənlərə əsasən, oxucuda süjet sxeminin
avtomatik olaraq sənətkarı müxtəlif yaradıcı qayğılardan azad etməsi
kimi təəssürat yarandısa, mən ona fərqli dramaturqların
yaradıcılıqlarını müqayisə etməyi təklif edərək bu illüziyanı
dağıtmağa tələsəcəyəm; misal üçün, bəzi erkən dövr yelizavetaçıların
qəhrəmanın yüksəlməsi və tənəzzülü kimi süjet sxemindən
istifadəsini bu mənada “Makbet” kimi misilsiz nümunə ilə müqayisə
etmək yerinə düşər. Daha az istedadlı sənət adamı sxemə (yəni
başqalarının onun əvəzinə yerinə yetirdikləri işə) daha çox
güvənməli olur. Misal üçün, o, sadəcə tənəzzül prosesini
tezləşdirmək istəyir. Bu üsulla o, “dramaturq məqsədə çatmaq üçün
həmişə ən qısa yolu seçməlidir” – deyən Volterin sözügedən fikrinin
çoxsaylı tərəfdarlarının gözündə əsərini daha inandırıcı edə bilər. O
dəqiqə ağla kinofilmlərin reklamı və əyləncəli qiraət üçün istifadə
olunan “taleyinlə qovuşmaq” kimi basmaqəlib ifadələr və digər
şablon cümlələr gəlir. Şekspirin üstünlyü ondadır ki, o, Əməli
sürətləndirmir, əksinə, ləngidir. Makbetin tənəzzülü böyük ətalətlə
müşayiət olunur. Bu ətalətə qarşı digər qüvvə qoyulduğundan
tənəzzül daha dəhşətli təsir bağışlayır. Bunun sayəsində biz insanın
dik divardan yıxılmasını deyil, yavaş-yavaş qayadan uçuruma
sürüşdüyünü müşahidə edirik. Şekspir məhz bu effektə nail olur.
SÜJET – HƏLƏ PYES DEYİL
Süjet üçün “xammal” rolunu həyat oynayır, ancaq bu zaman
bayağı zahiri təzahürlü adi bozumtul mövcudluq deyil, nadir həyati
kulminasiyaların və ya gündəlik varlığın gizlin, çox zaman dərk
olunmamış formalarında təqdim edilən fövqəladə hallar nəzərdə
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tutulmalıdır. Bu cür fövqəladə halları inkar edən baxış dramaturgiya
üçün qəbulolunmazdır.
Süjetin qurulması bu “xammal”ın qaydaya salıınmasından, bu
və ya digər rasional prinsipin irrasionallıq xaosuna tətbiq
edilməsindən ibarətdir. Beləliklə, istənilən süjet ikili xarakterə
malikdir: o, sırf irrasional materialdan yaradılır, ancaq süjetin
qurulması prosesi özü kifayət qədər rasional, intellektualdır. Hətta ən
elementar süjetə maraq hər iki amilə, xüsusilə də onların qarşılıqlı
təsirinə marağın olmasını nəzərdə tutur. Sadəcə biz “sabun operası”
və başqa melodram növlərində intellektual elementin varlığını
könülsüz qəbul edirik. Bu, bizim yüksək sənət nümunələrində kobud
emosional elementin varlığını qəbul etmək istəməməyimizin tərs
üzüdür. Lakin “aşağı janrlı” əsərlərdə intellektual elementə az yer
ayrılıb – uşaq oyunlarında olduğu qədər. Axı oyunların gedişatında
yaranan kiçik problemləri də həll etmək üçün xüsusi fərasət tələb
olunur. Bu baxımdan, süjeti şahmat lövhəsinə bənzətmək olar: öz
cazibəsinə görə o, əsasən bizim hiyləgər kombinasiyalara olan
aludəçiliyimizə borcludur.
Aristotel yazırdı: “Dərk etmək meyli bütün insanların təbiətinə
xasdır”. Detektiv hekayə oxuyarkən biz “naməlum qatili” tapmağa
çalışırıq, deməli, filosoflar kimi davranırıq. Qəlbimizdə dərhal
həqiqəti aydınlaşdırmaq istəyi yaranır. Müsbət mənada biz bu hissi
bilik yanğısı, mənfi mənada – burnunu hər yerə soxmaq, neytral
mənadasa – maraq adlandırırıq. Məni nə iləsə heyrətləndirib
təəccübümə səbəb olmuş halın izahını məndən gizlədərkən, siz
məndə maraq oyadırsınız. İndi siz hər şeyi mənə danışanacan mən
özümü qaynar kömür üzərində oturmuş kimi hiss edəcəyəm. Primitiv
dramaturji xörəyi də məhz bu kömürün üzərində bişirirlər. Belə
pyeslərdə hər şey gərgin gözləmənin sayəsində qurulur. Bu pyeslərin
müəllifləri haqqında “onlar süjetin öhdəsindən məharətlə gəlirlər”
dedikdə, onların tamaşaçının heyrət və səbrsiz gözləmə hissləri ilə
fərasətlə oynaya bilmələri nəzərdə tutulur.
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Bununla belə, heç də dramaturji əsərlərin hamısı yuxarıda
göstərdiyimiz mənada “süjetin öhdəsindən məharətlə gəlinmiş” kimi
səciyyələnmir, bu cür xarakterizə olunanlarsa, əsasən, ikincidərəcəli
əsərlərə aid edilir. Yüksək növ dramaturgiya isə sadəcə süjet
qurmaqdan daha fərqli məqsəd güdür. Tamamilə bunun əksini
söyləyən nəzəriyyə, Aristotelin aşkar ifadə olunmuş niyyətinə zidd
olaraq, sonuncunun təlimindən “qaynaqlanır”. Axı hətta “peripetiya”
və “tanıma” kimi süjet vasitələri haqqında mülahizələrində onları
“güclü emosional maraq vasitələri” adlandırarkən, heç şübhəsiz,
Aristotel sadəcə maraq hissindən daha əhəmiyyətli bir şeyi nəzərdə
tutur. Aristotel “dəhşətdən riqqətə gələn və mərhəmətdən yumşalan”
tamaşaçılardan danışır. Dəhşət (qorxu) hissi və mərhəmət hissi
Aristotelin ən məşhur, ancaq bir o qədər də aydın olmayan fikrində –
tragediyada mərhəmət və qorxu vasitəsilə “bu cür affektlərin
təmizlənməsi” haqqında fikirdə – xatırlanır. Burada yalnız onu
demək kifayət edər ki, bu ifadəyə müxtəlif fərqli yozumlar verilsə
belə, onun mənasını yalnız “maraq doğurmağa” hesablanmış
dramaturgiyanın müdafiəsinə yönəltmək hələ heç kimin ağlına
gəlməyib. Yaxşı süjet nədir? Bu suala cavab vermək çətindir, çünki
süjet öz-özlüyündə deyil, bütövün bir hissəsi kimi yaxşı ola bilir.
Süjeti tragediyanın “qəlbi” adlandırarkən Aristotel, çox güman ki,
ona görə, süjetin dramaturqun ixtiyarında olan bir sıra təsviri
vasitələrin içərisində ən başlıcası olduğunu demək istəyib. Əgər
dramaturgiya – fövqəladə vəziyyətləri təsvir edən sənətdirsə, süjet –
dramaturqun bizi bu vəziyyətlərə cəlb edib (istədiyi halda) yenidən
bu vəziyyətlərdən çıxarmaq vasitəsidir. Süjet onun üçün zəruri
qarşıdurmalar, kolliziyalar yaratmaq üsuludur. Dramaturq
toqquşmanın qarşısını almaq əvəzinə maşınları bir-birinin üzərinə
istiqamətləndirən başdanxarab yol hərəkəti nizamlayıcısı kimi
hərəkət edir. Toqquşma tamaşaçılarda maraq oyadır; toqquşmaların
müvafiq düzümü sayəsində tamaşaçı zalında gərgin gözləməyə nail
olmaq olar. Bu, qənaətbəxş sayıla biləcək ikinci sort teatr tamaşası
üçün kifayət edir. Bu fəsildə mən qısa şəkildə birinci növ teatr
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tamaşasının yarnmasında süjetin necə təkan verməsindən danışdım.
İndi qalır xarakter, dialoq, fikir və səhnə təcəssümünün3 bu cür
tamaşanın yaranmasında göstərəcəkləri yardımdan danışmaq.

Kitabın hazırki tərcüməsində tamaşanın yaranmasında fikir və səhnə təcəssümünün
rolu haqqında bölmələr yer almayıb (C. F.).
3
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XARAKTER
XARAKTER ÜÇÜN İLKİN MATERİAL NƏ OLA BİLƏR?
Qavrayış qırılmaz şəkildə tələbatla bağlıdır. Bizim həqiqi
tələbatlarımızın sayı nisbətən az olduğundan, qavrayışlarımız da
nisbətdə çox deyil. Bundan əlavə, sonuncular daha zəif, natamam və
qeyri-dəqiqdir. Bəzən teatrda həyatın bu və ya digər qatının çətinliklə
canlandırılmasının səbəblərindən biri də bundadır. Sadə insan
qapının kandarından o tərəfdə həyatın olduğunu düşünür və belə
nəticəyə gəlir ki, həyatın bir neçə parçasını toplayıb səhnəyə atmaqda
çətin heç nə yoxdur. Bəs kandardan o tərəfdə əslində biz nə görürük?
Biz fotoapparatın obyektivinin “gördükləri” ilə eyni şeyimi görürük?
Yaxud kinokameranın? Bəs obyektiv nə qədər güclüdür? Biz qeyridəqiq olaraq hər müfəssəl təsviri fotoqrafik adlandırırıq. Gerçəklikdə
isə fotoqrafik “görmə” dəyişkən və seçici xarakter daşıyır.
Fotoapparat “görmə”sinin insan gözünün, yaxud hətta konkret insan
gözünün görməsi ilə analoji olduğu halları məyyənləşdirmək kifayət
qədər çətin olardı. Düzdür, torlu qişaya müəyyən təsvir düşür, amma
axı görməyimiz torlu qişa sayəsində baş vermir.
Çox vaxt biz, əvvəldən formalaşmış qərəzli fikirlərlə
kifayətlənərək, ümumiyyətlə görmürük və baxmırıq. Heç nəylə
toqquşmamaq üçün əsəbi halda irəliyə tələsik nəzər salıb, biz
beynimizdə ötəri gördüyümüzü artıq bildiyimizi düşündüyümüzlə
birləşdirirk. Bu ötəri görülənlər əksər hallarda insan nəslinin bu və ya
digər nümayəndəsi olur, özü də çox vaxt mahnı və hekayə
müəlliflərinin öz qəhrəmanlarına böyük əliaçıqlıqla bəxş etdikləri
məşhur “insan qəlbinə bələd olmaq” bacarığı məhz bu cür gözucu
nəzərlərə əsaslanır.
Dəfələrlə olub ki, tamamilə yad insanın yanında bir neçə dəqiqə
keçirən kimi biz qəfildən qərara gəlirik ki, o, bizim Corc dayımızın
dəqiq surətidir. Corc dayının özünün yaxından tanısaydıq dərd
yarıydı! Amma o özü də sadəcə bizim hansısa uşaqlıq
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qarabasmamızın mücəssəməsidir. Milyonlarla əsəbi, keçici nəzərlər
bir tamhüquqlu baxışı əvəz edə bilməz; belə çıxır ki, biz öz Corc
dayımızı da heç vaxt əməlli-başlı nəzərdən keçirməmişik.
Gəlin indi də oğullar və qızların öz valideynlərini, valideynlərin
isə öz övladlarını nə dərəcədə yaxşı tanıdıqlarını ayırd etməyə
çalışaq. Şou soruşur ki, valideyn və övlad qədər bir-birini tanımayan
daha kimsə ola bilərmi? Onları qohumluq əlaqələri yaxınlaşdırır.
Onlar çox zaman bir-birilə konflikt şəraitində həyat sürürlər. Çox ola
bilər ki, onlar bir-birinə bağlılıq duyur – bu, tamamilə təbiidir. Onlar
hətta bir-birinə doğrudan da sevgi adlandıra biləcəyimiz güclü hiss
bəsləyə bilərlər – və bu, çox gözəldir. Amma bütün bunlar heç də o
demək deyil ki, onlar bir-birinin qəlbini görməyə müvəffəq olublar,
yaxud nə vaxtsa bir-birini tanıya biləcəklər. Qədimdən bəri belə
qəbul olunub ki, yalnız tanrı insanların qəlbini görmək, onların gizli
fikirlərini oxumaq, onların ən məhrəm hisslərini öyrənmək
qabiliyyətinə malikdir, çünki bu qabiliyyət özü ilahi təbiətlidir. Adi
ölümlü insanlar isə bir-birini sanki tutqun, cizgiləri təhrif edən
şüşədən görür, bəzənsə ümumiyyətlə heç nə görmürlər.
Əgər süjet üçün ilkin material rolunu hadisələr, xüsusilə də
coşqun hadisələr oynayırsa, xarakter üçün “xammal” rolunu insanlar,
xüsusilə də öz kobud həyati istəkləri ilə göstərilən insanlar oynayır.
Deyirlər ki, anaları ilə əvvəlcə göbək ciyəsi, sonra isə döş vasitəsi ilə
bağlı olan körpələr dünyanı vahid tam kimi görürlər. Əgər bu
belədirsə, analogiya yerinə düşər: körpə dünyanın iki hissəyə – onun
özünə və bütün digər insanlara – bölündüyü haqda həqiqəti
bilməyənədək cənnətdə yaşayır, bunun dərki isə cənnətdən
qovulmağa bərabərdir. İllərlə intellektimizi inkişaf etdirib biz insan
dünyasını daha mürəkkəb kateqoriyalara ayırmağa başlayırıq:
vətənpərvər qismində biz onu ölkələrə və xalqlara, marksist qismində
siniflərə və i. a. ayırırıq. Amma yenə də gündəlik həyatda biz əvvəlki
kimi bəşəriyyəti iki sadə hissəyə bölürük: mən və bütün başqa
insanlar. Bu başqa insanların ilkin qrupu, yəni ailə, həyat dramında
iştirak edən qəhrəmanların və ifaçıların birinci tərkibini təşkil edir;
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sonra biz bu dramı yenidən və yenidən ifa edirik, özü də həmin bir
neçə rolu getdikcə daha çox insan ifa edir. Siz özünüz isə
gözəgörünməz adamsınız. Axı özünü görmək qeyri-mümkündür – siz
yalnız özünüzlə eyniləşdirdiyiniz adamları görə biləlrsiniz.
Beləliklə, xarakterin yapıldığı ilkin material faktiki olaraq o
qədər də ilkin deyilmiş. O, artıq bir növ sənətə çevrilmişdir – xəyal
sənətinə. Həyat – ikili xülyadır. Bizi əhatə edən insanlarda biz sanki
digər insanları əvəzləyən dublyorları görürük. Özümüzü biz
özümüzlə eyniləşdirdiyimiz adamların obrazlarında görürürk. Platon
deyirdi ki, biz həyatı deyil, həyatın tonqal işığında mağaranın
divarlarında oynayan kölgələrini görürük. Optimist! Amma, hər
halda, o, kölgələrin aldadıcı oyununda gerçəkliyin nə qədər təhrif
olunmuş və reallıqdan uzaq göründüyünü nəzərə alırdı.
HƏYAT FAKTINDAN BƏDİİ XƏYALA DOĞRU
Əgər yazıçı bütün həyatı görmür və canlandırmırsa, bəlkə o ,
həyatın hansısa hissəsini görür və canlandırır? Bu sualla bağlı geniş
kütlə arasında kifayət qədər ziddiyyətli təsəvvürlər yayılıb. Bir
tərəfdən, kütlə sənətkarın ümumiyyətlə heç nəyi əks etdirmədiyinə,
ancaq ilhamla yaratdığına və onun qələmindən xalis uydurma
çıxdığına dair rəyə etibar edir. Digər tərəfdən isə, o, adətən həyatla
incəsənət arasındakı çoxsaylı qaçılmaz yayınmaları qəbul etməyi
lazım bilmir, əvəzində bu və ya digər tarixi romanın “faktiki
xarakterli qeyri-dəqiqliklərə yol verdiyi”ndən şikayətlənməyə tələsir.
Amma hətta təcrübəsiz oxucunu hər şeyin “həyatdakı kimi”
olması ilə heyrətləndirən nəsr əsərinə, yaxud pyesə yaxından
baxdıqda, onların “doğruçu” həyata oxşamadığı aşkarlanır. Oldos
Hakslinin qəhrəmanlarından biri bədii ədəbiyyatda menstruasiyanın
olmadığından şikayətlənir. Bu, qadağanolunmuş mövzudur. Digər
qadağanolunmuş mövzular da var. Çoxsaylı digər mövzular da var
ki, incəsənət əsərində toxunula bilər, amma real həyatda olduğu
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qədər təkrar olunmamalıdır, çünki bu, darıxdırıcı olardı. Heç olmasa,
misal üçün, əl yumağı götürək!
İndi isə, incəsənətdə insan həyatının ən mühüm hadisələrinin
necə əks olunduğuna baxaq. Apenek Suiniyə görə, üç belə hadisə
var: doğuluş, koitus və ölüm. Bunlardan yalnız sonuncunu səhnədə
göstərmək olar. Lakin bu təsvir kifayət qədər problemlidir, çünki
tamaşaçılardan heç biri öz təcrübəsində ölümü dərk etməyib və bu
səbəbdən, burada tanıma və anlama imkanı sıfıra bərabərdir.
Deməli, istər adi, istərsə də bizim həyatımız üçün həlledici bir
çox yaşantılar və hadisələr zərurətə görə ədəbiyyatda inikas tapmır,
burada əks olunanlar isə həyatda olduğundan fərqli tənasübdə
göstərilir. Hələlik mən yalnız həyatda olub ədəbiyyatda
olmayanlardan danışmışam. Bəs ədəbiyyatda nə həyatdakından daha
çoxdur? Əlbəttə ki, hiss – özü də elə bir hiss ki, o, sadəcə üzərində
“Nifrət”, “Məhəbbət”, “Həsəd” və digər yazılar olan nəhəng
konteynerlərdə ədəbi əsərə yerləşdirilmir, o, həmçinin poema,
roman, yaxud pyes boyu dinamikliyi, güclənməsi və zəifləməsi ilə
seçilir. Oxuyarkən, baxarkən, ya da dinləyərkən biz sənət əsərinin
emosional atmosferinə qərq olur, bu hiss burulğanında yaşayırıq.
E.-M. Forster yazırdı: “Roman haqqında mücərrəd fikirlərə
dalarkən siz onu sevgi mövzusu ilə assosiasiya edirsiniz, siz özünüzə
bir-biri ilə qovuşmaq istəyən və ola bilsin, istəklərini həyata keçirən
kişi ilə qadın təsəvvür edirsiniz. Mücərrəd şəkildə öz həyatınız
haqqında düşünərkən... siz fərqli, daha mürəkkəb təəssürat
yaşayırsınız... Personajların bir-birinə münasibətində hisslərin daimi
kəskinliyi xüsusi qeyd olunmalıdır ki, real həyatda bunun paralelini
görmürük... Bəli, həyatda da bəzən dərin və güclü ehtiras anları olur,
amma reallıqda bu cür daimi oyunvarilik, sonsuz yenidənqurmalar,
əbədi hiss aclığı yoxdur”.
Əgər yazıçı həyatın müəyyən hissəsini canlandırırsa da, o,
həyata tamamilə yeni forma və cizgilər verir. Qüte (burada və irəlidə
adətən Azərbaycan dilində Y. V. Göte kimi təqdim olunan böyük
alman yazıçısı, şairi və mütəfəkkirinin adı orijinal tələffüzə
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uyğunlaşdırılaraq Y. V. Qüte şəklində yazılır – F. C.) “İncəsənət
məhz ona görə incəsənətdir ki, o, həyat deyil”. Ucuz romanlarda baş
verənləri arxa qapının artırmasından müşahidə etmək mümkün
olsaydı, onlar qulluqçuya gərək olmazdı. Əgər biz asanlıqla
özümüzdə mənəvi aydınlatma, ekstatik yüksəliş doğura bilsəydik,
Bethoven kvartetinə də ehtiyac duymayacaqdıq. Bethoven ona görə
Bethovendir ki, o, biz deyil. Bu fikri bir qədər fərqli tərzdə də ifadə
etmək olar. İki Bethoven olub: öz musiqisində emosional azadlıq
dünyasını xəlq edən Bethoven-bəstəkar və bu azadlığa öz qardaşı
oğluyla, eləcə də əhatəsindəki bütün digər insanlarla nail ola
bilməyən əsəbi və əbədi subay Bethoven. Nəticə etibarilə, biz də
Bethoven musiqisinə onun musiqiyə gəlmə səbəbi ilə eyni səbəbdən
müraciət edirik. Yazıçının – roman, yaxud pyes müəllifinin – dahiliyi
onun “bu daimi oyunvarilik, sonsuz yenidənqurmalar, əbədi hiss
aclığı”nı proyeksiya və nəzarət etmə sənətkarlığında ifadə olunur. O,
gizli yeraltı hisslər çayını aşkarlamaq, sonra isə, mühəndishidrotexnik kimi, daim bu çayın təbii gücünün maksimum
istifadəsinə çalışaraq, gah onun axınının qarşısıını almaq, gah onun
yatağını dəyişmək vəzifəsini yerinə yetirir.
Biz isə yenə qayıdaq bayaqkı məsələyə, sənətkarın nəzər
dairəsinə düşən həyatın heç olmasa kiçik bir hissəsi onun tərəfindən
canlandırılırmı? Bəli, bəzən hərfi canlandırmaya da yol verilir, amma
bu, heç də torlu qişamızda fırlanan eybəcər kinofilmdən surətin
çıxarılması deyil. “Xəyal ədəbiyyatı” anlayışı bu canlandırma
prosesinin mənasını düzgün verir. Roman da, pyes də mahiyyət
etibarilə düzüb-qoşulmuş nəsnələrdir. Uydurma – onlara ardıcıllıq və
bütövlük verir, sadəcə real gerçəkliyin surəti çıxarıldıqda isə buna
nail olmaq qeyri-mümkündür. Axı həqiqət xəyaldan daha az
həqiqətəuyğundur, belə ki, həqiqətdən fərqli olaraq, xülya öz
mənalılığıyla başadüşüləndir.
Forster yazır: “Gündəlik həyatda bizi bir-birimizi anlamırıq:
bizə nə mütləq həssaslıq, nə səmimi etiraf məlumdur. Biz birbirimizi yalnız təxminən, zahiri əlamətlərimizə görə tanıyırıq...
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Amma roman qəhrəmanlarını, məllif bunu istəyirsə, oxucu sonadək
anlaya bilər...”.
Bu fikrin təsdiqi kimi Forster tarixi romanları tarix haqqında
kitablara qarşı qoyur. Tarixçi yalnız bu və ya digər şəkildə
aşkarlanmış, özünü büruzə vermiş hadisələr haqqında yazır. Tarixi
roman müəllifi insanların yaddaşında qalmış həqiqətlərdən xəbər
verir. Amma bu həqiqətləri o, yalnız fantaziya vasitəsilə əldə edir;
onun həqiqəti – xəyalın həqiqətidir. “Uydurulub” sözü yalnız onun
əsrinin süjet xəttinə aid deyil. Bu yaradıcı metoda uyğun şəkildə
yaradılan dünya bizə məlum gerçəklik dünyasında olduğundan bir
qədər fərqli prinsiplərə əsaslanır. İlk olaraq, xəyal dünyasında hər
şey məqsədəuyğundur və məqsəd bizim üçün məlum dərəcədə
anlaşıqlıdır. Bu gün bizim təsəvvürümüzdəki materiya dünyası
antroposentrik xarakterdən uzaq olsa da, incəsənətin yaratdığı
kainatın mərkəzində yenə də insan durur. Dramatik sənətə gəldikdə
isə, burada insan həm mərkəzdə, həm də ətraflarda hökmranlıq edir.
Forsterin özü hesab edir ki, romanist insanları təsvir etmək üçün
dramaturqdan daha üstün vasitələrə malikdir, bununla belə, onun
ifadə etdiyi prinsip dramaturgiyaya da tətbiq oluna bilər. Pyes də
bəsirətə yaxınlaşmış həssaslıq və səmimi etirafın olmasını nəzərdə
tutur. Dramaturgiya da gerçəklik dünyasının qanunlarından fərqlənən
qanunlara arxalanır. Pyesə də biz roman oxuduğumuz səbəbdən
baxırıq: biz harmonik, uzun və güclü emosiyalara ehtiyac duyuruq.
Eduard Bullafın tez-tez iqtibas gətirilən “Psixi məsafə”
oçerkində dramaturgiya ilə həyat arasındakı fərq haqqında maraqlı
bir fikir səsləndirilir. “Daimi məqsədyönlülük, öz idealına sədaqət,
adi insan imkanlarını xeyli üstələyən çalışqanlıq və enerji – fəci
obrazların müstəsnalıq elementini təşkil edir və bunun sayəsində
onlar bizim gündəlik həyatda rastlaşdığımız insanlara əsla
bənzəmirlər”.
Obrazlı desək, əllərini yumaq məcburiyyətindən canını qurtaran
səhnə personajı bütün gücünü öz başlıca həyat məqsədinin
reallaşdırılmasına yönəltmək imkanı əldə edir. Real həyatda bu cür
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“başlıca həyat məqsədləri” olduqda belə, onları dolablarda və
qaranlıq zirzəmilərdə gizlədirlər. Otaqlarımız isə dəsmallar, diş
fırçaları, işgüzar məktublar, telefon və televizorlarla doldurulur.
Bu cür ikililik müasir yazıçı üçün müəyyən yaradıcı maraq
mənbəyi ola bilər. Misal üçün, Çexov heç nə ilə diqqəti cəlb etməyən
şəraiti, adi geyimi və gündəlik söhbətləri təsvir etməklə, dolablarda
və qaranlıq zirzəmilərdə kabusların gizləndiyini göstərməkdən xüsusi
zövq alırdı. Zahirən adi görünən saqqallı və jiletli insanlar qəlblərinin
dərinliklərində güclü ilkin ehtirasları boğmalı olurlar. Amma
Çexovun metodu ənənəvi deyil. Ənənəvi metod isə əsas
hərəkətverici qüvvələrin ayrılaraq vurğulanmasından ibarətdir.
Bullafa görə, bizim Hamletdən aldığımız təəssüratla Smitin bizə
bağışladığı təəssürat arasındakı heyrətamiz prinsipial fərqin səbəbi
də bundadır. Amma əgər Cons və Smit real insanlardısa, Hamlet və
Makbet kimdir?
TİPLƏRİN TƏRİFİNƏ
Tənqidçilərin dramaturqu uğurlu süjetə görə təriflədiyi vaxtlar
keçmişdə qaldı. İndi onu yaratdığı xarakterlərə görə tərifləyirlər,
xarakterləri isə tənqidçilər onların “doğrudan da canlı insanlar”,
“reallığına inandığın insanlar” olduğuna görə tərifləyirlər. Onların
dilində “tip” sözü tamamilə fərqli bir anlama gəlir. Tip – pis bir
şeydir.
Bu nəzəriyyənin daha çox kəmsavad adamların arasında geniş
yayılmasına rəğmən, kəmsavadlar da onu adətən ədəbiyyat
sahəsindəki nəzəri bilikləri götürdükləri mənbədən – alimlərdən və
təhsilli adamlardan əxz ediblər. Yeri gəlmişkən, alimlər həmişəki
kimi yenə də kəmsavadlara doyunca atılıb-düşməyə şərait yaradırlar.
Misal üçün, Forster fərdi xarakterləri “həcmli”, tipik xarakterləri isə
“səthi” adlandırır və bunlardan birincisinə üstünlük verdiyini
gizlətmir: onlar guya ki, həm yeni vəziyyətlərə reaksiya göstərir,
həm real insanlar kimi yaşayırlar və həqiqətəuyğun danışırlar... Rasin
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və Emili Brontenin əsərlərinin personajlarını o, düşünmədən
“həcmli” xarakterlərə aid edir.
Forsterin təqdim etdiyi təyinatların mahiyyəti belədir: “həcmli”
xarakterlər daxilən azaddırlar, onların əməlləri gözlənilməzdir və
təəccübləndirə bilər, “səthi “xarakterlər isə yalnız etdiklərini edə
bilirlər, həmçinin onların davranışı əvvəlcədən məlumdur və onlar
heç nə ilə təəccübləndirmək iqtidarında deyillər. Nə deyəsən –
həqiqətən də “səthi” xarakterləri məhv edəcək bir təyinat! Amma
yenə də, izninizlə, biz belə bir sual vermək istərdik: doğrudandamı
hətta yuxarıda gətirdiyimiz məhdud təyinata və xoşagəlməz ada
uyğun şəkildə başa düşülən “səthi” xarakterlərə ədəbiyyatda yer
yoxdur? Özünə müəyyən davranış qaydaları seçdiyi üçün gələcək
əməllərinin təxmin edilməsi mümkünləşən insan vərdiş adamıdır.
Amma nə qədər dəhşətli səslənsə də, bizim çoxumuz vərdiş adamıyıq
və istənilən yazıçının bizi bu cür göstərməyə haqqı çatır. Yeni
vəziyyətlər önündə yeni cavab reaksiyası hazırlamayan, yalnız
əvvəlki vəziyyətlərə olan reaksiyalarını təkrarlayan, amma
danışdıqlarının böyük qismi yalan olan vərdiş adamı. O, bunu şüurlu
şəkildə etdikdə riyakarlıq edir. Bunu qeyri-şüuri şəkildə etdikdə o,
özünü aldatmaqla məşğuldur. Hər iki halda o, əsas dramatik
janrlardan biri üçün – komediya (fars da daxil olmaqla) üçün – əla
material ola bilər. Çarlz Dikkens kimi tanınmış roman ustasının öz
yaradıcılığında “səthi” xarakterlərdən istifadə etdiyini xatırladaraq
Forster yazır: “Dikkensi bəyənməyənlər haqlı olduqlarına gözəl
sübut tapmış olurlar. Dikkens pis yazıçı olmaya bilməzdi”.
Düzdür, sonra yumor hissi Forsterin mülühizələrinin məntiqini
üstələyir və o əlavə edir: “Dikkens tiplərinin böyük uğuru ondan
xəbər verir ki, səthi obrazlarda, ola bilsin, sərt tənqidçilərin
gördüyündən daha çox məna var”.
Ədəbi tiplər və komediya janrı arasındakı sıx bağlılıq haqqında
daha dəqiq şəkildə özünün gülüş haqqında essesində Anri Berqson
yazır: “İstənilən komik xarkter tipdir. Və əksinə, tipə istənilən
bənzərlikdə komik nə isə var...”
43

Təəssüf ki, günəş altında tiplərə təzəcə yer edən kimi, Berqson
sırf qallara xas dəqiqlik sevgisiylə ona ayrılan ərazinin sərhədlərini
ölçməyə başlayır. “Beləliklə, biz tam əsasla deyə bilərik ki,
komediya ümumi tiplər verir; Üstəlik, biz əlavə etməliyik ki,
komediya “ümumi”nin əldə edilməsini qarşısına məqsəd kimi qoyan
yeganə incəsənət növüdür...”
Daha sonra Berqsonun arqumentasiyası komediyanın
alçaldılması xətti üzrə inkişaf edir, belə ki, o, komediyada
incəsənətlə həyatın hansısa qarışığını görərək, onu əsl incəsənət kimi
tanımaqdan imtina edir. Sən demə, komediya öz səthiliyi səbəbindən
tipləri göstərir. “Səthi qalaraq o, dərin təsvirlərə qadir deyil, buna
görə də, insanları onlarda oxşar keyfiyyətlərin üzə çıxa biləcəyi
qarşılıqlı ünsiyyət kəsiyində götürür”.
Amma “[insanların] qarşılıqlı ünsiyyət”ini əhəmiyyətsiz bir şey
saymaq – insani münasibətləri düzgün dəyərləndirməmək deməkdir.
Alternativ kimi Berqson bunu təklif edir: “Şairin yaradıcılığında bizi
müəyyən əhval-ruhiyyə, yaxud mənəvi mübarizənin dərinliklərinə
nüfuz etmək maraqlandırır”.
Burada vurğu əhval-ruhiyyəyə edilirsə, deməli, Berqsonun
dramatik poeziya haqqında təsəvvürləri izafi lirizm və romantizmdən
əziyyət çəkir. Əgər başlıca vurğu mübarizəyə edilibsə, dərin daxili
mübarizənin yalnız tragediyada əks olunduğunu düşünməklə
Berqson səhvə yol verir: axı ən böyük fransız komediyanəvisi
Molyer komediyada mənəvi mübarizəni, Rasinin tragediyada etdiyi
kimi, bütün tamlığı ilə ifadə etmişdir.
Berqson böyük həssaslıqla qeyd edir ki, komediya müəllifi baş
qəhrəmanın ətrafına ikincidərəcəli qəhrəmanları topladıqda, bu
qəhrəmanlar sanki baş qəhrəmanın xarakterini kiçildilmiş şəkildə,
yaxud qismən təkrarlayırlar. Bunun ardınca o, tragediyada eyni halın
mümkünlüyünü qəti şəkildə inkar edir və qeyd edir ki, komediyada
tip təsvir olunduğu halda, tragediyada fərd təsvir olunur. Amma
məgər tragediyanın ikincidərəcəli qəhrəmanları ən adi mənada tiplər
deyilmi? Bunlar ki “səthi” qəhrəmanlardır. Horasio sadiq dost
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mücəssəməsi deyilmi? Gənc Malkolm gözəl cavan şahzadənin
ümumiləşdirilmiş obrazı deyilmi? Və bu siyahı sonsuza qədər
uzadıla bilər.
Berqson deyir: “Hər bir sənət fərdi özünəməxsusluğu təsvir
etməyə cəhd göstərir”. Vaxtı ikən doktor Conson deyirdi: “Heç nə
ümumi xüsusiyyətlərin etibarlı təsviri qədər böyük və uzunmüddətli
zövq verə bilməz”. Belə görünə bilər ki, incəsənətlə bağlı bu iki
baxışı barışdırmaq qeyri-mümkündür. Bununla belə, biz sənətkarın
verdiyi “ümumi xüsusiyyətlərin etibarlı təsviri”nin hər konkret hal
üçün tamamilə fərdi olması faktını dərk edən kimi onlar barışa
bilirlər. Görünür, Berqsonu sözlərin oyunu çaşdırıb: incəsənət
fərdidir – deməli, o, fərdləri göstərməlidir. Amma ikinci heç də
birincidən əxz olunmur. Əslində isə, indicə göstərdiyim kimi, hətta
tragediyalarda tip adlandırılması qəbul olunmuş çoxsaylı xarakterlər
var. Berqsonun özünün komediyada daha çox tiplərin göstərildiyini
deməsi belə bir sual doğurur: bəlkə tragediya qəhrəmanı tiplərə aid
edilməyən yeganə dramatik personajdır? Real həyatda mövcud olan
şəxs haqqında biz soruşa bilərik: o, necə insandır? Və bizim
dostlarımız onu bizə təsvir edəcəklər. Bəs kimdənsə bizə məşhur
tragediya qəhrəmanlarını təsvir etməsini xahiş edə bilərikmi? Edip
necə insandır? Mənim eşitdiyim bu tipli yeganə xarakteristikada
deyilirdi ki, o, ehtiyatsız adam olub. Amma “Çar Edip” pyesində
Edipin çar qismində xüsusi ehtiyatsızlığa yol verdiyi nəzərə çarpmır.
Digər tərəfdən, əgər ehtiyatsızlıq – Edip ehtiyatsızdırsa – onun
yeganə fərqləndirici xüsusiyyətidirsə, deməli, o, sözün ən sadə
mənasında tipdir.
Bəs dünya dramaturgiyasının özünəməxsus qəhrəmanının
klassik nümunəsi Hamlet necə, onu nə cür təsvir etmək olar?
Deyirlər, Kolric Hamleti eyni ilə özü kimi təsəvvür edirdi. Deyilənə
görə, Qüte də Hamleti iki damcı su kimi özünə, Qüteyə oxşar
təsəvvür edirdi. Amma axı Qüte və Kolric arasında heç uzaq oxşarlıq
belə yox idi! Ona qaldıqda, sonrakı dövr tənqidçiləri də Hamleti
özlərinə bənzər – real həyatda olduqları, yaxud göründükləri kimi –
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təsəvvür edirdilər. Böyük rus qiyamçısı Belinski Hamletdə rus
qiyamçısını görürdü. Salvador de Madariaqa onda Makiavellinin
Knyazını (Makiavellinin “Hökmdar” əsəri nəzərdə tutulur, əsərin
ruscaya “Knyaz” adlı tərcüməsi də vardır – F. C.) görürdü. Bütün
bunlar, çox güman, onu sübut edir ki, Hamletin yaradıcısı onun
simasının müfəssəl fərdiləşdirilməsinə çalışmayıb. Göründüyü kimi,
bu, sözsüz şəkildə bütün dünya oxucuları tərəfindən də qəbul olunur,
onlar çox zaman Hamleti arıq təsəvvür edirlər, amma pyesin
mətnində aşkar şəkildə deyilir ki, o kökdür. Bəs onda məgər Hamlet
tip deyil?
Pedaqoji elmin insan tipləri haqqında qəlibləşmiş qənaətinə
görə, insanlar həyatda qısqanclara, xoleriklərə və s. bölünmürlər.
Bizim isə bu doğru fikrin dünya dramaturgiyasının klassiklərinə
məlum olmadığını düşünməyə heç bir əsasımız yoxdur. Onlar heç
bizi düstura sığışdırmaq fikrində deyildilər də – əksinə, öz tiplərinə
onlar bizim emosionallığımızdan xeyli pay ayırırdılar. Əgər, bir
təyinata əsasən, tip insan nəslinin hansısa əlahiddə hissəsini (milli,
sinfi, irqi) bildirirsə, digərinə əsasən, tip bütün milli, sinfi, irqi və
digər çərçivələri aşaraq hər bir insanın hansısa hissəsini bildirir.
İbsen öz Per Güntü ilə hər birimizin içindəki özünü aldatmağa və
şişirtmələrə meylli fantazyora toxunur. Servantes öz Don Kixotu ilə
hər birimizin qəlbindəki axtarışda olan romantikə, bu dünya ilə
maraqlanmayıb öz dünyası olan adama toxunur.
(Lakin burada mən çox sadələşdirdim. Əslində isə kitabın
əvvəlində, Don Kixotla yenicə tanış olduğumuz zaman Don Kixot
tipin birinci təyinatına daha çox uyğun gəlir: bu, sizinlə biz yox,
özündə latın irqinin xarakterik cizgilərini daşıyan aşkar ifadə
olunmuş ispan, idalqo sinfinə mənsub qəribəliyi ilə seçilən
subyektdir. Amma sonra bu təyinat yavaş-yavaş bizim üçün öz
əhəmiyyətini itirir və ön plana başqa nələrsə çıxır. İngilis “Don
Kixot”u sayılan “Pikvik klubunun qeydləri”ni oxuyarkən də eyni hal
yaşanır: anqlosakson irqinin tipik nümayəndəsi, təpədən-dırnağadək
ingilis, centlmen zümrəsinə məxsus sadəqəlbli subay kişi tədricən
46

əfsanəvi fiqura, daim bəxtigətirməyən bir insana, itirilmiş
sadəlövhlük mücəssəməsinə çevrilir. Mənasını aşağıda izah
edəcəyim terminologiyaya görə, Don Kixot və Pikvik ikincidərəcəli
xarakterlərdən baş xarakterlərə, tiplərdən arxetiplərə çevrilirlər.
Kitabın ikinci yarısının mövzusuna toxunaraq, deyə bilərik ki, burada
hazırcavablıqdan yumora və az qala komediyadan tragediyaya keçid
baş verir.)
Sonra, bədii əsərin personajı ilk növbədə əməl xəttinin
inkişafında hərəkətverici qüvvvədir və yalnız bundan sonra o, portret,
yaxud yaxşı fotoşəklə xas fərdi özünəməxsusluq bəxş edilmiş
şəxsiyyətdir. Adətən biz bunu, özü də könülsüz şəkildə, məsələ
yalnız vəzifəsini aşağılayıcı tərzdə süjet çarxının adi dişçikləri rolunu
ifa etməsi ilə məhdudlaşdırdığımız ikincidərəcəli personajlara aid
olduqda etiraf edirik. Amma axı həmişə hesab olunub ki, bəzi
personajlara pyesdə məhz bu cür dişcik rolu ifa etmək vəzifəsi
ayrılır. Qədim yunan dramaturgiyasında elçilər yalnız bu funksiyanı
yerinə yetirirlər. Şekspir pyeslərində ikincidərəcəli personajlar
hansısa vahid keyfiyyət (ton, kolorit) daşıyıcılarıdırlar, bu isə,
deyəsən, müasir rejissorların tələblərinə cavab vermir, çünki onlar
istəyirlər ki, personajın “bioqrafiyası”, yaxud “xəstəlik tarixçəsi”
olsun. Bu cür personajlar sanki öz-özlüyündə mövcud olmayıb, hər
hansı qrupun, dəstənin, yaxud kompaniyanın üzvləridirlər. Onlar ilə
kordebalet iştirakçıları arasında ümumi cəhət daha çoxdur, nəinki
roman personajları ilə.
Ola bilsin, Şekspirin baş qəhrəmanları da müasir roman
həvəskarlarının istəklərinə cavab vermirlər. Onların geniş şəkildə
açılmış həyat hekayəti yoxdur. Onların motiv və səyləri başqa, daha
az tanıdığımız dünyaya aiddir və gözlənilənlərin əksi olaraq, onlar
kifayət qədər ətraflı təhlil olunmayıblar. Əgər romanlarda təsvir
olunan gerçəklik “realdırsa” – romanistlər isə var gücü ilə bu sözü
inhisarlaşdırmağa çalışırlar – buradan belə nəticə hasil olur ki,
Şekspir qəhrəmanlarından çoxu “qeyri-realdırlar”. Yaqonun
motivləri – yaxud da onların yoxluğu – sonu görünməyən
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polemikanın obyekti kimi çıxış edir. Maraqlıdır ki, bu məsələ həmişə
mübahisə doğurub. Bu isə ona görə baş verirdi ki, hətta Yaqonun
motivləri olduğunu qəbul etsək belə, bu motivlər onu on doqquzuncu
əsr romanları ruhundakı xarakterə çevirmir. İlk növbədə, o, əməl
xəttinin inkişafına hərəkət gətirən qüvvəni təcəssüm etdirir. Yaqonu
bütün ali idealları parçalayan kimyəvi turşu adlandıran Uilson Naytın
müqayisəsi məhz ona görə uğurludur ki, o, hala deyil, əmələ işarə
edir. Doğrudan da, Yaqo terminin daha geniş tətbiq olunan müasir
mənasında tip deyil. Heç kiminə ağlına gəlməz ki, qışqırsın: “Bizim
şəhərimiz başdan-ayağa yaqolarla doludur!” Amma hər birimizin
içində bir Yaqo olması baxımından, o, tip sayıla bilər.
TİP VƏ ARXETİP
Yuxarıda baş və ikincidərəcəli qəhrəmanlar haqqında
dediklərimizdən bəlkə də belə təəssürat yarana bilərdi ki, baş
qəhrəmanlar ikincidərəcəli personajların olduğu mənada tip deyillər.
İkincidərəcəli personaj Ozrik Forsterin təyininə yaxın mənada tipdir,
yəni “səthi” xarakter mənasında. İnanmıram ki, bu anlayışı Hamletə
tətbiq etmək istəyən olsun. Yaxud götürək, misal üçün, Şekspirin
sözün sadə anlamında kimin üçünsə tip kimi görünən baş
personajlarından birini. Deyək ki, bəziləri Otelloda “qısqanc” tipini
görür. Pyesin mətnində səslənən: “qısqanclıq yox idi təbiətində”4 –
sözlərini (bu sözləri Otello deyir və onların həqiqət kimi qəbul
olunması mütləq deyil) nəzərə almasaq belə, Otellonu heç cür yalnız
qısqanc kimi xarakterizə etmək olmaz. Bu obraz heç vəchlə təcəssüm
olunmuş qısqanclığın təsviri cəhdi ilə məhdudlaşmır. Bundan əlavə,
qısqanclıq Otello xarakterinin əsas keyfiyyəti də deyil. Bu barədə
Kolric çox dəqiq deyir: “Otellonun hiddətinin başlıca səbəbini mən
heç də qısqanclıqda görmürəm; mələk saydığı qadının... əslində
çirkli və nalayiq olduğunu aşkarlayan insanın əzabları – məncə, onun
Şekspir V. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2004, 736
səh. Səh. 463. (“Otello” əsərinin tərcüməsi Sabir Mustafanındır)
4
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coşmasının səbəbi məhz bundadır. O, ürəyindən ona (Dezdemonaya
– F. C.) olan sevgisini qoparmağa cəhd etməklə özü ilə mübarizə
aparır. Onun qəzəbi bu qədər alçalmış fəzilətə görə keçirdiyi əxlaqi
çaşqınlıq və acı təəssüf hissindən doğmuşdur”.
Mənə etiraz oluna bilər ki, adıçəkilən yaşantılardan bəziləri
(bəlkə də elə hamısı) – əzab, daxili mübarizə, çaşqınlıq və təəssüf –
çox zaman qısqanclıqla əlaqədar olur. Düzdür, amma axı bu, hələ
qısqanclıq özü deyil; bundan əlavə, Kolric əsla demək istəmir ki,
qısqanclıq pyesdə heç bir inikas tapmayıb. Pyes haqqında
fikirləşəndə birinci növbədə ağla qısqanclıq gəlir və görünür, Şekspir
düşünülmüş şəkildə bu cür effekti gözləyirdi. Şekspirin sənətkarlığı
da məhz bundan ibarətdir ki, pyesin gedişatı zamanı o, qısqanclıq
hissinin canlı yaşantısı üçün bizim “qısqanc” haqqında statik
təsəvvürlərimizdən imtina etməyimizə nail olur və bunun sayəsində
vurğuların yeri dəyişilir. Yaşantı olduğuna görə, qısqanclıq
xarakterin mücərrəd cizgilərindən təşkil olunmur, həmçinin onlarla
müəyyənləşmir. Qısqanclıq dialoq (onun bütün poeziyası ilə bərabər)
və əməl xətti (həmçinin də daxili əməl xətti, yəni Kolricin haqqında
danışdığı özünlə mübarizə) vasitəsilə ifadə olunur. Bu səbəbdən biz
müəllif tərəfindən xətbəxətt çəkilmiş tipik xarakter deyil, tipik hal
yaşamaqda olan canlı insan görürük. Bu yaşantı bütünlüklə onun
xarakteri ilə şərtlənmir, buna görə də, o, həmin xarakterin sadəcə
illüstrasiyasından ibarət deyil. Axı Otello, deyək ki, “Vindzor cicibacıları”ndakı Peyc kimi (Peyc obrazı “səthi” xarakteri təmsil edir)
sadəcə “qısqanclıq əzabları çəkmir”. Xeyr, onun əzabları qəlbi viranə
qoyan itkidən – sevgilisinin nəcib obrazının itiriməsindən
qaynaqlanır. Əgər biz Otello xarakterinin nəyinsə illüstrasiyası üçün
yaradıldığını qəbul etmək məcburiyyətində qalsaydıq, deyə bilərdik
ki, o, qəlbi bu cür viranə qoyan əzabı və idealın məhvini illüstrasiya
etməyə xidmət edir.
Eyni “vurğu dəyişikliyi”nin başqa nümunəsini biz Molyerin
“Mizantrop” pyesində tapırıq. Molyer Alsesti “mizantrop”
adlandırarkən sanki adın özü ilə xarakterin tipikliyini əvvəlcədən
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müəyyənləşdirir. Bundan əlavə, on yeddinci əsr dramaturgiyasında
pyesə bu cür ümumi tiplərin nəsrlə qısa təsvirinin daxil edilməsi
ənənəsi yer almışdı. Amma Molyerin qəhrəmanı bu cür mizantrop
xarakterinə uyğun gəlmir. O, idealistdir. Lap əvvəldən o, insanlardan
çox şey umur. O, öz yaxınlarını sevə bilir, hətta dəlicəsinə
Selimenaya vurulub. O, ünsiyyətcil xarakterə malikdir. Öz deyingən
mülahizələrini ünvanlamaq üçün onun daim həmsöhbətə ehtiyacı var,
bütöv kompaniya olsa lap əla, bu zaman kompaniya eyni zamanda
həm dinləyici, həm də onun gülüş hədəfi rolunu oynayacaq. Hətta
pyesin sonunda o, əsl mizantropiyadan uzaqdır və yalnız mizantrop
olmaq istəyərdi. Finalda, pərdə enərkən, o, tənha deyil, belə ki,
dostunun onu tək qoymayacağını bilir, amma birincu aktda pərdə
qalxarkən də o, dostunun cəmiyyətindən məhrum deyildi.
Əgər Otello – ilk növbədə və yalnız qısqanc olmayan
“qısqanc”dırsa, Alsest – ilk növbədə və yalnız mizantrop olmayan
“mizantrop”dur. Əslində Alsesti hər şeydən əlavə qısqanclıq yeyir.
Bu, o deməkdirmi ki, qısqanclığı göstərərkən, qısqanclıq halını təsvir
edərkən Molyer ilk növbədə xarakterin cizgilərini çəkir? Şekspirdən
daha çox deyil! Düzdür, o, xarakteriskadan daha çox dərəcədə
faydalanır – pyesin mətnində ən azı bir belə təsviri əlavə olur – çünki
bu, onun və o dövrkü tamaşaçı kütləsinin ənənəsi idi. Bununla belə,
o, baş qəhrəmanın təsviri üçün dramaturgiyanın klassik metodundan
– əməl vasitəsilə nümayişdən istifadə edir. Onun pyeslərində
personajların ehtirasları hadisə yaradır və bu hadisələrin, həmçinin
dialoq sayəsində aşkarlanan daxili həyat hadisələrinin köməkliyi ilə
üzə çıxır. Dramatik əsərdə qısqanclıq, istənilən digər ehtiras kimi,
sadəcə var ola bilməz – o, gərək sözlərdə və əməllərdə aşkarlansın.
Alsestin qısqanclığı şiddətli söz püskürmələri şəklində üzə çıxır. Bu
qısqanclığın öz çıxış nöqtəsi və çatdırılma məntəqəsi var: axı
səhnələr sadəcə bir-birini əvəz etməli deyil, onlar nüəyyən
istiqamətdə bir nöqtədən digərinə doğru hərəkət etməlidirlər. Güman
etmək olar ki, Molyer pyesi yazarkən bu planı rəhbər tutub:
mizantropiyadan başlamalı (o, artıq adda qeyd olunur), sonra qəzəbə
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keçməli (onun haqqında lap ilk sətirlərdə və daha sonra bir neçə
yerdə söz açılır) və yalnız bundan sonra qəhrəmanın qısqanclığa
mübtəla olduğunu göstərməli.
Tip bildirən baş personajların ikincidərəcəli personajlardan daha
mürəkkəb olması öz-özlüyündə hələ qeyri-adi, yaxud təəccüblü
vəziyyətdən xəbər vermir, amma o, daha böyük əhəmiyyətli hala
işarə edir: sənətkarların əlində tip arxetipə çevrilir. Əgər ənənəvi
donuq personajlar daha kiçikmiqyaslı halları – deyək ki, hansısa
qrup, ya şəxslərin xüsusiyyətlərini, nöqsanlarını, qəribəliklərini –
təcəssüm etdirirlərsə, arxetip olan personajlar sadəcə xarakter
cizgisindən daha geniş hal və keyfiyyətlərin təcəssümünə xidmət
edir. Yuxarıda artıq Don Kixot və Per Günt haqqında danışmışdıq.
Yüzilliklər boyu inkişaf etmiş Faust obrazı kimi plastik arxetiplər də
mövcuddur.
Bu cür arxetiplər canlı insanlardan – bizim tanışlarımızdan – nə
ilə fərqlənir? Gəlin bir anlıq təxəyyülümüzdə bizə hansısa arxetipi
xatırladan, yaxud bu və ya digər arxetipin oxşadığı gerçəkdən
mövcud olan insanı təsəvvür edək. Misal üçün, mənim Don Juan
kimi şöhrət tapmış yoldaşım var – onu N adlandıraq. Bəs mənim
dostum N dünya dramaturgiyasının yaratdığı məhz hansı Don Juana
oxşayır? Bizim dövrümüzdə daha çox məşhurlaşan Bernard Şounun
Don Juanını paradoksal və parodiya obrazı kimi biz dərhal kənara
atırırq. İspandilli xalaqların yaşadığı ölkələrdə yaxşı tanınan Don
Xuan Sorilyi də yaramır, çünki o, təkcə sevgi deyil, həm də teoloji
tamaha batır. Motsartın Don Juanı? Bu Don Juana böyük ilahiyyatçıpsixoloq Kyerkeqor yüzsəhifəlik araşdırma həsr edib. Heykəlin
peyda olduğu səhnənin musiqisinə diqqət yetirin, yaxud heç olmasa
“şampanlı ariya”nı dinləyin. Hər bir keçid Motsart Don Juanını
dərindən xarakterizə edir. Amma axı mənim dostum N-nin arxasınca
heç vaxt heykəl gəlməyib, onun yelbeyinliyi isə “fırlanma
ariyası”nda haqqında oxunan iblisanə təkrariliklə aşkarlanmır. Biz
əsrlərin dərinliyinə doğru daha da irəli, on yeddinci əsrə getsək,
çətinliklərimiz bir az da artacaq. Molyerin “Don Juan”ına tamamilə
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fərqli yozumlar verilib. Bəzilərinin fikrincə, bu pyesdə Molyer
ateizm tərəfini tutur; digərlərinin fikrincə, o, ateizmin əleyhinə çıxır.
Kim bu gün ateizmlə bağlı fikirlərlə baş sındırır? Mənim tanışım N
müntəzəm olaraq kilsəni ziyarət edir – axı orada qadın cinsinə
mənsub çox sayda gənc qızlar olur! Yeri gəlmişkən, Molyer pyesində
ateistyönlülüyün xarakterin təsvirini üstələdiyinə dair fikirlər
tamamilə yanlışdır. Molyerin Don Juanı – yalnız müəyyən
dünyagörüşünün deyil, həm də həyat mövqeyinin ifadəçisidir. O,
yalnız teoloji deyil, həm də sosial baxımdan mürtəd və qiyamçı
sayılır. Don Juan o qədər tənhadır ki, vurğuları bir qədər dəyişməklə
bizim ona yazığımız gələcək. Onun sevgi zəfərləri yalnız hissiyyatın
təzahüründən ibarət olmayıb, həm də yoldançıxartma texnikasının
nümayişidir. O, öz hökmünü hiss etməyi və hiss etdirməyi xoşlayır.
Tamaşaçı rolunu o, böyük həvəslə Sqanarelə həvalə edir. Don Juan
lovğalığının həmmüşahidəçisinə çevrilməklə teatr tamaşaçıları
özlərini Sqanarellə eyniləşdirirlər. Nəticə etibarilə, sonda Don Juanı
intiqam gözləyir – o, cəhənnəm oduna vasil olunur. Bəs biz bu finalı
hərfi mənada, ya da ciddi qəbul edə bilərikmi? Yəqin ki, bilərik,
amma bu, hələ o demək deyil ki, mütləq etməliyik. Ramon Fernandes
qeyd edirdi ki, Molyerdə cəzasızlıq problemi böyüyüərək iri
dramatik mövzuya keçir: onun təsvirində pis adamlar qətlə görə
cəzadan qaçmağa nail olurlar. Əvvəlki cəzasızlıqla müqayisədə sona
yaxın Don Juanın düçar olduğu bəlaya o qədər az əhəmiyyət verilir
ki, komediya bütünlükdə belə bir fikir doğurur: məgər real həyatda
hər şey bu cür qurtarardımı? Beləliklə, Molyerin Don Juanında aydın
olmayan, üstüörtülü qalan məqamlar çoxdur. Eyni sözləri ən birinci
Don Juan – Tirso de Molinanın yaratdığı “dəcəl” Don Xuan
haqqında da deyə bilərik. Belə bir fikirlə də razılaşmaq olar ki,
Tirsonun “Sevilya dəcəli” əsəri məhəbbət-psixoloji mövzu
dairəsindən daha çox teoloji problematikalı pyesdir, hərçənd bu
zaman ilahiyyat problemlərinin pyesdə dramatik yolla, deməli,
emosional vasitələrlə həll olunduğunu əlavə etmək lazımdır.
Molyerin pyesindəki kimi, burada da dini mövzu sərbəst və mücərrəd
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şəkildə iştirak edə bilmir. O, sosial formalar qiyafəsində təqdim
olunur. Don Xuan ilahi göstərişləri, qonaqpərvərlik qanununu,
nikahın müqəddəsliyini pozmaqla, ahıl yaşa, ata və kral nüfuzuna
hörmətsizlik göstərməklə Allaha meydan oxuyur. Tirsonun yaratdığı
Don Xuan allahsız deyil və Molyer Don Juanının əzəmətindən
məhrumdur, amma o da böyük üsyançıdır, neçə minlərlə adamın
üsyankar ruhunun bir simada konsentrasiya olunmuş ifadəsidir... Və
sairə və ilaxır... Bu əfsanənin miqyasını daha yaxşı təsəvvür etdikcə,
real gerçəklik onunla müqayisədə xırda görünməyə başalyır. Canlı
insan olaraq, bizim N də fərdi özünəməxsusluğa iddialıdır (bu işdə
aşkar fərdiyyətçi müasirləri onu dəstəkləyəcəklər), bunlara rəğmən
böyük dramaturqların adi tip saydığımız Don juanlarının yanında o,
əsl hərif kimi görünür.
TİPOLOGİYA VƏ MİFOLOGİYA
Qısası, dramaturgiyanın təsvir vasitələrindən biri kimi tipiklik
anlayışı heç vəchlə Forsterin “səthi” xarakter, Berqsonunsa
komediya tipi adlandırdıqları ilə məhdudlaşmır. Nəticə etibarilə,
Forsterin və Berqsonun təyinatını hətta ənənəvi donuq tiplərin – əgər
bu, klassik dramaturgiya ustalarının komediyalarında çıxarılmış
tiplərdirsə – yetərincə dəyərləndirilməməsində təqsirləndirmək olar.
Misal üçün, Ben Consonun komediyalarının personajlarını
götürək. Əgər meyar kimi obrazın bir, yaxud bir neçə xüsusiyyətdə
cəmləşdirilməsi çıxış edəcəksə, bu personajları “səthi” xarakterlər
kimi qələmə vermək olar. Çox zaman onlar latın və italyan
komediyalarının obrazlarına yaxınlaşırlar. Amma bu personajlara xas
özünəməxsus həyatiliyin qənatbəxş izahını nə Forsterin təklif etdiyi
“səthi” xarakter anlayışı, nə də Berqsonun vurğuladığı “mexaniki
keyfiyyət” anlayışı verir. Hər şeydən əlavə, yaxşı ədəbiyyat
nəzəriyyəçisi olan Conson özü “xasiyyət” anlayışına verdiyi məşhur
təyinatda belə bir izahata daha çox yaxınlaşır və biz bu izahı tam
əsasla Conson komediyalarının personajlarına aid edə bilərik:
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Hər hansı bir keyfiyyət
Əməlləri, ağlı da, güc və hissləri bütün,
Bir yola yönəldərək, əsir edirsə bizi,
Xasiyyət özüdür bu.5
Komediya personajlarının adət etdiyimiz təsvirləri bu təyinatla
müqayisədə necə də solğun və sısqa görünür! Burada söhbət adi
insani qəribəlikdən, əcaib əfəldən, şanlı fırıldaqçıdan, yaxud
xoşagəlimli nazlı qadından deyil, qəribəliyi daha aşkar ifadə olunmuş
və ağrılı xarakter daşıyan, amma rəqs edən dərviş və ya hansısa
ideyaya mübtəla manyakın ekstatik gərginliyi ilə yaşayan daha
tamhüquqlu, eyni zamanda da daha az mülayim məxluq haqqında
gedir. Ədəbiyyat nəzəriyyəçiləri – istər Forster, Berqson, yaxud hətta
Meredit olsun – xarakterin xüsusiyyətinin deyil, insani və qeyriinsani enerjinin başlıca rol oynamasını nəzərdən qaçırırlar.
Maraqlıdır, commedia dell’arte-nin – maska komediyasının –
bir neçə əsr boyu daimi xarakterlərin başlıca daşıyıcıcsı olduğunu
bilənlərdən neçə nəfər anlayır ki, o, həm də komediya canlılığı,
əlvanlığı, dəlisovluq ənənəsinin daşıyıcısı olub? İkinci halın
birincidən vacib olduğuna israr etməyəcəyəm, amma bəyan etmək
istəyərdim ki, maska-xarakterlər haqqında həmin ikinci halı nəzərə
almayan təsəvvürlər birtərəflidir və tiplərin sanki nəyisə çatışmayan
adi personajlar olması kimi yanlış yozumlara gətirir, əslində isə onlar
həyati və tamhüquqlu obrazlardır.
Çoxları tərəfindən qəbul olunmuş fikrə görə, commedia dell’arte
xalis teatr sənətini təmsil edir, bu səbəbdən də biz onun köməkliyi ilə
dramatik teatr üçün nəyin mütləq zərurət olduğunu və nəsiz keçinə
biləcəyini ayırd etməyə çalışacağıq. Commedia dell’arte daim
yenilənən və orijinal araşdırmalı fərdi xarakterlərsiz keçinə bilər.
Amma o, istifadəyə hazır maskalarsız keçinə bilməz, bir də ki, əgər
tamaşaçılar nüanslar və yeniliklər tələb etsə, o, bunları yeni
Burada və irəlidə şeir formalı sitatlar Azərbaycan dilində nəşr olunmuş kitablara
istinadən verilmədiyi hallarda Fəridə Cəlilova tərəfindən tərcümə olunmuşdur.
5
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qəhrəmanların təsvirində deyil, insanlarla daim yeni canlı ünsiyyətli
təzə tamaşalarda axtarmalı olacaq.
Təəssüf ki, daimi xarakterlər, maska-personajlar haqqında
onların müsbət töhfəsinə layiqi qiymət verəcək bir kitab yazılmayıb.
Belə bir kitabın müəllifi tipologiya məsələlərini dərindən öyrənməli
olardı. Əgər bu zaman müəllif öz tədqiqatına Pulçinella və Skaramuş
(fransızlar italyan Skaramuççasına Skaramuş deyirdilər – F. C.)
adlarının çətin “ekstravert” və “introvert” terminlərindən heç də az
kömək etməyəcəyini anlasa, çox güman ki, o, qərb ənənəli klassik
tipologiyanın – ümumilikdə xalq teatrı, həmçinin ayrılıqda maska
komediyası tipologiyasının – öyrənilməsinə daha çox yaxınlaşardı.
Bu kitabın müəllifi tipologiyadan mütləq mifologiyaya keçməli
olacaqdı. Arxetiplərin bizi əfsanələr sferasına cəlb etməsi kifayət
qədər aşkardır: axı onlar özü də əfsanədir, onların yaradıcıları isə
böyük mif ustadlarıdır. Məhz burada, bəlkə də daha öncə biz belə bir
nəticəyə gələcəkdik ki, təhlil etdiyimiz iki tip növünü keçilməz
uçurum ayırmırmış. Hətta daha az əhəmiyyətli xarakterlər – arxetip
olmayan latın ənənəli maskalar belə, Fernandesin inandırıcı şəkildə
göstərdiyi kimi, mifologiyaya məxsusdurlar. Dramaturgiyada
mifologiyanı yalnız bu və ya digər tragediyanın əsasını təşkil edən
mifik hadisələrlə eyniləşdirdiyimizə görə, biz ona dərhal nəzər
yetirmirik. Tragediya ənənəsinə uyğun olaraq xarakterlər hər yeni
pyeslə dəyişə bilər, çünki hadisə özü dəyişməz qalır. Komediyada isə
xarakterlər daimi olur, dəyişikliyə isə süjetlər məruz qalırdı. Əgər
tragediya təhkiyəvi əfsanəyə müraciət edirsə, komediya xarakter
haqqında əfsanədən istifadə edir.
İstənilən mifin mənası ondan ibarətdir ki, çıxış nöqtəsi qismində
bizə məlumluq elementi versin və bununla da, mütləq yeniliyin
yaratdığı boşluqdan qorusun. İncəsənət müəyyən gözləntilərin
ödənilməsinə xidmət edir, mif isə bu cür gözləntilərin irəli sürülməsi
üçün ən qənaətcil üsul verir. Əvvəlki fəsildə artıq dediyim kimi,
incəsənət üçün bilgi deyil, öyrənmə önəm daşıyır: incəsənət sizə
bilmədiyiniz nəyisə xəbər vermir (bu məqsəd üçün telefon-məlumat
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kitabçası daha yararlıdır), o, sizin “bildiyiniz”i söyləməklə dərk
etməyə yardımçı olur. Ümumən qəbul olunub ki, qədim yunan
mifləri tamaşaçını bu cür dərketməyə gətirmək üçün ideal material
verir. Bunu təsdiqləyən minə yaxın misaldan biri qismində, Esxildən
başlayıb O’Nil və Sartra kimi, ən azı dramaturqlar tərəfindən
yaradılmış bütün Elektraları xatırlamaq olar. Təəssüf ki, yeni yunan
komediyasının iki min ildən artıq müddət mövcud olmağı ilə öz
həyatiliyini sübut etmiş mif-xarakterlər daha az tanınır. Bernard Şou
öz yaradıcılığında Pança və Arlekinlə Kolombinaya arxalandığını
etiraf etməkdən çox məmnun idi. Amma bəzilərini təkrarolunmaz
fərdilik haqqında boş söhbətlər o qədər məşğul edir ki, onlar tiplərin
özündə gizlətdiyi böyük imkanları sadəcə görmürlər.
MÜASİR PSİXOLOJİ DRAM
Dramatik sənətin “tiplərlə deyil, fərdlərlə” bağlı olduğunu
söyləyən nəzər nöqtəsi əhəmiyyətli dərəcədə müasir psixoloji
dramda əsaslandırılır. Əgər bu nəzər nöqtəsinin müəyyən əsası varsa,
o, ən azı bu dram növünə tətbiqən gerçək vəziyyəti əks etdirməlidir.
Amma, əslində, hətta bu dram növündə də “tipiklik” elementləri az
deyil.
“Psixoloji” məktəbin iri dramaturqları arasında İbsen və Çexov
daha psixolojidirlər. Çexov haqqında onu deyə bilərik ki, lap
əvvəldən onu tipik xarakterlər cəlb edirdi, özü də biraktlı pyeslərində
o, fars tiplərindən parlaq şəkildə istifadə edirdi. Lap əvvəldən o, həm
də arxetip xarakteri daşıyan baş qəhrəman obrazları üzərində
işləyirdi. Özünün ilk çoxaktlı pyesində o, rus Don Juanını, ikincidə
isə rus Hamletini göstərir. Bu son obraz haqqında, eyniadlı pyesdən
İvanov obrazı haqqında o yazırdı: “Pyes nə qədər uğursuz olsa da,
mən ədəbi dəyəri olan tip yaratmışam”6. Çexovun şah əsərlərinə
Görünür, burada A. P. Çexovun 1888-ci il 30 dekabr tarixində A.S. Suvorinə
yazdığı məktubdan götürülmüş çıxarış ingilis dilinə qeyri-dəqiq tərcümə olunub:
“Mən pyes yaza bilmədim...” və s. {Rus tərc. qeydi}
6
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gəldikdə isə, bu pyeslərin yalnız nüanslardan və əhval-ruhiyyələrdən
toxunulduğunu düşünən insanlar, misal üçün, onların hər birində
bütün pyes zülmkarların ənənəvi süjet funksiyasını – Əməl xəttini
fəlakətə istiqamətləndirmək vəzifəsini – yerinə yetirən ənənəvi
“zülmkar”ın olması kimi daha əsaslı özəllikləri görmürlər. Axı
“Vanya dayı”da professor, “Üç bacı”da Nataşa və “Albalı bağı”nda
Ranevskaya məhz bunu edirlər. “Qağayı”da zülmkar rolunu
Arkadina və Triqorun öz aralarında bölüşdürüblər.
İbsen də yaradıcılıq yolunun əvvəlində arxetip xarkteri daşıyan
iri baş qəhrəman fiqurları yaratmağa çalışırdı. Dönük Yulianı,
Brandı, Per Güntü xatırlamaq kifayətdir. Məlum olduğu kmi,
sonralar onun yaradıcılığında dönüş baş verir, amma hətta bundan
sonra da İbsen öz pyeslərində böyük ümumiləşdirmə gücünə malik
obrazlar kimi layiqli şöhrət qazanmış fiqurlar çıxarmağa davam
edirdi. Bernard Şou deyirdi ki, “Oyuncaq ev”dəki hadisələr istənilən
Avropa ölkəsinin istənilən şəhərətrafı bölgəsində gerçəkləşə bilər.
Rilke qeyd edirdi ki, “Vəhşi ördək” nəhəng, həqiqətən dünyəvi
rezonans doğurmuşdu. Bu pyesin qəhrəmanı Yalmar, çoxlarının
göstərdiyi kimi, xırda burjua idealisti arxetipini təmsil edir. Ən
heyrətamiz misalsa budur: Ziqmund Freyd müəyyən tipli nevroz
halının təsviri lazım olarkən, özünün də etiraf etdiyi kimi, pasientləri
arasında xəstəliyin bütün təzahürləri ilə İbsenin qadın
qəhrəmanlarından birinin nevrozu qədər tipik olan xəstə tapa
bilməmişdi. Buna görə də, o, özünün “Xarakter tiplərinə dair”
oçerkinə Rebekka Vestin həyat hekayətini də daxil etmişdi.
Tiplərlə təkrarolunmaz şəxsiyyətin fərdi özünəməxsusluğunu
üz-üzə qoyub onların əleyhinə danışanlar çox zaman mülahizələrində
daha da irəli gedərək özlərini xarakter təsvirinin mövzu, süjet və
dialoqu üstələdiyi dramaturgiyanın tərəfdarları elan edirlər. Bununla
onlar ənənəvi – Aristotelsayağı – baxış nöqtəsinə qarşı çıxmış
olurlar, bu təlimə əsasən, xarakter süjetə tabe olmalıdır. Con
Qolsuorsi sanki Aristotellə polemikaya girir: “İnsan – ən yaxşı
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süjetdir... Süjeti xarakterə uyğunlaşdırmaq əvəzinə surətlərini süjetə
uyğunlaşdıran dramaturq bağışlanmaz günaha yol verir”.
Bu cür baxışların, heç şübhəsiz, müasir dramaturgiya əsnasında
yarandığından, müasir dramın banilərinin onları – şüurlu, ya da
qeyri-şüuri şəkildə – bölüşüb-bölüşmədiklərini araşdırmaq düzgün
olar və hətta zəruridir.
İbsen danışardı ki, o, pyeslərinin üzünü üç dəfə köçürür və bu
zaman hər üç variant “personajların işlənməsi baxımından birbirindən xeyli fərqlənirdi, əməl xətti baxımındansa yox”. Başqa
sözlə, əsaslandırma dəyişir, Əməl xətti isə dəyişməz qalırdı. Daha
sonra İbsen bu cür təfərrüatlar gətirir.
“[İlk variantda] öz personajlarımı qatardakı təsadüfi yol
yoldaşlarından artıq tanımıram. Növbəti variantda mən
qəhrəmanlarımı istirahətdə bir neçə ay onlarla yanbayan yaşamış
kimi
tanıyacağam:
mən
onların
xarakterlərinin
əsas
xüsusiyyətlərindən xəbərdaram, onların kiçik qəribəlikləri mənə
tanışdır, amma istisna olunmur ki, hansısa vacib məsələylə əlaqədar
mən tamamilə yanılıram. Sonuncu variantda mən, nəhayət,
qəhrəmanlarım haqqında hər şeyi bilirəm: biz çoxdan və yaxşı
tanışıq, onlar mənim yaxın dostlarımdır, mən onlarda yanıla
bilmərəm və onlar haqqında öz fikrimi heç vaxt dəyişməyəcəyəm”.
Beləliklə, xarakter xüsusiyyətləri, özü də əsas xarakter
xüsusiyyətləri, “hansısa vacib məsələylə əlaqədar” aldadıcı ola
bilərlər. Nəticə etibarilə, müasir psixoloji dram ustasını onun istifadə
etdiyi xarakter xüsusiyyətləri və fərdi özünəməxsusluqlar deyil, daha
çox “hansısa vacib” amil maraqlandırır, bu xüsusiyyətlər və
özəlliklərin həmin amilə işarə etməsi isə mütləq deyil. Axı İbsen
tərəfindən fru Alvinq obrazının yaradılmasında həlledici məqam heç
də ilk iki aktda onun xarakterik xüsusiyyətlərinin gözəl təsviri
olmayıb; burada fru Alvinqin əvvəllər ərinin boynuna atdığı
günahdan onun özünə də müəyyən pay düşməsi faktının əzablı dərki
önəm daşıyır və bunu eyni zamanda o da, Osvald da, biz də
anlayırıq. Başqa sözlə, İbsen dəqiq Con Qolsuorsinin tərəfində deyil.
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Onun dramaturgiyasında əməl-hərəkət xarakterə münasibətdə heç də
ikinci skripka rolunu oynamır. Əvvəlki dövrlərin dramaturqlarında
da olduğu kimi, İbsen öz personajları haqqında daha çox məlumat
toplamağa deyil, qəhrəmanları haqqında onları ildırım kimi işığa
qərq edəcək böyük həqiqəti deməyə çalışır. Belə bir dramaturji
metodla xarakter də Əmələ münasibətdə ikinci skripkanı ifa etmir.
Xarakter və Əməl İbsenin pyeslərində o qədər yaxşı koordinasiya
olunublar ki, onlardan hər hansı birinin prioritetliyi məsələsi
mənasını itirir.
Əgər müasir dram – “başdan-ayağa psixologiya”, “başdanayağa xarakter”dirsə, İbsen modernist deyil. O, sosial dramaturqdur,
özü də “Oyuncaq ev” və ya “Kabuslar”ın ideya məzmununu
tərifləyən, yaxud tənqid edən İbsen müasirlərinin bu sözə
verdiyindən daha dərin mənada. İbsen pyeslərinin baş qəhrəmanları
mənəvi baxımdan qəhrəman olmasalar da, onlar yenə də
ümumiləşdirici xarakterə malikdirlər ki, bu da həmin qəhrəmanları
ötən dövrlərin qəhrəmanlarına bənzədir. (Axı biz qədim yunan
qəhrəmanının heç də mütləq qladiator və ya boyskaut olmadığını,
amma mütləq öz icmasını təmsil etdiyini (o öləndə bütün icma da
məhv olurdu və əksinə) unutmağa meylliyik.) Rilke deyirdi ki, onu
“Vəhşi ördək”də səslənən, tale, qəzavü-qədər mövzusu heyrətə
salmışdır. İbsen özü bir dəfə demişdi: “Öz personajım üzərində işi
onun taleyini sona yetirənəcən davam edirəm” – və bununla bağlı
qeyd etmək vacibdir ki, İbsen pyeslərinin qəhrəmanlarının yalnız
xarakteri yox, həm də taleyi vardır. Xarakterin elə tale olmasına dair
köhnə və aşınmış formuləyə gəldikdə, o, bizim əsrin (XX əsrin – F.
C.) iyirminci illərinin kifayət qədər zəif və həddindən artıq psixoloji
dramları yarananadək ümumiyyətlə gerçəkliyə uyğun gəlmirdi.
Xarakter heç vaxt öz-özlüyündə tale olmayıb. “Tale” sözü həmişə
insanlara münasibətdə xarici qüvvəni bildirib, elə bir qüvvəni ki,
durduqları yerdə onların başına çökür, o, “bizdən kənarda yaşayıb
ədalət – yaxud, əksinə, ədalətsizlik, – törədən qüvvəni” təcəssüm
etdirir. Taleyin bütünlüklə və tamamilə insanın özündə gizlənməsi
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ideyası İbsen pyeslərinin deyil, ən yaxşı halda psixologiyanın
psixologiya ilə insest günahına girdiyi Yucin O’Nil pyesləri kimi
əsərlərin yaranmasına gətirir. Öz sələflərində olduğu kimi, İbsendə
də tale sanki “havada gəzişən” nəyisə bildirir və o, dramaturq üçün
boğanaq gündə qəfildən çaxacaq şimşək qədər realdır. İbsen və
Çexov qəhrəmanlarının bir vacib özəlliyi var: onlar hamısı özündə
şəxsi tale duyğusundan daha geniş olan hansısa qismətə məhkumluq
hissini daşıyır və sanki ətrafa yayırlar. Onların pyeslərində bütün
mədəniyyət düzəninə bu məhkumluq möhürü vurulduğundan, onların
hər ikisi bu anlayışın ən geniş mənasında sosial dramaturqlar kimi
çıxış edirlər. Onların gətirdikləri personajlar öz cəmiyyətləri və öz
dövrləri üçün tipikdirlər.
TİPİKLİKDƏN VƏ FƏRDİLİKDƏN DAHA YÜKSƏK
Lakin mülahizələrimizə burada son qoyaraq oxucuları İbsen və
Çexovun yalnız tipiklik dramaturgiyasının tərəfdarları sayıb, fərdilik
dramaturgiyasının qatı əleyhdarları olmaları qənaətində saxlamaq
haqsızlıq olardı. Aşağıdakı sözlər İbsenə məxsusdur, amma Çexov da
onların altından öz imzasını qoya bilərdi: “Heç olmasa bircə söz
yazmağım üçün gərək əvvəlcə xarakter mənim şüurumda bütünlüklə
və tam şəkildə peyda olsun. Mən qəhrəmanımın qəlbinin hər
guşəsinə baxmalıyam. Mən həmişə fərddən, şəxsiyyətdən çıxış
edirəm. Əgər mən qəhrəmanın insan mahiyyətinin bütün
təzahürlərində şəxsiyyət kimi onun həyatiliyinə əminəmsə,
tamaşanın bədii tərtibatı, dramatik ansambl – bunlar öz-özünə gəlir
və məni əsla narahat etmir. Bununla yanaşı mən həmçinin son
düyməsinədək personajımın kostyumunu, onun
duruşunu və
gəzişini, onun davranış tərzini, səsinin tembrini təsəvvürümdə
canlandırmalıyam”.
Belə bir fikir öz dövrü üçün yenilikçi dram növünü xarakterizə
edir, necə ki, misal üçün, Yelizaveta əsrində yelizavetaçı dram
yenilik sayılırdı. Əgər biz bu cür dramı mənfi dəyərləndiririksə,
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bunun günahı iyirminci əsrdə həmin yeni dramaturgiyanın
tənəzzülünün nəticəsi kimi peyda olmuş məhsullardadır ki, biz
dramaturgiya haqqında məhz həmin yeni əsərlər əsasında mühakimə
yürüdürük. İbsen və Çexov ayrıca götürülmüş şəxsiyyətin əhəmiyyəti
kimi müasir ideyanın incəsənətdə ən yaxşı ifadəçilərindən olublar.
“İncəsənətdə” sözü burada hər hansı bir “izm”in təbliğatından
söhbətin belə gedə bilməməsini vurğulamağa xidmət edir. Hər halda,
fərdiyyətçiliyin nə olduğunu onlar yaxşı bilirdi. Azad rəqabət
iqtisadiyyatının tərifli fərdiyyətçiliyi fərdi şəxsiyyətin tamhüquqlu
həyatına öz düşmən münasibətini sübut etdi. Bundan əlavə, o, insan
şəxsiyyətini də boğurdu. İbsen və Çexov bu fərdiyyətçiliyin əleyhinə
idilər, çünki onlar fərdilik tərəfdarlarıydı. Onların tərzləri arasındakı
bütün fərqlərə rəğmən, hər birinin yaradıcılığı ayrıca şəxsiyyət kimi
insana olan sevgi hissi ilə doludur. Görünür, onlar xarakterin
təsvirində, daha uğurlu söz tapa bilməməyimizdən “bioqrafik”
adlandırdığımız, yeni metod işləyib hazırlayıblar. İndi personajın
həyat tarixçəsi var, özü də əgər dramaturq bu tarixçəni hər hansı bir
monoloqa sığışdıra bilmirsə, o, personajın keçmiş həyatı haqqqında
məlumatları hissə-hissə ora-bura səpələyir ki, oxucu, yaxud tamaşaçı
nəticədə onları bir yerə toplaya bilsin. Beləliklə, xarakter yaratmaq
baxımından romanın təsiri altında pyesə daxil edilən geniş realistik
detallarla yanaşı məhz qəhrəmanların sözügedən “bioqrafikliyi”
“yeni dram”ın daha özünəməxsus səciyyəsini təşkil edir.
Ancaq deyilənlərdən heç də bu nəticəni çıxarmaq olmaz ki,
“yeni dram”ın personajlarını “tip yox, fərd” hesab etmək lazımdır:
birincisi, onlara yuxarıda qeyd edilən tipik xüsusiyyətlər xas idi;
ikincisi, “fərd” termini kifayət qədər aydın deyil. Əslində, faydasını
göstərmək istədiyim “tip” anlayışının özü, yalnız müəyyən səddədək
faydalıdır. “Tiplər”in iki kateqoriyaya ayrılması məsələsinə gəldikdə
– özü də onlardan biri mürəkkəb olub, Hamlet surətini özündə ehtiva
edir – belə bir sual ünvanlamaq yerinə düşər: niyə də Hamleti “fərd”
adlandırmayaq? Bu, “mürəkkəb tip” anlayışına “fərd” adını vermək
demək olardı!
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Hansısa mərhələdə, istər-istəməz tipiklik və fərdilik
bölgüsündən imtina etməli olursan, çünki böyük dramaturqların
xarakterə – istər tipik, istərsə də fərdi şəkildə özünəməxsus xarakterə
– marağının öz sərhədləri var (eyni sözləri bəzi nəzəriyyəçilər
haqqında deyə bilmərik, çünki onların xarakterə marağı sonsuzdur).
Aristotel bu vəziyyəti vurğulayır, amma həmin mülahizələr onu digər
tezisə tabe etmək baxımından yozulmalıdır: süjet xarakterdən
önəmlidir. Öz-özlüyündə süjet xarakterdən vacib ola bilməz. Aşağıda
mən göstərəcəyəm ki, heç də süjet deyil, tam olaraq pyes bütünlükdə
onun ayrı-ayrı komponentlərindən daha önəmlidir. Eyni sözləri
xarakter haqqında da demək olar. Xarakter daha nəyəsə də tabe
olunur, həm də bu tabelilik onu sərt və dar çərçivələrə salır. Süjet,
dialoq və mövzu, hələ səhnə təcəssümünü demirəm, dramaturq
qarşısında müəyyən tələblər qoyur və bu tələblər ona insanlar
haqqında deyə biləcəklərinini çoxunu söyləməyə mane olur. Başqa
sözlə, dramaturqun “tip”, yaxud “fərd” yaratmaq imkanları
məhduddur.
Mən deyəndə ki, dramaturqun xarakter təsvirinə olan marağı
sonsuz deyil, həm də onun insanları yalnız bu və ya digər, fərdi,
yaxud tipik xarakter kimi görmədiyini nəzərdə tuturam. Bəs onları
daha necə görmək olar? Xarakter özü nədir? Burada demək
kifayətdir ki, real həyatda “xarakter” sözü xoşagəlməz nələrisə
bildirir. Vilhelm Rayxın “Xarakterin təhlili” əsərində xarakter uşağın
xarici dünyadan müdafiə olunması üçün geyindiyi zirehə bənzər
nəsnə – bir növ psixika üçün tısbağa qını – kimi təsvir olunur.
Şandor Ferentsi də bunabənzər fikir söyləyib: “Xarakter – bir növ
qeyri-normallıq, avtomatizmə çatdırılmış konkret reaksiya göstərmək
vasitəsidir”. Ədəbi “xarakterlər”, əlbəttə, yalnız bununla
məhdudlaşmır, amma yuxarıda göstərilən məzmunlu təyinatlar bizə
xatırladır ki, hətta ədəbiyyatda xarakter əhəmiyyətli dərəcədə sadəcə
təsəvvürdən ibarətdir – insanın özü haqqında təsəvvürü, müəllifin
insan haqqında təsəvvürü. Bu cür təsəvvürlər qərarlaşmış şablonlar
əsasında formalaşır, adət edilən şərtiliklərə uyğun gəlir. “Gözəl
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işlənmiş xarakter” deyərkən, biz köhnə rutini yeni icrada
salamlayırıq...
Oxucu soruşacaq: “Bəs bütün bunların pyesdəki xarakterlərə nə
aidiyyəti var”? Hətta böyük dramaturqlar onlarsız keçinə bilmir və
onları müşayiət edən qaçılmaz sadələşdirilmə ilə barışırlar. Amma
biz artıq “Otello”nun misalı üzərində dramaturqun baş qəhrəmanın
xarakterindən onun insan mahiyyətinə keçməsinin şahidi olduq.
Şekspir çox zaman öz qəhrəmanlarına bu və ya digər xarakter
xüsusiyyətləri bəxş etməkdən daha çox onların canlı insan olmalarını
nümayiş etdirməkdə maraqlıdır. Biz özümüzü Şekspirin bu və ya
digər personajı kimi qavradıqda, bizim hisslərimizi ən yaxşı tərzdə:
“Mən elə həmin insanam – mənim də xarakter cizgilərim eynidir”, –
ifadəsi deyil, “Bu insan olarkən, mən başa düşürəm ki, canlı olmaq
nə deməkdir” – fikri çatdırır. Xarakterin təsviri zamanı
dramaturgiyanın verdiyi itkilər canlı həyat dinamikasının konkret
inikası ilə tənzimlənir.
Burada mövcud olan özünəməxsus sadəlik Qütenin bir qeydini
xatırladır: istənilən sənət səthidir, çünki incəsənət həyatın zahiri
tərəfi ilə əlaqədardır. Rəngkarlığa münasibətdə ədalətliliyi aşkar olan
bu qeyd müəyyən mənada drama münasibətdə də haqlıdır.
Dramaturq üçün həyatın zahiri tərəfi ondan ibarətdir ki, insanlar
gəzirlər, dururlar, otururlar, danışırlar, qışqırırlar, oxuyurlar. Teatr da
bu cür əməllərin səhnədə təsvirindən ibarətdir.
Benjamen Konstanın “insan təbiətinə xas olub konkret insanları
formalaşdıran dalğavari dəyişkən hərəkətə” dair tutumlu fikri var.
Dramaturq ilk növbədə bu dalğavari hərəkəti, bizi formalaşdıran,
mahiyyətimizi təşkil edən bu dəyişkənliyi canlandırır və yalnız
bundan sonra o, xarakterləri təsvir edir. Məncə, dramaturqlara təlqin
edilməlidir ki, xarakter yaratmaqdansa, onlar öz surətlərinə nəfəs
verməlidirlər. Axı bu məsələdə onlar bir növ tanrıya bənzəyirlər,
bildiyimiz kimi, o, altıncı gün insanı yaratmışdı, hərçənd həmin
insanın xarakteri olub-olmamağı barədə heç nə məlum deyil.
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Etyen Surio yazır: “Teatr bütünlükdə ekzistensialdır, onun ən
yüksək zəfəri, qəhrəmanlıq aktı bundan ibarətdir ki, o, xəyali
xarakterləri mövcud olmağa məcbur edir”. Zənnimcə, vurğunu
“xarakterlər” sözünə deyil, “mövcud olmaq” sözünün üzərinə
qoyduqda bu fikrin mənası bütün dərinliyi ilə açılar. Dramaturq hər
şeydən öncə canlı varlıq olacaq surətlər yaratmağa cəhd göstərir. Bu
zaman onların mövcudolması üçün konkret vasitə də – əməl –
nəzərdə tutulur. Bütün bunlar haqqında hələ Aristotel yazırdı, Corc
Santayanan isə verilən fikri “Gözəllik hissi” əsərində inkişaf
etdirərək əlavə edir ki, bu cəhdində dramaturq düzgün həyat fəlsəfəsi
mövqeyini tutur. “Süjet davranış və əməl-fəaliyyətlər sintez edir; o,
bizim təcrübəmizin elə qavrayışlarının təsvirindən təşkil olunub ki,
insanlar və əşyalar haqqında təsəvvürümüz onlardan öz başlanğıcını
götürür; axı xarakteri yalnız onun əməllərdə təzahür tapdığına görə
müşahidə etmək mümkünləşir... Əməl-fəaliyyətlər bizim üçün
məlumat, xarakter isə bu məlumatdan çıxarılan prinsipdir”.
Mən istəməzdim ki, mənim sözlərim əsnasında oxucu belə bir
nəticəyə gəlsin ki, davranış və əməllər vakuumda baş verir və
xarakterlər haradasa müstəqil mövcudluq qazanır. Şübhəsiz,
portretist-rəssam hansısa bir konkret şəxsin bənzərini yarada bilər.
Soruşula bilər ki, niyə də dramaturq onun kimi hərəkət etməsin?
Niyə də o, hətta hər biri fərdi təkrarolunmazlığı ilə seçilən bir neçə
şəxsi göstərməsin? Əgər dramaturgiyada xarakter əməl vasitəsilə
ifadə olunmasaydı, o, buna cəhd göstərə bilərdi. Amma, məlumdur
ki, “insanlar ada kimi öz-özünə mövcud olmurlar” və insanın
əməlləri heç vaxt digər insanlardan ayrılmış olmur. Üstəlik, onlar
əsas etibarilə elə digər insanlara yönəldilmiş olurlar. Müasir
psixologiyanın hətta intiharların – insanın sanki yalnız özünə qarşı
yönəlmiş kimi görünən bu son əməlinin eyni zamanda həm də sağ
qalanlara münasibətdə aqressiya aktı olmasına dair qənaəti bizi əsla
təəccübləndirmir. Bəzən bu aqressiya aktı ölmüş insanların əleyhinə
də yönələ bilər – bu o deməkdir ki, intihar edən şəxs nifrətini çoxdan
dünyadan köçmüş şəxsdən çıxır. Bu halda aqressiya təxəyyüldə
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törədilir: “Filankəs nə etdiyimi bilsəydi, əzab çəkərdi!” Burada biz
insanın özünə yönəlmiş əməlinin şahidi oluruq, amma onun özü ilə
münasibətlərinin mahiyyətinə vara bilmirik, hətta həmin
münasibətləri ifadə etmək üçün biz söz tapa bilməyərək, bu məqsədlə
onun digər – sağ və ya ölmüş – insanlarla münasibətindən istifadə
edirik.
Prinsip etibarilə dramaturgiya insani münasibətləri, yəni
insanların bir-birinə yönəlmiş əməllərini əks etdirir, başqa heç nəyi.
Səhnədə digər şeylər əks olunmur, yalnız nəzərdə tutulur (o da əgər
pyesdə ümumiyyətlə varsa). Misal üçün, “Kral Lir”də təbiət və
allahlar nəzərdə tutulurlar, səhnədə isə kral və onun əyanları, ata və
qızları təsvir olunurlar. Əgər ədəbi tənqidçilər hər vasitə ilə pyesdə
yalnız nəzərdə tutulan şeyləri vurğulayırlarsa, onlar böyük riskə
gedirlər. Güman etmək lazımdır ki, əgər nəzərdə tutulan müəllifin
əsas maraq dairəsinə daxil olsaydı, o, dramatik əsər formasınl
seçməzdi. Özünün “insanlar qarşısında rəbbin yollarına bəraət
qazandırmaq” məqsədi güdən poemasına dramatik forma verməmək
qərarına gələn Milton haqlı idi. Və, əksinə, ispan dini dramının
böyük əsərləri məhz ona görə böyükdürlər ki, dini problematika
burada ekzistensial şəkildə, yəni canlı, tamhüquqlu insanların
münasibətləri vasitəsilə göstərilib. Din nöqteyi-nəzərdən bu insanlar
Allaha tabe olduqları halda, dramaturji nöqteyi-nəzərdən hətta Allah
onlara tabedir. İncəsənət və həyat arasında mövcud gərginliyə ispan
dini dramı incəsənət və din arasındakı gərginliyi də əlavə edir. Onun
alovlu, həyəcanlı xarakteri də məhz bununla izah olunur. İlahiyyatçıkatolik Gilsonu belə bir sual maraqlandırırdı: hər bir böyük incəsənət
əsəri məgər müəyyən mənada Allahdan üzdöndərmə ilə bağlı
deyilmi? Əgər bu belədirsə, katolik-dramaturq haqqında demək olar
ki, o, daim odla oynayır.
İlahiyyat əsri arxada qaldı. Bizim fərdiyyətçilik əsrində hansısa
dərin mənada dramaturqun ayrıca şəxsiyyətdən daha çox cəmiyyətlə
maraqlanması halı çoxlarını kədərləndirir. Karl Marks deyirdi ki,
insanın mahiyyəti onun bütün ictimai münasibətlərinin cəmindən
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ibarətdir və bu mənada, hər bir dramaturq, cəmiyyəti sinif deyil, ailə
kateqoriyası ilə müəyyənləşdirmiş olsa belə, öz qəlbinin
dərinliklərində marksistdir. Məsələ bundadır ki, dramaturq,
rəngkarlıqla analogiyaya əsasən, statik portretlər yaratmaq əvəzinə
insani münsibətlərin dinamikasını təsvir edir. Buna görə də, sadəlövh
müasir oxucunu dramaturgiya klassiklərinin əsərlərində “real
insanlar”ın yoxluğu heyrətləndirir. O, bu əsərlərdə yalnız süjet və
mövzu görür. Axı sadəlövh müasir oxucu fərdiyyətçidir və onun
ağlına belə gəlmir ki, insaniliyin mahiyyəti təcrid olunmuş şəkildə
lazımsız mövcudluqda deyil, canlı münasibətlər oyununda gizlənir.
Bəs monoloq? – deyə, mənə sual verə bilərlər. Bəlkə heç olmasa
o, fərdi portret yaratmaq üçün dramatik vasitə sayıla bilər? Görünür,
yox. Hansı əsəri götürsək – Yucin O’Nilin “Səhər yeməyinədək”, Jan
Koktonun “İnsan səsi”, yaxud Brauninqin əsla pyes kimi
düşünülməmiş “Mənim son hersoqinyam” poeması – hər yerdə
monoloq müəllif tərəfindən səhnədə olmayan personajın real
göstərilməsinə kömək edən mahir üsuldan başqa bir şey deyil, bütün
digər hallarda isə müəllif əməl xəttini ortodoksal dramaturgiyanın
vasitələri ilə, yəni insanlararası münasibətləri dramatikləşdirməklə
inkişaf etdirməyə nail olur. Aditipli pyeslərdə monoloqlara gəldikdə,
o, hər iki tərəfdən dialoqla əhatə olunub və onu davamlı “kənara”
replika kimi xarakterizə etmək olar, bu zaman insan münasibətləri
dramı hansısa qısa zaman kəsiyində digər təsvir vasitələrilə (yəni
birbaşa tamaşaçıya müraciət vasitəsilə) verilir.
Hər hansı pyesin səhnədə nümayişi zamanı biz nə görürük? Hər
şeydən öncə biz çox zaman hansısa mənzərəli şəraitdə baş tutan
gözlənilməz görüşlər və insanların bir-biri ilə canlı ünsiyyətini
görürük. Biz yalnız bunu görürük – prinsipcə – başqa heç nə: deyək
ki, əgər tamaşaya akrobatika elementləri əlavə edilirsə, bu, ya
“proqramdan əlavə”, ya da ünsiyyəti daha da gözəçarpan etmək üçün
edilir. Solistin xordan ayrılaraq monoloq söyləməyə başladığı an
dramın doğulduğunu bəyan edən cümləni, məncə, bir qədər
dəyişmək lazımdır: xordan iki solistin irəli çıxaraq dialoqa
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başladıqları an dram yarandı. Bəlkə birinci solist xorun özü ilə
dialoqa girib və dialoq da ilk dəfə bu cür yaranıb. İstənilən halda,
canlı ünsiyyət bizə məlum hər bir dramatik əsərin alfası və
omeqasıdır.
Şəxsi ünsiyyətin yerini həyat prosesinin, deməli, həm də
müalicə prosesinin düz mərkəzinə yerləşdirməklə “psixodram”ın
banisi C.-L. Moreno özünü dramatik psixologiyanın əsl bilicisi kimi
göstərdi. Axı hər cür qadağanedici amillərin təsirindən azad olan
şəxsi ünsiyyətdə biz qadir olduğumuz bütün münasibət növlərindən
daha birbaşa və bilavasitə olanına – digər insanla münasibətə tam
ürək açıqlığı ilə qoşuluruq. Bu cür canlı ünsiyyət əsl “pyes
səhnəsi”ni xatırladır: o, bütünlüklə oynanılır. İndi isə məsələyə başqa
tərəfdən baxaq. Pyeslərdə iki insanın qarşılaşdığı çoxsaylı səhnələr
var. Hətta çoxlu personajın iştirak etdiyi səhnələr çox zaman,
mahiyyət etibarilə, iki insanın görüşməsindən ibarət olur.
“Əcəb bəd vədədə ay işıq saçır,
Höcət Titaniya qarşıma çıxır”7 (3, 148)
“Yay gecəsi yuxu”nun bu məşhur səhnəsində elflər dəstəsinin
iştirakı onun ilk növbədə elflər kralı və kraliçasının görüş səhnəsi
olmasına maneçilik törətmir. Naturalizm nöqteyi-nəzərindən dramın
çoxsaylı cütlüklərinin tez-tez baş verən “təsadüfi görüşləri”
ağlasığmaz görünə bilər. Görüş – tale ilə qarşılaşmadır. İnsanların
yolları kəsişir, həmçinin onların qılıncları da kəsişə bilər.
Burada biz “dram və həyat” paradoksuna tamamilə yaxınlaşmış
oluruq: həyat dramatikdir, amma insanların adi davranış obrazından
kənarlaşmadan onun dramatizmini səhnədə ayırmaq və təsvir etmək
mümkünsüzdür. Gündəlik həyatımızda bizim qarşımızı alan amillər
və daxili qadağalar hökmranlıq edir. Görüşlər adətən canlı ünsiyyətə
Burada və irəlidə Şekspir əsərlərindən gətirilən sitatlar Azərbaycan dilində nəşr
olunmuş kitablara istinadən verilmədiyi hallarda tərcümə F. Cəlilova tərəfindən
aşağıdakı nəşrə əsasən həyata keçirilmişdir: Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8-ми т.
М.: Искусство, 1957-1960. Mötərizədəki rəqəmlər müvafiq olaraq cild və səhifəni
göstərir.
7
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gətirmir. Başqa cür ola da bilməz: yoxsa onlar bizə narahatlıq
yaradar, hədsiz yorar və tükəndirərdi! İnsana məişətdə digər
insanlarla ünsiyyət aktı kimi davamlı görüş-duellər deyil, insanlarla
aralarında məsafə saxlamaq üçün vasitələr lazımdır. Bu cür vasitələr
qismində nəzakətli davranış, etiket, ədəb-ərkan, şərtilikləri
sadalamaq olar. Biz görməyimizə şad olmadığımız adama: “Sizi
görməyə şadam” – deyirik, çünki onun xətrinə dəymək istəmirik.
Bunun sayəsində biz birinin təhqir etdiyi, digərinin isə təhqir
olunduğu və ola bilsin, məsələnin duelə çatdığı, təhqir edənin, yaxud
təhqir olunanın ölümünə səbəb olduğu “səhnə”ni oynamaq
məcburiyyətindən qurtuluruq. Teatr səhnələrində bu əsl səhnə –scene
a faire (fr. tərcümədə “edilməli səhnə”: bu və ya digər janr üçün
səciyyəvi sayılan mütləq səhnə – F. C.) olardı. Teatrda həyat daxili
əyləclərdən və qadağalardan məhrum şəkildə peyda olur – səhnədə
həyatı bütün tamlığı ilə oynayırlar. Yeri gəlmişkən, səhnədə təsvir
olunan həyatı bizim yalnız bir neçə saatlıq müddət ərzində sayıq
qəbul edə bilməyimiz faktının izahını məgər bunda axtarmaq lazım
deyil? Həyatı özümüzdən aralı məsafədə saxlamaq vasitələrinə
gəldikdə, özünün bu təbii məişət funksiyasını yerinə yetirmək üçün
onlara səhnədə ehtiyac duyulmur; hərçənd səhnə həyatı da onlarsız
keçinmir: bəzən onlar insanların həqiqətən bu vasitələrdən istifadə
etməsinin əyani təsdiqi kimi çıxış edir, başqa vaxt (komediyada) –
surətin davranışının birmənalı deyil, ikili xarakter daşıdığına işarə
edir. Rəftarlar komediyası, adından da göründüyü kimi, tamaşaçılara
sözügedən vasitələrin nümayiş etdirilməsi üzrə ixtisaslaşıb, amma
vəzifəsi insanların öz hisslərini gizlətməsinə və əsl ünsiyyətdən
qaçmasına kömək etmək olan bu vasitələrin məqsədinə çatmadığını
göstərmək onu əsl sənət əsərinə çevirir. Vəziyyətin komikliyi də
bundadır ki, personajlar rəsmiyyəti saxlamaqla və əzilib-büzülməklə
canlı ünsiyyətdən qaçmağa cəhd göstərirlər, amma bu, onlarda
alınmır. Zənnimcə, kişi və qadın, qarşılıqlı şəkildə bir-birini cəlb
etdikləri halda, öz davranış tərzləri ilə aralarında guya heç bir
sevginin olmadığını göstərməyə çalışarkən daha böyük komizmə nail
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olunur. Burada Mirabel və Millamantı yada salmamaq mümkün
deyil!
Səhnədə hər görüş – ünsiyyət aktıdır. Teatrda ünsiyyət aktı
olmayan (deyək ki, bir-birini dinləməyən iki nəfərin söhbəti) görüşü
göstərmək üçün, müəllif ya onu digər personajlar arasındakı əsl
ünsiyyət aktlarının müşayiəti ilə verməlidir, ya da elə etməlidir ki,
canlı ünsiyyət xarakteri daşımayan görüş sonda belə bir görüşə
çevrilsin. Sonuncu “Mizantrop”un birinci aktında Alsest və Orontun
görüşü nümunəsində izah oluna bilər. Bu iki nəfər qarşılıqlı hörmət,
yaxud qarşılıqlı anlayış ruhunda görüşə bilmirlər. Bu səbəbdən, onlar
kübar nəzakətlə aralarında qapısız-pəncərəsiz divar ucaldırlar.
Onlardan heç biri digərinə hörmətlə yanaşa bilməsə, özü də biri
digərini anlamasa da, əvəzində onların hər ikisi hirsdən qaynayırlar.
Nəhayət, onları doğmalaşdıran bu oxşarlıq sayəsində canlı ünsiyyət
baş tutur – və səhnə bitkinlik qazanır.
Öz mahiyyəti etibarilə ikiplanlı olan komediya personajlarının
həyatını bu cür ünsiyyət aktlarının xarakteri çətinləşdirir. Daha sadə
şəkildə sonuncuları tragediya və dramda müşahidə etmək olar.
Morenonun şəxsi ünsiyyət haqqında fikri 1910-cu ildə onun özünün
də üzvü olduğu gənc Vyana ziyalılarının dərnəyinə daxil olan Martin
Buberin ideyaları vasitəsilə inkişaf etdirilə bilər. Düzgün həyat
psixologiyasının qaydalarına, bir növ qərarlaşmış kiçik əlaqələr
sisteminin gigiyena və effektivlik tələblərinə etinasızlıq göstərə
bilsəydik, həqiqi ünsiyyətli həyat, əslində, bizim yaşamaq istədiyimiz
həyatdır. Buber deyirdi ki, canlı ünsiyyət aktlarına çevrilməyən
görüşlərdə biz digər insanları əşya səviyyəsinə endiririk ki, bunun da
nəticəsində yaxınlarımız cansız “o”na dönür. Canlı ünsiyyətdə
əlaqədar olduğunuz adam əsla cansız “o” deyildir. O, mütləq şəkildə
Thou, Du, Tu, “sən”, nəhayət, əgər dildə yalnız nəzakətli formadan
istifadə olunursa “siz”dir. Qeyd etmək maraqlı olar ki, “mən” və
“sən” arasında məşhur həqiqi görüşlərin və canlı ünsiyyət aktlarının
çoxu – “real həyat”dan əlavə – böyük dramaturgiya ustadlarının
yaratdığı personajların dialoqlarında baş verir. Əlavə etməyə ehtiyac
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varmı ki, istənilən pyesdə hər yaxşı səhnə əsasən bu cür canlı
ünsiyyətdən ibarət olur. On dörd yaşlı aşiqlərin “mən səni
sevirəm”ini, yaxud ehtiras alovunun əsirinə çevrilmiş məşuqların
“mən səni sevirəm”ini “Romeo və Cülyetta”da və “Antonio və
Kleopatra”da olduğundan artıq dolğunluqla ifadə etmək
mümkündürmü?
Hərçənd bizə daim belə bir fikir sırıyırlar ki, guya səhnədə
təsvir olunan həyatda bizi ilk növbədə ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin
xarakteri maraqlandırır, əslində isə teatr tamaşasında bizi başqa bir
şey – insanların bir-biri ilə daha yaxın və dərin ünsiyyəti, deməli,
həm də insanlar arasında daha dərin və sıx münasibətlərin seyri real
həyatda yer alan hər şeydən artıq cəlb edir və heyran qoyur. Belə
münasibətlər həqiqətən canlı və səmimi ünsiyyət aktlarının
nəticəsində qurulur və bu zaman (öz-özlüyündə göstərici olan
istisnaları saymasaq) hər “mən” öz “sən”ini tapır.
(Yaxşı dramaturqların bu cür münasibətlərin mövcudluğunun
mümkünlüyünü şübhə altına alan pyesləri heç də istisna təşkil etmir.
İnsanların bir-biri ilə sıx qəlb bağlılığına girmək iqtidarında
olmadığını göstərmək üçün Brext “Şəhər cəngəlliklərində” pyesinə
onların belə bir təmasa – bu təmas sadist-mazoxist əlamətləri daşımış
olsa belə – girməsi səhnəsini daxil etmək məcburiyyətində qalmışdı.
Pirandellonun “Altı nəfər personaj müəllif axtarışında” pyesində
Atanın dünyadakı bütün insanlardan aşkar şəkildə təcrid olunması
səbəbindən keçirdiyi əzabı göstərməyə çalışarkən müəllif belə bir
üsul tətbiq edir: Ata ilə Ögey qızın travmatik görüşünü dəfələrlə
təkrarlayır. Zədədən sonra tənhalıq hissi gəlir; beləliklə də, bu hissin
müəyyənləşdirilməsi üçün Pirandello yenidən zədəyə istinad
etməlidir.)
YUXULARIN TOXUNDUĞU MADDƏ
İndi isə mən dramatik xarakteristikada əzəmətlilik elementinə
toxunmaq istəyərdim, çünki bunun məsələyə birbaşa aidiyyəti var.
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“Əzəmətli” xarakterlər – Hamlet, Fedra, Faust, Don Juan – özlərində
sirli nə isə gizlədir. Bu mənada onlar ən azından sona qədər izah
olunmuş müasir psixoloji pyeslərin personajları ilə kəskin təzad
təşkil edirlər. Müasir psixoloji pyeslərdə məsələyə sadəlövhrasionalist yanaşma gözə çarpır: burada hər şey ya əvvəldən, ya da
əməlin gedişatı vaxtı əqli izah alır, bütün iştirak edən qəhrəmanlar
heyəti isə bir yığın sönmüş vulkanı xatırladır. Əzəmətli personajların
müəmmalılığı hər şeydən əlavə həm də həyat və ölüm sirri ilə
əlaqədardır, o, sanki həyatın sonsuz zülmət içində şölənən kiçik ocaq
olmasına dair fikirlərə gətirir.
Bizimlə toxunmuş eyni maddədən
Yatarkən oyanan yuxularımız.
Var olan bu kiçik həyatımız da
Yuxuyla əhatə olunub bütün (8, 192).
Bu sətirlərin tez-tez sitatlaşdırıldığından, biz bəzən unuduruq ki,
onları ən dahi dramaturqun insanlar barəsində, onun yaradıcılığının
bu mərkəzi obyekti barəsində gəldiyi son qənaət kimi başa düşmək
olar və hətta lazımdır. Uilyam Şekspirin pyeslərinin sakinləri olan
insanlara münasibətdə bu sözlər necə də doğrudur! Bu pyeslərdə
göstərilən həyatı onlar necə də dəqiq əks etdirirlər – mərkəzdə
gözqamaşdırıcı şəkildə parlaq, fəlsəfi sirrin başladığı həddən isə
tədricən öz parlaqlığını itirməkdə olan həyatı!
Bu sirrin motivi tam qüvvəsi və əzəməti ilə bütün yunan
tragediyalarında səslənir; o, həmçinin yunan komediyasında da
səslənir. Latın dramında o yoxdur, ona görə də, o, ikincidərəcəli
incəsənət hadisəsi olaraq qaldı. Rasinin pyeslərində bu sirrin iştirakı
həmişə duyulur, Korneldə isə varlığın sirirnə bu bağlılıq hissi yalnız
bəzən – onun şeylərin həqiqətini əks etdirmək kimi əziyyətli və
ziddiyyətli cəhdlərə qalib gəldiyi zaman peyda olur. Bu hiss bütün
dahi faustları və Don juanları müşayiət edir. Doktor Faustusun giriş
monoloqları dərhal bizə agah edir ki, Marlonun dramında bu sirrin
motivi yer almışdır; biz bu motivi “Sevilya dəcəli”nin artıq ilk
səhifəsində tam dəqiqliyi ilə aşkarlayırıq:
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― Aman Allahım! Kim var burada?
― İlk yoldan keçən!8
On doqquzuncu əsrin əvvəllərində həyatın fəlsəfi sirri hissini öz
pyesləri ilə Kleyst və Büxner ötürürdülər; sonunda İbsen, Strindberq
və Çexov. Pirandello bu hissi iyirminci əsr üçün xarakterik formaya
salır, bu hiss onda sanki hələ də yaranma prosesində olan pyeslərin
personajlarında duyulur. Hətta Şounun yaradıcılığında zaman-zaman
bu hiss sezilir, misal üçün, Jannanın iştirakı ilə keçən son
səhnələrdəki Janna obrazı ilə olduğu kimi. Bertolt Brext öz
pyeslərində şüurlu şəkildə bu hissin ifadə olunmasından qaçırdı,
amma özü də bilmədən Qaliley və Kuraj anaya – öz “mən”inin
ikiləşməsi vasitəsilə yaratdığı arxetiplərə – o, bu hissi bəxş etmişdir.
Əgər dramatik obrazların əzəmətindən alınan son təəssürat –
sirr təəssüratıdırsa, burada da biz belə bir fikrin təsdiqini tapırıq ki,
tamaşaçı
bütün
personajların
gah
taleyi
əvvəlcədən
müəyyənləşdirilmiş mücərrəd tip, gah da yeni yaradılan konkret fərd
olmalarını tələb etməli – yaxud gözləməli – deyil. Sirli xarakter –
sonadək işlənməmiş xarkterdir: onun tamamilə qeyri-müəyyən
olduğunu deyə bilmərik (yoxsa bu zaman ümumiyyətlə heç bir
xarakter olmazdı, müəmma isə sadəcə qarışıqlığa çevrilərdi); onun
yarımçıqlığı daha çox açıq dairəni xatırladır. Bu xarakterli misal
qismində Hamletin adını çəkə bilərik. Doğrudan da, saysız
tədqiqatçıların bu xarakterə keçmişdə və indi verdikləri yeni-yeni
təyinatlar Şekspirin qəsdən açıq qoyduğu dairəni qapamaq
cəhdlərindən başqa bir şey deyil. Bu cəhdlər o qədər də ağılsız
görünmür – ağılsız görünən yalnız mahir həndəsə mütəxəssisinin
təsadüf nəticəsində dairəni qapamağı unutduğunu düşünən
ədəbiyyatşünaslardır.

8

Тирсо де Молина. Комедии, т. 2. М.: Искусство, 1969, с. 149
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DİALOQ
BİZ DANIŞMAĞI NECƏ DƏ XOŞLAYIRIQ!
Bütün ədəbiyyat sözlərdən təşkil olunur; pyeslərin özəlliyi
ondan ibarətdir ki, onlar tələffüz edilməli sözlərdən təşkil olunurlar.
Düzdür, ümumiyyətlə istənilən bədii əsəri ucadan oxumaq olar,
amma, bütün digər ədəbiyyatdan fərqli olaraq, pyeslər ucadan
oxunmaq üçün yazılırlar. Dram danışan insanları təsvir edir – buna
görə də, dramı göstərmək üçün teatr səhnədən danışmağı bacaran
insanları işə götürür. Bu, baha başa gəlir. İnsanların səhnədən
söylənilən sözləri dinləmək marağının bariz sübutu onların bu zövqə
görə pul ödəməyə hazır olmalarıdır.
Bəzən yetkin insanlar bizi xarici dil bildiklərinə inandırmağa
çalışırlar, hərçənd onlar bu dildə danışmır, şifahi nitqi də anlamırlar.
Dili bu yolla öyrənməyə çalışan hər kəsə bu cür dil biliyinin az şey
verdiyi məlumdur. Yazılmış sözlərin və ifadələrin (“Sağa dön”,
“Ehtiyatlı olun, qəzəbli it var”) əzbərlənməsi müəyyən praktiki
əhəmiyyət daşısa da, onlar bizim üçün sərbəst danışdığımız söz və
ifadələrin daşıdığı əhəmiyyəti heç vaxt daşıya bilməyəcəklər.
Axı dilin oynadığı rol sırf praktiki fayda ilə yekunlaşmır. Bəzi
təlimatlarda belə bir fikir səslənir ki, uşaqlar sözləri onlara lazım
olan nələrisə istəmək üçün öyrənirlər. Əslində, uşaqlara lazım olacaq
hər şeyi istəmək üçün onların əlində daha təsirli vasitə var –
hündürdən ağlamaq və onlar bu yola danışmağı öyrənməmişdən
qabaq da əl atırlar, sonra da. İkiyaşlı körpənin qığıltısını eşidən hər
kəs bilir ki, onlar nə isə əldə etmək üçün deyil, sadəcə danışmaqdan
zövq aldıqları üçün danışırlar. İki yaşı olarkən oğlum Filip bəyan
etmişdi: “Ana, danışma! Filip danışır!” Onun öz səsinin ahənginə
qulaq asmaqdan xoşu gəlirdi və o, böyüklərdən yalnız onunla
fərqlənirdi ki, bundan utanmırdı.
Altınıcı gün Allah insanı yaratdı və insan dedi: “İnsan danışır!”
– bundan sonra o, danışmağa başladı və indiyəcən dayanmadan
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danışır. Ontogenez filogenezi təkrarlayır. Bizim hər birimiz səmimi
qəlbdən etiraf edə bilər ki: “Mən dayanmadan danışmaq istəyərdim”.
Bunu nə ilə izah etmək olar? İlk növbədə onunla ki, Narsiss həmişə
Narsiss olaraq qalır: o, güzgüyə ona görə baxırdı ki, maqnitafon hələ
icad edilməmişdi. Nitq bizə məlum istənilən həyat forma və
təzahürləri içində insanların – istər beşikdəki körpə, yaxud kafedrada
vaiz, taxta komanın, yaxud da Ağ evin sakini olsun – ən vacib
özünütəsdiq vasitəsidir. Danışmaq – o qədər də zərərsiz məşğuliyyət
deyil. İnsan səsini çox vaxt quşların nikah nəğmələri ilə müqayisə
edirlər, amma onu eyni uğurla ac vəhşi heyvanların hənirtisi ilə də
müqayisə etmək olar. İnsanlar bir-birini incitmək kimi acgöz
səylərində gülləyə də, sözə də əl atırlar, həm də bir gülləyə milyon
söz düşür, çünki sözlər güllələrdən daha çox dərəcədə onlara
maksimum ədavətlə maksimum qorxaqlığı bir araya gətirmək imkanı
verir.
Maraqlıdır ki, psixoanaliz sırf sözlə müalicəni nəzərdə tutur.
Həkim və pasient yalnız danışır – ya da danışıqlararası fasilədə
susurlar. Bu müalicə metodu, məncə, Sözün sirlərinin dərki
məsələsində Freydin seçilmiş əsərlərindən ibarət onlarla cilddən daha
böyük dəyərə malikdir. Belə ki, insanın necə danışmasına görə, onun
haqqında nə desən öyrənmək olar. Hətta sözlərin məzmununa
varmadan belə, danışanın nitqindəki səhvləri təhlil etməklə onun
haqqında tam təsəvvür yaratmaq olar: lazımi anda dayana bilməmək,
yaxud, əksinə, vaxtında başlamaq, tərəddüdlər, həmsöhbətinə cavab
vermək imkanı yaratmaq üçün susmaq istəməmək. Üslubun yoxluğu
– insan deməkdir!
Freyd belə qənaətə gəlib ki, insanlar daim özlərinin ələ veririlər.
Digərlərini onlar, İuda kim, öpüşlə sata bilər, özlərinə isə adətən
sözlə xəyanət edirlər. İnsan psixikasının öyrənilməsi üçün vacib olan
hər şeyə böyük diqqətlə yanaşan Freydi hələ elmi fəaliyyətinin
əvvəlində sözlərdə hərflərin yerinin səhv düşməsi və ümumiyyətlə
müxtəlif növ nitq səhvləri kimi ilk baxışdan qəribə görünə biləcək
mövzu maraqlanmışdır. Onun bu mövzuda yazdığı tədqiqatı
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oxuyarkən bizə məlum olur ki, səhv etmək hər birimizin dilinə xasdır
və öz səhvlərini əmələ çevirməmişdən öncə insanlar onları fikirlərdə
və sözlərdə törədirlər. Yuli Sezar, yaxud, deyək ki, kral Dunkan
öldürülməmişdən öncə onları qətlə yetirmək qərarı qəbul olunur və
bu qərar sözlə əhatə olunurdu. Məhz bu məqamda dramaturq
qarşısında geniş imkanlar açılır.
Böyük natiqlər haqqında biz deyirik ki, onlar dinləyiciləri
məftun edirlər. Sözün daha hərfi mənasında sehr lap əvvəldən elə bu
məqsədi güdür – məftun etmək. Sözlər vasitəsilə biz əşyalar üzərində
hakimiyyət qazanmağa ümid edirik. Sehrbazlığa inam – sözün hədsiz
qüdrətinə inamdır; tilsim düzgün olduğu halda, sözlərin dağı
yerindən oynada biləcəyinə inamdır. Sözə inam həmişə Allaha
inamdan daha möhkəm olub və geniş yayılıb. Allaha inanmayan
insanların başına bədbəxtlik gələndə onlar ürəklərində inanclıların
söz düsturu sayılan duaya müraciət edirlər. Belə etməklə onlar əsla
Allaha inanmağa başlamırlar, onlar sadəcə sözə olan inamlarını
aşkarlayırlar. Savadlı insanlar üçün “sözlərin sehri” ifadəsi obrazlı
xarakter daşıyır. O, özündə istər müsbət, istərsə də mənfi halların
geniş dairəsini ehtiva edir. Axı Hitler də “sözün sehri”nə sahib idi.
Müsbət hallara gəldikdə, “sözün sehri” – hər şeydən əlavə həm də
ədəbiyyatın, xüsusilə də dramatik ədəbiyyatın sehridir.
Bundan əlavə, bu ifadə hər bir insanın nəinki durmadan, həm də
müqayisəolunmaz dərəcədə digərlərindən daha yaxşı danışmaq
istəyindən xəbər verir. İki, bəlkə də üç-dörd yaşımız olanda biz
əminik ki, bunların hər ikisini rahatlıqla həyata keçirə bilərik, amma
illər keçdikcə digərləri ilə yanaşı bu illüziyanı da itiririk və bu, o
qədər də pis deyil, çünki milyonlarla insanın məskunlaşdığı dünyada
hər kəsin dayanmadan danışmasından həyat ağır olardı. Ümidimiz
puça çıxdığından biz susur və ilk dəfə diqqətlə qulaq asmağa
başlayırıq. Xoşbəxtlikdən, şüurumuzda əlçatmaz gözəllikdə nitq
eşidərkən paxıllıqdan ölməməyimiz üçün mexanizm vardır. Bu
mexanizm eyniləşdirmə aktı adlanır. Onları üstələyə bilmirsənsə,
onların kompaniyasına qoşul. Əgər sizə böyük orator olmaq nəsib
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deyilsə, özünüzü böyük oratorlarla eyniləşdirin. Vanna otağında “O
Sole Mio” oxuyanda, bizə elə gəlir ki, heç nə ilə Karuzodan geri
qalmırıq. Əgər biz Karuzoyla rəqabətə giririksə, onda Uinston
Çörçill, Demosfen, Lorens Olivye, Devid Qarrik, Oskar Uayld və
Bernard Şou ilə də rəqabətə girə bilərik. Bu cür rəqabəti ciddi qəbul
etmədikdə, o, kifayət qədər sağlam və hətta zəruri hal sayıla bilər –
yoxsa özümüz və böyük sözlər arasında canlı, qırılmaz əlaqəni başqa
cür necə saxlaya bilərdik? Nitsşe deyirdi: “Sonucda, özündən kənara
sıçramaq mümkün deyil”. Bu fikrin bütün həqiqəti əks etdiribetdirməməsindən asılı olmayaraq, o, diqqətimizi bizim qabiliyyət və
imkanlarımızı məhdudlaşdıran müəyyən dəyişməz hədlərə yönəldir.
Təbiətən bəlağət qabiliyyəti ilə seçilməyən insan başqalarının
bəlağətli nitqinə “qoşulur”. Görünür, heç kim bəlağətsiz keçinə
bilmir: o, hamıya lazımdır və bu cazibə dəfolunmazdır. Hər hansı bir
demaqoq, yaxud gəzərgi vaizin bəlağətli nitqi ilə qarşılaşdıqda biz bu
hala təəssüflənə bilərik, ancaq məhz onun sayəsində insanların,
Ronald Pikokun sözlərinə görə, əsasında “şairin səsi” olan böyük
dramaturji əsərlərə canlı marağı qalmaqdadır.
DRAMATURQ DANIŞMAQ HƏVƏSKARI KİMİ
Niyə biz ifadəli danışa bilmirik? Niyə natiqlik məharəti
olmamaqla yanaşı, biz həm də adi söhbət zamanı istədiyimiz kimi
danışa bilmirik?
Danışıq prosesi bütünlüklə insana toxunur, insanlararası danışıq
bütün cəmiyyətə toxunur. Mükəmməlcəsinə cilalanmış nitq yalnız
supermenlərdən ibarət utopik cəmiyyətdə ola bilərdi. Bizə məlum
insan cəmiyyətlərində adi ölümlülər arasında isə dil
mükəmməllikdən hələ çox uzaqdır. İnsanlar ya lazım olmayanı deyir,
ya da lazım olanı demirlər. Bəziləri həddindən artıq çox danışır,
digərləri həddindən artıq az. Elələri də var ki, növbə ilə – gah
həddindən artıq çox, gah da həddindən artıq az danışırlar. Başqaları
heç cür dayana bilmir, o birilər başlamağa çəkinirlər. ABŞ-da öz
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ifadələrində tez-tez səhvə yol verən prezident var idi. Söhbətin yalnız
adı qalıb: real həyatda insanlar bir-birilərini dinləmədən danışırlar.
“Dövrümüzün ən yaxşı həmsöhbəti” nüfuzunu qazanmış insanla
tanış olduqda görürsən ki, bu, sadəcə dünyanın ən uzun
monoloqlarının müəllifidir. Müasirliyin ən böyük müdrikləri sayılan
adamlarla tanış olduqda görürsən ki, utancaqlıqdan onlar ağızlarını
belə açmırlar. Danışa bilən heyvan kimi insan bu bacarığında o qədər
də qabağa gedə bilməyib. Fərasətli boşboğazlar istisna olmaqla, hər
birimizin daxilində şəxsi pəltəkliyimiz, istədiklərimizi sözlə ifadə
etmək iqtidarında olmamağımızın dərki hissi yaşayır və insanın
qismətinə düşən əzabların bu dil komponenti, mənfi olsa da, qüdrətli
bir qüvvədir. Şəxsi pəltəkliyə dair qənaət ifadəli nitqə ehtiramlı
münasibətdən xəbər verir. Öz pəltəkliyimiz çox olduqca, bəlağətli
nitq arzumuz daha əsaslanmış görünür. Nəhayət, biz uşaqlıqda
danışmağı öyrənirik, çünki hər tərəfdən bizi nizamlı və tez-tez
danışan böyüklər əhatə edir və biz hətta ən cəsarətli arzularımızda
belə, bu cür danışacağımıza ümid etmirik. Öz nitqimizin qeyrimükəmməlliyi
və
haradasa
bizdən
kənarda
kamilliyin
mövcudluğunun dərki daxilimizdə bəlağətli nitqə hörmət hissi
doğurur. Əlbəttə, zərif uşaq yaşında biz böyüklərin nə dediyini
anlamırıq: biz onların nitqinin müdrikliyinə və doğruluğuna inanıırıq.
O da var ki, uşaqlıqda nəyəsə asanlıqla inanmaq təbii haldır.
Əgər sözlər sehrbazlıqdırsa, sehrbazlıq da öz tilsimləri üçün
sözə ehtiyac duyur. İblisi adı ilə çağırmaq, onun üçün tilsimli söz
tapmaq onu qovmaq deməkdir. Körpələrin böyüklərin xəyali
bəlağətinə böyük ehtiramla yanaşdığı kimi, böyüklər də sözlə
davranmaq bacarıqları ilə uşaqları üstələdikləri qədər onların özlərini
üstələyən insanların nitqini eyni ehtiramla qəbul edirlər. Biz özümüz
az ifadəli danışdıqca, natiqlər bizi bir o qədər çox təsirləndirə bilir.
Həyat belədir. Hər bir incəsənət həyatın qeyri-mükəmməliyinin
qarşılığını ödəyir. Gündəlik həyatımızın pis yazısının əvəzinə
ədəbiyyat bizi heyrət və təəccüb doğuran gözəl nəsrlə
mükafatlandırır. Gündəlik əhatəmizdəki aşağı nitq mədəniyyətinin
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əvəzinə isə dramaturgiya bizi öz personajlarının gözəl dilinə
təəccüblənmək və heyran qalmaq imkanı yaratmaqla mükafatlandırır.
Dramaturgiya – danışmaq həvəskarının arzusu və susqunluq sevənin
revanşıdır. Əlbəttə, axı o, başdan-ayağa danışıqdan ibarətdir! Pyeslər
bütün məşğuliyyətlərini ataraq bu niqləri dinləməyə hazır olan
auditoriyaya xitabən danışmaq aludəçisi olan insanlar tərəfindən
yazılır.
“Danışmaq” istəyi, aydın məsələdir ki, bütün rolları təkbaşına
oynamaq istəyini də özündə ehtiva edir. “Müdirim mənə yaxınlaşır
və deyir...” Beləliklə də, şifahi nitqin təhkiyə formasına bir nəfərin
ifa etdiyi dialoq – danışmağı sevən hər bir kəsin şah nömrəsi – daxil
edilir. Aramsız danışan adam növbə ilə bir sıra şəxslərin adından
danışır, çox zaman bu cür həqiqətən dildənçevik solist müəyyən
hazırlıq işi aparır: o, digərlərinin danışdıqlarını dinləyir və yadda
saxlayır. Əslində, biz hamımız bacardığımız qədər qulaq asır və
yadda saxlayırıq – əks halda, biz müdirin bizə yaxınlaşaraq nə
dediyini bilməzdik və nəticə kimi, niyəsə, ağlımıza o dəqiqə
gəlməyən möhtəşəm cavab uydurmalı olmazdıq. Dialoqların çoxu
arzularda yarandığından (burada adi insan özü üçün yaradıcılıqla
məşğul olan dramaturqdur), adi insan üçün yaradan dramaturq olmaq
istəyən hər kəs mütləq sonuncunun xəyallarını öyrənməkdən
başlayır.
Biz dram sənətinin ideallaşdırmadan uzaq olması fikrini
təkrarlamağı xoşlayırıq və müəyyən mənada bu belədir:
dramaturgiya həyatın qaranlıq tərəfini bəzəmir. Amma həyatın mənfi
hadisələrindən biri var ki, dram onu bəzəyə bilər və bəzəməlidir (və
çox zaman o, buna gözəl şəkildə nail olur) – bu, bizim nitq
qüsurlarımız və qaradinməzliyimizdir. Pəltəklik və qaradinməzlikdən
pyesdə yalnız müstəsna hallarda, xüsusi məqsədləri həyata
keçirərkən istifadə oluna bilər. Misal üçün, bu və ya digər personajın
nitq qüsurunu göstəmək üçün. Bu effektə nail olmaq üçün ya
nitqiqüsurlu personajın replikalarını digər iştirakçıların ifadəli nitqi
ilə əhatə etmək, ya da bu pəltəkliyi komik qrotesklik səviyyəsinə
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qədər şişirtmək olar. Bununla belə, bütün pyesi susqunluq üzərində
qurmaq – pantomima ssenarisi yazmaq deməkdir, bütün pyesi
qüsurlu nitqlər üzərində qurmaq isə – pis pyes yazmaq deməkdir. Bu
qaydadan əsl istina təşkil edəcək misallar mənə məlum deyil. İstisna
kimi görünən nümunələr personajların dilinin yalnız müəyyən
məqamlarda pis olduğu pyeslər və müəlliflərin pəltək insanların
təsviri zamanı yaxşı yazılmış dialoqdan istifadə etməyə müvəffəq
olduqları pyeslərdir. Sonuncu ilk baxışdan qeyri-mümkün görünür,
əslində isə bir çox dramaturqlar buna nail olmuşlar. Sən demə, öz
fikirlərini lazımi qaydada ifadə edə bilməyən insanların yöndəmsiz,
kəkələyən frazalarından bəlağətli və ifadəli dialoq yaratmaq olar.
Bəlkə də ilk dəfə bunu Büxner öz “Voytsek”ində sübut etdi. Bir
qədər sonra mən bəlağətli nitqi inkar edən başqa bir dram əsərinə
diqqət yetirəcəyəm. O, doğrudan da, istisna sayıla bilər. Ümumi
qayda isə ondan ibarətdir ki, səhnədə bizim həyatda danışdığıımız dil
ideallaşdırılır. Dramaturq Eyzenhauerin çıxışını götürür və onu elə
dəyişdirir ki, o, Çörçillin nitqi kimi səslənir. Dramatik dialoqun
gözəlliyi – kamil səviyyəyə çatdırılmış ifadəliliyin gözəlliyi də elə
bundadır. Burada ifadə olunmalı hər şey öz ifadəsini tapır. Hər
danışan deməli olduğunu deyir, özü də o, bunu verilən kontekstə
uyğun olaraq ən mükəmməl formada – yəni bəzi hallarda qısa və
hazırcavab, digər hallarda poetik və cilalanmış və s. şəkildə edir. Ola
bilsin, bu, belə də olmalıdır, amma dünyada hökm sürən qarışıqlıq və
hərc-mərclik, həmçinin insanların böyük qisminin lazımi anda çıxış
yolu tapa bilmək bacarığından məhrum olması şəraitində yaxşı
dialoq öz-özlüyündə zövq mənbəyinə çevrilir və təəccübə layiq bir
şey kimi heyrətləndirir.
Büxner Voytsekin nitq qüsurunun təsvirində ifadəliliyə nail
olur, amma belə bir fiqurun ətrafında bütöv bir pyesin yaradılması
görünməmiş hal idi. Misal üşün, Şekspir tamaşaçının gülməsi üçün
pyesə pəltək Doqberrini (Şekspirin “Heç nədən hay-küy”
komediyasının qəhrəmanı, pyesin rus tərcüməsində Кизил, yəni
Zoğal kimi verilir – F. C.) daxil edir, ancaq bir neçə səhnədən sonra
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canını ondan qurtarmağa tələsir. Belə ki, dramda danışmağı
bacarmayan adamlara ümumiyyətlə yer yoxdur. Rasin pyeslərinin
uzun monoloqlardan ibarət olması faktı belə qənaətə gətirməli deyil
ki, müəllif danışmağı həddindən artıq xoşlayan boşboğaz adamları
göstərmək istəyib, amma digər nəticə də tam qanuni sayıla bilər:
Rasinin yaratmış olduğu istənilən xarakterlərin yozula bilən hissəsi
ən mürəkkəb insan vəziyyətlərinin sözlə hərtərəfli dolğun ifadəsini
təcəssüm etdirir. Real həyatda bu cür situasiyalarda bizim heç
birimiz düşündüklərimizi və hiss etdiklərimizi sözlərlə tam ifadə
etməyə müyəssər olmamışıq. Həyatda dəhşətli bir hadisə ilə
üzləşdikdə qəlbimizdə baş verənləri ifadə edə biləcək sözlər tapmaq
bu hisslərimizə musiqili ifadə tapıb Verdi və ya Vaqner operalarının
qəhrəmanı kimi oxumaq qədər ağlasığmazdır. Rasinin
xarakterlərindən danışarkən biz burada konkret rolların işlənməsini
deyil, insanın öz mahiyyətini sözlərlə ifadə etməsini nəzərdə tutan
ilkin yaradıcı şərti müzakirə edirik. Dramaturq insanların öz
nitqlərində açıla bilməsindən çıxış edir. Sözlər onların insan
mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir. Kor-kar-lal qız
Elen Kelleri9 xatırlayaq, onun insan təbiəti yalnız sözləri başa
düşməyə başladıqdan sonra aşkarlana bildi.
DİALOQDA BƏLAĞƏT
Ümumiyyətlə, dramaturq bəlağətli dillə yazmalıdır; başqa sözlə,
hər bir personajın və bütünlükdə pyesin dili bizim gündəlik həyatın
dil səviyyəsindən xeyli yüksək olmalıdır. Öz-özlüyündə bu, artıq o
qədər böyük miqyas tələb edən məqsəddir ki, hətta bəzi tarixi
dövrlərdə onu həll etmək qeyri-mümkün olub. Digər dövrlərdə bu
cür dil səviyyəsinə nail olmaq üçün bir kəhkəşan dramaturqun
səylərinə ehtiyac yaranırdı. Belə qəbul olunub ki, Şekspirin erkən
Sonradan məşhur yazıçı olmuş bu qızın həyat hekayəsi Uilyam Gibsonun “Möcüzə
yaradan” pyesinin əsasını təşkil edir. (Rus tərc. qeydi)
9
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pyeslərinin bəlağəti təkcə Şekspirin deyil, həmçinin qafiyəsiz şeir
yazmağa başlamış və tədricən ona böyük ifadə gücü vermiş
sələflərinin nailiyyətidir. Dramaturgiya tarixində bu cür dil silahının
döyülməsinə haqlı olaraq birinci yer ayrılır. On yeddinci əsr fransız
dramının bəlağətini aleksandrin vəzni olmadan təsəvvür etmək
mümkün deyil, o, sanki məxsusi şəkildə Fransanın dramaturji
üfüqündə Rasinin peyda olması anı üçün işlənilmişdir. Qərarlaşmış
ənənəyə uyğun olaraq dramaturqlar adi insanın məişət dilinə deyil,
ifadəliliyinin artırılması üçün hələ sələflərinin və həmkarlarının
çalışdığı və onların birgə səyləri nəticəsində həyata deyil, ədəbiyyata
məxsus olan ayrıca güclü ifadə vasitəsinə çevrilmiş dilə
söykənirdilər.
Rober Brazilyaş yazır: “Le theatre c’est le style” (fransızcadan
tərcümədə: “teatr – üslubdur” – F. C.). Üslubsa – yenə də qəbul
olunmuş ənənəyə görə – əsla rəssam-dekorator, quruluşçu rejissor,
yaxud aktyor deyil, məhz şair tərəfindən müəyyənləşdirilir, belə ki,
onlar hamısı dramatik əsərin yazıldığı üsluba uyğunlaşmalıdırlar. Bir
dəfə mən Jan Vilardan soruşdum ki, Pol Klodel pyeslərinin hansı
keyfiyyəti ona bu əsərləri savadsız mədənçilər auditoriyası önündə
uğurla ifa etməyə imkan yaradıb. Vilar: “L’éloquence (fr. tərcümədə,
bəlağət – F. C.)” – dedi və sübut etməyə başladı ki, “l’éloquence”
olmadan heç bir mürəkkəb pyes tamaşaçı tərəfindən qəbul
olunmayacaq.
Amma dramatik dialoqun mahiyyətini nə “üslub” anlayşı, nə də
“bəlağət” anlayışı müəyyənləşdirir, çünki onlar hər ikisi digər ədəbi
formalara da xasdır. Ədəbiyyatın digər növlərindən dialoq elə
onunla fərqlənir ki, bu, monoloq yox, məhz dialoqdur, bir şəxsin söz
izharı yox, söz mübadiləsidir. Düzdür, dialoqa həm də romanda rast
gəlinir, amma başdan-ayağa dialoqdan ibarət roman – roman deyil,
elə pyes sayılardı. Daha çox tanınmış nümunəni yada salaq: ispan
ədəbiyyatının şah əsəri “Selestina”nı bəzən pyes, bəzənsə dialoqlu
roman adlandırırlar. Həddindən artıq sayda səhnə remarkasından
ibarət pyeslərdəsə əks tendensiya müşahidə olunur; ola bilsin,
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sonuncu dramaturqun daxilində özünü sübut edə bilməmiş
romanistin gizləndiyindən xəbər verir. Və əksinə, xalis dramaturq
heç bir səhnə remarkasına ehtiyac duymur: real gerçəklik – onun
gördüyü kimi və onun gördüyü hissədə – dialoq çərçivəsinə
sığışdırıla və dialoq vasitəsilə ifadə oluna bilər.
Əgər bəlağət və üslub hər ayrıca götürülmüş replikanın
keyfiyyətini təşkil edirsə, dramaturq işinin özünəməxsusluğu
replikaları bir-birinə bağlamaqdan ibarətdir. Misal üçün, götürək
replikanın davamlılığı məsələsini. Gündəlik həyatda söhbət zamanı
hər bir replika ya çox uzun, ya da çox qısadır. Dramda hər bir replika
tələb olunan uzunluğa malikdir. Bütün iştirak edənlər nəinki demək
istədiklərini tam şəkildə ifadə edə bilir, həmçinin nə vaxt dayanmaq
lazım olduğunu və danışmaq növbəsi gələn digər personaja yer
vermək lazım olduğunu bilirlər. Bir sözlə, dramatik əsərin
personajları ideal həmsöhbətdirlər. Şounun pyeslərindəki məşhur
mübahisə səhnələri – bu, yalnız arzularda canlandıra biləcəyimiz
mübahisələrdir, həyatımızda olmayan ideal mübahisələr. Ona görə
də, onlar heyrətamizdirlər. Hərçənd hətta Şounun pyeslərində
mübahisə səhnələrinə tez-tez rast gəlinmir, mükəmməllik
səviyyəsinə çatdırılmış nitq mədəniyyəti prinsipi hər bir dialoqa
sirayət edir və bütün yüksək peşəkar dramaturqlarda hər bir
replikanın müddəti dəqiq ölçülür. Replikaların bu “ölçülməsi”,
sözsüz ki, səhnədə nəzakət qaydalarına riayət olunmasından daha
vacib səbəblərdən qaynaqlanır. Dram – incəsənətin kifayət qədər qısa
formasıdır və onun “ünsürü” zamandır. Buna görə də, hər zaman
kəsiyi – saniyə, dəqiqə və s. – dramda qızıl qiymətinə dəyərləndirilir.
Corc Koen deyirdi ki, o, öz tənqidi təhlillərini düymlərlə ölçür,
dramaturq isə dialoqları saniyələrlə ölçür. Personajın nə qədər vaxt
danışması bəzən onun nə danışdığından az əhəmiyyətli olmur.
Dramaturq hər hansı bir qrup səhnəsinin qaralama variantında rahat
şəkildə yaza bilər: “Burada A personajının 5 saniyəlik replikası
gəlir”. Axı o, hələ səhnənin məzmununun bütün təfərrüatı ilə məlum
olmasından öncə də onun ritmini və ümumi davamiyyətini hiss edə
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bilər. Bu ritmin pozulması pyesə bu və ya digər ifadələrin
yoxluğundan daha çox xələl gətirə bilər. Stark Yanq qeyd edirdi ki,
tərcüməçi “bütün mənanı çatdırmaq üçün” qısa ifadələri uzun
cümlələrlə tərcümə etməyə başlasa, böyük dramaturqun əsərini
tamamilə məhv edə bilər. Dialoqun verilən mövzu çərçivəsində
qalması mütləq deyil – bu, axı oçerk, yaxud elmi risalə deyil. Onun
üçün mütləq olan yalnız dramın tələbləridir. Deməli, pyesdə personaj
təkcə öz daxili məzmununu açmaq üçün danışmır. Ona həddindən
artıq çox danışmağa icazə verilmir. O, bütünlükdə pyesə aidiyyəti
olmayan və əməl xəttinin inkişafına təkan verməyəcək heç nə
deməməlidir. İştirakçılar tərəfindən deyilən hər söz pyesi irəli, özü
də lazımi tempdə və hər ayrıca götürülmüş halda tələb olunan qədər
hərəkət etdirməlidir.
Bütün bunlar isə ən ali dərəcədə həyatın ideallaşdırılmasıdır:
dramda həyat dəqiq və birləşdirici məna, həmçinin konkret müəyyən
olunmuş istiqamətdə məqsədyönlü hərəkət qazanır. Bu mənada,
dramatik sənət bizim istəklərimizin həyata keçməsini nümayiş
etdirən arzuların yaradılması sənəti kimi görünməkdədir və insanlar
heç nəyə bu dramın iştirakçısı olmaqdan çox can atmırlar. Orta əsrlər
dövründə rəsmi etiqada uyğun olaraq belə hesab edilirdi ki, bütün
bəşəriyyət bu cür dramatik oyunda iştirak edir, beləliklə də, dram
sənəti bir növ fəlsəfi fakt kimi qəbul olunurdu. Amma bizim əsr kimi
dövrdə də dramatik sənət daha az deyil, hətta, deyərdik, daha çox
fəlsəfi əhəmiyyət kəsb edir, belə ki, dünya bizim əsrdə adətən
dumanlı, amorf, dramatiklikdən məhrum bir nəsnə kimi təsəvvür
olunur. Axı bu gün yalnız incəsənət bizə vahid tamda birləşdirən
dram təklif edir və biz, göründüyü kimi, yalnız pyes oxuyarkən,
yaxud ona teatrda baxarkən ideal qurulmuş Əməl xəttinin
iştirakçıları ola bilirik.
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NATURALİZM
Əgər dramatik dialoq bütövlükdə pyesin irəli sürdüyü tələblərə
tabe edilmiş ideal şifahi nitq təqdim edirsə, güman etmək olar ki,
dramaturq qarşısında bu sahədə geniş imkanlar açılır. Bu imkanlar
sırasından dramın tələblərinin müəyyənləşdirmədiyi istənilən, hətta
ən ideal nitq istisna olunur və bu istisnaya, əlbəttə ki, faktiki olaraq
bizim real həyatda apardığımız bütün söhbətlər də daxildir. Son bir
neçə onillik boyu biz dialoqun məhz bu xammal üzərində qurulması
kimi əbəs cəhdlərin şahidi olmuşuq, çünki biz həyatı, xüsusilə də hər
cür “həyat olduğu kimi”ni kulta çevirməyə, həmçinin həyat və
incəsənət arasındakı istənilən fərqə məhəl qoymamağa, yaxud onu
inkar etməyə meylli bir əsrdə yaşayırıq!
Bizim dövrü maqnitofon əsri adlandırmaq olar. Buna görə də,
dramatik
dialoqun
müxtəlif
növlərinin
xarakterini
müəyyənləşdirərkən onları real söhbətlərin maqnitofon yazılarından
fərqlənmə dərəcəsinə görə müqayisə etmək daha rahat görünür.
Burada “real” sözü dediklərinin lentə yazıldığını bilən iştirakçıların
bütün söhbətlərinin istisna olunması üçün əlavə edilib, çünki bunun
bilinməsi tam sərbəstlikdən ilk yayınmaya və eyni zamanda
incəsənətə, vacib deyil – yaxşı, ya pis, doğru ilk addıma gətirəcək.
Söylədiklərinin maqnitofona yazıldığını bilərkən insanlar öz
nitqlərinin forma və məzmununu dəyişir, gələcək nəsil üçün
danışmağa başlayır, aktyor olurlar. “Həyat olduğu kimi”dən sonrakı
yayınma yazının redaktəsi zamanı baş verir. Redaktə seçki elementi
gətirir, bu, isə öz-özlüyündə, primitiv olsa belə, incəsənətin
mövcudluğunu nəzərdə tutur. Başqa sözlə, gərəksiz dil dolaşmaları,
fasilələr, təkrarlar, uzunçuluqlar və i. a. çıxılan kimi götürülsə,
incəsənəti “həyat çıx nəsə” (“həyat üstəgəl nəsə” deyil) düsturu ilə
ifadə etmək olar. (Biz incəsənətə zaman içində davamlılıq kimi sırf
kəmiyyət meyarı ilə yanaşdıqda o, “həyat çıx nəsə” düsturuna uyğun
gəlir. Amma biz ona janr təmizliyi, gərginlik, relyeflilik, ciddilik və
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s. kimi keyfiyyət meyarları ilə yanaşdıqda o, yenə də “həyat üstəgəl
nəsə” olaraq qalacaq.)
Öz xarakteri baxımından real həyatın təbii danışıq dilinə
yaxınlaşan dialoqu naturalist adlandırırlar; aşkardır ki, naturalistdramaturqlar daim “sonadək redaktə etməmək” və incəsənətdən
həyata doğru sürüşmək riski ilə qarşılaşırlar, nəticədə parlaq
həyatilik təəssüratı əvəzinə əslində incəsənət olmayan incəsənətin
tutqun darıxdırıcılığı təəssüratı yaranır. Naturalistlərin əsərlərinin
başlıca nöqsanı bundan ibarətdirsə, onların şəksiz üstünlüyü
məzmunun birincidərəcəli əhəmiyyətinin qəbul edilməsində,
incəsənətin vəzifəsinin həyatın əksi olmasına inanmalarındadır.
Dramın materialı şifahi nitq olduğundan, burada həmişə gündəlik
həyatın danışıq dili ilə duyulacaq əlaqə saxlanılmalıdır. Bu əlaqə,
bəlkə də, ən yüksək üslubda, misal üçün, fransız klassik dramı kimi,
yazılmış pyeslərdə çətinliklə sezilir, xüsusilə də əgər biz onu başqa
dildə yazılmış əsərlərdə tapmağa cəhd ediriksə, ancaq istənilən
birimiz hətta ən təmtəraqlı üslubda, lakin ana dilində yazılmış hər
hansı böyük dramı götürsə, mənim qənaətimə görə, məlum olacaq ki,
onun dilində danışıq ritmi və danışıq leksikası eyni mədəni dövrün
epik və lirik poeziyasının dilindəkindən daha çox istifadə edilir. (Ana
dili ingilis dili olan oxucu “Antoni və Kleopatra”nın üslubunu
“İtirilmiş cənnət”in, yaxud Çepmenin tərcüməsində Homerin üslubu
ilə müqayisə edə bilər.)
Dilin yalnız nisbi mənada ilkin material olması faktı da
naturalist yanaşmanın xeyrinə danışan dəlil kimi xidmət edir. O (dil
– F. C.), heç də qeyri-dəqiq bir şey olmayıb, əksinə, incəsənətin
təsvir vasitəsi olmamışdan öncə işlənilir və formalaşır. Dili yaradan
və formalaşdıran xalqda dramaturq öz müttəfiqini görür. Misal
qismində Con Sinqin geniş yayılmış fikrini gətirmək olar, o deyirdi
ki, öz qəhrəmanlarının dodaqlarını canlı danışıq irland dilində
danışmağa vadar etmişdir. Yeri gəlmişkən, bu nümunə bizə estetik
baxımdan dil və dialektlərin bərabər hüquqa malik olmadığını
xatırlatmağa xidmət edir – onlardan bəziləri digərlərindən daha
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zəngin olur. O şərtlə ki, dramaturq irland dili kimi dildə, onun bütün
tükənməz hazırcablılıq və parlaq təxəyyül zənginliyi ilə yazsın və
əgər buna əlavə olaraq, pyesdə Əməl xətti də varsa – dramatik dialoq
həqiqətən yalnız “uydurulma” sayəsində deyil, danışıq dilinin
redaktə olunması hesabına yaradıla bilər. Bu cür zəngin dil
dramaturqa böyük imkanlar verir – eyni ilə də bəzi iri şəhərlərin,
misal üçün, Nyu-Yorkun, sakinlərinin dialektləri kimi. Klifford
Odetsin pyeslərində təsvir olunan həyat buradakı özünəməxsusluğa
görə bir çox baxımdan məhz dramaturqun Bronks sakinlərinin
danışıqlarını dinləyib yadda saxlamaq bacarığına borcludur. Deyirlər
ki, o, uzun müddət barlarda oturaraq, xoşuna gələn söz və ifadələri
qeyd edirdi, “Çiçəkləmiş şaftalı ağacı” əsərini yazarkən isə hətta
maqnitofon yazısına müraciət edirdi. Şon O’Keysinin ən yaxşı
pyeslərində dialoq məndə bir qədər daha “yaradıcı”, başqa cür desək,
“yaradılmış” təəssürat yaradır. Zənnimcə, Şon O’Keysi yalnız
yadında saxlayıb redaktə etmir, həmçinin öz təşəbbüsü ilə dil
materialını fantaziyanın başgicəlləndirici yüksəkliklərinə qaldıraraq
onu inkişaf etdirir. Bəli, göründüyü kimi, Con Sinq bunun əksini
söyləsə də, heç bir irlandiyalının heç vaxt danışmadığı irland dilini
yaratmışdır. Əgər Sinq naturalist-dramaturqdursa, deməli, naturalizm
özündə heyranedici yaltaqlıq elementini ehtiva edir.
Bəs əgər naturalist dialoq müstəsna hazırcavablılığı və təxəyyül
uçuşu ilə seçilmirsə, onun cəlbediciliyi nədədir? O, bizim insan
təbiətimizə xas həqiqilik meylinə – müəllifin təsvir etdiyinin faktiki
etibarlılığını sübut etmək istəyimizə cavab verir. Hər şəyin dəqiq
şəkildə faktlara uyğun olması ilə bağlı qayğılar daha çox üçyaşlı
uşağın psixologiyası üçün xarakterikdir, sanki üçyaşlı uşağın
qavrayışı
üçün
nəzərdə
tutulmuş
incəsənət
elementini
səhlənkarcasına hesaba almamaq düzgün sayıla bilməz. Üç yaşımız
olarkən kimsə bu və ya digər əşyaya yanlış ad qoyduqda, yaxud
hansısa hadisəni danışan zaman qeyri-dəqiqliyə yol verdikdə biz
dəhşətli narahatlıq keçiririk. Görünür, homo sapiens hansısa başqa
deyil, məhz bu və yalnız bu faktların gerçəkliyə uyğun gəldiyini
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söyləyən sadə fikirdən böyük zövq alır. Leopold Ranke deyir ki,
tarixçinin vəzifəsi öz tədqiqat predmetini onun əslində olduğu kimi –
wie es eigentlich gewesen – göstərməkdən ibarətdir, özü də hər bir
insan, onun üç yaşı olsa belə, özünü tarixçilərin və gerçəkliyin digər
inikasçılarının həqiqətdən uzaqlaşmamasına nəzarət edən hakim
təyin etməyi xoşlayır.
Göründüyü kimi, tanıma aktının özü bizə zövq bəxş edir. “Mən
xatırlayıram ki, məsələ məhz siz danışdığınız kimi olmuşdur; siz
yaddaşımda ötən hadisələri dirildirsiniz və bu, mənə çox xoşdur”.
Bəzən olur ki, bir insan digərinə həmsöhbətinin də gördüyü
kinofilmin məzmununu danışır və hər ikisi filmin bu və ya digər
epizodlarını öz xəyali nəzərləri önündə bərpa edərək sevinirlər.
Hazırki zəmanədə Brodveydə göstərilən naturalistik pyes
tamaşaçılara onların məişətini xatırladacaq detalların canlandırılması
üzrə ixtisaslaşıb. “Biz aynabəndimizə yellənən kürsü qoymuşuq,
pyesin qəhrəmanının evinin eyvanında da yellənən kürsü var!” Bu
cür pyesdə dialoq daim səhnədə xoşagəlimli ev dilində danışan
xoşagəlimli “ev” adamlarının göstərildiyini xatırlatmaq vəzifəsini
yerinə yetirir. Xarakter bizə Lüsi xalamızın, yaxud da Corc
dayımızın leksikonunu xatırladan leksikonun köməkliyi ilə
cizgilənir. Öz təfəkkür tərzi baxımından orta sinfin aşağı
təbəqələrinin həyatını təsvir edən xırda burjua dramında yenə də
naturalizmin incəsənətdən həyata, incəsənət olmayana doğru
sürüşməsi duyulur; dialoq burada cilalanmamış və sanki redaktəsiz
məişət danışıq dilinə yaxınlaşır. Kifayət qədər maraqlı fakt: dialoq
gündəlik dilə yaxın olduqca, əsərin ümumi məqsədlərinə tabe edilmiş
bu cür dialoqlu pyes yaratmaq dramaturq üçün bir o qədər çətinləşir.
Naturalizmin epizodvariliyə meyli də bununla izah olunur, belə ki, o,
məqsədsiz sayrışmaya, təhkiyə kələfinin ucunun itirilməsinə,
ümumiyyətlə hər cür formasızlığa meyldən başqa heç nə deyil.
Görünür, müasir oxucuların və tamaşaçıların çoxu ən yaxşı tipli
naturalist pyesi (personajların nitqi yaxşı redaktə olunub və hətta bir
qədər cilalanan pyeslərdə) ümumiyyətlə nümunəvi dram tipi
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sayırlar. Bütün yerdə qalanlar onlar tərəfindən “qeyri-adi” növə aid
edilir. Nə etməli, bizim iyirminci əsrdə tanıdığımız teatrı nəzərdə
tutduqda, dramaturgiyaya bu cür münasibət əsassız deyil. Ancaq əgər
biz ötən iki min il ərzində teatrın necə olduğunu nəzərə alsaq, belə
bir münasibətin heç nəyə əsaslanmadığını etiraf etmək lazım gələcək,
belə ki, gündəlik həyat dilinə bu cür yaxınlıq heç vaxt nəzərdə
tutulmamışdı. Ədəbi nəzəriyyədə əsl danışıq dilinin (“insanların
gerçəklikdə danışdıqları dil”) səhnədə komediya tamaşalrı
göstərilərkən səsləndiyini bəyan edən aforizmlər geniş yayılıb, ancaq
İntibah dövrünədək və hətta daha sonralar komediyaların nəzmlə
yazıldığını xatırlayıb, biz qaçılmaz surətdə bu aforizmlərin kifayət
qədər fərqli yozula biləcək mənaya malik olması və eyni bir pyesin
dilini bəzi insanların stilizə olunmuş, digərlərinin isə əsl danışıq dili
saya bilməsi qənaətinə gələcəyik. Bizim müasirlərimizdən fərqli
olaraq, keçən əsrin adamları çalışırdılar ki, incəsənət gündəlik
həyatın bataqlığında ilişib qalmasın.
Adətən onlar incəsənəti həyatdan yüksəyə ucaltmağa cəhd
edirdilər və bəzən tam əks qütbə yuvarlanırdılar – incəsənətin
həddindən artıq həyatdan ayrılması nəticəsində onu qurudurdular.
Əgər müasir pyeslərin dialoqunun ən böyük çatışmazlığı simasız
məişət nitqidirsə, keçmişdə yazılmış pyeslərin ən böyük nöqsanı –
boş ritorikadır. Yəqin ki, Şekspir öz müasirləri arasında bu
nöqsandan tamamilə qaçmağa müyəssər olmuş yeganə dramaturq idi.
RİTORİK NƏSR
Müasir pyeslərin dialoqu istisna olmaqla, hər bir səhnə dialoqu
əhəmiyyətli dərəcədə ritorikdir, yəni xüsusi süni vasitələrin
köməkliyi ilə adi danışıq dilinin səviyyəsindən qəsdən yüksəyə
qaldırılıb. Ən azı, o, sözün geniş yayılmış mənasında “ritorikdir” –
təmtəraqlıdır, qəlizdir, təşəxxüslüdür. Misal üçün, on doqquzuncu
əsrin ibsenəqədərki dövründə yaranmış mənsur pyeslər ənənəvi
təmtəraqlı üslubda yazılırdı, İbsenin yeniliklərindən sonra isə bu
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üslub rişxənd obyektinə çevrildi. Viktorian melodramının ritorikası o
dövrün bütün nəsrlə yazılmış dramaturgiyasına xas idi və bütövlükdə
o zamanın mədəniyyəti tərəfindən adi qarşılanırdı. Dikkens öz
romanlarında ona müraciət etməkdən çəkinmirdi. Birinci nəsil
naturalizm nümayəndələri də ondan qaça bilməyiblər. Zolyanın
“Tereza Raken”i, səhnə naturalizminin bu manifesti, əvvəldən axıra
kimi “ritorikdir”. Bugünkü teatr tənqidçiləri by pyesin dilini “yorucu
şəkildə bayağı” adlandırardılar.
On doqquzuncu əsr dramaturiyasının nəsr ritorikliyi öz kökləri
ilə gedib on səkkizinci əsrin mənsur dramının ritorikasına çıxır. Belə
qəbul olunub ki, boz və rəngsiz burjua həyatından bəhs edən dram
yaratmaqla on səkkizinci əsr şeirdən danışıq nəsrinə keçməyə
məcbur olur. Məsələ də bundadır, on səkkizinci əsrin danışıq nəsri nə
dərəcədə danışıq üçün uyğun idi? Əslində isə burjuaziyanın həyatını
təsvir edən dramaturqlar ritorikaya ona görə müraciət edirdilər ki,
ona bir növ poeziyanın burjua ekvivalenti kimi yanaşırdılar. Misal
üçün, Corc Lillo müasirlikdən o qədər uzaq idi ki, qafiyəsiz şeirlə
yazmaya bilmirdi!
On səkkizinci əsrdə mənsur dramaturgiyanın ən maraqlı
məktəbi almanların “Fırtına və təzyiq” hərəkatı idi. Bu hərəkatın adı
onun üzvlərinin pyeslərinin dialoqunun xarakterini çox gözəl əks
etdirir. Misal üçün, Şillerin “Məkr və məhəbbət” dramında, şübhəsiz,
burjua mühiti təsvir olunub, amma pyesin dialoqu heç də anti-ritorik
və gündəlik xarakter daşımır, əksinə, burada dialoq əcaib, təmtəraqlı,
az qala dözülməz dərəcədə uzunçudur. Amma “Fırtına və təzyiq”
dövrünün dramaturqlarının pyeslərində – az-çox prinsipə görə – hər
şey həddini aşır, hər şey şişirdilirsə də, müəlliflərin niyyətləri kifayət
qədər xoş idi: öz əsərlərinin üslubuna uyğun dəbdəbəli teatrallıqdan
az da olsa imtina etmədən qeyri-dramatikliyi ilə seçilən burjua
mühitini təsvir etmək. Dəbdəbəli teatrallıq isə, məlumdur ki, pis
zövqə kifayət qədər uyğun gəlir, amma yorucu yeknəsəqliyə əsla
uyğun gəlmir. Teatr nöqteyi-nəzərdən qışqıran rənglər tam
rəngsizlikdən daha üstün sayılır.
89

Şeirin dram əsərinin təbii təsvir vasitəsi kimi təxmin edilməsinin
xeyrinə bəlkə də belə bir məqam danışır ki, nəsrlə yazan
dramaturqlar, görünür, onlar üçün şeiri əvəz edəcək ritorikaya
ehtiyac duyurlar. Axı mənzum üslub, bizi ritmika və məzmun
baxımından hansısa sürprizlərlə təəccübləndirsə belə, gözlənilənlik
elementi əlavə edir, güc, etibarlılıq duyğusu doğurur. Əgər
məlumatsız adam nəsrlə yazmağın heyrətamiz sərbəstlik nəzərdə
tutduğunu düşünürsə, nasir-yazıçıya yaxşı məlumdur ki, məhz bu
sərbəstlik ona nəsrə maksimal ifadəlilik verməyə hər şeydən çox
mane olur. Nəsrin mümkün qədər çox ifadəli səslənməsinə dialoqda
nail olmaq xüsusilə çətindir və buna görə də, nasir-dramaturq çox
zaman öz sərbəstliyini məhdudlaşdırmaqdan ötrü müxtəlif hiylələrə
əl atmalı olur.
Misal üçün, bütün rudimentliyinə rəğmən, elmihal forması, yəni
suallar və cavablardan ibarət sadə forma, dramaturq üçün heç nədən
daha yaxşıdır – bu halda “heç nə” deyərkən “sərbəst”, heç nə ilə
məhdudlaşdırılmamış söhbət nəzərdə tutulur. Hər şeydən əlavə,
elmihal mərasim, ayin elementi gətirir ki, bu da kömək edir.
Commedia dell’arte-nin “ayinvari” dialoqları – Molyer “Xəsis” kimi
böyük pyeslərində hələ də onlara müraciət edirdi – çox zaman
elmihaldan mürəkkəb olmur, bəzənsə forma etibarilə elə elmihaldır.
Mənsur ritorikanı mənzum ritorikadan daha naturalistik hesab
etmək olar – yalnız ona görə yox ki, həyatda insanlar nəsrlə danışır,
həm də ona görə ki, o, incəsənət sahəsindən deyil, həyatdan, daha
doğrusu incəsənətin digər, təcrübəyə ədəbiyyatdan daha yaxın
növlərindən götürülmüş təsvirilik vasitələrini tətbiq etməyə üstünlük
verir. Dialoqun ritorik nəsrinə nəzərən desək, teatr yuxarıda
adıçəkilən “digər incəsənət növləri”ni təmsil edən iki institutdan –
kilsə və məhkəmədən – çox şey mənimsəmişdir. Nəsrlə yazılmış bu
və ya digər pyesi “moizəvari” adlandırdıqda, insanlar adətən onun
məzmununu nəzərdə tuturlar, amma bu növ mənsur dramların
çoxunda vaizlik və dialoq üslubu arasında üzvi əlaqə mövcuddur.
Təəssüf ki, “vəz etmək” ifadəsi özü hazırda bir qədər nüfuzdan
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düşüb. Görünür, müasir dünya, tamamilə unudub ki, moizə ən ülvihəyəcanverici tamaşa növlərindən biri ola bilər. Lessinq teatr
səhnələrinin vaiz kafedrasına çevrilməsi ideyasını irəli sürərkən
darıxdırıcı nəsihətçiliyi deyil, məhz bunu nəzərdə tuturdu. Mənsur
dramın prestiji, görünür, onun çox şey mənimsədiyi moizə sənətinə
olan marağın azalması nəticəsində bir qədər zərər çəkib. Bununla
belə, hazırda yaşayan nəslin yaddaşında teatrda ən böyük vaizin
Bernard Şou olduğunu nəzərə alsaq, etiraf etməli olacağıq ki, mənsur
dramın yuxarıda göstərilən nüfuzdan düşməsi heç də yalnız vaiz
sənətinin tənəzzülü ilə izah tapmır.
Doğrudan da, kilsənin dramaturgiyaya təsirini “xalis şəkildə”
ayırmaq çətindir. Hansı hallarda nəsr özündə vaizlik izini daşıyır,
hansılardasa yox? Dəqiq sərhəd çəkmək çətindir. Daha böyük
müəyyənliklə məhkəmənin təsirindən danışmaq olar, belə ki, dram
məhkəmə proseslərini təsvir edən səhnələrlə (uğurlu və uğursuz)
zəngindir. Burada məsələ dramaturqların öz sələflərinin açdığı yolla
getməyi xoşladıqlarında deyil. Məsələ tamam başqa şeydədir: səhnə
də, məhkəmə zalı da mahiyyət etibarilə eyni halın – insanların
“mühakimə etməyin ki, mühakimə olunmayasınız”10 buyruğuna əməl
etmək istəməmələrinin – iki fərqli tərəfidir. Obraz baxımından
pyeslər “məhkəmə səhnələri”ndən ibarətdir; ona görə də, pyeslərdə
sözün həqiqi mənasında dəfələrlə məhkəmə səhnələrinin
canlandırılmasında qəribə bir şey yoxdur. Məsələ belə olduqda,
məhkəmə dilinin dramaturgiyaya sirayəti də qaçılmaz idi. Hakim,
prokuror, vəkil, iddiaçı, cavabdeh tərəf və bir neçə şahid – bu tərkibli
iştirak edən surətlərlə istənilən pyesi yazmaq olar! Məhkəmə
icraatının dili məlum mənada dramatik dildir, belə ki, o, həmçinin
teatr dilinə qarşı irəli sürülən iki mütləq tələbə cavab vermək
vəzifəsini yerinə yetirir: o, əməlin inkişafına təkan verməli və hər
verilən an estetik ifadəliliyi ilə heyrətləndirməlidir. Daha geniş tama
tabe olsa da, o, bədii dilin bütün üstünlüklərinə – bəlağətli nitq,
10
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zəriflik, ölçü hissi, hazırcavablıq və s. və i. a. – mütləq
yiyələnməlidir.
RİTORİK ŞEİR
Vaizlik və məhkəmə ritorikasından yalnız nəsrlə yazılmış dram
geniş istifadə etmir. Gündəlik dilimizdən bir addım da kənara çıxsaq
biz mənzum dram səltənətinə qədəm qoymuş olacağıq, mənzum
dram sözün tam mənasında poeziya olmayıb, bir çox məqamlarına
görə – şeir vəznini kənara qoysaq – nəsrlə yazılmış ritorik dramı
xatırladır. Müəllifi səhnə mühitindən çıxmış “Müdrik Natan” dramı
buna əyani sübutdur. Şiller dramaturgiyası da bu kateqoriyaya
məxsusdur. Məhz buna görə də Şekspirlə istənilən müqayisəni Şiller
uduzur. Heç bir şey Şekspir dilindən kilsə ritorikasını, daha çox
dərəcədə də məhkəmə zalının ritorikasını, parlaq moizələrin,
təmtəraqlı ittihamların, əzəmətli müdafiə nitqlərinin dilini özünə
hopdurmuş Şiller dili qədər uzaq ola bilməz. Belə bir dialoq, əlbəttə
ki, insanı Şekspir dialoqu kimi bütün dolğunluğu ilə xarakterizə edə
bilməz. Hərçənd Şekspir dili ilə heç bir üslub müqayisəyə gələ
bilməz. Şillerin üslubuna gəldikdə isə, onu Siseron və Berkin
təmtəraqlı siyasi nitqlərinin üslubu ilə müqayisə etmək daha yaxşı
olar. Axı onun pyeslərində dialoq bütünlüklə özünün dialektikanın
əzəmətli-yüksək tonda əks etdirilməsindən ibarət olan təyinatına
müvafiqdir. Əzəmətli-təmtəraqlı üslub çoxdan dəbdən düşüb, hətta
dəbdən deyil, istifadədən çıxıb, çünki onun yox olması snobizm,
yaxud kaprizdən daha böyük səbəblə əlaqədar idi. Təmtəraqlı üslub
tükənmişdi. Zənnimcə, Şiller nəinki həqiqətən əzəmətli yazan son
dramaturq idi, o, həmçinin bu üslubda yaza bilən son dramaturq idi.
Artıq onun kiçik müasiri Kleystdə əzəmət şeylərin əsl təbiətini
gizlədən aldadıcı sifət kimi görünür, riyakarlıqdan xəbər verir. Daha
iyirmi beş il sonra isə biz Büxnerin “Dantonun ölümü” dramında
təmtəraqlı üslubun yalnız uzaq sədalarını tuta bilərik.
Müasirlərimizdən çox az sayda adam incəsənətdən təmtəraqlı
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yüksəkliyin getməsi ilə nəyi itirdiyimizi anlayırlar. Hətta əgər biz
yalnız natiqlik sənətində təmtəraqlı üslubdan danışacağıqsa, burada
da onu səs-küylü və aşırı bəzəkli saydıqlarına görə təəssüflənməyə
bilmirik. Ümumiyyətlə isə, məsələ, əlbəttə, nitq tərzindən daha geniş
hadisələr çevrəsiylə əlaqədardır. Ülvi üslubun keçmişə qərq olması
ilə bütünlükdə mədəniyyətin siması dəyişdi. Şillerin yüksək tonunu
anlayıb dəyərləndirmək üçün ser Coşua Reynoldsun portertlərini,
Hendelin operalarını və prezident vəzifəsinin icrasına başlayarkən
Vaşınqtonun etdiyi təmtəraqlı çıxışı anlayıb dəyərləndirmək
lazımdır.
Teatrda köhnə üslubun qanunauyğun fərqləndirici keyfiyyəti (bu
gün onu çatışmazlıq sayırlar) alman dilində “Pathos” sözü ilə işarə
edilən nəsnənin mövcudluğu idi. Pafos dil və danışıq tərzinin
mübaliğəli ülviliyini nəzərdə tutur. İngilis dilində bu tərzi
“declamatory” – təşəxxüslü ritorik – adlandırırlar. Amma “Pathos”
sözü yalnız bu tərzin özünü deyil, həm də onu müşayiət edən ucalıq
hissini bildirir. Qısası, “pafos” – həqiqi təmtəraqlı üslub üstəgəl
müəyyən ilham, ruh yüksəkliyidir. Bu hissi xarakterizə etmək üçün
mən “əzəmətli”, “ülvi”, “nəcabətli”, “möhtəşəm” epitetlərindən
istifadə etməli olardım. “Pathos” anlayışının həm də qəmginlik,
kədər kimi çalarları var. Təsadüfi deyil ki, Bethoven məşhur
simfoniyasının qarşısına Şillerin sözlərini qoymuşdu, çünki
Bethoven ilk növbədə “patetik” bəstəkar idi, necə ki, Şiller “patetik”
dramaturq idi. Qeyd olunan “Pathos” Şiller pyeslərinin yeganə üstün
cəhəti olsaydı belə, onlar bizdə maraq oyadacaqdı. Patetik üsluba,
bəlkə də, sonralar tayı-bərabəri yaradıla bilinməmiş möhtəşəm səhnə
nitqi tərzi uyğundur.
POEZİYA
Digər tərəfdən, Şillerin patetik tərzi, şübhəsiz, Şekspirin tərzinə
uduzur, həm də onlar arasındakı fərqi, kobud desək, ritorika və
poeziya arasındakı fərq kimi müəyyənləşdirmək olar. Ritor dili
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olduğu kimi qəbul edir; o, vaiz və hüquqşünas peşəkarlığı ilə sözləri
yerbəyer edir və frazaları düzür. Onun ifadəsi kifayət qədər aydın və
qısa olmasa belə, burada yumorun, hazırcavablılığın, zərifliyin və s.
və i. a. sübutu olan bəzəkli söz birləşmələri bol-bolunadır. Ritordan
fərqli olaraq, şair sözləri hazır alət qismində qavramır. Şair üçün
sözlər onun özünün yaratdığı və istifadə prosesində dəyişdiyi
alətlərdir. Ritor fikirləri münasib ifadəyə salır desək, yanılmarıq;
amma əgər biz fikirlərin münasib ifadələrə salındığını konstatasiya
ediriksə, deməli, bununla biz onların artıq əvvəldən kifayət qədər
geniş formada mövcud olduğunu nəzərdə tuturuq. Amma axı bu
fikirlər artıq var idisə, onlar məhz sözlər formasında olublar – ola
bilsin, onlar bir qədər uğursuz fərqli ifadələrlə formulə
olunmuşdular. Deməli, ritor dilin təkmilləşməsinə görə narahat olan
stilist, bir növ peşəkar “ədəbi korrektor” rolunda çıxış edir. “Tez-tez
fikirlərə gələn, amma indiyədək bu qədər parlaq ifadə olunmayanı”
kağız üzərinə həkk etmək – ritorun məqsədi bundan ibarətdir. Şair
isə, əksinə, fikrin ilk işıltısını tutmağı xoşlayır, bu zaman söz axtarışı
və təfəkkür vahid prosesdir və heç də mütləq deyil ki, o, yeni lüğətin
yaranmasına gətirsin, amma sözügedən proses mütləq şəkildə yeni
dil, yeni söz düzülüşü, yeni söz birləşmələri, yeni ritmika, yeni məna
yükü yaradır. Biz şairdə məlum olanı yaxşı ifadə etmək bacarığını
deyil, yeni nə isə yaratmaq bacarığını dəyərləndiririk.
Doğma dili ingilis dili olan insanlar üçün mütləq poetik dramın
ən gözəl nümunəsi Şekspir pyesləridir. Ben Consonun
tragediyalarında bir qədər ritorika duyulmaqdadır, Bərpa dövrü
tragediyaları isə həddindən artıq ritorikdir. Hətta Con Uebsterin xalis
poetik dram yaratmaq iddiaları bizim haqqında danışdığımız mənada
məlum şübhələr doğurur. Çox güman, onu anlayışın müasir
mənasında “poetik dram”ın – ifadəli, əlvan dillə yazılmış dramın –
banisi adlandırmaq olar.
İndicə şairin yaradıcılıq prosesində öz məxsusi dilini
formalaşdırmasından danışdıq. Bu gün belə bir qənaət “Finneqan
üçün ehsan”ın dil və üslub yenilikləri haqqında düşüncələrə yönəldir,
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əslində isə Şekspirin yenilikçi təcrübələri tam əks xarakterə malik
idi. Coys yaddaşına və erudisiyasına arxalanaraq zarafat edir.
Müəllifinin yaradıcı metoduna əsasən tamamilə retrospektiv olan bu
kitab təcrübələrə son qoymaq məqsədilə aparılan təcrübədən
ibarətdir. Şekspir isə bütünlüklə gələcəyə üz tutur və o, buna həm də
ona görə nail olur ki, onun yaşadığı dövrdə ingilis dili hələ gənc idi
və tam qərarlaşmamışdı.
Şekspir təkcə öz ingilis dilini deyil, həm də ingilis
mədəniyyətinin ingilis dilini yaradırdı. Nə qədər çox sayda ifadə və
söz birləşmələrinin öz mənşəyinə görə Şekspirə borclu olduğuna
əmin olmaqdan ötrü Oksford lüğətinə baxmağa ehtiyac yoxdur: onun
pyeslərini oxuyarkən qeyri-ixtiyari olaraq özünü obrazlı anlayışların
doğulması anında iştirak etmək kimi güclü və canlı duyğu
yaşayırsan. Fəlsəfə nöqteyi-nəzərdən Şekspir pyeslərində kifayət
qədər köhnə baxışların təkrarlanmasını görə bilərik, amma bu fəlsəfi
baxışların qavrayışı özü həmişə yenidir. Buna görə də, Şekspir bizim
üçün bizə daha artıq şeyləri öyrətməyə çalışan müəllimlərdən daha
çox əhəmiyyətə malikdir. O, “təlimlər”in formulə olunduğu sahələri
geridə qoyaraq bizi mənşəyə və başlanğıca aparır. Adətən o, nə
təsdiq, nə də inkar edir, amma biz onun yaradıcılığının ocağında öz
təsdiqlərimizi və inkarlarımızı əritmək imkanı əldə edirik, bundan
sonra isə, bunun öhdəsindən gəlmək gücümüz varsa, onlara yeni
forma veririk. Bədii təsirinin gücü baxımından Şekspirin tayıbərabəri yoxdur, belə ki, müəllim kimi o, digər müəllimlərdən xeyli
üstündür.
Şekspir üslubu və metodunun ən fərqləndirici keyfiyyəti zəngin
və özünəməxsus obrazlılıqdır. İstənilən ədəbi əsərdə obrazlar vardır,
amma ritorik obrazlar – sadəcə danışıq nitqində istifadə olunan
üslubi cilalanmaya məruz qalmış obrazlardır ki, nəticədə onların dili
və ritmi mükəmməlləşmişdir. Başqa sözlə, bunlar ritorun, az, ya çox
dərəcədə bunu etiraf etməklə, yenidən istifadə etdiyi köhnə
obrazlardır. Ya sonda məlum olur ki, onlar qabaqlar istifadədə olub,
ya da onlar köhnə obrazlardan o qədər az uzaqlaşıblar ki, bizə bu və
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ya digər predmetə, bu və ya digər fikrə yeni nöqteyi-nəzərdən
baxmağa imkan vermirlər. Natiqlər, əlbəttə, mübaliğələr və təşbehlər
“tapırlar”, amma bu cür “tapıntılar” vərdiş məsələsidir və onun
köməyinə məntiq gəlir. Onların müvəffəq olduqları obrazlılıq sırf
illüstrativdir bə bizim hər birimiz, baş işlətdiyi təqdirdə, bu cür
obrazlar “tapa” bilərik.
Şekspirlə Şillerin fərqi, bəlkə də, heç yerdə onların obrazlardan
istifadəsində olduğu qədər aydın sezilmir. Şiller, bu baxımdan, yaxşı
natiqin edə biləcəyi hər şeyi edir. Şekspir obrazlarla düşünür.
Şekspirin dünyaya təkrarolunmaz təzə baxışının əsasında ilk növbədə
poetik obraz durur. Bizim üçün Şekspirin obrazlı düşüncəsinə
çatmaq çətindir. Onun obrazları çox şey deyir və bir-birini o qədər
tez əvəzləyir ki, biz sadəcə bütün bu nitq zənginliyini ilk dəfədən
qavramaq iqtidarında olmuruq. Özəl məqamları kənara qoyub, hətta
əsas məğzi tutmağımız üçün aktyorların nitqini onların öhdəsindən
gəlməyəcək dərəcədə azaltmalı olardıq. Bu uyğunsuzluğun səbəbi
nədədir – Şekspirin istifadə etdiyi bəzi sözlərin anaxronizmə
çevrilməsində, yoxsa bizim tez qavrama məsələsində əcdadlarımıza
uduzmağımızda?
Müəllif
fikrinin
uçuşunu
izləmək
bacarıqsızlığımızın səbəbi hər nədirsə, bu, Şekspir pyeslərinə quruluş
verən rejissorların onu (Şekspiri – F. C.) sadələşdirməyi özlərinə
borc bilmək kimi xarakterik nəticəyə gətirir. Dialoqu rahat başa
düşüləcək, ola bilsin, həm də usandıracaq dərəcədə yavaşıtmaq yolu
ilə getməkdən boyun qaçıraraq, onlar lazımi tempi saxlayıb bütün
detalları qurban gətirməyə üstünlük verirlər. Nitqin həddindən artıq
tez tələffüz olunması nəticədə dinləyicinin bu nitqin bütün
təfərrüatlarını buraxmasına gətirir və o, özündən sonra yalnız qeyrimüəyyən ümumi təəssürat qoyur. Şekspir nöqteyi-nəzərdən bu, əsla
kifayət edə bilməz. Təsadüfi deyil ki, belə bir şəraitdə Şekspirlə
Şiller ritorikasının müqayisəsi mümkünləşir, çünki Şekspir
poeziyasının ritorika səviyyəsinə endirilməsi şəraitində o da hər
hansı bir Şiller ola bilərdi.
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Lap yaxşı! – deyən insanlar da var. Şekspir pyesi bu cür
sərbəstliklə oxunanada bu, nəinki onun kifayət qədər konkret məna
vurğularının itirilməsinə gətirir, həm də ağlınıza gələn istənilən
sərbəst yozumlara geniş qapı açmış olur. Misal üçün, Orson Uelssin
quruluşunda hazırlanmış tamaşa münasibətilə buraxılmış “On ikinci
gecə” nəşrindən məlum olur ki, pyesin mərkəzi ideyası aşağıdakı
sözlərdə ifadə olnub: “Yoxsa elə güman edirsən ki, sən şərab
içmədiyin üçün dünyada nə mey, nə də meyxana olmalıdır?!”11.
Düzü, bu halda pyesin müəllifi Şekspir yox, ser Tobi Belç olmalıydı!
Göründüyü kimi, “Yuli Sezar” əsərinə verdiyi quruluşda Uells
Sezarın tərəfdarlarını faşistlərə, rəqiblərini isə anti-faşistlərə çevirib.
Bu cür interpretasiyanın nəticəsində şillertipli əsərlərlə müqayisədə
aşkar zəifliyi ilə seçilən siyasi dram alınır, çünki faşistlərin ex officio
(lat. tərcümədə: vəzifə borcuna əsasən – F. C.) qara, anti-faşistlərin
isə ağ olduğundan, tamaşaçı Sezarın tərəfdarlarını da, əleyhdarlarını
da daha yaxşı tanımaqda maraqlı deyil, pyesdənsə yalnız günümüzün
hadisələri ilə güclə əlaqələndirilə biləcək bol eyhamlı kobud və
iddialı melodram qalır.
Dialoqun dörd növünün xarakteristikasını verərkən mən bütün
dramaturgiyanı əhatə edəcək sxem təklif etməyi nəzərdə tutmurdum.
Misal üçün, Rasinin dramatik poeziyası bu kateqoriyalardan heç
birinə düşmür. Mənim məqsədim adi danışıq nitqindən müxtəlif
dərəcədə yayınan dialoq növlərini nümayiş etdirmək və onların fərqli
insanların, yaxud da eyni insanların, amma fərqli şəkildə xoşuna
gəlməsini göstərmək idi. Naturalist dialoq rahat-ev xarakteri daşıyır;
o, sanki deyir: “Zəhmət olmasa, dramaturqumuzun adi insanların
gündədlik söhbətləri ilə necə bir bənzərliyə nail olmasına nəzər
yetirin”. Onun yanaşmasını demokratik adlandırmaq olar: “bu, sizin
teatrınızdır”. Ritorik dialoq, əksinə, istər nəsrdə, istərsə də şeirdə
Şekspir V. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1962, 364 səh.
Səh. 95 (“On ikinci gecə, yaxud Hər nə istəsəniz” əsərinin tərcüməsi Mirzə
İbrahimovundur).
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aristokratikdir. Bu, adilik üzərindən yüksələn süjet və xarakterlərə
müvafiq ideal nitqdir. Başlıca misal qismində mən Şilleri seçmişəm.
Korneli misal gətirmək daha asan olardı, onu bizi adilikdən,
sıravilikdən üz döndərməyə və aliliyin əzəmətinə sayğıyla baxmağa
çağıran “qeyri-demokratik” yazıçı arxetipi adlandırmaq olar. Mənim
xarakterizə etdiyim kateqoriyalardan dördüncüsü, poetik dialoq,
bütün digər üç kateqoriyanı (naturalizm, ritorik nəsr, ritorik şeir)
özündə ehtiva edir. Şekspirdə həm naturalist boyalara, həm də
“kornelsayağı” intonasiyalara rast gəlmək olar, amma şair-dramaturq
bu üç kateqoriyanın çərçivələrindən xeyli uzaqlaşır. Şekspirlə
müqayisədə hətta Kornel və Şiller dar və məhdud görünürlər. Ritorik
dramın kanonları onları gerçəkliyin ictimai və peşəkar tərəfinin
sərhədlərində qalmağa sövq edir. Natiqlik sənətinin vaizlik və
məhkəmə tipindən istifadə etməklə onlar səhnəyə, hamısı bir nəfər
kimi vaiz və vəkil olmasa da, hər halda, vaizlər və vəkillər
dünyasında, ictimai məsələlər dünyasında yaşayan iştirakçılar
çıxarmağa məcburdurlar. Şekspir ictimai məsələlərin əhəmiyyətini
əsla azaltmır, amma onun universallığı, özəlliklə, həm də bundadır
ki, o, insanın daxili həyatını onun zahiri, ictimai həyatı yerinə deyil,
onunla yanaşı təsvir edir. Həm də onun daxili həyatı təsvir etməsi
“psixologiyalaşdırma”dan ibarət deyil və mən ümid edirəm ki,
xarakterə həsr olunan əvvəlki fəsildə bunu göstərməyi bacarmışam.
Daxili həyatın Şekspir təsvirinin nədən ibarət olması məsələsinin isə
bir çox baxımdan müzakirə olunan mövzuyla əlaqəsi yoxdur. Buna
görə də, dialoq problematikasının təhlilindən yayınmamaq üçün mən
yalnız onu xatırladacağam ki, Şekspir təsvirində insan obrazı
xarakteristikanın tamlığı üçün hər şeydən əlavə həm də lirik şeirə
ehtiyac duyur. Kornelin pyesində kiminsə birdən-birə sevgi nəğməsi
oxuması ağlasığmaz görünür! Əlbəttə, axı bu, klassik dramın
kanonları ilə, üstəlik Kornelin bütün dünyası ilə vidalaşmaq demək
olardı! Şekspir və qədim Yunanıstan dramaturqlarının təsiri altında
Şiller öz pyeslərinə lirik element daxil etməyə çalışır, amma onun
lirikası öz-özlüyündə bütünlüklə ritorikdir, ona görə də, Mariya
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Stüart iki pərdə yambik pentametrlə danışdıqdan sonra stans formalı
şeirə keçdikdə, biz bu dəyişkliyi çətinliklə duyuruq. Şekspirdə isə
daim iştirakçılar tərəfindən oxunan nəğmələr hər şeyə sirayət edən
lirizmin göstəricisi kimi çıxış edir və bu lirizm bütünlüklə Şekspir
şeriyyatına, Şekspir dramaturgiyasına və hətta Şekspir
Weltanschauung-una (alm. tərcümədə: dünyagörüşü – F. C.)
hopmuşdur.
Ədəbiyyatın dramatik, epik və lirik növlərə bölünməsi ayrıayrılıqda götürülmüş bu növlərdən hər birinin digərini istisna etməsi
kimi nəticəyə gətirdikdə, yanlışlıqla üzləşmiş oluruq. Əslində isə
dramatik əsərlər epik və lirik elementlərdən təşkil olunur. Süjet epik
elementdir. Lirik element dialoqda aşkarlanır, ya da ümumiyyətlə
heç yerdə aşkarlanmır. Bir çox müasir dramların lirizmdən tamamilə
məhrum olması faktı müasir dramı heç də müsbət tərəfdən
xarakterizə etmir; artıq dediyim kimi, on yeddi və on səkkizinci
əsrin bir çox dramatik əsərləri də tamamil anti-lirirkdir. Yeni dövr
adını almış bütün Orta əsrlərdən sonrakı dövr ixtisaslaşmaya meyl
edir. Yeni dövrün lirik dramı opera oldu və bu, əlbəttə ki,
nailiyyətdir. Uğursuzluq sırasına isə hərdən-bir peyda olan izafi
lirikalı dramları aid etmək olar. Bu tipli müasir dram nümunəsi kimi
mən “Bu qadını yandırmaq lazım deyil” pyesinin adını çəkərdim. Bu
dramaturji kateqoriyaya mən, şübhəsiz, Qabriel d’Annunsionun
pyeslərini də əlavə edərdim. Poetik dramın dirçəlişi uğrunda
mübarizə aparan ayrı-ayrı cərəyanların çoxsaylı bəhrələri labüd
şəkildə ölçüyəsığmaz lirizm aşkarlayır. Amma T.-S. Eliot, mənə belə
gəlir ki, başqa yol seçdi: öz poetik pyeslərinin çoxundan poeziyanı
istisna edərək, o, böyük ifadə gücü və dərin dramatizmi ilə seçilən
ritorik şeir növü işləyib hazırladı.
Dramaturgiyanın tarixini on yeddinci əsrdən bizim günlərədək
nəzərdən keçirdikdə onda yalnız tənəzzül görmək kimi qeyri-iradi
istək yaranır. Əbəs yerə Yits yazmırdı ki:
Dolaşardı geniş dənizlərdə Şekspir balığı,
Çırpınardı tor əsirliyində romantik balıq.
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Bəs daşların arasında çapalayır hansı balıq?
Doğrudan da, klassisizm əsrinin fransız dramaturqları, onların
ardınca da digər ölkələrin dramaturqları lirizmdən imtina edirlər.
Daha sonra isə naturalistlər bəlağətli nitqi də istisna edirlər. Yerdə nə
qalır?
ANTİ-POEZİYA
Əgər son yüz il ərzində yaradılan dramatik əsərlərin hamısı
redaktə olunmuş maqnitofon yazıları tərzində qələmə alınan ortabab
naturalist pyesciklər kateqoriyasına aid olsaydı, biz: “az, çox az” –
deməliydik. Amma, əslində, görkəmli müasir dramaturqların hamısı
bir nəfər kimi naturalizmə düşmən münasibət bəsləyirdilər, hətta
onlardan bəzilərinin adını naturalistlər sırasında hallandırsalar belə.
Onlar hər cür bayağılığı inkar edir və dramaturgiya aləmini
genişləndirməyə çalışırdılar. Bizi çox zaman onların naturalistlərlə
üzdən görünən oxşarlığı çaşdırır. Həqiqətən də, İbsenin istənilən
əsərini açıb bir neçə sətir oxumaq və heyrətlənmək olar: “Bu ki əsl
gündəlik etdiyimiz söhbətdir!” Ayrıca götürülmüş ifadə, bəzən hətta
bütöv bir səhifə bu qənaəti təkzib edə bilmir. İbsenin, Strindberqin,
Çexov və Pirandellonun pyeslərində dialoq öz başlanğıcını adi
söhbətdən, ya da adi söhbətə daha yaxın olan səhnə dialoqundan
götürür. Ayrıca götürülmüş replika sanki adi danışıqdakı replikadan
heç nə ilə fərqlənmir, amma məsələ bundadır ki, bu replikalar bir-biri
ilə müstəsna sənətkarlıqla mütənasibləşdirilib. Çexov pyesindən hər
hansı bir səhnə ilə tanış olduqda aktyorlar əvvəlcə yalnız ifadələrin
triviallığına fikir verirdilər, sonra isə yavaş-yavaş anlamağa
başlayırdılar ki, bütövlükdə səhnə əsl mənsur poemadır. İbseni haqlı
olaraq anti-poeziyanın ixtiraçısı adlandırmaq olar. O, söhbətdən
yayınmaları, cavabdan qaçmaları, yarımçıq kəsilmiş ifadələri yüksək
incəsənət dərəcəsinə qaldırdı. Məlum mənada onun əsərlərində
poeziya qəsdən alçaldılır, adilik səviyyəsinə endirilir. Hedda
Qablerin “onun saçlarındakı mayaotu yarpaqları” və Hilda Vangelin
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“havada arfaların səslənməsi” haqqında poetik sözlərinə məhz bu
baxış bucağından nəzər yetirmək lazımdır. Artur Simonsun məhz bu
ifadələri kifayət qədər poetik olmadığına görə tənqid etməsi İbsenlə
eyni dövrdə yaşayan ədəbiyyatşünasların sözügedən ibsensayağı
ritorikadan az baş açmalarına bariz sübutdur.
Nitsşe deyir ki, əsl sakitlik – dərinliyində təlatümlü gücün
duyulduğu dənizin sakitliyinə bənzəyir; bütün İbsen yaradıcılığısa
sanki deyir ki, dramaturgiyada əsl ifadəli nəsr – dərinliyində
poeziyanın duyulduğu nəsrdir. Ortabab naturalizm ardıcılının nail
olduğu yeganə şey bəlağətli nitqin, ifadəliliyin, onlarla birgə elə
incəsənətin də ləğvidir. İbsen isə “anti-natiqlik” yaradır və onu əsl
incəsənət səviyyəsinə qaldırır. İbsen yaradıcılığının son dövründə
erkən İbsenin gözəgörünməz iştirakı duyulmaqdadır – və bu, heç də
gələcək nəsillər üçün aşkar olacaq səthi qənaət deyil. Nəticə etibarilə,
erkən İbsen teatra maqnitofon, yaxud sonuncunun əqli ekvivalentini
gətirmək iqtidarında olan dramaturqa az oxşayırdı. O, özünü tam
fərqli yaradıcılığa hazırlayırdı. Bəziləri “Per Günt” və “Brand”ı onun
ən yaxşı əsərləri sayır və düşünürlər ki, bu əsərlərin yazıldığı tərzdən
imtina etməklə o, səhvə yol vermişdir. İstənilən halda, özünün digər
böyük əsərlərini İbsen tam əks yaradıcı metodun köməkliyi ilə
yaratdı. “Per Günt” və “Brand”da İbsen daha çox bəlağətli nitqə
malik şair kimi çıxış edirdi, o, kökləri əvvəlki əsrin ədəbi ənənəsi ilə
bağlı olan gözəl ritorik şeirlə yazırdı. 1872-ci ildə Georq Brandesin
bir mühazirəsinin mətnini oxuyan İbsen belə bir nəticəyə gəlir ki,
müasir dram, dialoqdan başlamaqla, öz formasını əhəmiyyətli
dərəcədə müasirləşdirməlidir. Daha bir neçə il keçdi və bir müxbirlə
söhbətdə İbsen açıq şəkildə bəyan etdi ki, mənzum dram
tükənmişdir. “Cəmiyyətin sütunları” pyesindən başlayaraq, onun
bütün son pyeslərinin mətnindən əyani şəkildə görmək olar ki, şeirlə
yanaşı o, həm də nəsrdə ritorikadan imtina etmişdir. Bütün bunlar
belədir, amma bu pyeslərin bilərəkdən “azaldılmış” və aşkar qeyriritorikliyinin arxasında “Per Günt” müəllifinin çılğın poetik
temperamenti duyulur. Bundan əlavə, məhz İbsenin gətirdiyi üslub
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yeniliklərinin daşındırıcı əməli nəticəsində onun poetik
temperamentinin təzyiqi xüsusi qüvvə ilə duyulur. Əlbəttə, problème
du style (fr. tərcümədə: üslub problemi – F. C.) bütünlüklə fərqli
şəkildə qoyulur. Məlum mənada artıq heç bir “üslub” yoxdur.
Əməlin ilkinliyi ilə bağlı Aristotel ideyası yeni əhəmiyyət kəsb
etməyə başlayır. İbsenin pyeslərində Əməl hər şeyi o qədər əhatə
edir ki, personajlar söz deməyə yer tapmırlar. Sözlər yalnız
vəziyyətin tələb etdiyi vaxt deyilir, vəziyyətsə zəvzəyliyə yol vermir.
Vəziyyətin basqısı gücləndikcə, insanlar daha az danışa bilir. Amma
yenə də nəticədə İbsen yüzlərlə səhifəni – pyes üçün adi ölçüdür –
sözlə doldurur və o dəqiqə ağla belə bir sual gəlir: bu sözlər necə
seçilib? Məncə, bu suala ən yaxşı cavab, yeri gəlmişkən, İbseni
Şekspirdən sonra ən görkəmli dramaturq sayan Pirandellonun uğurlu
şəkildə formulə etdiyi fikir ola bilər: “l’azioneparlata” – sözlü əməl,
əməl sözlərdə12. Bu açıq-aşkar aristotelsayağı düstur böyük müasir
dramaturqlardan hər birinin yaradıcılığını xarakterizə edir.
Bu prinsipin tətbiqi nəticəsində onların əsərlərinin nəsri – öz
təbiəti baxımından – birbaşa ifadə olunan poeziyanın seçildiyi zəngin
rəngarənglikdən və hətta yüksək ritorik üsluba xas pafosdan
məhrumdursa da, onun digər üstünlükləri vardır: sıxlıq, qənaət,
dəqiqlik və sabit istehzalı təmkinlik.
ANTİ-PYES
İbsensayağı dramaturgiyanın ən yaxşı əsərləri anti-lirik və antibəlağətli idi, amma heç vəchlə anti-dramatik deyildi. Anti-dramatik
Bu fikrin istifadə olunduğu kontekst belədir: “Amma canlı, dolğun və dinamik
xarakterlərin dramaturqun yazıb doldurduğu səhifələrdən qalxması üçün o, hər bir
vəziyyət üçün sözlü əmələ çevriləcək söz tapmalıdır; hərəkət edə bilən canlı söz;
əməllə ümumi təbiətə malik olan birbaşa ifadə; verilən vəziyyətdə verilən personaj
tərəfindən işlədilə biləcək yeganə ifadə; uydurulan deyil, müəllifin yaratdığı
xarkaterlərin hiss və istəkləri ilə yaşayacaq dərəcədə özünü onlarla eyniləşdirdiyi
zaman əzabla dünyaya gələn sözlər və ifadələr”. Bu mətn Pirandellonun “L’azione
parlata” (1899) oçerkində işıq üzü görmüşdür, sonra isə onun “Illustratori, Attori, e
Traduttori” (1908) oçerkinə daxil edilmişdir.
12
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pyeslərin – anti-pyeslərin ideyası tamamilə başqa dramatik məktəbə
məxsusdur və hələlik o, daha təvazökar nailiyyət əldə edə bilib. Bəs
anti-pyes nədir – adından da göründüyü kimi, dramın özünü yox
etdiyi hədmidir? Yoxsa bu, dramatirgiyanın inkişafında daha bir
addımdır? İstifadə edilən terminologiyanın mübahisəliliyi anti-pyes
adlandırılan əsərlərin faktiki olaraq heç pyes olmaması kimi nikbin
qənaətə gəlmək imkanı vermir. Yeri gəlmişkən, Ejen İoneskonun
anti-pyesləri onlar haqqında gəzən söz-söhbətə əsaslanan gözləntidən
daha ənənəvidir.
Semüel Bekketin “Qodonu gözləyərkən” pyesi iyirminci əsrin
ikinci yarısında yazılmış ən orijinal dramatik əsər nüfuzu
qazanmışdır. Bu əsərin görkəmli orijinallığı heç bir şəkk doğurmur.
Pyesin dialoqu haqqında yaxşı sözlər demək olar; “amma o
dramatikdirmi?” Pyesdə demək olar ki, heç nəyin baş verməməsi
məqamına toxunmamağımız daha məqsədəuyğundur: eyni sözləri bir
çox yaxşı pyeslər haqqında da söyləmək olar. Həm də bir çox yaxşı
pyeslərin ilk tənqidçiləri yanlışlığa yol verərək onları qeyri-dramatik
əsərlər sayırdılar (“bu, ümumiyyətlə pyes deyil!”). Bekket
dialoqunun qeyri-dramatikliyinə dəfələrlə diqqət yönəldən tənqidçi
Bekket özü idi və o, bunu dialoqun özündə edirdi. Məgər əsər boyu
zaman-zaman təkrarlanan aşağıdakı zarafatda bu cür “tənqid”
sezilmir, sözügedən məqam danışığın sadəcə tükəndiyi və
personajlardan birininn digərindən heç olmasa nəsə deməyini xahiş
etməsindən ibarətdir. Burada Bekket pyesə elə bir şey gətirir ki, onu
“pyesə gətirmək olmaz”. Tükənmiş danışıq pyesdə ağlasığmaz bir
şeydir. Pyesi daha uzun danışığın, müəllifin mətni yığcamlaşdırmaq
bacarağı sayəsində, bizim sonda gördüyümüz sayda sətirlərə
sıxışdırılmış variantı kimi təsəvvür etmək olar. Pauzalar yalnız
dialoqa ekvivalent olduğu hallarda yolveriləndir, bu zaman susmaq
daha bəlağətlidir və sözdən daha böyük məna yükünə malikdir.
Dramaturq üçün vaxt qızıla bərabərdir. O, “istədiyini pyesə daxil
edə” bilməz. Rəssamın sənətkarlığı kətanın hər kvadrat
santimetrindən maksimum istifadədə aşkarlanan kimi, onun
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sənətkarlığı da səhnə zamanının hər saniyəsindən maksimum istifadə
edə bilməsində aşkarlanır. Dramaturqa ayrılan bir neçə saat səhnə
zamanının hansısa hissəsinin sərf olunmaması və onun doldurulması
ilə bağlı çətinliyin yaranması absurddur. Amma axı “Qodonu
gözləyərkən” də “absurd dramıdır”!
Zarafatı kənara qoysaq, doğrudan da, ilk baxışdan belə təəssürat
yaranır ki, Bekketin bu əsəri dramatik əsər üçün həddindən artıq
naturalistikdir. Dramda yox, həyatda vaxtı necə doldurmaq üzərində
baş sındırmaq yolveriləndir. Biz həyatda “vaxt öldürürük”,
dramaturgiyda isə, əksinə, vaxt qıtlığı bizi öldürür. Dramaturq bizə
doktor Faustusun ölüm saatının, onunla eyni vaxtda həm də
cəhənnəm alovunun yaxınlaşdığını göstərə bilər. Amma o, zamanın
sonsuza qədər və doldurulmadan necə uzandığını, Qodonunsa gəlib
çıxmadığını göstərə bilmir. Dialoqa gəldikdə, dramaturq onu
mənasız söz yığınına, laqqırtı xətrinə məzmunsuz laqqırtıya döndərə
bilməz. Pyeslərdə bu cür boş danışqanlıq məqamları yalnız
məzmunlu dialoqa əlavə şəklində mümkündür. “Qodonu
gözləyərkən” həm də ona görə anti-dramatik pyes təəssüratı yaradır
ki, personajların boş laqqırtısı müəllif tərəfindən az qala əsərin
dialoqunun başlıca prinsipinə çevrilmişdi. Pyesin qəhrəmanları vaxt
öldürmək üçün danışırlar, söhbət prosesinin özü üçün söhbət edirlər.
Bu, azione parlata prinsipinin birbaşa əksidir, prinsip deyir:
“minimum sayda söz, çünki daha vacib hadisələr baş verməkdədir”.
Bekketdə mənzərə başqa cürdür: maksimum sayda söz, çünki
ümumiyyətlə heç nə baş vermir – gözlənti istisna olmaqla.
Amma məsələ də elə bu istisnadadır, çünki Bekketin pyesini
məhz o xilas edir. Bu gözləntinin əbəs ola bilməsi heç bir əhəmiyyət
daşımır. “Qodonu gözləyərkən” – Əməl xətti çox zəif ifadə olunmuş
pyesdir, burada əvvəldən ortaya və ortadan sona doğru yerdəyişmə
çox az hiss olunur, amma bu əsərdə Əməl xətti var və bu da bizə
imkan verir ki, biz bütövlükdə pyesi qeyri-dramatik deyil,
dramatikliyə parodiya kimi dəyərləndirək. Nəhayət, axı Bekket özü
səhnə zamanının bir neçə saatını sözlərlə doldurmağa çətinlik
104

çəkmir. Əslində, onun pyesi tamamilə yüklənmişdir; istənilən digər
yaxşı pyes kimi bunu da son həddədək sıxılmış beş yüz səhifəlik
pyes kimi təsəvvür etmək olar. O, öz vaxtını nə ilə məşğul etməyi
bilməyən insanları təsvir edir. Səhnədə Vladimir və Estraqon
arasındakı söhbətin tükəndiyi məqamlar tamaşaçı üçün heç nə ilə
doldurulmamış zaman deyil: Bekket onlardan komik effekt yaratmaq
üçün istifadə edir. Beləliklə, “Qodonu gözləyərkən” nəticə etibarilə
əsla dramaturgiyanın inkişaf xəttini qapayan əsər sayıla bilməz. Bu,
sadəcə hər hansı dramaturgiyanın sonu mövzusunda yazılmış
çoxsaylı modernist əsərlərdən biridir. Məlumdur ki, incəsənətin
məhvi mövzulu yaxşı incəsənət əsərləri heç vaxt incəsənətin məhvi
kimi təhükə yaratmamışdır. Onun üçün yalnız pis incəsənət əsərləri
təhlükə doğura bilər, hərçənd incəsənətin ölməzliyi haqqında fikirləri
məhz onlar bəyan edir!
Mənə elə gəlir ki, “Qodonu gözləyərkən” qəbrüstü abidə yox,
yol göstəricisidir. Əgər bu pyesdə dialoq forması törəmə (müzikholdan, deməli, həm də commedia dell’arte ənənəsindən) xarakteri
daşıyırsa, müəllifin qarşısına qoyduğu məqsədlər üçün bu növ
dialoqu tətbiq etməsi özü yeni və orijinal idi. Klounların həyasız və
rişxəndli laqqırtısının arxasından biz digər, sanki haradansa
uzaqlardan gələn səs duymaqdayıq. Bütün mövcudatın faniliyinin
dərki və eyni zamanda da insan ləyaqəti hissi ilə dolmuş bu tənha və
kədərli səs, ola bilsin, Bekketin özünə məxsusdur, ola da bilər ki, bu,
Yərəmyanın mərsiyəsinin əks-sədasıdır.
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MELODRAM
MELODRAMIN PİS NÜFUZU
Bir müddət əvvəl mənə hansısa jurnalda Cozef Konrad haqqında
aşağıdakıları oxumaq nəsib olmuşdu: “Konradın bir neçə əsərini
dalbadal oxuyan hər kəsin ağlına az qala ilk səhifələrdən bir söz gəlir
və bu söz qiraətin sonuna kimi dayanmadan onu təqib edir –
melodram. Bu, müəllifin nəyinə gərəkdir? Niyə real həyat onu qane
etmir? Bu qanlı davalara, qətllərə, məkrli intriqalara, dəhşətə gətirən
bədbəxtliklərə və xəyanətlərə nə ehtiyac vardı?..”
Tezliklə bu fikir yenidən gözümə sataşdı – bir tənqidçi onu sitat
gətirərək bütün bu suallara belə cavab təklif edirdi: uydurmağa,
yaxud təsvir etməyə çətinlik çəkən Konrad öz hekayələrini digər
hekayələrdən çıxarmalı idi. Tənqidçimiz yazır: “Bu cür temperament
üçün “dram” “dramatik həyat”ın alternativi kimi çıxış edir”. Dərhal
da sözlərini nümunə ilə təsdiq etməyə tələsir. Bu yaxınlarda məlum
olduğu kimi, gəncliyində Konrad intihar etməyə cəhd göstərib, özü
də ən adi səbəblər ucbatından: “Mənəvi depressiya, səhhəti ilə bağlı
problemlər, maddi sıxıntı”. Solğun hadisələr sırasını təsvir etmək
əvəzinə, Konrad onu məhəbbət və şərəf melodramına çevirirdi.
Müəllifin qəlbindəki daxili mübarizə onun qələmi altında iki fərqli
insanın mübarizəsinə dönürdü.
Amma, doğrudan da, bu, Konradın “nəyinə gərəkdir” və “niyə
real həyat onu qane etmir?” sualı yuxarıda göstəriləndən daha əsaslı
cavaba ehtiyac duyur. Yalnız dar və filistör naturalizmin təsiri altında
olarkən, biz bu və ya digər sənətkarın hər hansı müəyyən janrı
seçərək nə üçün həyatı öz baxış bucağından təsvir etdiyini soruşa
bilərik. İnsan qəlbindəki daxili mabarizənin iki insan arasındakı
qarşıdurmaya çevrilməsi üçün heç bir şərti formaya ehtiyac
duyulmur: bu cür cilddəyişmələri istənilən insan hər gecə
gerçəkləşdirməkdədir. Həyatına intiharla son qoymaq istəyi ilə
mübarizəsini məhəbbət və şərəf dramına transformasiya etməklə

yazıçı şəxsi və xaotik materiala hamı tərəfindən qəbul olunmuş
forma verir. Fantaziya və ağrının ərintisindən o, sənət yaradır. O, hiss
və mədəni dəyərlər arasında bağlayıcı həlqəni tapır. Özəl olandan
çıxış edərək o, ümumiliyə çatır.
Əlbəttə, Konrad melodram deyil, istənilən digər janrı (təhkiyə
formasını, şərti tərzi) seçsəydi, hər iki tənqidçimiz bütün bunlarla
asanlıqla razılaşardı. Bu söz özü pis nüfuza malikdir, ədəbiyyat
dünyasında sözün pis nüfuzu isə insanın cəmiyyət arasında pis
nüfuza malik olması kimidir. Dərin kök salmış pis nüfuzdan dəhşətli
heç nə mövcud deyil.
Bəs necə olub ki, melodram özünə bu cür mənfi şöhrət qazanıb?
Məncə, ümumilikdə melodrama qarşı qərəzli münasibəti, əsasən,
populyar viktortian melodramına xas pis nüfuz doğurmuşdur.
Bununla belə, bütöv haqqında onun ən zəif hissəsinin
qiymətləndirilməsi əsasında mühakimə yürütmək ədalətli sayıla
bilməz. Bu zəif hissənin doğrudan da zəif olub-olmaması haqqında
sual vermək isə ədalətli olardı. Bizim hər birimiz melodrama hansı
minimal tələblər irəli sürürük? Aşağıdakı fikir istənilən digər
cavabdan pis deyil: onun (melodramın – F. C.) bizə doyunca
ağlamaq imkanı verməsi lazımdır. Bizdən ötrü “ağlamalı pyescik”,
yaxud “qəlbi riqqətə gətirən bir şey” tipli anlayışların özündə ehtiva
etdiyi həqarət bir çoxları üçün bu həqarətdolu əsərciklərin fövqəladə
cəlbediciliyə malik olmasından daha böyük maraq kəsb etmir.
Buna görə də, melodramın – həmçinin onun cəlbediciliyinin
səbəblərinin – təhlilini biz tam hüquqla göz yaşlarının təbiəti
haqqında düşüncələrlə başlaya bilərik.
ÖZÜNƏ ACIMAQ HAQQINDA TƏRİFLİ SÖZ
Ağlamaq nədir? Bir sıra zəka sahibləri gülüşün təbiəti haqqında
yazıblar, onların arasında böyük mütəfəkkirlər də var. Məlumat
kitabçaları və kitabxana kataloqları ilə qısa tanışlıq kifayətdir ki, bu
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məsələyə geniş ədəbiyyat həsr olunduğunu görəsən. Göz yaşları isə
nisbətən az tədqiq olunmuş okeandır.
Tədqiqi ədəbiyyatda gülüşün bəxtinin daha çox gətirməsinin
səbəblərindən biri kifayət qədər aşkardır: göz yaşları xoşagəlməyən
olduğu halda (hər halda, belə qəbul olunub), gülüş xoş təsir
bağışlayır. Bundan əlavə, gülüş – sanki yaxşı davranışa şahidlik edir.
Odlu-alovlu çıxışları ilə məşhur hər bir natiq yumor hissinin faydası
mövzusuna toxunur. Ağlamaqsa, əksinə, həmişə mənfi qəbul edilib.
Körpələrə qətiyyətlə təlqin edirlər ki, ağlamaq olmaz. Qadınlar
böyük realistdirlər: onlar arasında “ağlayıb ürəyini boşaltmaq”
ifadəsi yayılıb. Görünür, bu ifadə göz yaşının çox yayılmış
funksiyasına işarə edir: emosiyalardan, adətən, səthi, dərin olmayan
emosiyalardan azad olmaq mexanizmi kimi xidmət etmək. Ancaq
göz yaşları da fərqli olur. Acı hönkürtünü dərin yaşantılar doğurur.
Ancaq sevinc göz yaşları da var. Bleyk deyir: “Hüzn çox olanda
gülür. Sevinc çox olanda ağlayır”13. Şou bu fikri bu cür ifadə edir:
“Yetkin insanın həyatında göz yaşları xoşbəxtliyin təbii ifadəsidir,
gülüş isə istənilən yaşda uğursuzluğun, çaşqınlığın və məğlubiyyətin
təbii etirafıdır”.
Viktoriya dövrü melodram tamaşasında tamaşaçıların axıtdığı
göz yaşları “ağlayıb ürəyini boşaltmaq” kateqoriyasına düşür. Onları,
Aristotelin haqqında danışdığı, sadə qəlblər üçün arınma kimi
xarakterizə etmək olar. Çox güman ki, populyar melodramın başlıca
məqsədi tərifli nəsihətçilik deyil, məhz bu arınmadır (katarsis). Daha
sonra,
“ağlayıb ürəyini boşaltmaq” yalnız dərin olmayan
emosiyalardan qurtulmağa deyil, həm də özünə acımaq hissinə işarə
edir. Tərifli özünəacıma hissinin bütün mənfi keyfiyyətlərinə
baxmayaraq, sonuncunun üstünlükləri də yox deyildi. E.-M. Forster
hətta bu qənaətdə idi ki, yalnız özünə acımaq hissi sayəsində biz

Блейк В. Избранное в переводах С. Маршака. М.: Художественная
литература, 1965, с. 161
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yaxınlaşmaqda olan qocalıq duyğusuna tab gətirə bilirik; başqa sözlə,
özünə acımaq mövcudluq uğrunda mübarizədə bizə silah kimi
xidmət edir.
Özünə acımaq – həyəcan və sınaqlar dönəmində bizim daimi
köməkçimizdir, həyəcan və sınaqlarsa bizi beşikdən qəbrə kimi
müşayiət edir.
Özünə acımaq hissi və hər cür sentimentalizmə qarşı dövrümüzə
xas dərin ədavətin onlara yönəlmiş rasional iradlarla izah oluna
bilməyəcəyinə əmin olduqdan sonra biz belə nəticəyə gəlirik ki, hətta
bu cür rasional etirazlar sözügedən xoşagəlməz münasibətin əsl
motivlərinin izahını əks etdirmir. Saxta santimentlərə qarşı hücumlar
çox zaman hiss qorxusunu ört-basdır edir. Nəticə etibarilə, bizim
mədəniyyət sıxılmış dodaqlı və soyuqqanlı biganəliliyin
təcəssümündən ibarətdir. Son yarım əsr ərzində coşqun hissin nüfuzu
xeyli düşdüyü halda, quru kinayənin nüfuzu kifayət qədər qalxıb. Jül
Lafok kimi ikincidərəcəli müəllifin Viktor Hüqo kimi sənətkardan
üstün tutula bildiyi mədəni iqlim formalaşıb. Hələ bizim ölümə
münasibətimiz necə dəyişib?! Məgər hər hansı digər əsrdə öz
kumirlərinin ölümünü “sakit təmkinlə” qəbul etmək təsəvvür oluna
bilərdimi? Çox güman ki, Oden, doğrudan da, Yitsin ölümünə
yazdığı gözəl şeirində onu bürüyən hissləri izhar etmişdi, ancaq
Odenin şeirini daha köhnə mədəniyyətin məhsulu ilə – deyək ki,
Qarsia Lorkanın “İqnasio Sançes Mexias üçün mərsiyə” ilə müqayisə
edin! Lorkanın əsərinin adını belə, ingiliscə yazılmış şeirin yanına
qoymaq mümkün olmazdı! Bizim kiməsə təziyə saxlamağımızı
təsəvvür etmək özü çətinlik təşkil edir! Əlbəttə, biz hətta yunan
tragediyalarından bütün mümkün “bu nə dərddir?”ləri kənara ataraq,
onları müasir zövqə uyğunlaşdırırıq. İsa Məsih və makedoniyalı
İsgəndər bu gün dirilsəydi, biz onları göz yaşlarını saxlamağı
öyrənməyə çağırardıq.
Ancaq bir dəfə mən (Erik Bentli – F. C.) ölüm səbəbindən
yaşanan dərdin coşqun təzahürünün şahidi olmuşam. İtaliyalı bir
aktyor kolleqasının dünyadan köçməsini elan etmək üçün səhnəyə
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çıxdı. Bax o, doğrudan da, qəm içində idi. O, hönkürtüdən titrəyərək
sızıldayır, ehtiraslı, bəlağətli sözl axınları izhar edirdi və budur, artıq
bütün zal onunla birgə ağlayır, diksinir və hönkürürdü. Əlbəttə, bu,
tipik özünə acıma idi. Axı insan mərhuma deyil, itki vermiş özünə
acıyır; üstəgəl bu hissə öz ölümünün qorxusu da əlavə olunur. Bu
səbəbdən, özünə acımaq hissi daha dolğunlaşır. Və o, zahirə çıxmış,
içəri basılmamışdır.
Yeri gəlmişkən, bu sonuncu məqam mənəvi sağlamlığın
qorunması üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bütün müasir
psixiatriya “İsteriya haqqında” əsərindən başlayır, burada Freyd və
Breyer emosional təəssüratların çıxış tapmadığı zaman nə baş
verdiyini izah etməyə çalışırlar. Ağrının doğurduğu təsir bizi
qışıqırmağa, qovrılmağa və ağlamağa məcbur edir, belə ki, bu yolla
biz əsəbi şokdan azad oluruq. Zərbələr yağışına bircə söz demədən
tab gətirən nümunəvi oğlanlar, ola bilsin, öz stoikliyinın bədəlini
iyirmi ildən sonra psixiatr otağında verməli olacaqlar. Təbii yolla
keçmək əvəzinə onların inciklikləri təhtəlşüurda yığılıb qalır.
Əgər siz oyaq ikən özünüzü ağlamağa, hündürdən deyinməyə
qoymursunuzsa, yuxularınızda göz yaşları və lamentasiyaların
(latıncadan tərcümədə: ağlama, hönkürtü, ağı – F. C.) olubomadığını müşahidə etməyə çalışın. Ola bilsin ki, həyatda
digərlərindən daha az sentimental olduğunuz halda, yuxuda siz teztez hönkür-hönkür ağlayır və eyni zamanda özünüzü qədim
melodramlardakı aktyor kimi aparırsınız: dizi üstə çökür, dua ilə
əllərinizi göyə uzadırsınız və sair və ilaxır. Əgər bu belədirsə, bilin
ki, həyatınızın böyük hissəsini möhtəşəm özünə acımaq hissi zəbt
edib. Bu hissin ifadəsi üçün möhtəşəm üslub lazımdır, melodram
süniliyinin zərurəti də buradan qaynaqlanır.
CANYANĞISI VƏ QORXU
İndiyə qədər mən melodramın ən xırda təzahürlərində belə onu
müdafiə edirdim, çünki özünəacıma həyatda yalnız müəyyən
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dərəcədə faydalı ola bilər; səhnədə də o, yalnız müəyyən dərəcədə
yolveriləndir. “Qəhrəman”a acımaq melodramın daha az təsirli
yarısıdır; onun digər və daha təsirli yarısı zülmkarın təlqin etdiyi
qorxudur. Canyanğısı və qorxu – hələ Aristotel öz “Poetika”sında
onların sıx bağlılığını göstərmiş və onlar vasitəsilə tragediyanın təsir
mahiyyətini izah etməyə cəhd göstərmişdir. Görünür, bu, həddindən
artıq sadələşdirilmiş yanaşmadır. Tragediya bu gün qəbul olunmuş
nöqteyi-nəzərə görə, özündə bundan artıq şeyləri ehtiva edir. Bəs
melodram necə, o da özündə daha artıq şeyləri ehtiva edirmi? Məgər
tamaşaçının canyanğısı və qorxu hiss etmək qabiliyyəti melodramın
alfa və omeqası deyilmi? “Ritorika”da Aristotel izah edir ki,
canyanğısı və qorxu bir-biri ilə üzvi şəkildə bağlıdır. Onlardan hər
biri düşmənin, yaxud dəhşət doğuran nəyinsə varlığını nəzərdə tutur.
Əgər təhlükəyə biz məruz qalırıqsa, qorxunu özümüzə görə keçiririk;
təhlükəyə digərləri məruz qaldıqları təqdirdə isə bizim onlara
canımız yanır. İstəsək, təhlilimizi çox zaman canyanğısının özünə
acımaq halı olması nöqteyi-nəzərdən davam etdirmək olar. Biz
özümüzü təhlükə gözləyən insanlarla eyniləşdiririk; onlara qarşı
keçirdiyimiz canyanğısı bizim özümüzə acımağımızdır; analoji
şəkildə biz onların qorxularını da bölüşürük. Biz melodram
qəhrəmanına ona görə acıyırıq ki, o, dəhşətli vəziyyətlərə düşür, biz
onunla birgə qorxuruq. Özümüzə acıyarkən biz yalnız qəhrəmana
acıdığımızı təlqin edirik. Təkcə bu faktların sadalanması kifayətdir
ki, populyar melodram üçün tipik dramatik vəziyyət canlansın:
fəzilət günah tərəfindən təqib olunur, qəhrəmanı zülmkar təqib edir,
qəhrəman qadını və qəhrəman kişini qəddar, düşmən aləm əhatə edir.
Canyanğısı melodramın daha zəif; qorxu – daha güclü tərəfini
təcəssüm etdirir. Göründüyü kimi, bu və ya digər melodramın uğuru
ilk növbədə onun müəllifinin qorxunu duyub bu qorxu hissini
tamaşaçılara ötürə bilmək bacarığından asılıdır. Qorxu hissi çox asan
doğrulur: axı qorxu bizim içində yaşadığımız təbii qüvvədir. “Biz
qorxudan başqa heç nədən qorxmamalıyıq” ifadəsi heç də ürək-dirək
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vermir, çünki qorxu öz-özlüyündə ən çətin dəf olunan maneədir.
Melodram təsirinin potensial dünyəvilyi də məhz burada gizlənib.
İnsan qorxuları iki cür olur. Bəziləri sağlam düşüncə aləminə
məxsusdur: həyati nöqteyi-nəzərdən buzda şürüşüb yıxılmaqdan,
yaxud aviasiya qəzasına düşməkdən qorxmaq kifayət qədər
ağlabatandır. Digər növ qorxuları – məncə, qeyri-dəqiq olaraq –
irrasional adlandırırlar. Vəhşi xurafat, nevrotik fantaziyalar, uşaqlıq
yuxuları – bütün bunlar izaholunmaz dəhşət doğura bilir. Allah
qorxusu da gündəlik sağlam düşüncə xaricindədir. Xurafat və din,
nevroz və infantillik – bunlar hamısı eyniplanlı anlayışlardır.
Bəzən melodram birbaşa formada “irrasional” qorxuya istinad
edir: misal üçün, Frankeşteyn, yaxud Drakulanı xatırlayaq. Ancaq
çox zaman o, əsassız qorxunun əsaslı gizlənməsinə şərait yaradır:
zülmkardan qorxmaq üçün bizə müəyyən səbəblər verilir, ancaq
onun təlqin etdiyi qorxu həqiqətdə bu səbəblərlə ölçülə bilmir.
Melodram müəllifinin istedadı adi insani görkəmli zülmkara
fövqəltəbii, demonik məxluq görünüşü verə bilmək bacarığında üzə
çıxır. Tarixən formalaşmış ənənəyə görə, bizim zülmkarlarımız öz
şəcərəsini şər knyazı Lüsiferdən başlayır. Son zamanlar
şekspirşünaslar III Riçardın öz mənşəyini Orta əsrlərin Günah
obrazından (XV-XVI əsrlər Qərbi Avropada geniş yayılmış
moralitelərin alleqorik qəhrəmanı – F. C.) götürdüyünə dair tezisin
müfəssəl isbatı üçün xeyli çalışıblar. Əlbəttə, sübutun olması yaxşı
işdir, ancaq prinsipin özü əvvəldən aşkar idi. Hərçənd zülmkar
obrazlarının şəcərəsi o qədər də mühüm deyil. Yazıçının öz
zülmkarına onun ilkin enerjisinin bir hissəsini bəxş edə bilmək
bacarığı daha vacibdir. Biz cəhənnəm alovunun şöləsini görməli,
kükürd qoxusunu duymalıyıq. Əgər dəhşət hissi kifayət qədər
dərindirsə, hətta Kleystin “Qırılmış kuzə” tipli komik əsər də bu cür
effekt doğurur. Müasir yazıçılardan danışarkən, etiraf etməliyik ki,
ən parlaq iblisanə zülmkar obrazları dramaturqlar deyil, romanistlər
tərəfindən yaradılmışdır. Səhnə zülmkarları, öz reputasiyasına
rəğmən, dəhşətli cəhənnəm törəməsi təəssüratı yaratmırlar. Onların
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qorxu dolu hədələri yalnız gülüş doğurursa, bu, yalnız ona görə
belədir ki, onların infernallığı (cəhənnəmə mənsubluğu – F. C.)
səthidir. Doğrudan da, zülmkar öz cinayətlərində həddindən artıq
canfəşanlıq göstərməməlidir.
Dram əsərində bütün diqqət az sayda iştirakçıların üzərində
cəmləşdiyindən, şər orada iki, üç, çox zamansa tək bir nəfər
zülmkarın obrazında təcəssüm tapır. Ancaq bu, heç də o demək deyil
ki, dram əsərində dəhşət atmosferinin gərginləşdirilməsinə yalnız
zülmkar obrazı xidmət edir. Melodrama dünyanı paranoid şəkildə
görmək xasdır: bizi təqib edirlər və bizə elə gəlir ki, dünyada hər şey,
istər canlı məxluqlar olsun, istərsə də cansız əşyalar bizə qarşı
hücuma hazırlaşır, bizim məhvimizi istəyir. Daha dəqiq desək,
melodramda cansız əşyalar yoxdur. Burada hətta mənzərə, ən
azından, bizi hədələməkdən ötrü canlana bilər. Məncə, bu duyğu
müəyyən qədər “Makbet”də Birnam meşəsinin (əslində bu, budaq
tutmuş əsgərlər olsa belə) Dansinan üzərinə yeridiyi səhnədə verilir.
Emili Bronteyə gəldikdə isə, onun üçün Yorkşirin süpürgəotu
çöllükləri və yağmurlu hava, yazıçının yaratdığı zülmkar Hitklif
obrazı kimi, “iblisin təcəssümüdür”. Populyar viktorian melodramı
əsərin gedişatında cuşa gəlmiş təbiət qüvvələrindən və ölümlə
hədələyən mənzərələrdən geniş istifadə edirdi. Aşıb-daşan dalğalar
və dərin uçurumlar bizim qəhrəmanı udmaqla hədələyir. Təbiət
hadisələrindən danışarkən mənim “udmaq” sözünü işlətməyim faktı
özü sübut edir ki, bu animizmin kiçik hissəsi hətta ədəbiyyatşünasa
keçir.
On doqquzuncu əsrin teatr səhnəsi coşqun dənizlər, dağlar,
buzlaqlar, buz tutmuş göllər və sairə və ilaxırın təsviri baxımından
həqiqətən də heyrətamiz yaradıcılıq nümayiş etdirirdi, pyesin bu
sahədə imkanları isə romana nisbətən həmişə daha məhdud olub, ona
görə də dramaturq mənzərə və təbiət qüvvələrinin düşmən
münasibətinə kömək qismində qəhrəmanla ədavət aparan digər
qüvvələr daxil etməli olurdu. Adətən bu, “melodramatik” süjet
gedişlərinin köməkliyi, xüsusilə də, inanılmaz təsadüflərin istifadəsi
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kimi pis şöhrət tapmış üsulun vasitəsilə həyata keçirilirdi. Çox zaman
melodramın məhz bu spesifik xüsusiyyətini yüngülçəkili və qeyriciddi melodramı tragediyadan fərqləndirən əsas keyfiyyət hesab
edirlər. Amma biz ən dahiyanə tragediyalarda da tamamilə inanılmaz
təsadüflərə rast gələ bilirik; ümumiyyətlə isə, inanılmaz təsadüflər
yalnız bu üsuldan qeyri-ciddi istifadə zamanı ciddiyyətdən uzaq
təəssürat yaradır. Təsadüfün taleyüklü oyunu paranoya effektini
gücləndirir. Hətta şərait özü qəhrəmanın düşmənləri ilə birgə onun
əleyhinə sui-qəsdə qoşulur. Bütün bunlar “irrasional” qorxu
atmosferini bir az da qatılaşdırır.
ŞİŞİRTMƏ
Təsadüfi uyğunluq – qəribə bir şeydir. Onun barəsində söz
salmaq kifayətdir ki, kim isə desin: “Şişirdilib”. Bu, bizi həm
melodrama qarşı qərəzli münasibət məsələsinə, həm də melodramın
mahiyyəti məsələsinə qaytarır. Belə demək caizsə, bu janr heç də,
fars kimi, həqiqətəuyğunluqdan bilməyərəkdən qaçmır – yox, o,
tamamilə düşünülmüş şəkildə həqiqətəuyğunluqdan uzaqlaşmağa
çalışır. Melodramda həqiqətəuyğunluqdan uzaqlaşmanın əleyhinə
çıxmaq – nəticə ilə deyil, çıxış nöqtəsi ilə razılaşmamaq deməkdir.
Hər iki janra xas əsərlərdə dramaturq bir növ “Narrenfreiheit”dən –
səfehin sağlam düşüncə tələblərindən azad olmaq imtiyazından
istifadə edir və onun yazdığını da buna müvafiq şəkildə
dəyərləndirmək lazımdır. Biz öyrəşmişik ki, incəsənət əsərlərində
həyatı əks etdirərkən yalnız az dərəcədə şişirtməyə yol vermək
qəbulolunandır, belə ki, bu cür kiçik şişirtməni bədii kəskinləşdirmə
vasitəsi sayırıq. Obrazlı desək, biz məsələni təxminən belə təsəvvür
edirik: sənət əsərləri sanki gerçəkliyin portretləridir və orijinal
burada portretist tərəfindən əsasən bizim də onu xatırladığımız kimi
təsvir edilir; hərçənd biz onun rəssam olduğunu nəzərə alaraq,
naturadan on faiz uzaqlaşmasına icazə veririk. Bəs əgər sağlam
düşüncədən uzaqlaşma xeyli artarsa? Yəni bu cür uzaqlaşmanın
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artması ilə şəkil pisləşəcək? Əsla! Məsələ bundadır ki, əhəmiyyətli
mübaliğələrə yüngül şişirtmələrə yanaşılan kriterilərlə yanaşmaq
olmaz. Kəmiyyət fərqi keyfiyyət fərqinə keçir. Melodramı tənqid
edərkən biz dramaturqa deməməliyik: “Siz həddindən artıq
şişirdirsiniz”. Bəlkə də belə demək daha düzgün olar: “Siz açıqaşkar, çətinliklə, mexaniki şəkildə şişirdirsiniz”. Yaxud da belə: “Siz
mübaliğədən çox az istifadə edirsiniz”, çünki bizim yaşadığımız
naturalizm dövründə yazıçı bəzən yaradıcı cəsarət çatışmazlığından
əziyyət çəkir və o, ev ördəyini ekzotik ov quşu kimi qələmə verməyə
çalışır.
Şişirtmələr yalnız onların arxasında emosional boşluq duranda
yersiz olur. Uşaqların fantaziyaları və böyüklərin arzularında
“şişirtmələr”i emosiyaların intensivliyi doğurduğu kimi, incəsənətdə
də zahiri şişirtmə duyğuların gücü və əlvanlığı ilə şərtilənir. Hər
birimizin daxilində uşaqdan və xəyalpərəstdən – bizsə melodramatik
şəkildə əlavə edərdik ki, həmçinin nevrotik və vəhşidən də – nəsə var
və bizim təbiətimizin məhz bu tərəfi şişirtmələrlə dolu melodramdan
zövq
alır.
Nəyin
şişirdilməsindən?
Həyat
təcrübəsinin
müdrikləşdirdiyi, elmi, yetkin şüurun qəbul etdiyi faktların. Primitivvəhşi, nevrotik, uşaq şüuru isə öz təəssüratlarını əsla şişirtmir.
Biz nəhəngi özümüzə necə təsəvvür edirik? Boyu haradasa 18
fut (1 fut təxminən 30,5 cm-ə bərabər olan ölçü vahididir – F. C.)
olan insan kimi. Aşkar şişirtmədir, deyilmi? Bizdən üç dəfə hündür
pəzəvəng. Deməli, nəhəng necə görünür? Uşağın gözündə
böyüklərin göründüyü kimi. Uşağın boyu iki, yetkin insanınkı altı
futdur. Nisbət eynidir – üçün birə. Və heç bir şişirtmə yoxdur.
Əla bir fransız filmi var – “Davranışa görə sıfır”, burada
müəllimlər uşaqların gözündə göründükləri kimi göstərilirlər. Bəzən
onlar qeyri-mütənasib quruluşa malik nataraz adamlar kimi
görünürlər, çünki onları haradasa qıçları səviyyəsində yerləşdirilmiş
kinokamera vasitəsilə qeyri-adi rakursdan çəkiblər. Tənqid alınmış
effekti stilizə kimi dəyərləndirdi. Amma axı “stilizə” mürəkkəb, süni,
sırf böyüklərə aid nəyisə bildirir, filmdə isə bütün bunlar
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sadəlövhcəsinə, təbii, uşaqcasına edilmişdir. Qeyri-ixtiyari yada
düşən “şişirtmə” sözü sanki burada işlədilməməlidir.
Melodramda “möhtəşəm” aktyor oyun üslubu barədə də buna
bənzər nələrsə demək olar. Hamımızın yuxuda bir növ əyalət
tragiklərini xatırlatmağımız o deməkdir ki, jestikulyasiya və
mimikasındakı qeyri-təbiiliklə, affektivləşdirilmiş, təmtəraqlı nitq ilə
melodramatik ifa tərzi əsla yuxularımızın şişirdilməsi olmayıb,
onların dəqiq surətidir. Bu mənada melodram bizim yuxudakı
həyatımızın naturalist inikasını təqdim edir. Ancaq melodramatik
oyun tərzi heç də yalnız yuxularımızla uyğunluq təşkil etmir.
Yuxarıda dediyim kimi, sivilizasiya bizə hisslərimizi aşkarlamamaq
göstərişi verir və hətta bizə onları gizlətmək sənətini öyrədir.
Tamamilə gizlədə bilmədiyimiz hisslərin təzahürünü biz minimuma
endirməyə çalışırıq ki, həmin hisslər özlərinin solğun kölgələrini
xatırlatsınlar. Vəziyyəti kinokamera xilas edir: o, üzün ifadəsində
çətinliklə sezilə bilən elə dəyişiklikləri fiksə edir ki, onlar sivil insana
mimika və jestikulyasiyanın bütün zənginliklərini əvəz edir. Kino
onları doqquz və daha çox fut hündürlüklü ekranın iri planında
göstərməklə aktyorların heç bir köməkliyi olmadan öz təsvir
vasitələri ilə köhnə melodramatik möhtəşəmliyə nail ola bilir.
Başlıca emosiyalardan biri Qorxudur. Bəs onun zahiri
təzahürləri necədir?
“Ürək yerindən çıxacaqmış kimi çırpınır... bənizə ölümcül
solğunluq qonur; nəfəs kəsilir, burun dəlikləri genişlənir; ağız açılır,
özü də dodaqlar konvulsiv şəkildə əsir, çökmüş yanaqlar titrəyir,
boğaz sıxılır; geniş açılmış və öz həndəvərindən çıxmış gözlər
dayanıqlı olaraq dəhşət təlqin edən obyektə yönəliblər; bəzənsə
gözlər təşviş içində o yan, bu yana qaçır... Bəbəklər mümkün
həddədək genişlənir. Bədənin bütün əzələləri ya gərginləşir, ya da
konvulsiv şəkildə titrəməyə başlayır. Əllər ya yumruq şəklində
yığılır, ya da qıcolmanı xatırladan hərəkətlərlə açılır. Qollar ya
hansısa dəhşətli təhlükədən qorunmaq üçün irəli çıxır, ya da başın
üzərində qatlanır”.
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Bəs Nifrət necə görünür?
“...Nifrət edən hiddətlə qaşlarını çatır; gözlərini bərəldir;
dişlərini ağardır; çənəsini sıxır və dişlərini qıcıdır; ağzını açır və
dilini çıxarır; yumruğunu sıxır; hədələyici tərzdə qollarını yelləyir,
ayaqlarını yerə döyür; dərindən və tez-tez nəfəs alır; nərildəyir və
qışqırır; mexaniki şəkildə hansısa sözü, ya hecanı təkrarlayır;
qəfildən səsində titrəmə və zəiflik duyur... dodaqların və üz
əzələlərinin, aşağı ətrafların və gövdənin konvulsiv əsməsi;
yumruqlarını, yaxud dırnaqlarını dişləməklə özünə ağrı verir;
sardonik qəhqəhə çəkir; sifəti qızarır, yaxud birdən-birə ağarır; burun
dəlikləri şişir, saçları isə biz-biz durur...”
Ola bilsin, oxuculardan kimdəsə belə təəssürat yarandı ki,
mənim yuxarıda göstərdiyim parçalar melodramatik aktyor
oyununun təsviridir. Təəccüblü deyil: axı bu gün biz iblisanə nifrət
hissini göstərmək məqsədilə kiminsə dişlərini qıcıtmağını, yaxud
sardonik qəhqəhə ilə gülməsini təsəvvürümüzə gətirə bilmirik, ola
bilsin, yalnız səhnədə zülmkar obrazları istisna təşkil edir. Əslində
isə bu iqtibaslardan birincisi Çarlz Darvinin emosiyalar haqqında
kitabından, ikincisi isə eyni mövzuya həsr olunmuş köhnə italyan
dərsliyindən götürülüb. Uilyam Ceyms Harvarddakı mühazirələrində
bu parçalardan sitata gətirməyi xoşlayırdı və özünün “Psixologiyanın
prinsipləri” əsərində onları misal çəkir, mən də onları həmin kitabdan
əxz etmişəm. Əgər emosiyaların verilən təsvirləri gerçəkliyə
uyğundursa, belə çıxır ki, melodram üçün şişirtmə deyil, sərbəst
ifadə olunan hisslərin inikası xarakterikdir.
DİL
Məncə, melodramatik dialoqun qismətinə melodramatik
süjetlər, xarakterlər və oyun tərzindən də çox lağa qoyulmaq nəsib
olub. Mübahisə yersizdir, vulqar melodramın dili – vulqar ritorikadır,
amma ritorikaya istehza edən insan (çox vaxt məhz belə olur)
melodramda yüksək, qəliz vəzn yerinə gündəlik danışıq dilindən
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istifadənin daha münasib olması qənaətindən çıxış edirsə, onun
zarafatları hədəfdən yan keçir. Yüksək ritorika melodramın tamamilə
qanuni, hətta dəyişməz tələblərindəndir.
Adi danışıq dili bu janrda yersiz üslub sadələşdirilməsi kimi
qəbul olunardı.
Hər necə olursa, bizdə təbəssüm doğuran Viktoriya dövrü
ritorikası viktorian-dramaturqların daxil etdikləri yenilik deyildi. O,
keçmiş əzəmətin acınacaqlı qalığı, gecikmiş əks-sədası idi. Viktor
Hüqonun pyeslərindəki dialoqu çox az adam birincidərəcəli tragik
poeziya adlandıra bilər. Amma fransız romantik dramının öz
şəcərəsini başladığı “Fırtına və təzyiq” dövrü alman dramının
dialoqu kimi bu da əla növ ritorikadır. İngiltərədə Orta əsrlərdən
sonrakı dövr dramının çiçəklənməsi Marlonun “Teymurləng”indən –
səhnədə melodramatik ritorikanı qərarlaşdıran pyesdən başlayır və o
vaxtdan etibarən melodramatik ritorika gah tragediyanın təsvir
vasitəsi kimi xidmət edərək, gah təşəxxüslü bayağılıq səviyyəsinə
enərək, gah da melodram üçün daha uyğun sayıla bilən təbii üslub
təyinatını yerinə yetirərək təqribən on doqquzuncu əsrin ortalarına
kimi geniş şəkildə tətbiq olunur.
On doqquzuncu əsrin iki yarısının düz qovşağında yazılmış iki
pyesi nəzərdən keçirək, bu pyeslər, demək olar ki, köhnə melodramik
və yeni naturalistik quruluşların toqquşmasına klassik nümunə təşkil
edir. Turgenev iki qadının – ögey ana və qızlığının14 – eyni kişiyə
aşiq olması haqqında pyes yazır. Sözügedən “Kənddə bir ay” pyesi
təbii, qeyri-melodramatik dialoq mərhələsinin gəlişindən xəbər verdi.
İstisna olunmur ki, Turgenevi “Kənddə bir ay” əsərini yazmağa
Balzakın eyni mövzulu “Ögey ana” pyesi sövq edib, nə qədər
təəccüblü olsa belə, burada dahi “realist” hələ də ümumilikdə
melodramatik metoddan, özəlliklə də melodramatik ritorikadan
istifadə edir. Turgenevin pyesi dinc ayrılıq və faytonda sakit şəkildə
Qeyri-dəqiqlik var: Turgenevin pyesində söhbət varlı mülkədar arvadı (Natalya
Petrovna İslayeva) və onun himayəsində böyüyən qızdan (Veroçka) gedir. {Rus tərc.
qeydi}
14
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yola düşməklə bitir; Balzakın pyesin zəhər içən gənc qəhrəmanların
intiharı ilə; günahın cəzalandırılması; Allaha ünvanlanmış yalvarışlar
və ola bilsin, qəhrəmanlardan birinin ağlını itirməsi ilə yekunlaşır:
Ögey ananın qızlığı: Mənə hər şeyi söylədilər. Bu qadın onu
günahlandırdıqlarımızda müqəssir deyil. Keşiş məni inandırdı ki,
yerdəkiləri bağışlamayanlar göylərdə əfv olunacağına ümid edə
bilməz. Mən qrafinyadan onun yazı masasının açarını aldım, özüm
onun yataq otağından zəhəri götürdüm, özüm kağızı qopararaq zəhəri
ona bükdüm – çünki mən ölməyə qərar vermişəm.
Ögey ana. Ah Polina! Al mənim həyatımı, mənə əziz olan hər
şeyi al... Ah doktor, onu xilas edin!
Qızlığı. Bilirsiniz, niyə sizi uçurumdan qurtarmaq istədim?
Çünki Ferdinand öz sözləri ilə məni məzardan qaldırdı. Sizinlə birgə
dünyada qalmaq ona elə ikrahedici gəlir ki, o da ardımca qəbrə
yollanır, orada biz hüzur tapacağıq: ölüm bizi nişanlayacaq.
Ögey ana. Ferdinand? Aman Allah, deməli, mən bunun
bahasına xilas olmuşam?
Ata. Bədbəxt övladım, axı niyə sən ölmək istədin? Yəni mən pis
atayam, yəni mən sənin üçün həmişə yaxşı ata olmamışam? Mənə
deyirlər ki, guya mən günahkaram...
Cavan oğlan. Bəli, general. Təkcə mən bu tapmacanın cavabını
açıb günahınızın nədən ibarət olduğunu izah edə bilərəm.
Ata. Ferdinand, siz izah edə bilərsiniz? Mən axı sizə qızımla
evlənməyi təklif edirdim, siz ki onu sevirsiniz – və birdən...
Cavan oğlan. Mən qraf Ferdinad de Markandalam, general
Markandalın oğlu. Başa düşürsünüz?
Ata. Ah, satqının oğlu! Sən mənim evimə ölüm və xəyanətdən
başqa heç nə gətirə bilməzdin. Müdafiə olun!
Cavan oğlan. Siz ölüyə əl qaldırırsınız? (Yıxılır.)
Ögey ana (hayqırtı ilə cavan oğlana tərəf sıçrayır). Ah! (Qızına
yaxınlaşan atanın qarşısından geri çəkilir; sonra zəhər flakonunu
çıxarır, ancaq dərhal kənara atır.) Yox, bu bədbəxt qocaya görə mən
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özümü yaşamağa məhkum edirəm! (Ata qızının cəsədi önündə diz
çökür.) Doktor, ona nə olub? Olmaya, ağlını itirib?
Ata (söz tapmayaraq qırıq-qırıq nəsə deməyə çalışır). Mən...
mən... mən..
Doktor. General, sizə nə oldu?
Ata. Mən... qızım üçün dua etmək istəyirəm!
Pərdə15.
Mən qəsdən böyük yazıçının əsərindən parça seçdim ki, heç kim
bu tərzli yazı nöqsanlarını istedadın yoxluğu ilə izah etməyə səy
göstərməsin. Üstünlüyün hər baxımdan Turgenevin tərəfində
olduğunu düşünmək də yanlışlıq olardı. İncəsənətdə hər bir üstünlük
çatışmazlığa çevrilir. Sakitcə ifa olunan zərif musiqini orkestrin
əzəmətli gurultusuna qarşı qoymaq olmaz. Turgenev və Çexov öz
məxsusi effektlərinə digərlərindən imtina etməklə nail olurdular.
Müasir oxucular və tamaşaçılar Balzak pyesinin zəifliyini bizdə
yalnız təbəssüm doğuran fəci hadisələrin əcaib tərzdə bir yerə
yığılması ilə izah etmək istəyəcəklər. Ancaq bu diaqnozu düzgün
saya bilmərik: axı Şekspirdə daha çox fəci epizodlar toplusuna rast
gəlmək olar və bu, bizdə təbəssüm doğurmur. Xeyr, Balzak pyesinin
zəifliyinin bir səbəbi var: köhnəlmiş ritorika daha epizod və
vəziyyətlərə kifayət qədər dəstək ola bilmir.
ZOLYA VƏ ONDAN SONRAKI DRAMATURGİYA
Beləliklə, sanki bu qənaətə gəlmək olar ki, melodram Balzakın
nəsli ilə bərabər qəbrə endi, Turgenev nəslində onun yerini isə
naturalizm tutdu. Bunabənzər bütün digər ümumiləşdirmələr kimi,
bir tərəfdən, bu ümumiləşdirmə də kifayət qədər uğurlu sayıla bilər,
Mən özümdə cəsarət tapıb iki-üç replikanı buraxdım və pyeslə tanış olmayanların
daha rahat anlaması üçün iştirak edən qəhrəmanların göstərilməsinə bəzi dəyişiklər
etdim. (Müəllifin qeydi) E. Bentlinin həyata keçirdiyi dəyişikliklər nəzərə alınmaqla,
rus tərcüməsi bu nəşrə əsasən sitatlaşdırılır: Бальзак О. Собр. соч. в 15 т., т. 14.
М.: Гослитиздат, 1955, с. 683-684. {Rus tərc. qeydi}
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digər tərəfdənsə, o, yanlış fikrin yaranmasına səbəb olur. Əslində,
baş verənlər həm daha maraqlı, həm də daha mürəkkəb xarakterə
malikdir. Bəli, naturalizm, doğrudan da, dövrün yaradıcı kredosuna
çevrildi. Naturalizm həqiqətən bütün dünyada, həmçinin yüksək
mədəni səviyyəli insanlar arasında qəbul olundu. Günü bugünədək,
öz gördüklərimə əsasən, deyə bilərəm ki, amerikalı filoloqlar üçün
naturalizm təlimi “midiyalıların və farsların qanunu” kimi
toxunulmazlıq qazanıb. Maraqlı olansa budur: ümumilikdə bizim
əsrin bütünlüklə naturalizm prinsiplərinə riayət etdiyi halda, bu əsrin
ən görkəmli yazıçıları onların əleyhinədirlər. Şəksizdir ki, tez-tez
naturalizm prinsiplərinə qarşı yönəlmiş etirazların səslənməsi faktı
özü bu prinsiplərin hakim mövqeyindən xəbər verir; bununla belə,
müasir ədəbiyyat tarixinə nəzər saldıqda, fərqli məktəblərə aid olan
bu qədər çox yazıçının etiraz səsi qaldırmasına istər-istəməz
heyrətlənirsən. Bundan əlavə, naturalizmin bəzi məşhur
apologetlərinin həqiqətdə etdikləri və dedikləri ilə tanışlıq faydalı
ola bilər.
Misal üçün, Emil Zolyanın fikirlərinə müraciət edək, belə hesab
olunur ki, o, melodrama ölümcül zərbəni endirərək naturalizm
fəlsəfəsinin əsasını qoyub. Yazıçı bu şəkildə melodrama hücuma
keçir: “Hə, romantiklər, səhnədə “plaş və şpaqa” dramı qoymağa
cəhd edin görək; Orta əsrlərin köhnə dəmir zəncirlərinin cingiltisi,
gizli qapılar, zəhərlənmiş şərab və onun digər atributları artıq heç
kimi inandırmır. Romantik dramın burjua yetirməsi melodram daha
çox dərəcədə ölüdür – o, daha heç kimə lazım deyil. Onun saxta
sentimentallığı, onun oğurlanmış uşaqlar və tapılmış sənədlərlə bağlı
dolaşıq süjet vəziyyətləri, onun həqiqətəuyğunluqdan yolverilməz
uzaqlığı – bütün bunlar ona elə bir həqarət qazandırıb ki, bizim onu
dirçəltmək cəhdimiz ümumi gülüşlə qarşılanardı...”
Əgər biz oğurlanmış uşaqlar və tapılmış sənədlər ətrafında
cərəyan edən süjetlərin də öz üstünlükləri olduğu haqda nəsə demək
istəsək, Zolyanın məhz çoxsaylı zəif, pis pyeslərin təəssüratı altında
belə fikir irəli sürməsini anlamağımız bizi saxlayacaq. Fikir verin,
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görün, o, pis melodramı nə ilə əvəz etəmyi təklif edir (yenə də
“Tereza Raken”ə yazdığı həmin ön sözdə):
“Bütün ətraf mühiti mən pyesdə bir tək tutqun otaqda
cəmləşdirdim ki, tamaşaçıları pyesin atmosferi və qəzavü-qədər
duyğusundan heç nə yayındırmasın. Pyesin köməkçi iştirakçıları
üçün mən məxsusi olaraq ortabab, rəngsiz xarakterlər seçdim, çünki
baş qəhrəmanlarımın gündəlik həyatın bayağılığı fonunda yaşadıqları
dözülməz mənəvi iztirabları əks etdirməyə çalışırdım...”
“Bayağılıq”, “rəngsizlik” – bu anlayışlar aşkar şəkildə ümumi
qəbul olunmuş anlamda naturalistik konsepsiyaya aiddirlər. Bəs
“qəzavü-qədər duyğusu”, “dözülməz mənəvi iztirablar”? Həm də
bayağılıq yalnız bu ifrat vəziyyətləri vurğulamaq vəzifəsini yerinə
yetirən fon kimi xidmət göstərir! Bütün bunları necə izah etməli?
Burada viktorian melodramdan “bayağılıqlar”ın çıxarılması ilə hansı
effektin əldə olunmasınu xatırlamaq yerinə düşər. Bu, tamaşaçını
onun öz həyat reallıqları ilə əlaqədən azad edərək həyəcan hissini
zəiflədirdi. Özünün bu cür “sakitləşdirici” təsiri sayəsində melodram
get-gedə daha axmaq və darıxdırıcı olurdu. Əslində, Zolya sanki
qorxunun enerjisi tükənmiş elektrik batareyasını yenidən yükləyir.
“Romantik” (başqa sözlə, qəbulolunmaz) mühiti bayağı (başqa sözlə,
tanış) şəraitə dəyişməklə Zolya tamaşaçının təşviş və həyəcan hissi
ilə oynayır. Düzdür, Zolya özünün ətraf mühit, şərait anlayışını elmi
sayırdı, ancaq o illərdə elm özü romantikanın ali forması hesab
olunurdu, özü də, indicə gördüyümüz kimi, o, özünün mühit
təyinatında – İbsen və Strindberq kimi – qəzavü-qədər duyğusuna
istinad edir. Zolyada mühitin texniki təsviri Melvill, yaxud Emili
Brontenin mühit təsvirlərindən fərqlənir. Sanki o, bir növ söz ayini
yerinə yetirir, sonrasa analoji nəticələrə gəlir. Melodrama.
Öz əsərlərində – istər pyeslərində, istərsə də onlara yazdığı ön
sözlərdə – melodramın əleyhinə hamıdan çox Bernard Şou çıxmışdır.
Bu polemikanın kifayət qədər aşkar və əyani nümunəsi “İblisin
şagirdi” əsəridir, ancaq otuz il sonra yazılmış “Janna d’Ark” pyesinin
ön sözündə də Şou yenə eyni fikri səsləndirərək göstərir ki, onun
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yeni pyesinin başlıca üstünlüyü melodramatizmdən uzaq olmasıdır.
Misal üçün, bu məqsədlə dramaturq real tarixi şəxsiyyət olan
yepiskop Koşonun xarakterini dəyişir ki, o, artıq heç kimə
melodramatik zülmkar obrazını xatırlatmasın.
Şübhəsiz, Şounun təqdim etdiyi Koşon zahirən nərildəyən,
başqasının bədbəxtliyindən həzz alan, özündənrazı vulqar melodram
zülmkarına az oxşayır, amma məgər o, Şounun səhnə zülmkarları
ideyasının özünün əleyhinə yönəlmiş təşviqatına baxmayaraq, aşkar
zülmkar, özü də ənənəvi zülmkar olaraq qalmırmı? Hər halda, insan
cildinə girmiş iblisi hazırcavab, nəzakətli və həssas göstərmək heç də
yeni fikir sayıla bilməz. Təsadüfi deyil ki, Koşon rolu aktyorların
xoşuna gəlir: əgər onlar kifayət qədər təcrübəlidirlərsə, buna bənzər
rollarda artıq dəfələrlə oynamalı olublar. Doğrudan da, ətrafa bolboluna şirin təbəssümlər paylayan insan yaramazın biri ola bilər –
həyatda da çox vaxt məhz belə olur.
Şou bizim məsuliyyətsiz narsisist fantaziyalarımızın real
gerçəkliyə köçürülməsindən ibarət melodram əxlaqına nifrət edirdisə
də, janrın tərz özünəməxsusluqları dramaturqun könlüncə idi. Çox
ola bilər ki, insanlar gizli şəkildə onların xoşuna gələnləri parodiya
edirlər; ola bilsin, bəziləri parodiya etdikləri müəllifin cəsarətinə
paxıllıq edir, digərləri isə qəlblərinin dərinliklərində əmindirlər ki,
ondan daha üstün ola bilərlər. Hər necə olursa, Şou yalnız parodiya
ilə kifayətlənmirdi. Tənqidinin bütün alovunu melodrama tökən
yazıçı vicdan əzabı çəkmədən onun üsul və ifadə vasitələrindən
istifadə edir. “İblisin şagirdi” melodramın qüsurlarını və
məhdudiyyətlərini nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də onun
üstünlüklərinin nümunəsi kimi çıxış edir. Şounun tənqidi əsərlərində
“melodram” sözü şərəfli səslənmir, amma melodramatik element
başqa ad altında, deyək ki, “opera”da işlədildikdə o, layiqincə
dəyərləndirilir.
Operanın bugünkü pərəstişkarlarından fərqli olaraq, Şou operanı
konsert növü kimi deyil, teatr tamaşasının formalarından biri kimi
xoşlayırdı. Onun məhz iyirminci əsrdə melodramatik cəfəngiyat
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nüfuzu qazanmış librettolardan xoşu gəlirdi – misal üçün,
“Riqoletto” və “Trubadur” operalarının librettoları. Həm də bu, əsas
yaradıcılıqdan ayrılmış təsadüfi maraq deyildi: axı Şounun pyesləri
özü də opera (oxu: melodramatik) ifa tərzinin “şişirdilmiş”, yəni cəld
və əhatəli, hərəkətlərini tələb edir. Vaxt var idi, Şou bu faktı dəfələrlə
təkrarlamalı olurdu, çünki onun pyeslərinə quruluş verən rejissor
Qrenvill-Barker aktyor səsi və jestindən istifadədə naturalizmə meyl
edirdi. Şounun Barkerə “Androkl və şir” pyesinin səhnələrindən
birində necə qılınc oynatmaq lazım olduğunu göstərdiyi fotoşəkil
var. Şəkildə Barkerin duruşu əsəbi gərginlik ifadə edir – başqa heç
nə, Şounun duruşu isə həddindən artıq ifadəlidir: qıçlar bir-birindən
aralı qoyulub, qılınc başın üzərindən yuxarı qaldırılıb. Şounun
ümumilikdə öz teatr forması ilə bağlı Barkerə verdiyi: “Yadınızda
saxlayın ki, bu, italyan operasıdır” – məsləhətini biz bu cür tərcümə
edə bilərik: “Bunu melodram kimi oynayın”.
Mənə elə gəlir ki, Şou öz dramaturgiyasında melodramdan
“Don Juan cəhənnəmdə” (“İnsan və fövqəlinsan” pyesi) kimi “sırf
dialoq” səhnəsilə daha çox uzaqlaşır. Bu səhnədə iştirak edənlərin
tərkibi belədir: qəhrəman kişi, qəhrəman qadın, zülmkar və təlxək,
yəni bundan yüz il əvvəl fransız dramaturqu Pikserekurun
qələmindən çıxaraq özünəməxsus standarta, qəlibə çevrilmiş həmin
dramatik dördlük. Yeri gəlmişkən, Pikserekur dərsliklərə və məlumat
kitabçalarına populyar melodramın yaradıcısı kimi düşüb.
“İnsan və fövqəlinsan” (1903) işıq üzü görəndən sonra dünya
müxtəlif modernist dramaturgiya məktəblərinin və yalnız bir
dramaturq tərəfindən təmsil olunan çoxsaylı fərdi məktəbciklərin
yaranmasının şahidi oldu. O vaxtdan bəri nə qədər bir-birini istisna
edən fərqli yaradıcı kredolar, bir-biri il ədavət aparan ideya təlimləri,
bir-birinə zidd fikir rəngarəngliyi yaransa da, həmin dövrdə səhnədə
melodramatizmi bərpa etməyə çalışmayan bir novator belə, tapmaq
olmazdı. Alman ekspressionizmini melodram üçün müasir geyim
axtarışları kimi, Brextin epik teatrını isə melodramdan marksist
ideyaların ifadə vasitəsi qismində istifadə etmək cəhdi kimi
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xarakterizə etmək olar. Kokto, Anuy, Jirodu yunan miflərinə
melodramatik yozum verirlər, özü də Koktonun pyeslərində
melodramatik başlanğıc daha böyük dərinliklə ifadə olunub – ola
bilsin, ona görə ki, onlarda əks olunan ən güclü emosiya təqibolunma
qorxusudur; onun “Orfey”ində hər bir melodram üçün xarakterik
olan düşmən çevrəsi menadalardan ibarətdir.
Bəs bu mövzu ilə bağlı Yucin O’Nil haqqında nə demək olar?
Onun tragediyanı dirçəltməyinə dair fikirlər mövcuddur. Bu fikirlərlə
razılaşmayanlar adətən diqqəti yalnız məsələnin neqativ tərəfinə,
uğursuzluğa yönəldirlər. O’Nil çox zaman əsl tragediya yaratmağa
müvəffəq olmasa da, xalis melodramatik əsərlər onda yaxşı alınırdı.
O’Nilin atası aktyor idi və o, “Monte-Kristo” melodramında
Edmond Dantes rolunun ifasını özünün başlıca gəlir mənbəyinə
çevirmişdi. Gənc O’Nil atasına qarşı çıxır və özünü “MonteKristo”nun sarsılmaz düşməni hesab edirdi. Hər halda, dəqiq fikir
söyləmək çətindir –O’Nil yaradıcılığının real əsasını Qrinviçvillicdən əxz etdiyi müasir ideyalarmı təşkil edirdi, yoxsa, atalarına
qarşı üsyana qalxmış bir çox digərləri kimi, o da həqiqətdə özünü
atası ilə eyniləşdirirdi. Aktyor oğlunun dramaturq olması faktı özüözlüyündə maraq doğurur. Sanki o, atası üçün rol mətnləri yazmaq
və onunla marionet kukla şəklində “davranmaq” kimi gizli istəyi
rəhbər tuturdu. Hər necədirsə, “Matəm – Elektranın qisməti” əsəri
çoxlarımız tərəfindən öz modernist və intellektual aspektləri
baxımından uğursuz, viktorian melodramı qismində isə uğurlu pyes
kimi qəbul olunur.
İyirminci illərdə O’Nil, otuzuncu illərdə Lilian Hellman və
Klifford Odets, qırxıncı illərin sonunda Tennessi Uilyams və Artur
Miller Amerika səhnəsinə məhz melodram çaları qatırdılar. Əllinci
illərdə Ejen İonesko dramaturgiyası dünya teatr həyatının ən
heyrətamiz yeniliyinə çevrilir. İoneskonun “Dərs” pyesində mərkəzi
yer gün ərzində qırx şagird öldürən sakit görünüşlü məktəb
müəlliminə verilib. İonesko müasir həyatın təsviri vasitəsi qismində
dəhşətlər teatrı – “Qran Ginyol”a müraciət edir. Əllinci illərin kiçik
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nəsil almandilli dramaturqlarının ən görkəmli nümayəndəsi – Fridrix
Dürrenmatt haqqında da eyni sözləri demək olar...
Bununla belə, mən fikrimin sözügedən xəttini çox da uzatmaq
istəməzdim, çünki bu, işin ziyanına olacaq. “Melodramın
dirçəldilməsi” müasir dramın heç də bütün həyati cizgilərini özündə
ehtiva etmir. Bundan əlavə, mən melodramatik elementləri olan hər
pyesi melodram adlandırmağa hazırlaşmıram. Əksinə, burada
melodramatik keyfiyyətləri göstərilən bəzi pyesləri mən aşağıda
tragikomediya kateqoriyasına aid edəcəyəm. Həm də, əlbəttə ki, eyni
pyesi gah melodram, gah tragikomediya, gah da başqa nəsə kimi
nəzərdən keçirməyə heç nə mane omur, əsas odur, bu, pyesin daxili
xüsusiyyətlərini aşkarlamağa kömək etsin. Axı istənilən digər sahədə
olduğu kimi, bu sahədə də gerçəklik çoxtəzahürlü və çoxtərəflidir,
ona görə də, onun hərtərəfli öyrənilməsi müəyyən üstünlük vermiş
olur.
DRAMATURGİYANIN KVİNTESSENSİYASI
Öz dövrümüzün övladları kimi biz hamımız, istəsək də,
istəməsək də, naturalizmin təsiri altındayıq. Çox zaman özümüzü
bunun əksinə inandırmağa çalışsaq da, biz hər dəfə sakit səslə
danışan adi insanların və hər xırda detalına kimi canlandırılan
gündəlik şəraitin səhnədə təsvirini norma kimi, yəni təbii və şübhə
doğurmayacaq bir şey kimi qəbul olunması haqqında təsəvvürlərə
qayıdırıq. Bundan əlavə, gündəlik həyatın bu monoton adilik
illüziyasının saxlanılmasına böyük enerji sərf olunur – yoxsa məgər
bu başgicəlləndirici fiziki kəşflər və tarixdə tayı-bərabəri olmayan
qəddarlıqlar əsrində “zəriflik ənənəsi” sağ qala bilərdimi? Mən
cəsarət tapıb deməliyəm ki, müəyyən mənada melodram faktiki
olaraq naturalizmdən daha təbiidir, o, real gerçəkliyə, xüsusilə də
müasir gerçəkliyə, naturalizmdən daha çox uyğun gəlir. Axı ətraf
gerçəkliyi xırda və rəngsiz bir şey kimi qəbul etməyə öyrəşmiş insan
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nəhəngliyi və rəngarənliyi duymağa başlayanda onun dünyaqavrayışı
zənginləşəcək, təxəyyülü isə oyanacaq.
Məlum dərəcədə dünyaya melodramatik yanaşma normal
sayılır. O, dünyaya spontan və sərbəst baxışdan ibarət olmasıyla
gerçəkliyin mühüm bir aspektinə cavab verir. Naturalizm isə
gerçəkliyin daha mürəkkəb, amma eyni zamanda təbiilik dərəcəsi
daha az olan qavrayışını nəzərdə tutur. Dramaturqun dünyaqavrayışı
melodramatik dünyaqavrayışıdır – uşaqların tamaşa-oyununu
müşahidə etməklə buna asanlıqla əmin olmaq mümkündür.
Melodram – dramaturgiyanın xüsusi, yaxud qeyri-adi halı təmsil
edən hər hansı bir nadir növü deyil, o, həmçinin dramın ekssentrik,
yaxud dekadent forması da deyil; bu, ən ilkin formalı
dramaturgiyadır, necə deyərlər, dramaturgiyanın kvintessensiyasıdır.
Dram əsəri yazmaq kimi yaradıcı şövqün əsasında melodram yazmaq
istəyi durur və əksinə, melodram yazmaq istəməyən gənc müəllif
ümumiyyətlə dramaturgiyaya müraciət etmir, o, gücünü lirik poeziya
və nəsrdə yoxlayır. Bu səbəbdən, mən dramaturgiyanın ayrı-ayrı
janrlarının – melodram, fars, tragediya, komediyanın – təhlilinə
məhz melodramdan başladım.
Bundan öncəki fəsillərdə süjetə qarşı olan qərəzli münasibət və
tipik xarakterlərə qarşı qərəzli münasibəti yox etməyə cəhd
göstərdiyim kimi, bu fəsildə də mən melodrama qarşı olan qərəzli
münasibəti, analoji səbəblərdən, yox etməyə çalışdım. Bununla belə,
bu fəsildə mənim arqumentasiyamın neqativ tərəfləri də yox deyildi.
Melodramın xüsusiyyətləri ilə əlaqədar mən “uşaq”, “nevrotik”,
“primitiv-vəhşi”, hətta “narsissist” və “paranoid” kimi təyinatlardan
istifadə etməli olurdum, bu ümumiləşdirici bölmədə isə “müəyyən
mənada”, “məlum dərəcədə” tipli qeydlərin köməyindən
faydalanmalı oldum.
“Yuxuların yozulması” əsərində Freyd qeyd edir ki, nevrotiklər
də, uşaqlar kimi, “öz valideynlərinə sevgi və nifrət hisslərini aşırı
şəkildə izhar edirlər”. Bu qənaətin özünün yozuma ehtiyacı var.
Misal üçün, aşırı dərəcədə izhar olunmayan hisslər necə olur və
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onları bu şəkildə kim göstərir? Anti-semitlər qarşısında alçaldığına
görə öz atasına nifrət edən Ziqmund Freyd? Həyatını Ziqmund
Freydin elmi işini davam etdirməyə həsr edən Anna Freyd? Mən
“argumentum ad hominem”ə heç bir pis niyyət güdmədən müraciət
edirəm, həm də bu dəlili kimə qarşı istəsən yönəltmək olar. Mən
yalnız onu demək istəyirəm ki, istənilən şişirdilməmiş hisslər ideal
vəziyyət göstəriciləridir, gerçəklikdə isə uşağın, nevrotikin, vəhşinin
şişirdilmiş hissləri bizim hamımız üçün xarakterikdir. Melodramın
əsasını təşkil edən məhz bu hisslər eyni zamanda onun çoxsaylı
şişirtmələrinin yaranmasına səbəb olur.
Melodramatik
dünyaqavrayışı
bütün
digər
mümkün
qavrayışlardan ən pisi olmasa da, onu ən yaxşı adlandlırmağa da
adamın dili gəlmir. O, “məlum dərəcədə”, yəni uşaq, nevrotik,
primitiv-vəhşi psixologiyası üçün yaxşı sayıla bilər. Melodram insan
təbiətinin vacib xüsusiyyətlərini ifadə edir, amma ona yetkinlik
çatmır. Təxəyyülü zəngin olsa da, onun intellekti zəifdir. Əyanilik
naminə yenə melodramın ən elementar forması olan Viktoriya
dövrünün melodramına müraciət etsək, orada biz ən ramolunmaz və
nadan fantaziyalar bolluğunu görmüş olacağıq. Həqiqətəuyğunluq
prinsipi saymazyana şəkildə tapdanılır; təxəyyülün sərhədtanımayan
uçuşu ali həyat həqiqəti səviyyəsinə ucaldılır; qəhrəmanın saflığı və
məsumluğu aksiom kimi götürülür; onun yoluna çıxan hər kəs cani
və bədheybətdir; sonluq mütləq xoşbəxt olacaq, çünki bunu həm
müəllif, həm də tamaşaçılar istəyir. Teatr uşaq inkişafının elə bir
dönəminə müvafiqdir ki, o, öz təxəyyülündə sehrli aləmlər
yaratmağa meyl edir. Yəni teatr buradan öz başlanğıcını götürür,
amma bu o demək deyil ki, teatr mütləq bu mərhələdə qalmalıdır.
Melodrama gəldikdə, o, məhz bu nağılvari mərhələyə uyğun gəlir –
elə bir mərhələyə ki, orada düşüncənin hər şeyə qadir olduğuna
inanırsan, mən istəyirəm və mən bacarıram arasında kəskin fərq
yoxdur və ümumiyyətlə böyük real gerçəklik dünyası diplomatik
tanıma almır.
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Yuxarıda deyilənlər istənilən melodramamı aiddir, yoxsa yalnız
kütləvi viktorian teatrlarının vulqar melodramına? Bu cür bölgünün
aparılması melodramla tragediya arasında dəqiq sərhədin çəkilməsi
qədər çətindir. Əslində, onlar müxtəlif kateqoriyalar olmayıb, vahid
spektrin hissələridir və əgər bir tərəfdə ən qeyri-kamil melodram
durursa, əks tərəfdə yüksək tragediya qərarlaşıb. Tragediyada
həqiqətəuyğunluq prinsipi gözlənilir, şəxsi fantaziya reallığın yeganə
meyarı kimi çıxış etmir, qəhrəmanın günahı aksiom kimi qəbul
olunur, bütün digər personajlar ya cani və bədheybət olurlar, ya da
olmurlar, adətən bədbəxt sonluqla bitir.
Ancaq bu cür spektr ideyası, tragediya ilə melodram arasında
ümumi cəhətlərin olmaması kimi ümumi nəticəyə gəətirəcəyi
təqdirdə, aldadıcı da ola bilər. Hər bir yetkin insanda uşaqdan nəsə
olduğu kimi, hər bir tragediyada da melodramdan nəsə var.
Uşaqkimiliyi və melodramatik elementləri tragediya deyil,
naturalizm qovmaq istəyir. Naturalizm tərəfdarı Uilyam Arçer
melodramı “qeyri-məntiqi və zaman-zaman irrasional tragediya”
kimi xarakterizə edir. Çıxış nöqtəsi aydındır: tragediya məntiqi və
rasional olmalıdır. Tragediyadan gündəlik həyata xas dərrakə və
məntiq tələb edərkən, Arçer belə bir amansız qənaətə gəlir ki,
keçmişin bir çox tragediyaları Londonda, deyək ki, 1910-cu ildə
yazılmış burjua salon dramlarına uduzur. Sona qədər ardıcıl olsaydı,
o, özünün natamam tragediyalar siyahısına hətta Şekspirin pyeslərini
də daxil edərdi.
Xeyr, tragediya – melodram çıx düşüncəsizlik deyil. Bu,
melodram üstəgəl daha nə isədir. Bəs bu nə isə necə bir şeydir?
Bu suala biz bir qədər sonra, farsa (melodram tragediyaya
uyğun gəldiyi kimi, daha bir “aşağı janr” forması olan fars da
komediyaya müvafiqdir) həsr olunan fəsildən sonra cavab verəcəyik.
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FARS
ZORAKILIQ
Yuxarıda mən artıq melodramda zorakılıq haqqında
danışmışdım və göstərmişdim ki, melodram zorakılığı əks etdirməyə
meylli janrdır. Ancaq fars zorakılıq üzərində qurulmuş obraz və
təsvirləri göstərməyə melodramdan daha çox meyllidir. Fars və
melodram üçün səciyyəvi olan zorakılıq komediya və tragediya üçün
də yad element olmadığından, belə bir sual yerinə düşər: zorakılıq
incəsənətdə hansı yeri tutur? Onun mahiyyəti nədir? O, bizə hansı
təsiri göstərir? Bu məsələ ilə bağlı klassik fikri nümunə gətirək:
“...bildiyin kimi, bizlərdən hətta ən yaxşıları hüznün çulğamış olduğu
bəzi qəhrəmanların uzun-uzadı gileyli nitq söyləmələrini əks etdirən,
digərlərini isə oxumağa və naümid vəziyyətdə sinələrinə döyməyə
məcbur edən Homer və ya digər tragediya yaradıcılarını dinləyərkən
zövq alır və bu təəssürata dalaraq [...] qəhrəmanın yaşantılarını
izləyir, onunla birgə iztirab çəkirik [...]. ...Zənnimcə, başqalarının
yaşantılarının bizim üçün qaçılmaz yoluxuculuğu çox az insanı
düşündürür: onlara qarşı güclü canyanğısı intişar tapdıqda, şəxsi
əzabların olduğu təqdirdə belə, oyanmış bu canyanğısına biganə
qalmaq asan olmur [...]. ...Məgər gülməli olanlar haqqında da eyni
şeyi deyə bilmərik? Özünün digərlərini güldürməyə utandığın halda,
komediya tamaşasında, yaxud evdə, yaxınlarının əhatəsində sən
böyük məmnuniyyətlə bunları eşidir və pis bir şey kimi rədd
etmirsən; başqa sözlə, sən kiminsə halına acıdığın zaman olduğu
kimi davranırsan. Ağlınla sən təlxək kimi ad çıxarmaqdan qorxaraq
məzəli hoqqalara olan meylini dəf edirsən, ancaq həmin hallarda sən
ona sərbəstlik verirsən, bu zaman coşqunluq yaranır və çox vaxt
özündən xəbərsiz ev şəraitində sən komediya yaradıcısına çevrilirsən
[...]. ...Sevgi əyləncələri, qəzəb, yaxud da qəlbimizin hər cür digər
təəssübləri – onun (qəlbin – F. C.) istənilən əməlimizi müşayiət edən
kədər və nəşələri – bütün bunlar bizdə poetik təqlid hissi yaradır. O,
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bütün bunları qidalandırır, qurumalı olan bir şeyə su verərək onun
üzərimizdəki hakimiyyətini qərarlaşdırır; əslində isə, daha pis və
bədbəxt deyil, daha yaxşı və və xoşbəxt olmağımız üçün bu hissləri
itaətdə saxlamaq düzgün olardı”16.
Bu fikri Platon özünün “Dövlət” əsərinin onuncu kitabında
söyləyir. Bu məsələ yüzilliklər boyu dəfələrlə qaldırılıb; həm öz
miqyasına, həm də qəddarlığına görə misilsiz zorakılığın yayılması
ilə yadda qalan bizim əsrdə (XX əsrdə – F. C.) də o, kəskin şəkildə
durmaqdadır. Belə dövrdə bir sıra humanist insanların kütləvi
istehlakçı üçün yaradılan ədəbiyyat və tamaşaların onu zorakılıqdan
çəkindirməməsi və hətta əksinə olaraq, zorakılığa maraq oyatması
ilə bağlı narahatlığı təbii görünür. Yeri gəlmişkən, bizim mədəni
həyatımızın yolverilməz mənəvi ziddiyyətlərindən biri də yaxşı
sənət əsərlərində sağlam hissiyyatın təsviri əleyhinə çıxan
insanların aşağı səviyyəli əsərlərdə müdhiş qəddarlığın təsvirini
sakit qəbul etmələridir. Bütün bunlardan çıxış etdikdə, ixtisasca
həkim olan d-r Fredrik Uertemin, humanizmin müdafiəsinə
qalxaraq, özünün “Məsumların yoldan çıxarılması” kitabında
“komikslər”imizin səhifələrində zorakılığın təsvirinə qarşı
mübarizəyə başlaması qəribə görünməyəcək. D-r Uertemin işini
oxuyana və orada həmin komikslərdən götürülmüş şəkillərlə tanış
olanadək heç mən özüm bu kitabcıqların nə dərəcədə iyrənc
olmasını anlamırdım. Bəli, “komikslər” – pis sənət nümunəsidir,
bu, insansevərlik əleyhinə çağırışdır, buna görə də, onlar pis, hətta
ola bilsin, qeyri-yetkin, həmçinin yetkin beyinlər üçün də zəhərli
qidadır.
Çox güman ki, bütün bunlar heç bir humanist insanda etiraz
doğurmayacaq, ancaq d-r Uertem bununla kifayətlənmir. Belə ki,
kitabının ən azı bir yerində o, bədii məziyyətlərin bəraət rolunda
çıxış etməli olmadığını söyləyir: Qrimm qardaşlarının nağıllarında
qəddarlığın təsviri “komikslər”dəki qəddarlıqdan zövq almaq kimi
16

Платон. Соч. в 3-х т., т. 3 (полутом 1). М.: Мысль, 1971, с. 436-437
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məzəmmətə layiqdir. Görünür, bizim şanlı doktor əsl sənətin ciddi
olmasından təəssüflənir – axı zorakılığın inikası olmadan o,
şeylərin mahiyyətini aça bilməz. Zorakılıq olmasaydı, dünyada
başdan-ayağa fəzilət hökm sürərdi, ədəbiyyatın başlıca təsvir
obyekti isə fəzilət yox, günahdır. Kitabının digər yerində d-r
Uertem müəllif və oxucuların mənfi personajların halına
acıdıqlarından şikayətləndikdə, tamamilə aydın olur ki, o, istənilən
sənətə düşmən mövqeyində duran və kökləri etibarilə gedib
Platona, daha doğrusu, onun öz ideal dövlətinin qapılarını şairlərin
üzünə bağlamasına səbəb olan fikirlərinə çıxan əsl puritan
ənənəsinin davamçısı kimi çıxış edir.
Platonun bu fikirlərinin tərəfdarları gerçəklik və fantaziya
arsındakı fərqlərə diqqətsiz yanaşırlar. Belə bir səhnə təsəvvür edin:
bir insan digərinin başını küçə fənərinin içinə keçirərək öz
qurbanını işıq qazı ilə nəfəs almağa məcbur edir. Bu təsvir
yaddaşımızda faşistlərin vəhşiliklərini oyadır, elə deyilmi?
Şübhəsiz, incəsənət əsərində bu cür epizodun canlandırılması fikri
özü hiddətləndirərdi. Bununla belə, o, Çarli Çaplinin “Sakit küçə”
filmində canlandırılıb və bu, heç bir kəsin etirazına səbəb olmayıb.
Əksinə, biz Mak Sueynin17 qazla zəhərləndiyinə, Çarlinin isə zəfər
çaldığına baxıb zövq alırdıq. Ümumiyyətlə, Çaplinin filmlərinin
çoxu zorakılıq səhnələrini – sonsuz təqiblər və qızğın davaları –
təsvir edir, hərçənd bizim yaddaşımızda hər şeydən öncə
təkrarolunmaz Çaplin nəzakəti həkk olunur. Bu filmlərdə
fantaziyanın genişliyi sayəsində bütün hərəkət və zərbələr min
dəfələrlə gücləndirilib. Zülmkar burada qeyri-insani gücə malik
nəhəngdir. O, əlləri ilə fənər dirəklərini əyir. “Balaca insan”ın
həyata keçirdiyi qisas aktları cinayətkarın gücü ilə eyni ölçüdə

“Sakit küçə”də quldur rolunu Mak Sueyn deyil, Erik Kempbell ifa edir. Bax:
Кукаркин А. Чарли Чаплин. М.: Искусство, 1960, с. 315. (kitabı ruscaya tərcümə
edən V.Voroninin qeydi)
17
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olmalıdır, buna görə də, qəhrəman zülmkarın başına çuqun sobaya
keçirə, yaxud başını qaz fənərinin içinə soxa bilər.
Çaplin filmlərində təsvir olunan qəddarlığın digər xarakterik
cizgisi zorakılığın mücərrədliyidir. Ombaya batmış yaba iynə
sancmasından daha çox təsir göstərmir. Güllələr insanları dələrkən
onlara ciddi zərər vermir, dağıdıcı zərbələr onlarda bir saniyəlik
qıcıq doğurur.
Hərəkətin təcili də mücərrədlik effektinə nail olmağa kömək
edir. Buna daha çox dərəcədə ekranda baş verənlərin səssizliyi
kömək edir (yeri gəlmişkən, səssiz filmlərin səsləndirilməsi onun
bir sıra spesifik effektlərinin itirilməsinə gətirir). Polislər atəş açır,
ancaq atəş səsi eşidilmir. Tükürpədici yumruq davası boks məşqi
kimi görünür. Bütün bunlar birgə götürüldükdə, məlum olur ki,
farsda da dramda olduğu kimi, zorakılığa yol verib, qanunu pozub
cəzasız qalmaq mümkündür. Çaplin nəzakəti üslubun tərkib hissəsi
kimi ümumi tabloya daxil olur: o, bivec görkəmlə real həyatda onu
birbaşa Sinq-Sinqə salacaq hərəkətlərə qəsdən yol verir.
Platonun bizə fikrin əhəmiyyətini göstərməsinə, müasir
psixologiyanın isə bizə fantaziyanın gücünü nümayiş etdirməsinə
rəğmən, kiminsə düşüncə ilə hərəkət, fantaziya ilə reallıq arasındakı
fərqin ikincidərəcəli və ya əhəmiyyətsiz bir şey olmasını bizə təlqin
etməsinə yol verə bilmərik. Axı verilən kateqoriyaları qarışdıran
insan – ekssentrik insan yox, divanədir. Və əksinə, mütəfəkkir və
xülyaçı bir çox hallarda öz auditoriyasının normal psixikasına
arxalana bilər – Çarli Çaplin və istənilən digər fars ustası da aşırı
şəkildə məhz bunu edir.
Şübhəsiz, müəllim və valideynlər bəzi hallarda uşaqların
fantaziya və gerçəklik arasında aşkar fərq qoya bilməməsi faktı ilə
rastlaşırlar. Ancaq onlar anlamalıdırlar ki, bu vəziyyətlər pyes və
digər ədəbi əsərlərdə mövcud olan bütün o zorakılığı heç cür
özündə ehtiva etmir. Uşaq nağılları zorakılıq səhnələri ilə boldur,
ancaq körpələr heç də bütün bu zorakı əməlləri real həyatda
təkrarlamağa cəhd göstərmirlər. Bu səbəbdən də, d-r Uertemin
134

Qrimm qardaşlarının nağılları ilə bağlı qorxuları doğrulmamış
görünür.
Fantaziya və gerçəklik arasında dəqiq sərhəd qoya bilən
insanlar “real həyatda” qadağa olunmuş müəyyən istəklərini
təxəyyüllərində həyata keçirməyə icazəlidirlər; özəlliklə, onlar
özlərinə ehtiyatsız zorakılıq aktları həyata keçirmək zövqü verə
bilərlər. Yuxarıda “Dövlət”dən misal gətirdiyimiz parçada
incəsənətin rolu haqqında kifayət qədər ekstraordinar fikir söyləyən
Platona Aristotel etiraz edir, hərçənd o, bunu qeyri-ixtiyari və geniş
təfsilat vermədən edir. Aristotelin cavabı onun tragediya haqqında
məşhur fikrində yer alıb: “Canyanğısı və qorxu vasitəsilə bu cür
affektlərdən təmizlənmə baş tutur”. Düzdür, “təmizlənmə”
(“katarsis”) sözünün həqiqətdə nə məna kəsb etməsi haqqında
mübahisələr bu günə kimi davam edir, amma, zənnimcə, bütün
mübahisə edən tərəflər razılaşar ki, Aristotel tragediyanın bizi
canyanğısı və qorxudan titrəyən hirs dağarcığına çevirə bilməsi
kimi təsəvvürləri inkar edir və tamamilə əks nəticə formulə edir:
tragediya yalnız həyəcan doğurmur, o, həmçinin həyəcandan azad
da edir.
Obrazlı desək, tragediya qazanı öz buxarının təzyiqi altında
partlamağa qoymur, çünki o, qoruyucu qapaq rolunu oynayır.
Aristotelin fikrinin Platon fikrinin tam əksi olması faktı belə
düşünməyə vadar edir ki, Aristotel onunla düşünülmüş şəkildə
polemikaya girir. Yeri gəlmişkən, Aristotel fikrinin polemikliyi
səbəbindən onunla sona kimi razılaşmaq çətindir. Qeyri-ixtiyari
olaraq katarsis nəzəriyyəsinin şişirdilməsi təəssüratı yaranır.
Doğrudan da, bizim emosional sistemimiz tamaşa zamanı – misal
üçün, “Hamlet”i götürək – Aristotelin haqqında danışdığını bütün
dolğunluğu ilə hiss etmir. Əgər siz Platon, yepiskop Bossüe, d-r
Uertem və dini-əxlaqi kino senzurası ilə həmrəy deyilsinizsə,
Aristotel nəzəriyyəsinin mahiyyətini də inkar edə bilməzsiniz.
Gilbert Merrey belə bir fikir irəli sürüb ki, katarsis ideyasını
tragediyadan daha çox komediyaya tətbiq etmək asandır – o
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mənada ki, bu halda biz onunla daha asan şəkildə razılaşırıq. Axı
geniş yayılmış fikrə görə, ulu babalarımızın enerji bolluğu
adlandırdıqları psixikamızın zorakılıq elementlərindən gülüş
vasitəsilə müəyyən qədər azad olmaq imkanı var. Ümumən qəbul
olunub ki, gülüş bir növ emosional “nəfəslik” kimi xidmət edərək
bizə xeyir verir.
Ədəb-ərkanın pozulması burada kifayət qədər əhəmiyyətli
amildir. Merrey yazır: “Komediyanı... nə darıxdırıcı təmkinlilik, nə
də nəticəylə bağlı soyuqqanlı fikirlər korlamalıdır”. Daha sonra isə:
“Gündəlik həyatda həbsxanaya yerləşdirilərək zəncirlənmiş
çoxarvadlı anarxist komediyada azadlığa çıxır”. Merreyin fikrincə,
komediyalarla orgiya və məhsuldarlıq kultu şənlikləri arasında irsi
əlaqə mövcuddur. Məncə, onun da nəzəriyyəsinə platoniklərin
fikirləri ilə bağlı qeyd etdiyimiz nöqsan – gerçək və xəyali əməllər
arasında fərqi diqqətdənkənar qoymaq – xasdır. İncəsənət əsərində
orgiyaların təsviri ilə real həyatda orgiyanın təşkil edilməsi arasında
bərabərlik işarəsi qoymaq olmaz. Bundan əlavə, komediya orgiya
təsviri verdikdə onu kifayət qədər solğunlaşdırır. Xristianlıq
yarandıqdan sonrasa orgiyaların təsviri belə bir çox insanlara
yolverilməz təhqir kimi görünməyə başladı. Hakim din və
komediya əsrlər boyu bir-biri ilə düşmən münasibətdədirlər. Diniəxlaqi kino senzurası elə bu müharibənin müasir təzahürüdür. Bu
senzuranın əsasında belə bir əminlik durur ki, biz keşişlərə
gülməməliyik, çünki sonuncu dini təhlükə altına atmış olardı.
EVLİLİYƏ İSTEHZA
Hər şeydən çox biz ailə və onun ilkin əsası olan nikah
institutuna gülməliyik. Əgər imtiyazlı gənclər zümrəsi arasında
canilər haqqında “komikslər”in nüfuzu müşahidə olunursa,
imtiyazlı yaşlılar zümrəsi arasında müqəddəs hamisi Tartüf sayılan
ədəbiyyatın hakim nüfuzu müşahidə olunmaqdadır. Nəsihətçilik
hərarəti oxucuda mənəvi ikrah hissi oyada biləcək ailə qiraəti üçün
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nəzərdə tutulmuş dərgilərdən birində gözümə “Evliliyə rişxənd
etməyə yol vermərik!” başlıqlı bir məqalə dəydi; məqalənin
müəllifi tərəddüd etmədən nikah və evli insanların gülüş hədəfinə
çevrilməsini hazırki əxlaq böhranının başlıca səbəbi elan edir.
Məqalənin müəllifi yazır: “Nikah institutuna həyasız iftira atanlar
məsələni elə qələmə verməyə çalışırlar ki, guya məqsəd
tamahsılandırmaq və yoldan çıxarmaqdan ibarətdir, nikah isə yalnız
darıxdırıcı nəticədir”. Göstərilən məqalənin müəllifi psixoloq kimi
bilməliydi ki, hətta həyasız iftira nadir hallarda əsassız olur;
həmçinin bir çox əsrlər yaşamış və cəmi bəşər övladının xoşuna
gələn həyasız iftiranın da hansısa əsası vardır. Bəşəriyyət bizim
müəllifin utanmaz böhtan adlandırdığını onun həqiqət kimi qələmə
verdiyindən daha maraqlı hesab edir.
Əgər ailə, doğrudan da, bizim bəzi müasirlərimizin düşündüyü
kimi, yüzfaizlik səadət olsaydı, əlbəttə ki, nikahı istehzaya qoymaq
vərdişinin kökünü kəsmək mümkünləşərdi. İri Amerika
xəstəxanalarından birində sosial təbabət şöbəsinin rəhbəri yazır:
“Ailə bəşəriyyətin inkişafında yalnız nəslin davam etdirilməsinə
xidmət etdiyinə görə deyil, həm də fərdin lazımi psixoloji
inkişafının yalnız isti ailə əhatəsində reallaşa bilməsinə görə
mərkəzi rol oynayır. Sosioloji və psixoloji tədqiqatlar tamamilə
aydın şəkildə göstərir ki, ailədə hökm sürən möhkəm qaydaqanunlar xarakterin təhlükəli (özü və cəmiyyət üçün) cizgilərindən
azad şəxsiyyətin inkişafına və saxlanılmasına təkan verir”.
Bunlardan çıxış edərək, müəllif qət edir ki, ailə daxilində
münasibətləri daha sıx və səmimi etməklə cinsi pozğunluqlar və
uşaq cinayətinin qarşısını almaq mümkün olacaq. “Birgə dua edilən
ailəni dağılmaq təhlükəsi gözləmir”. “Ailənin dağılması
cinayətkarlığın səbəbidir”.
Şübhəsiz, bütün bunlarda da müəyyən qədər həqiqət vardır.
Bədbəxtlikdən, tamamilə əks fikir də həqiqət payına iddialıdır. Sıx
və isti ailə mühiti həm də nevroz, günah və cinayət mənbəyidir.
Təxminən sitatlaşdırılan məqalə çap olunan vaxtda təsadüfən
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mənim diqqətimi qəzetdə bir foto cəlb etdi. Qəzetdən uğurlu iş
adamı, onun yaraşıqlı arvadı və üç gözəl uşaq – bir növ, nümunəvi
Amerika evində nümunəvi Amerika ailəsi – gülümsünürdü.
Fotonun altındakı yazıdansa məlum olurdu ki, daha açıq və
xeyirxah simalı oğlancığaz öz anasını və bacısını qətlə yetitib, sonra
isə digər ailə üzvlərini də o dünyaya göndərməyə hazırlaşdığını
boynuna alırdı. Bu cür qorxunc hadisənin normal insanların
təcrübəsinə əsla aid olmamasına dair təsəlliverici fikri kənara
qoymalı oluruq, çünki normal insanlara da bu yeniyetmə qatilin
istəkləri xasdır, hərçənd onlar bu istəkləri həyata keçirmirlər.
İncəsənət, ilk növbədə də fars, bu cür istəklərin – ailəni diskreditə
etmək, ailə ocağının tanrılarını ləkələmək istəklərinin – ifadə
vasitəsi kimi çıxış edir.
Hərçənd, bu mənada, tragediya farsdan heç nə ilə fərqlənmir.
Yunanlar tragediyanı yalnız patriarxal ailə və buna uyğun
idealogiya formalaşdıqdan sonra yaratdılar. Çox güman ki, onlar
həyat yoldaşları arasında, övladlar və valideynlər arsında, qardaş və
bacılar arasında sədaqətli və ehtiramdolu əlaqələri yüksək fəzilət
hesab edirdilər. Tragediyanın mövzusu isə yenə də və yenə də bu
ehtiramın pozulması idi. Bəs evlilik və övlad ehtiramının təsəvvür
edə biləcəyimiz ən dəhşətli pozuntusu nədən ibarətdir? Əlbəttə ki,
Edipin törətdiyi ikili cinayətdən.
“Teatr üzrə Oksford məlumat kitabçası”nın məqalələrinin
birində deyilir: “Fars sözü, adətən, nikahdankənar münasibətlər
ətrafında cərəyan edən (alkov farsı ifadəsi də buradan götürülüb)
hər hansı bir cəfəng vəziyyətin üzərində qurulmuş çoxaktlı pyesə
nəzərən işlədilir”...
“...nikahdankənar münasibətlər ətrafında cərəyan edən hər
hansı bir cəfəng vəziyyətin üzərində” ifadəsi qeyri-ixtiyari olaraq
yaddaşımızda bir sıra tragediya süjetlərini – misal üçün, “Otello”nu
– canlandırır. Yeri gəlmişkən, guya hansı “nikahdankənar
münasibətlər ətrafında cərəyan edən... vəziyyət” axmaqlıqlarla bol
deyil və bu səbəbdən də, onu müşahidə edənin temperamentindən,
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ovqatından və dünyagörüşündən asılı olaraq, potensial melodram,
yaxud fars, tragediya, yaxud komediya kimi nəzərdən keçirilə
bilməz? Ailə bağlarının müqəddəsliyinə hörmətsizlik aşkar şəkildə
bizə məlum olan farsın əsasını təşkil edir – bizim məlumat
kitabçamızın sözü ilə desək, “alkov farsı ifadəsi də buradan
götürülüb”.
Tragediyada bunabənzər münkərat aktlarının tapılmasını bizə,
əlbəttə ki, Freyd öyrədib. Onun ilk davamçılarından olan Lüdviq
Yekels isə Edip kompleksi ideyasını komediyanın təhlilində tətbiq
etdi. O deyir ki, əgər tragediyada oğul atasına qarşı qiyama görə
cavab verməli olursa, komediya atası üzərində qələbə çalan oğulu
təsvir edir. Ata və oğul anaya sahib olmaq uğrunda mübarizə
aparırlar və oğul qalib çıxır. Bu çılpaq fantaziya bir qədər
üstüörtülü formada daim fəaliyyət göstərməkdədir: oğul təsvir
olunan evli cütlüyün təsadüfi tanışı qismində hər hansı bir gənc
kimi göstərilir. Hərçənd çox zaman bu mövzu daha böyük səylə örtbasdır edilir. Mənə elə gəlir ki, “üçbucaq” problemlərinə həsr
olunmuş müasir dramaturgiyanı bu cür maskalanmanın
formalarından biri kimi nəzərdən keçirmək olar: ər, arvad və məşuq
sadəcə ata, ana və oğlun gizlətdiyi maskalardır. Əgər bu, doğrudan
da, belədirsə, müasir dramaturqların ailə xəyanəti mövzusuna
aludəçiliyinin səbəbi aydın olur: əslində, onları adülter deyil,
qanqarışıqlığı (insest) cəlb edir. Bernard Şounun “Kandida”
pyesində Morel, Kandida və Marçbenks sanki ata, ana və oğul
maskalarıdır. (Mən burada Bernard Şounun bioqrafiyasından
müəllifin gözündə bu üç personajın həqiqətən ata [onun ögey atası],
ana və oğul [o özü] kimi göründüyünü sübut edən faktlar
gətirməyəcəyəm, çünki burada bizə bu obrazların prototipləri deyil,
Şounun həyatından heç nə bilməsəydik belə, Morel, Kandida və
Marçbenksin şüuraltı olaraq tamaşaçılar tərəfindən yenə də ata, ana
və oğul kimi qəbul edilməsi imkanının mövcudluğu daha vacibdir).
Burada on doqquzuncu əsrin sonunda Edip mövzusunun mühüm
yer tutduğu problemli dramaturgiya göz qabağındadır. Şounun
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digər erkən pyesində, “Xanım Uorrenin peşəsi”ndə, Şounun
dramaturgiyada atası adlandıra biləcəyimiz Henrik İbsenin iki
məşhur pyesində (“Kabuslar” və “Rosmersholm”) artıq ifadə
tapmış insest mövzusu görünməkdədir. Bununla belə, o zaman
müasirlərinə elə gəlirdi ki, hər üç pyes tamamilə və bütünlüklə
aktual problemlərə (ağ kölə qadınlar, irsi sifilis, qabaqcıl ideyalar
və s.) həsr olunub. Onlar üçün insest mövzusu sanki müəyyən
örtülü pərdə olaraq qalırdı, özü də burada nəyin pərdə kimi çıxış
etdiyini anladıqda, ictimai realizmə tamamilə başqa nəzərlə
baxmağa başlayırsan. Bununla mən heç də demək istəmirəm ki,
“ictimai” məzmun həmişə psixoloji motivlərin gizləndiyi
kamuflyajdan başqa heç nəyə xidmət etmir. Mən yalnız göstərmək
istəyirəm ki, o, müəyyən tamaşaçı auditoriyası üçün bu cür
kamuflyaj rolunu oynaya bilər. Tamaşaçıların Edip mövzusunu
asanlıqla ayırd edə bildiyi bizim dövrdə onlar mənim xatırlatdığım,
eyni zamanda həm “ictimai”, həm də “psixoloji” pyesləri daha
yaxşı və daha dərindən anlayırlar.
KOMEDİYADA KATARSİS
Gilbert Merrey “Aristotel və Frey arasındakı yaxın oxşarlığa”
diqqət yetirirdi. Doğrudan da, Freydin əsərlərində “katarsis”
nəzəriyyəsi elə bir inkişaf tapır ki, bu, heç Aristotel təfsirçilərinin
yuxusuna da girməzdi. Keçən əsrin doxsanıncı illərində (XIX əsrin
– F. C.) onun işləyib hazırladığı və bu gün “psixoanaliz”
adlandırılan yeni psixoterapiya metodu, az qala, “katarsis metodu”
adlanacaqdır. Freydə görə, zarafatlar, hazırcavablıq nümunələri,
lətifələr öz əsası etibarilə katartik xarakter daşıyırlar, yəni onlar
stimullaşdırıcı olmayıb, “təsəlli tapmaq” funksiyası daşıyırlar. Buna
görə də, Freyd, bizim dərgi nəsihətçilərindən fərqli olaraq, ürək
rahatlığı ilə “evliliyə istehza etməyə izn verərdi”. (Həm də kim də
olmasa, o başa düşürdü ki, həyat yoldaşları və evliliyə kinayəyə son
qoymaq mümkünsüzdür.) Freyd özünün zarafat və lətifələrə həsr
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olunmuş tədqiqatında yazırdı ki, “əslində nikahın ərin seksual
tələbatlarını ödəməyə uyğunlaşdırılmış institut olmaması” heç kim
üçün sirr deyil; ailə həyatına həsr olunmuş milyonlarla kişi
lətifələrində bu sirr yarı örtülü saxlanılsa da, yarı deyilir. Mən buna
əlavə edərdim ki, bu mühüm mövzuya həsr olunmuş əla növ lətifə
danışmaq üçün bir neçə saat vaxt və üç nəfər iştirakçı – le mari, la
femme, l’amant (alkov farsı termini də buradan yaranır) – tələb
olunur. Restavrasiya dövrünün komediyası puritanlar tərəfindən
təhrik edilib həmişəlik onların xatirəsinə ithaf olunduğu kimi,
adülter farsı da bütün protestant-burjua dövrü boyunca sadiq ərlər
tərəfindən təhrik edilib və təhrik edilməkdədir, həmçinin o, öz
mövcudluğuna yalnız sonuncuların sırf prinsipə görə vəfasızlıq
nümayiş etdirəcəyi təqdirdə son qoyacaq.
Fars biz tamaşaçılar qarşısında təkrarolunmaz imkanlar açır:
müəllifin iradəsinə əsasən coşqun, dağıdıcı enerji ilə təchiz
olunmuş əməl sahibi insanlar səhnədə gözümüz önündə bizim ən
əziz və məhrəm arzularımızı həyata keçirdikləri vaxt biz sanki
tamaşaçı zalının isti örtüyünə, rahat qaranlığına bürünərək və
xəlvəti təhlükəsizlik hissi yaşayaraq mütləq passivliyin
imtiyazlarından həzz alırıq. “Alkov farsı” düsturunun bu cür açılışı
zamanı biz əyləndiriciliyi mahiranə şəkildə ən yüksək dərəcəyə
qaldırılmış adülter sərgüzəştlərinin izləyicisinə çevrilirik, həm də
üzərimizə hər hansı bir məsuliyyət götürməməyimizə, günah hissi
yaşamamağımıza görə bütün bunlardan daha artıq zövq almış
oluruq. Əlbəttə, axı arvadlarımız yanaşı əyləşib sirayətedici
gülüşlərini ətrafa yayırlar!
Lətifə bizi niyə güldürür? Lətifənin duzunu izah etmək
mümkündür, ancaq bu izah özü heç də gülməli olmayacaq. Deməli,
intellektual məzmun lətifənin başlıca komponenti deyil. Başlıca
olan isə lətifənin bizə “çatdığı” an keçirdiyimiz duyğudur. Bu
duyğu bir növ heyrəti xatırladır, ancaq əgər digər hallarda heyrət
xoşagəlməz xarakter daşıyırsa, bu heyrət sanki haradasa şlüzün
qapısını açır, nəticədə, biz qəfil sevinc dalğası yaşayırıq. Gülüşlə
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ifadə olunan bu sevinc ondan öncə yaşanan xəfif məmnuniyyət
hissinin sadəcə ardı deyil. Lətifəni sakit şırıldamaqda olan bulaqdan
birdən-birə qeyzerin qalxmasına bənzətmək olar.
Bu halın yalnız, məlum olduğu kimi, həyəcan və günah hissinə
bürünən yetkin insanlara xas olduğunu özümüz üçün mənimsədikdə
o, bizə daha bu qədər sirli görünməyəcək. Supermenlər və körpələr
yumor hissinə malik deyillər. Bu, onlara lazım deyil. Kişi və
qadınlar isə buna ehtiyac duyurlar, çünki onlar özlərinin ən güclü
istəklərini dəf edirlər.
Bəs yumor hissinin təsir mexanizmi necə işləyir? Yumor
hissinin məqsədi bizim bəzi qadağa olunmuş arzularımızı təmin
etməkdir. Ancaq bizim dəfolunmuş arzularımız o qədər dərin
gizlədilib ki, onlara birbaşa çatmaq qeyri-mümkündür. Ancaq bu
keşikçilərdən yan keçməyə imkan verən dolayı yollar mövcuddur.
Məhz yumor hissi həyəcan və günah hissinin yatırılmasına
yönəlmiş ən yayılmış və ən təbii (süniliyi az olan) vasitələrdəndir.
Lətifənin bir qədər məzəli başlanğıcı bizim qorxularımızı
yayındırır, bizim daxili müqavimətimizi zəiflədir. Sonra isə
gözlənilmədən bizim qadağa olunmuş arzumuz təmin olunur.
Qəfildən bizi bilavasitə əxz oluna biləcək mənbədən də dərin
qatdan qalxmış məmnunluq hissi bürüyür. Bir anlıq qadağalar
götürürlür, altşüura sıxışdırılmış düşüncələr şüura buraxılır və biz
adətən yüksəliş adlandırılan həmin o yüngüllük və sevinc hissini
yaşayırıq. Bu, necə deyərlər, müftə ala biləcəyimiz həmin o azsaylı
həzz duyğularındandır. Yumor hissinin bəşəriyyətin qorunmasına
təkan verən amil kimi mühüm rolu da bundadır.
Burada paradoks yaranır. Gülməli olan sayəsində biz dərində
gizlənmiş infantil nəşə mənbələrinə çatır, yenidən cüzi səbəbdən
sevinə, ən sadə fikirlərdən vəchə gələ bilən uşağa çevrilirik. Amma
axı uşaqlar özü yumor hissindən məhrumdurlar! Hərçənd burada
heç bir ziddiyyət yoxdur, çünki uşaq olmaq və bir anlıq uşaqlığa
qayıtmaq – bir-birindən tamamilə uzaq hallardır. Əsl məsumluğu və
körpə sadəlövhlüyünü qaytarmaq qeyri-mümkündür, ancaq
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böyüklər həmişəlik keçib getmiş uşaqlıq çağının xiffətini çəkirlər
ki, bu, da ani qayıdışın doğurduğu məmnunluğu artırır. Heç bir
kiçik qızcığaz öz uşaqlığını Lyuis Kerollun bu çağı sevdiyi qədər
sevə bilməz. Heç bir uşaq böyük insanın uşaqlıq ölkəsinə real,
yaxud xəyali qayıdışından aldığı həzzi yaşamır. Qaytarılmış uşaqlıq
və və keçmişə səyahətin baş tutduğu yer arasındakı məsafə
yumorun təsiri mexanizmi ilə birbaşa əlaqədardır. Mahiyyət
etibarilə, uşaqlarda yumor hissinin olmamsı haqqında ilkin tezis
tədqiqatın əvvəlində faydalı oldusa da, onun sonrakı mərhələsində
dəqiqləşdirməyə ehtiyac duyur. Uşaqlar ilkin məsumluğunu
itirdikcə, onlarda yumor hissi inkişaf edir. Onlar “həyat təcrübəsi
möhrü vurulmuş bir neçə mahnı”, yəni qüssə, təəssüf və ümidsizlik
əhval-ruhiyyəli mahnılar eşidən kimi üçyaşlı körpənin ürəyiaçıq,
şən, məsum çağa təbəssümü hansısa uğursuzun əyri
yarımtəbəssümü, yaxud aqressiv gülümsəməsi ilə əvəz olunur.
“Məsumluq” – bütöv və vahid bir şeydir. “Təcrübə” ilə hərtərəflilik
və dağınıqlıq gəlir, bunlarsız isə nə yumor, nə hazırcavablıq, nə
fars, nə də komediya var.
LƏTİFƏLƏR VƏ TEATR
Berqson və Freydin ən dərin fikirlərindən biri lətifə ilə teatr
arsında əlaqənin aşkarlanması idi: lətifə danışmaq teatr tamaşası
yaratmaq deməkdir. Berqson deyirdi ki, istənilən az-maz düzgün
lətifə komediyanın ilkin cücərtilərini təcəssüm etdirən səhnələr
vasitəsilə ifadə olunur. Freyd qeyd edirdi ki, lətifə danışmaq üçün
minimum üç nəfərin iştirakı mütləqdir: nəql edən, gülüş obyekti və
dinləyici. Bu trio komik, sadədil qəhrəman və tamaşaçı kimi çıxış
etdikdə bizə yaxşı tanışdır. Bu cür vodevil triosunda hazırcavab,
yalançı və ənənəvi komediya teatrının tamaşaçısı ilə ümumi nəsə
var.
Nağılçının gülüş hədəfinə ehtiyac duyduğunu söyləmək – onun
lətifəyə ehtiyac duyduğunu demək kimi bir şeydir. Amma bəlkə də
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onun lətifədən çox, dinləyiciyə ehtiyacı var. Gəlin nə üçün bu və ya
digər anda lətifə danışmaq istədiyimizi özümüzdən soruşaq. Bu,
gülmək meylindən qaynaqlana bilməz, çünki lətifə yalnız onu ilk
dəfə eşitdikdə güldürür, özün eşitmədiyin lətifəni danışmaqsa
mümkün deyil. (Mən burada danışıq əsnasında lətifə uydura bilən
hər hansı bir supermeni nəzərdən keçirməyəcəyəm. Bu halın
məsələyə heç bir aiddiyyəti yoxdur, çünki biz öz rolunun mətnini
çıxışı zamanı uydurmadığını dəqiq bildiyimiz komik aktyordan
danışacağıq.) Necə olur-olsun, nağılçı lətifə eşitmək istəyini rəhbər
tutsaydı, o, bunu sadəcə özünə danışa bilərdi. Gəldiyimiz qaçılmaz
nəticə belə olacaq: nağılçıya, hekayəçiyə lətifə deyil, auditoriya
lazımdır.
Məncə, həyatda komik aktyorlarla rastlaşan hər kəs təsdiqləyə
bilər ki, onlar hər zaman alqış və tərifə bütün digər aktyorlardan
daha dərin ehtiyac duyurlar. Təsadüfi deyil ki, bu cür yanğıyla
alışıb-yanan insanlar, istedadlı yumorist olub-olmamalarının fərqinə
varmadan, komik aktyor peşəsini seçirlər. Məsələ bundadır ki,
yalnız lətifə, zarafat tamaşaçılarda anındaca duyulan, həmçinin
coşqun reaksiya – gülüş doğurur. Tragik aktyor özünün “Olum, ya
ölüm?” monoloqunu oxuyarkən tamaşaçıdan analoji təqdir işarəsi
almır. Əlbəttə, zalda bərqərar olan sükut onu sevindirəcək, ancaq
hətta bu zaman o, şübhələnə bilər: bəlkə bütün tamaşaçılar yatıb
deyə, belə sakitlikdir? O, çıxışının uğurlu keçdiyini düşünsə də, bu
hissinin xamxəyal olmadığına tam əmin ola bilməz. Digər tərəfdən,
Ramon Fernandes tamamilə doğru olaraq göstərir ki, komik aktyor
tamaşaçının gülüşünü eşidirsə, burada heç bir xamxəyaldan söhbət
belə gedə bilməz. Buna görə də, tamaşaçıların qəhqəhəsi hər dəqiqə
auditoriyanın reksiyasını öyrənməyə və bu reaksiyanın alovlu təqdir
xarakteri daşıdığına əmin olmağa həvəsli olan insan üçün hədsiz
cəlbedicidir. Tamaşaçının gülməyə son qoyduğu ilk axşam kloun
özünü öldürür. Hər halda, onun vəziyyəti, doğrudan da, çıxılmazdır:
onu xatirinə yaşadığı şeydən məhrum ediblər.
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Mən indicə belə bir fikir irəli sürdüm ki, komik aktyor öz
uğuruna şübhə edən və bu səbəbdən də alqış hərisi olan bir insandır.
Hərçənd komik aktyoru daimi çərənçilərdən ən istedadlısı kimi də
səviyyələndirmək olar. İstənilən ziyafətdə dinləyicisi olan
müddətdə dayanmadan danışan bir çox adama rast gəlmək olar.
Əgər bu cür baməzə insanların hekayət və lətifələri hamının ona
qulaq asacağı qədər əyləncəlidirsə, o, cəmiyyətin sevimlisinə
çevrilir. Hər danışılan hekayətin müşayiət olunduğu gülüş
partlayışları bir növ onun öz dinləyicilərini bezdirmədiyinə dair
attestatdır. Ola bilsin, indi onda daha böyük qrup insanlara öz
lətifələrini danışmaq istəyi yaransın. Əgər hər şey onun səhnəyə
çıxaraq öz nitqini tanış olmayan adamlara ünvanlaması ilə
yekunlaşırsa, deməli, qarşımızda hazır peşəkar komik durur.
Komediya sənətinin tədqiqinə iddialı olan işlərin çox vaxt
sadəcə gülüşün təbiətinin tədqiqinə həsr olunması faktı təəssüf hissi
doğurur, ancaq bu fakt özü komik aktyorun düşüncə tərzini düzgün
əks etdirir. Aktyor tamaşaçını məftun edib hər zaman onu əsir
saxlamaq istəyir, bu ehtiraslı istəyinin həyata keçməsi barəsində isə
o, yalnız tamaşaçı qəhqəhəsi sayəsində xəbər tutur. Deməli, gülüş
bəlkə də komediyanın münasib rəmzi sayılmasa da, ancaq bununla
belə, o, tamaşaçının zarafat və lətifələrə təqdiredici reaksiyasını
simvollaşdırır. Buna görə də, komik xarakterli tamaşalar təşkil edən
antreprenyorların tamaşaçını göz yaşına kimi güldürmək üçün
göstərdiyi isterik qayğını bağışlamaq olar; buna görə də, bizi, misal
üçün, bu cür xəbər hiddətləndirmək əvəzinə kədərləndirməlidir:
televiziya işçiləri indi gülüşün davamlılığını və yüksəkliyini xüsusi
cihazların köməkliyi ilə – gülüşmetr vasitəsilə ölçürlər.
Əgər komediya sənətini gülüşlə məhdudlaşdırmaq tədqiqatçı
alimlər üçün yolveriləndirsə, tanrı özü antreprenyonlara gülüşü
onun doğurduğu səslə bir araya gətirməyi buyurur. Ancaq hər iki
halda məsələnin əsl mahiyyəti həddindən artıq daralır. Gülüşü
öyrənərkən sonunda gülüşün doğurduğu səs qeyd olumuş əyrini
bütünlükdə nəzərdən keçirmək zəruridir. İnsanlar qəhqəhə
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çəkməmişdən öncə onları buna hazırlamaq lazımdır. Bu cür
hazırlığın yeganə etibarlı yolu onları qeyri-adiliyi ilə seçilən həssas
intizar halı – özünəməxsus eyforiyaya çatdırmaqdır. Bu hal
lətifənin özündən daha vacibdir. İnsanlar hər şeyə gülməyə hazır
olacaq dərəcədə həyəcanlandırıla bilərlər. Yəqin ki, ifaçı
əvvəlcədən aşkar gülüş doğura bilən replikalardan uzaq durmalıdır,
yoxsa o, qatma-qarışıqlığın qarşısını ala bilməyəcək. O, sayıqlığı
əldən vermədən nəzər yetirməlidir ki, qızlar civildəməyə və
qəhqəhədən boğulmağa başlamasın, qadınlarsa gülüş əsnasında
isterika yaşamasınlar.
Bütün bu məqamları ilə teatr kitab yazmaq sənətinə deyil,
lətifə danışmaq sənətinə yaxınlaşır. Oxuyarkən biz sanki hamıdan
uzaqlaşırıq və işdir, çox nadir hallarda biz kitabdakılara hündürdən
gülürüksə, deməli, qeyri-adi nə ilsəsə rastlaşmışıq. Hətta bütün
bunlarla yanaşı biz, adətən, bərkdən, amma bir qədər pərt səslənən
qısa gülüş sədası ilə kifayətlənirik. Ailənin bütün qalan üzvləri
əmindirlər ki, siz onların diqqətini cəlb etmək üçün güldünüz və
sizi orada nəyin güldürdüyünü soruşurlar. Çox ola bilsin ki, siz,
doğrudan da, onların diqqətini cəlb etmək istəmisiniz. Ancaq hər
hansı bir Simus əmi öz irland lətifələrini “ortaya qoymağa”
başlayanda biz həqiqi gülüşlə gülməyə başlayır və haradasa on
dəqiqədən sonra heç bir viskinin bizi şənləndirməyəcək qədər
şənlənirik. Teatrda komikin psixologiyası da eynilə bu cürdür.
Bu mənada, elə digər mənalarda da, fars sənəti
teatrallaşdırılmış lətifə danışmaqdan, yəni teatral personaj və
səhnələr formasında tam və əlaqəli ifadə tapmış lətifə danışmaqdan
başqa bir şey deyil. Farsın məqsədinin gülüş doğurmaq olduğunu
desək, yanılmarıq, ancaq bunu deməklə biz çox şey demiş oluruq.
Gülüş tamamilə fərqli mənalar kəsb edə bilər; özü də istənilən
halda, o, dəqiq işlənilməlidir. Həmçinin də modullaşdırılmalıdır.
Yaxşı olardı ki, gülüşün təbiətinin gələcək tədqiqatçıları ayrıca
lətifənin təhlili və onun nə üçün gülüş doğurması səbəbinin
araşdırılmasından bu və ya digər konkret kontekstdə onun nə
146

dərəcədə gülməli olması kimi məsələlərin təhlilinə keçsinlər. Bu
zaman məlum olacaq ki, bəzi hallarda o, əsla güldürmür, digər
hallarda isə göz yaşaracaq dərəcədə güldürür. Burada hər şey
dinləyicinin lətifəni bəyəndiyini sübut edəcək gülüşün qopduğu
həmin o nöqtəyə necə çatdırıldığından asılıdır.
Bura qədər mən müvafiq hazırlıqdan sonra nail olunan
birdəfəlik qəhqəhədən danışırdım, bununla belə, hətta bu qədər
əhəmiyyətsiz hadisə həddindən artıq maraqlı məqamlar aça bilər.
Amma, bildiyimiz kimi, istənilən fars bir, ya da iki dəqiqədən daha
artıq davam edərək, tamaşaçıları dəfələrlə qəhqəhə çəkməyə
məcbur edir. Və buna yeni lətifələr əlavə etməklə nail olunmur.
Məsələ bundadır ki, ümumi şənlik atmosferi hər hansı konkret
zarafatdan daha güclü təsirə malikdir, bu səbəbdən, bəzən nəyin
gülüş doğurduğunu bilmək də çətin olur. Yuxarıda dediyimiz kimi,
ilk zarafat alındığı təqdirdə, tamaşaçılar elə əhval-ruhiyyəyə
köklənə bilərlər ki, onları hər şey güldürəcək. Mövzunun yeni
dönüşü yeni homerik qəhqəhə dalğası yaratmaq üçün kifayətdir.
Ancaq bu ovqatın uzun müddət saxlanılması üçün onun soyumasına
mane olmaq lazımdır. Həm də, bu halı həddindən artıq uzun
müddət saxlamağa cəhd göstərmək düzgün olmaz, çünki belə
təqdirdə hamı taqətdən düşərdi. Başdan-ayağa əyləncədən ibarət
tamaşa təqdim edən insan böyük təşkilatçı olmalıdır. Uğurlu
başlanğıca güvənib, sonrasa hər şeyi öz axarına buraxmaq
yolverilməz səhv olardı. Bu, vodevilə quruluş verən hər yaxşı
rejissora məlumdur; hər fars müəllifi bunu daim diqqətində
saxlamalı, ən yaxşısı isə, bunu bütün varlığı ilə hiss etməlidir.
Bu vəziyyətin ən yaxşı illüstrasiyası kimi ser Con Gilqudun
Oskar Uayldın “Ciddi olmağın vacibliyi” pyesinin quruluşu
haqqında dediyi bir fikir çıxış edə bilər. Bu fikrin mahiyyəti ondan
ibarət idi ki, quruluşçu rejissor tamaşaçını həddindən artıq tez-tez
gülməyə qoymamağı öyrənməlidir. Bu pyesi ser Conun
quruluşunda görənlər onun nə demək istədiyini anlayarlar.
Komikliyin gərginliyi elə yüksək, tamaşaçıların şadyanalığı o qədər
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qarşısıalınmaz idi ki, tamaşa bəzən güclə davam edə bilirdi.
Uayldın dialoqu hazırcavablılığı ilə o qədər seçilirdi ki, hərfi
mənada hər replika zalda yeni gülüş dalğası yarada bilərdi.
Tamaşanın gedişatının pozulması – hətta şən qəhqəhə ilə olsa belə –
heç də arzulanan məqsəd ola bilməz. Buna görə də, aktyorlar rolun
mətninin hər bir sətrində komizm elementlərindən “istifadə”nin
əksini etməli olurdular. Onlar daha vacib xassəli şənlik naminə
ayrı-ayrı replikalarda bir sıra gülüş doğuracaq məqamlardan imtina
edirdilər. Ser Conun strategiyası yalnız ramedilməmiş şənlik
paroksizminin qarşısını almaq deyil, həm də tamaşaçının tamaşadan
maksimum zövq alması məqsədi güdürdü. Axı tamaşaçılar xalis
körpə kimidirlər, onların xəbəri belə yoxdur ki, nədən xoşları
gələcək. Onları öz öhdəsinə buraxsan, qarnı deşilənədək güləcək,
bundan sonra ya isterikaya düşəcək, ya da taqətsizləşərək
qaraqabaqlaşacaqlar. Onların öz əsəb sistemlərinə zərər
verməməsinin qeydinə qalmaq lazımdır. Gülüş uzunmüddətli və
sürəkli ola bilməz. O, pianissimo başlayıb tədricən daha ucadan ad
infinitum səslənə bilməz. Ancaq o, həmçinin fabrik fiti kimi uzun
müddət eyni güclə də səslənməməlidir. Bizim nəfəs sistemimizin və
səs tellərimizin imkanları kifayət qədər məhduddur, psixikamızın
imkanlarındansa heç danışmıram.
Əgər gülüşmetr şənləndirici tamaşanın keyfiyyətini ölçməyə
yarasaydı,
tamaşanın
ilk
dəqiqəsindən
son
anınadək
arasıkəsilməyən bütöv qaqqıltı doğuran tamaşa ideal hesab
olunardı. Deməli, bu tamaşa nəinki davam etmək, heç başlamaq
iqtidarında olmayan pyesin təcəssümü olmalıydı. Gerçəklikdə isə
alınan zövq və eşidilən gülüşün davamlılığı arasında birbaşa əlaqə
mövcud deyil. Amma yenə də, gülüşün həddindən artıq az olması,
həddindən artıq çox olmasından yaxşıdır. Əgər hətta ən dahiyanə
komediya tamaşaçıları dayanmadan gülməyə vadar edə bilmirsə,
tamaşaçıların ümumiyyətlə gülməyəcəyi dahiyanə komediyanı
təsəvvür etmək olar.
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Yeri gəlmişkən, qəhqəhə çəkən insanın çıxardığı səslərə teztezmi fikir veririk? Onlar, doğrudan da, qeyri-melodik və
xoşagəlməzdir. Tez-tezmi biz gülən insanın sifətinə baxırıq? Bu, da
xoşagələn mənzərə deyil. Fikir verin, yaxşı teatrların səhnələrində
az gülürlər. Gülən tamaşaçı zalıdır. Bəlkə “bu”nun səbəbi zalda
oturanların bir-birinə baxmamaları ilə izah olunur? Onlar aktyorlara
baxırlar. Aktyorlar nadir hallarda gülürlər, özü də çox vaxt mənfi
effekt naminə. Bu günlərdə jurnal vərəqləyərkən mən ifadəli
şəkildə gülən aktyorun fotosuna rast gəldim. Fotonun altındakı
yazıdan öyrəndim ki, bu, Qustav Qründgensdir... Mesfistofel
rolunda.
ŞƏNLİYİN NƏŞƏSI VƏ ACISI
Freyd zarafat və lətifələri iki kateqoriyaya ayırır: bir tərəfdən,
məsum və zərərsiz, digər tərəfdən isə qəddar – məqsədyönlü,
qərəzli. Daha sonra o, iki cür məqsədyönlülülyü fərqləndirir:
məhvedici və ifşaedici. Öldürücü lətifələr istehza, satira və acıqlı
lətifələr bölməsinə, ifşaedici lətifələrsə ədəbsizlik, söyüş, abırsız
söhbətlər bölməsinə aid edilir.
Məncə, bu təsnifatda təəccübləndirən yeganə şey – abırsızlıqla
satiranın fərqli kateqoriyalara aid edilməsidir. Əgər bütövlükdə biz
Freydlə razıyıqsa, daha da irəli gedib biz deyə bilərik ki, ifşaedici
lətifələr də dağıdıcı gücə malikdirlər. Onlar ya ifşa etdiklərinə, ya
da bu ifşanı izləyən auditoriyaya, ya da hər ikisinə qarşı ədavət
aparırlar. Freydin formuləsini bir qədər dəyişdirərək mən satirik və
nalayiq lətifələri ümumi aqressiv lətifələr bölməsində birləşdirməyi
təklif edərdim.
Bu zaman ixtiyarımızda aqressiv və zərərsiz lətifələr olacaq.
İstənilən halda, bu bölgü heç kim üçün yeni deyil. Bizim burjua
mədəniyyəti zərərsiz lətifəyə daha çox üstünlük verir. Əlbəttə,
məgər biz hamımız xristian sivilizasiyasının övladları deyilikmi?
Mən özüm belə bir sözləri olan kilsə himni ilə tərbiyə almışam:
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Öyrət ki, sadəyə mat qala bilək,
Acısız, ələmsiz şənlənə ürək.
O uzaq zamanlarda bu xahiş mənə əsaslı görünürdü, üstəlik o
vaxt mənim ağlıma belə gəlmirdi ki, şənliyin dadı acı ola bilər. Və
əlbəttə, mən ehtimal edə bilməzdim ki, bu himnin müəllifi
(Kiplinq) – həddindən artıq sataşqan və dalaşqan insandır.
Bəzi insanlar zarafat və lətifələrinin şən və yumşaq olmasını
istəyir, digər insanlarsa öz farslarının şən və yumşaq olmasına
çalışırlar. Bundan başqa, fars adətən istənilən digər yozumda
kifayət qədər məhzun mövzunun şən yozumudur. On doqquzuncu
əsrin məşhur fransız teatr tənqidçisi (Sarse) on doqquzuncu əsr
Fransasında məşhur fars müəllifi haqqında bunları deyib:
“Zəmanəmizdə bütün pyeslərin dörddə üçünü təşkil edən əbədi
adülter mövzuları ilə onların bizi necə bezdirdiyindən mən dəfələrlə
şikayət etmişəm. Real həyatda adülter baş verərkən öz ardınca
gətirdiyi dəhşətli nəticələri əsərdə həvəslə gözləyib onun qaranlıq,
kədərli tərəflərinin təsvirindən zövq almağa nə sövq edir?
Əcdadlarımız teatrda bu mövzuya daha qayğısız yanaşmış və hətta
adülterə şüurlarda yalnız gülməli və dəlisov-şən bir şey təəssüratı
yaradan ad vermişdilər. Təsadüf belə gətirdi ki, mən Labişlə
görüşəsi oldum. O, mənə dedi: “Sizin adülter haqqında qeydləriniz
və bu mövzudan fars üçün nə əxz etməyin mümkünlüyü haqqında
fikirləriniz qəlbimdə dərin iz buraxıb... Tamamilə razıyam”. Bu
söhbət az qala büsbütün yadımdan çıxmışdı ki, bir dəfə Pale-Royal
tərəfdə gözüm pyesin adı yazılmış afişaya sataşdı... Bəli, bu, mənim
arzusunda olduğum həmin o pyes idi – adülteri səhlənkar şən
üslubda yozan pyes...”
Anqlosakson ictimai fikri qeyri-ciddi məzmunlu pyeslərdə ailə
xəyanəti kimi mövzulara toxunulmasının əleyhinə idi, bununla belə,
İngiltərədə Sarsedən qat-qat öncə daha qəti şəkildə analoji baxışları
yaymaqda olan tənqidçi var idi. Söhbət Çarlz Lem və onun
Restavrasiya dövrü komediyasına həsr olunmuş nə vaxtsa məşhur
essesindən gedir. Müasir dillə desək, Lemin arqumentasiyasının
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mahiyyəti aşağıdakı müddəanın isbat olunmasına yönəlmişdir:
Restavrasiya dövrü komediyasının məzmunu hazır məhsul
qismində satiranı deyil, farsı götürdükdə qənaətbəxş sayıla bilər,
sadəcə bu zaman biz səhnədə baş verənlər haqqında bu hadisələrin
real həyatda baş verəcəyi təqdirdə nümayiş etdirməli olduğumuz
ciddiliklə deyil, pyesin güzəştli kriterilərinə uyğun şəkildə
mühakimə yürütməliyik. “Zarafata meylli fantaziyanın bu
əyləncələrini onların nəticə olaraq real həyatda təqlid edilə biləcəyi
kimi fikirlərlə necəsə əlaqələndirmək mənim heç ağlıma gəlməz.
Axı onların özünün də sehrli nağıllar aləmi kimi tam müstəqil
dünyası var... Onlar öz sahələrində olduqda, bütün bu feynollalar və
mirabellalar, dorimant və ledi taçvudlar mənim əxlaq duyğumu
təhqir etmirlər... Onlar heç bir mənəvi qanunu, vicdanın qoyduğu
heç bir qadağanı pozmur, belə ki, onlar nə birinci, nə də ikincilərlə
tanış deyillər. Onlar xristian aləmindən digər diyara – necə
adlandırım onu? – buynuzlu ərlər və vəfasız arvadlar diyarına,
həzzin ali vəzifə sayıldığı və tam əxlaq azadlığının hökm sürdüyü
sevgi intriqaları Utopiyasına köçüblər. Bu cür həyat mənzərəsi
yalnız təxəyyüldə mövcud ola bilər və real gerçəklik aləminə heç
bir aidiyyəti yoxdur”.
Əlbəttə, istər Sarse, istərsə də Lem tamamilə şəksiz şeylər
söyləyirlər. Əgər dramaturgiyada adülter mövzusu ibrətamizdarıxdırıcı materiyaya çevrilirsə, şübhəsiz, onu fars yönündən
yozmağa cəhd göstərmək maraqlı olar. Əgər valideynlər pozğun və
əxlaqsız qəhrəmanları olan Restavrasiya dövrü komediyasının
onların qızına pis təsir göstərə bilməsi haqqında ibrətamizdarıxdırıcı mühakimələri ilə sizi bezdirirlərsə, onlara incəsənətlə
həyat, təxəyyül və gerçəklik arasındakı fərqi xatırlatmaq lazımdır.
Ancaq başlıca məsələ Sarsenin haqqında danışdığı qayğısızlıq və
şənliyin, Lemin haqqında qeyd etdiyi zarafata meylli fantaziya
əyləncələri, sevgi intriqaları Utopiyası, buynuzlu ərlər və vəfasız
arvadlar diyarının nə əhəmiyyət kəsb etməsindən ibarətdir. Hər iki
tənqidçi güman edir ki, qayğısız şənlik və fantaziyaya əsaslanan
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kimi diskussiya, necə deyərlər, qapanır. Əslində isə, əsl müzakirə
yalnız indi başlayır. Freyd də özünün zarafat və lətifələrə həsr
olunan monoqrafiyasında onu bu çıxış nöqtəsindən davam
etdirməyi təklif edir. “Məsum” lətifələrin mövcud ola biləcəyini
qəbul etsə də, Freyd bununla belə yalnız tendensioz lətifələrin, yəni
müəyyən hədəfə vuran qəddar lətifələrin insanları güldürə
biləcəyinə əmindir. Məsum lətifələr bu cür təsir göstərmək üçün
həddindən artıq süstdürlər. Onlar bizim üçün kifayət qədər kəskin
deyillər. Bizim qavrayış apparatımız onlara qarşı o qədər də həssas
deyil. Biz daha təsirli material arzusundayıq. Biz satira və
ədəbsizlik arzusundayıq, çünki biz hücum etməyə, ifşa etməyə
susamışıq.
Amma yalnız hədəfə vuran acıqlı lətifənin dinləyicini güldürə
bilməsini demək yalnız bu cür qərəzli zarafat və lətifələrin fars
teatrında geniş istifadə olunmasını deməyə bərabərdir. Mənə elə
gəlir ki, əgər farsda gülüşün təbiətinə dair tədqiqat aparılsaydı,
orada həddindən artıq az “ziyansız” və kifayət qədər “acıqlı”,
“qərəzli”
zarafat və lətifənin
olduğu aşkarlanardı. Fars
aqressiyasız keçinə bilmir, çünki “fars” effektləri onsuz heçə enir
və tamamilə yox olurlar.
Farslarda nə təsvir olunur? Noel Kouardın farslarından birində
qəhrəman öz qayınanasının sifətindən vurur, bundan sonra qadın
ürəyi gedərək yıxılır. İncəsənətin ağla gələn bütün janrlarından
yalnız farsda bu cür hadisə tam təbii şəkildə baş verə bilərdi.
Fildsin filmlərinin aqressiv xarakterini inkar etmək olmaz.
Onların aşkar ifadə olunmuş aqressivliyi sonda hətta tamaşaçıları
onlardan uzaqlaşdırmağa başladı. Çarli Çaplinin filmləri haqqında
isə tamaşaçılar deyirdilər ki, onlar bu filmləri onlarda zorakılığın az
olduğuna görə bəyənirlər. Əslində isə, zorakılığın az olması
təəssüratı onunla izah olunurdu ki, zorakılıq Çarlinin özündə deyil,
digər qəhrəmanlarda təcəssüm olunurdu. O, zorakılığa yol vermirdi,
əksinə, ona qarşı zorakılıq edilirdi, mazoxist fars isə həmişə sadist
farsdan daha alicənab görünür. Bununla belə, Çaplinin Avarası tam
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yüzfaizlik mazoxist sayıla bilməz. “Uşaq” filmində Çarlinin sözün
hərfi mənasında əlikörpəli qaldığı səhnəni xatırlayın. Bəli, o,
körpəyə atatlıq edəcək – sevən, mehriban, sentimental bir ata
olacaq. Ancaq budur, o, yolun kənarında ayaqlarını sallayaraq
oturub və birdən çirkab sularının axdığı kanalın açıq lyukunu görür.
Az qalır ki, o, körpəni ora atsın, ancaq son anda humanist duyğular
onda qələbə çalır. Çaplin özünü yalnız tamaşaçıları
duyğulandırmaqla deyil, məhz bu cür tapıntıları ilə böyük komik
kimi göstərir.
Öyrət ki, mürəkkəb olana mat qala bilək:
Şənlik – baldır... yarıbayarı xardal qarışıq.
FARSIN DİALEKTİKASI
Sadəlövh adama hər şey sadə görünür. Amma fars yalınız
hiyləsiz ağıllara deyil, həm də onun dərinliyini anlayanlara sadə
görünə bilər. Bu sonuncuların fikrincə, farsın sadəliyinin səbəbi
“məsələyə birbaşa yanaşması” ilə fərqlənməsindədir. Siz
qayınananıza bir dənə ilişdirirsiniz və o, şəksiz yerə sərilir. Əlbəttə,
burada belə bir sual açıq qalır: bəs bu məqam təsvir edilənə birbaşa,
vasitəsiz yanaşma sərgiləmirmi? Axı belə yanaşma bütün qalan
dramatik ədəbiyyat üçün xarakterik olan maska və simanın, simvol
və simvollaşdırılan predmetin ikiləşməsindən məhrumdur.
Fars həyatın gündəlik zahiri formaları və onların gündəlik
yozumlarını qəbul etməsi baxımından da sadə görünə bilər. Ona
melodrama xas bəzədilmiş və mübaliğəli obrazlar yaddır. Yox, fars
materialı kimi ən gözəçarpmayan, gündəlik şərait və adi, heç nə ilə
seçilməyən sakinlər çıxış edə bilər. Bədbəxtlik ondadır ki, fars hər
iki baxımdan eyni zamanda sadədir, bunun nəticəsi kimi o, heç də
sadə deyil. Fars ani çılğın fantaziyaları rəngsiz gündəlik gerçəkliklə
birləşdirir. Bunların hər ikisi ilə qarşılıqlı əlaqəsi bu sənətin, farsın
dialektikasının mahiyyətini təşkil edir.

153

Əgər farsın qayğısız şadyanalığının arxasından müəyyən
ciddilik boylanırsa, ciddiliyin arxasında sonsuz şadyanalıq gizlənir.
Doğrudan da, fars həddindən artıq ciddi görünə bilər. Yenə də
həmin gülümsəməyən aktyorları götürək! Hərçənd onların farsda
təsvir etməli olduğu gülümsəməyən gözəçarpmaz balaca insanlar
desək, daha düz olar. İfa üçün bu məqam böyük əhəmiyyətə
malikdir. Həvəskar aktyor onu nəzərdən qaçırır və şadyanalığı
oynamağa çalışır. Peşəkar aktyorsa müəllifin şənliyi süjet və dialoq
vasitəsilə açacağına güvənir və bilir ki, o, ciddiliyi oynamalıdır.
Təhlilimizi davam etdirib əmin oluruq ki, mahiyyət etibarilə,
zahirən fars eyni zamanda həm ciddi, həm də şəndir. Arlekin bütün
şən hoqqalarında sifətinin sarsılmaz ciddi ifadəsini saxlayır.
Beləliklə də, həm şadyanalıq, həm də ciddilik aşkarca seçilir; hər
iki bu keyfiyyət fars üslubunun komponentidir. Əgər biz indi fars
üçün səciyyəvi maska və əsl sima arasındakı, simvol və onun
simvollaşdırdığı arasındakı, görüntü və real gerçəklik arasındakı
əksliyin təhlilinə keçsək, üslubların əksliyi deyil, zahiri ciddilik və
ya şadyanalıqla dərində gizlənən arasındakı əksliyin göz önündə
olduğunu görəcəyik. Ciddiliklə şadyanalıq arasında ümumi nə var?
Nizam və mötədillik. Əksinə, üzdə olmayan isə nizamsız,
hədbilməyən, zorakı təbiətə malikdir. İkili dialektika göz
önündədir. Səthi olaraq, gözə şadyanalıq və ciddiliyin əksliyi
sataşır; bundan əlavə, səthdə görünənlər arasında da, səthin
arxasında gizlənən arasında da əkslik mövcuddur, özü də bu ikinci
əkslik birincidən daha geniş və hətta daha dinamikdir.
Farsda bu daha geniş əkslikdən necə istifadə olunduğunu
özümüzə aydınlaşdırmaqdan ötrü onu eyni mövqedən komediya ilə
müqayisə edək. Komediya zahiri formalara böyük əhəmiyyət verir;
bundan əlavə, o, zahiri ədəb-ərkanın gözlənilməsi üzrə ixtisaslaşır.
Maskaların faş olması komediyada adətən kulminasiya nöqtəsində
bir personajın ifşasına yönəlir – misal üçün, Tartüfün ifşaolunma
səhnəsini xatırlayaq. Farsda isə maskalar bütün tamaşa boyu
çıxarılmağa davam edir. Farsyorun sevimli kələyi – ləyaqət
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görüntüsünü dağıtmaq, onun sevimli effekti – tamaşaçıları bu cür
kələklərlə heyətləndirməkdir. Səhnədə Xarpo Marks kimi fars
ustası peyda olan kimi, bütün zahiri formalar da, bütün zahiri ədəb
qaydaları da təhlükə altına alınır. Ona görə, bütün örtüklər faş
edilmək, bütün kövrək əşyalar sındırılmaq üçün mövcuddur. Onu
hər hansı bir salon pyesinə daxil etmək səhv olardı: o, bütün salonu
darmadağın edərdi.
Fars tamaşaçıya zorakılıqla daha nəyinsə qarşılıqlı əlaqəsini
təklif etdiyindən, belə məlum olur ki, zorakılıq öz-özlüyündə farsın
başlıca məzmunu deyil. Çaplinin filmlərində zorakılıq müstəsna
yumşaq, incə kontekstlə vurğulanır. Xarpo Marksın zorakılığı da
onun rolları üçün mühüm olan şeylə – onun ən zərif musiqi
alətlərindən biri – arfada tam ciddi ifası ilə vurğulanır.
Zəriflik və nəzakətin Çarli və Xarponun zorakılıq effektlərini
yumşaltmağa xidmət etdiyini düşünməklə çoxlarının buraxdığı
səhvə yol vermiş olarıq – sanki onlar ikisi də zorakılıq və
həddbilmə arasında güzəştə nail olmaq məqsədi güdürlər. Axı
güzəştlər – incəsənətin yox, real həyatın qismətidir. Zəriflik və
nəzakətin vəzifəsi zorakılıq effektinin azaldılması deyil,
gücləndirilməsindən ibarətdir; zorakılıq isə öz növbəsində zəriflik
və nəzakətin yaratdığı təəssüratı gücləndirir. Dramatik sənət
bütövlükdə ifratavarma sənətidir, fars isə ifratavarma sənətinin ifrat
halıdır. Fars üçün üslub və məzmun, zahiri görünüş və mahiyyət
arasında maksimum dərəcədə dərin ziddiyyətlərin yaradılması və
istifadəsi xarakterikdir; hər dəfə bu ziddiyyətlərin dialektik
vəhdətinin iki elementindən hər hansı biri öz ifrat və xalis
formasında iştirak etmədikdə, farsın dramatizmi azalır. Noel
Kouardın bir əsərinin timsalında buna əmin olmaq mümkündür –
burada müəllif, bir tərəfdən, tonun ifrat yüngüllüyünə nail olub,
digər tərəfdən isə, birbaşa çənəyə endiriləcək zərbəyə ehtiyac
duyularkən, ləng zərbə mübadiləsi (az, ya çox dərəcədə sözün hərfi
mənasında) gedir. Farsda “Səni öz əllərimlə öldürəcəyəm” ifadəsini
biz ya zarafatyana, ya da fars üçün spesifik sayılan ciddiliklə
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zarafatın qarışıq intonasiyasında tələffüz edirik; bununla belə, biz
müəyyən ciddiliklə bunu da nəzərdə saxlamalıyıq: söz və əməllər
vasitəsilə lazımi anda dünyamızda qana həris arzuların olduğunu
aşkarlayan nə isə sezilməlidir. Əgər Noel Kouardda onlar (belə
istəklər) mövcuddursa da, o, bunları tamaşaçılara bildirmək üçün
həddindən artıq tərbiyəlidir. Bizim teatrda bu tipli istedadlar
farsdan uzaqlaşır, ancaq əsl komediyaya gələ bilməyərək,
yaradıcılıqlarını Köhnə və Yeni Dünyanın ən aşağınövlü dramatik
məhsullarından sayılan Uest-End və Brodveyin sentimental “yüngül
komediya”sı ilə yekunlaşdırırlar.
Ziddiyyətlərin dialektik vəhdətinin bir-birinə qarşıduran iki
ifrat tərəfi arasında güzəşt əldə etmək kimi təhlükəli işə cəhd
göstərərkən, bu ziddiyyətlərdən birinin tərəfini saxlayaraq digərini
unutmaq özünü fəlakətə sürükləməyə bərabərdir. Təkcə aqressiya
ağır təəssürat buraxır, bir sıra kinofilmlər buna bariz sübutdur. Tək
yelbeyinlik isə aşkar şəkildə darıxdırıcıdır, bir sıra “yüngül
komediyalar” buna bariz sübutdur. Dialektik əlaqə aktiv konflikt və
inkişafı nəzərdə tutur. Aqressiya və yelbeyinlik arasında,
düşmənçilklə ürəkdən şənlənmək arasında dialoqun olması
zəruridir.
QƏZAVÜ-QƏDƏR YERİNƏ TALEYİN ŞILTAQLIĞI
Dramaturgiyanın formalarından hər biri hansısa tərəfi ilə
divanəliyə yaxınlaşır. Dramaturji əsərlərdə fövqəladə hallar təsvir
olunur, ölümü kənara qoysaq, insan üçün ən fövqəladə hal ağlın
itirilməsidir. “Kabuslar” pyesində İbsen bu halı səhnədə canlandırır;
Rasinin “Andromaxa”sının son səhnəsində də oxşar hal
canlandırılmışdır.
Bizim, düzgün, ya yanlış, söhbət zamanı sözləri işlətməyimiz
həmişə dərin məna daşıyır və bizim teatra dəxli olmayan şeylər
haqqında danışarkən “bu ki əsl farsdır” tipli ifadələrə verdiyimiz
əhəmiyyət bir teatr hadisəsi kimi farsın üzərinə işıq salır. Bunu
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deyərkən biz nəzərdə tuturuq ki, fars cəfəngdir, ondan da artıq, fars
– əsl cəfəngiyyat sistemidir. Burada təyinedici söz – sistemdir,
çünki adətən biz axmaqlığı formasız bir şey kimi təsəvvür edirik.
Dəliliyin yalnız bir halında – paranoyada – divanəlik sistematikdir:
paranoik öz şüurunda hiyləgər və mürəkkəb münasibətlər məcmusu
yaradaraq, axmaq adlandıra biləcəyimiz cəfəngiyyatı heç cür axmaq
adlandıra bilməyəcəyimiz tərzdə əlaqələndirir.
Bundan qabaqkı fəsildə təsadüflərin uyğunluğunun
melodramda tutduğu yerdən danışmışdıq. Farsda da təsadüflərin
uyğunluğu az deyil. Hər iki halda absurd olan absurd kimi qəbul
edilir, bununla belə, o, müəyyən qədər düşünüşlü olmağa da
iddialıdır. Paranoik təsadüflərin uyğunluğunda müəyyən sistem
görür, deməli, paronoik onları təsadüflərin uyğunluqları saymır.
Dramaturq təsadüflərin uyğunluğunu sistemə daxil edir, deməli,
tamaşaçılar üçün onlar artıq təsadüflərin uyğunluqları deyil.
Melodram müəllifi baş verənlərə qaçılmazlıq donu geyindirməyə
çalışır ki, bunun da sayəsində görünən təsadüf məşum alın yazısının
təzahürünə çevrilir. Yeri gəlmişkən, Uilyam Arçer nə deyir-desin,
tragediya müəllifi də, bu mənada, ondan heç nə ilə fərqlənmir. Heç
olmasa, Sofoklun Edipini xatırlayaq, o, bütün həyatı boyu bir
məşum təsadüfdən digərinə doğru gedib. Fars digər janrlardan
onunla fərqlənir ki, burada təsadüflərin uyğunluğundan istifadə adi
bir şey kimi qəbul olunur. İnsanlarda fars haqqında o qədər mənfi
təsəvvür yaranıb ki, onlar farsın, doğrudan da, bu aşağıəyarlı
vasitəyə müraciət etdiyini etiraf etməyə hazırdırlar.
Bəs farsdakı təsadüflərin uyğunluğunu nə ilə eyniləşdirmək
olar? Yox, əlbəttə ki, məşum alın yazısı ilə deyil, amma bununla
belə, əgər qəzavü-qədər sözü bu qədər neqativ təəssüratlar
yaratmasaydı, məhz bu cür adlandırıla biləcək bir şeylə. Farsda
tamamilə təsadüfən baş verən hadisə də təsadüf kimi görünmür,
taleyin şıltaqlığı isə öz ağılsızlığında metodikiləşir. Nəticədə, belə
təəssürat yaranır ki, farsda taleyin şıltaqlığı, şən qatma-qarışıqlıq
ədalətin bərqərar olmasına deyil, fəlakətə deyil, cəzasız aqressiyaya
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xidmət edən və bizə münasibətdə xarici qüvvə olan fatum rolunu
oynayır.
Yəqin ki, hər bir dramatik tamaşa tipi özünəməxsus zərurilik
qanununa tabe olmalıdır, tamamilə əks prinsip üzərində qurulmuş
kimi görünən komediya tipləri də istisna deyil. Farsın mənasız
təsadüflərlə yüklənməsi xoşbəxt təsadüfün zəruri olduğu
özünəməxsus dünya yaradır. Yəni əgər Feydonun pyesində
məşuqun gəlişi anı ər heç vəchlə evdə olmalı deyildisə, əmin olun
ki, o, mütləq evə qayıdacaq.
Farslarda süjetin gözlənilməz dönüşləri haqqında deyilənlərlə
yalnız bəzi məqamlarda razılaşmaq olur. Bəli, bu gözlənilməzliklər
bizi heyrətləndirir, pis vəziyyətdə yaxalayır – ancaq yalnız
şüurumuzun səthində, qəlbimizin dərinliklərində isə biz hər şeyin
necə olacağını bilirdik. Şərtilik özü müəyyən gözləntilər yaradır ki,
onlar da bizi farsa tamaşa etməyə sövq edir. Axı bu gözləntilər
bəzən hələ pərdə qalxmamış – ola bilsin, teatr proqramında “Fars”
sözünü və ya Feydonun soyadını afişalarda gördükdə yaranır.
Yuxarıda dediyimiz kimi, xarakterik melodram vəziyyətlərinin
birbaşa mənbəyi az və ya çox dərəcədə paranoid fantaziyalar – çox
zaman fitnəkar bədxahlarla əhatə olunmuş məsumluq mücəssəməsi
haqqında fantastik təsəvvürlərdir. Əlbəttə, bu zaman sonradan
katarsis vasitəsilə yox edilən canyanğısı və qorxu hissləri də
yaranır. Əgər fars və komediya üçün də melodram və tragediyaya
xas canyanğısı və qorxuya ekvivalent hisslər səciyyəvidirsə, bu
hisslər – mərhəmət və həqarətdir. Canyanğısı melodramın zəif
tərəfi olduğu kimi, mərhəmət də farsın zəif tərəfidir. Adətən məsələ
qəhrəman kişi və ya qadına yüngül mərhəmət hissindən o yana
getmir. Tamaşaçıda qəhrəmana qarşı dərin rəğbət hissi oyada bilən
Çarli Çaplin istisnalıq təşkil edir, çünki amplua baxımından o,
sevgili-məşuq yox, xarakterlər aktyoru idi. Onun sevimli xarakter
personajı – Avara – elə düşünülmüşdü ki, tamaşaçı rəğbəti bütün
baş verənlərdə həddindən artıq böyük rol oynayırdı.
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Çox güman ki, qəhrəmanın məsumluğu da fars üçün
melodramda olduğu qədər vacibdir. Burada biz özümüzü qəti
şəkildə bu keyfiyyətlə eyniləşdiririk. Fərq ondan ibarətdir ki,
melodramda biz düşmən qarşısında lərzəyə gəliriksə, farsda biz
ondan qisas alırıq. Əgər melodramın təsir qüvvəsi onun doğurduğu
qorxunun dərəcəsindən asılıdırsa, fars aqressivliyin dərəcəsindən
asılıdır. Sidney Teraçou yazır: “Komediyanəvis ucadan öz
günahsızlığını elan edən düşmən snayperidir”. Melodramda
dəhşətin, farsda isə ədavətin qaşısını ədalət hissi, yaxud da həyat
gerçəkliyinin tələbləri vasitəsilə almaq qeyri-mümkündür, nəticədə
isə, xəstə fantaziyaları xatırladan teatral tamaşa formaları meydana
gəlir. Jorj Feydonun istifadə etdiyi “yaxşı işlənmiş pyes”in bitkin
quruluşu qapalı əqli sistem, özünün əzazil və süni günəşi tərəfindən
işıqlandırılan kiçik müstəqil dünya haqqında fikirlər doğurur. Əgər
biz bu cür dünyalara gülməsəydik, onlar bizi dəhşətə gətirərdi.
Onların təhlükəli mövcudluğu akrobatların risklə dolu işinə
bənzəyir. Hiss olunur ki, bircə toxunuş hər şeyin kəlləmayallaq
uçması üçün kifayətdir. Feydonun pyesində sistemləşdirilmiş
divanəlikdən, sərsəmlikdən nəsə var.
On doqquzuncu əsr fransız farsı ustaları qeyri-adi mürəkkəb
süjet quruluşları işləyib hazırlayırdılar və onların pyesləri haqqında
çox vaxt deyirlər ki, bu əsərlər “başdan-ayağa süjet”dən
ibarətdirlər. Burada biz farsda divanəliyin daha bir aspekti ilə
rastlaşırıq. İncəsənətin bu növündə insan həyatı dəhşətli dərəcədə
yoxsullaşır. Həyat şəhvət əcinnəsindən də betər iblislərə mübtəla
olmuş insanların hərarətlə bir yataq otağından digərinə
qaçmasından, ümumi dövretmədən ibarətdir. “Başdan-ayağa
süjet”dən ibarət olduğu söylənilən farsın görünüşü bütövlükdə
yalnız öz quruluşunun fərasətliliyi ilə deyil, həmçinin əsl
maniakallığı ilə də fərqlənir. Monreal Yeni Dünya Teatrında
Molyerin fars personajlarını ifa edən aktyorların az qala spazmatik
hərəkətlərini görən tamaşaçılar qeyri-ixtiyari düşünürdülər ki,
ümumilikdə farsın təbiətinə spazmatiklik xasdır. Drayden hədər
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yerə yazmırdı: “Farsda insanlar və onların əməlləri tamamilə qeyritəbii, onların ədaları isə bütünlüklə riyakarlıqdan ibarətdir”.
Fabulanın hərəkətində bizim düşündüyümüzdən qat-qat artıq
məna var. Misal üçün, nəyə görə fars hazırlayan rejissorlar
sözləşiblərmiş kimi daim temp, temp və bir daha temp tələb edirlər?
Məsələ burada yalnız dəqiq peşəkar iş kultunda, teatr insanlarına
xas cəldin ləngdən daha yaxşı olması kimi fikirlərdə deyil. Yox,
əsas olan başqa şeydir – insanların bütün hərəkətlərinin onların öz
insani mahiyyətini itirəcək dərəcədə sürətləndirilməsidir. Berqsona
görə, bu, insanı cəld hərəkətedən maşınlara oxşatmaqla onun
davranışını gülməli etməyin yollarından biridir. Səssiz kinonun
tipik farslarında hərəkətin sürətləndirilməsi insanların hərəkətlərinə
mücərrəd və avtomatlaşdırılmış görkəm verməklə, müəyyən
psixoloji və mənəvi effekt yaradırdı, halbuki həyatda onlar konkret
və düşünülmüş olmalıydı. Bu konsepsiyanın təhlükə mənbəyi
olması aşkardır.
Digər tərəfdən, yaxşı bir fars tamaşası nümunəsi təsəvvür
etmək cəld hərəkət üçün yaxşı bəhanə təsəvvür etməyə bərabərdir.
Yadımıza salaq, təqib Keyston polisinin xüsusi şücaət və fəxr
predmeti olub. “Saman şlyapa”nın süjeti başdan-ayağa qaçhaqov
bəhanəsidir. Fransız farsının naşı ingilis imitasiyası olan “Çarleyin
xalası”nın süjeti haqqında da eyni sözləri demək olar.
MEYMUN SURƏTİNDƏ
Fars müəllifi bidətçidir: o, insanın tanrı surətində yaradıldığına
inanmır. Bəs onda farsda başlıca insan obrazları kimlərdir və onlar
necə olmalıdırlar?
Farsın məzmununu danışmaq istədikdə, çox güman, siz
hekayətə gənc aşiqlərin əhvalatından başlayacaqsınız, ancaq əgər siz
fabulanı danışmaq əvəzinə farsın sizin yaddaşınızda həkk etdiyi
parlaq xatirələri müəyyənləşdirməyə cəhd göstərsəniz, görəcəksininz
ki, gənc aşıqlər yaddaşınızdan tamamilə siliniblər, iki digər personaj
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– kələkbaz və avam obrazlarını isə siz çox yaxşı xatırlayırsınız. Bu
haqda düşündükcə, məlum olacaq ki, süjet özü gənc aşiqlərin deyil,
məhz kələkbazın əməllərinin ətrafında cərəyan edir. Farsda
kələkbazın funksiyası melodramdakı zalımın funksiyası ilə eynidir.
“Süjeti ehtiraslar hərəkətə gətirir”. Əgər melodramı hərəkətə gətirən
ehtiras qeyzdirsə, farsın hərəkətverici ehtirası qeyzin kiçik qardaşı –
yaramazlıqlar əcinnəsidir. Şekspirin Peki farsda kələkbaz ola bilərdi.
Zalım olmaq üçün ona dərinlik və məqsədəyönlülük çatmır. O,
təsadüf nəticəsində və xarakteri baxımdan yaramazdır, ancaq nadir
hallarda pis məqsədlə yaramazlıq edir və çalışır ki, heç vaxt ciddi
zərər vurmasın. O, da Arlekin kimi zarafatsevər, nadincdir.
Əgər taleyin şıltaqlığı bir növ qəzavü-qədərin komik
ekvivalentinə çevrilirsə, adətən Pek, Arlekin, Brigella, Skapen,
Fiqaro kimi personajlar da onun alətinə çevrilirlər. Ən sadə
formalarında şıltaqlıq edən nadinc ideyası kifayət qədər primitivdir
və hətta Şekspirdə bu cür personajların zarafat və şıltaqlıqları məzəli
görünməyə bilər (“On ikinci gecə”də Malvolionun kələkləri gülməli
idimi? Əgər biz əsərin müəllifinin kim olduğunu bilməsəydik, bütün
bunları darıxdırıcı hesab edərdik). Digər tərəfdən, pyesin müasir
dramaturq tərəfindən yazılması və özündə maraqlı ideyalar ehtiva
etməsi faktı onun bəzi personajlarının əsl mahiyyətindən – misal
üçün, Pirandellonun “Bu belədir” pyesindəki sinyor Laudizinin elə
həmin köhnə pyeslərdəki kələkbazın eyni olub, sadəcə müasir
görkəm aldığından yayındırmamalıdır.
Əgər kələkbazlar pyesdə hadisələrin gedişatına daha böyük təsir
göstərirlərsə, avam obrazların sayı daha çox olur. Yaddaşımıza həkk
olunan hər kələkbaza neçə avam düşür? Romalılar üçün normal
nisbət üçün birə sayılırdı. Onların atellana farslarında dörd personaj
iştirak edirdi: Zırrama, Lovğa, Qoca axmaq və Fəndgir. Bunlardan
yalnız sonuncu kələkbazdır. Digər üç personaj avam obrazının
müxtəlif növləridir: elə əvvəldən uğursuzluğa məhkum olmuş səfeh;
hadisələrin inkişafı zamanı məğlub olan lovğa; gəncliyində özünün
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də kələkbaz və gecə məclisləri həvəskarı olduğu şən günləri
xatırlayan, qocalıqda axmaqlaşmış insan.
Yəqin ki, kələkbaz və avamlar haqqında ayrı-ayrılıqda danışmaq
düz olmaz, çünki fars və komediya üçün onların qarşılıqlı
münasibətləri daha vacibdir. F.-M. Kornfordun göstərdiyi kimi,
komediyanəvislikdə ən köhnə münasibətlərdən biri kinayə edənlə
onun kinayə obyekti arasındakı münasibətlərdir. Komik və avam da
belədir, bunlardan biri – kələkbazdır, digəri isə – səfeh. Komizm
onların qarşılıqlı münasibətləri zəminində yaranır. Əgər biz
fikrimizdə müəyyən personajlar cütlüyü qismində fars surətli insan
canlandırmaq istəsək, bu, jeune premier və ingenue (birinci məşuq və
sadəlövh qız ampluası – F. C.) deyil, kələkbaz və avam, rişxəndedən
və yalançı, ser Tobi Belç və ser Endryu Egyuçik, Jek Tenner və
Oktavius Robinson olacaq.
Bu qütbvari əksliyə aşağıdakı paradoks da əlavə olunur: nəticə
etibarilə, kələkbaz özü də axmaq vəziyyətdə qalır. Fars və
komediyada kələkbaz, hiylə və kələklərinə rəğmən, hər dəfə
uğursuzluqla üzləşir. Əvvəldə ağıl əlaməti kimi görünən çeviklik
sonda ritorik və ya gimnastik bacarıqların nümayişi ilə kifayətlənir.
Fars yazan dramaturq insanı qanadsız mələk kimi deyil,
meymundan çox da uzağa getməyən məxluq kimi göstərir. O, insan
təbiətini bizə zərif fərdi özünəməxsusluğu ilə deyil, onun kobud,
alçaq, primitiv təzahürlərində göstərir.
“İncəsənətin yalnız bir təsvir predmeti ola bilər: şüurlu və
təkrarolunmaz şəxsiyyət kimi canlandırılmış insan” fikrini irəli sürən
Odenə inansaq, deməli, fars incəsənət deyil. “Oksford məlumat
kitabçası”nda, deyəsən, fars personajlarının axmaq olması ilə bağlı
təəssüf hissi bildirilir. Ancaq onların vəzifəsi də elə məhz insan
axmaqlığını simvolizə etmək, tanrının özünəxas səxavətlə bəşər
övladına axmaqlıq bəxş etməsini xatırlatmaqdan ibarətdir.
Yuxarıda mən artıq farsla tragediyanın çoxsaylı təmas
nöqtələrindən bəzilərini qeyd etdim, ancaq indi haqqında
danışdığımız münasibətdə onlar diametral şəkildə fərqlənirlər. Paskal
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insanı düşünən qamış adlandırırdı. Bu metaforik təyinat insan üçün
xarakterik iki keyfiyyəti vurğulayır: intellektin varlığı və zəiflik.
İnsanı intellektdən məhrum təsvir edərkən, fars heç də onu gücdən
məhrum və ya bu gücdən istifadə etməyə meylli olmayan qəhrəman
kimi göstərmir. Fars sanki deyir: insanın ən ağıllı heyvanlar sırasına
daxil olması hələ qaranlıq qalır, ancaq dəqiqdir ki, o, heyvandır, özü
də kifayət qədər aqressiv heyvan. İxtiyarında olan kasad ağlı o,
zorakılığa xidmətə, zorakılığı düşünməyə, zorakılığı arzulamağa sərf
edə bilər (Ola bilsin, Mona Lizanın təbəssümü onun kimisə qətlə
yetirmək haqqında düşündüyünə işarədir, ancaq, çox güman ki, o,
heç vaxt reallaşdırmağı düşünməyəcəyi qətllər haqqında arzulara
dalıb).
“Dəli dünya, ah tanrılar”! İştirakçılarının çoxu axmaqlardan
ibarət olan pyes sanki bizə deyir ki, biz özümüz səfehlər dünyasında
yaşayırıq. Öz-özlüyündə bu, fəci obraz deyilsə də, digər tərəfdən, elə
bir obrazdır ki, böyük şairlər – tragediya müəllifləri ondan istifadə
etməklə öz ləyaqətlərinə xələl gətirəcəklərini düşünmürdülər. Bəlkə
də bütün dünyada tayı-bərabəri olmayan məşhur tragediyada (“Kral
Lir” – F. C.) belə sətirlər var: “Biz doğulub axmaqlıqlar səhnəsinə
daxil olduğumuz zaman qışqırıq salırıq”.18
Müdrikliklə yanaşı həmişə onun əksi olan axmaqlığın zəfər
çalmasını da acı şəkildə dərk edirik.
TEATRIN KVİNTESSENSİYASI
Biz Çarli Çaplinin yaradıcılığı haqqında fikir yürüdərkən nədən
danışırıq – ifadan, yoxsa ifa olunan roldan? Az qala, onun
yaradıcılığının hər müzakirəsi bir mövzudan digərinə keçir və məhz
belə də olmalıdır. Meyerhold yazırdı: “Maska, jest və hərəkət
kultuna əsaslanan aktyor sənətinin ideyası fars ideyası ilə qırılmaz
bağlılıqdadır”.
Şekspir V. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1962, 364 səh.
Səh. 258. (“Kral Lirin faciəsi” əsərinin tərcüməsi Mirzə İbrahimovundur)
18
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Əgər melodram dramaturgiyanın kvintessensiyasıdırsa, fars
teatrın kvintessensiyasıdır.
Melodramı yazırlar. Burada dünyanın canlandırılmış obrazını
müəllif yaradır. Farsı isə oynayırlar. Müəllifin töhfəsi təkcə
absorbsiya olunmur, həm də özünəməxsus yozuma məruz qalır.
Melodramın mahiyyətini sözlər və tamaşa təşkil edir – aktyor
danışmağı və özü ilə canlı şəklin gözəl, yaxud qorxunc hissəsini
təsvir etməyi bacarmalıdır. Farsda isə əsas aktyorun bədənidir,
dialoqsa burada yalnız səs telləri və baş beyin yarımkürələrinin
fəaliyyəti ilə kifayətlənir. Jak Kallonun “Neapol rəqsləri” (Balli di
Sfessania) silsiləli qravürlərindəki fiqurlara diqqət yetirin. Onları
melodramatik rol ifaçısı kimi təsəvvür etmək qeyri-mümkündür.
Onlar həmişə əsl “commedia dell’arte” mücəssəməsi olub və aşkar
şəkildə farsı təmsil ediblər. Tamaşa gedə-gedə improvizə edilən
melodramı ağla sığışdırmaq olmur.
Dram sənətinin improvizasiya forması ilk növbədə fars olub.
Ona xas təkəbbürlə o, özünü commedia adlandırırdı. Təsadüfi deyil
ki, biz tragedia dell’arte haqqında heç nə eşitməmişik. Bütün
deyilənləri nəzərə alaraq, mən Meyerholdun söylədiyi fikri dəyişərək
belə deyərdim: fars ideyası aktyor sənəti – commedia dell’arte sənəti
ideyası ilə qırılmaz bağlılıqdadır. Fars teatrı insan bədəninin teatrıdır,
hərçənd fars tamaşasındakı insan bədəni öz təbii vəziyyətindən bizim
səsimizin Şalyapinin səsindən fərqləndiyi qədər fərqlənir. Bu, elə bir
teatrdır ki, burada insanların marionet kukla olmaqlarına
baxmayaraq, yenə də insanlar supermarionet kuklalar olurlar. Bu,
sürrealist bədən teatrıdır.
Commedia
dell’arte
tamaşaları
atellana
farslarının
mükəmməlləşdirilmiş variantı idi. Burada avam obrazı artıq yalnız
üç, kələkbazsa bir növlə məhdudlaşmır. Burada qarşımızda
insanlardan ibarət bütöv bir heyvanat bağı canlanır.
Bu commedia-nın məşhur tipləri ictimai adətlər və hətta
cəmiyyətin özündən daha qədim kökə malikdir. Kallonun
“Rəqslər”ində personajların heyvani mənşəyi o dəqiqə gözə çarpır.
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Düzdür, belə bir fikir də irəli sürülmüşdür ki, ola bilsin, Kallo heç də
commedianın dəqiq surətini canlandırmayıb, digər tərəfdən, istənilən
yayınmaların commedia-nın mahiyyətini bilməklə və intuitiv şəkildə
qavramaqla şərtləndiyini düşünməyə əsasımız var. Aristofanın
quşları öz təbiəti etibarilə əslində sadə şəkildə təqdim olunmuş
təmsillərin mürəkkəbləşdirilmiş istifadə halıdır. Vaxt keçdikcə
komediya personajları insan mahiyyətini dar mənada, Təbiətdən
ayrılmış insan mahiyyəti kimi təcəssüm etdirməyə başladılar.
Bununla belə, ilk olaraq onlar insan mahiyyətini bütöv Təbiətin
tərkib hissəsi kimi canlandırır, insan həyatını isə bütün həyatın bir
hissəsi kimi təsvir edirdilər. Və əksinə, insandan xaricdəki Təbiət
zahiri bir şey deyildi: ümumi həyati qüvvələr insan fiqurlarında
təcəssüm olunurdular. Əgər tragediyalarda tanrılar qəhrəmanlarla bir
sifətdə birləşirlərsə, komediyalarda kələkbazlar və təlxəklər,
Şekspirin “Yay gecəsi yuxu” və “Fırtına” əsərlərində hələ də baş
verdiyi kimi, ruhlar aləminin hər cür xırda əcinnəsi ilə bir sifətdə
birləşir.
Commedia dell’arte on səkkizinci əsrdə söndü. Bizim dövrdə
əsla onun təsirini üzərində hiss etməyən spesifik teatr növü – “Pekin
operası”, çox uzaq olsa da, onunla müəyyən oxşarlığa malikdir.
Amma commedia-nın bəzi izlərini Neapolda Eduardo De Filipponun
teatrında görmək olar, “Pikkolo teatro di Milano” isə commedia
üslublu tamaşaların dirçəldilməsi istiqamətində bir sıra qətiyyətli
cəhdlər reallaşdırmışdı.
Çarli Çaplinin səssiz komediyaları iyirminci əsrin ən böyük
komiki üçün yalnız bədii ifadə vasitəsi olmayıb, həm də özözlüyündə fars janrının şah əsərləridir. Onların sayı ondan çoxdur.
Yarandığı dövrdə heç kim onların əsl dəyərini dərk etmirdi və mənə
məlum olduğu qədər, yalnız bir Paris sinematekası sistematik olaraq,
onları saxlamağa cəhd göstərirdi. Hətta bu gün bu komediyalar
haqqında sənət əsəri kimi danışanda, kino sənətini nəzərdə tuturlar.
Bunların fars janrının şah əsərləri ola bilməsi fikri çoxlarına – ola
bilsin, hətta Çaplinin özünə qəbuledilməz gəlirdi, Çaplin
165

yaradıcılığının sonrakı dövrlərində daha nüfuzlu formalara üstünlük
verirdi, hərçənd bu, heç də həmişə uğurlu nəticə demək deyildi.
Kinoda böyük farslar erasının təxminən 1912-ci ildən 1927-ci
ilə kimi olan dövrə təsadüf etməsi, bir çoxlarının fikrincə, müəyyən
texniki səbəblərlə izah olunur. Kinokamera təzəlikcə ixtira
olunmuşdur, kinolent hələ səsli müşayiətlə birləşdirilməmişdi, fars
isə səssiz ekranla yaxşı uyğunlaşırdı. Şübhəsiz, kinoekran farsın
müəyyən aspektlərinin işlənilməsi üçün teatr səhnəsindən daha geniş
imkanlar yaradırdı. Misal üçün, ekran ənənəvi təqib, qaçhaqov
səhnələri üçün daha yaxşı təchiz olunmuşdu. Kombinə olunmuş
çəkiliş müxtəlif cür zarafat tryuklarının göstərilməsi üçün geniş
üfüqlər açırdı. Kino hətta pantomimanı dəyişdi. Qabaqlar mimlər
xəyali əşyalarla işləməyi xoşlayırdılar. İşin öhdəsindən rekvizitsiz
gəlmək bacarığı onların aktyor sənətinin tərkib hissəsi idi. Ekranda
isə avtomobildən başlamış zəngli saata kimi – istifadə olunan
konkret əşyalar farsın məzmununu əhəmiyyətli dərəcədə yenilədi,
onda çoxlu yeni tərəflər kəşf etdi, onun yeni növünü yaratdı.
Bununla belə, bu və ya digər texniki ixtira heç cür bütöv bir
janrın çiçəklənməsinin başlıca səbəbi ola bilməz. Belə alındı ki,
kinonun ixtirası tarixdə tayı-bərabəri olmayan böyük farslar erasının
son dövrü ilə üst-üstə düşdü. 1870-ci ildə Nitsşe yazırdı: “Bizim
dövrdə, demək olar ki, yalnız fars və balet çiçəklənməkdədir”. O,
haqlı idi, amma, görünür, çoxları bundan xəbərsizdir. Məktəblərdə
Viktoriya dövrü tearının və Viktoriya dövrü dramaturgiyasının tarixi
müəyyən qədər işıqlandırılırsa da, belə təəssürat yaranır ki, Şou və
Uaylddan qabaq dramaturji fəaliyyətlə yalnız Bulver-Litton və Tom
Robertson kimi darıxdırıcı və tutqun fiqurlar məşğul olublar. Bu
mənzərə gerçəkliyə əsla uyğun deyil, çünki, əslində, fars, feyeriya və
komik opera Viktoriya dövrü teatrının qürur və şöhrətini təşkil
edirdi. Gilbert, Sallivan və gənc Pinero bu teatrın kumirləri idilər.
Eyni dövrün fransız teatrı və dramaturgiyasının vəziyyəti ilə
tanış olarkən də biz məktəbdə öyrədilənlərlə reallıqda olanlar
arasında bunabənzər ziddiyyətlə rastlaşırıq. Diqqətimizi Düma-oğlun
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ciddi ideya dramaturgiyasına və Ojyenin sanki hələ iyirminci əsr
qədəm
qoymamışdan
qabaq
çarəsiz
olaraq
köhnəlmiş
dramaturgiyasına yönəldirlər. Ancaq 1860-cı ildən bugünə kimi
yaşamaqda olan fransız teatrı da var. Bu, Offenbaxın operettaları və
Labişin farslarıdır. Yüngül teatr janrının bu iki dahisinin ardınca isə
mahir fars yaradıcısı Jorj Feydo peyda oldu. O, özündən sonra layiqli
davamçı qoymamışdır. Müasir fars erası 1921-ci ildə onun ölümü ilə
sona yetdi, bu, təxminən Çarli Çaplinin fars janrından uzaqlaşmağa
başladığı vaxt idi.
Beləliklə də, Çaplinin farsları eranın əvvəlini deyil, sonunu
müjdələyirdi. Kino xadimləri bu yolla getmədilər. Fars səhnələri son
Çaplin filmlərinin ən yaxşı komponentlərindən olsa da, onlar satira,
tragikomediya, ideya dramına daxil edilmiş əlavələrdən başqa bir şey
deyildi.
Otuzuncu illərdə Marks qardaşlarının yaratdıqları kinofilmlər və
eyni dövrün, həmçinin bir qədər sonrakı dövrün Filds filmləri
məxsusi yer tutmaqdadır. Amma əgər Çaplin erkən filmləri ilə tam
uğur əldə edə bilmişdisə, Marks qardaşları və Filds zamanın dəyişən
ruhuna rəğmən, məşhurluğu çətin mübarizədə qazanmalı oldular.
Saxta ciddilik əsri gəldi. Çaplin, Filds və Marks qardaşlarında
aqressivlik həddindən artıq çox idi, bu isə Rocers və Hemmerstayn,
Norman Vinsent Pil və Duayt Eyzenhauer əsrinin zövqlərinə cavab
vermirdi.
“XƏYALİ AZADLIQ HAVASI”
Melodrama primitiv-vəhşiyanə və infantil janr təyinatı verdikdə,
mən həm də onu bizim təbii mahiyyətimizin maraqlı və həyəcanlı
ifadə yolu qismində müdafiə etməyə çalışırdım, biz ondan imtina
etməli deyilik. İncəsənətdə zorakılığın rolu məsələsində, mən
Platonun deyil, Aristotelin davamçısı olaraq, belə bir nəticəyə gəldim
ki, melodram – tamaşaçıya təsir etdiyi dərəcədə – bizi hitlerlərə
çevirmək təhlüksəindən məhrumdur və hətta, əksinə, bizə sağlam
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şəkildə enerji atmaq, yüngül katarsis hissi yaşamaq imkanı verir.
Fars haqqında da eyni sözləri demək olar, bircə o fərqlə ki, farsda
qaçmaqla canını qurtarmaq istəyi (yaxud Qorxu) deyil, hücum etmək
istəyi (yaxud Ədavət) başlıca hərəkətverici alətdir.
Nitsşe deyir ki, musiqidə ehtiraslar zövq alır. Melodramda
qorxu zövqü oxşanılırsa, farsda ədavət hissi həzz alır.
Otuz il bundan qabaq incəsənətin sanki nədənsə qaçış (burada
ictimai problemlərdən qaçış nəzərdə tutulurdu) ideyasının əleyhinə
çıxmaq dəbdə idi. Melodram da, fars da eskepist sənət
nümunələridir: onlar yalnız sosial problemlərdən deyil, həm də
mənəvi məsuliyyətin bütün digər formalarından da qaçırlar. Onlar
antik filologiyanın bilicilərinin müzakirə etməyi xoşladıqları orgiya
iştirakçıları tək vicdandan və bütün onun qadağalarından qaçırlar.
Çarlz Lem Restavrasiya dövrü komediyalarını “bir neçə tələsik saat
davam edən saturnalialar” adlandırırdı; Lemin aşağıdakı fikrini də
biz tam əsası ilə farsa aid edə bilərik: “Hərdən vicdanın ciddi əmrlər
yeparxiyasının sərhədlərindən çıxıb havanı dəyişmək; həyatı daim
hökm kölgəsi altında boş-boşuna keçirməyib, hərdən arzulara
dalaraq, təxəyyülündə təngəgətirən məhdudiyyətlər olmayan dünya
yaratmaq necə də xoş olur... Mən xəyali azadlıq havasını udduqdan
sonra öz qandallarıma daha rahat dözürəm”.
“Həyatı daim hökm kölgəsi altında boş-boşuna keçirməmək”.
Mühakimədən qaçmaq, cəmiyyətin tiraniyasından və ictimai rəydən
qaçmaq, öz şüurunun hökmündən və öz vicdanının tiraniyasından,
hər birimizin daxilində oturan amansız hakimdən qaçmaq –
incəsənətdən maksimum fayda əxz etməyin ən gözəl vasitəsi kimi
görünür! Bəs onda bütün bu hökm və tiraniya dramaturgiyaya nə
səbəbə və necə sirayət edir? Məgər dramaturgiyanın məqsədi zövq
bəxş etməkdən ibarət deyil? Yoxsa hər iki növ “hökm kölgəsi
altında” daha ülvi, fərqli nəşə mənbələri gizlənir?
Bu sualları qoymaqla: “tragediya və komediya insanların
nəyinə gərəkdir?” – deyə soruşmuş oluruq.
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TRAGEDİYA
ALİ FORMALAR
Ali forma sayılan tragediya və komediya nisbətən aşağı formanı
təmsil edən melodram və farsdan özünün real gerçəkliyə daha
hörmətcil münasibətilə seçilir. Bu kontekstdə, “ali” anlayışı yetkin,
sivil, sağlam, “aşağı” anlayışı isə, müvafiq olaraq, uşağa xas, vəhşi,
xəstə mənaları verir. Bu cür bölgü əsnasında ali formalar aşağı
formaları istisna etmir, sanki onları yenidən emal edir.
Hər birimizin içindəki Piter Pen və hətta Ceyms Barri: “Xeyir
ola, biz real gerçəkliyə hörmətlə yanaşmalıyıq?” – deyə soruşur.
Bernard Şou bu suala belə cavab verir (yeri gəlmişkən, bu, onun
Ziqmund Freyd tərəfindən iqtibas gətirilən yeganə fikridir): “Daha
zəif müqavimət xətti ilə getmək əvəzinə, daha çox üstünlük gətirəcək
xətti seçmək imkanı əldə etmək üçün”. Şübhəsiz, bacarsaydıq, biz
Piter Pen olmağa üstünlük verərdik; ancaq, təəssüf ki, biz böyüyürük,
qocalırıq və ölürük – məsələ kökündə dəyişir. Hərçənd məsələ
müsbət tərəfə də dəyişir: biz sevmək və sevilmək istəyirik, özü də
yalnız uşaqlıqda olduğu kimi deyil. Biz daha dolğun sevgiyə, Piter
Pen üçün əlçatmaz olan təcrübə genişliyi və dərinliyinə can atırıq.
Bəs nəyə görə biz incəsənətdə reallığa nail olmaq istəyirik? Axı
incəsənətin Piter Penin sahəsi olduğu aşkardır.
İncəsənətdə heç kim və heç nə bizi yetkin olmağa məcbur etmir.
Romanda, yaxud pyesdə zövq mənbəyi görməyimiz haqqında məşhur
fikrə necə etiraz etmək olar?
Adətən bu suala belə cavab verirlər: real gerçəkliyin düz üzünə
baxmağın labüdlüyünü dərk edərək, biz onun üzünə baxmaq
bacarığımızı yüksək fəzilət dərəcəsinə qaldırırıq ki, sonra da
özümüzü bununla təbrik edək – guya realizm xətrinə alicənabcasına
zövq almaq imkanımızı qurban gətiririk! Bu cür düşüncə tərzi, bütün
xoşagəlməzliklərinə rəğmən, kədərlə dolu ədəbiyyatın qəbul
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olunmasını nəzərdə tutan “sarsılmaz”, “amansız”, “güzəşt bilməyən”
realizm epitetləri kimi klişelər yaratdı.
Bu mənada, “Kral Lir”in sonluğu haqqında nə demək olar? Biz
ondan zövq alırıqmı? XVIII əsrdə bu suala qəti “yox”la cavab
verərək, Şekspir finalını xoşbəxt sonluqla əvəz edirdilər. Biz sizinlə
bu sonluqdan Şekspirinkindən daha çox zövq ala biləcəkdikmi?
Cavab “yox”dursa, sual yaranır “niyə”? Məgər əzabdolu iztirab
səhnələri zövq bəxş edə bilər? Dram nəzəriyyəsinin bu klassik sualını
XVIII əsrdə Yum və Şiller cavablandırmağa çalışırdılar.
Freydin “Hazırcavablıq və onun qeyri-şüuriliklə əlaqəsi”
kitabının əsas ideyası ilə bu sualın cavabı arasında birbaşa bağlılıq
var.
Freydə görə, real gerçəklik bizə ağrı bəxş edir. Buna görə də, biz
şüurumuzdan
gerçəkliyə
olan
reaksiyaların bir
çoxunu
kənarlaşdırırıq. Real gerçəklik bizə günahkarlıq hissini aşılayır, bu,
isə bizdə həyəcan, narahatlıq hissi doğurur. Beləliklə, bu cür
xatırlatma incəsənətdə arzuolunmaz, xoşagəlməz hal olardı, çünki
ağrı insana zövq bəxş etmir.
Freydin nəzəriyyəsinə görə, rüşvət vasitəsilə bizi bu cür ağrı
haqqında xatırlatmanı qəbul etməyə razı salmaq mümkündür. Bu
rüşvət zərərsiz zövqdən ibarətdir – elə bir zövqdən ki, o, heç bir gizlin
daxili qatlara toxunmur və həyəcan yaratmır. Özümüzü satın almağa
imkan yaratdığımızdan – Freyd bu rüşvəti həzzi dadmağa hazırlıq
mərhələsi sayır – biz sayıqlığımızı bir qədər itiririk. Biz riskə
gedərək, hər hansı qadağan olunmuş istəklərimizin həyata keçdiyi
zaman yaşadığımız zövqün xətrinə özümüzü narahatlığa qərq etməyə
hazırıq. Lətifə danışılarkən elə bir an gəlir ki, bizi məhz bu cür qəfil
zövq dalğası bürüyür və bu an biz gülürük. Lətifələrin danışılması
sənəti xatırladır, özü də tipik sənəti (sənət növlərinin heç də
hamısının bizi güldürmədiyini nəzərə almasaq). İncəsənət hər zaman
adi şəraitdə əlçatmaz olan zövq mənbələrini ortaya çıxarır, həm də
bizim özünümüdafiə mexanizmimiz elə güclüdür ki, istənilən
incəsənət növü həzzin strateji azad olması problemi ilə qarşılaşır...
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Mənim fars janrı üçün istifadə etdiyim bu nəzəriyyəni melodrama da
tətbiq etmək olar.
Görünür, biz Viktoriya dövrünə aid adi melodram müəllifləri
haqqında yüksək fikirdə deyilik, ancaq etiraf etməliyik ki, onların işi
də müəyyən zərgərlik tələb edirdi.
Onların psixoloji vəzifəsi tamaşaçının qəlbində yüngül
nigarançılıq hissi yaratmaqdan ibarət idi. Nigarançılıq yaranmadıqda
tamaşaçı ürəyi həyəcandan titrəmirdi.
Nigarançılıq həddindən artıq güclü olduqda isə, tamaşaçı, bu cür
melodramda özü üçün heç bir əyləncə görməyərək, tamaşa zalını tərk
edirdi. Melodramın məhz hansı elementlərinin nigarançılıq
doğurduğunu təxmin etmək çətin deyil: dəhşət doğuran süjet
vəziyyətləri; qəhrəmanların qarşılaşdığı tükürpədici təhlükələr; bütün
dünyanın düşmən münasibəti və zülmkarın məkrliliyi. Melodram
müəllifi bütün bu elementləri nəyin hesabına nəzarətdə saxlayırdı?
Reallıqdan uzaqlaşma və ekzotikaya getməklə – istər coğrafi, istərsə
də üslub baxımından. O, sanki tamaşaçanı sakitləşdirirdi: qorxma,
bunlar sənin haqqında deyil. Zolya məhz melodramın bu “uzaqlığı”
əleyhinə
çıxırdı.
O,
tamaşaçını
mümkün
qədər
çox
həyəcanlandırmağa hazır idi. Naturalizmi müdafiə etdiyini
söyləyərək, Zolya melodramı faciənəvis-şair mövqeyindən tənqid
edirdi: o, günah anlayışına yaxınlaşmaq üçün tamaşaçıda hətta
həyəcan hissi doğurmağa hazır idi.
Ancaq biz tamaşaçıları bu təşəbbüsü bölüşməyə necə məcbur
edə bilərik? İnsan təbiətinə zövq almaq meyli xasdır; başqa sözlə,
zövq almaq – insanın ən təbii istəklərlərinin hədəfidir. Əgər insan
ağrı duymaq istəyirsə, deməli, o, ağrıdan daha böyük həzz alır – ən
azından mazoxizm halını yada salmaq olar. Beləliklə, bizim
istəklərimiz yalnız digər, daha güclü istəklərlə sıxışdırıla bilər. Hər
hansı bir düşərgə, xeyriyyəçi fond, universitetin tərənnüm etdiyi
bayağı etika real gerçəkliyin üzünə baxmaq istəyimizin qayğısız zövq
almaq istəyindən daha təbii və həqiqi olması fikrini yayır. Dövlət
xadimləri nitqlərində biz vətənpərvələrin, guya xislətimizdə mövcud
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olan real faktların gözünə peşəkarcasına baxmaq bacarığını adi hal
kimi təqdim edirlər. Və əgər, işdir, birdən biz bu bacarığımıza
laqeydliklə yanaşsaq, müəyyən dərəcədə mənəvi şantajın
özünəməxsus növü olan ritorika qəlbimizdə qəhrəmanlıq ruhunu
yenidən oyatmaq üçün kifayət edəcək. Köməyə “iradənin gücü”
çağrılır, o, isə qulağımıza pıçıldayır: “Nəyi isə istəmək istəyi özü
istəkdir”.
İnsan təbiətini öyrənənlər isə, əksinə, düşünürlər ki, dərk etmək
kimi təbii istəyin reallaşmasına, adətən həqiqəti görmək istəyinin
yoxluğu mane olur. Bu ziddiyyət Sofoklun “Çar Edip”ində klassik
təcəssümünü tapan arxetipik tragediya konfliktlərindən birinin
mənbəyinə çevrilib. Gerçəkliyin düz üzünə baxmaq istəyi bizdə
yalnız o zaman yarana bilər ki, bizə xüsusi şirnikləndiricilər təklif
olunsun. Freyd, mən artıq dediyim kimi, onlardan ikisini təhlilə
çəkib: gözəlliyin (bədii formanın xoşagəlimliyinin) doğurduğu həzzi
dadmağa hazırlıq mərhələsi və dərin, gizlin mənbələrdən əxz edilən
daha dərin məmnunluq hissi ki, o, daxilə yönəltdiyimiz həyəcanların
azad olunmasından, qadağan olunmuş meyvəni dadmaqdan ibarətdir.
Bu məsələdə həqiqətin müəyyənləşdirilməsinin digər yolu, ola
bilsin ki, özünə bəraət qazandırmaq istəyinin tədqiqindədir.
Melodram və farsdan fərqli olaraq, tragediya və komediya özünü
ədalət problematikasına həsr edir. Bu fakt tamaşaçı üçün böyük
emosional maraq kəsb edir, çünki bizim ən güclü istəklərimizdən biri
haqlı olmaq yox, haqq qazandırılmaqdır. Bu istəyin kəskinliyini bizə
bəraətin olmadığını duymağımız şərtləndirir. Yuvenalın söylədiyi
kimi: “heç bir günahkar öz ürəyinin hökmü ilə bəraət almır, onun ən
ilkin cəzası da bundadır”. Hər təqsirkar insan – bu isə “hər bir insan”
deməyə bərabərdir – bütün həyatı boyu bəraət qazanmağa çalışır,
bununla belə, ürəyinin dərinliklərində o, özü heç vaxt bu hökmlə
razılaşmayacaq. Sözügedən özünəməxsus əksliyin tədqiqi Frans
Kafkanın bütün həyatının ən əsas əsərinə çevrilmişdi.
Komediyanın
strategiyası
sizin
günahınızın
pyes
qəhrəmanlarının üzərinə köçürülməsindən ibarətdir. Biz kənarda
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qalırıq. Brextin terminologiyasından istifadə etsək, onlar bizə
“yabançılaşıblar”. Digər tərəfdən, tragediya günahın incəsənətdə
mümkün əksini daha birbaşa, səmimi və dolğun şəkildə reallaşdırır.
Tragediya süjetinin dinamikası bizim günahsızlığımızı sübut etmək
cəhdlərimizin israrlılığına müvafiqdir. Tragediya bəlağətinin coşqusu
isə bizim bəraət hökmü çıxarılması barədə yalvarışlarımızın
israrlılığına müvafiqdir.
Ancaq bütün bu cəhd və yalvarışlar əbəsdir. Onlar yalnız
ədalətdən imtina nəticəsndə uğur qazana bilərdi. Tragediya
qəhrəmanı həqiqətən günahkardır. Günah – onun yaranma səbəbidir.
Melodramda biz özümüzü – nə qədər gülməli olsa da! – günahsızlıqla
eyniləşdirdiyimiz və sanki daima başqa insanların xəbisliyinin
qurbanı olmaq təhlükəsi altında yaşadığımız halda, tragediyada
özümüzü günahla bağlayır və konfliktdə yaşayırıq – amma sual
yaranır: kiminlə? Özünü günahla eyniləşdirən və özünü günah
hissinin hökmünə buraxan şəxs artıq ürəyində qərar verir ki, o
canidir.
Şopenhauerin tragediya nəzəriyyəsi ilə bütünlükdə (bu, onun
“Dünya – iradə və təsəvvür kimi” əsərinin üçüncü kitabında açılır)
razılaşmamaq olar, ancaq onun fəci süjetli bütün cinayətlərin əsasında
– dünyaya gəlmək aktının durması haqqında fikrinin kifayət qədər
dərin mülahizə olduğunu inkar etmək də mümkünsüzdür. İlkin günah
haqqında xristian təliminin də nəzərdən keçirilən məsələylə birbaşa
əlaqəsi var: “Bəraətə can atıram, amma boynuma da alıram ki, mənə
bəraət yoxdur”.
Tragediya müəllifinin günah hissinə daha böyük qüvvəylə
istinad etməyə və bununla da, tamaşaçıda təşviş hissini doğurmağa
hazırlığının dərki qeyri-tragediya – xüsusilə də, melodramtik –
dramaturgiyanın yüngül, ani və xoş təsir bağışlayan cazibəsini daha
da canlı təsəvvür etməyə kömək edir. Tragediyada insan qəddar
mübarizənin üzləşdirdiyi mələk və yırtıcıdır. Dəhşətlidir! Özünü
mələklərlə bir tutub, bütün bədbəxtliklərə görə iblisləri
günahlandırmaq daha xoş olardı! Melodram müəllifi məhz bu yolla
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gedir. Melodramın vəzifəsi də bundan ibarətdir. Və məhz bu
səbəbdəndir ki, şairlər, tənqidçilər və özünü bu dünyadan saymayan
digər şəxslər istisna olmaqla, çoxları üçün melodram, şübhəsiz,
tragediyadan daha əhəmiyyətlidir. “Dünya – mənim təsəvvürümdür!”
– deyən filosofun zəif səsi onun əsərindən eşidilir. “Yox – dünya
bizim melodramdır!” – deyərək dövlət xadimi yüksəkdən ona etiraz
edir və kütlə onun dalınca deyilənləri təkrarlayır. Tarix də məhz bu
yolla, hər bir səhifəsində əks sinif, irq, yaxud ölkədən olan iblislərin
biz mələklərə qarşı hiylə işlətməsilə yazılır.
Şair, tənqidçi və filosof həqiqətin gözünə baxır, amma demək
olar ki, onun özünə heç bir təsir göstərmirlər. Dövlət xadimi və ona
qulaq asan kütlə, çox güman ki, özlərinin inandıqları sürrealistik
fantaziyalar vasitəsilə gerçəkliyin ictimai-siyasi tərəfi ilə
manipulyasiya edir. Yəqin onların tam ciddi görkəmlə son dərəcə
mənasız cəfəngiyyat danışmasına imkan yaradan sarsılmaz səmimilik
də buradan gəlir. Onların başladığı müharibələrdə iştirak edən
istənilən kəs hər iki döyüşən tərəfin dövlət xadimlərinin dayanmadan:
biz qalib olacağıq, çünki ədalət bizim tərəfimizdədir –
təkrarladıqlarını həmişəlik yadda saxlayıblar. Axı bütün insanların
zülmkarlara və qəhrəmanlara bölündüyü fantaziyalarda – yəni
melodramatik fantaziyalarda – qəhrəmanların qələbəsi heç bir şübhə
doğurmur.
Marqarita Qotye, əgər onun kim olduğunu unutmasaq, öz gözəl
hərəkətindən sonra firavan həyat yaşasaydı, yaradıcısı Dümanın işini
müşkülləşdirəcəkdi. Buna görə də, məziyyətli insanın qisas iddiası ilə
müəllif son aktda onu o biri dünyaya göndərir. Bununla da bir daha
nümayiş olunur ki, günahın əvəzi ölümlə verilir və əksinə, yalnız
fəzilət mükafatlandırılır. Müasirlik ruhu burada, əsasən, dar ağacının
vərəmlə əvəz olunmasındadır.
Aşkardır ki, həqiqi əxlaq mənfəətlə eyniləşdirildikdə ondan heç
nə qalmır, dramaturgiya isə – və bu, bizi indi daha çox maraqlandırır
– özünün əsas mövzularından birini – etika və mənfəətpərəstlik
arasındakı konflikt mövzusunu itirir. Misal üçün, bu cür konflikt üçün
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klassik və əvəzolunmaz halı nəzərdən keçirək – Məhəbbət (mənfəət)
və Namus (etika). Əgər biz Məhəbbətin həmişə alicənab olması və
qadına qarşı istənilən qeyri-alicənab hissin məhəbbət deyil, şəhvət
olması fikrindən çıxış etsək, drama de honor – “namus dramı”nın
mahiyyətini aşkarlamış olacağıq. Mənim yuxarıda göstərdiyim kimi,
melodram müəyyən çərçivələr daxilində kifayət qədər həyati ola
bilirsə də, bu çərçivələr həddindən artıq dardır və onları tərk etmək
üçün tragediyaya ehtiyac var.
KOMEDİYA VƏ TRAGEDİYADA XARAKTER
Yəqin ki, ali və aşağı formalar arasındakı fərq pyes
işirakçılarının xarakterlərində, onların yaratdığı insan obrazlarındakı
qədər başqa heç yerdə bu cür əyani aşkarlıqla təzahür olunmur. Əgər
farsda bizə kələkbaz və avamları, melodramda zülmkar və
qəhrəmanları göstərirlərsə, komediya və tragediyada bizə kimləri
göstərirlər? Məncə, bu suala ən gözəl qısa cavab belə olacaq:
komediya və tragediyada bizə eyni dörd personajı daha mürəkkəb
formada təqdim edirlər.
Bu, heç də daha naturalist formada demək deyil. Biz adətən daha
ciddi formaları ciddiliyi daha az formaların yumşaldılmış və reallığa
yaxınlaşdırılmış bənzəri kimi təsəvvür edirik. Biz hesab edirik ki,
tragediya və komediyalar “gerçəkliyə daha yaxındır”, özü də bunun
altında “daha etibarlı”, “gündəlik həyatı daha həqiqətəuyğun şəkildə
əks etdirir”, “sağlam düşüncəyə daha müvafiqdir”, yəni “daha realist
və hörmətəlayiqdir” kimi halları nəzərdə tuturuq. Ancaq bu geniş
yayılmış fikir heç nəyə əsaslanmır. Ben Conson və Molyerin
personajları onların yaradıldığı an məlum ənənəvi tiplər qədər
ekstravaqantdırlar. Bu personajlar get-gedə tamamilə özünəməxsus
ekstravaqantlığı ilə daha da çox seçilirdilər.
Ben Consonun dramturgiyaya verdiyi ən böyük töhfə “xasiyyət
nəzəriyyəsinin” komik xarakterə birbaşa tətbiqi idi. “Hərə öz
xasiyyətindən kənar” komediyasında personajlardan birinin dilindən
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Ben Conson yalnız ekssentrikliyi, yaxud səfehliyi ifadə edən
xarakterləri lağa qoyur və xarakterə öz izahını verir ki, mən burada
təkrarən onu sitatlaşdırmaq istəyirəm:
Hər hansı bir keyfiyyət
Əməlləri, ağlı da, güc və hissləri bütün,
Bir yola yönəldərək, əsir edirsə bizi,
Xasiyyət özüdür bu.
Consonun təsvir etdiyi personajlar “əsl insanlar”, “tiplərdən
fərqli fərdiyyət” (bu sözlərə bu gün verilən mənada) olmasalar da,
Conson bacardığı qədər insanı tam şəkildə təsvir etməyə çalışırdı.
Onun üçün bu, insanın əməllərini, ağlını və gücünü hərəkətə
gətirməkdən ibarət idi. Volpone bu və ya digər bioqrafik təfərrüatlar
və diaqnostik təhlil hesabına deyil, emosional tamlığı baxımından
fars qəhrəmanından daha mürəkkəbdir. Onun acgözlüyü – yalan və
ya hər hansı simptom deyil, bu, tamamilə güclü bir ehtirasdır.
Consonun qəhrəmanları kimi, Molyerin də pyeslərinin əsas
iştirakçıları sadəcə qeyri-adi obrazlar olmayıb, həm də hər hansı bir
ideyanın təsiri altına düşmüş divanə, dəlilərdir ki, bu ideya onlar
üçün beyindən çıxmayan fikir, düşkünlük, qızğın ehtirasa çevrilib.
Məhz bu gərgin ehtiras hər iki dramaturqun pyeslərində özünəməxsus
emosional atmosfer yaradır.
“Tartüf”də çıxış nöqtəsi kimi bir cüt ənənəvi tip götürülür –
yalançı-dindar və onun sadəlövh qurbanı görkəmində peyda olan
kələkbaz və avam, yalançı və səfeh tipləri. Bu qarşıdurmanın özündə
elə bir partlayış gücü gizlənir ki, bir sıra tədqiqatçılar bu
qarşıdurmadan o yana baxmaq iqtidarında olmurlar, nəticədə, onların
əsərlərində Molyerin heç vəchlə dinin deyil, yalnız yalançımöminliyin əleyhinə çıxması kimi fikirlər səslənir və tartüflüyün dini
hesaba almayaraq, onu yalnız pul fırıldaqlarını həyata keçirmək üçün
örtük məqsədilə istifadə etməsi haqqında mülahizələrə rast gəlinir.
Pyesdə mənzərə Tartüfün real şəhvət düşgünü olmasıyla
mürəkkəbləşir. Elmira onun üçün yalnız varlanmaq yolunda vasitə
deyil. Onun şəhvət hissi keçirməsindən biz dekoltenin tənqidi zamanı
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lazım olandan artıq maraq göstərilən an şübhələnirik. Məhz buna
görə, o, yaramaz obrazı kimi nələrisə itirir, amma bunun sayəsində də
dramatik xarakter kimi çox şey qazanır.
Ümumiyyətlə, Tartüf riyakardırmı? Məgər onun dindarlığının
səmimi olduğunu və digər dindarlar kimi, onun da günah işlətdiyini
bilərək özünü saxlaya bilməməsini ehtimal etmək olmaz? Əlbəttə, o,
insanları dərk edərək aldadır. Bəlkə o, qeyri-şüuri şəkildə özünü də
aldadır? Axı Tartüf, əgər söz açmışıqsa, az qala istənilən Dikkens
personajına xas gözəl “danışıq xətti”nə malikdir, komik “danışıq
xətti”nin əsas məqsədi isə özünü aldatmadır. Sözlər uydurulmuş
dünya yaradır.
“Tartüf” pyesinin dinə heç bir xələl gətirmədiyini düşünənlər,
yəqin ki, Orqonu nəzərə almırlar. Orqon obrazı etiqadın hansı
təhlükələr doğurduğuna bariz nümunədir. Orqon Molyer dövrünün
bütün saleh möminlərinin təbliğ etdikləri dünyəvi işlərdən uzaqlaşmış
dindarlığın coşqun tərəfkeşidir. Molyer, məsələnin mahiyyəti heç
kimin diqqətindən qaçmasın deyə, bu məqamın üzərində ətraflı
şəkildə dayanır. Hərçənd Tartüf hansısa anda şəhvətin əsirinə
çevrilirsə də, ümumilikdə o, heç də çılğın temperamentə malik deyil.
Pyesin emosional ovqatını əsasən Orqon yaradır, belə ki, Molyerin
əsl gülüş hədəfi yalançı dindarlıq deyil, dini şövqdür. Əgər bu,
davranışlar komediyası olsaydı, “davranış” burada ikisindən biri
olmalıydı: fanatizm, yaxud etiqad. Bəs dəqiq olaraq hansı?
Qalmaqallı şöhrət qazanmış sözügedən əsərin qalmaqallığı məhz bu
qeyri-müəyyənlikdədir. Orqon obrazı müasir natralizmlə heç bir
əlaqəsi olmayan metodla yaradılmışdır. Orqon, pyesə mənfi resenziya
yazacağı təqdirdə istənilən Nyu-York qəzetçisinin söyləyəcəyi kimi,
açıq-aydın gülüncdür, sərsəmdir və s. Bütün bunlara baxmayaraq,
onun xarakteri heç də sadə deyil. Bu xarakteri açaraq onda yeni-yeni
tərəflər tapmaq olar. Orqon tapmaca olaraq qalmaqdadır və ən
azından, bu keyfiyyət onu “əsl insan”a yaxınlaşdırır.
Mürəkkəblik öz ardınca məchulluq, qeyri-müəyyənlik gətirir.
Tragediyada bu, komediyadan daha aşkar şəkildə özünü büruzə verir.
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Melodramın qəhrəman və zülmkarlarının başına tragediya əsərində
nələr gəlir? Tragediya qəhrəmanı, əslində, qəhrəmanlıq
mücəssəməsidir, melodram qəhrəmanına isə adətən əsl qəhrəmanlıq
xas olmur. Digər tərəfdən, melodram qəhrəmanı yaxşılığı təcəssüm
etdirdiyi və bu səbəbdən də, həmişə düzgün hərəkət etdiyi halda,
tragediya qəhrəmanı hansısa vacib məqamda yanlış addıma yol verir
və fəciliyin izahlarından birinə görə, onu bu addımı atmağa
“qəlbindəki saxtalıq” sövq edir.
Gördüyümüz kimi, melodramda zülmkar obrazı daha çox maraq
doğurur. Standart melodramlarda tamaşaçını əyləndirən, yaxud
qorxudan zülmkarın mövcudluğu qəhrəmanların darıxdırıcı
davranışını və ondan da darıxdırıcı olan nitqlərini necəsə
kompensasiya edir.
İnsanlar belə qurulublar ki, xalis halda günah onları fəzilətdən
daha çox maraqlandırır. Melodramın ən yaxşı yaradıcıları, əlbəttə ki,
bunu anlayırdılar. Misal üçün, Şekspiri götürək. “III Riçard”
haqqında melodram kimi danışmaq məqbuldursa, əsərin qəhrəmanı
baş qəhrəman deyil, ləyaqəti təcəssüm etdirən və köməyə yetişən
personaj Riçmonddur, özü də ona əsərin sonunda yalnız kiçik rol
ayrılıb. Riçmond melodramatik mənzərənin tamlığı üçün lazımdır,
ancaq, deyək ki, o, kompozisiyanın küncündə təzadlı rəng
yaxımından artıq bir məna kəsb etmir.
Çarlz Dikkensin melodramatik əsərlərində “qəhrəman” daha
əhəmiyyətli rol da oynaya bilər, ancaq bu, bizim diqqətimizdən
kənarda qalır, çünki adətən o, passiv hərəkət mərkəzidir. Mister
Merdstoun və onun bacısı dəyişməz olaraq, öz şəxsiyyətlərinin izini
buraxdıqları hər bir səhnədə dominant mövqedədirlər, Devid
Kopperfild isə – hərfi mənada, bütün bu hadisələrin başına gələ
biləcəyi istənilən uşaqdır: (hansısa mənada) həqiqətən bunları
yaşamış Dikkens; oxucu; ümumiyyətlə, istənilən hər bir kəs. Devid
tragik qəhrəman deyil, o, heç Dikkensin yaddaqalan personajlarından
da deyil, ancaq o, özündə məhz kontekstin tələb etdiyini daşıyır.
Təxminən eyni sözləri xüsusi olaraq səhnə üçün yaradılmış çoxsaylı
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melodramlarda görünən solğun gənc insanlar haqqında da demək
olar.
Zülmkar obrazlarına gəldikdə, tragediyanın onlarsız keçinə
bilməsi haqqında fikrin təsdiqi qismində, adətən, Corc Mereditin
“Müasir sevgi” silsiləsindən məşhur sətirləri misal gətirirlər:
...səhər qaytara bilməz geri
İtirilən hər şeyi. Günah görmürəm:
Şər xeyirə qarışıb. Keçinirmiş canisiz də faciə!
Süjeti ehtiras çəkir aparır: Cani yox,
Saxta qəlb satacaq bizi.
Razılaşmamaq çətindir. Ancaq müəllif tərəfindən heç vaxt dram
nəzəriyyəsinin ifadəsi kimi düşünülməyən bu parçada belə, bircə
kəlmə də deyilmir ki, tragediyada zülmkar cani obrazları işlədilə
bilməz,
yaxud
işlədilməməlidir. Barışmaz
“anti-zülmkar”
tendensiyası tragediyaya deyil, naturalizmə xasdır. Tragediya və
melodram bir-birinə naturalist ədəbiyyatdan daha yaxındırlar.
Dramaturgiya haqqında yazan heç bir müəllif dramatik
zülmkarları nəzərə almadan keçinə bilmir, çünki böyük dramaturqlar
onları həmişə nəzərdə tutublar. Və əgər III Riçard melodram
zülmkarıdırsa, Yaqonun zalımlığı faciəsayağıdır. Bəs onlar arasında
fərq nədən ibarətdir?
Əlbəttə, fərq Yaqonun daha artıq naturalistliyində və
sıraviliyində deyil. Zənnimcə, bu fərqin iki aspekti var: bizim onlara
münasibətimizdəki fərq və dərində gizlənən fərq. Biz Riçarda
gülürük, hərçənd o, nadir hallarda hazırcavab olur. Yaqo, adətən,
hazırcavabdır, amma biz gülürüksə, bu gülüş heç də şən olmur:
zarafat bir qırağa, ancaq onun özünü biz ciddi qəbul edirik.
Bizim bu iki personaja münasibətimizdəki fərq belədir.
Obrazların dərinliyindəki fərqləri xarakterizə etmək daha çətindir.
Belə bir faktdan başlayaq ki, roman oxucusu və həvəskarları
Yaqonun səthi, qeyri-müəyyən personaj olduğunu düşünürlər, çünki
o, kifayət qədər adi deyil, bizə görə, ədəbiyyatda və həyatdakı
tanışlarımızın çoxunda olduğu kimi, xeyirlə şər onda bərabər
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səviyyədə paylaşmayıb. Doğrudan da, Yaqo obrazı heç də – romanın
bizi həyat və insan xarakterinin həqiqətəuyğun əksinə iddialı yeganə
vasitə olduğuna inandırmağa çalışdığı – parlaq fərdi xüsusiyyətlərin
köçürülməsi yolu ilə yaradılmayıb. Romanın sırıdığı qərəzli fikirləri
kənara qoyub, biz Yaqo obrazının səthi deyil, dərin olduğunu deyə
bilərik. Yaqonu yaratmaq üçün Şekspir şər bataqlığının dərinliyinə
enməliydi. Yaqonun xarakteri yapışqan bataqlıq lilindən hörülüb. III
Riçardın xarakterində cəmləşmiş şər, bizə görə, müəyyən mənada,
“əyləncə üçün” düşünülüb; Yaqodakı şər isə real və tamamilə ciddi
mahiyyət kəsb edir. Adolf Hitlerin əsrində isə, biz xəbisliyində Yaqo
kimi həddini aşan, hətta dəhşətli personajın bizi əhatə edən
gerçəklikdə özünə real bənzər tapmamasına öz atalarımızdan daha az
dərəcədə inanırıq. Onu bəzi nasist başçıları ilə müqayisə edin və
özünüz görəcəksiniz ki, Yaqo onlardan daha yaraşıqlıdır.
Bəzi dramaturgiya tədqiqatçıları hesab edirlər ki, Otellonun
tənəzzülü yalnız Yaqonun hiylələri hesabına reallaşdı. Bu cür yozum
pyesi melodrama çevrir. Əslində isə, Şekspir Yaqo və Otello arasında
məsuliyyəti mahircəsinə ayırır. Yaqo təhrik edir, ancaq Otello bu
fitvanın qurbanı olduğuna görə günahkardır. Bu amillərdən istənilən
biri olmasaydı, bədbəxtlik də baş verməzdi. Yalnız melodram
qəhrəmanları tamamilə sadəlövh, sağlam olur və tamlığı ilə seçilirlər.
Buna görə də, onlar efemer və qeyri-realdırlar. Otello öz daxili ilə
ahəng yarada bilmir. O, özünü kənardan görmür – o, özünü
dramatikləşdirir. O ləyaqətlidir, onun güclü cazibəsi var, ancaq o, çox
asanlıqla dağıdıcı qüvvələrin təsiri altına düşür – Şekspirin qaradərili
insanın temperamenti haqqında təsəvvürləri belə idi. Yaqo Otellonun
ehtirasları ilə oynayır, o, da kor qəzəbin təsiri altında çılğınlaşır.
Hamlet kimi, Otello da düşdüyü konkret vəziyyətə yaraşmayan
ləyaqət və zəiflik nümayiş etdirir. Bir çoxları Otellonun
çatışmazlıqlarını görmək istəmirlər. Məncə, biz son səhnələri tələsik
və diqqətsiz oxuyuruq. Yaşadığımız dövr vəhşi irqi nifrəti ilə seçilir.
Bu, isə hər şeydən əlavə, o deməkdir ki, yaxşı, nəzakətli insanlar bu
nifrətlə əlaqəlindirilməkdən həddindən çox çəkinirlər – misal üçün,
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onlar Otellonun barbar, vəhşi olduğunu inkar edirlər. Ancaq fakt
faktlığında qalır. Yaqo və Otello özləri ilə sivilizasiya və barbarlığın
nöqsanlarını təcəssüm etdirirlər.
Özü də biz yalnız bunu deyil, daha əhəmiyyətli bir şeyi inkar
etməyə meylliyik. Naturalizmin, həmçinin ümumilikdə müasir
həyatın son nəticəsi tragediya və komediyanı bütövlüklə yumşaltmaq
və “daha naturalist” etməyə yönəlib. Teatr səhnələrində biz Pol
Robsonun ifasında şərəfli, sevimli Otellonu və Moris Evansın
ifasında isə şərəfli, sevimli Hamleti görürük. Bir sıra teatr
resenziyaçıları qəzet səhifələrində pyesin əsas qəhrəmanlarının yalnız
“həyati baxımdan inandırıcı” deyil, həm də “simpatik” olmalarının
vacibliyinə israr edirlər. Bu tələb yaşlı sənəkarları kifayət qədər çətin
vəziyyətlə üzləşdirir, belə ki, onların qəhrəmanları həqiqətəuyğun
deyil və həmişə antipatiya doğurmasalar da, hər halda qınanmalı,
qəribə və xəstətəhərdilər.
Bizə etiraz oluna bilər ki, müasir teatr xəstə psixikanın təsvirinə
öz töhfəsini verib və müasir pyesdə iştirak edən qəhrəmanların tərkibi
get-gedə xəstəxanadakı xəstələrin siyahısını xatırladır. Fikrimizcə, bu
etirazın məsələnin mahiyyətinə heç bir dəxli yoxdur. Brodveydə
gedən tamaşalarda vurğu bütün bu əsəbi xəstələrin qəlblərinin
dərinliklərində yaxşı insanlar olduğuna edilir. Faktiki şəkildə,
nevrozlar – əsas mahiyyətləri “simpatikliyində” olan personajlara
“həyat həqiqətini” çatdırmaq üçün lazımdır. Əksinə, “Volpone”də
bütün qəhrəmanlar yaraşıqsızdır, onlar hamısı xəstədirlər, özü də
onlara inandırıcılıq gətirəcək dərəcədə yox, qeyri-təbii həddə çatacaq
dərəcədə çox xəstədirlər. Ben Consonun qəhrəmanları normadan
kəskin şəkildə kənara çıxırlar. Onun pyeslərinin gerçəkliyi –
dəlixanadır.
Deyəcəksiniz ki, axı bu, tragediya yox, komediyadır, özü də ən
kobud tiplisindən. Düzdür. Ancaq tragediya da xəstəliyin tədqiqi ilə
məşğuldur. “Makbet” əvvəlcə banal və hətta ağlabatan motiv
əsasında (hökmdar olmaq istəyi) törədilən adi cinayət hadisəsi kimi
görünə bilər, ancaq Şekspir əsərin son nöqtəsini qoyduqda, artıq
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gözümüzün qarşısında iki insan şəxsiyyətinin tamamilə tənəzzülə
uğradığının şahidi oluruq. Biz qorxunun igid əsgəri titrəyən əsəb
yığınına çevirməsini görürük. Biz dəhşətin qorxu bilməyən bir
qadının psixikasını dağıtdığını görürük. Pyesin başladığı siyasi qətl
hadisəsi sonrakı səhnələrdə Makdufun azyaşlı uşaqlarının qətli ilə
müqayisədə heç nədir. Pyes özlüyündə gecənin qurtaracağına
səyahəti xatırladır. Erkən naturalistlərdən başlamış bitniklərə kimi
bütün modernist-dramaturqlar xəstəliyin məhz belə təsirli təsvirinə
can atırdılar, amma onlar buna çox nadir hallarda nail ola bilirdilər.
“Hamlet” və “Çar Edip”dəki xəstəlik haqqında son yarım əsr
ərzində bizə çox danışıblar, ancaq məgər bu iki pyes istisna təşkil
edir? Edmund Uilson Filoktetin irinləmiş yarasında, həmçinin
Antiqonanın qardaşına hədsiz sevgisində psixopatologiya izləri
görüb... Ancaq mən “xəstə” sözünü psixoanalitiklərin diqqətini
cəmlədikləri yalnız bu cür simptomlara və rəmzlərə münasibətdə
işlətmirəm. Mən daha adi və eyni zamanda da, daha ciddi məqamları
nəzərdə tuturam.
Tragediya və komediya qəhrəmanlarının xarakterinə ötəri nəzər
salmaq yetərlidir ki, hər iki janrın insan normasından kəskin
kənarlaşmanı, daxili tarazlığın kəskin şəkildə pozulmasını tədqiq
etdiyini görək. Məncə, tragediya və komediyanın qeyriəhatəliliyindən danışmaq düzgün olmaz, bununla belə, qeyd
olunmalıdır ki, onların insan təbiətinə marağı müəyyən bir sahə ilə
məhdudlaşır: onlar yalnız müstəsna hallarla maraqlanırlar.
Tragediya və komediya xarakterlərini, deyək ki, Tolstoyun
“Hərb və sülh” romanı kimi bir əsərin psixi baxımdan sağlam
qəhrəmanları ilə müqayisə etdikdə, bu keyfiyyət daha çox gözə
çarpır. Hər halda, çox az sayda yazıçı olar ki, onu insan psixikasının
kəskin ağrıları və acıları maraqlandırmasın. İllər ötdükcə bu maraq
Tolstoyun özündə də artmışdı – “Anna Karenina”da tragik xəyanət
hekayəsinin tədqiqindən başlayan maraq hissi, “Zülmətin hökmü” və
“Dirilmə” əsərlərində qorxunc cinayətlərin təhlili ilə yekunlaşırdı.
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Klassisizm dövrü Fransasında “daha sağlam” tragediya ideyası,
yəni əxlaqi, mənəvi sahələrdə göstərilən qorxmaz şücaətləri təsvir
edən qəhrəmanlıq tragediyası hökmranlıq edirdi. Kornel əxlaqi
baxımdan əlçatmaz yüksəkliklərdə məskunlaşan qəhrəmanlarına,
doğrudan da, inanılmaz qəlb genişliyi bəxş edirdi. Bu səbəbdən də,
onun əsərləri bizi onlarda tragediya elementinin olmaması ilə
heyrətləndirir.
Bununla belə, Kornelin yaradıcılığında heç də hər şey bu qədər
sadə deyil. Düzdür, az qala fövqəlinsana xas alicənablıq davranışını
təxəyyülündə canlandırmaq bacarığına malik olsa da (o, doğrudan da,
sadəcə təmtəraqlı ifadələrlə danışmır, bütün əməlləri təxəyyülündə
canlandırırdı), o, Əməl-fəaliyyətin ardınca getməyəcək dərəcədə
yaxşı dramaturq idi; bəzən Əməl-fəaliyyət onu bir Allah bilir hara
aparıb çıxarırdı. Məsələn, “Horasi”də döyüşdə düşmən tərəfi təmsil
edən nişanlısını itirmiş bacının öz qardaşı və ölkəsinin qazandığı
qələbəyə sevinmədiyini görən qardaş onu öldürür. “Bu hərəkətə
bəraət qazandırmaq olarmı?” sualı, onun müdafiəsi üçün istifadə
olunacaq arqumentasiyanın xarakterindən asılı olmayaraq,
problemlidir. Son aktda verilən izahatlar heç də hər şeyi izah etmir.
İstər-istəməz, ağla belə bir fikir gəlir ki, qətl bu və ya digər motivlərə
görə deyil, impulsun təsirindən, son olaraq da, Kornelin özünün
impulsiv oyanışının təsiri nəticəsində yerinə yetirilir. Çoxsaylı
əsərlərinə əsasən fikir yürütməli olsaq, həyatı öz ali “mən”i ilə
yaşadığı uzun sevgi hekayətində keçən başdan-ayağa rasionalist “dahi
və ustad” Kornel də, bütün insanlar kimi, öz divanəlik dövrlərini
yaşayıb. Hər halda, onda Kleystdən nəsə var idi və hər dəfə
moralizator-əxlaqçı mürgüləyəndə, dramaturq oyuna qoşulurdu.
Rasin haqqında ümumiyyətlə danışmamaq olardı. Düzdür, onun
yaradıcılığında Kornel elementi var. O, hətta özünüqurban şücaətini
göstərən qəhrəman obrazına şəxsi yanaşma nümayiş etdirir. Ancaq
Berenika və Andromaxa onun üçün Hermiona və Fedradan daha
xarakterik deyillər. Şekspirin baş qəhrəmanları kimi, Rasinin
qəhrəmanları da öz ehtiraslarının qullarıdır – verilən halda, yalnız bir,
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erotik ehtirasın kölələri. Rasinin pyeslərində şəhvət hissi insan qəlbini
Şekspir pyeslərindəkindən daha böyük qüvvə ilə alçaldır və yeyir.
Antoninin dəlisov şəhvət hissi, heç olmasa, təsəlli qismində, az qala,
imperiayaya sahib olmaq qədər böyük arzu bəxş edirdisə, Hermiona
və Fedranın dəlisov şəhvət ehtirası onlara yalnız daxili boşluq, kədər
və ümidsizlik gətirir. O, çağrılmadan gəldi və onu aradan qaldırmaq
qeyri-mümkündür. Əgər Antoni bütün dünyanı itirərkən qalib
gəldiyini düşünürsə, Fedranın belə bir təskinliyi yoxdur. Fedranın
İppolitə olan duyğuları onun özündə belə, dəhşət doğurur. Ancaq o,
özü ilə bacara bilmir. Bu tragediyada heyvani instinkt, ruhi xəstəlik –
necə istəyirsniz adlandırın – taleyi təcəssüm etdirir.
Fedra həm özünə, həm də başqalarına bədbəxtlik gətirir və Rasin
də bunu bilirdi. O, qəsdən xəstəhal düşünülmüş uebstersayağı
tragediyada əla qəddar qadın qəhrəmanı ola bilərdi. Ancaq Rasin
qarşısına xəstəliyə cəlbedicilik qatmaq məqsədi qoyaraq, onu bir
qədər də çətinləşdirdi. Rasinin müasirlərindən biri onun haqqında
yazırdı: “... söhbət əsnasında, Rasin bir neçə dəfə demişdi ki, yaxşı
ədib ən böyük cinayətləri bağışlanıla bilən kimi göstərməyi və hətta
cinayətkarlara qarşı mərhəmət hissi təlqin etməyi bacarmalıdır. Onun
həmsöhbətləri bunun mümkünlüyünü inkar edib, bu qəribə fikri lağa
qoymağa cəhd göstərdiklərindən, istehzalardan bezən Rasin Fedranı
onun bədbəxliklərinə mərhəmət oyadacaq şəkildə təsvir etmək
qərarına gəlir. Və o, bu işdə o qədər irəli getdi ki, tamaşaçı yüksək
məziyyətli İppolitə deyil, cani ögey anaya acıyır”.
Tragediya melodramdan alidir, özü də bir çoxları düşünür ki, bu
alilik sağlam düşüncənin çoxluğundadır. Uilyam Arçer tragediyanın
fərqləndirici xüsusiyyəti kimi “məntiqi və rasional” olmasını
göstərirdi. Əslində isə, o, heç də melodrama aid əcaib, qaranlıq,
xəstəhal elementləri kənara atmır. Tragediya onların istifadəsində bir
qədər də uzağa gedir. Tragediyada mənəvi sarsıntılar, patologiya,
məhvedici və qorxunc ehtiraslar hətta melodramdakından da çoxdur.
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ÖLÜM GÜNDƏLİK HƏYATIMIZDA
Bu və ya digər predmetin yayılmış ümumi dərki kimi, bu və ya
digər sözün yayılmış ümumi təyini də daim mütəxəssisi özündən
çıxarır, bununla belə, öz-özlüyündə böyük maraq kəsb edir, tədqiqat
üçün ideal çıxış nöqtəsi ola bilir. Tragediya və komediyanın hamı
tərəfindən qəbul edilmiş dərki sadə şəkildə ona yönəlib ki, birinci
bədbəxt, ikinci isə xoşbəxt sonluqla bitməlidir; birinci ölümlə bitir,
ikinci yeni insanın dünyaya gəlişini müjdələyən toy ilə; birincini,
buna görə, ağlayan matəm maskası, ikincini isə gülən şən maska
simvolizə edir. Bütün bu fikirlər əsaslı və həyatidirlər.
Tragediya ölümlə əlaqədardır. Əvvəlki fəsillərin birində mən
artıq qeyd etmişdim ki, ölümün ədəbiyyatda təsviri çətin məsələdir,
axı onu nə müəllif, nə də oxucu yaşayıb. Ölüm – varolmamadır,
varolmamanın dərkindən danışmaq boşluğa sahib olmaq deməyə
bərabərdir. Buna görə də, şairin ölümü təhlil etməsindən danışarkən,
biz yalnız bir şeyi nəzərdə tuta bilərik: o, ölümü deyil, ölüm təəssüratı
yaradan bir şeyi təhlil edir. Ölüm özü dərkolunmazdır, ancaq onu
kifayət qədər dərkolunan həyat faktları əhatə edir. Biz ölümün nə
olduğunu bilə bilmərik, ancaq ixtiyarımızda onun barəsində bəzi
anlayışlar var, biz onu təxəyyülümüzdə canlandırırıq. Ölümün
dərkolunmazlığı özü-özlüyündə şüuru qorxu və gümanlar qismində
tamamilə konkret məzmunla doldurur – bu fikrin təsdiqi üçün
Hamletin məşhur monoloqundan sitat gətirməyə heç ehtiyac da
yoxdur.
İnsanlara anlamadıqları şeyləri anladıqlarını düşünmək xas
olduğundan, ölüm təsəvvür qismində, xəyali fakt kimi insan şüurunda
fəal şəkildə mövcuddur. Ölüm haqqında fikirlərin yalnız yas
mərasimləri və poetik qiraət zamanı yarandığını düşünmək yanlış
olardı. Əvvəldə mən gündəlik həyatda dramatiklik elementi haqqında
kifayət qədər ətraflı danışmışdım, indi isə gündəlik həyatda ölüm
barəsində bəzi fikirlərimi bölüşmək istəyərdim və bunu deyərkən,
mən heç də hər gün kiminsə, hərçənd, əlbəttə, bu da həqiqətdir,
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öldüyünü deyil, hətta ətrafda ölüm yatağında uzanan kimsə olmadığı
halda belə, ölüm haqqında fikirlərin sağ insanların ağlını bir dəqiqəlik
də tərk etmədiyini nəzərdə tuturam. Həvari Pavel deyirdi: “Mən hər
gün ölürəm”. Bizim dünyaduyumumuz elədir ki, biz sanki daim kiçik
ölümlər yaşayırıq. Yuxuya dalmaq – kiçik ölümdür. Ayrılıq – kiçik
ölümdür. Hər iki halda biz həyatımızın hansısa parçasından ayrılırıq,
nədənsə məhrum olmaq isə həmişə ölməyə bərabərdir. Siz siqaret
çəkməyi atırsınızsa, sizin simanızda siqaret aludəçisi ölür. Emersonun
sətirlərini xatırlayaq:
İtkidir ölümün məğzi;
O, asta bir qurban yolu;
Dünya ilə vida,
ulduz dalıyca ulduzun sönməsidir o.
Belə qəbul olunub ki, ölməzlik – real ölüm faktı üzərində
qurulan fantastik təsəvvürdür. Ancaq təxəyyüldə ölümü ümumi
ölməzlik, yaxud yenidən həyata qayıtma ideyasının özəl nəticəsi kimi
təsəvvür edə bilərik. Santayana deyir: “Yeni yalnız başqa nəyinsə
ölümü nəticəsində yaranır”. Başqa sözlə, yaşamaq üçün biz
ölməliyik: ölüm olmasaydı, biz onu uydurmalı olardıq. Bu fikir bizim
şəxsi psixoloji problemlərimizə də tətbiq oluna bilər. Onlar hamısı bir
ümumi problemlə əlaqədardır – hansısa vərdişlərdən ayrılmaq
istəməmək, ölmək istəməmək probleminə. İdealda biz, ilan dərisini
dəyişən kimi, öz müəyyən vərdişlərimizi atmağı bacarmalıyıq. Biz
ölüm sənətinin virtuozları olmalı idik. Axı insan – xəstə heyvandır və
biz deyəndə ki, o, yaşaya bilmir, onun ölməyi bacarmadığını nəzərdə
tuturuq.
Əgər bütün bunlar yalnız analogiya və metaforalardırsa, fani
bədənimizin faktiki ölümü haqqında nə deyə bilərik? Əgər özözlüyündə o, sirdirsə, onunla bağlı təxminlər, qorxu və fantaziyalar
bizim gündəlik həyatımıza necə sirayət edir? Tolstoy deyirdi ki, insan
düşünməyi öyrəndikdən sonra nə haqda fikirləşsə də, o, öz ölümü
haqqında düşünür. Bu fikrə ilk reaksiyamız təxminən bu sözlərlə
ifadə oluna bilər: “Yox, düz deyil, tam əksinə: insanlar ölüm
186

haqqında düşünməməyə çalışırlar, onlar hər cür vasitə ilə bu
fikirlərdən qaçırlar”. Hər iki qənaət eyni vəziyyəti müxtəlif yönlərdən
müəyyən edir. Ölüm daim yaxınlıqdadır, hər bir kəs onun nəfəsini
duyur, sadəcə bəziləri ölüm haqda düşüncəni qəbul etdiyi halda,
digərləri onu rədd edir.
Amma rədd etmək – heç də özünü görməməzliyə qoymaq demək
deyil. Nədənsə qaçmaq, hələ “həmin nəsnənin” yoxluğu demək deyil.
Yayınma, hərbi strategiyada cinahı əhatə edən manevr kimi,
toqquşmaya gətirən ən dolayı yoldur.
Mən bununla heç də onu demək istəmirəm ki, ölüm haqqında
fikirləri özündən qovanlar və ölüm haqqında düşüncələrə dalanlar
arasında heç bir fərq yoxdur. Əksinə, ölümü ciddi qəbul edənlər və
etməyənlərin fərqi əsasında bütün fəlsəfi və dini təlimlərin bölgüsü
aparıla bilər. Şərq mistisizminin bəzi formalarına ölümə mövcud
olmayan bir şey kimi baxmaq xasdır; bunun nəticəsində, onlar həyata
da böyük önəm vermirlər. Bu mistisizmin ardıcılları tərəfindən həyat
əbədiyyətə körpü kimi təsəvvür olunur, ölüm isə, onların nəzərində,
körpünün o biri tayına açılan darvazadır. “Xristianlıq” anlayışı
hazırda özündə o qədər müxtəlif dini təlimi ehtiva edir ki, verilən (və
istənilən digər) məsələ ilə bağlı xristianlığın mövqeyini öyrənmək
imkanı yoxdur, ancaq dəqiq demək olar ki, Şərq mistisizmi üçün
xarakterik dünyəvi həyatdan imtina fəlsəfəsini özünə hopdurmuş bəzi
xristian dini təlimləri ölümü ciddi qəbul etmirlər.
Bir şeyi tam əminliklə söyləmək olar: tragediyanın ölüm
probleminə münasibəti diametral şəkildə əksdir. Tragediya haqqında
işlək fikir həqiqətə uyğun gəlir: o, doğrudan da, ölümə böyük diqqət
ayırır, bu problemin üzərinə birbaşa hücuma keçir və deməli, ölümü
nəzərdən keçirməkdən yayınan bütün fəlsəfi məktəblərlə həqarətlə
davranır. “Xristian elmi”nin birbaşa əksliyi qismində komediyanı
deyil, tragediyanı götürmək lazımdır.
Söhbət yalnız ölüm anı gəldikdə öz ölümünün gözünə düz
baxmaqdan deyil, artıq bu gün şüurumuzda ölüm haqqında fikirlərlə
yaşamaqdan gedir. Rilke özündə ölümü daşıdığını deyərkən, heç də
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xəstə olduğunu demək istəməyib. O, ölümdən gizlənmədiyini demək
istəyirdi. O, ölümlə birgə yaşamağı bacarırdı.
Kiçik ölümlər dirçəliş üçün prelüdiya rolunu oynadığı kimi,
bircə böyük ölümün seyri də, nəticə etibari ilə, həyatın təsdiqidir.
Məsələ – intihar edərək ölü olmaqda yox, ölüm fikri ilə yaşamağı
bacarmaqdadır. Bəlkə də özünü öldürən şəxs bu addımı məhz ölüm
haqqında fikirlərin onun üçün dözülməz olduğundan və o, həqiqi
ölümdə qurtuluş axtardığından atır.
Rilke qələminə iyirmi yaşında həyatına son qoymuş şairin
ölümünə yazdığı mərhəmət və eyni zamanda da, sərt qınaqla dolu
elegiya məxsusdur. Mərsiyə bu sətirlə bitir: “Wer spricht von Siegen?
Überstehn ist alies” – “Hansı qələbə? Hər şeyi sonadək dərk etməkdir
yeganə mahiyyət”.
“LA OSCURA RAÍZ DEL GRITO” –
“FƏRYADLARIMIZIN QARANLIQ KÖKÜ”
Bəziləri tragediyanın mənbəyi kimi qəhrəmanın alçaldılmasını
görürlər, ancaq Nitsşe dövründən başlayaraq, tragediyanı daha çox
kainatın özündə olan qüsur, yaxud insanın kainata münasibətindəki
nöqsan, ya da insanın kainatla əlaqə yarada bilməməsiylə izah etməyə
başladılar. Pol Tilixin Nitsşe ənənəsində söylənilən ifadəsinə görə,
“insan kainata yaxşı öyrəşməyib”.
Fransız ekzistensialistləri bizi inandırmağa çalışırlar ki, “həyat
absurddur”. Kamyunun fikrincə, insanın bütün cəhdlərinin simvolu
Sizif haqqında mifdə cəmləşir.
Düzü, bilmirəm – tragediyanı izah etmək üçün bütün kainatı cəlb
etmək lazımdırmı və əgər lazımdırsa, nə dərəcədə? Riçards bir dəfə
Brauninqin “Dünyamız ilə hər şey qaydasındadır” sətrini bu cür
dəyişdirmişdi: “Əsəb sistemiz ilə hər şey qaydasındadır”. Əgər bu
yeni ifadədəki fikir həqiqəti əks etdirirsə, biz “Dünya ilə qəribə
şeylər baş verir” cümləsini “Əsəb sistemimiz ilə qəribə şeylər baş
verir” kimi dəyişə bilərik. Mahiyyət etibarilə, bu iki bir-birinə zidd
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fikir arasındakı fərq göründüyü qədər böyük deyil. İnsan və kainat
bir-birini qane etmirsə, biz öz seçimimizə əsaslanaraq, günahı gah
insanın, gah da dünyanın üzərinə qoya bilərik. Kainatın həddindən
artıq böyüklüyündən şikayətləndikdə, biz onu öz şüurumuza sığışdıra
bilməməyimizi nəzərdə tuturuq. Özümüzün həddindən artıq kiçik
olduğumuzdan şikayətləndikdə isə, biz dünyəvi nizama uyğunlaşa
bilməməyimizi nəzərdə tuturuq.
Bizim hazırda məşğul olduğumuz tip tədqiqatlarda, dünyanın
necə nizamlanmasını dərk etmək, yaxud onu təhlil etməyə ehtiyac
yoxdur. “Şəxsiyyət – kainat” kompleksinin hansı tərəfini nəzərdən
keçirmək məsələsi lap əvvəldən bizim “mən”imizin nəzərdən
keçirilməsinin xeyrinə müəyyənləşib. Özünün “İki sima” şeirində
Corc Meredit “pafosun narahat edilmiş qaynaqları”ndan danışırdı və
mənə elə gəlir ki, həmin uyğunsuzluq, nasazlıq, qeyri-mütənasiblik
ideyasının emosional, yaxud psixoloji tərəfi də məhz bu cür
narahatlıqdan ibarətidr. Tragediya yaradan şairin vücudunun
dərinliklərinədək həyəcan hissi nüfuz edir və o, bu həyəcanı bizə
ötürür.
Digər müəllif Fray “tragediya naxoşluğu” ifadəsini işlədir və
xüsusilə “naxoşluq” sözünün tam mənasını (Uebsterin lüğətindəki
təyinata əsasən, “qəfil baş qaldırmış xəstəlik, zəiflik, yaxud ağrı
tutması, xüsusulə də ürək bulanması”nı) saxladıqda, sanki ifadə daha
böyük məna kəsb edir. Əgər tragediya bu cür naxoşluq doğurmursa,
onun heç bir təsiri olmayacaq. Bu cür həyəcanlı qarışıqlığın dəf
edilməsi, öz hüdudlarından kənara çıxmaq halları olmasaydı
tragediyanın bütün üstünlükləri tam gücü ilə təzahür tapa bilməzdi.
Bəzən noxoşluq bizi qəhrəmanın üzərinə taleyin ağır
zərbələrinin endirildiyi anda tutur. Bu cür naxoşluq tutması ser
Lourens Olivyenin ifasındakı Edipin ikiqat cinayət törətdiyini bildiyi
an fəryad çəkərkən yaşanır. Hərçənd bu cür tutmalar heç də həmişə
konkret məqamla bağlı olmur. Bir sıra səhnələr keçdikdən sonra biz
onu bütün müəyyənliyi ilə hiss edə bilərik, buna görə də, onun bizim
şüurumuza çatdığı anı (üstəlik, bu dərketmə də həmişə baş vermir)
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dəqiq söyləmək çətin olardı. Eyni qıcıqlandırıcılara insanların fiziki
reaksiyası fərqlidir: deyək ki, birinin rəngi ağarır, o birisinin tükləri
biz-biz durur; anoloji olaraq, duyğuların konkret çalarları və onların
yaranma zamanı da fərqli ola bilər. Belə də ola bilər ki, tragediya hər
bir tamaşaçıda onun özünə aid olan həddindən artıq mənfi bir hissin
(necəliyindən asılı olmayaraq) fərdi növünü doğurmaq məqsədi
güdür. O, hətta heç bir hissin olmaması formasında da təzahür edə
bilər, belə ki, bir sıra insanlarda sarsıntı, dalğınlıq kimi hallar qəlbin,
bir növ, hissiyyatsızlıq vəziyyətinə düşərək keyləşməsi ilə ifadə
olunur. Bu, öz-özlüyündə böyük şokdur. Fikir və duyğu axını qırılır
və dəhşətli mənəvi boşluq gəlir. “Başgicəlləndirici”, “heyrətləndirici”
kimi təşbehlər bizim qeyri-cidi şəkildə işlətdiyimiz çoxsaylı sözlərə
aiddirlər, amma onlar ciddi şəkildə tətbiq olunmağa layiqdirlər. Bu
cür mənəvi donuqluğa viktoriyan faciənəvislərinin dövründə tez-tez
rast gəlinən bayılma hadisələri də aiddir. Başgicəllənmə zəif
bayılmanın ən doğru əlamətidir. Məncə, məhz başgicəllənmə
çoxluğun daha ifadəli reaksiyasını təmsil edir. Bu ani fiziki reaksiya
sarsıntı və dalğınlıq haqqında istənilən sözdən daha çox şey deyir.
İyirminci əsrdə tragediyanı sıxışdıraraq onu yalnız ideloji sxem,
“fəci dünyagörüşü” kimi qəbul etmək tendensiyası yarandı. Bir
tendensiya kimi onun öz davamçıları var və tragediyaya olan bu
baxış polemikaya çevrilir: tragediya ideyasından rəqibini döymək
üçün çubuq kimi istifadə edirlər. Amerikada döyülən tərəf adətən
həddindən artıq rasionalist və optimist olmaqda günahlandırılan
liberaldır, özü də polemist-ittihamçı qismində ilahiyyatçı alimdən
tutmuş “Life” jurnalının redaktoruna kimi istənilən şəxs çıxış edə
bilər. Avropada da bu cür düşmən liberal ola bilər, ancaq polemist
qismində, çox güman ki, sol yönümlü siyasi xadim olacaq. Fəci
dünyagörüşü konsepsiyasının öz mənşəyinə görə əsasən Nitsşeyə
borclu olduğundan, xatırlatmaq istəyərdik ki, Nitsşe heç də
tragediyanı fəlsəfə ilə məhdudlaşdırmırdı və misal üçün, bu kimi
fikirlərlə çıxış etməyi özünə rəva bilirdi: “Səhnə və konkret
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obrazların quruluşuna şairin söz və anlayışlara verə bildiyindən də
dərin müdrikliyi ötürmək xasdır”.
Növbəti sözlər yenə də ona aiddir: “Fəcilik duyğusunun artıbazalması hissi qavrayışlardakı eniş-yoxuşlardan asılıdır”.
Nitsşenin sözləri dramın həyatı haqqında apardığım tədqiqata
dəstək olur, hər bir dahiyanə dramaturji əsərin sonucda ehtiva etdiyi
ideya əhəmiyyətini inkar etmədən, burada mən dramın “alçaq, kobud
həyat”ından – bizim maddi mövcudluğumuzun ideologiya və
ideallardan ən uzaq durduğu nöqtələrinə toxunmaqla başlayıram.
Qarsia Lorka “Qanlı toy” pyesini “La oscura raiz del grito” –
“fəryadın qaranlıq kökü” sözləri ilə bitirir. Bu obraz şairin – tragediya
müəllifinin hansı effekti əldə etmək istəməsini istənilən mücərrəd
fikirlərdən daha aydın şəkildə göstərir. Onun üçün seçdiyi məqama
baxın: fəryad sinəmizdən o vaxt çıxır ki, sözlər və səbrimizi itirmiş
oluruq.
Faciənəvis şair də bizi məhz bu həddə yaxınlaşdırır və biz
dünyanın absurd olduğu haqqında düşünmürük – biz sadəcə
qışqırırıq. Fəryadın qaranlıq kökü harada gizlənir? Şair onu tapmaq
üçün dram sənətinin beli ilə qazmağa başlayır: təkcə onun əsərinin
ideyası deyil, həm də süjet, xarakterlər, dialoq bu suala cavab verir.
Dünya dramaturgiyasında ən uzunömürlü və məşhur tragediyanın –
“Çar Edip”in – baş qəhrəmanının fəryadı daha çox tanınır; Bu
fəryadın qaranlıq kökü nədən ibarətdir? Bir sıra izahlar verilir və
onlardan hər biri teatr nəzəriyyəsidir. Belə ki, fəryadın kökü
tragediyanın kökünün özüdür.
İyirminci əsrdə verilən izahatlar arasında Freydin verdiyi yozum
daha parlaq və ardıcıl idi və bu izahat, əslində, qəbul olunduğundan
da dərinə gedir. Axı Freydin interpretasiyası məsələni heç də sırf
xüsusi nevroz hadisəsi ilə məhdudlaşdırmır, üstəlik bu cür nervozdan
heç də hamı əziyyət çəkmir. Freydə görə, bizim hər birimizin
qəlbində daim Edipin tarixçəsinə həssas reaksiya göstərməyə məcbur
edən nəsə yaşayır. Bu, keçmişin bugünümüzdə, fəciliyin adilikdə,
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təkrarlanan gündəlik həyatda sonun, sürdüyümüz bütün həyat boyu
ölümün nəfəsinin mövcudluğuna aşkar sübutdur.
Marqaret Fuller bir dəfə demişdi ki, o, kainatı qəbul edir, buna
cavab olaraq, Tomas Karleyl demişdi: “Qəbul etməyib, nə edəcəkdir
ki?!” Görünür, bir çoxları Karleylin haqlı olduğunu düşünürlər,
amma Marqaret Fuller faciənəvislərin onun tərəfində olduğunu
xatırlada bilərdi. Karleylin fikri sonucda sinik ovqatdan xəbər verir.
O, insanı zəif, balaca məxluq, kainatı isə milyard dəfə böyüdülmüş
Böyük Fridrix kimi təsəvvür edir. Məgər adi əsgərin Böyük Fridrixi
“qəbul etməsi”nin bir əhəmiyyəti var? Axı kral istədiyi vaxt əsgəri
güllələdə bilər! Belə düşünürkən, Karleyl vacib bir məqamı nəzərdən
qaçırır. Bəli, kralın hökmü ilə əsgər öldürülə bilər, ancaq o, heç
vəchlə əsgərin dunyaya bu və ya digər baxışı qəbul etməsinə nail ola
bilməz. Marqaret Fuller dünyanı qəbul etməyə məcbur deyildi.
Prometey isə onu qəbul etmirdi!
Hətta Şopenhauer onu yalnız öz ideyası olacağı təqdirdə qəbul
etməyə razılaşırdı.
Bəs kainatı qəbul etmək nə deməkdir? Maksimum dərəcədə bu,
fəlsəfə (kainatın nəzərdə tutulmuş dərki hesabına qəbulu), yaxud dini
etiqaddır (kainat haqqında bu və ya digər teoloji qənaətlərin əsasında
dünyanın qəbulu). Fəciənəvis müəllifdən dünyanın bu cür maksimal
qəbulu gözlənilmir. Kifayətdir ki, şair bizi əhatə edən dünyanının
sirlərini və bizim cahilliyimizi, ümumi qeyri-müəyyənliyi qəbul etsin;
yəni kainatı onun mütləq mənası, yaxud belə bir mənanın olubolmaması haqqında hər hansı bir fərziyyə təklif etmədən minimal
şəkildə qəbul etsin.
Əgər faciənəvis şair fəlsəfə, yaxud teologiyanın ona varlığın
sirrini izah etməsinə ehtiyac duymursa, ona elmi izah da lazım deyil.
Dünyaya fəci nəzər heç vəchlə zəkanın əleyhinə deyil, ancaq o, aşkar
şəkildə insanları heç bir sirrin olmamasına, yaxud bu sirrin gələn
həftənin sonuna kimi bütün lazımi ölçülər götürüldükdən sonra faş
ediləcəyinə inandırmağa çalışan rasionalizmlə baş-başa gəlir. Şekspir
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qəhrəmanlarından biri dağıdıcı elmi dünyagörüşünü qınaqla
xarakterizə edir:
“Deyirlər ki, zaman möcüzələr görüb! Bizdə indi elə filosoflar
yaranıb ki, fövqəltəbii və müəmmalı hər şeyi sadə və adi hesab
edirlər. Bu, isə onunla nəticələnir ki, biz özümüzü dünyadan yalançı
biliklərlə ayırırıq və müqəddəs vahimə keçirmək əvəzinə, heyrətamiz
halları boş şey sayırıq” (5, 504).
Burada bir-birinə zidd iki dünyagörüşünün qarşılaşdırılması
aşkardır – onlardan biri bizə tanış və asanlıqla aydınlaşır, digəri isə
qəribə və hətta əlçatmazdır. Heyrətamiz hadisələri boş şey kimi
qələmə vermək şeytanlara və damdabacalara inamı məhv edən elmin
işidir. Ancaq nəyə görə biz müqəddəs hövl keçirməliyik?
Axı vahimə heç də yaxşı şey deyil, məgər yox? Məgər biz
“vahimədən qurtulmaq” naminə çalışımırıq? Məntiq də məhz bu cür
düşünəcək. Psixologiya isə, ola bilər ki, başqa cür düşünsün.
Məktublarından birində Rilke yazır: “Tez, ya gec həyatda dəhşətin
varlığını bütün müəyyənliyi, hətta sevinc ilə qəbul etməyən insan
mövcudluğun qüdrətinin ifadəolunmaz tamlığına heç vaxt sahib ola
bilməyəcək; o, elə beləcə həyatın həndəvərində gəzəcək və nə vaxtsa
nəticə çıxarmaq məqamı yetişəndə məlum olacaq ki, o yaşamırdı,
amma ölü də deyildi”.
Əgər fəci qəhrəman yalnız əzab hesabına deyil, həm də əzaba
müqavimətlə yaradılırsa, biz tamaşaçılar da dəhşətlə vahiməli
olandan geriyə çəkilməməli, biz dəhşətin düz üzünə baxmalıyıq.
Paradoksal olsa da, biz vahiməni qəbul etdikcə, ondan daha az
qorxuruq – bu, da “katarsis” sözünün mümkün mənalarından daha
biri. Burada biz zəifliyin etirafının özündə ehtiva etdiyi güclə,
qorxaqlığın etirafının ehtiva etdiyi mərdliklə qarşılaşırıq.
SAYĞIDOLU SARSINTI
Qorxunun qəbulu onu yalnız zəiflətmir, həm də ona fərqli
xarakter verir. Qorxu sayğı ilə dolu titrəməyə, sarsıntıya çevrilir.
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Melodramda olmayan sayğıdolu sarsıntı böyük tragediya üçün
xarakterik qorxunun xüsusi formasıdır. Sayğıdolu sarsıntı –
görkəmini dəyişmiş qorxudur.
“Le silence éternel de tous ces espaces infinis m'effraient”.
Paskalın bu sözlərini tamamilə banal şəkildə tərcümə etmək olar:
“Mən səssiz və sonsuz kainatdan qorxuram”. Paskalın söylədiyi bu
fikirdə qorxunun ehtiramlı sarsıntı səviyyəsinə qalxmasını ifadənin
quruluşu, hecası, ritmi göstərir: “Bu sonsuz fəzaların əbədi sükutu
məni qorxudur”. M.Fuller kimi Paskal da kainatı qəbul edir. Paskal
tipik və böyük faciəvi mütəfəkkir olub: intellektual təsəvvür onu
intellektual dəhşətə gətirirdi. Bununla belə, tragediya yönümlü
poeziya yalnız intellektual elementin, məhv olmadan və itməyərək,
hissi elementə qarışdığı zaman yaranır. Allahın bizi yaradarkən etdiyi
kimi, şair də hissiyyata intellekt əlavə etməlidir. Qütenin “Faust”unun
ikinci hissəsində fəci sarsıntı hissinin ötürülməsinin gözəl poetik
nümunəsi var. Mefistofel Fausta Analar məskəninin açarını təqdim
etdikdə sayğıdolu sarsıntını Faust özü keçirir. Əvvəla qeyd edək ki,
Qüte bu səhnəni aşkar seksual simvolika ilə yükləyir. Faustun
götürdüyü açar onun əlində böyüməyə başlayır, parıldayaraq bərq
vurur. Mefistofel Fausta deyir ki, o, yeraltı dünyaya düşəndə açarla
onu Anaların yanına gətirməli olan üçayağa toxunmalıdır. Buradan
çıxmaq üçün Faust yenə də açarla üçayağa toxunmalı olacaq.
Qüte mücərrədliyə olan sevgisi ilə tanınırsa da, Faust onu
bürüyən müqəddəs vahimədən heç də mücərrəd tərzdə danışmır. Hələ
Anaların adı ilk dəfə çəkilərkən o, təşvişə düşərək diksinir. Açar
böyüməyə və bərq vurmağa başlayarkən onu müqəddəs titrətmə tutur.
Anaların xatırlanması Faustu dəhşətə gətirir və Mefistofel ona Analar
məmləkətinə getmək fikrindən imtina etməyi məsləhət görür. Faust
isə cavab verir ki, o, geri çəkilməyəcək. O, nəyin bahasına olur-olsun,
dəhşəti yaşamağa üstünlük verir:
Doch im Erstarren such' ich nicht mein Heil,
Das Schaudern ist der Menschheit bestes Theil;
Wie auch die Welt ihm das Gefiihl vertheure,
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Ergriffen, ftihlt er tief das Ungeheure19.
“Shaudern” sözü burada, bir sıra gənc ingilis oxucularının bu
əsərlə tanış olduqları Kalvin Tomasın köhnə “Faust” nəşrində
tamamilə haqlı olaraq tərcümə edildiyi kimi, sayğıdolu sarsıntı,
müqəddəs hövl mənasını verir. “Sarsıntı ən nəcib, böyük duyğudur”.
Necə qəribə fikirdir, o, valideynlərimizin, müəllimlərimizin və hətta
rahiblərin öyrətdiyi heç nəyə oxşamır! Alman dilində o, daha da
absurd səslənir: “İnsanın ən yaxşı qisməti – lərzəyə gəlməsidir”.
“Lərzəyə gəlmək”, “diksinmək” sözü bu kiçik səhnədə iki dəfə təkrar
olunur. Faust Anaların adı çəkilərkən diksinir, böyüyən və parıldayan
açarı görərkən də diksinir, indi isə deyir ki, diksinmək – insan
olmaqdır. Bütün bunların sayəsində sayğıdolu sarsıntı konkret
fizioloji forma əldə edir.
“Das Schaudern ist der Menschheit bestes Theil”. Bu sətirdə
tragediyanın başa düşülməsi üçün çox vacib olan həqiqət formulə
olunub. Əlbəttə, bu, hələ yenilənmə və ya günahı təmizləmə deyil,
ancaq iki bir-birinə zidd başlanğıclı hisslər sistemi göz qabağındadır;
bir tərəfdən, lərzəyə gəlmə, diksinmə, hiddət, vahimə, təlaş, digər
Rahatlıq süstlükdə deyildir, yox, yox!
Sarsıntı ən nəcib, böyük duyğudur.
Bu hisslər çox baha başa gəlir, çox...
Kainat bu hisslə ancaq duyulur. (Tərcümə Əhməd Cəlilindir. Göte Y.V. Faust. B.,
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1970. Səh. 250.)
19

Я не ищу покоя столбняка,
Способность потрясаться — высока,
И непривычность чувства драгоценна
Тем, что роднит с безмерностью вселенной. (Перевод Б. Пастернака. Гёте.
Фауст. М.: Художественная литература, 1969. Стр. 264.)
Нет, я застыть в покое не хотел:
Дрожь — лучший человеческий удел;
Пусть свет все чувства человека губит, —
Великое он чувствует и любит,
Когда святой им трепет овладел. (Перевод И. Холодковского. Гёте. Фауст. М.Л.: Academia, MCMXXXVI. Стр. 72.)
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tərəfdən isə, bütün bu emosiyaların qəbulu, onları ləyaqətlə
yaşamağın labüdlüyü duyğusu, onlardan qaçmağa ümidin
yoxluğunun dərki və belə bir ümiddən imtina özü-özlüyündə ən yaxşı
ümiddir.
MƏRHƏMƏT
Qorxu haqqında kifayət qədər deyilib. Bəs canyanğısı, mərhəmət
haqqında nə demək olar? Aristotel qarşısına öz fikrini kifayət qədər
soyuq tərzdə çatdırmaq məqsədi qoymuşdusa da, onun söyləmiş
olduğu məşhur fikirdə (“Deməli, tragediya ciddi və bitmiş, müəyyən
həcmə malik hərəkəti nağıl etmə yolu ilə deyil, hərəkətin özü
vasitəsilə, onun ayrı-ayrı hissələrində müxtəlif cür bəzənmiş dillə
təqlid etməkdir ki, mərhəmət20 və qorxu hissi sayəsində həmin
hisslərin və onlara bənzər ehtirasların təmizlənməsinə kömək edir”21
– F. C.) canyanğısı qorxudan yalnız reaksiya olması ilə deyil,
təqdirəlayiq, xeyirxah reaksiya olması ilə seçilir. Fəzilət isə günah
doğurur. Bizim canyanğımızın fəzilətdən qaynaqlandığını hiss
edərək, biz onunla fərəhlənirik. Sonra isə biz canyanğımızın potensial
obyektlərinin axtarışına çıxırıq. Və bu obyektlər bizim
qurbanlarımıza çevrilirlər.
Buna görə də, sivilizasiya tarixində canyanğısı hissinə qarşı
kifayət qədər özünəməxsus münasibət formalaşıb. Bütövlükdə
canyanğısı öz müsbət şöhrətini itirməyibdir. Bununla belə, o, şübhə
altına alınıb. Bir çox mütəfəkkirlər isə, adətən canyanğısının, ilk
növbədə, öz halına acımaq olduğunu vurğulayaraq, onu qınayırlar.
Uilyam Bleyk əlavə edir ki, canyanğısı insanı zəiflədir: “Canyanğısı
E. Bentlinin mətnində “canyanğısı” və “mərhəmət” anlayışlarının fərqləndirilməsi
prinsipial əhəmiyyət daşıyır. “Poetika”nın bu parçasının tərcüməsində istər
Azərbaycan, istərsə də rus dilində hər iki söz işlədilir. Biz “Poetika”nın
azərbaycanca nəşrindəki versiyasını olduğu kimi saxlamışıq (F. C.)
21 Aristotel. Poetika. / (Tərcümə edəni, ön söz və şərhlərin müəllifi: Aslan Aslanov).
Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006, 120 səh. Səh. 30.
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qəlbi parçalayır və cəsarətimizi alır”. Bundan da əlavə, Bleyk
canyanğısında “marksist” aspekt sezir: o, kimisə öz qurbanına çevirir.
“Soyulmasaydı yaxınlarımız,
Bilməzdik əsla: acımaq nədir?”22
Dramaturgiyaya gəldikdə isə, canyanğısının burada heç bir rol
oynamamasını tələb etmək olmaz – onun qanuni tutduğu yeri
göstərən Aristotel haqlı idi. Bununla belə, dramaturgiyada güclü və
davamlı canyanğısı hissi qəbulolunmazdır. Adi insan yalnız müəyyən
həddə qədər kiməsə acıya bilər. Sentimental adamlarda canyanğısı bu
həddi aşır. Onların gözünü bəzi məqamlara açmaq mane olmazdı.
Ovidinin dediyi kimi, göz yaşları şəhvanidir, dramaturgiya isə
həddindən artıq şəhvətə yol verə bilməz. Tamaşaçılar ağlamağa son
qoymalıdırlar ki, tamaşa davam edə bilsin.
Canyanğısı melodram üçün vacibdir, burada onu (canyanğısını –
F. C.) daha “cəsarətli” emosiyalar lazımi qaydada tarazlayırsa, o,
qoyulmuş çərçivələrdən çıxmır. Qədim yunan tragediyasında
Aristotelin məşhur fikrinin əsasında təsəvvür etdiyimizdən daha az
canyanğısı var. “Aqamemnon”dakı qurbanların halına acımaq
istəmirsən! Esxil özü-özlüyündə ən yüksək canyanğısına layiq olan
Prometeyin taleyini qəhrəmana çox az acıyaraq böyük ustalıqla təsvir
edir! Hətta “Çar Edip”də bizim keçirdiyimiz qorxu hissi, tale
qarşısındakı sayğıdolu sarsıntımız özünü kor edən insana qarşı
duyduğumuz canyanğısından qat-qat artıqdır!
Şekspiri antik dövr klassiklərindən xristianlıq mühitində keçmiş
uzun əsrlər ayırır və onun əsərlərində canyanğısı qədim yunan
tragediyalarınkından dəfələrlə çoxdur. Ancaq heç onun əsərlərində də
biz xalis şirin canyanğısına rast gəlmirik. Əvəzində onun əsərlərində
biz tamamilə başqa növ canyanğısını görürük – psixoloqların
ittihamlarının şamil olunmadığı yüksək canyanğısı. Ədalət naminə
deyək ki, bu psixoloqlardan bəziləri canyanğısını yaxşı və pis,
Блейк У. Человеческая абстракция. / Пер. С. Я. Маршака // Новый мир, № 6,
1965, с. 161
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həqiqətən ürəyiaçıq və aşkar, yaxud gizli və xudpəsənd olmaqla iki
tipə ayırır. Lüdviq Yekels ciddi və maraqlı tədqiqat işində bu iki tipi
dəqiq kliniki məlumatların əsasında təsvir etməyə çalışmışdı. Lakin
ingilis dilində ali tipdən olan canyanğısını bildirmək üçün bir söz var
– mərhəmət. Bu hissə gözəl nümunəni biz “Kral Lir”də görürük.
“― Rica edirəm gülməyəsiniz, gərək ki, bu ledi mənim qızım
Kordeliyadır.
― Elədir, mənəm, mənəm!
― Gözlərin də yaşarmışdır. Rica edirəm ağlama, ağlama!.. Sən
də mənim üçün zəhər saxlamışsansa içməyə hazıram. Sən məni
sevmirsən. Sənin bacıların məni nahaq yerə, səbəbsiz incitdilər. Sənin
isə incitməyə haqqın var.
― Yox, yox, mənim buna haqqım yoxdur”23. Lirin nitqi
canyanğısı ilə doludur, Kordeliyanın sözləri isə, istər onun özünün,
istərsə də onun dili ilə danışan Şekspirin mərhəmətini ifadə edir.
ŞEKSPİRDƏN KLEYSTƏ KİMİ
Sayğıdolu sarsıntının qorxu ilə müqayisədə daha ali pillədə
yerləşdiyi kimi, mərhəmət də canyanğısına nisbətən daha yüksək
pillədir. Tamaşaçının mərhəmət (eləcə də sayğıdolu sarsıntı) hissi
keçirməsi üçün tragediyaya ehtiyac var, qorxu və canyanğısının
oyadılması üçünsə melodram kifayət edir. Şekspirin bütün
tragediyalarında qorxu ehtiramla dolu lərzəyə, canyanğısı isə
mərhəmət səviyyəsinə yüksəldilir. Şekspirin ingilis müasirlərindən
heç biri haqqında bunu söyləmək olmur. Marlonun pyeslərində biz
zaman-zaman ehtiramla dolu sarsıntıyla, tez-tez qorxuyla, az hallarda
canyanğısıyla qarşılaşırıq, mərhəmətə isə heç rast gəlmirik.

Şekspir V. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1962, 364 səh.
Səh. 260. (“Kral Lirin faciəsi” əsərinin tərcüməsi Mirzə İbrahimovundur)
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İngilis dramaturgiyasında Şekspir olduğu kimi, fransız tragediya
dramaturgiyasında da Rasin başlıca yeri tutur. Onun yaradıcılığına
münasibətdə daha çox canyanğısından danışılmasına baxmayaraq,
qeyd etməmək olmaz ki, bu canyanğısı çox vaxt Şekspir mərhəməti
səviyyəsinə çatır. Bütün tragediya dramaturgiyasında onun
Andromaxası qədər mərhəmətlə təsvir olunan ikinci obraz tapmaq
qeyri-mümkündür, onun “Fedra”sının “qalmaqallılığı” isə mərhəmət
hissini özünə qəddar qadının doğurmasındadır.
Kornel çox böyük dramaturqdur, ancaq o, Rasinin fəth etdiyi
fəci yüksəkliklərə çata bilmir, çünki onun əsərlərində mərhəmət
yoxdur. Düzdür, həqiqət naminə deyilməlidir ki, o, özü
sentimentallığı xatırladan xalis canyanğısından uzaq dururdu.
On səkkizinci əsrin sonlarında alman dramaturqları neoşekspir,
yaxud neoantik, bəzənsə hətta bu iki başlanğıcı sintez edəcək tərzdə
tragediya yaratmağa cəhd göstərirdilər. Şillerin “Mariya Stüart” əsəri
şəxsiyyətin süqutu kifayət qədər dərin, realist və eybəcər olmadığı
təqdirdə məhvedilmə və yenilənmə tipi əsasında qurulan tragediya
əməl-xəttinin imkan məhdudluğuna aşkar sübutdur. Qoy bu,
tragediyanı “nəcibləşdirmək” istəyənlərə dərs olsun: süjeti asanlıqla
nəcibləşdirmək olar və nəticədə, əsər tragediyalıqdan məhrum
ediləcək. “Mariya Stüart” yaxşı pyesdir, ancaq o, xaos duyğusunu
ötürə bilmir. Tamaşaçı pyesdəki hadisələr başlayana qədər Mariyanın
qəddar qadın olmasını xəbər formasında alır. Pərdə qalxdıqdan sonra
o, heç nə ilə qəddar qadını xatırlatmır. Bəs onda Şillerin bu pyesində
fəryadın dərin kökü harada gizlənir? Bu sual aradan qalxır, belə ki,
burada heç əvvəldən fəryad olmayıb. Mariyanın cənnətə düşməsi
teoloji nöqteyi-nəzərdən əsaslandırılıb, ancaq dramaturgiya fərqli
qaydalarla işləyir, bu qaydalara əsasən, qətl hadisəsi insana belə asan
başa gəlməməlidir.
Şillerin kiçik müasiri Kleyst onun tam əksi idi. Bu şair asanlıqla
“pafosun narahat edilmiş mənbələri”nə çata bilirdi. O, yalnız qorxan
deyil, vahimə içində olan insan təəssüratı yaradır. Məhz o, başqa heç
kimin bacarmadığı kimi, tamaşaçıda başgicəllənməsi yaratmağa
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müyəssər olur. Onun qarşısında tamaşaçıları özünün ruhi xəstə
olmamasına inandırmaq problemi durur. Belə ki, bizim: “Hə, amma,
axı bu, tamamilə anormal yaşantıların təsviridir; burada biz yaradıcı
istedadlı dəli görürük” – deməyimiz mümkündür. Kleyst özünə
acımadan qaça bilir, amma, görünür, belə bir istək vardı; digər
tərəfdən isə, onun dramaturji yaradıcılığında, mərhəmət, demək olar
ki, – yaxud ümumiyyətlə – yoxdur. Görəsən, Aristotel bizə
canyanğısı və qorxunun bərabər proporsiyalarda paylaşmalı
olduğunumu demək istəyirdi? Kleystdə proporsiya təhlükəli həddə
pozulub: qorxu, hətta ehtiramlı hövl həddindən artıq çoxdur,
mərhəmət və hətta canyanğısı isə həddindən artıq azdır.
QƏZƏB
Amma Kleyst yaradıcılığı, bu fəsildə bizim maraqlandığımız
nöqteyi-nəzərdən baxdıqda, antik dramaturgiyanın son sədası kimi
görünür. Onun ölümündən sonra yaranan müasir dramaturgiya, əsas
etibarilə, canyanğısı üzərində qurulmuş dramaturgiya idi. Fəci
qəhrəmanın yerinə acınacaqlı “balaca insan” gəldi. Müasir pyeslərdə
mərhəmət, qorxu və sayğıdolu sarsıntının azlığı dramaturgiya
korifeylərinin yaradıcılığı ilə tanış olan heç bir kəsin gözündən qaça
bilməz.
İctimai yönlü dramaturgiya canyanğısına qəzəb qatmağa cəhd
göstərdi. Bəlkə sosial dramaturgiyada canyanğısı və qəzəbin
birləşməsi tragediyada canyanğısı və qorxunun kombinasiyasının
oynadığı rolu oynayır? Demək olmaz ki, bu düstur məhsuldarlığı ilə
seçilirdi, hərçənd o, bir sıra ciddi Amerika pyeslərinə tətbiq oluna
bilər. Narazı dramaturq fəhlə sinfi, yaxud təqib olunan azlıqların
acınacaqlı taleyini göstərir. (Eyni sözləri ingilis dramı haqqında da
demək olar; “Qəzəblə geri dön” pyesini “Özünə acıyaraq geri dön”
kimi də adlandırmaq olardı.) Hərçənd müasir dramın bu növündə
təngə gətirən və tutarsız sayılan təkcə canyanğısı deyil. Qəzəb də öz
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məqsədinə çatmır. Ona daha çox hiddət və çılğınlıq lazımdır; ən yaxşı
halda o, əsəbi, kəskin hazırcavablıq formasını alır.
Qəzəbin də, canyanğısında olduğu kimi, öz təbii çatışmazlıqları
var və bu çatışmazlıqlar onun bədii əsərdə tətbiqinə məhdudiyyətlər
qoyur. Qəzəb sənətdə yalnız müəyyən kontekstlərdə məqbuldur.
Əhdi-Əqiq peyğəmbərlərinin söyüşü yüksək poeziya ilə ifadə olunur.
Yüksək dramaturgiyada isə söyüş söymək olmaz. Hirsli insan, hətta
əgər o, özündənrazı ehkamçı deyilsə belə, həmişə birtərəflidir – onun
üçün “əks tərəfin xeyrinə fakt və dəlillər” yoxdur. Dramaturq
tərəfkeşlik edə bilməz. O, məsələyə iki – yaxud daha artıq – nöqteyinəzərdən baxmağı bacarmalıdır. Əgər o, hirsləndirilmiş peyğəmbər,
yaxud ifşaedici-satirik kimi öz səsindən zövq alsaydı, çoxsaylı
personajların dili ilə danışmağa ehtiyac olmazdı. Dramaturqun qəzəbi
parçalanaraq müxtəlif qəhrəmanlar arasında bölüşdürülməlidir.
Xarakterikdir ki, o, bizə komediya və fars süzgəcindən keçərək çatır.
Əgər bütövlükdə götürülmüş “sosial dram” digər janrlardan daha
artıq dərəcədə qəzəblə yüklənirsə, digər tərəfdən, o, daha az dərəcədə
dramatikdir. Bu janrda yazılmış bir çox əsərlər uğursuz komediya
kimi, təbəssümsüz komediya kimi dəyərləndirilə bilər. İbsendə sosial
dram bu sözün adi mənasında “ictimailik”dən çıxdığına görə əsl
dramatik vüsət alır. Həm də İbsen pyeslərinin aparıcı qüvvəsi heç də
qəzəb deyil. Qəzəb Brextin dramaturgiyasında daha vacib rola
malikdir, ancaq Brextdə də yenə sosial dram komediyaya çevrilir.
Bütün deyilənlərdən yəqin ki, aşağıdakı nəticəni hasil etmək
olar: dramaturgiyada qəzəb yumor və hazırcavablılığın nəzarəti
altında olmalıdır; canyanğısı isə onu yalnız zəiflədir və
məzmunsuzlaşdırır.
TRAGEDİYANIN DİALEKTİKASI
Yuxarıda mən tragediya haqqında təlaş, həyəcan və bu
həyəcanın dəf olunması kateqoriyalarında bəhs etmişdim. Həyəcan,
yoxsa onun dəf olunması daha vacibdir? Dəf olunacaq həyəcan
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olmasa dəfolunma olmaz, ancaq həyəcan dəf olunmamış da mövcud
ola bilir. Hər halda, bu cavab qane edə bilməz. Sualı belə qoymaq
lazımdır: tragediyanın yekun təsiri necə olmalıdır?
Tilyardın fikrinə görə, tragediya üçün üç əsas əməl xətti tipi
mövcuddur: iztirab və dəyanət; dağıntı və dirçəliş; qurbangətirmə və
tövbə. Bu tiplər haqqında əyani təsəvvür almaq üçün onlardan hər
birini heç olmasa bir misal ilə illüstrasiya etmək kifayətdir. Esxilin
“Prometey”i iztiraba dəyanətlə tab gətirmənin klassik nümunəsidir.
Miltonun “Döyüşçü Samson”u ardınca dirçəliş gələn dağınıtının
klassik nümunəsidir. Sofoklun “Çar Edip”i qurban gətirərək günahın
yuyulmasının ən məşhur nümunəsidir. Hər üç tipə bir ümumi
keyfiyyət xasdır: onlardan hər biri təbiət etibarilə ikili olub, mənfi və
müsbət qütbə malikdir, özü də neqativ elementlər qismində iztirab,
dağıntı və qurbangətirmə, müsbət elementlər kimi isə dəyanət,
dirçəliş və tövbə nəzərdən keçirilir. Birinci tip fəci əməl xətti – iztirab
və dəyanət – əsas götürülməlidir, belə ki, o, digər iki tipin tərkib
hissəsi kimi də çıxış edir. Dağıntı və qurbangətirmə də iztirabla
müşayiət olunur. Dəyanət olmadan dirçəliş və tövbə əldə etmək
qeyri-mümkündür. Əgər biz qarşımıza tragediyanın cavab verməli
olduğu minimal tələbləri təyin etmək məqsədi qoysaydıq,
tragediyanın, ən azından, birinci tipi xarakterizə edən xassələri –
iztirab və dəyanəti – əks etdirməli olduğu kimi nəticəyə gələrdik.
Maraqlıdır ki, dirçəliş və günahların yuyulması iztirabın dəf
olunmasını nəzərdə tutduğu halda, mətinlik, dözmək bacarığı
haqqında biz eyni sözləri deyə bilmirik. Əgər Esxilin “Prometey”inin
Əməl xəttində ümumiyyətlə dəfolunma elementi varsa, bu
dəfolunma, çox güman ki, trilogiyanın itirilmiş son hissələrinə baş
verirdi. Ola bilsin ki, yunan klassikləri öz trilogiyalarında – yeri
gəlmişkən, onların ardınca hər hansı bir satirik komediya (çox
güman, müəllif burada “satirik” yox, “satir” sözünü və janr olaraq da
satir dramını nəzərdə tutub – F. C.) göstərilirdi – çox zaman mənəvi
dəfolunmalara nail olmaq məqsədi güdür və buna görə də onlar,
Evripid kimi dramaturqlar istisna olmaqla, tragediyanı əxlaqın
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bərqərar olması vasitəsi kimi görürdülər; bu yanaşma, görünür,
müasir dövrümüzdə daha çox rəğbət qazanıb. Bununla belə, Aristotel
məhz Evripidi ən tragik dramaturq sayırdı – yəqin bu, onunla izah
olunur ki, onun əsərləri daha böyük dəhşət doğurur və harmoniyanın
zəfəri ilə yekunlaşmırlar. Ümumilikdə tragediyanın mahiyyətini
müəyyənləşdirməyə cəhd göstərərəkən, öz mülahizələrinizdə hansısa
konkret bir dramaturgiya məktəbi və ya tək bir dramaturqun
yaradıcılığına istinad etməyin, çünki bu, səhvə yol verməyinizin,
avtoritetlərə sitayişlə yanaşmağınızın göstəricisidir. Fakt fakt olaraq
qalır: dissonansla yekunlaşan tragediyalar da var.
On yeddinci əsrdə yaşamış Qonsales de Salas Aristotelin
“Poetika”sına şərhində yazır: “Filosof öyrədirdi ki, fabula Peripetiya
və Tanıma kimi iki mühüm hissədən təşkil olunur; digər yerdə o,
bunlara üçüncü tərkib hissəni əlavə edir – tamaşaçıda əhval-ruhiyyə
Pozğunluğu və Təlaş”.
Salasın Aristotel əsərlərində hansı digər yeri nəzərdə tutduğu
mənə məlum deyil. Görünür, o, neqativ tipli tragediyaları – dəyanətlə
keçirilməsinə baxmayaraq, iztirabın heç nə ilə dəf olunmadığı
tragediyaları – əsaslandırmaq üçün öz şəxsi fikrini Aristotelin
adından verib. Müasir tənqidçilərin göstərdiyi kimi, bu nəzəriyyə
Kalderonun “Öz şərəfinin həkimi” kimi pyeslərə təbiq oluna bilər,
belə ki, onların fikrincə, həyat yoldaşının şərəf üstündə qətlə
yetirildiyinə görə tamaşaçı ruhu təlaşa gəlir. Ola bilsin, burada biz
bütünlükdə tragediyanın tamaşaçıda tragedik bihuşluq tutması
doğurmaq məqsədi güdməsi halı ilə rastlaşırıq.
Düzdür, bu misalda mübahisə doğuran məqamlar da var, ancaq
o, nisbətən sadədir. “Kral Lir”in dialektikası isə daha mürəkkəbdir.
Başlıca tezis və anti-tezis kimi biz aşağıdakı iki kəlamı götürə bilərik:
“Uşaq milçəklərə necə baxırsa,/ Bizə elə baxır böyük yaradan,/
Əyləncə naminə öldürür bizi”24 və “Allah insaflıdır,/ ədalətlidir.
Şekspir Vilyam. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Bakı, “Öndər Nəşriyyat”,
2004, 736 s. Səh. 562-563 (“Kral Lir” əsərinin tərcüməsi Sabir Mustafanındır)
24
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Bizim suçumuzla, günahımızla/ Bizim özümüzü cəzalandırır”25.
Məktəb illərində bu ifadələrdən birincisi bizi elə heyrətləndirir və
pyesin dəhşətli hadisələri bizi elə sarsıdır ki, ilkin təəssürata tabe
olaraq, biz nəticə çıxarırıq: şübhəsiz, pyesin mövzusu məhz budur.
Bu kəlama məhz mərkəzi mövzunun qısa düsturu kimi daim istinad
edirlər. Ancaq universitetə düşdükdə, burada bizi parlaq erudisiyayla,
peşəkarlıqla və müəyyən bədxahlıqla şagird interpretasiyasını məhv
edən mütəxəssis alimlər qarşılayır. Şekspir yaradıcılığını Yelizaveta
dövrünün ictimai fikrinin vəziyyəti ilə əlaqədə nəzərdən keçirərək və
iki vur iki kimi İngiltərənin xristian, hətta protestant ölkəsi olduğunu
sübut edərək, onlar bu qənaətə gəlirlər ki, “Kral Lir” – insanlar
qarşısında rəbbin yollarına bəraət qazandıran xristian, hətta protestant
pyesidir.
Ədibləri öz dövrünə daldırdıqda bir o qədər də canfəşanlıq
etməyinə dəyməz: bu yolla onları həmin dövrdə batırmaq olar. Bəli,
böyük şair digər insanların təmsilçisidir, ancaq o, daha çox dərəcədə
özü olaraq qalır. Mən Şekspirin qeyri-ortodoksal baxışlı və mübariz
temperamentli insan olduğunu deməyəcəyəm. Düşünürəm ki, “Kral
Lir”i tanrıların bəraəti kimi də oxumaq olar. Amma əgər hər hansı bir
möcüzə nəticəsində Şekspir bizim aramızda peyda olub bu yozumu
bəyənsəydi belə, həmişə pyesin fəlsəfi göstərişlərindən deyil, onun
ruhundan, müəllifin niyyətindən deyil, onun əsərlərindən çıxış etmək
imkanı var.
Ola bilsin, Şekspir, doğrudan da, hesab ediridi ki, o, şər
probleminin xristian həlli üsulunu təklif edir. Kütləvi teatrda hər
hansı başqa çıxış yolu təklif etmək cəhdi, tarixçilərin fikrincə,
tamamilə fantastik fikir olardı. Məsələ belədir: yuxarıda
sitatlaşdırılmış sözlərə əsaslanan bu interpretasiya pyesi bütövlükdə
əhatə edirmi? Məncə, bu sualın cavabını pyesin müxtəlif yerlərindən
çıxarılmış sitatlarda deyil, süjetdə, xarakterlərdə və bir çox xətlərin
qarşılıqlı münasibətlərində axtarmaq lazımdır. Məndə pyes belə
25
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təəssürat yaradır ki, dünyamızın bütün iztirab və şəri Şekspiri
dərindən narahat edirdi və o, xristianlığın onları izah etməsi və bəraət
qazandırması cəhdinə heç də müti inam bəsləmirdi. Bu hissimdə
yanılmıramsa, yuxarıda gətirilən iqtibaslar arasındakı ziddiyyətin
(rəqabətdə olan fikirlər arasındakı ziddiyyətin) arxasında digər
ziddiyyət – istənilən fikirlər və fikrə sahib ola bilməmək arasındakı
əkslik – durur. Pyesdə dünyanın insana xas istənilən – xristian və ya
hər hansı digər – izahının əsaslandırılması şübhə altına alınır. Şekspir
o qədər çox şey görmüşdü ki, bu, onu sarsıtmış, heyrətləndirmişdir.
Onun nail ola bildiyi yeganə iddiası – “dəhşətin üzünə baxaraq”, bu
pyesi yazmağa bəs edəcək qədər başgicəllənmədən ayılmaq oldu.
“Kral Lir”də sakit şəraitdə yaddaşda yenidən canlandırılmış
başgicəllənmə ovqatı əks olunub.
Bu vəziyyətin isbatı üçün “Kral Lir” əvəzinə Rasinin
pyeslərindən birini seçsəydim, mən öz arqumentasiyama şəksiz
xarakter verərək bir çox mənalarda “həyatımı yüngülləşdirərdim”.
Dərd orasındadır ki, Rasinin pyesi vasitəsilə başqa vəziyyət isbatını
alacaqdır. Rasin tragediyalarını şüurlu şəkildə öz kilsəsinə qarşı
qiyam edərək yazırdı. Şekspirin tragediyaları daha mürəkkəb
hadisədir. Mənə elə gəlir ki, bu hadisənin mahiyyəti tragediyanın heç
bir dünyagörüşünün çərçivələrinə sığmamasındadır: o, hətta
ekzistensialist yox, ekzistensialdır. Restavrasiya dövrü Şekspiri məhz
fərqli dünyagörüşü çərçivələrinə yerləşdirməklə məşğul idi. “Kral
Lir” pyesinin sonuna əlavə olunmuş xoşbəxt sonluq konkret məna
kəsb edir – o, pyesə müəyyən rasionallıq qatır. Şekspir pyesi bu cür
mənadan məhrumdur – o, mənasız ömür və mənasız ölümün obrazı
olaraq, rasionallığı inkar edir.
Təkcə öz heyrətamiz səmimiliyi ilə seçilən Semüel Conson bizə
on səkkizinci əsrin nə üçün saxtalaşdırılmış Şekspirə daha çox
üstünlük verdiyinin əsl səbəblərini göstərir. Onun sözlərinə görə,
Şekspir dözülməz dərəcədə əzablı, ağır təəssürat bağışlayır.
Consonun dediklərindən aydın olur ki, neoklassisizm nəzəriyyələri
Şekspirin təlqin etdiyi narahatlığın doğurduğu qorxunun rasionalist
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bəraətindən başqa heç nə təsəvvür etmir. “Kral Lir” – narahat etmək,
nigarançılıq oyatmaq üçün yazılan pyesdir: o, bizim və Şekspirin
ideyalarının zirehini dələrək ürəyimizə sancılır. Həqiqətən də,
“pafosun mənbəyi narahat edilmişdir”.
Bu nümunənin əsasında biz möhtəşəm tragediyanın sadəcə
həyəcan doğurması və bu həyəcanın heç cür dəfolunmaması kimi
ümumi nəticəyəmi gəlməliyik?
Zənnimcə, bu nəticə müasir dövrdə tragediyanı bilavasitə
“pozitiv” və “nikbin” nəzərdən keçirən hakim rəydən həqiqətə daha
yaxın olardı.
Bununla belə, hətta “Lir”də – bəli, hətta indicə bu pyesə
verdiyim yozumda “Lir”də – dəfetmə vardır: dəfetmə özünü pyes
yazmaq imkanında büruzə verir. Mənə belə gəlir ki, bu, şairin
(tragediya müəllifinin) tamaşaçıya vəd edə biləcəyi yeganə dəfetmə
növüdür; ona görə də, bu dəfetmə növü bizim onun yaradıcılığından
umduğumuz minimum tələblərə daxildir.
Tragediya özündə xaos ovqatını təcəssüm etdirir və faciənəvisşairin xaosu dəf etmək üçün vasitə kimi zəmanət verə biləcəyi yeganə
vahid nizamlı sistem onun öz süjet, xarakter, dialoq və ideya
inteqrasiyası olan tragediyasının nizamlı sistemidir. Pyer-Eme Tuşar
tragediyaya öz sadəliyi ilə çox gözəl təyinat vermişdir. O, tragediyanı
“çarəsizlik nəğməsi” adlandırmışdı. Bu obrazda nəfis paradoks
görünməkdədir, belə ki, çarəsizliyə nəğmə demək xas deyil. Əgər
çarəsiz insan nəğmə söyləməyə başlayırsa, o, çarəsizliyi dəfetməyə
başlayır. Onun nəğməsi elə dəfetmədir.
Əgər, müxtəliflik naminə, tragediyaya əxlaq deyil, estetikanın
baxış bucağından, fəlsəfə deyil, psixologiyannın baxış bucağından
yanaşmaq faydalı olursa, bu zaman qeyd etməliyik ki, iztirabın,
nizamsızlığın və mənasızlığın estetik dəfi mənəvi əhəmiyyətə
malikdir. O, tragediyanın fəziləti adlandırıla biləcək cəsarət anlamına
gəlir. Bundan əlavə, tragediyada müdriklik elementi də var.
Doğrudan da, açması bilinməyən tapmaca kimi qəbul olunan
dünyanın izahından imtina, hətta dünyanın üzərimizə saldığı
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dözülməz ağırlığından qısa müddətə olsa da qurtulmaq cəhdi özündə
bir damcı müdriklik daşıyır. Varlığın sirrinin qəbul olunmasında isə
daha böyük müdriklik gizlənir. Nəhayət, əgər tragediya bizə nə
haqqındasa çox şey öyrənməyə hazır olmadığımızı bilməyə kömək
edərsə, nəticədə biz yenə də pis hazır olmağımız haqqında nəsə
öyrənmiş olacağıq.
Tragediya həqiqətləri – acı həqiqətlərdir. Şelli “Çençi”
tragediyasının ön sözündə yazırdı: “Dramaturgiyanın ən gözəl şah
əsərlərinin nail olmaq istədiyi ali mənəvi məqsəd insan qəlbinə xas
simpatiya və antipatiyalar vasitəsilə onun özünü daha yaxşı anlamağı
öyrətməkdən ibarətdir”.
Ancaq yenə də bununla bağlı həddindən artıq ehtiramlı əhvala
köklənmək lazım deyil. Axı nəticə etibarilə bu ali məqsəd teatrın
mənim xarakterizə etməyə çalışdığım uşaqsal məqsədləri ilə sıx
əlaqədədir və bir növ, onların davamıdır. Uşaqlıq illərinin
eyniləşdirmələri ilə biz yaşamağı öyrənirik. Yetkin yaşda simpatiya
və antipatiyalarımız vasitəsilə biz öz həyatımızı dərk etməyi
öyrənirik. Özünüdərk – özünü başqaları ilə eyniləşdirmədən başlayan
yolun sonundadır. Tragediyanın simpatiya və antipatiyası dramaturq
şəxsiyyətini müəyyənləşdirir. Bu səbəbdən, onlar bu simpatiya və
antipatiyaları
bölüşən
istənilən
tamaşaçının
şəxsiyyətini
müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər.
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KOMEDİYA
“MƏN Kİ ZARAFAT EDİRDİM!”
İnsan ağzıköpüklü halda heç kimin onsuz da təsdiqləmədiyi fikri
inkar etməyə başlayanda, istər-istəməz sual yaranır: bu, onun nəyinə
gərəkdir? – və belə bir nəticəyə gəlirik ki, onun inkar etdikləri elə
həqiqətə əsl uyğun olanlardır. Təəccüblü deyil ki, psixoanalitiklər
başlıca problemi ürəyinin dərinliyində doğru saydıqlarının
həqiqiliyini qəbul etmək istəməyən xəstələrlə işləyərkən daim təsdiq
kimi qavranılan inkarın bu formasıyla rastlaşırlar. Hərçənd, bu və bir
sıra başqa mənalarda, psixiatrın pasienti bütün digər insanlardan
yalnız onunla fərqlənir ki, onlar bizim hamımıza xas naxoşluğun
daha kəskin formasından əziyyət çəkirlər.
Bununla belə, bizim xəstə “yox” demək əvəzinə, öz həkiminin
üzünə gülə bilər. Əgər ona gülüşünün səbəbini sözlə ifadə etməyi
təklif etsəydilər, o, təxminən bunları söyləyərdi: “Sizin dediklərininz
cəfəngiyyatdır, fantastikadır! Mən bunu ciddi qəbul edə bilmirəm!
Məni tora salmaq asan deyil! Özünüz baxın: mən heç pərt olmadım,
əksinə, gülməyimlə sizi çaşdırdım, axı psixologiya haqqında
kitablarınızdan sizə məlumdur ki, gülüş qələbə və həqarəti simvolizə
edir”! Təəssüf ki, bizim xəstə – psixi pozğunluqdan əziyyət çəkən
bir çox amerikalılar kimi – hansısa xüsusi ədəbiyyatla tanışdırsa, o
bilir ki, nəyinsə coşquyla inkarı günahın boyuna alınması kimi qəbul
olunur.
Bu cür gülüş heç də yalnız psixoanalitiklərin kabinetlərindən
gəlmir; o, insanlararası ünsiyyətin bütün növlərində eşidilə bilər.
Bundan əlavə, burada biz ümumiyyətlə istənilən gülüşün, ictimai
şəkildə təzahür tapan istənilən şənliyin, yelbeyinliyin, şıltaqlığın və
s. və i. a. ən mühüm funksiyalarından biri ilə rastlaşırıq. “Mən bunu
ciddi qəbul edə bilmərəm” gülüşündən daha çox “Mən ki zarafat
edirdim!” kimi səslənən gülüş eşitmək olar. Həmsöhbətiniz sizin
sözlərinizin ciddi məna daşıdığına göz yummaq istəmədikdə, maraqlı
variant alınır və siz ona deyirsiniz: “Yəni siz zarafat başa
208

düşmürsünüz?” – sizin mütəəssir və narahat tonunuz isə bu ciddi
mənanın olduğundan xəbər verir.
Yuxarıda biz artıq gördük ki, fars şərtiliyi kimi nəzərdə tutulan
bu cür “Mən ki, bunu ciddi demirdim!” (Pirandellonun təbirincə
desək, “ma non è una cosa seria”) anlayışı sayəsində səhnədə
heyrətamiz kobud və aqressiv əməllər göstərilə bilər. Bununla belə,
fars yalnız ədavəti duymaq imkanı verməkdə ciddidir; bu ədavətin
əsaslılığına inam hissi isə bizdə yaranmır. Komediya isə, əksinə, o
qədər ciddi məsələlər qaldırır ki, onun qeyri-ciddiliyinə əmin
olmasaydıq, bu janrı “müdhiş ifşaedici akt”, “heyrətamiz güclü ifşa”
kimi xarakterizə edə bilərdik. Başqa sözlə, komediya öz yüngül
tonunu itirsəydi, o, sosial drama çevrilərdi – yeri gəlmişkən, mən bu
barədə yuxarıda ötəri qeyd etmişdim.
Komediya farsın zahiri ciddi-şən manerası ilə silahlanır. Onu
farsdan əks element – səthin altında gizlənmiş və dərinliklərdən üzə
çıxmağa çalışan sirli element fərqləndirir. Farsın səthi altında
yüzfaizlik aqressiya gizlənir və o, heç bir mənəvi bəraət qazanmır,
heç onu tələb də etmir. Aqressiya fars üçün də, komediya üçün də
xarakterikdir, ancaq farsda o, sadəcə intiqam xarakteri daşıyırsa,
komediyada bu, öz haqlı olduğuna inamla dəstəklənən bir qüvvədir.
Farsa da xas olan qəzəb komediyada vicdana söykənir.
Etik
fərqlilik
tamamilə
fərqli
emosional
çaları
müəyyənləşdirmiş olur. Fars yalnız bir sadə zövq bəxş edə bilər –
cəzasız olaraq öz düşməninin ağzının üstündən ilişdirmək zövqü.
Komediyada ifadə olunan qınaq qınayanların temperament fərqlərinə
uyğun şəkildə emosional imkanların müxtəlifliyinə yol verə bilər.
Həm Konqriv kimi qeyri-müəyyəncəsinə, tənbeh etmədən, ehtiyatla,
zarafatyana qınamaq olar, həm də Konqrivin müasiri Conatan Svift
etdiyi kimi öldürücü, coşqu ilə, birdəfəlik yerə sərməklə də qınamaq
mümkündür.
Komikliyi tədqiq edən bir çox əsərlər komediya janrınının
konqrivləri ilə məhdudlaşaraq, sviftləri kənarda qoyur. Düzdür, Svift
dramaturq olmayıb, komediyanəvislər isə həmişə Sviftdən çox,
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Konqrivin üslubuna meyl ediblər. Hərçənd, ola bilsin, bu, bir çox
hallarda onların ortabab olması ilə izah edilir. Makiavelli, yaxud
Conson, Şekspir, yaxud Molyer kimi böyük ustadların ən yaxşı
komediyalarında biz daha güclü və qaranlıq sualtı cərəyanın
mövcudluğunu görürürk. Bu halların təsviri üçün dəqiq
terminologiya yoxdur, ona görə də, mən ən sadə, gündəlik sözləri
seçib, komediyanın emosional çalarlarının bütün müxtəlifliyinin
paylaşdığı qütblərin adını acı və qəmginlik olduğunu söyləyəcəyəm.
Qeyri-dramaturji janrın satirik əsərləri acı ilə doludur, Yuvenal və
Svift bizi onunla tanış edirlər. Molyer və Şekspirin əsərlərində də acı
yox deyil, amma, adətən, onların komediyaları üçün acı yox, ara-sıra
üzücü kədərə keçən yüngül qəmginlik xarakterikdir.
Fars haqqında fəsildə artıq dediyim kimi, hər bir şənlik təkcə
şirin deyil, həm də acı sularla qidalanır. Ancaq farsda acı suyun üzə
çıxmasının qarşısı alınmışdır. Obrazlı desək, bizim farsda içdiyimiz
su yalnız yüngül acı təamı verərərk onun şirin dadına xələl gətirmir,
sadəcə aşağıda acı bulaqların qaynadığından xəbər verir. Filds,
Harpo Marks və Çarli Çaplinin qəhrəmanlarının yaşadıqları zorakılıq
zorakılıq olaraq qalır, amma tamaşaçıya aşkar və birmənalı olaraq
izah olunur ki, onu “ciddi qəbul etmək” və heç vəchlə Hitler, yaxud
Al-Kapone ruhunda zorakılıqla əlaqələndirmək lazım deyil. Analoji
olaraq, farsda bizim heç vaxt qurbanlara yazığımız gəlmir. Əlbəttə,
axı başımız onların təqib olunmasına qarışıb! Hücum edənə və onun
qurbanına münasibətində fars refleksiya və emosiyaların tam
yoxluğu ilə səciyyələnir. Berqsonun ümumiyyətlə bütün komik janra
şamil etdiyi anti-emosional yanaşma, məncə, ilk növbədə farsa
xasdır. Komediya deyil, məhz fars “hissiyatsız”lığı ilə seçilir. Və
əksinə, komediyada asanlıqla üzə çıxan acı və qəmginlik bu janrda
hisslərin geniş vüsət tapmasına ən yaxşı sübutdur.
Fars gerçəklikdən gizlənmək, gündəlik qayğıların ağırlığından
qurtulmaq, uşaqlığın məsuliyyətsiz çağlarına qayıtmaq imkanı verir.
İmpulsun hakim rol oynadığı farsın əksinə olaraq, impulsu hissə
dəyişən komediya real gerçəkliklə, bugünkü günün qayğıları ilə,
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yetkin yaşın məsuliyyətləri ilə bağlılığa can atır. Bir çox hallarda
komediyanın ikili xarakteri komediya aktyorundan hisslərin ikili
olmasını tələb edir: bir tərəfdən, o, həyatsevərliyi, ehtiras və həyat
nəşəsini, varlığın heyrətamiz sevincini, digər tərəfdən isə, həyat
yolunda bizi qorxulu maneələr, müqavimət və qarşıdurmalar, od və
su ilə sınamalar, əjdahalar, kimsəsiz meşələr, dərin mağaralar
gözlədiyinin, həmçinin bugünkü həyatın da vəhşi cəngəlliklər və
bataqlıqlar arası ilə gəzinti olduğunun əzabverici dərkini ifadə
etməlidir.
Komediyanın farsla oxşar cəhəti ondan ibarətdir ki, sonda o da
gerçəklikdən üz döndərir. Ancaq oxşarlıq bununla bitir. Axı bu
məqama qədər komediya düz gerçəkliyin üzünə baxırdı. Komediya
görürdü, sezirdi, yaddaşına həkk edirdi. Dəliqanlı, şıltaq, gənclik
davakarlığının xas olduğu fars ümidsizliyə boyun əyməmiş əminamanlıq hökm sürən diyarda baş verir.
Biz farsda bizi incidənin cavabını veririk və beləliklə də,
primitiv, uşaqlaraxas zövq mənbələrinə üz tuturuq. Bu ilkin bulaqdan
su içməkdən alınan zövq kimi təmiz və aydın həzz təsəvvür etmək
çətindir. Bizim komediya qavrayışımız daha zərifdir, bununla yanaşı,
o, həm də daha qarışıq xarakter daşıyır. Komediyanın xarakterini
təsvir etmək və onu dəyərləndirmək üçün, istər-istəməz, müqayisə
məqsədilə fars deyil, tragediyadan istifadə etməli oluruq.
“TƏFƏRRÜATA VARMAYAQ!”
Ser Filip Sidney deyirdi: “Tragediya ən ağrılı yaraları açır və
gizli xoraları üzə çıxarır”. Bu metafora bəlağətli tərzdə tragediyanın
ağrıyla, iztirabla birbaşa əlaqəsi olduğunu deyir. Dramaturgiyaya
dərindən bələd olmayan adama haqlı olaraq elə gələ bilər ki,
komediya iztirabla bilavasitə əlaqədar deyil. Amma əgər həmin adam
düşünürsə ki, komediyanın ümumiyyətlə iztirabla heç bir əlaqəsi
yoxdur, o yanılır.
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“Mən ki zarafat edirdim!” sözlərində hər şeydən əlavə bu
sətiraltı məna da vardır: “Təfərrüata varmaq lazım deyil: axı bu,
komediyadır!” Bu cür sətiraltı məna bəlkə də öz-özlüyündə komik
ton vasitəsilə ifadə tapır. Bayron bu fikri dəqiq ifadə edərək deyir:
“İndi nəyəsə güləndə, ağlamamaq üçün gülürəm...”26. “Təfərrüata
varmayaq” o deməkdir ki, “təfərrüatlar dözülməzdir”. Burada
tragediya pessimizmindən daha məyusedici pessimizm göz
önündədir, çünki tragediya istənilən mövzuda təfərrüata varmağı
nəzərdə tutur.
Hər şeyin təfərrüatına vararkən, bircə dənə də olsun qaranlıq
uçurumu diqqətdənkənar qoymayarkən tragediya bizi başgicəllənmə,
huşumuzu itirmək vəziyyətinə gətirir. Komediya haqqında bunu
demək olmaz. İztiraba eyham burada da var, ancaq komediya janrı
rifah görüntüsünə riayət olunmasını tələb edir. Hər halda, komediya
öz xəfifliyini uzun müddət itirməməlidir.
Dahiyanə komediyalarda zəruri şənlik kimi bu cür janr şərtiliyi
bəzi zamanlarda şübhə altına alınıb. Bəzi tənqidçiləri bu fakt o qədər
əsəbiləşdirir ki, onlar bu komediyaları komediya adlandırmaq
hüququqndan məhrum edirlər. Misal üçün, Motsartın “Cosi fan
tutte”27 əsərini götürək, burada qadın qəhrəmanlardan biri həqiqətən
aşiq olub əsl ehtirasla oxumağa başlayır. Bu vəziyyət tənqidçiləri
çiyinlərini çəkərək belə bir sualı verməyə sövq edir: məgər burada
komediya şərtiliyi pozulmayıb? Məncə, sualı tamamilə başqa cür
qoymaq lazımdır: bu və bir sıra başqa məqamlar “Cosi fan tutte”ni
janr şərtiliyinə riayət olunduğu çoxsaylı əsərlərdən üstün etmirmi?
Nəticə etibarilə, şərtiliklərin pozulmasından kim istəsə özünü saxlaya
bilər.
Digər nümunə ingilis dramaturgiyasındandır – “Volpone”də
Seliyanın səhnəsi. Volpone dələduzları aldadanda, bir kələkbaz digər
kələkbazlara fənd gələndə, bunlar adi komediya çərçivələri daxilində
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Байрон Дж. Дон-Жуан. М.-Л.: Художественная литература, 1964, с. 184.
“Bütün qadınlar belə edir” – opera-buff, 1790
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baş verir. Ancaq o, fərsiz ərin köməkliyi ilə həqiqətən fəzilətli qadını
yoldan çıxaranda – bu, tamamilə fərqli bir şeydir. Bu, ciddi şərtilik
(mənəvi və estetik) keşikçilərinin xoşuna gəlməyə bilər, ancaq,
mənə elə gəlir ki, məhz bu cür dönüşlər Consonu dahi
komediyanəvis edir. İstisna olunmur ki, mükəmməl nəzəriyyəçi
renomesini yüksək dəyərləndirən Conson özü şərtilik tərəfdarlarının
xoşuna gəlmək üçün öz yaradıcılığını kasadlaşdırmağa hazır idi. Axı
Conson-komediyanəvisin gücü heç də onun nəzəri mühakimələrində
deyil. Consonun pyeslərində müəllifin düşünülmüş və hədsiz
dərəcədə “düzgün” ideyaları ilə onun gizlin xaos hissiyyatı
arasındakı uyğunsuzluq duyulur. Bu cür uyğunsuzluq yalnız
ideyaların, yaxud xaos duyğusunun olmasından daha məhsuldar ola
bilir. Belə uyğunsuzluqlar sayəsində komediya böyüyərək daha
mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır.
Motsart və Ben Consondan sonra Molyerdən misal gətirmək
istəyərdim. Molyerin “Təfərrüata varmayaq” deməyinin öz üsulu var.
Həmin üsul təxminən bundan ibarətdir: “Gəlin, bu komediyanı tez
qurtaraq, yoxsa o, komediyalıqdan çıxacaq”. “Meşşan zadəganlıqda”
pyesinin finalında Jurden qarşımızda əcaib və əzazil görkəmdə deyil,
ağıldankəm kimi peyda olur. Pyesin yekunlaşması sanki bizi
xoşagəlməz nəticələrdən xilas edir. “Tartüf”ün sonluğu da ondan çox
fərqlənmir. Onun məğzi bundan ibarətdir: “Təcili surətdə kral
məsələyə qarışmasa, komediya tragediya ilə bitəcək”. Ədəbiyyat
tarixçiləri Molyerin necə yaxşı monarxist olduğunu xatırlamağı
sevirlər. Ancaq dramaturq kimi o daha üstün idi. Xoşbəxt sonluqlar
həmişə kinayəli olur (komediyalarda xoşbəxt görkəmli hər şey
kinayəli olduğu kimi), Molyer isə bu kinayəyə xüsusi kəskinlik verir.
Bundan “Dilənçi operası”na bir addım qalır – bu əsərdə xoşbəxt
sonluğa açıq-aşkar rişxənd olunur. Bu cür açıq rişxənd komediya
kimi janr üçün təhlükəli ola bilər. Bu baxımdan şərtlərə ciddi şəkildə
əməl olunmasının tərəfdarları haqlıdırlar: komediya şərtiliklərinin
pozulması müəyyən həddi keçdikdən sonra komediya yerini başqa
nəyəsə verir. Qeyd olunmalıdır ki, bu, heç də həmişə pis tərəfə dönüş
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demək deyil; növbəti fəsildə mən sübut etməyə çalışacağam ki, elə
həmin “Dilənçi operası” komediyadan onun özü qədər layiqli janra –
tragikomediyaya keçidi müjdələyirdi.
TRAGEDİYA VƏ KOMEDİYA – BƏZİ ÜMUMİ FİKİRLƏR
Adətən biz komediyanı incəsənətin şən və qayğısız forması
sayırıq, təzad yaradan istənilən əks elementdə isə ikincidərəcəli nə
isə, çalar, əlavə, istisna görürük. Mən isə, əksinə, təklif edirəm ki,
iztiraba komediyanın əsası, şənliyə isə onun törəməsi kimi
yanaşılsın. Komediyaya bu baxış bucağından nəzər yetirdikdə, o da,
tragediya kimi, günah və təşviş hissi ilə, mnənəvi əzablarla,
ümidsizliklə mübarizə cəhdi kimi görünəcək. Sadəcə o, bunu başqa
yolla edir. Konradın “Lord Cim” əsərindəki Staynın sözləri ilə desək,
tragediya “Dağıntılar aləminə qərq olmağı” diktə edir. Sanki o da,
Rilke kimi, çağırış edir: “Ölümü özünüzdə gəzdirin! Dəhşətin üzünə
baxmağı bacarın!” Daha sadə dildə desək, həyatın sizin yolunuza
çıxardığı maneələri əvvəl qəbul edin, sonrasa dəf! Bununla
müqayisədə, yəqin ki, komediyanın mövqeyi daha opportunist
görünür. Komediyanın strategiyası rəqiblə açıq döyüşdən
qaçmaqdan, ondan sivişməkdən ibarətdir. Moralistlər mütləq
deyəcəklər ki, tragediyada qəhrəmanlıq və ülvilik yer aldığı halda,
komediya öz bayraqdarı Falstaf kimi qorxaq və xırdadır.
Özünümüdafiəni əxlaqdan üstün tutan və bir qayda olaraq, peşəkar
nəsihətçilərə qarşı çıxan komediya biologiyadan daha yüksək
qiymətlər alır, nəinki etikadan. Lakin bu janrın reklam etdiyi məhsul
şəksiz zövq olduğundan, onun müdafiəçiləri tapılmasa da,
həvəskarları çoxdur.
Komediyanın həyətəbəhəyət gəzib alver etdiyi zövq ilk növbədə
fars zövqüdür, belə ki, ali formalar özündə aşağı formaları ehtiva
edir. Ancaq tragediyanın verdiyi zövq melodramın verdiyi
məmnuniyyəti “ötdüyü” kimi, komediyanın verdiyi zövq də farsın
verdiyi məmnunluğu “aşır”. Bundan öncəki fəsildə mən tragediyada
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qorxunun sayğıdolu sarsıntıya keçməsindən danışmışdım. Sayğıdolu
sarsıntı isə, intellektual məzmunundan (belə bir məzmun heç olmaya
da bilər) asılı olmayaraq, ekstaza yaxın, həyatsevər, işıqlı və
ilhamdolu bir hissdir. Sayğıdolu sarsıntı hissinin gücü və gözəlliyi
dəf olunan dəhşətin kəmiyyəti ilə düz mütənasibdir. Komediyanın
sevinc adlandırdığımız alidərəcəli zövqü ilə də vəziyyət eyni cürdür.
Biz sevinci yalnız əsərlərində sevincə əks olan nəyinsə də duyulduğu
dramaturqlardan əxz edə bilərik. Komediyanəvisin çıxış nöqtəsi
iztirabdır; sevinc isə gözəl və həyəcanlı dəfetmə qismində onun son
nəticəsidir. İnsanın əzablı taleyini nəzərə alsaq, bundan çox
arzuolunan nə ola bilər ki?
Tragediya – başdan-ayağa dərdli sızıldamadır, özü də vüqarlı
elegiya sızıltısı yox, həyatın bütün dəhşətini, bütün ağrısına ağı
deyən davamlı və səsi ucadan gələn sızıldamadır. Komediyanəvis öz
hisslərini birbaşa ifadə etmir, o, bu hissləri şən zarafatlar, parıltı,
zəriflik örtüyü arxasında gizlədir. Hisslərin özünün tragediyada ifadə
olunan hisslərdən fərqlənməsi heç də mütləq deyil, daha çox onların
birbaşa olmayan, örtülü ifadə üsulu fərqlənir. Komediya sivişgən və
kinayəlidir. Şənlikdən danışarkən o, əzabı nəzərdə tutur. İztirabın
peyda olmasına imkan verdikdə isə, o, əzabı dəf edərək sevincə
çevirə bilər.
“Mizantrop”un finalı haqqında nələr deməyiblər, amma mən heç
vaxt eşitməmişəm ki, kimsə Alsestin özünü öldürəcəyini desin.
Mümkündür ki, o, intihar etsəydi, xarakter olaraq, bütövlük və
bitkinlik əldə edərdi. Ancaq bu, fəci xarakterli bütövlük və bitkinlik
olacaqdı. Jan Anuyun Antiqonası deyir: “Biz sona qədər
gedənlərdənik”28. Sofoklun Edipi İokastanın xəbərdarlıqlarına
baxmayaraq məhz belə edir. Özünümüdafiə instinkti heç vəchlə
komediyada deyil, tragediyada məğlub vəziyyətə düşür.
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İstənilən yaxşı tragediyanın əsasında insanın daxili tarazlığının
pozulması durur. Hər halda estetik baxımdan, bu pozulma
tragediyanın poetikasının özündə dəf olunur; bu cür dəfetmə cəsarət
tələb edir. Eyni qətiyyətlə hər bir komediyada analoji xüsusiyyətə
malik bu və ya digər konkret yaşantının təcəssüm olunmasını
söyləmək olmur. Burada həmin yaşantını ayırmaq qeyri-mümkündür,
hətta əgər o, üzdə olsaydı belə, komediya onu maskalayaraq
görünməz edərdi. Yəqin olan bir şey var ki, komediyanəvis bunları
bütöv varlığı ilə hiss edə bilir.
Tragediya müəllifinin qələmini mənəvi böhran duyğusu
yönəldir. İstənilən tragediyaya münasibətdə biz inanmağa hazırıq ki,
onun mənbəyi müəllifin özünün həyatındakı konkret mənəvi
böhranda olub. Komediyanəvisin qələmini, çox güman ki, bu və ya
digər əzabverici böhran haqqında xatirələr deyil, daimi olaraq
əzabların küt ağrısının duyulması istiqamətləndirir, insan həyatında
bu ağrıya kəskin böhranlardan daha çox rast gəlinir və buna görə də,
o, daha aktual problemi əhatə edir. Sabah səhər oyananda biz bir
neçə saat rahatca fəci varlıq duyğusu olmadan yaşaya bilərik, ancaq
komiklik hissi bizə təcili şəkildə lazım görünəcək.
Dua kitabçasının ardınca tragediya da bəyan edir: “Biz həyatda
ölürük”. Bu fikrin paradoksallığı ondan ibarətdir ki, o, şüura sirayət
etdikcə, varlığın tamlığı, həyat duyğusu dirçəlməyə başlayır. “Sadəcə
həmişə hazır olmaq lazımdır” (5, 552) fikrini bütün qəlbi ilə hiss
edən insan isə təkcə ölüm deyil, həyat qarşısında da nadir qəlb
aydınlığına müvəffəq olur. Komediya isə elan edir: “Biz ölümdə
yaşayırıq”. Təyyarənin qəzaya uğraması riski olsa da, biz sabaha
plan qurmağa davam edirik. Biz ölümü qarşılamağa hazırlaşan və
özündə həyat iradəsini tamamilə yox etmiş tragediya qəhrəmanının
daxili ovqatını tez-tez yaşamalı olmuruq. “Sadəcə həmişə hazır
olmaq lazımdır” – bu, kifayət qədər ülvi fikirdir, ancaq bunun əksini
söyləyən fikir də ədalətlidir, o da insanı xarakterizə edir.
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Mən həyat ocağının üstündə əllərimi isidirdim. Ocaq sönmək
üzrədir, mən isə hələ getməyə hazır deyiləm... – Uilyam Layon Felps
Lendoru təqlid edərək belə yazırdı.
Yaşamaq arzusu təkcə həyat eşqi deyil. Bu, həm də
hərislikdir. Komediya maddi dünyaya sahib olmaq istəyi ilə
əlaqədardır. Buna görə də, o, doymaq bilməyən mədələrində maddi
rifahın müəyyən hissəsini yox edən qarınqululara və həmin rifahın
qalan hissəsini yığmaqla məşğul olan xəsislərə maraq göstərir.
Acgözlüklə yeməkdən və eyni acgözlüklə var-dövlət yığmaqdan
qəsbkarlığa, mənimsəməyə bircə addım var və insan təbiəti bu
addımı tez atmağa tələsir. Yadınıza salın görək nə qədər komediyada
süjet qarət, yaxud oğurluq niyyəti ətrafında qurulub! Doğrudan da,
əgər insanlar Allahın onuncu əmrinin pozulmasına belə meylli
olmasaydılar, komediya süjetləri indi bizə məlum olan görkəmdə
peyda olmazdılar.
Ola bilsin, “Ölüm gündəlik həyatda” bölümündə mən
tragediyanı həddindən artıq ülvi simada təqdim etdim. İndi isə bir
çox hallarda tragediyanın mövzusunun ölüm yox, qətl olduğunu
əlavə etməyin vaxtı çatıb. “Aqamemnon”dan “Makbet”ə və
“Hersoqinya Malfi”dən (XVII əsr ingilis dramaturqu Con Uebsterin
qanlı dramı – F. C.) “Pentezileya”ya (alman dramaturqu Henrix fon
Kleystin tragediyası – F. C.) kimi tragediya süjetlərinin çoxu qətl
törətmək istəyi ətrafında cərəyan edir. Tragediya səhnələrindəki
meyit yığınına təəccüblənənlər sadəcə istəyərdilər ki, tragediya
onların əməllərinin – qətl törətməmiş insanların əməllərini əks
etdirsin; amma məsələ bundadır ki, tragediya onların qəlbini əks
etdirir, qəlblərində isə onlar qətl törədiblər. İntensiv şəkildə gündəlik
həyatı və gündəlik arzuları tədqiq edən müasir psixologiya öldürmək
istəyinin hamıya xas olmasını asanlıqla sübut etdi. Düzünü desək,
insana lap kiçik səbəb kifayətdir ki, ən yaxın insanına ölüm
arzulasın. Kimsə qəzəblənib “Görüm, səni öləsən” deyə bilər və ən
maraqlısı budur ki, bu, mənasız söyüş deyil. Üçyaşlı uşaq öz
atasından, yaxud anasından: “Sən tez öləcəksən?” – soruşduqda,
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bunu zarafat kimi qəbul edirlər, hər halda, əgər bu, doğrudan da,
zarafatdırsa, o, valideynlərə yönəlib və “edam olunan adam yumoru”
ilə doludur.
Tragediyanın əməl xətti, demək olar ki, həmişə qətl ətrafında
cərəyan etdiyi kimi, komediyanın əməl xətti də, demək olar ki,
həmişə oğurluq ətrafında cərəyan edir. Tragediya müəllifləri ölümü
nadir hallarda göstərir, qətl hadisəsini isə (səhnədə və ya
səhnəarxasında) tez-tez təsvir edirlər; analoji olaraq, komediyada
nəyəsə sahib olmaq daha az və nəyinsə mənimsənilməsi (yaxud
mənimsəmə niyyəti) daha çox təsvir olunur. Hər iki vəziyyətdə
göstərilənlərin texniki səbəbi var: dramatik sənətin təbiəti insanların
halını deyil, onların digər insanlara münasibətdə əməllərini
göstərməyi tələb edir. Ölüm – haldır, sahibolma – haldır; qətl və ya
oğurluq isə bir insanın digərinə münasibətdə yeritdiyi əməldir.
Ancaq incəsənətdə həmişə olduğu kimi, texniki səbəb özü başqa,
qeyri-texniki səbəbdən qaynaqlanır. Dramaturgiya ifratavarmalar
sənətdir, o, ən ifrat fakta münasib olan ən ifrat fəaliyyəti əks
etdirməyə meyllidir. Tragediya aləmində belə ifrat fakt ölümdür, ona
müvafiq ifrat fəaliyyət isə həyatdan məhrumetmə ola bilər.
Komediya aləmində belə ifrat fakt əmlaka sahib olmaqdırsa, ifrat
fəaliyyət əmlakdan məhrumetmə olacaq. Birinci halda hərəkətverici
qüvvə nifrətdir, ikinci halda hərislik.
Oğurlamaq – saxta surət çıxarmaqdır, bir növ, mülkiyyət
hüququnun falsifikasiya edilməsidir. Komediyada rastlaşdığımız
hərislik saxtakarlıq və yalan ruhunun törəməsidir. İoannın İncilində
iblis “yalanın atası” və “əvvəldən insan qatili”29 adlandırılır. Deməli,
həm tragediyada, həm də komediyada qəzavü-qədər, taleyin əli
iblisin təcəssümüdür. Başqa cür də demək olar: iblisin ixtiyarında hər
iki sevimli əyləncəsi üçün böyük ənənəvi dramaturgiya janrları var.
Özü də, bu yaxınlarda bir dinçi alimin yazdığı kimi, “şeytan
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xislətinin bu iki təzahüründən yalançılıq iblis üçün daha
xarakterikdir”. Beləliklə, göründüyü kimi, komediya tragediyadan
daha qara sənətdir. Komediyada hərislik tükənməz həyat yanğısına
çevrilərək başqa görkəm də ala bilər. Sağ qalmaq asan deyil.
Tragediya qəhrəmanı son anlarında ruhi yetkinliyə çata və
ölümün düz üzünə baxmaq cəsarəti tapa bilər. Bütün digər ölümlü
insanlar isə ilk və son anlarında həyatdan yapışırlar və hətta ölüm
ayağında, 1757-ci ildə Fontenel kimi, “var olmağın çətinliyi”nə
təəssüflənirlər. O demişdi ki: “Je sens une difficulte d'être`” – “Var
olmaq mənə çətin gəlir”. Var olmağın bu çətinliyi də, ölüm kimi,
bütün həyatımıza sirayət edir.
Nəticə etibarilə, Jan Koktonun aforistik ifadəsinə görə,
“Varlığın çətinliyindən başqa hər maneəni dəf etmək olar; varlığın
çətinliyi dəfolunmazdır”.
Sonucda, bəli, o dəfolunmazdır. Komediya bunu bilir və qəbul
edir – qüssə, yaxud sinizm ilə. Ancaq biz ki sizinlə yalnız sonucla
deyil, həm də, necə deyərlər, həyati günlərimizlə yaşayırıq. Qoy
sonda heç bir keşiş və heç bir həkim bizi ölümdən xilas edə bilməsin
– ancaq onları dəvət etmək imkanının olması biziə ən son ana qədər
təskinlik verir. Komiklik hissi varlığın gündəlik, hər saat qarşımıza
çıxan, qaçılmaz çətinliyi ilə işləməyə çalışır. Belə ki, əgər gündəlik
həyatın axınında fəciliyin sualtı cərəyanı və ya, ola bilsin, qarşı
cərəyanı mövcuddursa, onun başlıca cərəyanı komediyanın materialı
kimi çıxış edir.
Amma yenə də mətbəxdə və yataq otağında meydana gələn
komediya ulduzlu səmaya çıxa bilər. O, həqiqi əzəmətə çata bilər. Bu
fakt hələ çoxlarının rəğbətini qazanmayıbsa, bunu yalnız onunla izah
etmək olar ki, əzəmətin yer aldığı istənilən komediyaya o dəqiqə
“qeyri-komediya” damğası vurulur (Əgər kimsə “qeyri-komediya”,
“qeyri-tragediya” kimi damğalanmış gözəl dramaturji əsərlərin
antologiyasını tərtib etmək fikrinə düşsəydi, bu, “dünyanın yüz
dahiyanə kitabı”ndan biri olardı). Həqiqi əzəmət səviyyəsnə ucalmış
komediya haqqında həm də belə deyirlər ki, o, öz mənsub olduğu
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janrdan uzaqlaşıb tragediyaya yaxınlaşır. Bu cür xasiyyətnamə nadir
hallarda əsaslı olur. Bu komediya müəlliflərindən hər hansı biri
başlığa “Tragediya” sözünü yazsaydı, tənqidçilər mütləq
deyəcəkdilər ki, o, komediyaya meyl edir.
Molyerin “Don Juan”ı bu cür dahiyanə komediya nümunəsidir.
Bu əsərdə möhtəşəm ülvilik və sirli nəsə var. Mən analoji atmosferə
malik bircə tragediya adı xatırlamağa çətinlik çəkirəm. Tragediyanın
ağır gerçəkliyi ağır sözlərlə bilavasitə, birbaşa şəkildə yaradılır,
teatrdasa bunlara ağır ifa tərzi də əlavə olunur. Molyerin “Don
Juan”ının gerçəkliyi fars və komediyanın ənənəvi dialektikası
vasitəsilə yaradılır, yəni vasitəli şəkildə, bu zaman ciddilik sətiraltı
mənada eyham qismində keçir, faktiki söz və əməllərə isə qəsdən
yelbeyin xarakter verilir.
Molyerin “Don Juan”ından danışarkən, qeyri-ixtiyari Motsartın
“Don Giovanni”si də yada düşür. Motsart da komediya
dialektikasından istifadə edib, belə ki, bu dialektika Motsartın öz
düşüncə tərzinə (bunları Molyer haqqında da demək olar) tamamilə
cavab verirdi. Motsart gənc yaşlarından böyük komediya teatrının
ənənələrinə cəlb olunur: on iki yaşında o, Qoldoninin pyeslərindən
birinə musiqi yazır. “La finta semplice”30 əsəri musiqili farsdır.
Motsartın bu əsərdən “Cosi fan tutte” və “Don Giovanni”ya doğru
inkişaf etməsi tragediyaya yönəlmiş təkamülün göstəricisi deyil. Bu,
farsdan komediyaya doğru aparan təkamüldür və Motsartın bu
prosesdə səthin altında nə qədər çox mətləbin gizləndiyindən xəbər
vermək bacarığı artır. Amma komik görüntü qəti şəkildə onun bütün
möhtəşəm parıltısında qalmaqda idi. “Don Giovanni”ni tragediya
əsəri adlandırmaq mənasızdır. Burada bizi heç nə Donun günahı ilə
özümüzü eyniləşdirməyə sövq etmir. Motsart məsələnin bu cür
qoyuluşundan o qədər uzaqdır ki, hətta Donun ölümünü bizdə ona
qarşı heç bir canyanğısı oyatmayacaq şəkildə təsvir edir (eyni ilə
Consonun Volponeni cəzalandırması kimi). Motsartın “Don Juan”ını
30
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yalnız komediyanın təntənəli və dəhşətli nədənsə bəhs etmək haqqını
tanımayan adamlar tragediya adlandırırlar.
Tragediya və komediya arasında bir çox fərqlərin olmasına
rəğmən, hələ Platon vaxtından məlumdur ki, onlar arasında ümumi
nəsə də var. Platonun dialoqlarında bu ümumilikdən danışılan
hissənin yozumunda ədəbiyyatşünas alimlərin fikirləri haçalanır,
amma bütün məsuliyyəti dərk edərək və və zehnimizdə Platondan
sonra yaradılan çoxsaylı dramatik əsərləri nəzərdən keçirərək, biz bu
iki janrın bir çox mənalarda oxşar olduqlarını qeyd etməyə bilmərik.
Məsələn, onlar incəsənətin musiqi kimi növündən kəskin şəkildə
fərqlənir: musiqiyə işıqlı, həyatsevər emosiyaların – deyək ki, sevinc
hissinin birbaşa şəkildə ifadə olunması xasdır. Tragediya da,
komediya da incəsənətin neqativ növləridir, o mənada ki, onlar üçün
pozitivliyin nəticə qismində təsdiqi xarakterikdir, nəticə isə burada
neqativ vəziyyətdən çıxış edir. Jirodunun “Elektra”sında Bağban
deyir: “Bu cür əhvalatlarda insanlar sizə həyatın yeganə məqsədinin
sevgi olduğunu demək üçün sonsuza qədər bir-birini öldürəcək və
incidəcəklər”.
Nə qədər qəribə olsa da, bizim “mən”imiz komediyada heç də
tragediyada olduğundan az cəzalandırılmır, düzdür, komediyada
zərbə hədəfi kimi qəhrəmanın səhv addımı deyil, kələkbaz və
avamların iddiaları seçilir. Tragediya da, komediya da öz süjet və
xarakterləri ilə həyatın mənasız olduğunu və yaşamağa dəymədiyini
dəhşətli inandırıcılıqla nümayiş etdirir, bununla belə, onların hər ikisi
nəticədə iztirablarımızın əzəməti və ya dəliliklərimizin əzabvericiliyi
duyğusunu oyatmağa nail olurlar və möcüzə baş verir! – məlum olur
ki, həyat başdan-ayağa ləyaqətdən ibarət imiş, yaşamağa da dəyər.
Tragediya kimi komediya da insan zəifliklərindən bəhs edir, ancaq
sonda onlar hər ikisi insanın gücü və möhkəmliyinin şahidi kimi
çıxış edirlər. Tragediyada biz, qəlbinin nöqsanlarına və yaxud
taleyinə baxmayaraq, böyük məmnuniyyətlə özümüzü qəhrəmanla
eyniləşdiririk. Komediyada biz özümüzü səhnədəki personajlardan
heç birinin yerinə qoya bilməsək də, amma özümüzü
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eyniləşdirdiyimiz qəhrəman mövcuddur – bu, müəllifdir. Dünyaya
Conson, yaxud Molyerin eynəyi ilə baxmaq bizə xoş təsir bağışlayır.
Tragediya kimi komediya da əziyyəti dəf etməyə qadirdir – istər
estetik (həyatın incəsənətə köçürülməsi sayəsində), istərsə də
emosional (tragediyada sayğıdolu sarsıntı və komediyada sevinc
hissi sayəsində) baxımdan. Tragediya da, komediya da məntiqə
rəğmən, yəni sadalanan faktların əksinə olaraq gəlinən qənaətdir və
bu, onları dini qənaətlərə yaxınlaşdırır. Bununla belə, kilsədən fərqli
olaraq, teatr bu cür qənaətlər üçün heç bir metafizik statusa iddia
etmir.
Nəhayət, tragediya və komediya eyni evristik məqsədə –
özünüdərkə xidmət edirlər. Bu baxımdan tragediyanın simpatiya və
antipatiyalarını birbaşa və açıq şəkildə ifadə etməsi ilə nail
olduqlarını komediya dolayı yolla, məcaz və kinayə vasitəsilə əldə
edir. Nortrop Frayın ifadəsinə görə, “komediyanın vəzifəsi şəri ifşa
etmək yox, özünüdərkin çatışmamasına gülməkdir”. Şərin
məzəmmət edilməsi – sadə, birmənalı, rişxənddən uzaq, yəni ki,
komizmdən məhrum əməldir. Çox zaman həyatını şərin ifşasına həsr
edən insanlar özlərini dərk edə bilmir və bunu anlamırlar.
Klassik şər ifşaçıları riyakarlardır. Riyakarlar isə ifşa məqsədilə
komediyaya müraciət edə bilmirlər – onlar özləri komediyanın gülüş
hədəfinə çevrilirlər. Fernandesin sözlərinə əsasən, Molyer “bizi
özümüzə zidd gedərək, özünü görmək kimi çətin sənətə
yiyələndirir”. Biz özümüzü əslində olduğumuz adamlar kimi qəbul
etmirik, birinin digəri ilə səhv salınması isə klassik komediya
mövzusudur. Amma əgər “birinin digəri ilə səhv salınması” passiv
haldırsa, onun aktiv analoqu da var. Biz özümüzü dəyərləndirərkən
səhvə yol veririk, bununla həm də başqalarında yanlış fikir oyadırıq.
Özümüzü aldadarkən, biz yaxınlarımızı da aldatmış oluruq.
Komediya sənəti isə elə yalanın ifşasından, həqiqətin bərpasından və
maskaların faş edilməsindən, “düyünlərin açılması”ndan ibarətdir.
Ancaq düyünü açmaq üçün onu əvvəlcə gərək bağlayasan. Düyünün
açılması finalda baş verir, pyesin davam etdiyi müddətin çoxu isə
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bizim gözümüzə kül üfürürlər. Doğrudan da, komik paradoks
yaranır: bizim yalanımızı ifşa edən dramaturq buna nail olmaq üçün
bizə fırıldaq gəlir. Bu mənada o, sanki öz komediyasının başlıca
kələkbazına çevrilir, bizi, öz tamaşaçılarını isə o, axmaq vəziyyətə
salınmış avam yerinə qoyur. Komediya sənəti – bu kələkbazlar
kralının əlindəki fokus və hiylələr torbasıdır.
HƏR NECƏ İSTƏSƏNİZ
Ümid edirəm, yuxarıda söylənilən ümumi fikirlər kifayət qədər
aydındır, ancaq əgər onlar doğrudan da aydındırsa, digər tərəfdən
onlar bütün faktlara uyğun gəlmək üçün həddindən artıq sadə,
həddindən artıq konkret və həddindən artıq sxematikdirlər. Bernard
Berensonun dəqiq ifadəsinə görə, kateqoriyalar nizamsız
kompromisdən başqa bir şey deyil. Biz bu və ya digər
kateqoriyalardan istifadə edərək, nizama salınmamış gerçəkliklə
rabitəni bərpa edib bu konkret kompromisin ona nə cür ziyan
vurduğunu müəyyənləşdirməyə çalışsaq, düz hərəkət etmiş olarıq.
İncəsənət tarixi nəzəriyyə və təcrübə, terminologiya və faktlar
arasındakı fikir ayrılıqları ilə zəngindir. Misal üçün, “komediya”
sözü adətən çox dar mənada işlədilir (özü də təkcə diletantlar
tərəfindən deyil) və heç də bütün komediyaları əhatə etmir. Anri
Berqsonun gülüş haqqında işi elə parlaq yazılıb ki, ağıllı oxucu istəristəməz onun müəllifinin istedadının cazibəsinə düşür; ancaq o,
oxuduğu kitabı kənara qoyduqda, onun şüuruna çatır ki, bu
heyrətamiz nəzəri əsərdə Şekspirin komediyaları komediyanəvisliyin
çərçivələri xaricinə çıxarılıb.
Bu, heç də məşhur fransız filosofunun tədqiqat metodunun
məhdudluğu ilə izah olunmur. Bunun səbəbi ondadır ki, bizim
komediyanın problematikasının müzakirəsinə yanaşmamız yalnız bir
komediya ənənəsinə əsaslanır və yalnız onu hesaba alır. Söhbət
klassik və ya latın ənənəsindən gedir, o, öz başlanğıcını yunan Yeni
komediyasından götürərək Plavt, Terensi, Makiavelli, Ben Conson
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və Molyerin yaradıcılığında davam etdirir və beləliklə də, bütün
məktəblərin komediyanəvislərilə əlaqədardır. Hətta Şekspir Plavtı
yeni
yozumda
işləmişdir.
Bununla
belə,
fransız
ədəbiyyatşünaslarından başqa, hamı üçün aşkardır ki, bu gün
komediyanın yeni növü yaranıb və o, latın komediyasından istənilən
komediya növünün tragediyadan fərqləndiyi qədər seçilir. Misal
üçün, “Yay gecəsində yuxu” “Əl-kimyagər”dən fərqləndiyi kimi,
onlar hər ikisi də “Hamlet”dən fərqlənir.
Mən hər bir janr haqqında detallara toxunmadan, bütöv şəkildə
yazdığıma görə, komediyanı da, hədsiz təhriflərə gətirməsəydi,
ümumi planda və bütöv şəkildə nəzərdən keçirmək istəyərdim. Yox,
komediyanın həyatının illüstrasiyası üçün heç də onun tiplərinin
ənənəvi siyahısını gətirmək lazım deyil (rəftarlar komediyası,
temperamentlər komediyası, xarakterlər komediaysı). Məsələ başqa
şeydədir: əgər biz Şekspir və Molyer, Conson və Motsart haqqında
eyni şəkildə danışsaq, belə təəssürat yaranacaq ki, vahid ənənə və
vahid metod mövcuddur. Daha az əhəmiyyətə malik kateqoriyaları
və daha xırda fərqləri kənara qoyub, belə fikir irəli sürmək istərdim
ki, komediya tarixinə iki ənənə, iki bir-birinə zidd metod məlumdur.
Bu kitabın zarafat və lətifələr haqqında olan bölümündə belə bir
təsnifata eyham vurulur. Freydin ardınca mən də iki cür zarafat və
lətifə növünü fərqləndirdim: zərərsiz və məqsədyönlü. Bu zaman
qeyd olunurdu ki, yalnız məqsədyönlü, yaxud qərəzli zarafatlar
farsda tətbiq olunmaq üçün kifayət qədər aqressivdirlər. Bu cür
zarafatlar təkcə farsın deyil, həmçinin latın ənənəli komediyanın da
mənbəyini təşkil edir. Zərərsiz zarafatın əsasında rəğbət,
məqsədyönlü zarafatın əsasında isə həqarətli rişxənd durur. Əsas,
yəni latın, ənənəsində yazılmış komediya rişxəndli komediyadır.
Onun silahı kinayədir. Amma farsda yersiz görünən rəğbətdən də
komediyada müxtəlif cür istifadə oluna bilər. Əgər rəğbət
komediyanın özəyini təşkil edirsə, bu komediya latın ənənəli
komediyadan köklü surətdə fərqlənir. Şekspir və Motsartın
komediyaları belədir.
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Bu ideyanı hazırcavablıq və yumor arasında çoxdan aparılan
bölgüyə müraciət edərək daha da inkişaf etdirmək olar. Bu bölgüdən
istifadə edib biz, çox güman ki, Yelizaveta dövrünə qədər yaranmış
bütün komediyaları və Yelizaveta dövründən sonra yaranan fransız
komediyalarının böyük qismini hazırcavablıq komediyaları kimi
xarakterizə etməli olacağıq (Maraqlıdır ki, yumor haqqında fikir
yürüdərkən fransızlar bu aşkar şəkildə qeryri-fransız anlayışına öz
izini qoya biləcəyindən çəkinərək fransız sözü “humeur”i deyil,
ingilis sözü “humour”u işlədirlər). Yumor ənənəsi Şekspir və
Servantes, Stern və Jan-Pol Rixter, Dikkens və Çarli Çaplin,
Mandzoni və Pirandello, Qoqol və Çexov, Şolom-Aleyxem
ənənəsidir.
Pirandello özününü “Yumor” oçerkində bu köhnə bölgünü belə
izah edir: işdir, siz saçları rənglənmiş, yanaqlarında kirşan və
dodaqları boyalı qoca qarıya rast gəlsəniz və o, sizə gülməli görünsə,
bircə anlıq fikrə dalmaq kifayətdir ki, o, sizdə qüssə hissi oyatsın.
Ədəbiyyatda yumor hər iki elementin olmasını nəzərdə tutur,
hazırcavablıq isə yalnız bunlardan biri ilə kifayətlənir. Beləliklə,
hazırcavablıq və yumor sadəcə əkslik deyillər, çünki yumor özündə
hazırcavablığı ehtiva edir. Ancaq yenə də əsasında yumor olan
komediya əsasında hazırcavablıq olan komediyadan o qədər fərqlənə
bilər ki, komediya haqqında ümumi qənaətlər onların hər ikisnə
münasibətdə eyni dərəcədə ədalətli olmayacaq.
Misal üçün, mənim komediya dialektikası üçün təklif etdiyim
təyinatı götürək. Bu təyinata görə, əsas dinamik təzad yüngül tərz ilə
ağır məzmun arasındakı təzaddır. Komediyanın tonu sanki deyir:
həyat – şən əyləncədir. Yarımton isə həyatın dərd olduğunu
anlamağa kömək edir. Sonda pərdənin enməsi ilə yetişməkdə olan
fəlakətin qarşısı alındığı komediya tipində bunu daha aşkar şəkildə
görmək mümkündür.
Amma bu düstur Şekspir komediyalarının ayrı-ayrı səhnələrinə
və “Səhvlər komediyası”, “Şıltaq qızın ram olunması” kimi erkən
pyeslərə bütövlükdə tətbiq oluna bilsə də, Şekspirin yetkin
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komediyalarından heç birini bütünlükdə əhatə etmir. Məsələn, “On
ikinci gecə, və ya Hər nə istəsəniz” pyesində əməl xəttinin böyük
hissəsi ərzində latın komediyasına xas xarakterik canlılıq hiss
olunmur. Bir çox səhnələrin tonu nə yelbeyin, nə nalayiq, nə oynaq,
nə nəfis, nə də eleqantdır. Hətta bu pyesin atmosferini sözün
gündəlik mənasında “komik” adlandırmaq olmur. Bu, möcüzələrdən
və bədbəxtliklərdən danışan qədim cəngavər romanının atmosferidir.
Bədbəxtliklər isə, həqiqətən də, böyükdür və onlara “dəhşətli”
epitetini tətbiq edə bilərik. Amma xoşbəxt sonluq əvvəldən
gözlənilən idi və pyes bu təzad üzərində qurulub. Kifayət qədər
maraqlı uyğunluq yaranır: tragediyaya yaxın vəziyyət xoşbəxt
sonluqlu komediyanın sehri ilə (və ya fokusu ilə) neytrallaşdırılır.
“Dəhşətli” olanın zahiri görüntüsü arxasında hamıya sirayət edən
hansısa xeyriyyəçilik qüvvəsi, bir növ zəmanətli metafizik uğur
gizlənir. Komediyanəvisliyin ikinci ənənəsində birincinin inversiya
formasını alan “əks metod” bundan ibarətdir: burada şən tərzdə
deyilmiş qəmgin fikirlər əvəzinə qaraqabaq şəkildə deyilmiş sevincli
fikirlər peyda olur.
Bu iki komediya növü, yəqin ki, müxtəlif məqsədlər güdür.
Onlardan birincisinin məntiqinə həyatın dəhşətlərinin açılması
vasitəsilə heyrətə gətirmək effekti uyğundur. Bu pyes növü sanki
tamaşaçını dəhşətli həqiqətin dərkinə yaxınlaşdırır. Onun “xoşbəxt
sonluğu” sırf kinayə xarakteri daşıyır. İkinci növ komediyanın
məntiqinə bizim ən həyatakeçməz arzularımızın – sevgi və
xoşbəxtlik arzularımızın gözümüz önündə həyata keçməsi vasitəsilə
reallaşan sehr effekti müvafiqdir. Bu cür komediyanın xoşbəxt finalı
əsla kinayəli olmur; bundan əlavə, o, sanki bütün pyesə sirayət
etdiyindən, nəhayət bu final yetişəndə zəruri yekun kimi də qəbul
edilir. “Mən ki zarafat edirdim!” və “Təfərrüata varmayaq” öz yerini
“Hər necə istəsəniz”ə verir.
Bəs bu sonluq nə deməkdir? O, hazırcavablıq üzərində
qurulmuş komediyanın sərt həqiqətinə qarşı təskinlikverici həqiqət
təklif etmir ki? Meşşan həyat tərzi sürən gümrah tənqidçilər məhz
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belə düşünmək istəyərdilər. Bu cür “romantik” komediyalar
xoşbəxtlik və sevgi imkanının peyda olduğu “romantik” atmosfer
yaradır, ancaq bu imkanın əslində illüziya, yoxsa real gerçəklik
olduğu həmişəlik qaranlıq qalır. Bu növ komediyalar, sizin
istəyinizdən asılı olaraq, həm “gerçəklik özü”, həm də “məftunedici
illüziya” ola bilən cazibəyə bürünüb. Burada Şekspirin “nə
istəsəniz”i Pirandellonun “məni necə görmək istəyirsinizsə, eləyəm”
və “əgər sizə belə gəlirsə, elədir”lə səsləşir. Sevgi sirayətedici
illüziya və gerçəklik sirrində əriyir.
Torpağın yaşı çoxdur, çox qədimdir bu işlər,
Qışa-qara baxmadan, heç bir şeydən qorxmadan,
Sizə xoş gəlmiş olsa, istədiyiniz qədər
Hazırıq güldürməyə biz də sizi hər zaman...31
Deməli, biz sizi güldürmək, sizə zövq bəxş etmək istəyirik.
Bizim pyesimiz tam sizin istədiyiniz kimi olacaq. Onun mənasına
gəldikdə (illüziya, reallıq?), biz sizi məmnun etdik və siz zövq
alacaqsınız. Pyesimizin kiçik dünyası, bizim pyes xaricindəki dünya
ilə olduğu kimi, sizin görmək istədiyiniz kimi olacaq... Bununla da
fəlsəfənin başlıca problemi zarafat əhval-ruhiyyəsində “həll olunur”.
Motsart çox vaxt latın ənənəsində yazılmış pyes və
librettolardan çıxış edirdi, ancaq onun öz töhfəsi təbiəti etibarilə
Şekspirlə eyniyyət təşkil edirdi. “Fiqaronun toyu”nun finalı
həqiqətəuyğun deyil və biz onun həqiqətəuyğun olmadığını görüb
əsəri kinayə ilə qavrayırıq. Teatrdan evə qayıdarkən biz düşünürük:
“Real həyatda məsələ belə yaxşı həll tapa bilməzdi: Almaviva qəddar
və arvadbaz olaraq qalacaqdı”. Motsartın operasında finalın belə
həllindən öncə özünü əsasən personajların “romantik” hisslərinin
tamamilə real təsvirində (Şekspir komediyasındakı tək) göstərən tam
fərqli xarakter işləməsinin şahidi oluruq. Buna görə də, Motsart
Şekspir V. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1962, 364 səh.
Səh. 117. (“On ikinci gecə, və ya Hər nə istəsəniz” əsərinin tərcüməsi Mirzə
İbrahimovundur)
31
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Qrafın üzr istədiyi və Qrafinyanın onu bağışlamağa razılaşdığı
səhnəni ecazkar musiqiylə müşayiət edərkən, o, tamaşaçı tərəfindən
özündə heç bir kinayə ehtiva etməyən əsl kulminasiya kimi
qavranılır. Biz burada həyatı qall hazırcavablılığı xas olan təcrübəli
realist Bomarşenin gözü ilə deyil, yumşaq yumora malik ruhsal
avstriyalının gözləri ilə görürük. “On ikinci gecə” komediyasındakı
kimi, Motsartın “Fiqaronun toyu” operasında da sevgi və
xoşbəxtliyin sənətdə öz reallığı mövcuddur, həyatda onların reallığı
məsələsi isə qaranlıq qalır – hərçənd bunun özündə heç bir sinizm
yoxdur.
Beləliklə, iki növ komediya: qaçılmaz nifaqa doğru aparan
komediya və yenə də qaçılmaz şəkildə ümumi əmin-amanlığa gətirən
komediya. Bunların hər birində bir qədər fəci səslənməni artırsanız,
biz tragikomediya alacağıq. Misal üçün, təsəvvür edin ki, birinci tipli
komediyada nifaq səhnəsindən sonra bir neçə səhnə də əlavə edilib,
əvvəlkilər isə əlavə olunanlara uyğunlaşdırılıblar. “Selestina”ya
bənzər bir pyes meydana çıxacaq. Ya da təsəvvür edin ki, əsl
yekdilliklə bitən komediyada xoşbəxt sonluqdan öncə həmişəkindən
daha ağır bədbəxtliklər baş verir (“Qış nağılı”nda olduğu kimi).
Növbəti fəsildə biz məhz bu iki ehtimala toxunacağıq.
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TRAGİKOMEDİYA
QARŞISI ALINMIŞ TRAGEDİYA VƏ
DƏF OLUNMUŞ TRAGEDİYA
“Tragikomediya” sözü ilk dəfə Qədim Romada meydana gəlsə
də, geniş şəkildə yalnız İntibah dövründə işlənməyə başlayır. Məncə,
bu terminin mövcud olduğu erkən mərhələdə hansı məna daşıdığının
ən yaxşı təyinatını Süzanna Langer verib: “qarşısı alınmış tragediya”.
İntibah dövrü İtaliya komediyanəvisləri tragikomediyanı “xoşbəxt
sonluqlu tragediya” kimi müəyyənləşdirirdilər; onlar kvazitragediya
sayılacaq pastoral tragikomediya işləyib mükəmməlləşdirmişdilər ki,
burada da, romantik komediyada olduğu kimi, lap əvvəldən əsərin
xoşbəxt sonluqla bitməsi nəzərdə tutulurdu.
Görünür, İntibah və barokko dövründə tragikomediya aşağı,
ikincidərəcəli janr sayılmırdı. Tragediya və komediyanın bir-birindən
kəskin fərqləndirilməsi daha sonralar baş verir, hətta bu
fərqləndirmənin əsası qoyulmuş Fransada həmin bölgü on yeddinci
əsrin ortalarına yaxın baş verdi, buna qədər isə həm tragikomediya,
həm də drame libre adı almış sərbəst formalı pyeslər də təbii qəbul
olunurdu. Janrlarararsı ciddi bölgünün bütün Avropada
qərarlaşmasından bir qədər sonra onun əleyhinə üsyan qalxır,
üsyanın başında isə sözügedən reqlamentasiyanın tətbiqinin ən
böyük müqavimətə rast gəldiyi ölkə – İngiltərə dururdu.
Dramaturgiyaya həsr olunmuş bütün kitablarda 1731-ci il dönüş
nöqtəsi kimi göstərilir, belə ki, həmin ildə Corc Lillonun “London
taciri, və ya Corc Barnvelin hekayəti” pyesi işıq üzü görür. “Corc
Barnvel” zəif pyes olub, özü kimi digər zəif pyeslərin yazılmasına
təkan versə də, dönüş nöqtəsinin göstərilməsi məhsuldar nəticə verir.
Axı incəsənət tarixi yalnız bədii şah əsərlərdən ibarət deyil. Hətta
1731-ci ildə bir çox mənalarda köhnəlmiş təsir bağışlayan Lillo əsəri
yeni janrın – qeyri-tragediya və qeyri-komediya janrlarının əsasını
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qoydu. Lillo Didro və Lessinqə, onlar vasitəsilə də bütün Qərb
aləminin teatrına təsir etmişdir.
Amma hətta Didronun pyesləri bədii baxımdan zəif idilər,
Lessinqin yaradıcılığında isə Lillo təsiri ən azı duyulan pyeslər daha
uğurlu sayılır. Tragediya və komediyanın on səkkizinci əsr üçün
səciyyəvi olan qarışığı hər bir janrın ən pis keyfiyyətlərini əxz
etmişdir. Yeni “orta janr”da – comedie larmoyante, yaxud tragedie
bourgeoise janrında – komediya öz genişliyini, tragediya isə
dərinliyini itirir. “Orta yol” axtarışları daha ciddi yollardan
yayınmaqdan ibarət idi. Yeni janr on səkkizinci əsr fəlsəfi fikrinin ən
zəif tərəfinə – insan təbiətinin həddindən artıq nikbin
dəyərləndirilməsinə əsaslanırdı. Əgər insanlar “xeyirxah, həssas və
sentimentaldırlarsa”, dinamikası insan təbiətinin dağıdıcı təzahürləri
üzərində qurulan tragediya və komediyaya nə gərək var? Əgər bütün
on səkkizinci əsr dramları “orta janr”dan ibarət olsaydı, biz bu gün
dramaturgiyanın yanlış yolla getdiyini və “orta janr”ın insanı düzgün
qiymətləndirə biləcək bir sənət növü kimi dramaturgiyanı məhv
etdiyini konstatasiya etməli olardıq.
Ancaq tarix tarix haqqında kitablardan daha mürəkkəbdir və
İbsenin “müasir dram”ı sadəcə Lillonun “burjua tragediyası”nın daha
kamil variantı deyil. Hansısa məqamda dramaturgiyanın inkişafı öz
istiqamətini dəyişdi. Dükan sahibinin qəhrəmanlıqdan məhrum
həyətanı əks etdirmək və ucaltmaq vasitəsi kimi peyda olan orta janr
sonradan həmin dükançını ölümcül yaralayacaq silaha çevrilir.
Amma hər hansı bir silaha çevrilmək üçün o, əvvəlcə kökündə
dəyişikliklərə məruz qalmalı idi. Gülüşü göz yaşları əvəz edən
komediyada
komediyadan
əsər-əlamət
belə
qalmamışdı.
Həllolunmaz konfliktin ex hypothesi istisna olunduğu tragediyada
tragediyanın izi-tozu belə duyulmur. Bu səbəbdən də, onların
birləşməsini tragikomediya adlandırmaq qeyri-məntiqi olardı.
Tamhüquqlu tragikomediya yalnız dramaturqların orta janrın
yarandığı vaxt onun məhrum olduğu keyfiyyətləri özünə
qaytardıqdan sonra yarana bilərdi. Həqiqətən də, bir tərəfdən, müasir
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dramaturq olan İbsen, digər tərəfdən, öz yaradıcılığı ilə ənənəvi
komik və ənənəvi tragik olana qayıdışı simvolizə edir. Onun insan
təbiətini dərk etməsində belə, klassika və müasirlik elementləri çox
gözəl şəkildə tarazlaşır. Bu dərketmənin müasirliyi ondan ibarətdir
ki, İbsen insan təbiətinə xas dağıdıcı tendensiyaları konkret nevroz
halları qismində nəzərdən keçirir. İbsen üçün nevrozun sadəcə bütün
halları özündə cəmləşdirəcək termin deyil, nə isə daha ciddi bir şey
olmasında isə bu cür dərkin klassik tərəfi aşkarlanır; günaha bərabər
tutulan bu kateqoriya – poetik və dramatik baxımdan – ənənəvi
qəzavü-qədər duyğusu ilə müqayisə oluna bilər. Əgər biz İbsenin
xüsusi tragikomediya səltənəti yaratmaq üçün nə vaxtsa komediyaya
və tragediyaya aid olan əraziləri öz yaradıcılığında necə geri
qaytardığını izləmək məqsədi güdsəydik, tam əsasla “Vəhşi ördək”
pyesinin yaradılmasını bu prosesin kulminasiya nöqtəsi adlandıra
bilərdik. Sözügedən pyes bu mənada iki əsr öncənin dramaturji
təcrübəsinə üz tuturdu, amma o, həm də ən “irəli baxan” pyes ola
bildi, belə ki, əsər özündə Pirandello və Yucin O’Nil yaradıcılığında
cücərəcək toxumları daşıyırdı.
Dramaturgiya tarixinə bu ekskurs bizə hazırki fəslin mövzusuna
bir növ giriş kimi lazım idi, fəslin mövzusu isə, əlbəttə ki,
tragikomediyanın tarixi yox, tragikomediyanın bizim beynimizdəki
və könlümüzdəki həyatıdır. Onun İntibah dövrü pastoralı, yaxud on
səkkizinci əsrin orta janrı kimi – bizim üçün – daha cansız
formalarını kənara qoyaraq, diqqətimizi tragikomediyanın, bizə görə,
iki daha uğurlu növü üzərində cəmləyəcəyik. Onlardan birincisi
“xoşbəxt sonluqlu tragediya”dır – “qarşısı alınmış” tragediya” deyil,
“dəf olunmuş tragediya”dır. Bu halda mövzu həll olunan konfliktdir
və biz qisas konfliktinin əfvolunma vasitəsilə həllini misal kimi
nəzərdən keçirəcəyik. Bu növ tragikomediyaların ən yaxşı
nümunələri – mənə görə, Şekspirin “problem pyeslər”i və “sonuncu
romantik pyesləri”dir. Ancaq tragikomediyanın bu növü heç də
yalnız bir dramaturqun özəlliyi olmayıb. Qütenin “İfigeniya
Tavriddə” əsəri də analoji cəhdə misaldır. Kleystin “Hamburq
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şahzadəsi” də eyni qaydada yazılıb – müəllif özü əsərini Ttauerspiel
(tragediya) və Lustspiel (komediya) janrlarından fərqləndirmək üçün
onu Schauspiel (pyes) adlandırır. Qütenin “Faust”unu da bu planda
ən böyük nailiyyətlərdən biri kimi nəzərdən keçirmək olar, həm də
əsərin həyatsevər sonluğu istər xırdaçı nikbinliyi anmaq naminə,
istərsə də dini ortodoksiyanın səthi istismarı kimi diqqətdənkənar
qoyulmamalıdır. (Bu cür tənqidi qınaqları daha böyük əsasla
Sorrilyanın “Don Xuan Tenorio” əsərinə ünvanlamaq olardı.)
Araşdırma tələb edən ikinci növ tragikomediya – “bədbəxt
sonluqlu komediya”dır. “Xoşbəxt sonluqlu tragediya”nı “Kral Lir”
(bu əsərdə əfvolunma və barışığın cücərtiləri görünməkdədir) tipli
tragediyaların bəzi xətlərinin inkişafı kimi nəzərdən keçirmək
mümkündürsə, “bədbəxt sonluqlu komediya”nı deus ex machina
vasitəsilə “inandırıcılıqdan uzaq” sonluqla yekunlaşan molyersayağı
komediyaların
inkişafı
kimi
nəzərdə
keçirmək
olar.
Tragikomediyanın bu son növü əsasən on doqquzuncu və iyirminci
əsrlərdə geniş intişar tapır (hərçənd o, öncələr də məlum idi – misal
üçün, “Selestina”nı götürək). İbsenin “Vəhşi ördək” pyesi bu janrlı
əsərlər üçün klassik nümunə sayılır. Bernard Şounun “xoşagəlməz
pyeslər” kimi xarakterizə etdiyi dramatik əsərlər də bu janra
aiddirlər, hərçənd onun özünün eyni ad almış pyesləri tragediyadan
daha çox komediyadır. Şounun ən dahiyanə tragikomediyası “Xanım
Uorrenin peşəsi” yox, “Müqəddəs İoanna” əsəridir. Pirandellonun
dahiyanə tragikomediyaları “IV Henri” və “Altı nəfər personaj”
əsərləridir. Çexovun bütün çoxaktlı pyesləri bu cür
tragikomediyalardandır və Çexovun “Albalı bağı”nı komediya kimi
göstərməsini mən Stanislavski və digərlərinə ünvanlanmış səhnə
remarkası qismində qəbul etməyə meylliyəm, yəni o, pyesin aşkar
komediya elementlərinə dair xatırlatma rolunu oynayırdı. Bu,
bədbəxt sonluqlu komediyadır. Brextin “Ya bu əsgər, ya o əsgər” və
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“Mahaqoni”, Çaplinin “Msyö Verdu”32 filmi, Bekketin “Qodonu
gözləyərkən” və İoneskonun “Stullar” pyesi də bu tipli
tragikomediyalardır.
QİSAS, ƏDALƏT, ƏFVETMƏ
Melodram haqqında mən əsasən qorxu bucağı altında
yazmışdım, zülmkarın sonrakı taleyi məsələsi isə diqqətdənkənar
qalırdı. Zülmkarla isə bu baş verir: biz onu cəzalandırırıq, başqa cür
desək, ondan intiqam alırıq. İnanmıram ki, kimsə bu faktı təkzib
etsin. İstənilən halda, melodram və farsın qisas aktları ilə bol
olduğunu hər bir kəs təsdiqləyə bilər. Amma bəziləri deyəcək ki,
tragediya və komediyada vəziyyət fərqlidir. (“İntiqam tragediyası”
kimi termin sanki bir çox tragediyaların intiqamla əlaqəsi
olmadığından xəbər verir.) Digərləri isə intiqamı real həyatdan daha
çox, ədəbiyyata aid bir şey kimi qəbul edirlər. Buna görə də, öz
fikirlərimi davam etdirməzdən öncə mən faktiki, yaxud xəyali
qisasın başdan-ayağa həyatın özünə nüfuz etdiyini göstərmək
istəyərdim. Bundan ötrü mən bir qədər mövzudan kənara çıxmalı
olacağam. Həyatı yalnız qisas aktları silsiləsi kimi görmək və bu
təsəvvürlərə uyğun şəkildə yaşamaq bizə çoxmu qəribə gəlir? Kiçik
yaşlarımızdan biz nədənsə inciyib həyatımızın bütün sonrakı vaxtını
saatbasaat incikliyimizin qisasını almağa həsr edə bilərik. Biz öz bacı
və qardaşlarımızı cəzalandırmaqdan başalya bilərik. Yeniyetməlik
illərində, bəzənsə daha erkən, biz öz valideynlərimizi cəzalandıra
bilərik. Gəncliyimizdə evlənərək, nikahımızı məzara kimi davam
edən cəza vasitəsinə çevirə bilirik. Bəziləri yalnız cəzanın
Çaplin “Böyük diktator” filmini xoşbəxt sonluqla yekunlaşdırmaq əvəzinə, həm
tarixi, həm də bədii məntiqin tələb etdiyi kimi, bədbəxt sonluqla bitirsəydi, bu
siyahıya daha bir Çaplin filmi əlavə edəcəkdik. Axı bu xoşbəxt sonluq, “Tartüf”dən
fərqli olaraq, heç də kinayəli deyil, bu səbəbdən də, o, əsl komizmdən məhrumdur.
Sözügedən final ideologiyanın həyat həqiqəti və sənət həqiqəti üzərindəki
qələbəsinin ifadəsinə xidmət edir və bu keyfiyyətində o, nə tragikomik, nə də
komikdir.
32
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qırılmaması üçün boşanmaq istəmirlərsə, digərləri boşanmanın
lehinədirlər – və yenə də ona görə ki, boşanma yeni nikahı, həmçinin
daha da ağır cəzanın bərpasını mümkün edir. Yaxın vaxtlaradək
təhsil sistemi müəllimlərin şagirdləri cəzalandırması izin verirdi,
indisə o, şagirdlərin müəllimləri cəzalandırmasını yolverilən edir.
İstər keçmiş, istərsə də indiki qaydalar kiçikyaşlı məktəblilərin
yuxarı sinif şagirdləri tərəfindən cəzalandırılması təcrübəsindən
istifadə edir. Xalq maarif sisteminin məhsullarını biz bir yerə
cəmləyib insan cəmiyyəti adlandırırıq. İnsan cəmiyyəti daha böyük
miqyaslı cəzaların həyata keçirilməsinə öyrədilib, bu məqsədlə o,
yoxsulluq, tətillər, məhkəmələr, konsentrasiya düşərgələri və
həbsxanalar, kəndir, balta, qaz kamerası, elektrik stulu, nəhayət,
müharibədən alət kimi istifadə edir. Ümumi mənzərə bu cürdür.
Onun konkret detallarıyla isə biz hər gün rastlaşırıq.
Doğrudan da, gerçək, ya da çox vaxt olduğu kimi, xəyali
incikliklərə görə heyif çıxmağı, qisas almağı, cəzalandırmanı Homo
sapiens adlanan bioloji növün başlıca fəaliyyət növü kimi qəbul
etməyə əsas var. Güman edirəm ki, bu, hamıya gün kimi aydındır.
Daha az aşkar olan başqa şeydir: intiqam ideyası insan üçün intiqam
aktının özündən daha az cəlbedicidir. İntiqam sevimli fəailiyyət
növümüz olsa da, biz onu başqa nələrdənsə daha çox mühakimə
edirik. Biz daim sübut etməliyik ki, həyata keçirdiyimiz qisas aktları
– intiqam yox, ədalətli cəzalandırmadır. Cəzalandırma ideyasının
qüsursuz mənəvi nüfuza malik olduğunu söyləyə bilmərik, amma
cəzalandırma layiqli olduğu halda, o, az qala, yüksəkəxlaqlı akt
görkəmi alır. Buradan da belə nəticə hasil olunur ki, özəl
həyatımızda və məhkəmələrdə qarşılaşdığımız ədalətin bərpası –
ədliyyə sistemi qisasçılığın rasionalist fasadından başqa bir şey
olmayan xalis yalandır. “İnqilabçının təlimat kitabçası”nda Bernard
Şou hüquqşünaslara müraciət edərək deyir: “İnsan pələng öldürmək
istədikdə bunu idman kimi qələmə verirlər; pələng insanı öldürmək
istədikdə isə buna vəhşilik adı qoyurlar. Cinayət və ədalət arasındakı
fərq də bundan artıq deyil”.
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“Ədalətin bərpası” – başqa sözlə ədalət məhkəməsi – yalandır
deməklə, mən heç də əsl ədalətin insan həyatında ümumiyyətlə heç
vaxt rol oynamadığını və oynamayacığını söyləmək istəmirəm. Xeyr,
insanların qəlbində intiqam eşqi ilə yanaşı ədalət eşqi də
yaşamaqdadır, lakin bütün bədbəxtlik ondadır ki, birinci sonuncudan
daha böyük güclə və israrla təzahür tapır. Tarixə ədalətin təmin
olunması ilə bağlı tədbirlər məlum olsa da, tanıdığımız bütün
cəmiyyətlər kamillikdən uzaqdırlar. Şəxsi münasibətlər sahəsi ilə
bağlı da təxminən eyni sözləri demək olar, sadəcə bir sevindirici
fərqlə ki, burada ədalətə daha tez-tez rast gəlinir. Böyük dünyada
ədalətə biganə yanaşan bir çox insanlar ailə və şəxsi tanışlar
çevrəsində ona əhəmiyyət verirlər.
Ola bilsin, bu da aşkardır, amma diqqət yetirmək gərəkən daha
bir məqam var. İnsani məsələlərdə ədalətin hələ az olduğuna və
dünyanın hələ mükəmməl cəmiyyət görməməsinə rəğmən,
bəşəriyyətin təxəyyülü daha yüksək ideya yaratmağa, bəşəriyyətin
vicdanı isə onu qəbul etməyə müvəffəq oldu. Bu ideya – bütünlüklə
hamının əfv edilməsidir.
Əfv etsə fəzilət qüsuru özgə
Cənnət qapıları açılar üzə.
Ola bilsin, Bleyk bu qiymətli misralarıyla bütün insanlar üçün
mühüm bir həqiqəti bizə bəyan edir. Faktiki olaraq isə, cənnət
qapıları bizim üzümüzə hələ də açılmayıb, çünki biz bu həqiqətlə
yaşamaq imkanından məhrumuq. Doğrudan da, əgər biz ədalətli ola
bilmiriksə, bütünlüklə hamının əfv edilməsini necə təbliğ edə
bilərik?! Bununla belə, ümumi əfvetmə ideyası, ən azından, tək
ədalətin yetərli olmadığını xatırlatmaq üçün kifayət qədər faydalıdır.
İntiqamdan daha yaxşı olsa belə, ədalət məhkəməsi də
primitivdir. Axı burada lex talions prinsipi – törədilmiş cinayətə
müvafiq qisas prinsipi gözlənilir. Deyək ki, insan yüz dollar
oğurlayıb, ifşa edilərkən o, yenə də yüz dollar qaytarmalı olacaq.
Əhdi-Ətiqin məşhur “gözə göz” prinsipi də bunu deyir. Xristian
məktəbinin şagirdi kimi mənə daim təlqin edirdilər ki, bu prinsip əsl
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intiqamı nəzərdə tutur. Çox güman ki, bu, iudaizmə atılan böhtandır,
amma mən müəllimlərimin dürüstlüyünü şübhə altına almayacağam
və onların ali ədalət anlayışının özünün müəyyən şübhələr
doğurduğunu duyduqları ehtimalından çıxış edəcəyəm. Cinayətə
görə daima ekvivalent cəzaların təyin olunması vaxt keçirmək üçün
heç də ən yaxşı məşğuliyyət deyil və inanmıram ki, Allah əbədiyyəti
buna həsr etmiş olsun. Əsl Allah dərin sevgi – və yüngülləşmə! –
nəfəsini dərərək “Əfv” sözünü tələffüz edərdi, bununla da o, özünü
günahların və onlara düşən cəzaların sayılması kimi darıxdırıcı
məşğuliyyətdən qurtarmış olardı. Əslində o, doğrudan da, ƏhdiƏtiqin Levililər kitabında bu sözü deyir: “Ürəyində qardaşınla ədavət
aparma... Qisas alma... Yaxınını özün kimi sev”33.
Yuxarıda gətirilən fikirlər doğru olsa da, olmasa da, ümid
edirəm, bitirməkdə olduğum haşiyənin köməyilə tamaşaçıya
aydınlaşdıra bildim ki, intiqam mövzusu dramaturgiyada vacib rol
oynayırsa, həyat özü bunun nə üçün baş verdiyini göstərir. Levililər
hələ də istər teatrda, istərsə də teatrdan kənarda qisas aktları görmək
istəyən müasir insan şüurunu qabaqlayır. Nəticə etibarilə pyeslərin
məzmununun nədən ibarət olduğuna baxaq. Əməl və cavab əməldən.
A B-yə sillə çəkir və B də A-nın cavabını verir. Süjetin əsas ideyası
“zərbəyə zərbə” şəklində formulə oluna bilər: təhqir və onun bədəli.
Gördüyümüz kimi, farsda bu ideya geniş vüsət taparaq özünə onunla
haqq qazandırır ki, burada o, ən pis halda tamamilə zərərsizdir, çünki
hər bir normal adama aydındır ki, hadisələr sırf fantaziya sahəsində
cərəyan edir, ən yaxşı halda isə hətta faydalıdır, çünki katarsisin
yaranmasına və lazımsız aqressivliyin sinir sistemimizdən yox
olmasına təkan verir.
Müəyyənləşdirdiyimiz kimi, melodramın üstünlüyü fantaziya və
tamhüquqlu emosiyaların, xüsusilə də qorxu ilə bağlı fantaziya və
emosiyaların səmimi etirafındadır.
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İndi isə melodramatik süjetdə düyünün açılmasına nəzər
yetirmək məqamı çatıb. Bizə böyük qorxu yaşadan bütün ənənəvi
melodramlarda zülmkar sonda cəzalandırılır. Nöqsansız qəhrəman
oğlan və qəhrəman qız, onlarla bərabər biz tamaşaçılar da,
zülmkardan qisas alırlar. Qorxu doğuran obrazlar zərif intiqam
obrazları tərəfindən kənarlaşdırılırlar. Lakin bunun belə olduğunu
çox az adam etiraf edəcək. Həyatda olduğu kimi, melodramda da biz
qisas aktlarımızı ədalətli cəzalandırma kimi nəzərdən keçirməyə
meyl edirik. Yuxarıda mən artıq melodramın nevrotik xarakterindən
danışmışdım. Bu janrda inciklikləri toplamaq kimi nevrotik
vərdişdən nəsə var, bu zaman insan təbii olaraq düşünür ki, onda
inciklik doğuran əməllər başqalarının ona qarşı yönəlmiş qeyriədalətli davranışı, onun digərlərinə qarşı yönəlmiş əməlləri isə
günahkarların layiqincə cəzalandırılmasıdır. Axı melodram
psixikanın məhz bu halını əks etdirir. Viktorian melodramının bizə
yad ritorikalı və dəbdənçıxmış səhnə maneralı qisasçıları ilk
baxışdan həyatdan uzaq fiqurlar kimi görünsələr də, əslində onlar
milyonlarla insanın həyatında hər gün yer alan nələrinsə rəmzi olaraq
qalmaqdadırlar.
Tragediya və komediyaya keçməklə, biz fars üçün xarakterik
olan qaba və çılpaq qisasdan, həmçinin melodramın saxta
ədalətindən xalis ədalətə – “lex talionis”ə keçirik. Volpone və
Moskanı məhkəməyə cəlb etmək, onlara müqəssir qismində cəza
kəsmək lazımdır. “Venesiya taciri”ndə Porsiya hamının bütünlüklə
əfv edilməsi fikrini təbliğ edir, amma özü bağışlamağa tələsmir. O,
Dojun bir funt ətin dəqiq əmlak ekvivalentini təyin etməsinə nail
olur, çünki Şeylok üçün heç nə mülkiyyətdən dəyərli deyil.
Mülkün bölünərək paylanılacaq
Ona Antonio və dövlət sahib olacaq (3, 291).
Cavabında Şeylok təbii olaraq deyir:
Evimi saxlayan dirəkdənsə siz
Kaş onun özünü götürəydiniz;
Məni yaşadandan qalmırsa heç nə
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Ondansa canımı kaş alaydınız (3, 292).
Komediya belədir.
Hələ faciə müəllifləri ədaləti necə dəqiqliklə ölçüb-biçirlər!
Çıxış kitabının məşhur sətirlərində deyilir: “qəlbə qəlb, gözə göz,
dişə diş”34 və bu “həyata həyat” ideyası dramaturqlar tərəfindən eyni
zamanda həm etik, həm də estetik prinsip kimi qəbul olunur – etik
ona görə ki, o, lex talionis ideyasını ifadə edir, estetik ona görə ki,
dramaturgiyanın “zərbəyə zərbə” sxeminə uyğundur. Pyesin
əvvəlində kimisə həyatından məhrum edirlərsə, pyesin sonunda
kimsə buna görə öz həyatı bahasına cavab verməlidir. İkinci pərdədə
Dunkanı öldürürlər deyə, beşinci pərdədə Makbet sadəcə öldürülmür,
o öldürülməlidir. “Otello” da ümumi nümunədən yalnız bir qədər
yayınır. Otello Dezdemonanı pyesin sonuna yaxın qətlə yetirir, ancaq
onun həyatı süjet inkişaf etməyə başladığı andan təhlükə altındadır;
Dezdemonanın məhrum olunduğu həyatın əvəzi verlməlidir: Otello
ölməlidir.
Yalnız dramaturqların lex talionis prinsipinə necə sonsuz
hörmətlə yanaşdıqlarına fikir verdikdə, onların “real həyat”da baş
verənlərdən nə qədər çox aralandıqlarını anlamağa başlayırsan. Misal
üçün, Poetik ədalət ideyasına nəzər yetirək. Bu, lex talionis
prinsipinin cinayətkarlıq sferasından fəzilət sferasına keçməsindən
başqa bir şey deyil. Pislərin cəzalandırılmağı, yaxşılarınsa
mükafatlandırılmağı
az
imiş
kimi,
cəzalandırma
və
mükafatlandırmanın ölçüsü də ədalət tərəzisində dəqiqliklə çəkilir.
Əlbəttə, Poetik ədalət prinsipi dahiyanə pyes yaratmaq üçün maneə
ola bilməz; bundan əlavə, bu yaxınlarda bir tanınmış alim söyləyirdi
ki, bu prinsip bütün böyük ispan dramlarında yer almışdır.
Müasir dramaturqlar isə, əksinə, Poetik ədalət prinsipini kənara
atır və pyeslərində zülmkar obrazının cəzasız qalmasını göstərməyə
üstünlük verirlər. Amma bu, heç də o demək deyil ki, ədalət onları
maraqlandırmır və onlar lex talionis prinsipini rədd edirlər. Ədalətin
34
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tapdanılmasını göstərməklə onlar tamaşaçılarda düzgün qəzəb
doğurmağa və onların qəlbində coşqun ədalət həvəsi alovlandırmağa
çalışırlar. Lope de Veqanın “Fuente ovexuna”sında ədaləti Allah və
kral bərqərar edirdi. Bəzi quruluşlarda pyesin sonluğunu kəsməklə
onu modernləşdirirdilər. Bu şəkildə pyes tamamilə fərqli məna kəsb
etməyə başlayır: ədalət xalq hakimiyyəti ələ aldıqda bərqərar ola
bilər. Bu cür başa düşüldükdə ədalət asanlıqla əsl qisasa, dram isə
melodrama çevrilə bilər. Elə döyüşçülər var ki, düşmən qəddarlığına
qəddarlıqla cavab verməkdən ötrü dəridən-qabıqdan çıxırlar, axı
insanlara lex talionis prinsipi üzrə mühakimə etmək zövq verəndə
ədalətə daha nəsə də əlavə olunur – amansızlıq.
İsa deyirdi: “İlahi! Onları əfv et, çünki nə etdiklərini
bilmirlər”35, Bertolt Brext bir dəfə səhnədə belə bir plakat asır:
“Onlar nə etdiklərini bilirlər!” (əzazil kapitalistləri nəzərdə tutaraq).
O, məqsədi düzgün seçmişdi, amma onu həyata keçirərkən qisasçı
olmamaq mümkün deyildi.
Yelizavetaçılar bu təhlükədən qaçmağa cəhd göstərirdilər. Onlar
həvari Pavelin Romalılara Müraciətində həvarinin üzərimizə qisasçı
rolu götürməməli olduğumuzu öyrətdiyi yerə istinad edirdilər, çünki
qisas Allahın işidir: “Rəbb deyir, qisas mənimdir, əvəzini özüm
verəcəyəm”36. Belə olmağına belədir, amma bizim dünyada Allahın
qisas aləti mütləq bu və ya digər insan olmalıdır. Bəs biz necə bilə
bilərik ki, bu konkret qisasçı həqiqətən də Allahın əlində vasitəçidir?
Bu və ya digər insanın taleyin aləti olub-olmadığını dəqiqləşdirmək
onun əməllərinin motivinin ədalət sevgisi olub-olmadığını
öyrənməkdən daha çətindir. Ümumiyyətlə niyə axı həvari Pavel
“qisas” sözünü işlədir? Məgər qisas almaq ilahi məşğuliyyət sayıla
bilər? Pavelin mövqeyi bir qədər ikimənalı görünmürmü? Bəs bütün
bizim dünyanın qisasa münasibəti necə, bir qədər ikimənalı deyilmi?
Axı heç kim qisasın faydalılığını təşviq etmir, hamı razılaşır ki,

35
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ədalət məhkəməsi daha məqsədəuyğundur, ali ehkamlar isə bizi
ədalət məhkəməsindən bütünlüklə əfvetməyə keçməyə çağırır.
Dramaturgiyadan, eləcə də incəsənətin istənilən digər
formasından, onun aid olduğu mədəniyyətdən yüksəklikdə durmasını
tələb etmək olmaz. Əgər mədəniyyət intiqam ideyasını yalnız
vaxtaşırı müəyyən ədalət məhkəməsi payı ilə zəiflətməklə geniş
şəkildə təbliğ edirsə, dramaturgiyanın da analoji şəkildə
davranmasında heç bir gözlənilməzlik yoxdur. Öz növbəsində, bu,
Tolstoy kimi sözün əsl mənasında radikal mütəfəkkirin bir sıra
ictimai qanunları, həmçinin onlarla yanaşı bir sıra ədəbi əsərləri nə
səbəbdən qınadığını anlamağa kömək edir. O, həqiqətən də malik
olduğu mədəniyyətdən yüksəkdə idi. Tolstoyun mühakimə etdiyi
yüksək mənəvi zirvədən ədiblər və oxucu kütləsi haqqında barbar
təəssüratı yarandığı kimi, ədəbiyyat da barbar təbiətli bir şey kimi
görünürdü. Bu ümumi ittiham aktına Tolstoy öz şah əsərlərini də
daxil edir. Niyə də yox? Axı onlarda mübarizələr, qarşılıqlı təhqirlər,
zərbə mübadiləsi, əməl və əks-əməllərin adi növbələşməsi ilə birgə
real həyat dialektikası göstərilib. Hər yerdə olduğu kimi, burada da
ideal qıtlığı sezilmir, amma, bütün digər insanlar kimi, qəhrəmanlar
da öz əməllərində həmin idealları rəhbər tutmurlar. Həm də bunlar
sadəcə məhkəmə, ədalət ideallarıdır; İsa Məsihin dünyəvi əfvetmə
aksiyası ilə müqayisədə onlar tamamilə darçərçivəli görünürlər.
Şelli bu məsələdə Tolstoydan daha həssas mövqe tutur. O
düşünür ki, həyatda biz əfvetmə idealını rəhbər tutmalıyıq,
ədəbiyyatdasa ədalət məhkəməsni də, ədaləti də, qisası da
saxlamalıyıq. İcazə versəydiniz onun “Çençi” tragediyasının ön
sözündə söhbətin baş qəhrəman Beatariçedən getdiyi daha bir
parçanı misal gətirərdim: “...hətta ən acı təhqirlərə qarşı xeyirxahlıq,
anlayış və incidənin qəlbindəki qaranlıq ehtiraslara sevgi və səbrlə
qalib gəlmək qətiyyəti nümayiş etdirmək lazımdır. Qisas, cəza,
intiqam – bunlar hamısı zərərli səhvlərdir. Beatriçe belə düşünsəydi,
o, daha müdrik və daha yaxşı insan olardı, ancaq bu zaman o,
tragediya xarakteri olmayacaqdı: əgər bu cür düşünən Beatriçenin
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göstərilməsi az da olsa, kimlərisə maraqlandıra biləsəydi, onlar
dramatik əsərin təsir etməsi üçün lazım olan dərəcədə
maraqlanmayacaqdılar, belə ki, ətrafdakıların böyük qismi onların
marağına şərik çıxmayacaqdı. Xeyr, qəhrəmanın davranış və
iztirablarının dramatik xarakteristikası Beatriçenin etdiklərinin
bəraətə ehtiyac duyduğunu dərk edən insanların eyni zamanda ona
hər yolla bəraət qazandırmaq kimi narahat və üzücü cəhdlərindən,
mövhümat təşvişindən təşkil olunur, elə bir təşviş ki, insanlar
Beatriçenin məruz qaldığı təhqirlərə də, bu təhqirlərə görə alınan
intiqama da eyni dəhşətlə yanaşırlar”.
Şübhəsiz, dramaturgiya xeyiri deyil, şəri, müvəffəqiyyəti deyil,
tənəzzülü göstərməyi xoşlayır. Amma bu, bütövlükdə ədəbiyyata xas
xüsusiyyətdir. “İtirilmiş cənnət”də ən yaxşı xarakter – İblisdir.
Dantenin “Cəhənnəm”i “Cənnət”indən yaxşı oxunur.
Ədəbiyyat cənnətdən bu tərəfdə qalaraq bizim günahkar
dünyamızı, bədəni və iblisi təsvir edir... Yuxarıda göstərilən fikirdə
Şelli bir məqamı nəzərdən qaçırır: ədəbiyyat insan maraqlarını əks
etdirir, həyatı əks etdirir. Gerçəklik qəfildən onun təklif etdiyi
istiqamətdə dəyişsəydi, bu, ona gətirəcəkdi ki, ədəbiyyatda da
birdən-birə bütünlüklə hamını əfvetmə ideyası bərqərar olacaqdı.
İntiqam mövzusu dramaturqları ona görə cəlb edir ki, onlar ideoloq
yox, real gerçəkliyi əks etdirən sənətkarlardır.
Şelli hesab edir ki, məhəbbət və əfvetmə öz daxili mahiyyətinə
görə qeyri-dramatikdirlər. Amma məsələ bundadır ki, o, yalnız
müqəddəslərin ali əfv məqamında çatdıqları ideal səadət halını
nəzərdə tutur və buna görə də, əfvetmənin çətinliklə ərsəyə gəlməsi,
həmçinin insanın özü ilə apardığı çətin mübarizədə, bağışlanmanı
mümkün edən daxili konfliktin dəf olunmasında böyük dramatizm
olması faktından yan keçir. Əfvetmə və qisas – təhqirə iki mümkün
reaksiyadır və funksional baxımdan, əfvetməni də qisasla eyni
müstəvidə yozmaq olar. Freyd və Breyer “İsteriya oçerkləri”ndə
qisası belə xarakterizə edirlər: “Təbii insanda həddindən artıq güclü
və sivilizasiya tərəfindən dəf olunmayıb sadəcə gizlədilən qisas
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instikti özünə sərbəst çıxış tapmayan qıcıqlandırılmış refleksdən
savayı heç nə deyil. Səni təhqir edən insanla dalaşmaqla qorunmaq
və davada ona cavab zərbəsi endirmək – adekvat və çoxdan qəbul
olunmuş psixoloji refleksdir. Bu refleks kifayət qədər – yaxud
ümumiyyətlə – reallaşdırıla bilmədikdə, daim xatirələr vasitəsilə
çıxış tapacaq, bunun nəticəsində də irrasional iradi impuls kimi
“qisas instikti” yaranır...”
Fiziki qisasa müraciət etmədən insan özündə intiqamı əqli
vərdiş kimi inkişaf etdirir. Freyd və Breyer heç bir üçüncü yol
görmürdülər, amma əslində o var. İncikliyə eyni əsəbi enerji ilə,
amma əfvetmə ruhunda da reaksiya göstərmək olar. Bu da “adekvat
psixoloji refleks” sayılacaq. Qəribədir ki, qeyri-zorakı müqavimətə
böyük maraq göstərən Şelli fərqli düşünürdü. Onun sitatlaşdırdığımız
parçada dediyi fikri bir çox baxımdan digər yanağını sillə altına
qoymağı zəiflik əlaməti sayan bugünkü gənc meşşanların nəzər
nöqtəsiylə səsləşir. Qandi və Martin Lüter Kinq bunun əksini
nümayiş etdirdilər. Qisasa meyl ilk növbədə qorxaqlığın
göstəricisidir, bağışlamaq qabiliyyəti isə, yeri gəlmişkən, məzlumluq
və mütiliyin təbii emanasiyası ilə heç bir ümumi cəhətə malik
olmayan çətin mübarizə nəticəsində əldə edilir və onunla müqayisədə
zərbəyə zərbə ilə cavab vermək uşaq oyunu kimi görsənir.
Makiavelli haqlı idi: ictimai, dövlət həyatında əfvetmə və bu
kimi digər şeylər sadəcə mövcud deyil. Birləşmiş Ştatlarda
senatorluğa namizədin hamını və hər şeyi, istənilən qrupu, istənilən
ölkəni əfv etmək çağırışını təsəvvürünüzdə canlandırmağa çalışın.
Amma bizim şəxsi həyatımıza bəzən əfvetmə daxil olur. Niyə? Bəlkə
ona görə ki, biz hamımız qisas orgiyalarından usanıb əfv olunmaq
istəyirik? Görünür, bütün mövcudluğumuz yalnız bəraət deyil, həm
də əfv olunmaq ehtiyacı duyur. İnsanların bağışlanmaq marağını
hansısa daha ülvi səbəblərlə izah etmək olmursa, təkcə bu təbii,
həyati tələbat lazımi izah rolunu oynaya bilər. Biz istəyirik ki, bizi
bağışlasınlar, biz buna ehtiyac duyuruq. Bəzən biz özümüz
başqalarını bağışlamağa qadir oluruq, ola bilsin, bu yalnız ona görə
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baş verir ki, biz özümüzün əfv olunmağını arzulayırıq. “Bizə borclu
olanları bağışladığımız kimi, bizim borclarımızı da bağışla”37.
Birbaşa Bleykin qənaətinə gələ bilməsək də (“Əfv etsə fəzilət qüsuru
özgə, cənnət qapıları açılar üzə”), Yuvenalın ardınca biz “heç bir
günahkarın öz ürəyinin hökmü ilə bəraət almadığını” anlayaraq ona
dolambac yollarla yaxınlaşa bilərik.
İncə məsələdir! Əgər Şekspir özü “Hamlet”də ədalətlə qisas
nisbətinin ikibaşlılığına aydınlıq gətirmək iqtidarında deyilsə, biz nə
deyə bilərik? Doğrudan da, pyesin fabulası əsas etibarilə
bütpərəstliyə işarə edir – məhz bu bütpərəstlik sayəsində intiqam
qanuni sayılır, Şekspir poeziyasını qidalandıran mədəniyyət isə,
şübhəsiz, Yelizaveta dövrü İngiltərə mədəniyyətidir, həm də pyesdə
dəfələrlə xristian etiqadının adı hallanır. Yadımdadır, uşaqlıqda mən
anlaya bilmirdim: Bibliyada qisas almağın günah olduğu deyilirdisə,
nəyə görə Hamlet qisas almalı idi? Sonralar bu çaşqınlığımla bağlı
məni həvari Pavelin Romalılara Müraciətindəki sözlərə yönəldirdilər
(“Rəbb deyir, qisas mənimdir, əvəzini özüm verəcəyəm”), amma
boynuma almalıyam ki, bu, izah mənə çox sadə görünürdü. Məgər
əsərin hansısa məqamında, hətta öz əmisini öldürdüyü məqamda,
Hamletin müqəddəs Pavelin haqqında danışdığı ilahi qisas alətinə
çevrildiyinə işarə olunur? Şekspir məhz bunu demək istəyirdisə, bu,
onda pis alınıb. (Maraqlı bir fakt: “Hamlet” haqqında məntiqi
mülahizələrin çoxu onu pis pyesə çevirmək xüsusiyyətinə malikdir!)
Məsələ ondadır ki, burada tək bu pyesə və hətta tək onun müəllifinə
deyil, bütün sivilizasiyaya xas kənarlaşdırılması gərəkən aşkar
ikimənalılıq görünməkdədir; bu sivilizasiya öz seçimini etməmiş və
həmişə ikili – yox, hətta üçlü kriterilərə malik olub: bağışlamağı
təbliğ edərək o, məhkəməyə və ədalətə inanır, əməldə isə qisasa
müraciət edir.
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“Oresteya”da Esxil qisasın məhkəmə vasitəsilə dəfolunmasını
təsvir edir və biz tamaşaçılar trilogiya qəhrəmanı ilə birlikdə bu
prosesi yaşayırıq. Şekspir mərkəzi mövzusu intiqam (daha doğrusu,
ədalətin bərpası) olan pyeslərlə başlasa da, sonralar o, ədalətli
məhkəmə motivlərinin şəfqət motivləri ilə dəfolunmasını
göstərmişdir. Hər kəs bu yeni motivləri “son romantik dramlar”da
sezə bilər. Prospero öz düşmənlərini layiqincə cəzalandırmaq əvəzinə
onları əfv edir (Kaliban istisna olmaqla). Hermoina Leontla
hesablaşmaqdansa, onunla barışır. Hətta “Kral Lir”də də əfvetmə
motivi var. Pyes əsla “tanrılar haqlıdır” tezisinin isbatından ibarət
deyil, belə ki, burada baş verənlər layiqli cəza kimi təsnif oluna
bilməz. Ola bilsin, tanrılar bizi, uşaqlar kimi zarafatyana, əyləncə
naminə öldürmürlər. Bəlkə onlar bizi bilməyərəkdən öldürürlər.
Bəlkə də heç bir tanrı yoxdur. Bu pyesdə əxlaqi baxımdan pozitiv
element varsa (məncə, belə bir element orada var), onun ən gözəl (və
əlavə edərdim ki, buna görə heç də daha az dramatik olmayan)
ifadəsi Kordeliyanın öz atasını əfv etməsidir. Məhz bu iki nəfərin
təmizlənmiş sevgisi pyesin sonluğuna mənəvi gözəllik gətirir.
Kordeliyanın özünün bağışlanmağa ehtiyacı var. Birinci
səhnədə o, yalnız haqlı deyil, o, həm də sərt və amansızdır. O, haqlı
olduğunu sübut etməyə davam edir və öz haqlılığından başqa heç nə
bilmək istəmir. Fransadan qayıtdıqda isə bu, tamamilə başqa
qadındır. Onun keçmiş soyuqluğu hara yox oldu?! O, artıq haqlı
olmaq barədə narahat deyil. O, atasını sidq ürəkdən bağışlayır və
hətta hansısa əlavə sözə ehtiyac belə qalmır: “– Sən məni sevmirsən.
Sənin bacıların məni nahaq yerə, səbəbsiz incitdilər. Sənin isə
incitməyə haqqın var. – Yox, yox, mənim buna haqqım yoxdur”38.
Bu gözəl sətirlərdə – heç bir üslubi gözəlliyə malik olmasalar
da, onlar həqiqətən gözəldirlər – bizi ilk növbədə xarakterlərdə və
əməldə təcəssüm olunan əxlaqi gözəllik heyrətləndirir. Burada
Şekspir V. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1962, 364 səh.
Səh. 260. (“Kral Lirin faciəsi” əsərinin tərcüməsi Mirzə İbrahimovundur)
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bağışlanma və barışma, Şellinin narahatlığına baxmayaraq, süst və
səthi xeyirxahlıq təəssüratı yaratmır. Yox, bunlar nəhəng əxlaqi
səylər, mübarizə və iztirabların bəhrəsidir. Ədalət məhkəməsi və
qisas heç vaxt bu qədər dramatik olmamışdır.
Əfvetmə “Kral Lir”in çoxsaylı aspektlərindən yalnız biridir,
amma, son romantik dramlarını nəzərə almasaq, Şekspirin bir pyesi
var ki, bütünlüklə əfv probleminə həsr olunub. Bu, “Ölçüyə ölçü”
əsəridir. Lex talionis mövzusu pyesin adında göstərilib və yekun
səhnəsinin əvvəlində təkrarlanan bu prinsip həmişəlik rədd edilir və
məğlub olur:
Şəfqət və qanun sarsıldılmışlar,
onun öz dilindən hayqırır sözlər:
“Klavdioya görə sərdara ölüm, ölümə ölüm!”
Hər zaman qəzəbə qəzəb,
sevgiyə sevgi olmuşsa qayda,
biz də ölçüyə ölçü deyərək kəsirik cəza (6; 273).
Məlum olur ki, Klavdio ölməyib. Bu pyesin tanrısı “ölümə
ölüm” prinsipinin tərəfdarı deyil, yoxsa o, Klavdionu ölümə məhkum
edərdi ki, onun da ardınca Ancelonu öldürsün. Burada lex talionis
müdafiəçisi tanrı yox, Ancelodur. Hələ pyesin ilk səhnələrində
İzabella ona əfv etməsi üçün and verir, çünki onun özü bağışlanmağa
ehtiyac duyacaq. Heç bir insan o dərəcədə günahsız deyil ki, ədalətli
hakim roluna iddia etsin:
...Nə olar onda, sizi də
Ali hökm yiyəsi gələrək birdən
Çəkərsə divana müqəssir kimi?
Düşünün, bəlkə dəyişər nəsə,
Rəhmə nəfəs verən dodaqlarınız
Yeni bir insan edəcək sizi (6, 195).
Bu pyesin başlıca fikri və onun mərkəzi Əməl xəttindəki yeri
bundan ibarətdir.
Bununla belə, “Ölçüyə ölçü” pyesi ikili, yaxud dialektik Əməl
xəttinə malikdir, özü də onun ikinci, antitezis hissəsini daim
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nəzərdən qaçırırlar. Son səhnədə İzabellaya vəz etdiklərini əməldə
həyata keçirmək, yəni xristian əfvetmə ruhunun sirayətedici təsiri
altında imdad diləmək təklif olunur – ancaq onun ölmüş bildiyi
qardaşına deyil, qardaşını öldürdüyünə əmin olduğu ən böyük
düşməninə görə. Xristian şəfqəti qanunundan başqa, bütün insani
qanunlar və göstərişlər bu cür yalvarışın əleyhinədirlər.
Anceloya görə yalvarsa, işdir,
Məzarlıqdan qalxan qardaşın ruhu
Həlak edəcəkdir dəhşətlə qızı (6, 274).
Yəni o, bunu edə biləcək? Axı o, belə asanlıqla diz çökənlərdən
deyil. Kordeliya kimi, o da fəzilətində möhkəm və dönməzdir. Bu
sualın cavabını pyesin Əməl xəttini tam şəkildə götürdükdə alırıq.
Bizim onu gördüyümüz ilk səhnələrdə o, bunu edə bilməzdi; amma
pyesin sonunda dəyişmiş İzabella buna qabildir. Kordeliya ilə olduğu
kimi, onu sıxan buz zireh əriyir. Öz prinsiplərində mətinlik göstərən
qız mərhəmətdolu qadına çevrilir. Qəddarlıqda günahkar (bu
qəddarlıq da, Ancelonun qəddarlığı kimi, taleyüklü xarakterə malik
ola bilərdi) olan İzabella da, Ancelo kimi, bağışlamağı öyrənir, həm
də bu dərs etik nəzəriyyə şəklində deyil, emosional insani təcrübə
kimi mənimsənilir. Beləliklə, həyati fakt canlandırılır. Amma axı
dramatik sənətin vəzifəsi də məhz həyatı canlandırmaqdan ibarətdir.
ÇARƏSİZLİK, ÜMİD
Tragikomediya pyeslərinin digər vacib növü, məncə, fəci
sonluqlu komediyalardır. Bu təyinatı mən Şopenhauerin komediya
haqqında fikrinin təsiri altında formalaşdırmışam: “O, pərdələri
sevinc anında [irti Zeitpunkt der Freude] endirməyə tələsməlidir ki,
biz sonra nə baş verdiyini görməyək”. Bəzi komediyalara bu fikir
daha çox, digərlərinə daha az uyğun gəlir, amma o mənada hər birinə
tətbiq oluna bilər ki, xoşbəxt sonluqlarda müəyyən kinayə vardır. Biz
axı anlayırıq ki, “belə olmaya da bilərdi”, yaxud “əslində belə
olmur”. Amma real həyatda bəylə gəlinə ailə həyatının nəyə
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çevriləcəyini danışmaq iltifatsızlıq olduğu kimi, verilən səhnə
vəziyyətlərində də xoşbəxt sonluqdan başqa nə isə təklif etmək
sadəcə saymazyanalıq olardı. “Və onlar xoşbəxt yaşadı” ideyası
qanuniləşdirilmiş fiksiya, nəzakətli şərtilik, sayğıyla söylənmiş
yalandır.
Bu və ya digər komediyanın bütövlükdə sehrli nağıl atmosferi
olduğu kimi, xoşbəxt sonluq da sadəlövh uşaq inamı ilə təqdim oluna
bilər. Şekspirin romantik komediyalarının xoşbəxt sonluqlarında az
da olsa sinizm çaları tapmaq olmaz, amma sinizmin bu yoxluğu uşaq
xarakterlidir: verilən pyes xaricindəki dünyada bizə nikahları eyni
meyarlarla ölçmək təklif olunmur. Daha az “romantik”
komediyalarda söylənilməyən: “Təəssüf, həyatda buna bənzər
hadisələr baş vermir” – daha böyük dəqiqliklə səslənir.
“Volpone”nin sonuncu aktını oxuyarkən, biz bilirik ki, həyat burada
bizə əslində olduğu kimi deyil, olmalı olduğu kimi göstərilib.
İncəsənət normativdir və o, Ben Consonu zülmkarın cəzası qismində
xoşbəxt sonluq seçməyə sövq edir.
Şopenhauerin
aforizmi
bəzi
Molyer
komediyalarına
münasibətdə xüsusilə ədalətlidir, çünki öz pyeslərində dramatik
situasiyanı fəlakətə mümkün qədər çox yaxınlaşdırmaq məhz
Molyerə xas idi. Yalnız ümumilikdə komediya şərtiliklərini, özəlliklə
də xoşbəxt sonluqların şərtiliyini anlamayan insanlar onu sonradan
xoşbəxt sonluq yaratmaq üçün istifadə etdiyi süjet dönüşlərinin
qeyri-inandırıcılığına görə qınaya bilərlər; Molyerə kömək məqsədi
ilə, deyək ki, “Tartüf”ün sonluğunun inandırıcı olduğunu söyləyənlər
isə onu daha da pis vəziyyətə salırlar. Əsas məsələ də bundadır ki,
xoşbəxt sonluq bizi inandırmamalıdır. Əlbəttə, bədəməlləri ifşa edən
və ədaləti bərpa edən XIV Lüdovikin hakimiyyəti dövründə yaşamaq
əladır, amma kral bütün cinayət hallarının qarşısını ala bilməzdi,
hətta ala bilsəydi belə, yenə də komediya universaldır, yəni “günəşkral”ın işığından pay almayan ölkə və dövrlərə də tətbiq oluna bilər.
Beləliklə, bir çox tartüflərə müvəffəqiyyət qazanmağa heç nə mane
olmayacaq deyə, həyatda məsələ xeyirxah insanlar üçün bədbəxt
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sonluqla yekunlaşacaq və zülmkarlıq zəfər çalacaq. Belə bir əhvalat
komediya üçün yaramır, ancaq onun materialı komedik olaraq qalır.
Onun üçün ən münasib ad – tragikomediyadır.
Amma bu tip pyesi fəci sonluqlu komediya adlandırmaq – ona
yalnız təxmini təyinat verir ki, bu da bizə çox şey deməyəcək.
Doğrudan da, hər hansı bir dramaturq Tartüf haqqında pyesin
finalında düyünün xoşbəxt açılmasını fəlakətlə əvəz etmək fikrinə
düşsəydi, o, görərdi ki, Şopenhauerin qənaəti yalnız ən ümumi
mənada doğrudur, məsələ konkret detallara gəldikdə isə, o, pyesin
sonundan əvvəlinə kimi az qala hər şeyi dəyişməli olacaq. Molyerin
“Tartüf”ündə, müsbət personajların başlarının üstünü hansısa
buludlar alırdısa da, komediyanın tonu bütünlükdə bizdə hər şeyin,
inandırıcı görünməsə belə, yaxşı qurtaracağına əminlik yaradırdı.
“Yeni” pyes üçün fərqli intonasiya tələb olunacaqdı. Əvvəl qarşı
cərəyan olan şey indi əsas axına çevrilir: bütün pyes müəyyən
mənada bədbəxt ovqata köklənir. Ədəbi tənqidçi asanlıqla bədbəxt
sonluqlu bu komediyanı komik material üzərində qurulmuş tragediya
kimi xarakterizə edə bilərdi. (Süzanna Langer də məhz bunu edir.)
Təbii ki, tragediyaya (A) aid olanla komediyaya (B) aid olanın
birləşməsi gah B tərəfindən dəyişdirilən A, gah da A tərəfindən
dəyişdirilən B kimi müəyyənləşəcək.
Fəci sonluqlu komediya – yaxud komik əsaslı tragediya –
sözsüz ki, real həyatda xoşbəxt sonluqların olmamasını vurğulayan
naturalizmin yüksəlməsi sayəsində geniş intişar tapır. Özünün daha
təmiz formalarında naturalizm ağır sənədli dram yaradır, daha
qarışıq, amma daha məhsuldar formalarında isə komediyaya – yeni
tipli komediyaya meyl edir. Başqa sözlə, xoşbəxt sonluq əleyhinə
etirazlar nəzəri baxımdan əsaslı olmasa da, bədbəxt final
spesifikasından uğurla istifadə etmək mümkün oldu, həm də bu, ilk
dəfə deyil ki, pis nəzəriyyə həyata yaxşı təcrübə gətirir. Anri Bekin
“Quzğunlar”ını çox zaman dramaturgiya tarixinin sırf bu istiqamətdə
yazılmış ən sənədli pyeslərindən biri kimi nəzərdən keçirirlər,
bununla yanaşı, Bek sanki bu naturalistik janr mənzərələrindən hər
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birini sanki şərh, özü də komik şərh rolunu oynayan dəqiq cizgilərlə
təsvir etmişdir. Biz anlayırıq ki, pyes heç də elmi qərəzsizlik ruhunda
yazılmamışdır və müəllifin qələmini nifrət hərəkətə gətirmişdir. Bu
zaman Əməl xətti daim dağın dibinə diyirlənir, heç bir xoşbəxt
düyün açılışı baş vermir. Qarşımızda fəci sonluqlu komediyadır.
Geyin “Dilənçi operası” Molyer və Bekin adıçəkilən əsərləri
arasında aralıq mövqe tutur. Dramaturq ənənəvi xoşbəxt sonluqdan
imtina etmir, amma bu xoşbəxt sonluq artıq çiçəklərin arxasından
kinayənin boylandığı təbəssüm və şərtiliklə dolu düyün açılışı
deyildir. Heç bir çiçək yoxdur. Qabaqlar səssiz şəkildə qəbul
olunanlar aşkar ifadə olunmuş dramaturji prinsipə çevrilir: bu cür
sonluq absurddur və rişxənd olunmağa layiqdir. Brext özünün
“Üçquruşluq opera”sında Piçemin dilindən bu sözləri söyləməklə,
sözügedən prinsipi daha böyük dəqiqliklə formulə edir: “İndicə çətin
həyatını göstərdiyiniz dilənçi üçün xoral oxuyun. Çünki gerçəklikdə
məhz onların sonu kədərli bitir. Əzilənlər cavab verəndə nadir halda
kral elçiləri peyda olurlar. Ona görə də, onların yamanlığına qarşı
dözümlülük nümayiş etdimək lazımdır”.
Geyin, Bekin və Brextin əsərlərində “müasir not” səslənirdi –
həyatın bütün dəhşətlərini və murdarlıqlarını amansızcasına göstərən
həmin o modern notu ki, artıq çox illər sərasər ciddi gənc insanlar
onu incəsənətin ülvi, gözəl, sağlam, hətta zərif və kübar olmasını
tələb edən ciddi yaşlı tənqidçilərdən qorumağa çalışırlar. Bu
mübahisə o qədər çox müddət davam edir ki, mübahisə edən tərəflər
yerlərini dəyişiblər, nəticədə, yaşlılar indi Henri Miller və Uilyam
Berrouzu gənclərin hücumlarından müdafiə edir, gəncləri isə hazırda
daha çox qəhrəmanlıq və əzəmət aşılayan əsərlər heyrətləndirir və
təsirləndirir. Bu sonuncu halla bağlı gənclərə xatırlatmaq yerinə
düşər ki, öz çiçəklənmə dövründə “modernizm hərəkatı” seksin aşkar
təsvirindən qat-qat artıq məna kəsb edirdi.
Öz redaksiya məqalələrində “Life” jurnalı bizi nə qədər
tragediya yazmağa dəvət etsə də, bu çağırışa cavab vermək bizim
üçün çətindir, ən azından ona görə ki, biz “Life” jurnalı əsrində
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yaşayırıq. Miller, yaxud Berrouzun əsərlərini ədəbsizlikdə
təqsirləndirməzdən öncə bu ədəbsizliyin nədən ibarət olduğunu və
onun mövcudluq səbəbini cavablandırmaq pis olmazdı. Artıq yüz ilə
yaxındır ki, ədəbiyyat özünü “qəddar çılpaqlıq”, “amansız ifşa”, “sərt
realizm” anlayışlarıyla bağlanan bu cür həyatın inikasına həsr edir.
Hər dəfə də bir qisim oxucu kütləsi digər qismin şok yaşadığına
sevinir. Qəzet və jurnal səhifələrində qızışan diskussiya seksin təsviri
və çapı qadağan olunmuş ifadələrin istifadəsi problematikası
üzərində cəmləndi. Buna görə də, biz seksin modernist hərəkatda çox
əhəmiyyətsiz bir rol oynadığını və əxlaq məsələlərində “liberalizm”
tələbinin ona yad olduğunu o dəqiqə sezmirik. Modernizmin
mahiyyəti isə gerçəkliyin başdan-ayağa dəhşət olması haqqında
təsəvvürdən ibarət idi. Düzdür, haqqında danışılan yazıçılardan çoxu
niyyətlərinin gerçəkliyin bu və ya digər konkret tərəfinin mütləq
dəhşətini göstərmək olduğunu izah etməyə tələsərdilər. Amma
məsələ də bundadır ki, onlar məhz gerçəkliyin bu tərəflərindən
yazırdılar. Praktiki olaraq, onların əsərlərinin dünyaqavrayışı –
dəhşət dünyaqavrayışıdır. Adıçəkilən hərəkatın fəlsəfi kredosu
Şopenhauer və erkən Nitsşenin dünyanın əsasını təşkil edən
ziddiyyətlilik haqqında konsepsiyasından ibarətdir. Hərəkatın
lozunqu: cəhənnəm iki damcı su kimi Sevilyaya bənzəyir. Şounun
“Con Bullun digər adası”ından başlayaraq Brextin “Mahaqoni”sinə
kimi, bu məzmunlu əsərlərdə deyilir – yox, göstərilir – ki, bizi əhatə
edən gerçəklik əsl cəhənnəm özüdür. Əlbəttə, belə bir
dünyaqavrayışına fərqli yozum vermək mümkündür, onu coşquyla
tərifləmək, yaxud sərt şəkildə ittiham etmək olar, ancaq onun
mövcudluq faktı və əhəmiyyəti təkzibedilməzdir, buna görə də, hətta
onun haqqında ən şiddətli hədyan söyləyənlər belə, yuxarıda
göstərilən dünyaqavrayışı ilə xarakterizə olan ədəbi hərəkatın öz
üstünlüklərinin olduğunu dana bilmirlər. Əgər klassik mənada
Gözəllik dəfn olunmağa məhkum idisə, əvəzində dəhşətin gözəlliyi
doğulurdu. Əgər Ülvilik və Qəhrəmanlıq lex hypothesi istisna
olunurdusa, digər tərəfdən, məlum olurdu ki, rəzillik və qeyri250

qəhrəmanilik əvvəl düşünüldüyündən daha rəngarəng və daha çox
insanidir. Əgər Həqiqət təyinatı məhdudiyyətlərə məruz qalır,
əsrlərlə təfsir edilən Ali Həqiqətlərəsə etinasızlıq göstərilir, hətta
rişxənd edilirdisə, bunlarla yanaşı düşünüşlü şəkildə və şövqlə
“alçaq” həqiqətlərin ardıcıllarına çevrilən insanların sayı artırdı,
beləliklə də, “yuxarıda” daralaraq, həqiqətin sərhədləri “aşağıda”
xeyli genişlənirdi. Nəhayət Tragediya (Ali Həqiqətlərə müvafiq
gələn Gözəllik, Ülvilik, Qəhrəmanlıq) təəssübkeşləri yaddan
çıxarmamalıdırlar ki, Karl Yaspersin ifadəsilə desək, “tragediya –
hələ hər şey demək deyil”. Axı tragediyanın da öz sərhədləri var:
insanların çoxunun həyat təcrübəsinin bu çərçivələr xaricində
qaldığını demək kifayətdir. Diqqətin Vallenşteyndən Kuraj anaya
keçməsini yalnız marksist deyil, həm də xristian və demokratik
(sözün daha az siyasi mənasında) mövqelərdən müdafiə etmək olar.
İstənilən halda, “modernizmi” nəzər nöqtəsi kimi müdafiə etmək də
asandır. Daha çətin – və mühüm – olan modernist dünyadərkinin
mahiyyətini
anlamaq
və
onun
incəsənətə
töhfəsini
dəyərləndirməkdir. Onlarda Gözəllik, Nəciblik, Qəhrəmanlıq və Ali
Həqiqət olmasa belə, tragediya adlandıra biləcəyimiz pyeslər, başqa
sözlə, İbsen və Strindberq ənənəli pyeslər yazmağa davam edən
dramaturqların yaradıcılığının əsasında məhz bu dünyadərk durur.
Şopenhauer və O’Nilin “Gecəyə uzun səyahət”i arasında birbaşa
xələflik duyulur. Hərçənd, istənilən müasir tragediya gecəyə
səyahətdir. (Demək yerinə düşər ki, O’Nil pyesinin adı analoji ruhlu
məşhur romanın adından qaynaqlanır.) Müasir tragediya Şillerin
“Mariya Stüart”ının tam əksini təqdim edir: əməl xətti burada
dəyişməz olaraq bir istiqamətdə – aşağıya, süquta doğru hərəkət edir.
Büxner “Dantonun ölümü” pyesini yazdıqdan sonra Şiller əsri sona
yetdi. Eyzenşteynin yüz il sonra çəkdiyi müasir tragediya filmi
“Tətil”də eyni “hərəkət”i, eyni “ritm”i görmək olar.
Sözügüdən faktları nəzərə aldıqda aydın olur ki, müasir dövrdə
xoşbəxt sonluqların bəyənilməməsi bu cür finalların şərtiliyinin
yanlış anlaşılmasından daha artıq məna kəsb edir. Hazırda bədbəxt
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sonluqlar dünyaya müəyyən baxışın coşqulu təsdiqi üçün proqram
vasitəyə çevrilib. “Xoşbəxt sonluqlu tragediya” formalı
tragikomediya, adətən, bizim əsrdə vulqar melodram teatrının
imtiyazlı mövqeyinin yerini tutur. “Daxilən xoşbəxt” sonluqlu
tragediya (“Mariya Stüart” müstəsna hal göstəricisidir) bu gün
sentimental və qeyri-realist nəsnə kimi təsəvvür olunur. Dünyanın
yeni dərki yarımçıqlıq tanımır. Tutqunluq, güzəştsizlik, barışmazlıq –
onun başlıca keyfiyyətləridir. Əgər keçmişdə tragediya çarəsizlik
nəğməsiydisə, indiki tragediyalar, görünür, çarəsizliyi nəğməyə heç
bir eyham olmadan ifadə etməyə çalışırlar. Yalnız Hilda Vangeldən
eşitdiyimiz “havada arfalar səslənirdi”, yəni hallüsinasiya bizə
keçmiş qəhrəmanlıq musiqisini xatırladır. Köhnə tragediyada
çarəsizlik, mənim göstərdiyim kimi, gözəllik hissi ilə dəf edilirdisə,
yeni tragediyada o, yalnız həqiqətin dərki ilə dəf oluna bilər.
Həmçinin əgər gözəlliklə dəfetmə sarsılmaz cəsarətə işarə edirsə,
həqiqətlə dəfetmə daha məhzun gerçəkliyin qarşısında nümayiş
etdirilən eyni sarsılmaz cəsarətdən xəbər verir. Yeni dünyaduyumu
təkcə tragediyaya deyil, komediyaya da sirayət edib.
Komediyanəvislikdə “Dilənçi operası”ndan “Üçquruşluq opera”ya
doğru və Molyerdən Bekə doğru irəliləyiş baş verir. Fransız
ədəbiyyatşünasları müəyyən kateqoriya tragikomediya pyesləri üçün
comédie rosse – tikanlı komediya – terminini tətbiq edirlər, amma,
düzünə qalsa, ciddi komediya indi, adətən, tragikomikliyə meyl edir.
Hətta Lev Tolstoy yaradıcılığının özü tragikomediyadakı
müasirlik ruhunun gözəl nümunəsi – bu ruhun nə olduğu və haradan
qaynaqlandığının gözəl nümunəsi ola bilər. Söhbət Tolstoyun
yarımçıq qalmış şah əsərindən – “Və nur zülmət içində işıq saçır”
pyesindən gedir. (Məgər müasir dramaturgiyanın bəzi ən yaxşı
əsərlərinin sona çatdırılmaması faktı onların əsasında yer alan dərin
şübhələrin sübutu deyilmi: Kleystin “Robert Giskar”, Hölderlinin
“Empedokl”, Büxnerin “Voytsek”, Alban Berqin “Lulu” əsərləri?)
Tolstoy pyesinin əsasını ətrafdakılar tərəfindən başa düşülməyən
yüksək ideallı əzəmətli insanın faciəsi təşkil edir. “Və nur zülmət
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içində işıq saçır, və zülmət onu bürüməyib.”39. Belə güman etmək
olardı ki, bu pyes əməl xətti dayanmadan aşağı – çarəsizliyə və
ölümə yuvarlanan “müasir” tragediyaya çevriləcək, amma məsələ
bundadır ki, Tolstoy tənqidi baxışlarını özünə yönəltmişdi və
Bibliyadan götürülərək başlığa çıxarılan sözlər daha böyük və qəddar
kinayə ilə icra olunur: nur, sən demə, nur deyilmiş. Köhnə teatr
ənənələrində yazan dramaturq deyərdi: “Hər halda, qəlbimizdə
pyesin qəhrəmanına mərhəmət hissi baş qaldıra bilər”. Ancaq
Tolstoy özü üçün bu çıxışı da bağlayır. Müasir dünyanıdərk burada
böyük sənətkar və özünə qarşı moralist mövqeyi tutmuş insanın
mütləq amansızlığı formasında təzahür edir.
Yolundan dönməyərək o, sonadək özünü qəbahət və tərəddüd
edən insan kimi göstərməklə yanaşı, həmçinin irzikdirici, köntöy,
gülünc adam olaraq təsvir edir. Tolstoy bu pyesi bitirsəydi, o,
dünyanın bədbəxt sonluqlu ən dahiyanə komediyalardan biri
olacaqdı.
Son illər
bu tip tragikomediya pyesləri “absurd teatrı”
dramaturqlarının qələmindən çıxıb. Özü də indi “tragikomediya”
terminin yerinə çox vaxt “tragifars” termini işlədilir. Bu yeni
termin40 tragediyanın dram, yaxud komediyanın ali formalarından
daha çox farsla ümumi cəhətə malik olmasını deyən Stark Yanqın
yanılmadığını bir daha xatırladır. Yuxarıda mən dramaturgiya
haqqında ifratavarmaq sənəti kimi, fars haqqında isə bu ifratlar
sənətinin ən ifrat forması kimi danışmışdım. Tragediya da digər ifrat
hal sayılır. “Qran Ginyol” teatrının tamaşaçısı səhnədə gedən pyesi
necə qəbul etməklə bağlı daim çaşqınlıq yaşayırdı: ya on yeddinci
əsrin əvvəli ingilis dramaturgiyası ruhunda yazılmış tragediya
dəhşəti kimi, ya da fars cəfəngiyyatı kimi. Axı fərq materialda yox,
onun interpretasiyasındadır. Buna analoji olaraq Kurtelinin
“Qarğıdalı zəmiləri” əsəri kimi hər hansı bir yelbeyin farsı
Евангелие от Иоанна, I, 5
Söhbət məhz terminin yeniliyindən gedir. “Tragik fars” (tragische Farse) ifadəsinə
isə hələ Şopenhauerdə rast gəlinir.
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İoneskonun “Dərs”i kimi pyesdən bircə addım ayırır, amma ikincidə
biz dəhşəti ciddi qəbul edirik.
“Absurd” dramaturdgiyası ətraflı izaha ehtiyac duyduğundan –
hər halda, ingilis və Amerika tamaşaçı auditoriyası üçün – belə alındı
ki, bu dramaturgiyanı həmin izahlarla eyniləşdirməyə başladılar,
nəticədə, çoxları İoneskonu filosof-dramaturq sayır. Onun
pyeslərində qeyri-adi fəlsəfi dərinlik görürlər, onların müəllifinin
adına isə, Kyerkeqordan başlayaraq, ekzistensialist fikrin bütün
nailiyyətlərini yazırlar. Əlbəttə, tarixi nöqteyi-nəzərdən müasir
dramaturgiyaya xas pessimizm, çarəsizlik və əzabverici qırıqlığın
köklərini həmçinin mənşəyini Nitsşenin “Tanrı ölüb” aforizmindən
alan inam itkisi duyğusunda da axtarmaq tamamilə əsaslı görünür.
Amma burada belə bir sualın yaranması ağlabatandır: bu və ya digər
konkret dramaturq, o, ən böyük ağıl dəryası olsa belə, doğrudan da
bütün bunları bir qısa pyesdə cəmləşdirə bilər? Daha bir sual:
“bütün” yuxarıda sadalananlar pyesin tamaşaçı uğuru qazanmasının
əsas səbəbidirmi?
Nəzərdən keçirdiyimiz tragikomediya tipində bizim nə
xoşumuza gəlir, nədir bizi özünə cəlb edən? Acı və iztirabların
təsvirinin niyə insanlara zövq bəxş etməsi hələ Gözəllik,
Qəhrəmanlıq, Nəciblik və Ali Həqiqətin ədəbiyyatdan qovulduğu
vaxtlardan qabaq da müzakirə olunurdu. O dövrdə bu sualı belə
cavablandırmağa çalışırdılar: Gözəllik, Qəhrəmanlıq, Ülvilik və
Əbədiliyin fonunda xəstəhallıq əsəbləri qıdıqlayır. Bəs bu suala bu
gün necə cavab vermək olar? Müasir tragikomediyanın güclü tərəfi
kimi onun faktlara sadiqliyini qeyd edirlər: onun alçaq həqiqətləri
həqiqət olaraq qalır. Qoy belə olsun, amma axı öz-özlüyündə
həqiqətin cəlbediciliyi kifayət qədər məhduddur. Hərçənd faktların
sadəcə surətinin çıxarılması, gördüyümüz kimi, dramatik sənətin
əsasını təşkil edir, əsasını təşkil etmək – hələ sənət deyil, necə ki,
bünövrə – hələ binanın özü deyil. Adətən faktların sadəcə surətinin
çıxarılması kifayət etmir. Əgər canlandırılan faktların bu və ya digər
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konkret cəmi insanların xoşuna gəlirsə, sual yaranır ki, nəyə görə?
Nədir məhz bu faktlar cəmini xüsusi edən?
Yuxarıda biz komediyanın farsa məxsus müstəsna aqressivliyi
mənimsədiyini aşkarlamışdıq. Tragikomediya bu aqressivliyi
komediyadan əxz edir. Amma əgər komediyanın ciddiliyi
aqressiyanın kəskinliyini ona qalib gələrək, ara verərək, bəzənsə onu
yumşaldaraq azaldırsa, tragikomediyanın ciddiliyi aqressivliyi
vurğulayır, yaxud hətta gücləndirir. Romantik komediyanın sanki:
“bu aqressivliyi dəf etmək olar” – dediyi yerdə, bizim nəzərdən
keçirdiyimiz növ tragikomediya bəyan edir: “bu aqressivliyi nə dəf
etmək olar, nə də nizam-intizama çağırmaq, çünki o, insan xislətinə
xasdır, həyatın əsasını təşkil edir və dünyanı idarə edir”. Özünün
xüsusi, heç nə ilə müqayisəyəgəlməz qəddarlığı ilə bu janr istənilən
fəndin icazəli olduğu qaydasız döyüşü xatırladır. Əgər
komediyanəvis doğrudan da “öz günahsızlığını bəyan edən düşmən
atıcısıdırsa”, tragikomediya yazan dramaturq – başdan-ayağa
atışmadır. Əlbəttə, qətiyyətli aqressiv insanlar üçün qətiyyətli
aqressiv tragikomediyanın xüsusi cəlbediciliyi var.
Bəlkə elə aqressiyanın qəti əleyhdarlarından ötrü də? Sözsüz ki,
onlar mövcud olmayan, yalançı publikanı təmsil edirlər. Doğrudan
da, tragikomediya onların vicdanlarına müraciət edir. Mən vicdana
edilən xitabı lağa qoymaq fikrindən uzağam, tam əksinə. Mən sadəcə
göstərmək istəyirdim ki, vicdan həzz orqanı deyildir: onun dad
soğanaqları yoxdur. Deməli, bizim xoşumuza gəlmək üçün vicdana
müraciət edən daha nəyəsə də müraciət etməlidir. İşdir, birdən
məlum olsa ki, bu “nəyəsə də” vicdanımızın qınadığı bir şeydir,
etiraz etmək lazım deyil. Fransisko Qoyyanın yaradıcılığında
özünəməxsus sadizm dadını qeyd edən sənətşünasların sosial
tənqidçi Qoyyanı ifşa etmək məqsədi güdən qəzəbli irticaçılar olması
heç də mütləq deyil. Axı yaradıcılıq psixologiyasının qərəzsiz
tədqiqatçısı üçün sual bu cür qoyulur: görəsən, öz qəlbinin
dərinliklərində qəddarlıq aşkarlamasaydı, Qoyya başqalarının
qəddarlığını belə parlaq şəkildə canlandıra bilərdimi? Bu suala
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inkarla cavab verməklə, biz birbaşa olaraq Qoyyanın rəsmlərinə
heyran olan insanların hər birinin onun qəddarlıqdan aldığı həzzi
bölüşdüyünü etiraf etməyə yaxınlaşırıq.
Bu o demək deyilmi ki, Qoyyanın qəddarlığa qarşı etirazı
qəddarlıqdan alınan həzzdə boğulur? Həyat elə də sadə deyil.
Günahsızlığın bəyan edilmsəi rəqibə güllə atmaqdan daha az
əhəmiyyətə malik deyil. Hər dəfə: “J’accuse (fransızcadan
tərcümədə “Mən ittiham edirəm” – F. C.)!” – nidası eşidildikdə,
müasir sənətdə isə bu, daim eşidilir, ifşa edənin güman olunan
günahsızlığına ifşa olunanın güman edilən günahı ilə eyni əhəmiyyət
vermək lazımdır. Hətta məsələ haqlı, ya haqsız olmaqda yox, zövq
almaq mexanizmindədirsə belə, biz istər həqiqi, istərsə də yalançı
günahsızlığın böyük emosional cəlbediciliyini etiraf etməliyik. Yeri
gəlmişkən, “passiv” günahsızlığın bəxş etdiyi həzlər aktiv
aqressiyanın bəxş etdiyi həzlərdən asılıdır. Belə ki, mən ittihama nə
qədər çox ehtiras sərf edirəmsə, bir o qədər çox müttəhimə öz
günahımın yığılıb qalmış ehtiyatlarını tökürəm. Bundan sonra
qəlbimdə yüngüllük duyulur, özümü daha azad və rahat hiss edirəm.
Mən prokuror, polis, icra məmuru və rəsmi vətənpərvərin sevincini
yaşamışam.
Günahsızlığın xeyrinə seçim kifayət qədər aşkar əxlaqi
təhlükələrlə nəticələnə bilər. Bizim zəmanəmizdə istənilən ucuz
pornoqrafiya təminatçısı özünü inandıra bilər ki, o da Flober, Bodler
və Zolya ilə eyni sırada o da fikirlərdəki açıq-saçıqlıq və senzuraya
qarşı alicənab mübarizə aparır. Amma bunu deməklə biz sadəcə
etiraf etmiş oluruq ki, günah hissi hələ gerçək günahın sübutu
olmadığı kimi, öz günahsızlığının dərki də hələ gerçək günahsızlığın
sübutu deyil. Mənəviyyat sahəsində bu cür faktlar əxlaqın əsaslarını
real təhlükə altına qoymurlar. Hətta sadizm əleyhinə etirazda sadizm
payının olması kimi kəşf bizi heyrətləndirirsə də, biz Qoyyanı
pornoqraflarla qarışdıracaq dərəcədə heyrətlənməməliyik. Belə ki,
Qoyyanın yaradıcılığında qəddarlıq həzzi nəticə etibarilə qəddarlığa
qarşı etirazda boğulur ki, əksinə deyil. Məhz bu səbəbdən “fəzilətli
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və ədalətli” insanlar tam səmimiyyəti ilə orada qəddarlıqdan həzz
almaq elementinin istənilən varlığını inkar edə bilərlər. Ancaq onlar
Qoyyanın böyüklüyünü layiqincə dəyərləndirmirlər – sənətkar nə
qədər çox “ziddiyyətli” olsa, bu, onun böyüklüyünün göstəricisidir.
Axı incəsənət bu cür zəddiyyətlərdən yaranır: Qoyya təsvir etdiyi
sadist şəhvətdən tamamilə azad olsaydı, onun yaradıcılığı ehtiraslılıq
və inandırıcılıq baxımından çox şey itiriərdi. “Sırf təbliğat” məqsədi
daşıdığına görə layiqi mühakiməyə tuş gələn əsərlər çox vaxt mənəvi
qınağın məhz bu cür fəzilətli ifadəsindən ibarət olur – özündənrazı,
sadələşdirilmiş, birtərəfli, qanadsız... Vicdan mütləq son qələbəni
qazanmalıdır, ancaq qələbə ona həddindən artıq asan başa gəlməli
deyil, ən əsası isə, o, real düşməni yenərək qalib olmalıdır, çünki
bizim incəsənət əsərindən almağa hazırlaşdığımız zövq çox az
dərəcədə vicdandan, əhəmiyyətli dərəcədə düşməndən və əlbəttə,
mübarizədən qaynaqlanır.
Müasir tragikomediyanın müstəsna, rəssam-Qoyyanın çılğınlığı
ilə müqayisə edilə biləcək dəlisov qəddarlığına izah vermək asan
deyil. Bununla belə, bilicilərin çoxu razılaşar ki, bizim dövrdə həm
tənqidi ittihamları yaradan şərtlər, həm də onların ünvanlandığı
kütlənin süstlüyü bu ittihamlara marağı həddindən artıq böyüdür.
“Qaraqabaq” tragikomediya gerçəkliyi yalnız qara rəngdə təsvir
etmir, həm də tamaşaçıları mənən silkələyir. Müasir incəsənət insanı
daxili tarazlıqdan çıxarır – onun buna indicə haqqında danışdığımız
səbəbi var, ikili səbəbi var.
İnsanları həyəcan keçirməyə və ruhi sakitliyini itirməyə məcbur
edəndə onlar zövq alırlarmı? Bu sual daha geniş sualın tərkib
hissəsidir: zövq almaq ağrı bəxş edirmi? Müəyyən şərtlər
çərçivəsində biz: “bəli” – deyəcəyik. Həm də mütləq deyil ki, bu
şərtlərin mazoxizmlə əlaqəsi olsun. İbsen, yaxud Çexovun
tragikomediyalarını oxuyarkən keçirdiyimiz həyəcan sevinclidir,
çünki o, bizi həyatla üzbəüz qoyur. Düzdür, bu dramaturqların təsvir
etdikləri həyatımızda bir çox şeyin üstündən xətt çəkə bilər: Qrem
Uolles etiraf edirdi ki, “Vəhşi ördək” tamaşasına baxmaqla o,
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“dünyanın süqutunu yaşadı”. Bununla belə, dünyanın süqutu onu
zənginləşdirdi. Pyes onun üçün vəhy xarakteri daşıyırdı. Gözləri
önündəki pərdə yox oldu. Qəfildən o, görməyə başladı, həyat üçün
oyandı. Bu cür yaşantıların kifayət qədər cəlbedici olmasına dair
başqa sübuta ehtiyac varmı?
Komik elementə gəldikdə, onun funksiyası komik boşalmanın
funksiyasının tam əksini təşkil edir, belə ki, o, qayğılı, fəci
atmosferin daha da qatılaşmasına təkan verir. Polşalı tənqidçi Yan
Kott “Kral Lir”i Bekketin “Endşpil”i ruhunda yazılmış qroteskli
buffonada kimi xarakterizə edib. Onun qrotesk adlandırdığı, mənim
terminologiyama görə, müasir tipli tragikomediya – “fəci sonluqlu
komediya”dır. Digər tərəfdən, bu həqiqətən nəhəng və çoxplanlı şah
əsərdə barışıq elementi də var – inamdan deyil, əfvetmədən keçən
barışıq və bu da onu başqa tragikomediya tipinə – “xoşbəxt sonluqlu
tragediya”ya yaxınlaşdırır. Bəlkə də ən dahi tragediya olan “Kral
Lir” özündə hər iki tip tragikomediyanın başlanğıc əsaslarını ehtiva
edir. Müasir dramaturgiya, gözlənildiyi kimi, komikliyin nəinki
fəciliyi yumşaltmadığına, həmçinin onu gücləndirdiyinə dair bir çox
parlaq misallar verir. İbsenin Yalmar Ekdal obrazına müraciəti
klassik misal ola bilər; “Kabuslar”da pastor Manders obrazından
istifadə də prinsipial fərq daşımır. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi,
Tolstoy tragikomediyasının baş qəhrəmanı məhz gülməli elementin
sayəsində bir qədər yazıq və təsirli görünmək əvəzinə, həqiqətən
dəhşətli fiqura çevrilir.
Bəs bu cür sanki öz təbii xüsusiyyətlərindən məhrum olmuş
yumorun cəlbediciliyi nədədir? Aqressiyanın aqressiyasını
gücləndirməklə bu yumor müasir tragikomediyanın həddən artıq
aqressiv insanlar üçün olan cəbediciliyini bir qədər də artırır, həm də
Brext ruhunda ifrata çatdırılmış bu tip tragikomediyalar təxəyyüldə
hər şeydən əlavə sadist-mazoxist döyülmə və qamçılamanın
ekvivalentini verir. Hərçənd, “təxəyyüldə” sözü mənzərəyə yeni ölçü
verir, belə ki, bu pyeslərdə doğrudan da böyük təxəyyül yer alır,
onun yönəldiyi məqsədlər isə dərin mənaya malikdir. Sözügedən
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təxəyyül bu və ya digər konkret pyesdə söhbətin Kyerkeqordan,
Allahdan, kainatdan gedib-getməməsindən asılı olmayaraq, bütün
bunları həqiqətən əhatə edir.
Məncə, bu tipli tragikomediyanın xüsusi aqressivliyinin əsl
açmasına biz yalnız orada biçarə insanın qıcıqlanma bildirişini
eşitdikdən sonra yaxınlaşa biləcəyik. Bunun isə yumorla birbaşa
əlaqəsi var, belə ki, yumor özündə müvəffəqiyyətsizliyin etirafını
ehtiva edir: “Heç nə etmək olmaz”. Yumor – sanki çiyinlərini
qaldıraraq hazırki vəziyyəti dəyişdirməkdə aciz olduğunu boynuna
almaqdır. “Edam olunanlar”ın tündməcaz yumoru dar ağaclarına, dar
ağacları ilə dolu dünyaya uyğunlaşmaq vasitəsidir. Svift və Yuvenalı,
həmçinin onların çoxsaylı davamçılarını xatırlamaq kifayətdir ki,
dəlisov ittiham etmək, hökm çıxartmaq, cəzalandırmaq və islah
etmək istəyinin ifşa, mühakimə, cəza və islaholunmanın heç bir
təsirə malik olmamasına qəti inamla bir arada mövcudluğunun
mümkünlüyünə əmin olaq. Svift və Yuvenal – tragikomik
yazıçılardır.
Tolstoy pyesinin baş qəhrəmanının qarşımızda köntöy və
gülməli şəkildə görünməsi nə etmək, çıxış yolunu harada axtarmaq
lazım olduğuna dair hər hansı bir göstərişin yoxluğu vəziyyətində
“gerçəkliyin tənqidi”ni daha da məhvedici edir. Gülüşün burada
faktiki olaraq əyləncəyə və məzəyə (pis mənada) keçməsi bu qənaətə
gətirir ki, heç nə etmək olmaz. “Dünya belə qurulub”.
Sənətkar həm güldürməyə, həm də islah etməyə çalışanda nə
baş verir? Çarli Çaplinin “Böyük diktator” filmi gözəl nümunə –
filmin tragikomediya kimi düşünülməsi baxımından həm də
ibrətamiz nümunə ola bilər. “Pyes” tamaşaçıları Hitleri dayandırmaq
üçün hərəkətə keçmək çağırışı ilə yekunlaşır, amma “Çapıqlı üz”
tipli qanqster məzmunlu filmlərin sonunda qanuna və qaydalara
riayət etməklə bağlı səslənən nəsihətlər kimi, bu çağırış da üzvi
şəkildə tragikomediya ilə az əlaqədardır. Məncə, “Böyük diktator”
filminin sonluğunu Çaplinin incəsənətdə deus ex machina üsulundan
istifadəni bərpa etmək cəhdi kimi nəzərdən keçirmək lazımdır, belə
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ki, vox populi-yə (lat. “Vox populi vox Dei” “Xalqın səsi – Tanrının
səsidir” kimi tərcümə olunur – F. C.) müraciət elə onun müasir
ekvivalenti olacaq. Bütövlükdə götürdükdə, film yumor üzərində
qurulub. Zarafatın məğzi – tragikomediyanın məğzi – Çaplinin
Hitleri məsxərəyə qoyma aktının özündədir. Bu, tribunanın arxasında
duraraq nitq söyləməkdə olan natiqi təqlid edən oğlanciyəzin
zarafatıdır. Təqlidi mütləq balaca oğlan uşağı etməlidir, əks halda
bütün zarafat itəcək: axı burada real güclə saxta güc arasındakı təzad
əsas götürülür. Heç şübhəsiz, güc istehza obyektidir, amma o, buna
dözə də bilər. Eyni zamanda burada məsxərəyə qoyanın gücsüzlüyü
də ortaya çıxır.
Tamaşaçılara müraciət əsərin lap sonuna əlavə olunmasaydı
belə, tragikomediyanın özünü dünyanı islah etmək niyyəti ilə üzvi
şəkildə birləşdirmək olmayacaqdı. Bu cür tragikomediya dünyanı
dəyişmək kimi meyl yaratmır. O, özü-özlüyündə dünyaya, bu
dünyada Hitlərlə birgə yaşayışa uyğunlaşmaq vasitəsidir. O,
minilliklər boyu “dünyanın qüdrətliləri”nə “burun” göstərən balaca
adamların yumorunu təcəssüm etdirir, bu aktla onlar öz
inqilabiliklərini ifadə edir və qənaətlənirlər. “Gülümsə və döz”
ifadəsində hər şey deyilib. Təbəssüm əzablara tab gətirmək imkanı
verir. Götürək yenə “edam olunanların yumoru”nu: onun
aqressiyadan çıxış yolu olması müəyyən məqsədə xidmət edir. Bu
məqsəd – sağ qalmağa kömək etmək, mövcudluğun ağırlığını
yüngüllşdirmək, onu daha asan keçirilən etməkdir. Əlbəttə, bu halın
bir neçə tərəfi vardır. Konsentrasiya düşərgəsində yumor azadlığa
çıxmağa kömək etmir. O, yalnız həyatın tikanlı məftillər arxasında
keçəcəyinə dair fikirlərlə barışmağa kömək edir. Amma bunun
sayəsində o, sizə xilasın mümkün olacağı günədək dözməyə
yardımçı ola bilər...
Bu fikirlərdən bəzilərini “Qodonu gözləyərkən” pyesinə tətbiq
etmək faydalı ola bilər.
Hər kəs razılaşar ki, sözün hansısa geniş mənasında bu pyesi
tragediya adlandırmaq olar, həmçinin onunla da razılaşırlar ki,
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replikadan replikaya, epizoddan epizoda hərəkəti baxımından bu əsər
komediyadır. Burada aşkar şəkildə həm dünyada, ya tanrının
ümumiyyətlə olmadığı, ya da daha yaxşısının olacağına ümid
bəslənilən dərkolunmaz və qorxulu dünyada, öz ideallarını itirmiş
insanın böyük faciəsi, həm də müzik-holl üslublu çərənçiliklə
özlərini və bizi əyləndirən bir neçə avaranın kiçik komediyası
görünməkdədir. Bundan əlavə, “Qodonu gözləyərkən” əsərini
asanlıqla “bədbəxt sonluqlu komediya” adlandırmaq olar. Bu
komediyanın əsasını iki nəfər insanın onların problemlərini həll
edəcək üçüncü insanı gözləməsi haqqında əhvalat təşkil edir.
Balzakın “Merkade” (əvvəl “Merkade” kimi düşünülmüş pyesin
adını Balzak sonradan “İşbaz” başlığı ilə əvəzləyir, hərçənd pyesin
ilk tamaşası məhz “Merkade” adı altında təqdim olunur – F. C.)
pyesinin sonunda Qodo adlı pullu şəxs gələrək hamının və hər kəsin
problemini həll edir; Bekketin pyesinin finalında isə hamının və hər
kəsin problemini həll etmək üçün Əhdi-Ətiq, yaxud Əhdi-Cədid
Allahı gələ bilərdi. Bax bu, doğrudan da xoşbəxt sonluq olardı.
“Qodo”nun gəlməməsi bu pyesi müasir insanın təsəvvüründəki həyat
haqqında pritçaya çevirir.
Bununla bağlı xüsusi, bekketsayağı çarəsizlikdən danışırlar,
çünki buna tam əsasları var. Burada biz “müasir” çarəsizliklə –
axırıncı aktda zülmün heç bir deus ex machina ilə sona yetirilmədiyi
çarəsizliklə; bizə məlum bütün çarəsizlik növlərindən ən dərin olan
və mənəvi iflic vəziyyətinə onlardan daha çox yaxınlaşan acı
çarəsizliklə; ifadəsi üçün nə kəskinlik ovqatı verən fəlakətə, nə də
ümumiləşdirici kulminasiya nitqinə ehtiyac duyan çarəsizliklə
rastlaşırıq, çünki o, özü haqqında daim, israrla, zorla, maniakal
şəkildə xatırlatmaqdadır. O, havada gəzişir. “Qodo” tamaşası
gedərkən teatrın zalına daxil olun və o dəqiqə soyuq sızıldayan
məyusluq küləyi sizə nüfuz edəcək. Bekketin çoxları tərəfindən –
özü də yelbeyinliklə deyil, tam ciddi şəkildə – qəbul edilməməsi
faktı bəlkə də qanunauyğundur və onun bədii istedadının gücündən
xəbər verir. Qüte Kleysti qəbul etmirdi; tənqidçi kimi olmasa da,
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insan kimi Qüte bəlkə də onu qəbul etməməklə müdrik davranırdı,
çünki Kleyst yaradıcılığında Qüte üçün dözülməz ola biləcək nə isə
vardı. Bekket yaradıcılığında isə dərin çarəsizlik elementi o qədər
ağır və üzücü xarakter qazanır ki, o, təhlükəyə – yəni tam laqeydlik,
ruh düşkünlüyü təhlükəsinə məruz qalan hər kəs üçün asanlıqla daha
da təhlükəli ola bilər.
Biz çarəsizlik haqqında dəqiq cizgiləri olan, birtərkibli, mütləq
hal kimi fikir yürüdürük. Deyək ki, çərşənbə günü o, çarəsizlik
içindəydi, cümə axşamı isə yox. Amma əslində çarəsizlik qeyrimüəyyən, gah burada, gah orada dolaşan, pərvaz edən nəsnədir. O,
London dumanı kimidir, biz onu ətrafımızda görür, amma bilavasitə
qarşımızda sezə bilmirik, hərçənd o, paltarımızı isladır, boğazımızı
qıcıqlandırır. Çox vaxt çarəsizlik gizli formada təzahür etdikdə daha
güclü təsir göstərir. Çarəsizlik narkozun köməkliyinə müraciət edir:
bəzən olur ki, sanki insanın bütün üzvləri içəridən keyiyir və o, heç
nə hiss etmir, o, bütünlüklə çarəsizliyin hökmü altına keçir. Bəzən
insan arxaya dönərək etdiklərinə baxaraq: “Yəqin mən çarəsiz
vəziyyətdə idim” – deyir və bu zaman belə bir əhvalda olub bunu
duymamasından dəhşətə gəlir. Toro yazırdı: “İnsanların çoxu sakit
çarəsizliklə dolu həyat sürür”41. Necə də düzgün deyilib və bizə
məktəbdə öyrədilənlərdən necə də fərqlənir! Məktəb müəllimləri
sakit çarəsizliklə dolu həyat sürür – mənim müəllimlərimdən ən
sakiti və ən mehribanı günlərin bir gün götürüb özünü öldürdü –
amma bizə bunun belə olmadığını öyrədirlər. Görünür, dünyanın
bütün xalq maarif sistemlərinin baş idarəsi Medison-avenyuda42
yerləşir.
Çarəsizlik hər tərəfdən daim bizi əhatə edir, ancaq heç vaxt tam
yəqinliyi ilə bilmək olmur ki, “bu dəfə o realdırmı?”, çünki reallıq da
çarəsizliyin özü kimi sirli, dəyişkən, qeyri-müəyyən və çoxsimalıdır.
İstənilən çarəsizlik realdır; buna görə də, hər dəfə o gələndə, həyəcan
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Toro Henri Devid. “Uolden, yaxud Meşədə həyat”.
Nyu-Yorkda əsas reklam agentliklərinin yerləşdiyi küçə adı. {Rus tərc. qeydi}
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qaldırmaq yerinə düşər, amma bütün növ çarəsizliklər içində bir dənə
“doğrudan da real”, son hədd, yüzfaizlik çarəsizlik var – bu,
prostrasiya vəziyyətinə düşmüş qurbanını psixoza, ciddi fiziki
xəstəliyə, yaxud intihara gətirən çarəsizlikdir. Bu halda insanlar
çarəsizliyi ifadə eədn şeir, roman, yaxud pyeslər yazmırlar.
Bəli, belə bir halda insan “Qodonu gözləyərkən”i yazmağa qadir
deyil. O, ya xəstələnəcək, ya avtobusun altına atılacaq, ya da elə
dərin “sakit çarəsizliyə” dalacaq ki, sadəcə əlinə qələm almaq
iqtidarında olmayacaq. Çox ola bilsin, Semüel Bekket bəzən (kitab
yazılarkən S. Bekket (1906-1989) hələ sağ idi – F. C.) belə hala
düşür (şəxsən mən bu haqda heç nə bilmirəm və sırf nəzəri baxımdan
danışıram), ancaq onun əsərlərinin olması faktı – bir neçə roman və
bir neçə pyes – göstərir ki, zaman-zaman o, bu vəziyyətdən çıxır. Axı
yaradıcılıq özü-özlüyündə çarəsizliyin dəf olunmasıdır və biçarə
sənətkarlar üçün də incəsənət, heç şübhəsiz, ilk növbədə sağalmaq,
yenidən inam tapmaq vasitəsidir. Sənət əsəri yaxşı təşkil olunmuş və
rasionaldır, o, sözün ən yüksək mənasında insan ruhunun qələbəsini
təcəssüm etdirir, çünki o, ləyaqətlə doludur. Çarəsizliyin nüfuz etdiyi
incəsənət ola bilər (Qüte yazırdı: “Çarəsizlik nədir bilməyənlərə
yaşamaq da gərək deyil”), çox zaman incəsənət çarəsizliyi təsvir edir
(pyesin lap əvvəlində Hamlet artıq qarşımızda ölmək istəyən biçarə
biri kimi peyda olur), amma hər bir sənət əsəri çarəsizliyin deyil,
insanın qalib olmasının təkzibedilməz sübutudur.
Əgər Bekketin çarəsizliyi ilə müqayisədə digər yazıçıların
çarəsizliyi “ədəbi” görünməyə başlayırsa, bu, ya onun çarəsizliyin
dərinliklərinə enməsi ilə, ya da digərlərində olan dərin çarəsizliyi
daha parlaq şəkildə ifadə etməsi ilə izah olunur. İstənilən halda,
çarəsizliyi ifadə etməklə, o, müvəqqəti də olsa, ondan azad olurdu.
Beləliklə də, bu “çarəsizlikdən daha çox üzülən” yazıçı gerçəklikdə
çarəsizliyi heç nə ifadə etməyərək idiotizm vəziyyətinə düşmüş,
yaxud intihar etmiş bir çox bədbəxtdən daha az məruz qalıb.
Təbiidir ki, çarəsizliyə üstün gələn “Qodo” elementi yalnız bu
bədii əsərin nizamlanmış tam kimi mövcud olması faktı ilə izah
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oluna bilməz. Hətta “edam olunanların yumoru” – ilk növbədə
yumordur: onun öz başlanğıcını çarəsizlikdən götürməsinə və
çarəsizlik ifadə etməsinə baxmayaraq, o, həmçinin başlanğıcını həm
də sevincdən götürür və sevinc ifadə edir. Zarafatyanalıq elə
zarafatyanalıqdır və Bekketin “Qodo”dakı zarafatyanalığı bəzən
oynaq, hətta həyatsevər dəcəlliyə keçir. Qayğılı ovqat zaman-zaman
yelbeyin şənlik sıçrayışları ilə qırılır. Bundan əlavə, pyesin finalında
heç nə öz tam həllini tapmır, hər şey qeyri-müəyyənlik içində qalır.
Çünki bu pyes daha bir mənada da tragikomikdir: pyesdə Qodonun
gəlişini göstərən xoşbəxt sonluq yoxdursa da, digər tərəfdən, o, daha
bədbəxt sonluqla yekunlaşa bilərdi – deyək ki, axırda heç bir
Qodonun mövcud olmaması, yaxud da onun heç vaxt gəlməyəcəyi
məlum olsaydı. Pyesə görə isə, ola bilsin, o mövcuddur və ola bilsin
ki, o gələcək. Heç kim özünü intihar ağacından asmayıb. Əksinə,
“...bu ağlasığmaz qatma-qarışıqlıqda yalnız bir şey aydındır. Biz
Qodonun gəlişini gözləyirik... ya da gecənin düşməsini... Biz
müqəddəs deyilik, amma biz görüşə gəlmişik. Çoxmu adam bununla
qürrələnə bilər?”
Bundan da qaraqabaq pyes yazmaq mümkündür – Bekket bunu
bəzi sonrakı pyesləri ilə sübut etdi – amma Bekket və digər
modernistlərin tragikomediyalarına aid başlıca sual eyni olaraq qalır:
nəyə görə onlarda amansız təhlil son həddə çatdırılır, belə rəhmsiz
qəddarlıq, belə dərin pessimizm, belə sarsıdıcı çarəsizlik nəyə
lazımdır; tam nəşəsizlik bizə sevinc bəxş edə bilərmi? Bu suala
cavab verməyə mənə ağıl dəryası olmayan ədəbi tənqidçilərin
çeynənmiş fikri kömək edəcək, fikir ondan ibarətdir ki, Bekketin
adıçəkilən pyesinə bənzər bədii əsərlərdə guya biz pozğun antisentimentallıqla, anti-nikbinliklə, anti-inamla üzləşirik; bu zaman
modernistlərin burjua qaydalarına əks göstərişləri mexaniki şəkildə
qəbul etmələri nəzərdə tutulur. Həqiqətən də, bu ittiham ətrafında
mübahisə etməkdənsə, tənqidçilərə kəskin sual ünvanlamaq yerinə
düşər: “Tutalım, sonra?” Axı “burjua ideologiyası” doğrudan da
özünü doğrulda bilmədi. Hətta bütün ideallar şübhə altına alındı,
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bütün dəyərlər dəyərsizləşdi. Bizim dövrdə yüksək anlayışların
təsdiqi ilə məşğul olan yazıçı (yəni, güman oluna bilər ki, ağlı və
vicdanı olan insan) əvvəlcə düşünməlidir ki, onun xilasolma cəhdi
qarşısıalınmaz qınağa səbəb olmayacaqmı? Təsdiqlərin şübhə altına
alındığı hazırki vaxtda, ola bilsin, inkarlar daha dürüstdürlər. Belə bir
şəraitdə neqativ olan pozitiv olanın qüvvəsini alır.
Ümid idealı hamısından artıq qala bilir: axı ümid bütün digər
ideallara həyat verir. Buna görə də, bizim əsrdə, tabula rasa (lat.
tərcümədə “təmiz lövhə” mənasını verir – F. C.) əsrində sual belədir:
ümid etməli, ya etməməli? Bizi o qədər aldadıblar ki, indi həyatın
özünü Böyük Yalan kimi təsvir edirlər. Komediya, xüsusilə də
müasir tragikomediya həyatı olduğu kimi görür, ancaq çarəsizlik
müxtəlif olduğu kimi inamlar da bir-birindən fərqlənir. Kimsə
dəhşətli bir şeyin baş verəcəyini qışqırdıqda hamı ümid edir ki, birgə
səylər nəticəsində bəlanın qarşısını almaq mümkün olacaq. Buna
hiylə adı qoyun, buna xurafat adı qoyun – amma bu cür davranmaq
insanların xüsusiyyətidir.
Bir dəfə Qüte belə bir fikir söyləmişdi: insanı
müəyyənləşdirəcək təyinat vermək – təhlükəli işdir, çünki təyinat
onu sıxır və məhdudlaşdırır; onu hər hansı təyinlə bağlamağımıza
qədər insan nə olacaqsa, odur və istənilən keçici anda olduğu ilə
bərabərləşdirilməməlidir. Biz deyəcəyik ki, bütün bunlar belədir,
ancaq bəzən təyinat ədalətsiz təhqirediciliyi və komediya həqarəti ilə
şok terapiyası rolunu oynaya bilir. Oğurluq anında insanı tutaraq onu
oğru adlandırırsınız. Belə
görünə
bilər ki, ədalətsiz
ümumiləşdirmədir. Amma bu, faydalı ola bilər. Yeri gəlmişkən,
komediya heç vaxt ədalətli olmur. Axı bir pəncərədə alov görüb: “Ev
yanır!” – qışqırmaq düz deyil. Evin yanmasına yeganə sübut bircə
pəncərədə görünən oddursa bunu qışqırmaq aşkar pessimizmdir.
Amma, ola bilsin, bu pessimizm sayəsində insanlar xilas olacaq.
Müasir ədəbiyyatın başıbəlalı pessimizmi də bir çox hallarda məhz
bu cürdür. Göstərilən növ neqativizm inkar sevgisindən deyil,
müsbət bir şeyə doğru meyl etməkdən qaynaqlanır.
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Müasir ədəbiyyata, xüsusilə də mənim haqqında danışdığım
tragikomediya janrında yazılmış əsərlərə nüfuz edən hüdudsuz və acı
çarəsizliyin əsasında ümid var. Həm də ümid özünü burada müəllifi
“maraqlandıran” ideya kimi deyil, onun “ölməyə hazır olduğu” ideal
kimi deyil, mövcudluğun sadə, qaçılmaz faktı kimi – sanki maddələr
mübadiləsidir – təzahür edir. Ümidini itirmiş insan öz halından
danışmaq üçün aramızda qalmazdı. Qəribə də olsa, müəllifin ümidi
deyil, çarəsizliyinin doğruluğu sübut olunmalıdır. Məncə, bu
sübutların şərəf məsələsinə çevrilməsinə bizim əsrdə həddindən çox
diqqət ayırırlar. Bu isə ona görə baş verdi ki, biz şarlatan və
konformistlərin sırıdığı saxta ümidlər atmosferində yaşayır və
onlardan ayrılmağı özümüzə borc bilirik.
Hər bir sənət özlüyündə çarəsizliyə qarşı çağırışdan ibarətdir,
bizim burada nəzərdən keçirdiyimiz tragikomediya növü isə
dövrümüzün ən kəskin, ürəkyandıran və üzücü çarəsizliyi ilə
bağlıdır. Bu tragikomediya haqqında nə deyilsə də, bir şey
şübhəsizdir: o, tam olaraq məsələnin məğzinə çatır. Onun
dünyaduyumu “Nibelunqların üzüyü”, “Rosmersholm”, “Ata”, yaxud
“Gecəyə
uzun
səyahət”
kimi
müasir
tragediyaların
dünyaduyumundan daha az neqativ deyil. Onu tragikomediya edən
yumor dəhşəti bir qədər də qəlizləşdirir, əzəmətli olanı
qroteskləşdirir. Bundan əlavə, “hər şeyi olduğu kimi” təbəssümlə
qəbul edən yumor bu cür tragikomediyada həyat önündə
“məğlubiyyət” ovqatını dərinləşdirir. Tragikomediyanın bu növü ilə
tanış olmayan adam yəqin ki, incəsənətin bu qədər neqativ ola
biləcəyinə heç vaxt inanmazdı. Amma özünün məhz bu
neqativliyində müasir tragikomediya həvəsləndirir və ümid verir. Axı
heç bir digər daha zəif sarsıntı bizə ruh yüksəkliyi yaşamağa kömək
etməyəcəkdi, çünki biz rahiblərə və siyasətçilərə inanmadığımız kmi,
dramaturqa da inanmayacaqdıq. Yalnız əsl çarəsizliyi – bu əslliyində
az qala işıq ucu görünməyən və hər şeyi sovuran çarəsizliyi –
yaşayamaqla əsl ümid əldə etmək olar. Nitsşe deyir: “Was mich nicht
umbringt, macht mich starker” – “Məni öldürməyən hər şey mənə
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güc verir”. Beləliklə, qayğılı məyusluqla dolu olub bədbəxt sonluqla
bitən bu komediya, mənzərəyə daha da nəşəsiz görkəm verən
komizmin sirayət etdiyi bu tragediya bizim üçün ona görə
cəlbedicidir ki, o, bizə qəbul edə biləcəyimiz yeganə ümidi təklif
edir. Bu ümid cənnətdə əbədi həyat vəd etməsə də, gündəlik həyatda
bizə dəstək olur, bu isə, vallah, heç də az əhəmiyyət kəsb etmir.
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