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Xülasə: Məqalədə I dünya müharibəsindən sonra amerika ədəbiyyatında 

itirilmiş nəsil problemi və onun yaratdığı cəmiyyətdə mövcud olan bütün 

dəyərlərə şübhənin ifadəsi araşdrılmışdır. Bu baxımdan məqalədə 

Heminqueyin “Əlvida silah” romanı tədqiq edilir. Məqalədə qeyd olunur  ki, 

insan mövcudluğunun iki mənəvi qütbü - müharibə və məhəbbət dinamik 

münasibətdədirlər.  
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Abstract. The paper deals with the problem of the 

lost generation in American literature after the 

First World War, and the expression of doubt 

about all the values that exist in the society it 

created. In this regard, the article examines 

Hemingway's novel Farewell to Arms. It is noted 

that the two spiritual poles of human existence - 

war and love - are in a dynamic relationship. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВА НЕДОВЕРИЕ К 

КУЛЬТУРНЫМ И ДУХОВНЫМ 
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Резюме. В статье исследуется проблема потер-

янного поколения в американской литературе 

после Первой мировой войны, и выражение 

сомнения во всех ценностях, существующих в 

созданном ею обществе. В связи с этим в 

статье исследуется роман Хемингуэя «Прощай, 

оружие». В статье отмечается, что два духов-

ных полюса человеческого существования - 

война и любовь - находятся в динамичных 

отношениях. 

Ключевые слова: Потерянное поколение, вой-

на, любовь, человек, американская литература. 

 

1. Giriş 

Hər bir xalqın ədəbiyyatı onun mədəniyyətinin mühüm bir hissəsini təşkil edir. Xalqın 

mənəvi aləmini, fikir və hisslərini, milli xarakterinin zənginliyini və xüsusiyyətlərini əks 

etdirmək, bununla da həmin xalqın inkişafına təsir göstərmək bədii ədəbiyyatın ən mühüm 

vəzifələrindən biridir. Buna görə də bədii ədəbiyyat incəsənətin başqa növləri ilə birlikdə 

xalqın həyatını canlı və əyani şəkildə əks etdirir, xalqın ictimai-siyasi və fəlsəfi 

dünyagörüşünü inkişaf etdirir, bədii obrazlar və xarakterlər ilə həyatı, insanın mənəvi aləmini 

təcəssüm edir. Mənəvi aləm isə ümumi konkret tarixi şəraitdə, ictimai-sosial amillər 
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mühitində meydana çıxır, formalaşır və inkişaf edir. Bədii ədəbiyyatın başlıca predmeti 

insandır, onun həyatı və daxilidir. 

Birinci dünya müharibəsindən sonra istər qərb sivilizasiyasının diktə etdiyi universal, 

istərsə də Amerika cəmiyyətində formalaşmış lokal mənəvi-mədəni dəyərlərə inamsızlıq 

ədəbi-bədii fikrin pafosunu təşkil edirdi. Bu inamsızlıq ilk növbədə dünya savaşının yaratdığı 

əhval-ruhiyyə ilə bağlı olsa da, birbaşa bu müharibənin nəticəsi deyildi, amerikan 

ədəbiyyatının magistral inkişaf yolunu müəyyən edən, bütün ədəbi-bədii nümunələr ilə bu və 

ya digər şəkildə bağlı idi. 

 

2.  E.Heminqueyin “Əlvida, silah”  əsəri və  Birinci dünya müharibəsi 

E.Heminqueyin “Əlvida, silah”  əsəri Birinci dünya müharibəsindən sonra 

səngərlərdən qayıtmış əsgərlərin ənənəvi mədəni-mənəvi dəyərlərə şübhə hissinin bədii 

ifadəsidir. “Əlvida, silah” romanı Birinci dünya müharibəsindən sonra təkcə Amerikada deyil, 

ümumiyyətlə qərb aləmində hökm sürən məyusluq əhval-ruhiyyəsini əks etdirirdi: ingilis 

yazıçısı R.Oldinqtonun “Qəhrəmanın ölümü” və E.M. Remarkın “Qərb cəbhəsində 

təbəddülad yoxdur” əsərləri ilə yanaşı Heminqueyin romanı “itirilmiş nəsil” haqqında bir 

tərəfdən yüksək bədiiliyi, digər tərəfdən insanın psixoloji durumunun təsvirində dəqiqliyi ilə 

diqqəti cəlb edir: müəllif göstərir ki, müharibədə iştirak etmiş və geriyə qayıtmış gənclərin 

hamısı şikəstdirlər. Onların əksəriyyətinin cismani şikəstliyi əl-ayaqlarından, digər 

orqanlarından məhrum olmaları dərhal nəzərə çarpır. Lakin ilk baxışdan sağlam olan keçmiş 

əsgərlər də əslində ruhən şikəstdirlər. 

Ruhi şikəstliklə bağlı iki məqam böyük əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi, cismani 

şikəstlik cəbhədəki savaşların nəticəsidir və birdəfəlik aksiyadır. Halbuki ruhi şikəstlik iki 

mərhələdə formalaşmışdır: birinci mərhələdə cavan əsgər gerçəkliyin ən dəhşətli və 

antihumanist siması ilə üz-üzə gəlmək prosesində özünün bütün utopik düşüncələrindən azad 

olur və onun dünya haqqında təsəvvürləri dəyişir. Lakin bununla yanaşı onun qəlbində 

özünün də axıra kimi dərk edə bilmədiyi bir utopik inam var: müharibə təkcə məni yox, 

cəmiyyəti də - onun söykəndiyi mənəvi-əxlaqi, mədəni prinsipləri də köklü şəkildə 

dəyişdirmişdir. Onun “itirilməsi”nin, cəmiyyətdən təcrid olunub özgələşməsinin ikinci 

məqamı məhz bununla bağlıdır. Dünənki əsgər cəmiyyətin nəinki islah olunmadığını, əksinə, 

özünün saxta mənəvi, mədəni dəyərlərə daha da açıq şəkildə tapındığının şahidi olur, 

“itirilmiş nəslin” nümayəndəsi əmin olur ki, səngərlərdə insan qırğınına səbəb olan laqeydlik, 

antihumanist meyllər əslində cəmiyyətdə üstüörtülü şəkildə həmişə mövcud olmuşdur və 

mövcud olmaqda davam edir. 

Heminqueyin “Əlvida, silah” romanında müəllifin səmimi şəkildə dövrün köklü 

problemlərini nəzərdən keçirməsi təkcə onun XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən birinə – 

Birinci dünya müharibəsinə həsr etməsi ilə bağlı deyil. Məlum olduğu kimi yazıçı şəxsən 

müharibə iştirakçısı olmuşdur: o, İtalya ordusunda sanitar maşını sürücüsü qismində xidmət 
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etmiş, insanların məruz qaldığı əzab və işkəncələri gözü ilə görmüşdür. Sənətkar bir növ 

obyektiv aləmin subyektivləşdirilməsi prosesini, onun dəyərlərinin fərdin sınağından 

keçirilməsini təcəssüm etmişdir. 

Bu əsərdə ənənəvi mənəvi-mədəni dəyərlərə inamsızlıq birbaşa yox, dolayısı ilə 

məhşur Heminquey üslubunda öz əksini tapmışdır. Bu əsərdə sənətkarın deyim tərzinin 

məğzini təşkil edən “boğazdan yuxarı”, yalançı pafosa köklənmiş sözlərə inamsızlıq özünün 

ən yüksək nöqtəsinə çatır. Bu əsərin strukturunun ilk “linqivistik” qatıdır. Bu qat əslində 

qəhrəmanların üzləşdikləri ağır və ziddiyyətli psixoloji problemləri ifadə etmək üçün mövcud 

dilin imkanlarının kifayət etməməsi ilə bağlı üz-üzə gəldikləri çətinliklərdir. Qəhrəmanlar 

sözlərin arasında susmaqla, pauza ilə öz təəsüratlarını ifadə etməyə üstünlük verirlər ki, bu da 

Heminqueyin məşhur “aysberq” prinsipinin, mətnaltı deyim tərzinin əsasını təşkil edir: 

Heminquey bu əsərində ilk dəfə sübuta yetirir ki, insan psixologiyasının özəlliklərinin adekvat 

şəkildə təcəssümünün ən kəsə yolu onun durumunun ətraflı şəkildə, bütün təfərrüatı ilə təsviri 

ilə yox, lakonik şəkildə daxili aləmin ən ağrılı və gərgin nöqtələrinə eyham vurmaqla ifadə 

etməkdən daha çox susmaqla təcəssüm etmək mümkündür. Bu paradoksal şəkildə insanın iç 

aləmini təsvir etməklə yanaşı onun xarici aləmlə münasibətlər sistemini üzə çıxarmağa, bir 

növ cəmiyyətin rəhbər tutduğu mənəvi-əxlaqi və mədəni dəyərləri iç aləmin sınağından 

keçirməyi onların insan üçün nə qədər yetərli olmasını müəyyən etməyə əsas verir. 

 

3. Müharibə və məhəbbət 

Müharibə və məhəbbət mövzusu, daha doğrusu, bu iki mövzunun antinomiyası, 

onların bir araya sığmasının qeyri-mümkünlüyü əsərin ideya məzmununu təşkil edir. 

Sənətkarın özü “Əlvida, silah” roman ilə bağlı verdiyi intervülərdən birində göstərirdi ki, 

onun əsəri Şekspirin “Romeo və Culyetta” faciəsinin müasir versiyasından başqa bir şey 

deyildir. Həqiqətən də hər iki əsərdə sevgililər insanın dünyada xoşbəxtlik tapmasına mane 

olan antibəşəri qüvvələrlə çarpışmalı olurlar. Bununla yanaşı bu iki əsər arasında fəqlər də 

mövcuddur. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, kontrkultura ideyası müəyyən mənada 

Şekspirin faciəsinin pafosunu təşkil edir: iki nəslin, iki tayfanın toqquşması iki gəncin bir-

birinə qovuşmasına mane olur. Əsərdə faktiki olaraq cəmiyyətin rəhbər tutduğu ənənəvi 

mənəvi-əxlaqi dəyərlər fərdi ekzistensial dəyərlərlə üz-üzə gəlir. Nəticədə həll olunmaz 

antinomiya yaranır və sevgililərin ölümünə səbəb olur. Lakin Şekspirin əsərində bir məqamı 

yaddan çıxarmaq olmaz: əsərin finalı iki gəncin məhvi ilə nəticələnən tayfaların savaş əhval-

ruhiyyəsindən imtina etməsi, dərin peşmançılıq hissi keçirməsi ilə nəticələnir. Bu yüksək 

intibahın insanın son nəticə etibarı ilə qalib gələcəyi ilə bağlı tarixi optimizmi ilə səsləşir. 

“Romeo və Culyetta” faciəsi faktiki olaraq ənənəvi tayfa mədəniyyətinin prinsiplərinə qarşı 

getməklə kontrkultura ideyasını ortaya qoyan gənclərin məhvinə səbəb olsa da, son nəticə 

etibarı ilə kontrkulturanın ənənəvi mədəniyyətə ağır zərbə vurub onu məğlub etməsi, 

kontrkulturanın yeni İntibah kulturasının təməlinə çevrilməsi ilə başa çatır. 
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“Əlvida,  silah” romanında antinomiya barışmazdır: qurbanların sayından asılı 

olmayaraq düşmən tərəflər bir araya gəlməzlər - onların eyni mənbədən qaynaqlanan eyni 

yüklü mədəniyyətləri bir-birinə düşməndir: məlumdur ki, eyni yüklü cisimlər bir-birini 

itəliyirlər. Buna görə də müharibənin günlərin bir günü peşman olacağını, öz qəddarlığından 

imtina edəcəyini güman etmək mümkün deyil. Əsərdə faktiki olaraq iki gəncin kövrək 

məhəbbəti bütün dünyaya qarşı qoyulub. 

Məhz bu dərin səmimiyyət son nəticə etibarı ilə insan hislərinin kövrəkliyinin, 

zəifliyinin ən qəddar müharibənin ölüm saçan top-tüfənginə qalib gələcəyi inamı əsərdə 

müharibə mövzusu ilə yanaşı məhəbbət mövzusunun yanaşı işlənməsinə səbəb olmuşdur. Bu 

cəhətlər ingilis ədəbiyyatşünası U.Allenə “Əlvida, silah” romanını dünya ədəbiyyatı tarixində 

ən böyük məhəbbət dastanlarından biri kimi dəyərləndirməyə əsas verir [1, s.247]. 

Əsərdə sevgilisini itirmiş baş qəhrəman Fredrik Henrinin qəlbində, hislərində, 

düşüncələrində baş verən təbəddülat üzdə humanist dəyərlər bəyan edən, lakin labüd şəkildə 

müharibələrlə nəticələnən dünyaya arxa çevirməyə vadar edir. Bu qəhrəmanın hələlik 

dünyanın mənəvi əxlaqi dəyərlərindən imtina etməsi anlamına gətirmir. Lakin əslində 

romanın pafosu son dərəcə üsyankar səciyyə daşıyır, dünyanın bütün oturuşmuş dəyərlərindən 

imtinaya səsləyir. Əslində Heminquey ənənəvi - mədəni dəyərlərindən imtina kontekstindən 

dünya ədəbiyyatında insan-insan, insan-cəmiyyət, insan-təbiət, insan-tale müstəvilərində daim 

təkrarlanan, bütün rəngarəngliyinə baxmayaraq eyni struktura və həllinə malik 

“məğlubiyyətdə qələbə” problemini müharibə mövzusu materialı üzərində həll etməyə cəhd 

göstərmişdir. Fredrik Henri də Məcnun, Romeo kimi dövrünün mədəni-mənəvi durumunu 

rədd etməklə məğlub olur. Lakin onun şəxsində məhəbbət yenə qalib gəlir, ölməzliyini təqdim 

edir. 

“Əlvida, silah” romanında bədii intriqa gənc leytenant Henrinin ingilis şəfqət bacısı 

Ketrin Barkli ilə tanışlığına əsaslanır, qəribə də olsa, gənclərin bir-birinə ürək qızdırmasında 

onların hər ikisinin itkisi olmuşdur: Ketrin Barklinin nişanlısı müharibə səngərlərində həlak 

olmuşdur. Fredrik Henri isə müəyyən səbəblərə görə cəmiyyətdə mövcud olan və onu idarə 

edən bütün dəyərlərə inamını itirmişdir: Ketrinlə münasibətlər Fredrik Henriyə bir növ 

həyatda hansı isə bir formada inamı bərpa etmək, total ümidsizlikdən azad olmaq vasitəsidir. 

Məhəbbətin naminə Fredrik Henri bir növ düşmənlə “separat müqavilə” bağlayır: 

İtalyan ordusunun ağır məğlubiyyəti ərəfəsində o fərarilik edir. Henrinin fərarililiyi, yəni 

silahla vidalaşması simvolik altməna kəsb edir və “itirilmiş nəsl”in nümayəndəsi tərəfindən 

ilk kontrkultura aktı hesab oluna bilər. Onun hərəkəti, daha doğrusu, seçimi, antisosial 

davranışın ilk bariz nümunəsidir. Cəmiyyətin ortaya qoyduğu və bir üzvündən tələb etdiyi 

norma və qanunlara belə bir münasibət “itirilmiş nəsil” ədəbiyyatının personajlarını 

fərqləndirən xüsusiyyətlərdəndir. Əslində Heminqueyin qəhrəmanı şəxsi seçimi ilə özünü 

ictimai əxlaqa qarşı qoyur. Müəllif bu antinomiyanın kəskinliyini və dərinliyini vurğulamaq 

üçün cəmiyyətdə, xüsusilə, hərbiçilər arasında pozulması ən ağır əxlaqi cinayət hesab olunan 
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zabit kodeksinin prinsiplərinə əməl etmir və fərariliyə yol verir. Heminquey Henrinin 

hərəkətini, əlbəttə ki, onun qorxaqlığı ilə yozmur, cəmiyyətin, ilk növbədə onun mədəni-

əxlaqi kodeks və prinsiplərinin fərdə qarşı yönəlməsini cəmiyyətin, xüsusilə onun yaranan 

problemləri ən qəddar üsullarla - müharibə vasitəsilə həll etmək cəhdinə qarşı çıxır, hələ təsbit 

olunmamış yeni mədəni-mənəvi dəyərlərin zəruriliyini qeyd edir: cəmiyyətin və fərdin 

mənafeləri üz-üzə gələndə birmənalı şəkildə və qətiyyətlə üstünlüyü fərdin mənafeyinə 

vermək lazımdır. 

Nəticə. D. Mils qeyd edir ki, “Heminqueyin “Əlvida, silah” əsəri “insanın 

məğlubiyyətləri” silsiləsindən ibarətdir. Özü də bu məğlubiyyətlər aramsız və müdhiş 

ardıcıllıq təşkil edirlər: aramsız yağışlar, vəba, müharibədə iştirakdan yayınmaq üçün 

bilərəkdən özlərini şikəst edən əsgərlər, italyan ordusunda get-gedə güclənən yorğunluq bu 

silsilənin tərkib hissələridir” [2, s.17]. Tənqidçi tamamilə haqlıdır: müəllif müharibənin 

antihumanist mahiyyətini vurğulamaq üçün onun bütün faciələrini və dəhşətlərini ardıcıl 

şəkildə calayıb müdhiş bir silsilə təşkil etmişdir. Bu dəhşətli hadisələrin, ümidsizliyin bütün 

ordunu bürüyən məyusluğun sonunda məhəbbət xətti sanki həyatın məğlubedilməzliyi 

mövzusunun əsərə daxil edilməsidir. “Əlvida, silah” əsərində müharibə və məhəbbət bir 

tərəfdən ziddiyyət təşkil edirlər, lakin digər tərəfdən bir- birinə pərçimlənmişlər, ayrılmaz 

vəhdətdə birləşmişlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, insan mövcudluğunun bu iki mənəvi 

qütbü dinamik münasibətdədirlər. Əlbəttə ki, məhəbbət mövzusu ümidsizliklə bir araya sığa 

bilməz, məhəbbət yalnız ümidsizliyi dəf etməklə, təkzib etməklə mövcud ola bilər. Lakin 

məhəbbətin ümidsizliyi birdəfəlik yoxa çıxartmaq cəhdləri əbəsdir. Əsərin qəhrəmanları 

müharibənin dəhşətlərindən yaxa qurtarmaq üçün savaşlarda iştirak etməyən neytral 

İsveçrənin ərazisinə çəkilirlər. Lakin onların özləri üçün yaratmaq istədikləri ab-hava ani və 

xəyali səciyyə daşıyır: müharibənin əks-sədası bu yerlərə də gəlib çatır. Uşaq doğularkən 

Ketrinin dünyasını dəyişməsi və uşağın ölü dünyaya gəlməsi bu cütlüyün gerçək sosial 

problemlərdən təcrid olunmaq cəhdlərinə son qoyur. Məlum olur ki, ayrı-ayrı fərdlər dünya 

ilə, cəmiyyətlə “separat müqavilə” bağlaya bilməzlər. Dünya savaşı ilə bağlı dünyanı 

bürümüş xaosda şəxsi harmoniyaya, xoşbəxtliyə malik olmaq mümkün deyil. Köklü şəkildə 

cəmiyyəti, onun dəyərlər sistemini dəyişmək lazımdır. 
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