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образ 
 
 
SOVET ƏDƏBİYYATINDA “İDEOLOJİ DÜŞMƏN” OBRAZINI 

FORMALAŞDIRAN SOSİAL-SİYASİ AMİLLƏR 
 
Hər bir bədii əsər müəyyən dövrün məhsuludur və özündə həmin 

dövrün xüsusiyyətlərini əks etdirir. Bu baxımdan sovet dövründə yaranmış 
bədii əsərlər də istisna təşkil etmir. Belə ədəbiyyatın, xüsusilə də 1930-1940-cı 
illərdə yaranan bədii əsərlərin əksəriyyətində biz müsbət qəhrəmanların “xalq 
düşmənləri”, “təxribatçılar”, “ziyankarlar”, “şpionlar” və s. kimi tiplərlə 
mübarizə aparmasının şahidi oluruq. Belə əsərlərin yaranmasını şərtləndirən 
amilləri aydınlaşdırmaq üçün həmin əsərlərin yazıldığı dövrdə mövcud olmuş 
sosial-siyasi vəziyyətlə tanış olmalıyıq. Ona görə də aşağıda biz sovet 
dövlətinin bədii ədəbiyyat sahəsindəki siyasətinin formalaşdığı 1920-1930-cu 
illər tarixinə nəzər salacağıq.  

Müxtəlif aspektlərdən yanaşılan “düşmən” obrazı ictimai şüurda kök 
salmış ən qədim stereotiplərdən biridir. Qədim dövrlərdə “düşmən” obrazının 
sinonimi kimi “işğalçı”, “kafir”, “vəhşi”, “yabancı” və s. sözlər işlədilirdi [11, 
126]. Bu istilah bütün tarix boyu siyasi və sosial məsələlərlə əlaqələndirilmiş 
və həmin məsələlərə mühüm təsir göstərmişdir. Belə təsirləri daha da 
gücləndirmək üçün sadəcə “düşmən” yox, “xalq düşməni” və ya “ideoloji 
düşmən” istilahlarından da istifadə edilmişdir [5, 64-65]. Hakim dairələr 
istədikləri ideoloji sistemləri yaratmaq və bu zaman qarşıya çıxan problemləri 
aradan qaldırmaq, xalqı bu işə səfərbər etmək məqsədilə tez-tez “xalq 
düşmənləri” ilə mübarizə ideyasından bəhrələnmişlər. “Düşmən” obrazından 
yararlanmaq totalitar sistemlər üçün daha səciyyəvidir.  

Məlumdur ki, sovet hakimiyyəti dövründə də bir çox daxili və xarici 
məsələlərin həllində “ideoloji düşmən” və ya “xalq düşməni” obrazlarından 
istifadə edilmiş, bu məqsədlə həmin terminlər altında geniş təbliğat 
kampaniyaları aparılmışdır [1, 250-252]. Belə təbliğat əsasən xalqın nəzərini 
ölkədəki real vəziyyətdən yayındırmaq və mövcud çətinliklərin günahını həmin 
düşmənlərin üzərinə qoymaq məqsədi daşıyırdı və təbliğat vasitəsi kimi 
mətbuat, radio, kino, teatr, o cümlədən də bədii ədəbiyyatdan istifadə edilirdi 
[7, 238-245]. Şair və yazıçılardan tələb edilirdi ki, onlar da öz əsərlərində “yeni 
həyatın” düşmənlərini ifşa etsinlər.  

Ancaq bu məqalədə bizim başlıca məqsədimiz “ideoloji düşmən” obra-
zının yaranmasının tarixi və nəzəri-metodoloji qaynaqlarını nəzərdən keçirmək 
olduğundan biz konkret təbliğat formalarından çox problemin nəzəri-
metodoloji prinsipləri üzərində dayanacağıq.  

Oktyabr inqilabından sonra hakimiyyətə gələn bolşeviklərin “xalq 
düşmənləri” ilə mübarizə proqramları keçici bir hadisə olmadı və uzunmüddətli 
dövrü əhatə etdi, çünki belə mübarizə formasının dərin ideoloji qaynaqları var 
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idi: bolşeviklər belə “sinfi mübarizə” formasını Böyük Fransa inqilabından 
mənimsəmişdilər. Onlar geniş xalq kütlələrini öz tərəflərinə çəkmək üçün 
“sinfi mübarizə” və “xalq düşmənləri” ideyalarını müxtəlif təbliğat vasitələri 
ilə xalqın şüuruna yeridir və öz məqsədləri üçün geniş kütlələri səfərbər etməyə 
çalışırdılar [6, 274]. Bolşeviklər öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün 
inqilabdan dərhal sonra güclü təbliğat mexanizmləri yaratmağa başladılar. Bu 
təbliğat sistemi geniş xalq kütlələrinin şüurunu siyasiləşdirmək və onlarda 
utopik ideyalar yaratmaq məqsədi daşıyırdı. Bolşeviklərin təbliğatında dünya 
iki – “xeyir” və “şər” qüvvələrin mübarizəsi səhnəsi kimi təsəvvür edilirdi: 
“xeyir” qüvvələr kommunist və fəhlə hərəkatından ibarət idi və onların 
məqsədi bəşəriyyəti “tərəqqiyə”, “işıqlı gələcəyə” aparmaqdı. “Şər” qüvvələrə 
isə xaricdəki kapitalist ölkələri və daxildəki “xalq düşmənləri” aid edilirdi. 
Daxili düşmənlər əsasən üç qrupa bölünürdü: terrorçu təşkilatların üzvləri, 
xarici ölkələrin şpionları və onların agentləri, müxtəlif təşkilatlarda və sənaye 
müəssisələrində gizli fəaliyyət göstərən antisovet və əksinqilabi ünsürlər, yəni 
məmurlar, fəhlələr, xidmətçilər və s. qruplar arasında təxribatla məşğul olan 
zərərli ünsürlər [2, 218].  

İnqilabdan sonra ölkədə yaranmış çoxşaxəli sosial struktur “düşmən” 
obrazının formalaşdırılması üçün bolşeviklərə geniş imkanlar verirdi. Bu 
obraza verilə biləcək cəza tədbirləri hətta rəsmi qanunverici sənədlərdə də öz 
əksini tapmışdı. Yuxarıda “düşmən” obrazının qruplaşdırılmasında göstərilən 
təsnifat da bolşeviklərin cinayət məcəlləsində göstərilən qanunlara əsaslanır. 
Həmin universal “düşmən” obrazları üzərində siyasi səviyyəli “düşmənlər” də 
formalaşdırılırdı. Siyasi səviyyəli düşmən obrazları partiyadaxili mübarizənin 
nəticəsi kimi ortaya çıxırdı və belə düşmənlər öz liderlərinin soyadlarına uyğun 
adlar daşıyırdı. Bunlara nümunə kimi “trotskiçilər”, “buxarinçilər”, 
“zinovyevçilər” kimi qrupları göstərmək olar. Müxalifət nümayəndələri ilə 
yanaşı, əvvəllər repressiyaya uğradılmış partiyaların nümayəndələri də 
“menşeviklər”, “kadetlər”, “anarxistlər” və s. adlar altında “düşmən” 
obrazlarına aid edilirdi [6, 184]. 

“Xalq düşməni” obrazları piramidasının ən yuxarı hissəsində sosial 
səviyyə dayanırdı: “terrorçu qolçomaq və qiyamçı təşkilat və qrupların” iştirak-
çıları, həmçinin kəndlərdəki “antisovet və əksinqilabçı” ünsürlər; bütün dinlərə 
və təriqətlərə mənsub olan dini qrupların rəhbərləri və üzvləri; keçmiş 
məmurlar, fabrik sahibləri, tacirlər, sənətkarlar; “düşmən” sosial qrupların 
nümayəndələri – “keçmiş avantüristlər”, “mühafizəçilər”, “polislər”, “həbsxana 
rəhbərləri”, çar hökumətinin cəza dəstələrinin üzvləri [8, 17]. Vətəndaş mühari-
bəsi illərində bolşeviklərin təbliğat dilinə daxil olmuş “burjua mütəxəssisləri” 
sonralar “təxribatçılar” obrazına çevrildilər və bununla da sosial səviyyədən 
siyasi səviyyəyə keçirildilər. Beləliklə də bolşeviklər özlərinin “xalq düşməni” 
obrazını yaradarkən iqtisadi, sosial və siyasi səviyyələri əhatə edən və 
kompleks səciyyə daşıyan bir ideologiya yaratmışdılar. 

1933-1936-cı illərdə partiyadaxili mübarizənin güclənməsi ilə bağlı 
“xalq düşməni” obrazı da yeni məna almağa başlayır. Qolçomaqlar və din 
xadimləri ilə ideoloji mübarizə arxa plana keçir və “siyasi düşmən” obrazı ön 
plana çəkilir. Əsas “xalq düşmənləri” kimi daha çox Q.E.Zinovyev, 
N.İ.Buxarin, L.B.Kamenev və patriya rəhbərliyində təmsil olunmuş digər 
şəxslərin və onların tərəfdarlarının adları çəkilir [2, 204-206].  
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1936-1938-ci illərdə “düşmənlə” mübarizə istiqaməti Stalini açıq 
şəkildə tənqid etməyə başlayan Trotskiyə qarşı yönəlir. Eyni zamanda bu 
dövrdə başqa cür düşünənlərin hamısına qarşı Stalinin böyük terroru başlayır. 
Kollektiv şəkildə “düşmənlərlə” mübarizə başqa bir mübarizə formasının – 
“biz-onlar” qarşıdurmasının yaranmasını zəruri edir. Ona görə də “xalq 
düşmənləri” ilə mübarizədə müsbət rol oynayan “qəhrəmanlar” obrazı da 
yaranır. “Düşmənlərlə” mübarizədə kütlələri birləşdirməyə xidmət edən 
“qəhrəman” obrazının bariz nümunəsi kimi “Staxanov hərəkatını” göstərmək 
olar. Bu zamandan etibarən geniş vüsət alan “rəhbər” obrazı da eyni məsələyə 
xidmət edirdi. 1930-cu illərdən SSRİ-də “qəhrəmanlıq gerçəkliyinin” 
formalaşması totalitar mif yaradıcılığının ən mühüm amillərindən biri oldu [11, 
195]. Partiya təbliğatı “yeni sovet adamı” barədə təsəvvürlər yaradırdı və onun 
ən mühüm səciyyələrini müəyyənləşdirirdi. Təbliğat və təşviqat sistemində 
göstərilən sovet adamı “sinfi düşüncə”yə, “marksist-leninçi baxışlar”a malik 
idi, o, partiyanın siyasətini tam şəkildə dəstəkləyir və “sosializmin düşmənləri 
ilə amansız mübarizə aparmağa hazır idi” [10, 127]. Yazıçıların qarşısında da 
məhz belə “qəhrəmanların” obrazlarını yaratmaq, “sosialist gerçəkliyini” öz 
əsərlərində təcəssüm etdirmək tələbi qoyulurdu. Radio, televiziya və qəzet 
səhifələrində aparılan təbliğatda yeni əmək qəhrəmanlarını, sosialist 
vətənpərvərlərinin adları “qəhrəman salnamələri” yazanlar kimi təqdim 
edilirdi. 1935-ci ildə artıq hər bir sənaye müəssisəsinin öz staxanovçusu var idi, 
Staxanovun adı sakral simvola və sovet təbliğatının baş qəhrəmanına 
çevrilmişdi [3, 143]. “Düşmən” obrazı bu təbliğatın mərkəzində dayanmasa da, 
“xalq düşməni” axtarışı bu zaman da yüksək səviyyədə davam etdirilirdi. Belə 
kampaniyaların formalaşması göstərirdi ki, cəmiyyətdə qarşıdurma ab-havası 
son həddə çatmışdı və köhnə dəyərlər sistemini dağıdıb, yeni ideologiyaya 
keçmək zərurəti yaranmışdı [4, 5-7]. Yeni ideologya hakimiyyətin nüfuzunu 
qaldırmalı, ona cəmiyyətin sosial-psixoloji himayəsini qazandırmalı idi [9, 
254]. 

1936-cı ilin ortalarından “rəhbər” mifologemi daha əsaslı surətdə yeni 
ideologiyaya uyğunlaşdırılmağa başlandı. Keçirilən ideoloji tədbir və kampani-
yalarda “rəhbər” istilahı “xalqın atası” mənası ilə doldurulur və bununla da 
kütləvi şüurda sosializm haqqında yeni təsəvvürlər yaradılırdı. “Rəhbər” xalqı 
tərəqqiyə doğru aparmaq üçün “xalq düşmənləri” ilə daha qətiyyətlə mübarizə 
aparmalı idi. 

“Xalq düşməni” obrazının əsas xüsusiyyət və əlamətləri bolşevik 
rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləşdirilir və çoxsaylı təbliğat vasitələri vasitəsilə 
xalqa ötürülürdü. Bununla eyni zamanda yerlərdə “xalq qəzəbini” göstərən 
tədbirlər keçirilirdi. Belə tədbirlərdə guya xalq tərəfindən hakimiyyətin 
siyasətinin bəyənilməsinə və hakimiyyətin “düşmənlərlə” daha amansız 
mübarizə aparmağa çağırılmasına dair qətnamələr qəbul edilirdi. Bu yolla 
hakimiyyət öz repressiya siyasətinə bəraət qazandırmağa, onun düzgün və 
“ədalətli” olması təsəvvürlərini xalqın beyninə yeritməyə çalışırdı. Eyni 
zamanda yerlərdəki “partiya fəallarından” və inzibati orqanlardan da insanların 
rəftarına və fəaliyyətinə daha ciddi nəzarət etmək, “xalq düşmənləri”ni 
vaxtında aşkarlamaq tələb edilirdi. Bu isə 1937-ci ildən başlanan böyük 
terrorun baş verməsini şərtləndirən ən başlıca amillər idi [4, 7]. 
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Beləliklə, 1930-cu illərdə SSRİ-də partiya və dövlət siyasətinin bütün 
mühüm sahələrində “xalq düşməni” obrazının çox geniş surətdə işlədilməsi 
belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, o zaman bolşeviklərin yaratdıqları 
dövlət sistemində bu obraz totalitar rejimin çox mühüm elementlərindən biri 
olmuşdur.  
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Nurana Asadullaeva 
 

Socio-political implication of the image of “ideological enemy”  
in the Soviet literature 

S u m m a r y  
 

The article is dedicated to the study of enemy image in the social 
mobilization in the soviet system of 1920-1930 years. Total usage of the image 
of public enemy in all man priorities of party and state polisy of the Soviet 
power of that time shows that the image became the important element in the 
state system which had been formed by bolshevist ideology. 

Fictitious image of the public enemy or “ideological enemy” did not only 
serve the achievements of the monotithic unity of the society, but also was used 
for solvation of utilitarian, pragmatic problems: ruling group of bureaucracy 
made effort to shift their own socio-economical and political inadvertences 
onto imaginary “public enemies”.  

 
Нурана Асадуллаева 

 
Социально-политические предпосылки формирования образа 

«идеологического врага» в советской литературе 
Р е з ю м е 

 
Статья посвящена изучению образа врага народа в советской 

системе социальной мобилизации в 1920-1930-х годах. Тотальное 
использование образа «врага народа» во всех ключевых направлениях 
партийно-государственной политики советской власти того времени 
показывает, что данный образ стал сущностным элементом в 
сформированной большевиками идеологической государственной 
системе.  

Сконструированный образ «врага народа» или «идеологического 
врага» не только служил целям достижения монолитного единства 
общества, но и использовался для решения утилитарных, прагматических 
задач: правящая группа бюрократии стремилась переложить собственные 
социально-экономические и политические просчеты на придуманных 
«врагов народа».   
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