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М У  Қ А Д Д И М А

Адабиёт ва санъат жамият ҳаётида маълум ўринни эгаллай 
бошлаган даврларидан боитаб инсонни талқин қилишга, унинг 
ижтимоий ҳаётдаги ўрнини, руҳий дунёсидаги турфа ўзгариш- 
ларни ўрганишга, тушунишга интилиб келади. Адабиёт ва санъ- 
атнинг тараққиёт мезони ҳам инсоннинг бадиий таҳлили дара- 
жаси билан боглиқдир. Ижодкорнинг инсонни тадқиқ этишида 
ўзидан олдин ибратомуз умр кечирган тарихий шахсларнинг 
ҳаёти ва тажрибаси жуда қўл келади. Чунки ҳар бир тарихий 
шахс, айниқса, тарихий ижодкор шахс қисматида тарихнингуч 
таркибий қисми —  ўтмиши, ҳозири ва келажаги бир бутун уй- 
гунликда яшайди. Ўтмишнинг ибратомуз томонларини, тари- 
хий шахслар ҳаётини бадиий тадқиқ этиш бевосита тарихий 
тараққиётнинг талаб ҳамда эҳтиёжлари билан амалга ошири- 
ладиган гоявий-эстетик жараён бўлиб, бу ҳол истиқлолга эриш- 
ган мамлакатимиз ва халҚимиз учун алоҳида аҳамият касб эта- 
ди. Зеро, тарих аждодлар тўплаган тажрибани бизга етказиш 
орқали бугунни теранроқ англашимизга, келажак сари собит 
қадам таи/лашимизга ёрдам беради. Шунинг учун бўлса керак, 
барча халқлар адабиётида ўтмиш ва машҳур тарихий шахслар 
ҳақида кўплаб бадиий асарлар битилган. Жумладан, X X  аср ўзбек 
адабиетида ҳам бу мавзуда анча-мунча асарлар яратилди.Би- 
роқ бу асарлар шўролар даврида ёзилганлиги-учун уларнинг ҳар 
бирида муайян давр мафкурасининг у  ёки бу даражадаги таъси- 
ри сезилади. Бундай асарлар тарихий ҳақиқат нуқтаи назари- 
дан текширилганда уларда тасвирланмиш тарихий воқеалар ҳам, 
тарихий шахслар ҳам бир томонлама талқин қилинганлигига 
гувоҳ бўлхаиимиз мумкин. Тарихий ҳақиқат ва бадиий тўқима 
уйгунлиги бузилган, тасвирланаётган воқеаларнинг ҳаёт
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ҳациқатига қанчалик мос келишини англаш ҳам мушкул бўлиб 
қолган бундай асарларни мамлакатимиз истиқлолга эришгандан 
сўнг юзага келган тарихий шароитда чин ҳақиқат нуқтаи наза- 
ридан қайта кўриш ва баҳолаш зарурати пайдо бўлди. Муста- 
қиллик даври ва истиқлол мафкураси, айниқса, адабиётимизнинг 
яқин тарихини қайтадан кўриб чиқишни тақозо қилмоқда. Ана 
шу нуқтаи назардан Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий шахси ва фаолия- 
ти тадқиқотчига катта манбалар бериши билан ажралиб ту- 
ради. Ҳамза X X  асрдаги ўзбек адабиёти, санъати, маданияти ва 
ижтимоий-сиёсий ҳаётида сезиларли ўрин эгаллайдиган шахс- 
дир. У тарихимизнинг ўта мураккаб ва чигал даврида фаолият 
кўрсатди. Фожиали ҳаёт йўлини босиб ўтди. Дастлаб миллат- 
парвар сифатида жадидчилик ҳаракатининг фаолларидан бўлди. 
Шўролар инқилоби миллатимизни ҳуррият сари элтади, деб 
ишонди. Шу сабаб шўроси қарашларга ҳамфикр туриб янги ҳали 
англаб етилмаган тузумга хизмат қилди. У бугунги кун нуқтаи 
назари билан қарасак, кўплаб хатоларга йўл қўйди. Шўролар 
унинг фожиали ўлимидан ҳам усталик билан фойдаландилар. 
Унинг ўлими баҳонасида Туркистонда руҳонийлар ва ислом ди- 
нини, умуман, эски зиёлиларни қатагон қилиш бошланди. Ҳамза- 
нинг шўролар мафкурасига тўгри келмайдиган халқдан беркити- 
либ, инқилобий асарларигина ташвиқ қилинди, шахси идеаллаш- 
тирилди. Унинг номи шўролар амалга оширган давлат тўнтари- 
ши ва даҳрийликнинг рамзига айлантирилди. Бу сиёсатга мос 
равишда адабиёт ва санъатда Ҳамза образи яратилган кўплаб 
асарлар яратилди. Лекин бу асарларда бош қаҳрамон образи ва 
умуман тарихий фактлар аксари ҳолларда сохталаштирилди, 
бир томонлама ёки фақат шўролар мафкурасидан келиб чиқиб 
талқин қилинди. Натижада, бундай асарда тарихий ҳақиқат 
билан бадиий тўқима, прототип билан бадиий образ ўртасида- 
ги мутаносиблик шу даражада бузилди-ки, воқеаларнинг қайси 
бири ҳаётий ҳақиқат, қайси бири ёзувчи хаёлотининг маҳсули 
эканлигини англаш мушкул бўлиб қолди.

Ш у билан бирга, бадиий образи яратилган бошқа машҳур та- 
рихий шахсларга қараганда Ҳамзанинг ҳаёти ва фаолиятига оид 
кўплаб тарихий ҳужжатлар, ҳаётий фактлар, архив матери- 
аллари бизгача кўпроқ етиб келган. Бу ўринда ҳамзашунос олим- 
ларнинг меҳнатлари туфайли Ҳ.Ҳ.Ниёзий ҳаёти ва фаолияти 
анча батафсил ўрганилганлигини таъкидламоқ жоиз. Ҳамза об-
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рази яратилган асарларнинг кўплигини таъкидладик. Лекин бу 
асарлар ичида Комил Ягиин асарлари ўзининг сони ва кўлами жи- 
ҳатидан алоҳида ўринни эгаллайди. Айниқса, унинг «Ҳамза»ро- 
манида қаҳрамоннинг болалик йилларидан то ўлимига қадар 
бўлган ўттиз беш йиллик давр тасвир этилади. Ёзувчи Ҳамза 
баҳонасида улкан ва мураккаб тарихий давр манзарасини яра- 
тишга уринади, кўплаб тарихий ҳужжатларга таянади. Ана 
шундан келиб чиқиб, биз ўрганилаётган мавзу бой манбаларга 
мавжудлиги боис «Ҳамза» романини текшириш объекти қилиб 
олдик. Алалхусус, «Тарихий шахс ва бадиии образ» мавзусининг 
текшириш объектлари қуйидаги сабабларга қараб танланди: 

биринчидан, Ҳамзанинг Марказий Осиё халқлари адабиёти, 
санъатида кўзга кўринган шахслардан бири эканлиги;

иккинчидан, унинг тарихимиздаги жуда муҳим, мураккаб ва 
чигал даврда фаолият кўрсатганлиги;

учинчидан, Ҳамза ҳаёти ва фаолиятини тасдиқлайдиган ҳуж- 
жатларнинг кўплиги;

тўртинчидан, К.Яшиннинг «Ҳамза» романимавзу нуқтаи на- 
заридан кўплаб материаплар бера олиши;

бешинчидан, Ҳамза ҳаёти ва фаолияти, уяишган даврга, Ҳам- 
занинг бутун ҳаётини қамраб олувчи «Ҳамза» романига, унинг 
муаллифи К.Яшин ижодигамустақиллик гоялари, истиқлолмаф- 
кураси нуқтаи назаридан баҳо бериш зарурияти борлигидадир. 
Бундан ташқари, мавзунинг ўрганилиши «Тарихий шахс ва бади- 
ий образ», «Ҳаётий факт ва.сюжет», «Тарихий ҳақиқат ва ба« .  

диий тўқима», «Прототтт ва бадиий характер», «Мафкура ва 
бадиий ижод» каби қатор умумназарий масалаларнинг айрим 
қирраларини ойдинлаштириш имконини беради.

Ҳ.Ҳ.Ниезиининг ҳаёти ва ижодига багишланган илмий тадқ- 
иқотлар жуда кўп бўлса ҳам, унинг бадиий образи ҳақидаги ил- 
мий шилар жуда оз. Мавжуд мақолалар ҳам Ҳамза образи яра- 
тилган муайян асарлар хусусида бўлиб, уларда асосан бадиий 
асарнинг фазилатлари ёки муаллифларнинг ютуҲларигина кўрса- 
тилади. Бу ишларда Ҳамза образи яратилганасарлар ҳақида сўз 
кетиб, баъзан июир образининг бадиий томонлари ҳақида фикр 
юритилса-да, Ҳамза образидаги ранг-барангликлар, мураккаблик- 
лар, прототип ва бадиий образ, тарихий факт ва бадиий тўқи- 
ма ўртасидаги тафовутлар, уларнинг келиб чиқиш сабаблари, 
тарихий ижодкор шахс образини қиёсий урганиш каби масала-
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лар тадқиқот объектига кирмай қолган ёки изчил таҳлил этил- 
маган. Айрим иишар ёзилган вақтда эса ҳали К.Яшиннинг «Ҳам- 
за» романи эълон қилинмаган эди. Алоҳида таъкидлаш лозимки, 
мақолалар ёзилган давр шароити мазкур масалаларни кун тар- 
тибига қўйиш имконини бермас эди. Шунга кўра, Ҳамза образи 
яратилган асарларда кўплаб фактик чалкашликлар мавжудлиги- 
ни назарда тутиб, шоир шахсини идеаллаштириш орқасидан ке- 
либ чиққан ҳаётий ҳақиқатнинг бузилганлигини ҳисобга олиб, К.Я- 
шиннинг «Ҳамза» романи мисолида тарихий шахс ва бадиий об- 
раз муаммосини тадқиқ этиш эҳтиёжи тугилди.

Шу билан биргаўзбек адабиётшунослигида Ҳамза образининг 
бадиий талқини масаласи тарихийлик нуқтаи назаридан илк бор 
махсус ўрганилмоқда. Бугунги ижтимоий реаллик мазкур маса- 
пани ўрганишдаги чеклашларни бартараф этгани масаланинг 
қўйилиши ва тадқиқида қатор янгилик жиҳатларни келтириб 
чиқаради. Хусусан, романда Ҳамза образи талқинида бир ёқла- 
маликка йўл қўйилиши ва бунинг сабаблари очиб берилди; Ҳамза- 
нинг ижтимоий-тарихий воқеаларга муносабати, бу воқеалар- 
даги иштироки ва ролининг бўрттирилгани ҳужжатлар асоси- 
да далилланди; ҳамзашунослик эътиборидан четда қолган, маф- 
куравии қараьилардан келиб чиқиб илмий муомалага киритилма- 
ган қатор ҳужжатлар таҳлилга тортилди. Шунингдек, «Ҳам- 
за» романи таҳлили асосида адабиётга мафкуравий тайзиқнинг 
зарари, ҳаёт ҳақиқати инкор қилинган жойда бадиий ҳақиқатга 
ҳам путур етиши асосланиб, бадиий асарни мафкуравий мезон- 
ларга таяниб баҳолаш гайриилмий, гайриэстетик ҳодиса экан- 
лиги кўрсатиб берилди.
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1-БОБ

ҲАЁТИЙ ФАКТ ВА СЮЖЕТ

1-фасл. Тарихии факт, шахс ва ижодкор

Шўролар империясининг сўнгги даврларидаги демократик 
ўзгаришлар ижтимоий ҳаётнинг кўзгуси бўлган адабиёт ва санъ- 
атда акс эта бошлагач, адабий давраларда қизиқ бир ҳолат юза- 
га келди. Бир томондан, шўролар даврида қатағон қилинган 
Фитрат, А.Қодирий, Чўлпон каби адабиётимиз тарихидаги иоёб 
истеъдод эгаларининг ҳаёти ва ижодини ўрганиш, узоқ вақтлар- 
дан буён халқдан яшириб келинган асарларни топиш ва тарғиб 
этишга ҳаракат қилиш табиий равишда авж олган бўлса, иккин- 
чи томондан, ярим асрдан зиёд вақт мобайнида ўзбек шўро ада- 
биётининг «асосчилари», «улкан намояндалари» сифатида тал- 
қин қилинган Ҳамза, Ғ.Ғулом, Уйғун, К.Яшин, Ҳ.Олимжон каби 
адабиётимиз тараққиётига ҳақиқатан ҳам катта ҳисса қўшган 
шоир ва адиблар ижодига айрича қараш, уларнинг адабий, иж- 
тимоий фаолиятидан шубҳаланиш, номларини истеҳзо билан тил- 
га олиш кайфияти сезилди. Бунга энди юз очаётган айрим ўтмиш 
ҳужжатлари сабаб бўлса ҳам, унинг замирида ўзлигини англаб, 
уйғониб бораётган, теран томирларига назар солаётган зиёлила- 
римизнингғалабалари ва инҳирозлари билаи, меҳрибонликлари 
ва шафҳатсиз зулмлари билан кўнгилга урган мустамлакачилик 
тузумига қарши ўзига хос норозилик, ўзига хос исёни ётар эди. 
Бу норозилик ортидаги ўжар бир туйғу шўролар даврида тарих 
ва таҳдир таҳозоси билан яратипган барча ижтимоий, сиёсий, 
иҳтисодий ва маданий бойликларни ҳам инкор этишга даъват 
этар эди. Халқимизнинг ижтимоий-сиёсий ҳаёти, адабиёти ва сань- 
ати тарихида шубҳасиз ўз ўрии ва овозига эга бўлган Ҳамза 
Ҳакимзода Ниёзийнинг ҳаёти, ижтимоий фаолияти ва ижоди бо- 
расида, ҳизғин баҳслар бўлиб ўтди. Бу баҳсларга Ҳамза ҳаёти ва 
ижодининг, у яшаган даврнинг ўта мураккаблиги ва 1939 йил- 
дан буён шоир фаолиятининг айрим адабиётшуиослар назарида- 
ги фаҳатгина мусбат томонлари кенг тарғиб ва ташвиҳ этилган- 
лиги, идеаллаштирилганлиги сабаб бўлди. Бундай идеаллашти- 
риш, айниҳса, Ҳамзанинг бадиий образи яратилгаи асарларда
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авж олди. Ҳамзанинг ҳаловатсиз жўшқин ҳаёти, даврининг му- 
раккаблиги, ниҳоят, шоирнинг фожиали тақдири ижодкорларга 
ғоят қизиқарли ва катта материал берар эди, албатта. Шунинг 
учун бўлса керак, ярим асрдан ортиқ давр мобайнида адабиёти- 
мизнинг улкан намояндаларидан тортиб ҳаваскор ижодкоргача 
Ҳамза ҳаҳида бадиий адабиётнинг барча жанрларида турлича 
ҳажм ва савиядаги асарларни яратдилар. Шу билан бирга, Ҳам- 
занинг ҳаёти, ижоди ва фожиали ўлимидан усгалик билан фойда- 
ланган шўролар ҳокимиятининг Ҳамза шахсини ҳар томонлама 
идеалла штиришга ҳаракат ҳилиши у ҳаҳдаги бадиий асарлар- 
нинг кўплаб яратилишига йўл очиб берди. Ҳамза ҳаҳидаги ҳар 
ҳандай асар социалистик инҳилоб, марксизм ва ленинизм, ате- 
изм каби тушунчаларнинг рамзига айланиб ҳолди. Ҳамзанинг 
бадиий образини яратшцдаги бир томонпамалик тарихий ҳақиқат 
ўртасидаги мувозанат ва уйғунликнинг бузилишига ҳам олиб кел- 
дики, бу мавзудаги асарларда тасвир этилаётган воқеаларнинг 
қай бири ҳаётий ҳаҳиҳат, қайси бири бадиий тўҳима эканлигини 
ажратиш ҳам амримаҳол бўлиб ҳолди. Бунинг устига аксарият 
асарларда инҳипоб куйчиси мадҳ эташади, унинг шаънига ҳуруҳ 
ҳамду санолар айтилади. Ҳамзанинг мураккаб даврнинг мурак- 
каб фарзанди сифатидаги характер хусусияглари, янглишиш ва 
иккиланишлари, ички кечинмалари таҳлил этилмайди. Натижа- 
да ўҳувчи кўз ўнгида барча одамлар каби мураккаб характер 
хусусиятларига эга бўлган инсон эмас, балки ҳаётдан, халҳдан 
узилиб ҳолган, фаҳат ҳизил шиорларга ўралган сийҳа образ гав- 
даланади. «Ҳамза ижоди маълум тарихий муҳит маҳсулидан 
кўра баъзи адабиётчиларнинг субъектив идеалидаги ижодкор 
бўлиб ҳолди. Шундай ҳилиб, классик яратамиз, деб ўзига хос 
шоир ижодини андозалаштирипди, унинг ижодвдаги ранг-баран- 
гликка, ҳаётийликка путур етказилди»1, — деб ёзган эди атоқли 
адабиёплунос олим М. Қўшжонов. Яҳин ваҳтларгача давом этиб 
кепган бундай ҳол ажабланарли ҳолатни, ўзига хос парадоксни 
келтириб чиқариб, Ҳамза обрўсининг тўкилишига ҳам олиб кел- 
ди. Адабиётшунос Илҳом Ҳасан бу ҳолни ҳуйидагича изоҳлаган 
эди: «Адабиётшунослигимиз ижодкор ва унинг ҳаҳрамони ўз дав- 
рининг фарзанди, ўз даври хусусиятларини ташувчилар, деб даъ-

1 Қушжонов М. Ижод масъулияти.—Т.: Адабиёт ва санъат, 1981, 342-6.
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во қилади-ю, амалда эса адабиёт тарихини, адабий фактларни 
ижтимоий-иқтисодий-сиёсий муҳитдан юлган ҳолда таҳлил эта- 
ди ёки уни бугуннинг, ҳозирнинг ўткинчи мақсадлари, талабла- 
рига бўйсундиришга уринади. Бизда нжодкорни, унинг қаҳрамо- 
нини шахс сифатида, мураккаб индивид сифатида ўрганншдан 
кўра, муайян ғоянинг ташувчиси, муайян гуруҳнинг типик ваки- 
ли сифатида талқин қилиш анча кенг ёйилган»2. И.Ҳасан таъ- 
кидлаган ғайриадабий, ғайриэстетнк ҳаракатлар ҳам барибир 
бирон-бир ижодкорни, айниқса, Ҳ.Ҳ. Ниёзнйни мустақиллик ту- 
файлн сифат жиҳатидан янгиланаётган адабиётимиздан ҳам си- 
тиб чнқаролмайди. Чунки хурофотчилар томонидан тошбўрон 
қилинган шоир шўроларнинг сохта муруввати туфайли яна ҳам 
йўқликка маҳкум этилиши адолатдан эмас.

Эндиликда улуғ шоирга тиркалган сохта фаолиятни, сохта 
унвонларнн олиб ташлаб, унинг маданиятимиз тарихидаги ўзига 
хос ўрнини кўрсатиш пайти келди. Ахир Ҳамзанинг эл назаридан 
қолган улкан ва совуқ ҳайкалидан кўра кичикроқ шаклдаги бўлса 
ҳам жозибали сурати афзал эмасми?!

Маълумки, Ҳ.Ҳ. Ниезий ҳаёти ва ижодига доир жуда кўп тад- 
қиқотлар мавжуд. Балки шўролар давридаги адабиётимиз намо- 
яндалари ичида энг кўп, энг батафсил тадқиқ ҳилинган ижодкор 
ҳам айнан Ҳамза бўлса ҳам ажаб эмас. Бизнинг тадҳицотимиз 
Ҳамзанинг ҳаёти ва йжоди хусусида эмас, ўзига хос ибратомуз 
умр кечирган шоир, драматург ва жамоат арбобининг бадиий 
образи хусусидадир.

Ёзма бадиий адабиётда Ҳамза образи яратилншидан анча 
олдин, шоирнинг тириклик пайтидаёҳ халҳ оғзаки ижодида унинг 
ўзига хос сиймоси яратилганига эътиборни қаратмоқчимиз. Маъ- 
лумки, элнннг назарига тушиш осон эмас. Фольклоршунос олим 
М. Муродов тўғри таъкидлагаиидек, «Умуман олганда, халҳ 
унча-бунча шахс ҳақида қўшиқ тўқимайди, афсоналар яратмай- 
ди. Қалбидан чуқур жой олган, ҳаёти, шахсияти ва амалий иш 
фаолияти куйлашга арзигулнк кншиларнигина халқ ўз асарла- 
рига ижобий қаҳрамонқилиб олади»3. Ҳ.Ҳ. Ниёзий ҳам ўзининг 
беҳаловат ҳаёти, кенг қамровли фаолияти, серқирра ижоди, хал-

2 Ҳасан И. Ҳақиқат турланмайди, тусланмайди...//Ёшлик,-1991 .-№7.51-6.
3 М уродов М. Халқ ижодида Ҳ амза образи//Ҳ амза ижоди ^ақида.— 

Т.:1981.145-6.
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