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– Mər kəz Azər bay can ədə-
biy ya tı nın dün ya da ta nı dıl-
ma sı is ti qa mə tin də də fəaliy-
yət gös tə rir. An to lo gi ya lar 
çap olu nur, Azər bay can bey-
nəl xalq ki tab sər gi lə rin də 
təm sil olu nur...  
– Azər bay can ədə biy ya tı nın 

dün ya müs tə vi si nə çı xa rıl ma sı 
Mər kə zin ən mü hüm la yi hə-
lə rin dən bi ri dir. Bi lir si niz ki, 
ötən il Mər kəz iki cild lik “Müa-
sir Azər bay can an to lo gi ya sı” 
ki ta bı nı rus di lin də Mosk va da, 
bu ilin iyul ayın da türk di lin-
də An ka ra da nəşr et dir di, son-
ra Mosk va və An ka ra ali ədə bi 
dairə lə ri nin təş ki lat çı lı ğı ilə bu 
nəşr lə rin ge niş təq di ma tı baş 
tut du. Azər bay can şeir lə ri nin 
top lan dı ğı di gər an to lo gi ya 
ötən il Lon don da – şə hə rin ən 
bö yük, mər kə zi ki tab xa na sın-
da – Vo tes touns da təq dim edil-
di. Bu ki tab lar nəşr olun du ğu 
öl kə lə rin ki tab xa na la rı na, elm 
və təh sil müəs si sə lə ri nə, uni-
ver si tet lə rə pay la nıl dı. Pa yız-
da an to lo gi ya mı zın Mi sir də 
nəş ri və təq di ma tı göz lə ni lir. 
Ha zır da ki tab in gi lis, fran sız, 
is pan, al man və fars dil lə ri nə 
tər cü mə edi lir. Eti raf edək ki, 
Azər bay can ədə biy ya tı dün ya-
da çox az ta nı nır. Pra qa Mil li 
ki tab xa na sın da Azər bay ca nı 
təm sil edən ye ga nə ki tab – Ni-
za mi nin “Xəm sə”si dir ki, onun 
da müəl li fi , biz lər üçün nə qə-
dər acı na caq lı ol sa da, “fars 
şairi” ki mi təq dim edi lir. Ki-
ta bı ye ni dən nəşr et mək üçün 
PDF for ma tı nı əl də et mə yə çox 
ça lış dıq, müm kün ol ma dı. İn-
di məc bu ruq ye ni dən çex di li-
nə tər cü mə edək. Bu isə xey li 
vaxt tə ləb edir. Azər bay can da 
fəaliy yət gös tə rən sə fi r lər lə gö-
rüş lə ri mi zin əsas məq sə di də 
bu dur: ədə biy ya tı mı zı ən yük-
sək sə viy yə də dün ya ya təq dim 
et mək.

– Rəh bər lik et di yi niz qu-
ru mu bə zən tən qid edir lər. 
Əsa sən də bə dii tər cü mə ilə 
məş ğul olan lar...
– On la rı qı na mı ram. Tər cü mə 

Mər kə zi hə lə də ha mı nın yad-
da şın da ədə biy yat qu ru mu ki mi 
ya şa maq da dır. Za man öt dük cə, 
dü şü nü rəm, fəaliy yə ti mi zin ün-
va nı, məq sə di və ma hiy yə ti ha-
mı ya ay dın ola caq.

– Ol sun ki, bu in cik li yin sə-
bə bi bə zi müəl lifl  ə rin tər cü-
mə işin dən uzaq qal ma sı dır. 
Tər cü mə lə ri ni məm nu niy-
yət lə oxu du ğu nuz müəl lifl  ər 
kim lər dir?
– Vi la yət Ha cı yev, Vi la yət 

Qu li yev, El çin, rəh mət lik Na tiq 
Sə fə rov, Ya şar, Eti mad Baş ke-
çid, İl qar Əl fi , Sa day Bu daq lı... 
bi zim gənc ye tir mə miz, “Də fi  nə 
Yar pa ğı” tər cü mə mü sa bi qə si-
nin qa li bi Tə vək kül Zey nal lı, 
ad la rı in di ya dı ma düş mə yən 
ne çə-ne çə di gər pe şə kar lar. 
Mər kə zin qa pı la rı hər za man 
mü kəm məl bə dii tər cü mə lə rin 
üzü nə açıq dır. La kin bu nu da 
unut ma yaq ki, bu gün ədə biy-
ya tı mız dün ya ya çı xa rıl ma ğa 
da ha çox eh ti yac lı dır. Dü şü nü-
rəm ki, bə dii tər cü mə sa hə sin də 
gö rül mə si ən va cib iş də bu dur.
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Ya zı çı Şə rif Ağa ya rın 
“Gü lüs tan” ro ma nı-
nı ikin ci də fə oxu ya sı 
ol dum. Bu nu heç də 

əsə rin üs lu bu na, di li nə, möv-
zu su na gö rə de yil, sa də cə özü-
mün bu ma raq lı mətn haq da 
gəl di yim qə naəti mə, fi  kir lə ri mə 
bir da ha dəs tək ol maq üçün et-
dim  və bir da ha əmin ol dum ki,  
“Gü lüs tan”ın  bü tün mo ti va si-
ya sı, es te ti ka sı, özün də eh ti va 
et di yi şüurüs tü, şüural tı yü kü 
gü nü mü zün ger çək li yin dən 
qay naq la nır.

Düz dü, Ha cı Sü ley man dü zü-
nün tim sa lın da əsər bi zi hə ya tın 
gir dab la rı na tuş gəl miş in san la-
rın ta le lə rin də la bi rint lə rə sa lıb 
içi miz də baş qal dı ran ağ rı-acı ya 
qəh qə hə çək sə də, mətn sırf realist 
üs lub da ya zıl ma yıb. Əsər də real 
su rət lər ar xe tip lər ki mi də ve ril mir.

Əs lin də, diq qət cil oxu cu üçün 
mo dern və ya pos mo dern tə-
fək kür lə mey da na gəl miş əsər-
də realizm san ki al nın dan gül lə 
dəy miş ya ğı düş mən ölü sü nə 
ox şa yır,  am ma müəl lif onun ya-
nın dan qa lib bir snay per ki mi 
keç mir...

Əsər də ki Adə min mi fi k, baş-
lan ğıc ol maq dan uzaq su rə ti əs-
lin də, Ha cı Sü ley man dü zün də-
ki ger çək lə rin si nə sin də çar paz 
bir da ğa ox şa yır. Çox şey lər bu 
su rə tin si ma sın da kə si şir. Çö-
lün me ta fi  zik aura sı için də baş 
ve rən lə ri, qaç qın hə ya tı nın qə-
lə mə gəl məz hə qi qət lə ri ni, de-
yək ki, tək cə Adə min tim sa lın-
da  çat dır maq dan öt rü müəl lif 
heç də ora-bu ra baş vur ma ğa, 
özün dən Ame ri ka aç ma ğa cəhd 
gös tər mə yib, hər şe yi us ta lıq-
la oxu cu nun ix ti ya rı na bu ra xıb. 
Za man, Ger çək lik, Ümid... – bu 
müs tə vi də ha ra ya baş vur saq,  
cə mi bir cə qa lib gö rə rik: İn san. 

Am ma o, qa lib ol du ğu qə dər də 
məğ lub du, ye nik di, mis kin di... 
Elə əsl mə sə lə də bun da dı. Bəs 
Za man la, Ger çək lik lə, Ümid-
lə – şər ti sa da la dı ğım bu üç da-
yaq nöq tə lə ri ilə İn sa nın ye ri ni 
də yiş sək ne cə? Bu za man qa lib 
ta pı la caq mı? Müəl lif bu nu da 
oxu cu nun ix ti ya rı na bu ra xır və 
qə tiy yən pro se sə mü da xi lə et-
mir, on la rın ara sın da şah mat 
ge di şi nə yol ver mir, yə ni de mək 
is tə yir ki, özü nüz ba xın, Gü lüs ta-
nın ger çək lik dən puç ol muş ne cə 
bir xül ya ya çev ril di yi ni özü nüz 
gö rün. 

Tə bii ki, mən araş dır ma çı de yi-
ləm və öz dü şün cə lə ri mi ya zı ram. 
Be lə gö tü rən də, əsər də ümid bəs-
lə yən bü tün ob raz lar ki mi mən də 
Gü lüs ta nın puç bir xül ya ol ma-
ma sı nı çox is tər dim. Am ma əf sus! 
Ger çək lik ger çək lik di, Za man za-
man dı, Ümid də Ümid... Və İn-
sa nın üs tün dən xətt  çə kən, onu  
məhv edən bir Qüv və də var ki, 

“Gü lüs tan”da kı Gü lüs tan sev gi si 
toz ki mi, qo vut ki mi, Ha cı Sü ley-
man dü zü nün çis kin lə ri ki mi sov-
ru lub fa ni li yə qo vuş sa be lə, ya zı-
çı qə lə mi ona təs lim ol mur... Bəs 
o Qüv və nə dir? Hə, bax bu, ay rı 
mə sə lə di. Ki mə sə xoş gə lər, ya 
gəl məz – de yə bil mə rəm, am ma 
Şə rif Ağa yar bu nu us ta lıq la gös-
tə rib. Oxu ya na, oxu yub göz lə ri ni 
yu ma na, yu mub da o Qüv və ni 
gö rə nə min nət. Mə nə elə gə lir ki, 
əsl ya zı çıy la o Qüv və ara sın da dö-
yüş heç vaxt bit mə mə li di. Lap son 
nə fə sə qə dər.

Am ma  de yə sən, ya zı çı bu ro ma-
nın da dil im kan la rı na bir qə dər xə-
sis lik edib. Hər hal da, Şə rif Ağa yar 
di lin şəh di-şə kə ri ni, ci la sı nı du yan, 
bi lən bir ya zı çı dı. Tə ləs kən lik də var: 
əsər də ki is tə ni lən təm kin li ob raz bir 
qə dər təng nə fəs ki mi gəl di mə nə. 

Bir də onu de mə li yəm ki, bu 
mət ni Şə hər-Kənd priz ma sın dan 
mü za ki rə müs tə vi si nə çı xar maq, 
bu ba xım dan müəl li fə irad tut-
maq yan lış dı. Ya zı çı nın ömür yo-
lu na, psi xo lo ji ya şan tı la rı na diq-
qət edil sə, bu na eh ti yac ol maz.  

Bir də ki, Şə rif Ağa yar nə qə dər 
kənd li ba la sı ol sa da, bir o qə dər 
də qa ran quş xis lət li ya zı çı dı. Nə-
yə gö rə qa ran quş? Çün ki qa ran-
quş heç vaxt ye rə dü şüb dən lən-
mir, hə mi şə ovu nu göy də tu tur... 

  Az qa la əf sa nə yə çev ril miş ad la rıy la bi zim 
yol yol da şı mı za çev ril miş şəx siy yət lə ri ya-
da sa lan da unut ma ma lı yıq ki, on lar boş 
yer dən ya ran ma yıb lar. Bü tün da hi lə rin 
qə lə mi mü rək kə bə ba tır ma sı üçün mün bit 
şə rait, zə min la zım gə lir.

Ötən əs rin 60-ci il lə ri nin ad lı-san lı şair lə ri ni də, 
bu şərt lər ol ma say dı, in di xa tır la maq bir qə dər 
çə tin olar dı. Elə And rey Voz ne sens ki ni də...

Onun mən sub ol du ğu ədə bi nə sil məhz 
“Xruş şov mü la yim ləş mə si” döv rün də dü şün-
cə nin, fi k rin müt lə qi-ha ki mi nə çev ril di. İn di, 
bəl kə də, bu na inan maq ol mur, am ma o vaxt-
lar şair lər bö yük zal la rı, nə həng sta dion la rı öz 
vur ğun la rıy la dol dur maq gü cün dəy di lər. Əl-
bətt  ə, ha mı sı yox.

Yev tu şen ko, Ax ma du li na, Roj dest vens ki və 
ha mı dan da ha çox Voz ne sens ki üçün bu, bir 
içim lik su qə dər asan idi. Onun say sız oxu cu-
la rı var dı ki, Voz ne sens ki adı eşi di lən də dər hal 
onun la gö rü şə üz tu tur du lar.

Bəl kə də, bu na təəc cüb lən mək la zım de yil. 
Çün ki hər bir əs rin dir çə li şi ni tən zim lə yən 
“part la yış”lar olur. Hə min döv rün ədə bi part-
la yı şı da az qa la ha mı nı ədə biy yat əsi ri nə ona 
gö rə çe vi rə bil miş di ki, to tal küt lə dü şün cə si 
əvə zi nə, fərq li ba xış la, mü na si bət lə ət ra fa bax-
maq tək lif olu nur du.

Cə miy yət də ge dən bu də yiş kən ic ti mai, so-
sial-si ya si fi k rin baş lan ğıc nöq tə si 1956-cı ilə 
tə sa düf edir. Hə min il XX qu rul tay ar tıq ke çi-
ril miş di, sta li nizm, şəx siy yə tə pə rəs tiş ara dan 
qalx mış dı. Elə hə min il dən baş la ya raq “Mo lo da-
ya qvar di ya”, “Mosk va”, “Don” ki mi ədə bi-bə-
dii jur nal lar nəşr olun ma ğa baş la mış dı. Gənc lər 
ilk də fəy di ki, lə nət lə nən, sö yü lən Ax ma to va nı, 
Sve ta ye va nı, Bul qa ko vu, Pla to no vu, elə cə də xa-
ri ci öl kə ya zar la rı nın qa da ğan edil miş əsər lə ri ni 
qorx ma dan, açıq-aş kar oxu ya bi lir di lər.

Ar tıq “Li te ra tur na ya qa ze ta” da “qıp qır mı-
zı rəng”də çıx mır dı, hə ya tı bü tün rəng lə riy lə 
gös tə rə bi lir di. Əl bətt  ə, əsl is te dad lar bun dan 
ye tə rin cə bəh rə lə nir di lər. Voz ne sens ki bu sı ra-
da bi rin ci lər dən idi.

Am ma hə min dövr də Voz ne sens ki çox zər-
bə lər al dı. “Mü la yim ləş mə” bü töv lük də ha ki-
miy yə tin ma hiy yə ti ni də yiş mə miş di. Ha ki miy-
yət də ki lər Voz ne sens ki nin de dik lə ri ni heç cür 
həzm edə bil mir di lər. Voz ne sens ki isə qə lə mi-
ni sərt yum ru ğa çe vi rib ha ra gəl di vu rur du. 
Onu han sı yol la sa cə za lan dır maq la zım gə lir di. 
Onun şeir lə ri çap olu nan ki mi, ideolo gi ya gü-
dük çü lə ri nin sərt əmr lə ri bir-bi ri ni əvəz edir di, 
han sı sa jur nal re dak to ru iş dən azad edi lir di, ki-
mə sə şid dət li töh mət ve ri lir di.

Voz ne sens ki nin ədə bi kar ye ra sı nın baş lan-
ğı cı onun Bo ris Pas ter nak la ta nış lı ğı döv rü nə 
tə sa düf edir. 14 yaş lı And rey Pas ter na ka öz 
şeir lə ri ni yol la yır və az vaxt dan son ra on dan 
mək tub alır. Pas ter nak ona ya zır dı:

“Si zin ədə biy ya ta ilk gə li şi niz ha çan sa çox 
sü rət li, fır tı na lı gü nü xa tır la da caq. Şa dam ki, 
o gü nün baş lan ğı cı nın ilk şa hi di mən ol dum”.

Voz ne sens ki nin özü də son ra lar eti raf edir di 
ki, Pas ter na kın ona hə yat da həm bir şair, həm 
də bir in san ki mi çox tə si ri olub.

Voz ne sens ki öz ya ra dı cı lı ğı ilə “so vet poezi ya sı” 
bü tü nü da ğı dan, onu bü tün qa da ğa lar dan, bu xov-
lar dan azad edən bir şair idi. O, sa kit səs lə so vet 
ideoloq la rı nın ca nı na vəl və lə sal ma ğı ba ca rır dı. 

Bu ya zı da onun ya ra dı cı lı ğı haq da heç nə 
yaz ma ya ca ğam. Bir ta ri xi sə nəd haq da da nı-
şa cam. Bu sə nəd 7 mart 1963-cü il də Kreml də 
So vet İtt  i fa qı Kom mu nist Par ti ya sı nın rəh bər 
iş çi lə riy lə bir qrup ya ra dı cı şəxs lə rin gö rü şü-
nün 5 də qi qə lik ste noq ra mı dır.

Gö rüş baş lar-baş la maz N.Xu ruş şov Voz ne-
sens ki yə bir ba şa hü cu ma ke çir:

“Siz, Voz ne sens ki, han sı sə bə bə və nə yə gö rə 
par ti ya üz vü ol ma dı ğı nı zı ağız do lu su hər yer də 
bə yan edir si niz? Bu nun mey dan oxu ma sı na bir 
bax! Biz Kom mu nist Par ti ya sı nın ək si nə çı xan 
hər kə si məhv edə cə yik, bu nu unut ma yın! La zım 
olar sa, ha mı nı və hər kə si si lib-sü pü rə cə yik! İn di 
de yə cək si niz ki, si zi sı xış dı rı ram. Mən bi rin ci ka-
ti bəm, həm də səd rəm. An caq bun lar dan əv vəl 
mən So vet İtt  i fa qı nın və tən da şı yam! Mən dö yüş-
çü yəm və hər növ pis li yə qar şı vu ru şa ca ğam!”

Son ra Xruş şov bil di rir ki, “siz elə bil mə yin, 
Sta lin ölüb. Heç bir “mü la yim ləş mə dən” söh-
bət ge də bil məz. Ya tam ola raq is ti yay, ya da 
şax ta lı qış!”

Xruş şov Voz ne sens ki yə lən gi mə dən SS Rİ-ni 
tərk et mə yi tap şı rır. Voz ne sens ki isə de yir:

-“Mən rus şairi yəm. Bur dan ni yə get mə li-
yəm axı?”

Son ra lar And rey Voz ne sens ki mü sa hi bə lə-
rin dən bi rin də de yir di:

“Mə ni, 29 yaş lı bir gən ci da ha çox ona gö rə 
itt  i ham edir di lər ki, xa ri ci öl kə lə rə ver di yim 
mü sa hi bə lər də Puş ki ni və Ma ya kovs ki ni öz 
müasi rim he sab edi rəm. Bu ra da pis nə var dı, 
bil mi rəm və heç cü rə an la ya bil mir dim ki, on-
lar mən dən nə is tə yir lər”.

Xruş şov və onun ət ra fın da olan la rın əlin dən 
Voz ne sens ki ni bi lir si niz mi kim xi las edib? Bəl-
kə də, inan ma ya caq sı nız, am ma bu, fakt dır. 

Ame ri ka nın hə min vaxt pre zi den ti olan Con 
Ken ne di N. Xruş şo va zəng vu rur və gənc şairi - 
Voz ne sens ki ni ra hat bu rax ma ğı xa hiş edir. Əks 
hal da, onu həbs təh lü kə si göz lə yir di. 

N.Xruş şov SS Rİ-də “azad sö zün” at oy nat dı-
ğı nı dün ya ya nü ma yiş et dir mək üçün bu söz dən 
son ra yum şa lır və hətt  a Voz ne sens ki yə Ame ri ka-
ya ya ra dı cı lıq eza miy yə tə yol lan ma ğa ica zə ve rir.

Məhz bu sə fər də Voz ne sens ki yə dün ya şöh-
rə ti qa zan maq nə sib olur. Az son ra onu Qərb də 
“rus mö cü zə si” ad lan dı rır dı lar. Vos ne sens ki 
bu sə fə rin də Hay deg ger lə, Sartr la, Pi kas soy-
la həm söh bət olur, onun Ar tur Mil ler lə əbə di 
dost luq mü na si bət lə ri ya ra nır.

Am ma So vet İtt  i fa qın da xü su si ica zə ol ma-
dan onun adı nın çə kil mə si qa da ğan edi lir. İlk 
də fə bu qa da ğa nı Vla di mir Vı sots ki po zur. O, 
kon sert lər dən bi rin də gi ta ray la səh nə yə çı xır 
və Voz ne sens ki nin şeiri ni oxu yur.

İn di So vet İtt  i fa qı yox dur. Xruş şov da yad-
daş lar da bir-iki təh qi ra miz lə ti fəy lə qa lıb. 

Am ma Voz ne sens ki za ma nın sər həd lə ri ni 
aş ma ğı ba car dı.
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