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ƏDƏBİYYATIMIZ – MƏNƏVİ HƏYATIMIZ 

 
Milli-mənəvi dəyərlər təsəvvürü çox geniş və əhatəlidir. Xalq bu 

dəyərləri özünün müqəddəs dini təsəvvürlərində, müxtəlif inamlarında, şifahi 
yaradıcılıq nümunələrində, eləcə də xalq dilinin zənginliyini hifz eləyə bilən 
qiymətli ədəbi-bədii əsərlərdə, elm və mədəniyyət abidələrində yaşadır. 

Təsadüfi deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərlə-
rimizi həmişə yüksək qiymətləndirmiş və demişdir: “Azərbaycan xalqının 
milli-mənəvi dəyərlərinin ən əsası bizim Müqəddəs Kitabımız Qurani-Şərifdə 
öz əksini tapıbdır. Ancaq bununla yanaşı, Azərbaycanın mütəfəkkir insanları, 
mütərəqqi insanları, Azərbaycanın böyük şəxsiyyətləri, Azərbaycanın hörmətli 
siyasi və dövlət xadimləri Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərini 
yaradıblar. Bu, bizim adət-ənənələrimizdir. Bu bizim milli əxlaqi 
mentalitetimizdir. Bu, bizim bütün başqa dəyərlərimizdir” [32; 36]. 

Milli-mənəvi dəyərlər adət-ənənələrdə nəsildən-nəslə ötürülən 
nümunələrdir; onların bugünümüzə kimi çatdırılması və təbliği, təbii ki, 
yaradıcı şəxsiyyətlərin böyük zəhmətinin bəhrəsidir. Bu danılmaz faktı biz 
nəinki klassiklərimizin yaradıcılığında, eləcə də müasirlərimizin – Azərbaycan 
ədəbiyyatının 1960-1970-ci illər nümunələrində də görürük. 

Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, milli dilin saflığı, yaşarı adət-
ənənələrə sadiqlik, eləcə də müasirlik və xəlqilik kimi vacib sənət prinsipləri 
ümumən həmin dövr ədəbiyyatımızda, o cümlədən 80 yaşlı ədəbi orqanımız 
“Ədəbiyyat qəzeti”nin səhifələrində öz ifadəsini tapmışdır. 

Bu gün artıq tarixi bir dövr kimi dəyərləndirdiyimiz 1960-1980-ci illərdə 
“Ədəbiyyat qəzeti” (o zaman: “Ədəbiyyat və incəsənət”) milli-mənəvi dəyərlə-
rimizi iki istiqamətdə təbliğ edirdi. Birincisi, əsrlərin sınağından çıxmış və 
folklorda, xalq sənətində, adət-ənənə və mərasimlərdə, habelə klassik irsdə, söz 
sənətində yaşayan, qorunub-saxlanan və inkişaf etdirilən milli dəyərlərin 
birbaşa təbliğ edilməsi yolu ilə. İkincisi, milli dəyərlərin müasir ədəbiyyatda və 
sənətdə təzahürünə, ənənələrin müasir dövrdə davam etdirilməsi və inkişafına 
diqqət ayırmaqla, onu intişar etdirməklə. 

Milli-mənəvi dəyərlərin hər iki istiqamətdə təbliğ və təcəssümünə dair 
1960-1970-ci illərin “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti yazılarından onlarla 
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nümunə gətirmək olar. Bəzi məqamlara nəzər salaq. Məlumdur ki, bütövlükdə 
sovet dönəmi mədəniyyətin milli xüsusiyyətlərini danmır, bunu “xəlqilik” 
prinsipi ilə ifadə etməyə üstünlük verirdi. 1920-1930-cu illərin əvvəllərində 
milli folklor nümunələrinin geniş nəşri, aşıq yaradıcılığına diqqət, aşıqların 
qurultaylarının keçirilməsi də məhz bununla bağlı olmuşdur. Lakin 1930-1950-
ci illərin qatı stalinizm rejimi hər sahədə olduğu kimi, folklora münasibətdə də 
özünü göstərmiş, xalq yaradıcılığının yayılması müəyyən məhdudiyyətlərlə 
üzləşmişdi. 1960-cı illərdən başlayaraq folklora qayğı, onun öyrənilməsi və 
tədqiqi yenidən aktuallıq kəsb edir; stalinizmin qadağan etdiyi “Kitabi-Dədə 
Qorqud”un təzə nəşri və tədqiqi, aşıq yaradıcılığının çiçəklənməsi, aşıq 
qurultaylarının yenidən gündəmə gəlməsi bunun əyani faktları idi. “Ədəbiyyat 
və incəsənət” qəzeti şifahi söz sənətinə yeni yanaşmanı ardıcıl olaraq öz 
səhifələrində işıqlandırır, ona önəm verir. 

Belə ki, Azərbaycan aşıqlarının III qurultayı 1961-ci il 27-28 aprel günlə-
rində keçirilmiş, lakin hələ qurultay ərəfəsində qəzet “Azərbaycan aşıqlarının 
III qurultayı qarşısında” rubrikasından materiallar vermiş, onun 
hazırlanmasında bilavasitə iştirak etmişdir. 7 iyun 1960-cı il sayında “Ənənəyə 
yaradıcı münasibət” adlı redaksiya məqaləsində qəzet məhz “ənənəyə 
mükəmməl yiyələnməyi və ona yaradıcı münasibət bəsləməyi” aşıqlar 
qurultayının həll etməli olduğu vacib məsələ kimi irəli sürür. Elə həmin sayda 
həmçinin Arif Məmmədovun “Aşıq sənətinə dair” və Ə.Bədəlbəylinin “İfaçılıq 
sənətinin bəzi məsələləri” problem məqalələrində aşıq yaradıcılığının müasir 
vəziyyəti təhlil olunmuş, yaradıcı və ifaçı aşıqlara diqqət yönəldilmişdir. Qəzet 
habelə Aşıq Şəmşir və Aşıq Bilalın yeni kitablarını, bir sıra aşıqların şeirlərini 
təqdim etmişdir. 

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 28 aprel və 5 may 1961-ci il sayları 
isə aşıqların III qurultayını izləmiş, geniş icmal dərc etmişdir. Qurultayda 
M.İbrahimov, Səid Rüstəmov, H.Araslı, Bülbül, M.H.Təhmasib, M.Rahim, 
R.Rza və b. ədib və musiqiçilərin aşıq yaradıcılığına verdiyi önəm, şifahi irsi 
müasirlik nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirməsi bir başlanğıc idi. Qəzetin 
mövzunu daim diqqətdə saxlaması sonrakı illərdə də milli irsə marağın 
səngimədiyini, daha intensiv şəkil aldığını göstərir. M.H.Təhmasib “Aşıq 
poeziyamızın tədqiqi” [12] adlı məqaləsində M.İbrahimovun “Aşıq 
yaradıcılığında realizm” monoqrafiyasına, M.İbrahimov Səhəndin “Sazımın 
sözü” və Cənubda çap olunmuş “Azərbaycan folkloru nümunələri” kitablarına 
[17], S.Paşayev “Saz və aşıq” [24], O.Sarıvəlli “El nəğməkarı” Aşıq Şəmşirin 
yaradıcılığına [26] diqqət ayırmaqla nəinki yazılı ədəbiyyatda folklor 
ənənələrini işıqlandırır, eyni zamanda bütövlükdə Azərbaycanda xalqın milli 
irsə həssaslığını, onu yaşatdığını açıb göstərirlər. 

Milli-mənəvi dəyərlərin xalq yaddaşında yaşaması və yaşadılmasının 
daha bir təzahürü bayram və mərasimlərdir. Odur ki, stalinizm dövründə 
qadağaya məruz qalmış mərasimlərdən biri də Novruz bayramı olmuşdur, 
məhz xalq yaddaşını oyaq saxladığına, milli atributlara, adət-ənənələrə yol 
açdığına görə. Xalqın milli məişətində yaşasa da, rəsmən qeyd olunması yasaq 
edilən Novruz bayramı 1960-cı illərdən başlayaraq hər ilin mart ayında Bahar 
bayramı adı ilə dirçəldilməyə başlayır. Və bir qayda olaraq, “Ədəbiyyat və 
incəsənət” qəzetinin bayram ərəfəsinə düşən sayları bunu qeydə alır. Nəinki 
qeydə alır, qəzetin bayram sayları habelə milli adət-ənənələr, xalqın 
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etnoqrafiyası, xalq tətbiqi sənəti, milli miniatür rəssamlıq məktəbi və xalq 
musiqisi ilə bağlı araşdırma yazılarına, baharla bağlı şeir, hekayə və 
publisistika nümunələrinə geniş yer verir. Bu, beynəlmiləlçi sosializm 
ideologiyası şəraitində milli varlığın ifadəsinin bir üsulu idi. 

Həmin duruma diqqət çəkən yazıçı Mövlud Süleymanlı xatirələrində 
yazır: “Rəhmətlik Rəsul Rza danışırdı ki, (Anarın dediklərindən) Azərbaycan 
KP MK-nın birinci katibi H.Əliyevin qəbulunda oldum... Novruz bayramıyla 
bağlı fikirlərimi bildirdim. Mənə dedi: “– Rəsul müəllim, gəlin gedək bizim 
evə, görək Novruz bayramını siz yaxşı keçirirsiniz, yoxsa biz. Əgər bizim 
ziyalılarımız Novruz bayramını mənim tapşırığımla keçirəcəklərsə, bu heç də 
yaxşı deyil... Qoy ürəkləri istədikləri şəkildə keçirsinlər”. O zaman 70-ci illərin 
əvvəlləri idi, bu söz də dildən-dilə düşdü... Yaz bayramımız öz səmənisiylə 
evlərdən bayıra çıxdı, yaxınlı-uzaqlı yurdumuzu dolaşdı” [31, 495]. 

Novruz bayramına diqqət ilk dəfə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 
səhifələrində M.H.Təhmasibin “Adət, ənənə, mərasim, bayram” adlı elmi 
məqaləsi ilə cəlb olunur. “Müzakirə yolu ilə” təqdim olunan məqalə elə bu 
şəkildə də başlayır: “Hər xalqın özünə görə adət, ənənə, mərasim və bayramları 
olur. Qədim tarixə malik azərilərin də mənəvi mədəniyyətinin bu mühüm 
hissəsi son dərəcə çoxçeşidli, çoxcəhətli, mürəkkəb bir aləmdir...” [13] və 
sonra məqalədə ən qədim mərasimlər, Dədə Qorqud və digər dastanlarda əksini 
tapmış adət-ənənələrdən tutmuş Novruza qədər bu zəngin mənəvi sərvətlərdən 
söz açılır. Növbəti sayında isə qəzet bayramı məxsusi vurğulamadan 
“Gənclərin bahar şeirləri” başlığı altında şeirlər təqdim edir [14]. Bundan sonra 
qəzetdə “Bahar bayramı” tendensiyası yüksələn xətlə hər il genişlənməyə 
başlayır. 

Qəzetin 1968-ci il bahar sayları bu baxımdan daha zəngindir. Q.Qeybul-
layev və Y.Rüstəmovun “Səməni” [16], Mikayıl Rzaquluzadə, Azad 
Mirzəcanzadə, Səttar Bəhlulzadənin bahar qeydləri, rəssam Elçinin “Qaravəlli 
teatrı” haqqında məqaləsi, İ.Şıxlının “Dəli Kür” romanından “Bahar 
axşamında” mənzərələri, habelə şairlərin bahar şeirləri [17] milli mərasimə 
ümumxalq sevgisini əks etdirirdi. Növbəti ildə, “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzetinin 1969-cu il 22 mart tarixli sayında Xalq yazıçısı Əli Vəliyevin 
“Novruz” adlı məqaləsi və şairlərin bahar şeirləri isə, doğrudan da, bayramın 
cəmiyyətdə vüsət almasının göstəricidir. Bütün 70-ci illər ərzində də baharın 
gəlişi qəzetin mart saylarında məxsusi vurğulanır. Beləliklə, qədim Novruz 
dəyərlərinin milli cəmiyyətdə yenidən dirçəlişi yeni bir ənənənin – mətbu 
olaraq hər il Bahar bayramının qeyd olunması və təcəssümünə rəvac verir. 
Baharla, yaz günləri, təbiətlə bağlı onlarla yeni şeirin yaranması da bunun bariz 
ifadəsidir. 

1960-1980-ci illərin tarixi-mədəni kontekstində milli-mənəvi dəyərlərə 
qayıdışın daha bir ifadəsi klassik irsə münasibətdə görünür. Klassik irs 
problemi sovet dönəmində başlıca olaraq sinfi məfkurə nöqteyi-nəzərindən 
çözülürdü. Bu, xüsusən 1930-1950-ci illərin stalinizm epoxasında bir sıra 
fəsadlar törətmiş, milli mədəniyyəti bütövlüyü və zənginliyi ilə anlamağa əngəl 
olmuşdu. 1960-cı illərin əvvəllərində də klassikaya sinfi yanaşma prinsipi, 
klassiklərin yaradıcılığında başlıca olaraq əzilən sinfin, geniş xalq kütlələrinin 
mənafeyinin axtarılması, sovet ədəbiyyatına xas əmək, xalqlar dostluğu, 
beynəlmiləlçilik, sinfi mübarizə mövzularına önəm verilməsi “Ədəbiyyat və 
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incəsənət” qəzetinin materiallarından da aydın duyulmaqdadır. İstər klassik 
ədəbiyyata dair ayrı-ayrı elmi tədqiqatlarla bağlı resenziya yazıları, istərsə də 
klassiklərin yubileylərinə həsr olunmuş və daha üstünlük təşkil edən məqalələr 
bu həqiqəti təsdiqləyir. 

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti 1960-cı illər ərzində klassiklərin 
yubileyləri ilə bağlı ardıcıl olaraq bir sıra materiallar verir. 1960-cı il ərznidə 
Cəfər Cabbarlının 60 illiyi, 1962-ci ildə Mirzə Ələkbər Sabirin 100 illiyi, 
M.F.Axundzadənin 150 illiyi, 1965-1967-ci illər arası Cəlil 
Məmmədquluzadənin 100 illiyi, habelə S.Ə.Şirvaninin 125 illiyi [1], Rəşid bəy 
Əfəndiyevin 100 illiyinə [10] dair çoxsaylı məqalələr klassik ədəbi dəyərlərə 
necə böyük əhəmiyyət verildiyini göstərir. 

Bununla belə, məsələn, C.Cabbarlının 60 illiyi münasibətilə yubiley 
yazılarını: redaksiyanın “Həyat və yaradıcılıq”, Mehdi Məmmədovun 
“Mübarizə ruhu, yenilik eşqi”, Mirzə İbrahimovun “Böyük yazıçı, sadə insan”, 
Süleyman Rəhimovun “Yanan ürək”, Cabir Səfərovun “Qardaş xalqların 
səhnələrində”, Əkbər Ağayevin “Yaşayan ənənələr” və s. məqalələri [2] daha 
on il sonra Cəfər Cabbarlının 70 illiyi münasibətilə dərc olunmuş yazılarla: 
İlyas Əfəndiyevin “Azadlıq carçısı” [18], Qasım Qasımzadənin “Milli 
iftixarımız” [19], Seyfəddin Dağlının “Qüdrətli sənət” [20], Yaşar Qarayevin 
“Cabbarlı müasirliyi” [21], Məmməd Arifin “Yazıçı və zaman”, Məsud 
Əlioğlunun “Cabbarlının xəlqiliyi” [22], Mirzə İbrahimovun “Ehtiraslı və 
döyüşkən sənət”, Süleyman Rəhimovun “Ürəklər fatehi” [23] və s. bir çox 
məqalələrlə müqayisə etdikdə, on il ərzində ruh etibarilə irsə yanaşmada 
milliliyin ön plana çıxdığını görürük. Əgər 60-cı illərin əvvəllərində Cabbarlı 
irsi hələ yeni, sosializm ideyalarının təbliği baxımından nəzərdən keçirilirsə, 
onilliyin sonlarında onun əsərləri daha çox milli-mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı, 
tərcümanı kimi aktuallaşır. 

Bu məqamı digər yubiley hadisələrinə münasibətdə də müşahidə etmək 
olar. M.Ə.Sabirin 100 illik yubileyi öz xalqı tərəfindən yüksək səviyyədə 
keçirilsə də, irsi ilk növbədə məhz “Azərbaycan sovet poeziyasının sələfi” kimi 
aktuallaşır. İl ərzində böyük şairin beynəlmiləl önəminə diqqət yetirməklə 
(M.Müsəddiq, A.İsmayılov – “İran ədəbiyyatşünasları Sabir haqqında” – 12 
may 1962; “Qardaş respublikalarda” – 19 may 1962) qəzet M.Ə.Sabirin 
yubileyini doğum günü ərəfəsində 29 may 1962-ci il tarixli ayrıca bir sayla 
qeyd edir (Mehdi Hüseyn – “Xalqın şairi”; S.Rəhimov – “Sönməz məşəl”, 
Ə.Ağayev – “Dünya satirikləri cərgəsində” və s.). Bununla belə, M.Ə.Sabir 
“proletar şairi” olmaqdan daha çox milli şair kimi, məhz xalqının şairi kimi 
sevilir; 1960-1970-ci illərin milliləşmə prosesləri bu həqiqəti daha qabarıq 
şəkildə üzə çıxarır. Sabirin şeirlərinin cəmiyyətdə sevilməsi, kütləviləşməsi 
yeni bir ənənənin əsasını qoyur. 1970-ci illərdən başlayaraq bugünə qədər hər il 
şairin doğum günü münasibətilə (30 may) “Sabir poeziyası günləri” 
keçirilməyə başlanır və “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində əksini tapır. Bu, 
təkcə Sabirin şeirlərinin deyil, Azərbaycan poeziyasının bayramına çevrilir; 
həmin günlər müasir şairlər böyük Sabirin ruhu qarşısında, milli klassik şeir 
sənəti qarşısında hesabat verirlər. 

Klassik irsə milli-mənəvi dəyər mövqeyindən yanaşma ötən əsrin 70-ci 
illərində, böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi 
dövründə daha da güclənir. Əslində, dar ədəbi və elmi dairələrdən çıxıb, 
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tədricən ümumxalq sevgisi qazanır. Əgər sovet dönəmində, 60-cı illərin 
əvvəlləri də daxil olmaqla, yubiley tədbirlərinə bir kampaniyaçılıq xas idisə, 
1960-cı illərin sonu, 70-ci illərdən başlayaraq bu tədbirlər sürəkli və hərtərəfli 
səciyyə alır. Böyük klassiklərin əsərləri nəinki nəşr və tədqiq olunur, 
haqlarında əsərlər yazılır, portret və rəsmləri yaradılır, abidələri ucaldılır, 
əsərləri səhnələşdirilir, tele və kino-filmlər çəkilir. Məqsəd klassik irsi geniş 
xalq kütlələrinə tanıtmaq, ictimaiyyətə sevdirmək, mənimsətmək, müasir 
dəyərlərə çevirməkdən ibarət olur. 

1968-1969-cu illərdə M.P.Vaqifin 250 illik yubiley günlərindən başlayan 
(“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 13 iyul, 28 sentyabr, 5 oktyabr, 19 
oktyabr; 2, 6 və 30 noyabr, 8 dekabr 1968 və 18 yanvar 1969-cu illər 
saylarında yubiley yazıları dərc olunmuşdur) tədbirlər Vaqif irsinə layiqli 
qiyməti son olaraq respublika başçısı Heydər Əliyevin 80-ci illərdə Şuşada 
şairin məqbərəsini yüksəltməsi ilə verir. Habelə İslam Şərqində hünərvər şair 
kimi tanınan İmadəddin Nəsiminin adı az qala 1960-cı illərin sonlarına qədər 
bizdə, belə demək mümkünsə, yalnız dar ədəbi dairələrdə, ədəbiyyat 
mütəxəssislərinə tanış idi. Orta əsrlərin böyük Azərbaycan şairinin 600 illik 
yubileyi “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 1969-cu il  7, 14 iyun, 19 iyul və 
13 dekabr saylarında əksini tapır, daha sonra məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə hökumət səviyyəsində Yubiley komitəsi yaradılır və hərtərəfli fəaliyyət 
nəticəsində tezliklə monumental bir sənət bayramına çevrilir. 1973-cü il 
ərzində “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, demək olar ki, bütün saylarında 
yubileylə bağlı tədbirləri izləyir, haqqında yazılar təqdim edir, eyni zamanda 
şairin irsindən nümunələr dərc etməklə İ.Nəsimini müasir oxucular arasında 
populyarlaşdırmaq qayğısına qalır. 

Qəzetin 13, 22 və 29 sentyabr saylarında işıqlandırılan yubiley 
təntənələri şairin şöhrətinin nəinki Azərbaycanda, habelə Moskvada, 
Ümumittifaq səviyyəsində, dünyada – YUNESKO-nun iştirakı ilə təbliğinin 
geniş ifadəsi olur. Amma Nəsimi irsinin mənimsənilməsi bununla da bitmir, 
əksinə, bütün 70-ci illərdə davam edən proseslərə bir başlanğıc olur. Nəsiminin 
əsərlərinin akademik və kütləvi nəşri, tədris proqramlarına daxil edilməsi, 
haqqında elmi monoqrafiyalar, bədii əsərlər (İsa Hüseynovun “Nəsimi” filmi, 
Qabilin “Nəsimi” poeması) yazılması, abidəsinin ucaldılması və s. tarixi 
həqiqət olmaqla “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 1970-ci illər saylarında da 
təsdiqini tapır. Həmçinin Nəsiminin yubileyi klassik irsin təbliği və 
mənimsənilməsində bir örnək olaraq yeni ənənə yaradır. N.Nərimanovun 100 
illik (1970), Aşıq Ələsgərin 150 illik (1972), daha sonralar miqyaslı şəkildə 
Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileylərinin təşkili milli-mənəvi dəyərlərin 
qorunması və yaşadılmasının konkret təcrübəsini nümayiş etdirir. 

Bununla belə, milli irsi mənimsəmək azdır, onu yeni dəyərlərə çevirmək, 
xalqın və müasir cəmiyyətin həyatına daxil etmək tələb olunur. Bu baxımdan 
ədəbiyyatın qarşısında duran vəzifə həmişə ənənə və novatorluğun vəhdətindən 
çıxış etmək olmuşdur. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 1960-1970-ci illər 
sayları ilə tanış olduqda, ədəbiyyatımızın bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə 
gəldiyini gorurük. XX əsr Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrinin inkişafı prosesində 
1960-70-ci illərin söz ustaları yaradıcılıqlarında xalq nümunələrindən 
gərəyincə faydalanmış və milli-mənəvi dəyərlərimizi özlərinə məxsus tərzdə 
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əks etdirmişlər. Məhz bu halda xalqın mənəvi dünyası ilə real həyatı vəhdət 
şəklində verilmiş olur. 

1960-cı illərin əvvəllərində ədəbiyyat və sənətin ən çox axtardığı 
keyfiyyət “müasirlik”dir. Stalinizm dövrünün ağır sınaqlarından çıxmış müasir 
insan necə olmalı, hansı xüsusiyyətlərə, əxlaqi keyfiyyətlərə malik olmalıdır? 
Müasir cəmiyyətin parametrlərini nə təşkil edir, yalnız elm, texnika, müasir 
biliklərmi, ya habelə milli-mənəvi dəyərlər? Ədəbiyyat və sənəti düşündürən 
bu məsələlər qəzetin səhifələrində geniş əksini tapmışdır. “Dramaturgiya və 
müasirlik” [4], “Müasirlik – dövrün ən böyük tələbidir” [5], “Müasirlik və 
novatorluq” [6], “Müasirlik və bədii yaradıcılıq” [7], “Müasir həyata fəal 
münasibət” [8], “Müasir tələblər səviyyəsinə” [9], “Müasir vəzifələrimiz” [15] 
və s. ifadələrlə əksini tapan “müasirlik” problemi, bir qayda olaraq, 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı yığıncaq, plenum və qurultaylarını məşğul edən 
əsas məsələdir. Nəinki Azərbaycan yazıçılarını, habelə ümumən sənətçilərini 
də eyni problemlər düşündürür. Təsadüfi deyil ki, qəzetin 1961-ci il 21 yanvar, 
4, 25 fevral və 27 may səhifələrində “Opera sənəti və müasir mövzu məsələsi” 
ətrafında “Kino sənətində müasirlik” [3], “Zəmanəmizə layiq, xalqımıza layiq” 
[11] mövzularında müzakirələr, qurultaylar keçirilir. 

Məhz zəmanəni ifadə edən, zəmanənin tələblərinə cavab verən sənət 
əsərləri yaratmaq cəhdləri ədəbiyyatda və milli incəsənətdə yeni mərhələnin, 
yeni nəsr və poeziyanın, dramaturgiya və teatrın, modern musiqi və rəssamlığın 
yaranmasına səbəb oldu. Müasir ədəbiyyat sovet dönəminin sırf beynəlmiləlçi 
və kosmopolit ideyalarından necə qurtula bildi? Müasirlik axtarışlarında yalnız 
dünya təcrübəsinə müraciət etməklə yox, başlıcası, bu təcrübəni milli-mənəvi 
dəyərlər zəminində həzm etməklə, sintez etməklə: “Əsl novatorluq həyat 
həqiqətinin xalqın qəlbindən xəbər verən, onun ruhundan doğan bir sənət dili 
ilə ifadəsidir...” [30]. 

1960-cı illər ərzində yeni ədəbiyyatın yaranması və məhz milli əsasda 
möhkəmlənməsi növbəti onillikdə yazıçıların qarşısında daha bir həyati vacib 
məsələni irəli sürdü: milli-əxlaqi dəyərlərin təbliği, daha dərindən mənimsənil-
məsi problemi. Sosializm cəmiyyətində gedən sosial deqradasiya və mənəvi 
aşınma mühitinə qarşı ədəbiyyat yalnız milli əxlaq və mənəviyyat ideyaları ilə 
dura bilərdi. 1970-ci illər ərzində “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 
səhifələrində məhz bu aspektdə diskussiya-müzakirələrin olması bunun 
ifadəsidir. “Ana təbiətə övlad münasibəti” [25], “Bədii publisistika: 
problemlər, mülahizələr” [27], “İmtahan verənlər və imtahan götürənlər” [28] 
və s. kimi. Ən nəhayət, 1979-cu ilin aprel ayında Bakıda “Fəal həyat 
mövqeyinin formalaşdırılması: mənəvi tərbiyənin təcrübəsi və aktual 
problemləri” ümumittifaq elmi-praktik konfransının keçirilməsi və konfransda 
Heydər Əliyevin məruzə etməsi [29] ədəbiyyatın mənəviyyat problemlərinə 
diqqətini artırdı. Bütöv bir sıra mənəvi-əxlaqi problemlər qaldıran bədii əsərlər 
meydana gəldi. 

Ümumiyyətlə şəxsiyyət və cəmiyyət arasındakı əlaqə bütövlükdə ən 
müxtəlif çalarları ilə 1960-1980-ci illər ədəbiyyatımızda öz əksini layiqincə 
tapmışdır. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin həmin ədəbi prosesi izləyən 
1960-1970-ci illər sayları, milli-mənəvi dəyərlərimizin bu dövrdə qorunduğu 
kimi, yeni çalarlar da qazandığını təsbit edir. 
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(“Literature and Art”) newspaper 1960-1970th. Ashug’s creative activity, the 
national holidays and rituals as well as the classical literary heritage are the 
subjects of the given article. 
 

 
Севиндж Аязкызы /Гейдарова/ 

 
Литература – наша духовность 

Р е з ю м е 
 
В статье исследуется процесс сохранения и развития национально-

духовных ценностей в 1960-1970 годах по материалам газеты «Эдебийят 
вэ инджесенет» («Литература и искусство»). Предметом исследования 
является ашугское творчество, праздники и ритуалы, внимание к 
классическому наследию, а также отражение в литературе национальных 
ценностей. 
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