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“HUMAY” BALETĠNĠN BƏDĠĠ KONSEPSĠYASINDA LEYTMOTĠV 

SĠSTEMĠNĠN ROLU 

 
Xülasə: Məqalədə bəstəkar Nəriman Məmmədovun xalq şairi Səməd Vurğunun “Kom-

somol poeması”nın motivləri əsasında bəstələdiyi “Humay” baletinin ümumi xarakte-

ristikasından bəhs edilir. Baletin obraz sferası və dramaturji inkişafı fonunda hər nöm-

rə və səhnənin əhəmiyyəti vurğulanır. Məqalədə həmçinin ilk dəfə olaraq baletin leyt-

motiv və leytakkordları təhlil olunmuş, onların obraz xarakteristikası və səhnə inkişa-

fındakı rolu təqdim olunmuşdur. 

Açar sözlər: Leytmotiv, leytakkord, balet, “Humay”, “Komsomol poeması”, Səməd 

Vurğun, Nəriman Məmmədov 

 

Xalq Ģairi Səməd Vurğunun “Komsomol poeması” bir sıra yaradıcı Ģəxsin gözəl 

sənət nümunələri yaratması üçün ilham mənbəyi olmuĢdur. Onların sırasına mənzum 

pyes, filmlər, konsert və balet daxildir. Ġlk əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, Ģair Ġsgəndər 

CoĢqun Səməd Vurğunun eyniadlı poeması əsasında mənzum pyes yazmıĢdır [1]. Bi-

rinci redaksiyada tamaĢa ilk dəfə dörd pərdə altı Ģəkildə 26 mart 1961-ci ildə M.Qorki 

adına Gənc tamaĢaçılar teatrında səhnəyə qoyulmuĢdur [3, s.218]. Maraqlısı odur ki, 

S.Vurğun özü bu tamaĢalarda qiraətçi kimi çıxıĢ etmiĢdir. Pyesin ikinci redaksiyası isə 

70-ci illərin ortalarına aiddir. ġair Ġsgəndər CoĢqun pyesinin yeni tamaĢasının quruluĢ-

çu rejissoru AğakiĢi Kazımov, rəssamı Tahir Tahirov, bəstəkarı isə Arif Məlikov olub. 

“Komsomol poeması” əsasında filmlər çəkilmiĢdir ki, onlardan biri 1938-ci ildə ek-

ranlaĢdırılan “Komsomol nəsli” adlı qısametrajlı sənədli, ikincisi isə rejissor Tofiq Ta-

ğızadənin 1970-ci ildə çəkdiyi “Yeddi oğul istərəm” bədii filmidir. Azərbaycanda So-

vet hakimiyyətinin qurulmasının 50 illiyinə həsr olunmuĢ bu filmin musiqisini bəstə-

kar Xəyyam Mirzəzadə yazmıĢdır. 

Xalq Ģairi S.Vurğunun “Komsomol poeması” teatr tamaĢaları, filmlər, iki forte-

piano üçün konsert əsərləri ilə yanaĢı, bəstəkar Nəriman Məmmədovun “Humay” ba-

letinin də yaranmasına səbəb olmuĢdur. Onu da qeyd edək ki, bu balet Ģairin yaradıcı-

lığından bəhrələnən yeganə əsəridir. “Humay” baleti ilk dəfə 1981-ci ildekabrın 6-da 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında tamaĢa-

ya qoyulmuĢdur. 

N.Məmmədovun “Humay” baleti proloq, üç pərdə və altı Ģəkildən ibarətdir. 

Bəstəkar əsərdə leytmotiv və leytakkord sistemindən geniĢ Ģəkildə istifadə etmiĢdir. 

Bu leytmotivlərin birincisi “Sevgi himni” adlanan proloqun ilk notlarında səslənən baĢ 

qəhrəman Humayın leytmotividir. Leytmotivdəki sekunda, tersiya və xromatik səslər-
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lə olan tremola, triollu ifalar və dəyiĢkən dinamika obrazın pəriĢan əhvalını təsvir edir. 

Baletdə leytmotivi daha çox Humay ilə bağlı lirik anların təcəssümündə eĢidirik. Belə 

ki, haqqında danıĢdığımız leytmotiv proloqla yanaĢı, II pərdənin 3-cü Ģəklində “Cəla-

lın hekayəsi”, 4-cü Ģəkildə “Gəray bəyin monoloqu”, həmin Ģəkildə trioda və III pərdə 

5-ci Ģəkildə “Humayın ölümü” nömrəsində səslənir. Proloqda leytmotiv I və II qaboy, 

I və II klarnet, trombon, metalofon və I violin alətlərində ifa olunur. 

 

Nümunə 1 

 
Baletdə bəstəkar digər müsbət obraz olan Ģair-komsomolçu Cəlalın təcəssümün-

də leytakkorddan istifadə etmiĢdir. Xromatik gediĢli triolun üzərində qurulmuĢ bu ley-

takkord proloqda, I pərdənin 1-ci Ģəklində “Gəray bəy və Humay”, 2-ci Ģəkildə “Hu-

may və Cəlalın adajiosu”, II pərdənin 3-cü Ģəklində “Bəxtiyar və oğlanlar”, “Cəlal və 

oğlanların rəqsi”, “Cəlalın hekayəsi”, 4-cü Ģəkildə “Gəray bəyin monoloqu”, “Cəlalın 

ölümü”, 5-ci Ģəkildə “Humayın ölümü” və sonda 6-cı Ģəkildə “Gəray bəyin ölümü” 

nömrələrində səslənir. Orkestrdə bu leytakkord əsasən pikkolo, faqot, qoboy, trombon 

və violonçel alətlərində ifa olunur. 

 

Nümunə 2 

 
“Humay” baletində bəstəkar baĢqa leytmotivdən də istifadə etmiĢdir ki, Ģərti ola-

raq biz onu “qəddarlıq leytmotivi” adlandıra bilərik. Çünki bu leytmotiv Gəray bəy və 

onun dəstəsinin qəddarlıqlarını əks etdirən nömrələrdə istifadə olunub. Onların sırası-

na proloq, I pərdənin 1-ci Ģəklindəki “Gəray bəy və dəstənin çıxıĢı”, “ġahsuvarın ölü-

mü”, 2-ci Ģəkildə “Humay və Cəlalın adajiosu”, II pərdənin 4-cü Ģəklindəki “Dəstənin 

qaba rəqsi” və III pərdənin 5-ci Ģəklində “Ġntiqam” səhnəsindəki “Bəxtiyar və oğlan-

lar” nömrələri daxildir. Leytmotiv təkrarlanan iki onaltılıq və bir səkkizlik notların 

triolda birləĢməsindən ibarətdir və əsasən kontrabas, violonçel və royal alətlərində səs-

ləndirilir. Müəyyən məqamlarda notların ölçüsü daha da kiçilir. 
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Nümunə 3 

 
N.Məmmədovun baletin sonuncu nömrələrində (hətta “Gəray bəyin ölümü” 

nömrəsində) “qəddarlıq leytmotivi”ndən istifadə etməməsi səbəbsiz deyil. Gəray bəy 

obrazı həm poemada, həm də baletdə transformasiyaya uğramıĢdır. Qızı Humayı itir-

dikdən sonra o, apardığı mübarizənin, etdiyi qəddarlığın mənasız olduğunu anlayır. 

Qeyd edilənlərlə yanaĢı, “Humay” baletində “kədər leytakkordu” da vardır ki, 

biz ona əks etdirdiyi mənaya görə Ģərti ad vermiĢik. Böyük və kiçik sekunda intervalı-

na əsaslanan “kədər leytakkordu” baletin I pərdə 1-ci Ģəklində “ġahsuvarın ölümü”, 2-

ci Ģəkildə “Humay və Cəlalın adajiosu” və III pərdə 5-ci Ģəkildə “Kədərli xəbər” rek-

viyemin əvvəlində səslənir ki, bununla da baletdəki faciəvi taleyi olan gəncləri birləĢ-

dirir. Bəstəkar leytakkordu royal alətinə həvalə edib. 

 

Nümunə 4 

 
N.Məmmədov “Humay” baletini “Sevgi himni” adlanan proloqla, “Sevgi himni” 

isə öz növbəsində Humayın leytmotivi ilə baĢlayır. Bu leytmotivin elementləri proloq 

boyu bir neçə dəfə təkrar eĢidilir. Proloqda baĢ qəhrəmanla yanaĢı atası Gəray bəyin 

də leytakkordu var. “Sevgi himni”ndəki digər leytakkord isə Humayın sevgilisi Cəla-

lın leytakkordudur. Nömrə boyu bu leytakkordu da bir neçə dəfə təkrar eĢidirik. 

Proloqdan sonra rekviyem nömrəsi səslənir. Rekviyem əsasən simli alətlərin ifa-

sında eĢidilir. Bundan əlavə bəstəkar fleytanın ifasında rekviyemə orqan punktu əlavə 

edir. Ümumiyyətlə baletdə dramatik düyünlərin təsvirində rekviyemdən istifadə olun-

muĢdur. Rekviyem süjetin faciəvi istiqamətini vurğulayır və baletin strukturunda bir 

növ rondo rolunu oynayır. Onu proloqdan, “ġahsuvarın ölümü” nömrəsindən sonra və 

III pərdənin 5-ci Ģəklinin giriĢində eĢidirik. Rekviyem III pərdənin 5-ci Ģəklində “Kə-

dərli xəbər” adı ilə təqdim olunmuĢdur ki, royalın ifasında səslənən “kədər leytakkor-

du” ilə baĢlayır. Bu dəfə leytakkord əvvəlkilərdən fərqli olaraq ölçüsünə görə yarım 

yox, bütöv notlardır. Fikrimizcə, bununla da bəstəkar rekviyemin artıq üç obraza (ġah-

suvar, Humay və Cəlal) Ģamil olunduğunu vurğulamağa çalıĢmıĢdır. 
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Nümunə 5 

 
Baletin “Kənd” adlanan I pərdəsinin 1-ci Ģəklində “GiriĢ və qızların rəqsi” nöm-

rəsindən sonra bəstəkar ardıcıl olaraq “Tənha Humay”, “Gəray bəy və dəstənin çıxıĢı”, 

“Gəray bəy və Humay”, “Cəlalın çıxıĢı”, “AtıĢma”, “Gəray bəy və Cəlal”, “ġahsuva-

rın ölümü” və rekviyem nömrələrini vermiĢdir. BaĢlanğıcda bəstəkar baletin əsas üç 

obrazını (Humay, Cəlal və Gəray bəy) tamaĢaçısına geniĢ planda təqdim etmiĢdir. ġə-

kildə “Gəray bəy və Humay” və “Cəlalın çıxıĢı” nömrələrinin ardıcıllığı Humayın qar-

Ģılıqlı məhəbbətinin ekspozisiyasıdır. Buradakı “ġahsuvarın ölümü” nömrəsi isə süjet-

dəki münaqiĢə rüĢeymlərini ifadə edir və obrazları bir növ qarĢılaĢdırır. Nömrələrdən 

gördüyümüz kimi, süjetin düyünü - Humayın atası ilə, ümumilikdə komsomolçuların 

Gəray bəy ilə qarĢıdurmasının ilkin məqamları baletin 1-ci Ģəklində yaranır. 

Baletin “Gözəllik və məhəbbət” adlanan 2-ci Ģəkli “Humay və Cəlalın adajiosu” 

nömrəsindən ibarətdir. Bildiyimiz kimi, bu adajio baletdə lirik-məhəbbət xəttini tərən-

nüm edir. 

Baletin II pərdəsinin 3-cü Ģəklində hadisələr nisbətən yumĢalır. “Novruz bayra-

mı” adlanan Ģəkildə “Ümumi rəqs”, “Humay və rəfiqələrinin variasiyası”, “Qızların 

rəqsi”, “Bəxtiyar və oğlanlar”, “Cəlal və oğlanlar”, “Bəxtiyar və Cəlal” və “Cəlalın 

hekayəsi” nömrələri mövcuddur. Bəstəkar baletin əsas simalarını xalq ilə vəhdətdə 

olan rəqs nömrələrində vermiĢdir. ġəkildə xalqın bayram əhvalı və milli adət-ənənəsi 

əks olunmuĢdur. Eyni zamanda burada Cəlalın Qan çadırına gedib Gəray bəydən qızı-

nı istəməsi, yəni böyük təhlükə altında olaraq düĢməninin ayağına getməsi və dostu 

Bəxtiyarın bərk narahatçılığı təsvir olunmuĢdur. Gördüyümüz kimi, 3-cü Ģəkildə 

“Bəxtiyar və oğlanlar”, “Cəlal və oğlanlar” nömrələrindən sonra “Bəxtiyar və Cəlal” 

duetini izləyirik. Bəstəkar N.Məmmədov bu ardıcıllıqda diqqəti eyni ideya uğrunda 

mübarizə aparan iki komsomolçu obrazın bənzərliyinə və yaxınlığına yönəltmiĢdir. 

“Humay” baletinin “Qan çadırı” adlanan 4-cü Ģəklində adından məlum olduğu 

kimi, qanlı hadisələr baĢ verir. Bu hissədə “Dəstənin qaba rəqsi”, “Gəray bəyin mono-

loqu”, “Cəlalın gəliĢi”, “Gəray bəy, Cəlal və Humayın triosu” və “Cəlalın ölümü” 

nömrələri yer almıĢdır. Baletin 4-cü Ģəkli 1-ci Ģəkildə baĢlanan münaqiĢənin davamı 

kimi qavranıla bilər. Bu hissə baĢ qəhrəman Humayın sevdiyi iki insanın - atası və 

sevgilisinin ikinci dəfə qarĢılaĢması, gənc komsomolçu Cəlalın qətlə yetirilməsi ilə 

nəticələnir. BaĢ verən hadisələr baletdəki gərginliyi daha da artırır. 
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Faciəli hadisələrin davamı baletin “Ġntizar” adlanan III pərdəsinin 5-ci Ģəklində 

izlənir. ġəklin ilk nömrəsi olan “Kədərli xəbər” rekviyemi ilə bəstəkar bir növ tamaĢa-

çısını baĢ verəcək hadisələrə hazırlayır. Humay sevgilisinin cansız bədəni ilə rastlaĢır 

və bu hadisə onun atası Gəray bəyə olan münasibətini kəskin dəyiĢir. BaĢ qəhrəman 

artıq xalqı Cəlalın intiqamını Gəray bəydən almağa səsləyir və sonda isə Cəlalın yox-

luğuna dözə bilməyərək ölür. Bu baxımdan, 5-ci Ģəkli balet üçün kulminasiya nöqtəsi 

adlandırmaq olar. 

Baletin sonuncu 6-cı Ģəkli “Gəray bəyin ölümü” nömrəsi ilə yekunlaĢır. Adı çə-

kilən nömrə hissənin yeganə nömrəsidir. Sonda tamaĢaçı poema və baletin ən böyük 

mənfi qəhrəmanı olan Gəray bəyin tamam fərqli insani cəhətləri ilə qarĢılaĢır. Burada 

tutduğu əməldən peĢman olan Gəray bəyin intihar səhnəsi təsvir olunmuĢdur. 

“Humay” baletinin qəhrəmanlarının məhəbbət dolu xoĢbəxt gələcəyə can atma-

ları, mövcud siyasi vəziyyətin gərginliyi və bu gərginliyə qarĢı mübarizəsi əsas drama-

turji münaqiĢəni təĢkil edir. Ümumiyyətlə baletin dramaturji münaqiĢəsindən danıĢar-

kən burada iki, ictimai və lirik münaqiĢə istiqamətinin mövcud olduğunu vurğulamalı-

yıq. Ġlk baxıĢda hər bir istiqamət fərqli görünsə də, əslində lirik münaqiĢənin məğzi 

ictimai münaqiĢədən doğur. Ġctimai münaqiĢədə Gəray bəy və Cəlal obrazları üz-üzə-

dir, lirik münaqiĢədə isə Gəray bəy Cəlal və Humay ilə qarĢı-qarĢıya dayanıb. Bu qar-

Ģıdurmanın da səbəbi qeyd etdiyimiz kimi, birinci münaqiĢədəki Gəray bəy və Cəlal 

düĢmənçiliyidir. 

Ümumiyyətlə hər üç qəhrəmanın (Gəray bəy, Cəlal, Humay) faciəvi taleyi, onla-

rın bir-birinə olan mənfi münasibətinin səbəbi mövcud siyasi quruluĢdur. Xalq Ģairi 

Səməd Vurğunun da qeyd etdiyi kimi, o dövrdə cəmiyyət ağalar və qullara uyğun si-

niflərə bölünmüĢdü və bütün bu bərabərsizliyi yaradan istismarçı siniflərdir [4, s.87]. 

Baletin ilk pərdəsində Gəray bəy və dəstəsinin komsomolçuları ilə toqquĢması 

və bu zaman gənc komsomolçu ġahsuvarın öldürülməsi ilə ictimai münaqiĢə xətti öz 

istiqamətini götürür. Qan çadırı səhnəsində növbəti komsomolçu Cəlalın Gəray bəy tə-

rəfindən öldürülməsi ictimai münaqiĢə ilə lirik münaqiĢəni toqquĢdurur. Çünki Cəlal 

Gəray bəyin ayağına komsomolçu kimi yox, Humayın sevgilisi kimi gedib. Buna bax-

mayaraq Gəray bəy onu komsomolçu olaraq qarĢılamıĢdı. Cəlalın qətli onun yoxluğu 

ilə barıĢmayan Humayın da ölümü ilə nəticələnir ki, bu da baletin lirik münaqiĢəsinin 

kulminasiyasını müəyyənləĢdirir. Lirik münaqiĢə isə öz növbəsində ictimai münaqiĢə-

nin kulminasiyasına, Gəray bəyin intiharına, mübarizəni dayandırmasına səbəb olur. 

Beləliklə “Humay” baletində ictimai münaqiĢədən qaynaqlanan lirik münaqiĢə öz kul-

minasiyası ilə ictimai münaqiĢəni də yüksək nöqtəyə çatdırır və bu qarĢılıqlı əlaqə 

Gəray bəy, Cəlal və Humay obrazlarının faciəvi sonluğu ilə nəticələnir. 

“Humay” baletinin süjetindəki dramatikliyin üstünlük təĢkil etməsindən irəli gə-

lərək bəstəkarın istifadə etdiyi leytmotivlər və leytakkordlar özlərində hüzn, intizar, 

kədər və qəddarlığı əks etdirir. Hətta bu leytmotiv və leytakkordlara Ģərti olaraq “qəd-

darlıq leytmotivi” və “kədər leytakkordu” adlarını verdik. Bəstəkar baletdəki obraz 

toqquĢmalarını, münaqiĢələri dissonans akkordlar, qarıĢıq tonal plan, mürəkkəb ritmik 

quruluĢlar, dəyiĢkən ölçü və dəyiĢkən ritmlə, eləcə də təzadlı dinamika və s. vasitələr-

lə əks etdirmiĢdir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, poemanın süjeti ilə baletin librettosu 

arasında müəyyən fərq var. Baletin spesifik xüsusiyyətinə görə poemadakı köməkçi 
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xətlər burada ləğv olunmuĢ, diqqət əsasən baĢ qəhrəmanların – Humay ilə Cəlalın mə-

həbbətinə və onlara qarĢı çıxan Gəray bəyin üzərində toplanmıĢdır. Sadaladığımız ob-

razlar arasındakı qarĢıdurma baletin dramaturgiyasına münaqiĢə əlavə edir. 
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Резюме: В статье представлена общая характеристика балета Наримана 

Мамедова “Хумай”, написанного композитором по мотивам «Комсомольской поэмы» 

народного поэта Самеда Вургуна. В статье подчѐркивается важность каждого 

номера и сцены в определении образной сферы и развитии драматургии балета. Также 
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Summary: the article presents the general characteristics of Nariman Mammadov's 

ballet "Humay", written by the composer based on the "Komsomol poem" of the national poet 

Samad Vurgun. The article emphasizes the importance of each number and scene in 

determining the image sphere and the development of ballet drama. Also for the first time the 

analysis of leitmotives and leitchords of ballet, their image characteristic and a role in 

development of scenic action is presented. 
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