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Жүсіпбек Аймауытов
Жазылмас жарақатын жылдар емдер 
Жоқтаусыз қалмайды əсте шын кемеңгер!
«Тоздырған топырағын топан із жок,
Көз жұмған бұл арада кім?» демеңдер. 

Уақыттың уын бекер ішіп пе еді?..
Келіңдер, бақтарыңнан түсіп бері! 
Дарынды дархан елдің жатыр мұнда, 
Ар ұлы – Аймауыттың Жүсіпбегі!

Жазушы, ақын, сыншы, үстаз əрі... 
Қайнаған қасіреттің мыс қазаны!
Кетіпті шерін бірақ тарқата алмай,
Жетіпті бір басына ішкі азабы!..

Кұйғандай өзеуреген өртке жасын, 
Қиынға қайрап салса «Қартқожасын» – 
Үмітін Тұлпар-жырға үкі қылып,
Кара нар – кара сөзге артты азасын!

Жазықсыз жапа шеккен «Ақбілегі!»
Ақ жүрек, ак көңілі, ақ тілегі!..
Жауының табанына тапталғанда,
Жанының түпкірінде жатты кегі!

Азабын, азарын да, ыза-кегін, жас-кəрі, 
Жүз құбылған қыз əлемін 
Сыйғызған сиқырлы өнер сарайында –
Қаһарлы Қағидасын бұзады өлім!.. 

Пенденің Патшасынар пақыр-езі, 
Ішінде сол Сарайдың жатыр өзі! 
Бақыттың баяндысы назданса да, 
Уақыттың кез болды, əттен, қатыгезі!

Қатыгез Уакыттың зерегі боп,
Қалдырған зиялыға дерегі көп... 
Ойлаңдар «Қарасөздің қағбасы» деп!.. 
Қоймаңдар! Құлпытастың керегі жоқ!

Əбдіраштың Жарасқаны
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АЛҒЫ СӨЗ

 ...Асқар таудың өлгені-
 Басын мұнар шалғаны... 
 Қара жердің өлгені-
 Қар астында қалғаны.
 Өлмегенде не өлмейді?
 Жақсының аты өлмейді,
 Əлімнің хаты өлмейді! – 

деп, Бұқар жырау айтқандай, – əр елдің, əр халықтың рухани, 
мəде ни, тарихи құндылықтары бар. Ол құндылықтар қаншалықты 
көне болса, оның зерттелу тарихы да соншалықты тереңге барады. 
Қазақ елі бай ел. Оның ішінде, Ертіс өңірі – мəдениет пен тарихқа, 
əдебиетке бай өлке. 

2007 жылдан бастап ҚР Мəдениет жəне ақпарат Министрлігінің 
қолдауымен ҚР Кітапханалық Ассоциациясы мен ҚР Ұлттық акаде-
миялық кітапханасының бастамасымен «Бір ел – бір кітап» акциясы 
ұйымдастырылуда. Бұл жобаның мақсаты – оқуды жандандыру 
жөніндегі бағдарламаны дамыту, сауаттылық пен оқу мəдениетін қол-
дау, рухани мұраны сақтау, ана тіліне деген қамқорлықты күшейту, 
сондай-ақ, жастарға адамгершілік жəне патриоттық тəрбие беру.

Кезекті «Бір ел – бір кітап» акциясына жерлесіміз, көрнекті 
жазушы, ақын, драматург, публицист, сыншы, аудармашы Жүсіпбек 
Аймауытұлының «Ақбілек» романы таңдалды. 

XX ғасыр басында алмасқан қоғамдық құрылыстар мен жікте-
леген екі дəуірдің шекарасында өмір сүріп, сол бір аласапыран заман-
ның шындығын əдебиет тілінде үлкен суреткерлікпен бейнелеген 
қаламгердің бірі – Жүсіпбек Аймауытов. 

Биыл қазақ елінің тəуелсіздік алып, дербес мемлекет болғанына 
жиырма жыл болды. Жүсіпбек Аймауытов шығармасын таңдау 
кездейсоқтық емес, тəуелсіздікті аңсап, қазақ халқының отаршылдық 
пен ауқатты топтар езгісіне қарсы тұрып, тəуелсіздік үшін күрес 
идеясын сусын датқан жазушы. 

...«Ақбілек» романы ұлттың талайлы тарихын, қазақ өмірінің 
қиын да күрделі кезеңін, басты тұлғаның ауыр да сындарлы сəттерін 
тағы сондай нақтылы көрініс, шынайы оқиға, бедерлі бейнелер ар-
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қы лы көрсетіп, тақырып табиғатын, көркемдік-эстетикалық мұрат-
тарды шебер де шешен, шынайы үлгіде баяндаған байыпты, тағы-
лымды туынды шығарма болып саналады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітанханасы «Қайта 
орал ған қаламгерлер» Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, М. Дулатов, 
Ш. Құдайбердиевтердің шығар ма шылығы, өмірі мен қызметтеріне 
қатысты библиографиялық көрсет кіш құрастырып, тұңғыш рет 1994 
жылы оқырман назарына ұсынған. 

2004 жылы С. Торайғыров атындағы облыстық кітапхана Жүсіп-
бек Аймауытовтың 115 жылдығына арналған библиографиялық 
көр сет кіш құрастырды. Ал, биылғы жылы осы көрсеткіш 
толықтырылып, екінші рет шығарылып отыр.

Бұл құралға бірінші көрсеткіш жарыққа шыққаннан кейін 
жария лан ған материалдар енгізілді. 

Көрсеткішті жасауда библиографиялық құралдар, ҚР ҰАК, 
Ұлттық кітапхана, əл-Фараби атындағы ұлттық университет ғы-
лыми кітап ханасының электронды каталогтары, ҚР Ұлттық мемле-
кеттік Кітап палатасының басылымдары, С. Торайғыров атын дағы 
облыс тық кітапхананың кітап қоры, анықтамалық-библиог рафия-
лық аппараты жəне басқа басылымдар пайдаланылды. Кейбір қазақ 
тіліндегі Ж.Аймауытов туралы материалдар арнаулы тақырыпты 
топқа жиналыстырылған.

Осы көрсеткіште филология ғылымдарының докторы, 
профессор, педагогика ҒА корреспондент мүшесі, ҚР ҰҒА 
академигі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Ж.Аймауытовтың 
шығармашылығын тереңірек зерттеген ғалым Серік Қирабаевтың 
«Жүсіпбек Аймауытов» атты мақаласы жəне филология 
ғылымдарының докторы, профессор Рақымжан Тұрысбектің 
«Ақбілек» романына арналған «Ұлттық проза жəне «Ақбілек» əлемі 
атты мақалалары берілген.

Редакторлар, аударма шылар жəне рецензенттер есімдері 
алфавиттік көрсеткіште көрсетілген. 

Көрсеткіш кітапхана, мұражай қызметкерлері, жоғары оқу 
орны жəне мектеп мұғалімдері, аспиранттар, студенттерге, жалпы 
Ж. Ай мау ытовтың шығармашылығымен танысқысы келетін барша 
оқырман қауымға арналған.
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Бұл библиографиялық құрал туралы пікірлеріңізбен тілектері-
ңізді мына мекен-жайға жіберулерінізді сұраймыз: 

  637000 Павлодар каласы
  Академик Сəтбаев көшесі, 104 
  С. Торайғыров атындағы облыстық кітапхананың 
  ақпараттық – библиографиялық бөлімі
  http: www.pavlodarlibrary.kz
  e – mail: library@ pavlodar.kz
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Қирабаев С.
 ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТОВ

XX ғасыр басында алмасқан қоғамдық құрылыстар мен жік-
те ле ген екі дəуірдің шекарасында өмір сүріп, сол бір аласапыран 
заманның шындығын əдебиет тілінде үлкен суреткерлікпен бейне-
ле ген қаламгердің бірі – Жүсіпбек Аймауытов. Ол қазақ халқы-
ның отаршылдық пен ішкі ауқатты топтың екі жақты езгісі не қар-
сы тəуелсіздік үшін күрес идеясымен сусындап, əдеби шығарма шы-
лығының төңкеріс тұсында бастады да, оны 20-жылдары айрықша 
дамытып жетілдірді. Ақын, драматург, прозашы, публицист, сыншы, 
аудармашы Жүсіпбек бұл кезде əдебиеттің көптеген жанрларында 
өнімді жұмыс істей жүріп, осы жанрлардың ұлттық əдебиетімізде 
орнығуына, шеберлік жағынан жетілуіне аса зор еңбек сіңірді. Қо-
ғам дық дамудың бағыт-бағдары мен заманның қайшылықты сипаты 
жайлы кең толғанып жазды. Сөйтіп, ол азаттық, бостандық ұра ны 
астында туған жаңа əдебиеттің көш бастаушыларының легінде болды.

Жүсіпбектің өміріне қатысты деректер де көп сақталмаған. Қа-
зіргі бізге белгілі мəліметтер жазушының 1928 жылы Смағұл Саду-
ақасовтың сұрақтарына берген жауабынан алынып жүр. Смағұлдың 
кейбір жазушылардың өмірі мен шығармашылығы жайлы жинаған 
анкетасы М. Əуезовтің архивінде сақталып, кейін Жүсіпбек ақтал-
ған нан кейін ғана жарық көрді1. Одан кейінгі бір қатар мəлімет 
С. Мұ  қановтың «XX ғасырдағы қазақ əдебиеті» (1932) кітабында 
кел тірілген. Жазушы өміріне қатысты бұлардан басқа арқа сүйер де-
ректер жоқтың қасы. Кейінгі жылдары Жүсіпбек ақталғаннан кей -
інгі жиналған мəліметтер арасында да оның өмірбаянын толық-
тыратын деректер көп емес. Жазушыны білетін адамдар да, жақын 
туыстары да бүгін аз қалған. Жас қал ған балаларының белгілі жай-
ларға қосары шамалы. Дегенмен бұрынғы мəліметтер, соңғы дерек-
тер, ар хив жаңалықтары, бірен-саран жазушыны білетін адамдардың 
есте ліктері негізінде қазір Жүсіпбектің өмірі жайлы ұғым-түсініктің 
өрісі бірсыпыра кеңейіп қалды.

Жүсіпбектің туып-өскен жері – қазіргі Павлодар облысының 
Баянауыл ауданы. Жазушы өзі: «Қызылтаудың бауырындағы 
1 Қазақ əдебиеті., 1988, 23 желтоқсан. 
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Қа ра ның адыры деген жерде Дəндебай ауылында тусам керек. 
Руым – Сүйіндік, оның ішінде Күлік, Айдабол. Күлік бір туысады. 
Сұлтанмахмұт Айдаболдан. Екеуіміз сегізінші атадан қосыламыз. 
Мəшһүр-Жүсіппен жетінші атадан қосыламыз» – дейді. Бұл жер 
бұрын Семей губерниясы, Павлодар уезі, Қызылтау болысының 
бірінші ауылы саналған. Қазір онда жазушы атында ауыл (бұрынғы 
«Қызылтау» совхозы) бар. Жүсіпбек осы жерде 1889 жылы (өз айтуы 
бойынша «сиыр жылы») туған.

Жүсіпбектің əкесі Аймауыт (жергілікті адамдардың айтуына 
қарағанда, шын аты – Оймауыт) бес ағайынды болған. Дəндебайдың 
бəйбішесінен Аймауыт пен Иса, тоқалынан Оспан, Абайылда, 
Əбдраман туған. Бəйбіше балалары кедей, тоқал балалары ауқатты 
болған. Оның үстіне Оспан орысша оқып, фельдшер мамандығын 
алған, əуелде мал дəрігері, кейін тілмаш, болыс болған адам.

«Исаның балалары Оспанның жылқысын бақты. Біз (Айма-
уыт балалары) тоқал тұқымының уақ балаларын оқытып, кебеже, 
шкафтарын істеп, апаларымыз алаша, буларын тоқып, орамалдарын, 
жастық тыстарын кестелеп, керегіне жарадық», – дейді Жүсіпбек.

Кедейліктің, жоқшылықтың зардабын тартқан Аймауыт ба-
лаларын «мал табуға» дайындаған. Ол оқу-білім қууды, қолөнер 
кəсібіне үйренуді «мал табудың» негізгі жолы деп ұққан. 15 жасқа 
дейінгі өмірін Жүсіпбек ауыл молдасынан оқуға арнайды. Əуелі Жү-
ніс қожадан, содан кейін Шəймерден қожадан, Қожахмет молда дан, 
Қапар қажыдан, Мұхамеджан деген кісіден сабақ алып, жалпы са ны 
5-6 жыл ішінде ескіше едəуір білімін көтереді. Со дан кейін аз уакыт 
өзі молдалық құрып, бала оқытады. «Қартқожа» романындағы бала 
молда бейнесінде жазушы оз өмірінің осы тұсын суреттеген.

Өстіп жүргенде Баянауылда орыс мектебі ашылып, Жүсіпбек 
1907 жылдан бастап сонда барып оқиды. «Оспанның Серебрянни ков 
дейтін тілмашы мені тəуір көруші еді. Баянда соның үйінде жаттым. 
Баянда бір қыс оқып, екі бөлімін бітіріп, келер жылы Керекудегі 
(Павлодар) қазыналық ауыл шаруашылық (сельхоз) мектебіне ба рып, 
емтихан ұстадым», – дейді ол. Бірақ ауыл шаруашылық метебінде 
ұзақ оқи алмайды. Бір айдай ауыл шаруашылық жұмысына қатысып, 
одан кейін екі ай ғана оқуға мүмкіндік алған Жүсіпбек мектеп режимі 
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мен əділетсіздікке қарсы бой көтерген балалардың қатарында оқудан 
шығып қалады.

Осыдан кейінгі біраз уақытын ол ауылда бала окытумен өт-
кізеді. Баяндағы мектептің үшінші класында оқуын жалғастырады. 
Содан 1911 жылы Керекуге келіп, екі класта орыс-қазақ мектебіне 
орналасады. Əуелі сол мектепте, кейін интернатта білім алып, 1914 
жылы Семейдегі мұғалімдер семинариясына түсіп, оны 1919 жылы 
бітіреді. Семинарияда Қ. Сəтпаевпен, М. Əуезовпен танысады, бірге 
оқиды.

Кедей семьяда туып-өсіп, жоқшылық астында үзіп-жұлып оқы-
ған Жүсіпбектің есейген шағында білім алуы да оңайға түспеген. 
«Үйінен келетін көмек жоқ, өз еңбегімен күн көретін, – дейді оның 
бірге оқыған бір замандасы. Қалада тұратын ауқатты адамдардың 
малын күтетін, қорасын тазалайтын, суын əкеліп, отын жағатын. 
Оған ол намыстанбайтын да, ерінбейтін де. Қолынан келмейтін 
өнері жоқ оқушы болды. Ағаштан түйін түйетін шебер еді десе бір 
өтірігі жоқ. Біз сияқты жаз елге бармайтын. Қалада қалып қазақтың 
екі аяқты арбасын, киіз сүйегін (уық, кереге, шаңырақ) жасайтын, 
ер шабатын, домбыра жасайтын, етік тігетін. Өзі домбыра тартып 
əн салатын, ойынан өлең шығаратын, ол өлеңді өзі шығарған əнге 
қосатын»2.

Жоқшылық қолып байлап, есейіп барып, қиыншылықпен 
оқы ған Қартқожаның бейнесінде де Жүсіпбектің өз өмірінің көп 
фактылары қамтылған. Жүсіпбектің шығармашылықпен əуестенуі 
Ссмейде оқып жүрген кезінен басталады. Ол кезде жас қаламгер 
өлеңдер, газетке арнап шағын мақалалар, көркем өнер үйірмелеріне 
бір актылы пьесалар жазумен шұғылданады. Оның Алашордашылар 
ісіне тілектестік білдіруі, «Абай» атты журнал шығарысып, «Сары-
арқа» газетімен қызметтес болуы да семинариядағы оқыған жылда-
рымен тұтас келеді. Осы басылымдар бетінде ол алғашқы əдеби 
туындыларын жариялайды.

Жүсіпбектін өзі айтуынша, оның туып өскен ортасы өнерге 
жақын болған. Оның болашақ жазушыға əсері де мол болған түрі бар. 
«Ақат ағам екеуміз де əрі молда, əрі етікші, ағашты, əрі шимайшы, əрі 
домбырашы, əнші болып өстік. Əкем домбыра тартушы еді. Ақатты 
2 Ақышев З. Жүсіпбек жəне оның «Қартқожасы» // Жұлдыз. – 1990. – № 8. – 185-186 б. 
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бес жасынан алдына алып отырып, дом быра тартып үйреткен еді. 
Бізден үлкен домбыра тартушы еді, хаттанушы еді. Бізге өлең, 
əн үйреткен екі апамыз еді. Қадыкеш деген үлкен апамыз өлең де 
шығарушы еді, ұзатылған қыз жолдастарына шығарған өлеңдерін 
ұрлап алып оқи беруші едік. Байы өлген қатындарға шешем (Батима) 
жыр шығарып, үйретіп отырғанын жас кезімде құлағым шалушы 
еді», – дейді ол, С. Садуақасовтың сұрақтарына берген жауабында.

Осындай ортада Жүсіпбектің əдебиетке құмарлығы ерте оянады. 
Ол алғаш өлең жазуын 13 жастағы кезінен санайды. «Дұғалық 
жазатын кішкене қара шолақ кітапшама тіленші шалға есігін ашпағап 
бір кемпірді, кішкене байталға мінбеймін деп əкесін ренжіткен қызды 
(ол Жəмікен апам ғой) өлең қып жазып қойғанымды əкем көріп, 
маңдайымнан иіскегені əлі есімде. Содан соңғы өлең жазғаным 19-20 
жастар кезі болса керек. Бір бала молдамен айтысып, өлең жазғаным 
бар. 1912 жылы жазған өлеңдерім ескі дəптерімде əлі сақтаулы: 
Абайға еліктеппін. Ең алғаш басылған сөзім – 1913 жылы болса 
керек, бір ақымақ алып-сатардың болыс болам деп, елге бір мəсте 
шай апарып, елдің қулары болыс қоямыз деп, шайларын алдап алып, 
бос қайтқанын жазып едім. Бұл хабар «Қазақ» газетінде басылды.

Сол хабардың басылуы қалам ұстауыма үлкен себеп болды. 1916 
жылы қазақтан жұмысшы алудың артынан пьеса жаза бастадым. 
Алғаш жазған 5 перделі пьесам (Нұрғали Құлжанов ұнатпаған соң) 
жарыққа шықпады», – деп жазды Жүсіпбек.

Жүсіпбектің творчествоға беріле жұмыс істеуі төнкерістен 
кейін басталады. Бұл кезде жаңа өкіметтің қоғамдық қызметтеріне 
араласады. Семинарияны бітірген соң (1919-1920 жылдар) Се мей 
губерниялық Атқару комитетінің бөлім меңгерушісі, «Кедей таңы» 
атты газеттің редакторы болып істейді. 1920 жылы Коммунисттік 
партийный қатарына кіреді (1922 жылы шығып қалған). Сол 
жылы күзде Қазақстан Советтерінің Құрылтай съезіне делегат боп 
қатысып, Қазақ АССР Орталық Атқару Комитетінің мүшелігіне 
сайланады, Қазақ АССР Оқу халық комиссарының орынбасары 
болып тағайындалады. Алайды бұл жұмыста Жүсіпбек ұзақ 
істемеген. 1921 жылы кезекті демалысынан кейін Орынборға 
қайтпай, Семей губернияық оқу бөлімінің меңгерушісі қызметін 
атқаруға қалады, кейін «Қазақ тілі» газетінің редакторы болып 
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ауысады. Сол кездегі саяси жағдайдың ауырлығы Жүсіпбектің 
басшы қызметтер атқаруына, бір жерде тұрақтап жұмыс істеуіне 
мүмкіндіктер бермеген. 1922 жылдан ол мұғалімдікке ауысқан. 
1922-1923 жылдары Қарқаралыда қалалық мектепте, 1923-1924 
жылдары Орынборда халық ағарту институтында, 1924-жылдары 
Ташкент халық ағарту институтында, 1925-жылдары Орынбор 
əскери мектебінде сабақ берген. Осы жылдардың ішінде газет-
журнал редакцияларында қосымша қызметтер атқарған, 1926-1929 
жылдары Шымкент педагогикалық техникумында директор болған. 
1929 жылы сол кездегі Қазақстан астанасы – Қызылордаға ауысып, 
«Еңбекші қазақ» газетіне қызмет істеуге барған. Бірақ кешікпей 
жалаға ұшырап, Қызылорда қаласында мамырдың 14 күні (1929) 
ұсталған. «Революцияға қарсы жасырын ұйымның мүшесі» деген 
айып тағылып, 1931 жылы 21 сəуірде атылған.

(Тəуелсіздік рухымен. – 
Астана: «Фолиант», 2002. – 114-118 б.)
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 Тұрысбек Р.
Ұлттық проза жəне «Ақбілек» əлемі 

«Ақбілек» романының жазылу-жариялану тарихы 
мен көркемдік-эстетикалық құндылықтары 

Қазақ тарихы мен тағылымынан ұлт руханиятының бел-белес-
тері де жан-жақты көрініс береді. Осы орайда, ұлттық сөз өнері-
нің жетекші һəм күрделі саласы – роман жанрының (қара сөз, өлең 
үлгісінде де кездеседі) өзіндік қалыптасу, даму жолдары бар [1].

Прозаның көркем де көрнекті үлгісі – романның байырғы түр-
лері, жекелеген нұсқа-салалары ежелгі кезеңдерде, əлемдік əдеби 
үдерістерде ерте байқалғанды. Ал, ұлт руханиятында «Проза – қазақ 
əдебиетінде кешеңдеу туған, бірақ орасан шапшаң дамыған сала» 
[2.324-325 беттер].

Қазақ прозасының алғашқы үлгі-өрнектері (қысқа əңгіме, 
шағын ғақлия – хикая т.т.) XX ғ.б. ұлттық сөз өнерінде көрініс 
бер  ге ні  мен, жеке жанр, реалистік сипат түрінде байқалған тұсы 
Алаштың қайраткер-қаламгерлерінің шығармашылық мұраларымен 
тығыз байланысты. Мысалы, М. Дулатұлы – «Бақытсыз Жамал», 
Т. Жомартбаев – «Қыз көрелік», С. Көбеев – «Қалың мал», С. Торай-
ғыров – «Қамар сұлу», «Кім жазықты», Ш. Құдайбердиев – «Əділ-
Мария» т. б. аталған туындылардың тақырып табиғаты, көркемдік, 
стильдік ерекшеліктері əр алуан болғанымен, ұлттық прозаның 
үлгі-өрнектері, ел-жер көріністері, қоғамдық-əлеуметтік ахуал, адам 
əлемінің қыр-сырлары кең көлемде орын алады. Қазақ рома ны-
ның алғашқы үлгі-нұсқалары болғандықтан, жазылуы мен жария-
лануында, баяндау-суреттеу тұстарында, басты тұлғаны сом дау 
сəттерінде шолу сипаттарының орын алғаны анық.

Ақиқатында. «...қазақ əдебиетіндегі роман жасауға ұмтылыс 
өткен ғасырдың 20 жылдардың орта тұсынан басталады. Оның 
алғашқы үлгісін Жүсіпбек Аймауытов жасады. Оның «Қартқожасы» – 
тек жазушының бұл жанрдағы алғашқы туындысы ғана емес, бүкіл 
қазақ совет романының төлбасы. Ол 1926 жылы Қызылордада жеке 
кітап болып басылды. Бұдан бір жыл кейін Сəкен Сейфуллиннің 
«Тар жол, тайғақ кешуі» шықты. Бірақ, бұл – тарихи-мемуарлық 
кітап еді. Онда жазушы революция жылдары өзі көрген, қатысқан 
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əлеуметтік тартыс уақиғаларын ешбір əдеби қоспасыз деректі 
фактілер көлемінде суреттеді. Көркем шығармаға тəн оқиғаны 
жинақтап, бейнелеп, тиісті жерін жазушы қиялымен жетілдіріп 
суреттеу əдісінен Сəкен саналы түрде бой тартты, ол шығарманың 
деректілігін, тарихилығын сақтады. Жазылу, басылым мерзімдері 
қатарлас болғанмен, «Қартқожадан» «Тар жол, тайғақ кешудің» 
жанрлық форма жағынан айрылысатын жері – осы. Əйтпесе, екеуі де 
үлкен прозаның үлгілеріне жатады»[3.73-74 беттер].

XX ғасыр басында ел өмірі мен тарихында, ұлттық санада ерекше 
өрлеу мен серпін, даму айқын аңғарылды. Осы кезеңде Абай əлемі 
мен дəстүр тағылымына адалдық танытқан, ұлт руханиятының көш-
керуенін бастаған Алаштың қайраткер-қаламгерлері Ə. Бөкейханов, 
М. Дулатов, М. Жұмабаев, Қ.Кемеңгеров, С. Садуақасұлы т.б бірге, 
Ж. Аймауытұлы да əдебиет əлеміне еркін еніп, талант қуатын кең 
көлемде көрсетті. Өткір ұшталған ұшқыр қаламымен ұлттық сөз 
өнерінің əр алуан жанрында ерен еңбек етіп, ар айнасы, əсемдік 
əлемі – əдебиетке мол рухани мұралар қосты...

Ж. Аймауытұлының «Ақбілек» романы қоғамдық ахуал мен 
кезең көріністерін, өмір-уақыт шындықтарын, шабытты шақ пен 
талант қолтаң-басын айқындаумен қоса негізгі түлғаның (Ақбілек) 
тағдыр-талайын, адами əлемі мен бедерлі бейнесін, қыр елінің 
тұрмыс-дəстүрлерін, тəрбие-тағлымдарын т.т. жан-жақты ашады. 
Басты байқалар ерекшелік-туынды тақырыбы мен табиғатынан, 
авторлық ұстаным мен образ жасау шеберлігінен тіл-стиль сипат-
тарынан ұлттық мұрат-мүдде, ел-жердің қадір қасиеті, адам əлемі 
мен мүмкіндіктері кең көлемде көрініс береді. Осы орайда, бір ғана 
Ақбілек бейнесі – қазақ қыздарының азаттық-теңдік жолындағы 
талайлы тарихын, қиын-қыстау соқпақтарын, қилы кезеңдерін 
алға тартады. Сондай-ақ, адал еңбек пен ақыл-парасаттың, жастық 
пен махаббаттың, құштарлық пен сүйіспеншіліктің, əсемдік пен 
сұлулықтың көркем шежіресі, үздік үлгісі болып табылады.

«Ақбілек» романы «Əйел теңдігі» журналының 1927 жылғы 2, 5, 
10, 11 жəне 1928 жылғы 3, 4, 9, 10 сандарында жарияланды. Бірақ, дербес 
кітап болып басылған жоқ. Демократия тағылымы нəтижесінде – 
Ж. Аймауытұлының аталмыш романы белгілі аудар машы 
X. Өзденбаевтан алынған нұсқасы бойынша 1989 жылы «Жазушы» 



14

баспасынан (құрастырғандар – М. Атымов, Қ. Керейқұлов) жарық 
көрді. Роман бұдан кейін «Жұлдыз» журналында жарияланды (1989, 
№ 6-9 сандары). Жазушының бес томдық шығармалар жинағының 
бірінші томына енді (А.Ғылым, 1996,144-325 беттер).

Астанадан да жарық көрді. «Қазақ прозасы қазынасынан» 
сериясы арқылы да қалың көпшілікке жетті // Алматы; Раритет 
2003. – 240 бет//. Романға қатысты кейбір дерек көздері М. Жүсіп 
Көпеев пен Ж. Аймауытұлының өзара жазысқан хаттарынан да 
көрінер еді (4). «Хатқа» маңыз беруіміздің себеп-сыры – «Ақбілек» 
романының шығармашылық тарихына қатысты ұнамды, ұтымды 
пікірлер білдіруінде деп білеміз. Мəселен, романға қатысты ойын 
автор былай білдірген: «Екі жарым ай болды, үйден шықпағаныма. 
Не істеді десеңіз, «Қылауатта» жатып бір роман жазып бітірдім, 
өзіңіз көрген «Қартқожадан» үлкендігі екі есе болады. Бар ойым, 
ынтам, рухым сол романға кетіп, тап жынды кісідей болыппын, 
досты, жолдасты, құрметті қымбат ағаны ұмытып кете жаздаппын. 
Мен күнді қалай өткізеді десеңіз, міне былай: таңертең сағат сегізде 
тұрамын да, шай ішіп, қызметке – бала оқытуға кетемін. Күніне 
алты сағат бала оқытамын. Сағат үште үйге келемін, тамақ ішемін. 
Одан кейін ұйықтаймын. Сағат алты – жетілерде оянамын. Сүйтем 
де жазуға отырамын. Сол отырғаннан түнгі сағат екі – үшке дейін 
отырып қалам. Əбден талғанда барып ұйықтаймын. Міне, екі жарым 
айдай көрген өмірім осы». Бұдан кейін автор сөз еткен романның 
соңғы нүктесін қойып, «баспаға жіберіп отырмын» дейді.

Жазушы өмірі мен шығармашылығын зерттеушілер үшін бұл 
келтірілген үзіндінің маңызы жоғары екені арнайы дəлел, дəйек-
темені қажет етпесе керек. Маңыздысы: жазушы еңбегі мен шығар-
машылық үдеріс, тақырып пен тағдыр, өмір мен уақыт шындықтары, 
көркемдік пен шеберлік иірімдері, бəрі-баршасы – «Хат» мазмұны 
мен табиғатынан танылып тұр.

Ендігі бір түйінді мəселе – «Ақбілек» романының қайда 
жазыл  ғандығы хақында. Біздіңше, мұның жауабы қысқа: алғашқы 
көлемді де көркем, «ұзақ əңгімесі» (автор осылай көрсеткен – Р.Т) 
«Қартқожа» 1926 жылы Қызылордада жарық көрген, көп ұзамай 
Шымкент шаһарында алдымен ұстаз, сосын директорлық қызмет 
атқарған (пед. техникумда – Р.Т.) Ж. Аймауытұлы келесі көркем əрі 
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шабытты жазылған, талант қарымын мол жұмсаған – «Ақбілек» 
романын қысқа мерзімде аяқтады. Оны жоғарыда еске алған «Хатта», 
филология ғылымының кандитаты Ə. Оспанұлының «Ақбілек» – 
Шымкентте жазылған» атты мақаласындағы: «...ең əуелі жазыла 
бастауы да, аяқталуы да біздің облыс орталығында жүзеге асқан» 
деген жолдар нақтылай түседі (5).

«Ақбілек» романының жазылуы мен оған əсер еткен өмір – 
тұрмыс жағдаяттары, жалпы жазушының осы тақырып төңірегіндегі 
мұрат-міндеттері Қ. Оспанов, К. Тіленшіұлы секілді шəкірт – 
оқырмандарының сыр – сұхбаттарынан, ақын – қаламгер Д. Əбілев 
пен ұстаз – ғалым Б. Кенжебаевтың естелік əңгімелерінен, əдебиет 
пен өнер зерттеушілері С. Қирабаев, Б. Құндақбаев т.б еңбектерінен 
де кеңінен көрінеді /6/.

Жоғарыда еске алған естелік əңгіме, дерек көздерінің қай 
қайсысы да «Ақбілек» романының өмірден алынғанын, шынайы 
шабыт пен шын шеберлік жемісі екенін жоққа шығармайды. Айталық, 
жоғарыдағы «Хаттан» келтірілген үзіндіден-ақ аталмыш романның 
өмірге келу сəті, яки жазылу тарихы хақында мол мағлұмат аламыз. 
Сондай-ақ, автордың көлемді романды қысқа мерзімде (екі жарым 
ай көлемде) аяқтауы мен қолтаңба ерекшелігі, таланты, ықыласы 
жөнінде де өз аузынан естиміз. Ең негізгісі, «Хат» авторының 
М.Ж. Көпеевке ықылас-құштарлығы жоғары, əдеби мұраға деген 
жанашыр көзқарасы, тазалығы да ерекше танылады. Сондай-ақ, 
Б. Кенжебаев, Д. Əбілов т.б айтып, жазған естелік, əңгімелерінен 
де өткен күндердің белгі-бедері, Ақбілек əлемі, Қазан төңкерісінен 
кейінгі қазақ ауылының өмір-тіршіліктері, ақ гвардияшылар 
əрекеті т.т кеңінен көрініс береді. Маңыздысы – жазушының жан 
əлемін «жаулап алған» болашақ туынды табиғаты, тағдыр-талайы, 
шеберхана өрнектері айқын аңғарылады. Аристотель кезеңінен 
белгілі ақиқат – адам өмірі, тағдырынан тыс сөз өнері болуы мүмкін 
еместігін ойға алсақ, Ж. Аймауытұлының шығармашылық əлемінде 
əдебиеттің негізгі нысанасы – адам, өмір шындығы, сол арқылы ғана 
көркем, нақты бейне, бедерге айналады. «Ақбілек» əлемінің сыры, 
ұлттық-эстетикалық өсері, рухани олжасы осында жатыр.

Шығарма атын иемденген басты тұлға – Ақбілек аяулы əке мен 
қымбат ананың алдында ерке де əсем болып өсті. Құрбыларымен 
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де əзілі жарасып, ақылына көркі мен көңілі сəн беріп еді. Бірақ, бұл 
жарастық салтанатын түстері суық, ойлары теріс, жүрістері суыт 
«қалпағы бар, мылтығы бар, көк шекпенді, қақаңдаған, қоқиланған» 
төрт атты бұзған-ды. Олар бейбіт ауыл мен елдің апшысын қуырды. 
Үлкен үй, дəулетті Мамырбайдың шаңырағын ортасына түсіріп, 
орны толмас өкінішке қалдырды. Оның бəйбішесін атып, «жас 
түлегі, жалғыз қызы Ақбілекті» ойбайлатып алды да жөнелді. Бұдан 
кейінгі жердегі Ақбілектің өмірін, көрген зорлығы мен тартқан азап-
тауқыметін ешкім де дұшпанына тілемес.

Бұл бай қызының ес білгелі кезікпеген кедергісі, жат адамдардың 
түсі суық, жүрістері суыт əрекеттерімен де алғаш кезігуі еді. Үмітін 
үрей басып, көлеңкесінің өзі қорқыныш əкелгендей болатын. Ең 
болмаса, ол орта да Ақбілектің көңіл – күйімен, жағдайымен санасқан 
ешкім болмады. Қосты айналып, қашуға əрекет жасамақшы да еді. 
Бірақ, қырағы көз қалт жібермеді. Сұмдық сойқан, жантүршігерлік 
жəбірлеу, азап-қорлыққа толы өмір енді бас-талды. Бұрын еркек 
атаулыға қарсы келмек тұрмақ, тікелей қарамаған, он екіде бір гүлі 
ашылмаған Ақбілек енді содырлы топтың ортасына түсті. «Ашу-
дұшпан, ақыл-досты» да, айла амалды да жүзеге асыру қиын-ақ. 
Жан сауғалап «одан қашқан, бұдан қашқан жетпіс шақты офицер, 
флоттар» Ақбілектің еркінен тыс əрекеттер жасады, асыл қазынасы – 
абыройынан айырды, қарамұртқа ермек болды....

Феодалдық-патриархалдық сана мықтап қалыптасқан кезде 
Ақбілек басынан өткерген ауыр хал, жан азаптары, тағдыр талқысы 
өмірлік таңба болып басылды. Жан сауғалап қашқан ақтардың 
артында «бұралқы күшіктей қаңғырып Ақбілек» жалғыз қалды. 
Ақтардан тартқан жан азабынан соң да Ақбілектің көрген қорлығы, 
күйзелістері көп-ақ.

Ақбілектің жан дауысы, шерлі мұңы кеудесінде жаны, сезімі 
барға жеткендей-ақ. Бірақ, оған тіл қатып, үн қосқан ешкім 
болмады. Ең негізгісі, ол ертеңгі күнге сенімін жоғалтпады, жақсы, 
қайырымды жандарға жолығармын деген үмітін де үзбеді. Осы 
мақсатпен көк пен жерге де, тау мен өзенге де сыр ашты, «күздің 
сарғыш жапырақтарына», «саялдық қара бұлттарға» мұң шақты. 
Көзі көріп, көңілі сенген, бастан өткерген көрініс-жайларды бөлісті. 
Іскендір дуанамен кездескеннен кейін жанын жегідей жеген азап 
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пен қорлықтың салмағы бір мезет жеңілдеп, ұмытылғандай болып 
еді. Бірақ, нағыз азап, күйзелістер алдынан тағы шықты. Ел 
ішіндегі өсек-аяң, бұрынғы ғашығы Бекболаттың тояттаған соң 
сырт айналуы т.т Ақбілектің жан-жарасын одан сайын қоздырды. 
Бұған «көзі тікшиген, тымырайған» қатыгез мінезді өгей шешесі 
Өріктің де кері əсері мол болды. Ес біліп, бой түзей бастағаннан 
тағдыр тауқыметін мол тартқан Ақбілекті араға бес жыл өткен соң 
көргендегі əсер өзгеше. Ағасы Төлегеннің артынан іздеп барып, 
оқуға туседі. Нағашысы Кəмилəмен кездесіп, өз өмірлері төңірегінде 
өрбіткен сыр-сұхбаттары, Ақбала, Балташ т.б қатынастар мезгіл 
əуенін аңғартумен қоса, басты тұлғаның дүниетаным эволюциясын 
да танытады. Жас өмірін өксікпен өткізген Ақбілектің Балташ 
сынды азаматпен көңіл қосып, Іскендірмен қайта табысуы жан 
жарасын жазып, нұрлы өмірге батыл, сеніммен қадам жасатады. 
Роман тілімен айтсақ, Ақбілектің «жүрегін жуып тазартқан алтын 
леген – аяулы жаны, Қаратаудай қайратты, ай мен күндей ғылым 
еді». Қысқасы, дүбірлі дəуірдегі қазақ қызының өмір, тағдыр 
жолы шындыққа сыйымды, келісті көрініс тапқан. Демек, Ақбілек 
бейнесі – қазақ қызының тағдыр-талайын танытумен бірге бақытқа 
ұмтылған, жаңа өмірді, қызық – қуанышты алдан күткен күрделі əрі 
бедерлі бейне. Қаламгер мұраты – жеке адам, яки Ақбілек арқылы 
халық өмірін, тарихы мен тағдырын, тұрмыс-тіршілігін шындық 
оқиғалар, нақтылы көріністермен көрсету болса, бұл міндет күрделі 
жанр – роман арқылы ұлттық-эстетикалық деңгейге көтерілген, əрі 
Еуропалық үрдістегі туындылар табиғатына үндес, сəйкес келеді.

Романда жекелеген бейнелердің монологтары, өмірдегі мұраты 
мен міндеттері де айқын бедерленген. Мəселен, Бекболат өзі жайында 
төмендегіше сыр толғайды: «Қара торы, орта бойлы, қошқар тұмсық, 
түлкі мұрт, шүңірек көз жігітпін. Жасым жиырманың жетеуіне 
шығып тұр. Атым – Бекболат. Басымда барқытпен тыстаған қара елтірі 
жекей тымақ, қара ала жапқан күміс белбеу, аяғым-да көнелеу қисық 
табаным бар. Белбеуімдегі жарғақ далбағайым, шашақты сары қында 
мүйіз сапты өткір кездігім, алдыңғы қапталдағы дабыл байлайтын 
ұзын қайыс шеттігім – менің өнерсіз жігіт еместігіме айғақ болар».

Одан əрі Бекболат «бұрын байдың», қазір «орта шарқы 
үйдің ортаншы баласымын» дейді. Үй – ішілік. тұрмыстық 
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жағдайларын да еске алып өтеді. Балалық, жастық шағының да 
босқа өтпегенін айтады. «Жаманбаланың шотпақ қара қызын 
менсінбей, Мамырбайдың Ақбілегін елден таңдап айттырғанын», 
соған жолыққалы шыққанда, ақтарға кезігіп, оң иығынан жарақат 
алғанын қысқа, шешен баяндайды. Алайда, Бекболат бейнесі 
адамдық қасиеттері тұрғысынан, айнала-əлемге көзқарасы жағынан 
көңілге ұялағанымен, махаббат мəселесінде, əсіресе «елден таңдап 
айттырған» Ақбілегін аялап өтуде жігерлілік жетіспейді. Қаламгер 
де Бекболат əрекеттерін аса көп дамытпайды.

Офицер романның басты тұлғасын жəбірлеп, арын аяққа 
таптаған жиіркенішті жан ғана емес, империялық саясаттың ғасырлар 
бойы халқымызды билеп, басып-жаншып келген көрінісі ретінде де 
есте қалады, Автор роман өзегін Ақбілек пен офицер арасындағы 
қатынасқа құрғанда «махаббат символының» үлгісі ретінде емес, 
керісінше, қазақ-орыс арасындағы «туыстық» байланыс тұрғысында 
терең ашады. Бұған өз жайынан бірер мағлұмат берген офицердің 
төмендегідей ойлары айқын дəлел: «Орыс сияқты жері мол, қолтығы 
кең жұрттың қол астына қарағанына қазақ тəубе қылу керек қой. 
Анығында, қазақ мемлекетке не пайда келтіріп отыр?....Тек қымызын 
ішіп, қарнын сипап, қатынына қарап, борбайын тыр-тыр қасығанды 
біледі... Тегінде қазақтың солдат болудан қорыққаны бізге теріс 
те емес. Кім біледі, қолына қару берсе, орыс жұртына жау болып 
кетпесіне кімнің көзі жетеді?.... Əйтеуір, қазақ өз алдына ел болып 
жатқан жоқ. Ендеше, орысқа бағыну керек». Бұдан кейін офицер 
қазақ жеріне, əйеліне, малына көз тігеді. Ресей тағдырын ойлап 
қамығады.

Демек, офицер бейнесінен, іс-əрекеттерінен «ұлы халықтың» 
державалық саясатын, қазақ халқын ұлтсыздандыру мен əуел 
бастағы мəдени құнарынан қол үздіру секілді тағылық «мінезін» 
танимыз. Билік пен білек күшін де, озбырлығын да көреміз. Ендеше, 
өткеннің өкініші келешекте қайталанбайтындай сабақ болуға тиіс. 
Офицер бейнесінің «тағылымы» осы.

Роман авторы өмір оқиғасы мен уақыт шындықтарына сай 
кейіпкерлер жүйесін табиғи сомдап, іс-əрекет үстінде көрсетеді. 
Осы орайда, Мұқаш бейнесінің өзіндік өзгешелігі бары байқалады. 
Мұқаш өзі жайында былай дейді: «Мен таңқы мұрын, бадырақ көз, 
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шұнақ құлақтау, жарқабақтау, кірпішаш, қарыс маңдай, қара сұр 
жігітпін. Жасым 35-те. Əкем Тойбазар, өзім Мұқаш болғалы аузым 
асқа, ауым атқа жарыған емес. Ес біле есікте жүрмін». Онан соң 
Тілеубайдың қозысын, Шаманбайдың қойын баққанын, балалық 
базары жат босағада, кісі қабағын бағумен өткенін еске алады. «Қалай 
Бадығұлдың жылқысын бақтым, солай көзім ашыла бастады, – дейді 
ол, – Қашағанды жалғыз ұстаймын. Асауды жалғыз үйретемін. 
Күзетке жалғыз барамын. Боданда жылқы бағамын. Аязбен, асаумен, 
қараңғы ұзақ түнмен, ұрымен, қасқырмен, қауіп-қатермен алыспай, 
адам адам болмайды екен... Жылқы бақтым. кісі болдым». Мұқаш 
аузынан баяндалатын монологтан бұдан кейінгі жерде ел қатарына 
қосылғанын, отбасы болғанын, қызметке кірісе бастағанын, болыс 
болу ниеті барын да естиміз. Бірақ, ел үстінен күн көрген жоғарыдағы 
«қызметтерінің» əсерінен болыстыққа сайланбайды. Мамырбайдың 
баласы іс-қағаздарды кеңсеге тапсырыпты дегенді естиді. Тілін 
шайнап, тісін қайрайды. Кек қайыруды ойлайды. Ақтармен астыр-
тын байланысып, Мамырбайдың Ақбілегін оларға көрсетіп беріп, 
ағасынан кегін қайтарады. Мұның соңы белгілі – Ақбілек бір топ 
еркектің ортасына түсіп, қара мұртқа ермек болады... Бұл ретте 
Мұқаш – өз мүддесі үшін жан алып, жан беретін, бір есебі ішінде, 
түпкі ойында соны жүзеге асыруды ғана діттейтін пенде. Əйтсе 
де, «ішкі есебі» уақыт өте келе жария болып, соның азап – күйігін 
молынан да тартып жүреді. Жанама кейіпкер ретінде Мұқаш өз 
міндетін атқарғанымен Ақбілектің азапты, қасірет-күйінішке толы 
өміріне себепкер болды. Сол үшін де Мамырбай ауылының алғысын 
емес, қарғысын алады. Ал, біздің қоғамымызға теріс ой, екі жүзділік 
мінез жат. Мұқаш шындығы осы.

Жылтыр – ісінде бірлік, сөзінде береке жоқ кейіпкердің бірі. 
«Оның қылмаған бұзақылығы жоқ. Ол əуелде Матайдың Əбеніне 
тілмəш болған. Əбенмен бірігіп елді қанаған. Əбенге шəкірт болған. 
Ол қазынаның ақшасын да жеген. ...абақтыға жүз түсіп, жүз шыққан. 
0ның өтірігіне найза бойламайды». Бұл реттен алғанда Жылтыр 
ойымен де, ісімен де Əбен, Мұқаштар қатарында. Романдағы 
оқиғалардың даму эпизодтарының өзара байланыстары тұсында 
бұған əбден көз жеткізуге болады. Осы орайда, жазушы бедерлеген 
бейнелердің əрбірі өз орындарында əрі іс-əрекеттерімен нанымды сөз 
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болатындығын байқаймыз. Демек, қаламгер кейіпкер жансарайын 
ашуда да едəуір жетістіктерге жеткен, оларды даралауда дəлдік, 
нақтылық секілді сипаттарымен де ерекшеленеді.

Романдағы əйелдер бейнесін еске алғанда, Ақбілектің жақын, 
жақсы көретін жеңгесі – Үрқия жақсылыққа жаны құмар, мейірімді 
жан. «Бар айы-бы – пұшпағы қанаған жоқ, əйтпесе жібі түзу əйел». 
Мамырбайдың бəйбішесі дүниеден қайтқанда да, Ақбілектің ақ 
солдаттары жұртында қалып, Іскендір дуана арқылы еліне келген 
соң жанашыры да, сырлас – мұңдасы да Үрқия болды. Қайын 
сіңлісінің бақытты болғанын қалаған Үрқия оны Бекболатпен де 
кездестіреді. Баласын бауырына басып, тəрбие де береді. Бұл реттен 
алғанда – Үрқия жаңалық, жақсылықты өзгенің басына тілеуді, өзі 
соның жылу-шапағатымен өмір сүргенді қалайтын, əрі оның үстіне 
адалдығы мен адамгершілігі мол, қиындық-қиналыста жол табатын 
бедерлі бейне ретінде есте қалады. Ал, Өрік болса «үйге жылан кіріп 
келгендей сүйкімсіз», «қара сұр адам». Ақбілектің бауырларына 
да жағымсыз, жайсыз жан. Тағдырына назалы Өрік ашу-ызасын 
да Ақбілектен алатындай, жас өскін – Сара мен Қажікенге де осы 
ретпен қырын қарап, қаһарын, қарғысын сəт сайын сездіреді. 
Əсіресе. «Ақбілек екіқабат» деген сөзді естіген де көктен іздегені – 
жерден, жанынан табылғандай күй кешеді. Ақбілекке бірер күн 
«араздығын ұмытқан кісідей» сөйлесіп, жылы ұшырап, оң қабақ 
танытады. Ақбілек мұның шын екенін, аярлық екенін біле алмаған 
кездері де болады. Бірақ, бұл «кісімсу кезеңі» ұзаққа созылмайды. 
Ақбілектің аяғы ауырлығына көзін жеткізген соң аяушылығын 
ұмытып, араздығын өршіте түседі. Бұл орайда, Өріктің мінезі мен іс-
əрекеттерінен образ болмысына қатысты белгілер мол, əрі троптың 
түрлері: ирония (кекесін) иірімдері, сарказм (мысқыл) сипаттары, 
басқа да сатиралық элементтер де молынан ұшырасады. Автор 
сөз өнерінің көркемдік құралдарын бар бояу, бедерімен пайдалану 
нəтижесінде Өрік образын күншілдіктің көрсеткіші, арсыздық пен 
теңсіздіктің барометрі ретінде көрсетеді. Сондай – ақ, бағынан соры 
басым Кəмилə – ескі салт, əдет-дағдының құрбаны болғанымен 
дүниетанымы кең, жаны таза, төзімі берік бедерлі бейне.

Өмірде өз ісі мен орнын білетін адамдар аз емес. Романда да ондай 
тұлғалар бар, бірақ көп те емес. Айталық, Алтынайдың (Мұқаштың 
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келіншегі) күйеуі кекшіл, даңқ пен дақпыртқа жақын болғанымен 
өзі «үй міндеті – əйелде» екенін жақсы түсінген. Ал Іскендір дуана-
жақсылық, жаршысы, мейірімі мол, жанашыр жанның бейнесі ретінде 
көрінген. Тау-тас, сай-сала, ескі мола – бəрі де оған үй. Онда ел де 
жоқ. Оның елі дүйім қазақ. Онда мал да жоқ. Ол дүние жинамайды. 
Ақша берсең, – кез келген ауылдың балаларын жарастырады да, 
бəйге үлестіреді. Іскендір дорба салмайды, ірімшік, құртыңды 
алмайды, оған қолма-қол тамақ берсең болғаны. Ол істеген ісін, 
жасаған жақсылықтарын саудаға салмайды. Онда жасырын сыр, ішкі 
есеп жоқ. Міне, осындай кісі, яки пайдасы болмаса зияны тимейтін 
жан Ақбілекке кезіккен болатын. Ақбілек адасқанын айтқанда: 
«Алып барайын, жолға салайын», – деп нақты көмек еткен. Жасын 
да, еңбегін де есепке алмаған Іскендірдің бұл жақсылығы Ақбілекке 
ғана емес, оқырманға да жылы, – тағылымды əсер қалдырады. Роман 
авторы адам-пенденің, өмірдегі орны жақсылық жасаумен, ізгілік-
өнеге көрсетумен баянды, мағыналы екенін Іскендір дуана арқылы 
нанымды көрсеткен. Жинақтап айтқанда, романдағы образдар жүйесі 
өмір-тұрмыстан алынғаны, уақыт шындықтарына сай суреттелгені, 
ең негізгісі əр қайсысы өзіндік өзгешелік, əрекеттері арқылы 
қимыл жасайды. Əрекет-қимылда, сөз бен істе ортақ мұраттар бар. 
Қоғамдық, кезеңдік көріністерге сай қимыл-қозғалыстарды əрбір 
бейнеден, өмір-уақыт шындықтарынан байқауға болады. Ізденіс 
айналары, көркемдік-стильдік ерекшеліктер, эстетикалық құнды-
лық тар да айқын аңғарылады.

Тұтастай алып қарағанда, Ж. Аймауытұлының шығармашылық 
мұрасы, əсіресе күрделі жанрдағы туындылары («Күнікейдің 
жазығы», «Қартқожа», «Ақбілек») қазақ əдебиетіндегі реалистік 
прозаның даму жолдарын айқындап қана емес, қоғамдық, кезең-
дік құбылыстарды, адами-рухани мəселелерді көркемдік-идея лық 
тұрғыдан шебер де шынайы бейнелеуімен биік белеске көтеріл-
гендігінің, алыс-жақын шет ел қаламгерлерінің професси онал дық 
дəрежесіне жеткендігінің бірден-бір дəлелі де, дерегі де бола алады. 
Мұның өзі халық даналығында айқын бедерленгендей: «Шеберлік 
өмірді көре де түсіне білуден, сосын объектіні дұрыс таңдап ала 
білуден басталады». Демек, «Ақбілек» романы ұлттың талайлы 
тарихын, қазақ өмірінің қиын да күрделі кезеңің, басты түлғаның 
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ауыр да сындарлы сəттерін т.с.с. нақтылы көрініс, шынайы оқиға, 
бедерлі бейнелер арқылы көрсетіп, тақырып табиғатын, көркемдік-
эстетикалық мұраттарды шебер де шешен, шынайы үлгіде баяндаған 
байыпты, тағылымды туынды.

Ж Аймауытұлы шығармашылық шеберлігінің мың сан шынды-
ғының бір сыры осында жатыр.

Бұл – XX ғ.б. айқын көрініс тапқан қазақ романының үздік үлгісі, 
өрнекті өрісі, көркем шежіресі.

Бұл – «Ақбілек» романының тақырыптық ерекшелігі мен 
жанрлық жүйені меңгерудегі батыл қадамы, көркемдік-рухани 
байлығы болып та-былады.

Бұл – «Ақбілек» романының жанрлық-көркемдік ерекшеліктерін, 
тілдік-стильдік сипаттарын айқындайтын əрі шеберлік пен шешен-
діктің сырлы əлемін кең көлемде көрсететін, басты тұлғаның адами 
мұраты мен психологиялық қырларын ашатын елеулі еңбектер 
қатарына жатады.

Бұл – «Ақбілек» романына да қатысты айтылар кемел ой мен 
маңызды мəселелердің бірі болып табылады. Өйткені, «Ақбілек» 
əлемі – халқы-мыздың өткен өмірі мен тарихының, қазақ қызы 
мен əйелінің тағдыр-талайын кең көлемде суреттеген тағылымды 
туынды. Ұлт руханиятын, көркемдік танымды биік белеске көтерген 
даңқты туынды, айшықты қолтаңба жемісі. «Ақбілек» əлемінің 
ақиқаты осы.
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«Жүсіпбек – көркем сөздің ерен жүйрік зергері. Ол əрі ақын, əрі 
жазушы, журналист, публицист, сыншы, асқан шебер аудармашы 
жəне педагог - ағартушы».

 Қайым Мұхамедханов

«Ж.Аймауытов – бүкіл бітім табиғатымен, бар икем – қабілетімен, 
алған мамандығымен, істеген қызметімен негізінен ұстаз адам».

 Темірбек Қожакеев

«Мен Жүсіпбек Аймауытовтай шебер жазушыны бұрын-соңды 
көрген емеспін».

 Бейімбет Майлин

«Жүсіпбек қаламға қанша шебер, жүйрік болса, сөйлегенде ағып 
тұрған шешен еді».

 Сəду Мақашов

«Ж. Аймауытов – творчестволық интеллигенциясының жар-
қын өкілдерінің бірі, романист, драматург, аудармашы. Оның 
көркем шығармалары идеялылығымен, эстетикалық бояуларының 
қанықтығымен, стилінің əдемілігімен ерекшеленеді».

(шығармашылық мұрасын зерттеу 
жөніндегі Комиссияның қорытындысында)

Ғабит Мүсірепов

«Жүсіпбек Аймауытовтың роман, повесі-қазақ өмірінің айнасы. 
Ондағы сурет өлі, виртуалды сурет емес».

 Шериаздан Елеукенов

«... классикалық реализмді өз шығармасында жарқырата пай-
даланып, ешкімге жалынып-жалпылдамай өзіндік еркіндік пен 
тəуелсіздікті пайдаланып, алашшыл қалпын сақтап өткен дарын-
Жүсіпбек».

 Тұрсынбек Кəкішұлы

«Ақбілек» романынан адам мінездерінің энциклопедиясын 
көруге болады».

 Рамазан Тоқтаров
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Жүсіпбек Аймауытов шығармалары
Жүсіпбек Аймауытовтың прозасы

==============
Бес томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Ғылым, 1997.
==============
Бес томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Жібек жолы, 2002.
==============
Бес томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Жібек жолы, 2003. – 

312 б. – 2 т.: Романдар; 3 т: Повесть, əңгімелер, аудармалар. – 2005. – 
304 б.

 ==============
Шығармалары: Романдар, повесть, əнгімелер, пьесалар / Құраст. 

Қ. Керейкұлов. – Алматы: Жазушы, 1989. – 560 б. – Мазмұны: С. Қи-
ра баев. Ж. Аймауытов; Романдар: Қартқожа; Ақбілек; Күнікей дің 
жазығы. Повесть. Əңгімелер: Əнші; Елес. Пьесалар: Ескерту; Ел 
қорғаны; Мансапқорлар; Қанапия мен Шəрбану; Шернияз; Тұсі-
ніктер.

==============
Жүсіпбек Аймауытов. 11-кітап / С. Торайғыров атындағы 

MV-нін» Е. Бекмаханов атыңдағы «өлке тарихы мен этнография-
сын зерттеу орталығы»; орт. директоры А.Ж. Құдабаев; бас ред. 
Е. Арын. – Павлодар: ЭКО, 2003. – 126 б. – (Кереку-Баян кігапханасы; 
«Рухнама»)

==============
Аймаутов Ж. Ақ білек. Қартқожа: Романдар / Ж. Аймауытов. – 

Алматы: Ан арыс баспасы, 2009. – 376 б.
==============
Ақбілек: Роман. – Алматы: Раритет, 2003. – 240 б. – (Қазақ про-

засы қазынансынан)
==============
Ақбілек: Роман, повесть, əңгіме. – Астана: Елорда, 1998. – 324 б.
==============
Жаман тымақ: Өлеңдер, жұмбақтар, əңгімелер, ертегілер / 

Құраст.: Р. Тұрысбеков. – Алматы: Балауса, 1992. – 48 б.
==============
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Мағжанның ақындығы туралы: естеліктер, эсселер жəне зерттеу 
мақалалар / Құраст.: Д. Əшімханов. – Алматы: Жалын, 1992. – 264-
300 б.

==============
Мен қалай үйлендім?: Əңгімелер / Құраст.: Д. Əшімханұлы, 

Н. Қуантайұлы. – Астана: Таным, 2003. – 78 б.
==============
Псиқолоғия / Араб жазуынан көшiрген А. Ақажанова. – Алматы: 

Рауан, 1995. – 321 б. 
==============
Романдар. – Алматы: Ақ Арыс, 2009. – 376 б.
==============
Шернияз: пьесалар жинағы / Құраст.: Б. Құндақбаев. – Алматы: 

Өнер, 1990. – 336 б.

  * * *
==============
Ақбілек: Роман // Əйел теңдігі. – 1927. – № 3/15/. – 71-80 б.; 

№ 4/16/. – 61-68 б.; № 5/17/. – 69-76 б.; № 10-11/22-23/. – 113-122 б.; 
1928. – № 10/35/. – 52-59 б. – Қол қойған «Жанақ».

==============
Ақбілек: Роман // Жұлдыз. – 1989. – № 6. – 138-175 б.; № 7. – 119-

148 б.; № 8. – 126-155 б.; № 9. – 117-143 б. // Қызыл Ту. – 1990. – 28, 29 
қыркүйек; 2, 4, 5, 6, 9 қазан.

==============
Алты əңгіме / Əзірлеген Б. Байғалиев // Жұлдыз. – 1992. – № 2. – 

12-22 б. – Мазм.: Қара бақсы; Елес; Өзгермесе бұл не?; Томарбай мен 
қатыны; Жапырақтар; Қатындар.

Аманат: (Қартқожа хикаясынан) // Халық кеңесі. – 1993. – 
8 шілде. – 46.

==============
Ауру қалса да əдет қалмайды: / Тілшілерден: Əңгіме [Ел бас-

қарушыларды сынаған] // Қазақ. – 1917. – № 235. – 4 июль. – Қол 
қойған «Желкек»

==============
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Əйел тендігінің бұралаң соқпақтары: Қорлану: «Ақбілек» рома-
ны нан үзінді //Алаш мирас: Құжаттар жинағы. – Алматы, 1993. – 136-
137 б.

==============
Əйел – əлем, əйел – өмір, əйел – жыр: Əңгімелер // Қазақ əдебие-

ті. – 2003. – 7 наурыз.
==============
Əкесі мен баласы: Əңгіме // Лениншіл жас. – 1927. – № 6/29/. – 28-

32 б.; № 7/30/. – 30-34 б.
==============
Əнші: Əңгіме // Терме: Жинақ / Кұраст. Т. Жүргенов. – Алматы, 

1925. – 67-80 б. // Қазақ əдебиеті. – 1989. – 1 янв. – 8-9 б. 
==============
Əнші: [əңгімесінен үзінді] // Қазақ əдебиеті. – 2003. – 7 наурыз.
==============
Əнші: Əңгіме // Қазығұрт kz. – 2008. – № 2. – 77-84 б.
==============
Бажаның басы қышыды: Əзіл əңгіме // Əйел теңдігі. – 1927. – 

№ 10-1. – 104-108 б. – Қол қойған < Ақыл».
==============
Балаларға арналған жеті əңгіме // Пионер. – 1925. – № 1. – 17-

18 б. – Қол қойған «Жік».
==============
Баламен əңгіме // Пионер. – 1925. – № 2 – 3. – 7-12 б. – Қол қойған 

«Жік».
==============
Балалармен əңгіме: [Əңгімелер] / Материалдарды дайындаған 

Н. Қуантайұлы // Ақ желкен. – 2003. – № 1. – 28-29 б. – Мазм.: Күз; 
Құстар қысқа қалай даярланады?; Бие қайырдым; Қою сүт; Етікші; 
Қоян байғұс; Күзем; Егін ору; Жел

==============
Баушы мен бала: Əңгіме // Лениншіл жас. – 1927. – № 3 – 4. – 22-

26 б. // Жас Алаш. – 1992. – 29 сəуір.
==============
Бетім-ау, құдағи ғой: Əңгіме // Абай. – 1918. – № 4. – 13-15 б. – 

Қол қойған «Жүсіпбек».
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==============
Болыстікінде: «Қартқожа» романынан үзінді // Жетісу. – 1989. – 

11 янв. // Коммунизм таңы. – 1989. – 4 февр.
==============
Боранды болжағыш əулие: Əңгіме // Лениншіл жас. – 1926. – 

№ 1-2. – 32-35 б. – Қол койған «Ж».
==============
«Біз халық үшін туғанбыз» / Əзірл. Г.Əбжəлелқызы // Нұр-

Астана. – 2010. – 28 қаңта (№ 3). – 1, 7 б. 
==============
Гəп қол ағашта...: Əнгіме // Қазақ тілі. – 1926. – 4 окт. – Қол койған 

«Таңашбай».
==============
Далада наурыз: Əңгіме // Қызыл Қазақстан. – 1921. – № 18-19.
==============
Елес: Əңгіме // Жас қазақ. – 1924. – № 5 – 6. – 50-55 б. // Лениншіл 

жас. – 1989. – 6 янв. – Қол койған «Келешек».
==============
Еліктеу: Əңгіме // Қазақ əдебиеті. – 2010. – 17-23 қыркүйек. 

(№36). – 9 б.
==============
Жаңабайдың жанындағы трагедия: Əңгіме // Жас қазақ. – 1924. – 

№ 7-8. – 25-28 б.; № 9. – 22-27 б.; № 10-11. – 23-27 б.; // Лениншіл жас. – 
1925. – № 1-2. – 21-23 б. – Қол койкан «Қызылбас».

==============
Жаңа талап: Əңгіме // Жаңа мектеп. – 1929. – № 2. – 60-65 б. – Қол 

койған «Жүсіпбек».
==============
Жидебайдың баяндамасы // Ақ жол. – 1925. – 7 акпан.
==============
Жол бойында: Əңгіме // Ақ жол. – 1925. – 10 мамыр.
==============
Жол үстінде: Əңгіме // Терме: Жинақ / Құраст. Т. Жүргенов. – 

1925. – 83-94 6.; // Қазақ əдебиеті. – 1990. – 13 шілде. – 8-9 б.; // Семей 
таңы. – 1989. – 17 окт.
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==============
Қорғансыздың күні: (Жаңа кітап) // Қазақ тілі. – 1922. – 22 апр.
==============
Көк өгіз: Ертегі. – Қазбас, 1929. – 12 б.; // Жас Алаш. – 1992. – 

29 сəуір.
==============
Көтеріліс: «Қартқожа» романынан үзінді // Мəдениет жəне 

тұрмыс. – 1989. - №3. – 14б.
==============
Күдіріс: Əңгіме // Қазақ тілі. – 1923. – № 59-61. – Қол қойған 

«Жік».
==============
Күнікейдің жазығы: Повесть // Жаңа əдебиет. – 1928. – № 7. – 11-

21 б.; № 8. – 5-10 б.; № 10. – 31-40 б.; 1929. – № 3. – 45-56 б.;
==============
Күнікейдің жазығы: Повестен үзінді // Қазақ əдебиеті. – 1989. – 

13 окт. – 8-9 б.
==============
Қара бақсы: Əңгіме // Лениншіл жас. – 1925. – № 7. – 49-56 б. – 

Қол қойған «Таңашбай».
==============
Қартқожа: Əңгіме. – Қызылорда – Ташкент: 1926. – 208 б.; Еңбек-

ші қазақ. – 1926. – 25 окт.
==============
Қартқожа: Роман // Жалын. – 1989. – № 2. – 36-61 б.; №3. – 42-66 б.; 

// Қазақстан əйелдері. – 1989. – № 2. – 18-21 б.; Орталық Қазақстан. – 
1989. – 17-18, 19 февр.

==============
Қартқожа (Роман) // Қазақ прозасы: Хрестоматия. Үш томдық. – 

Алматы: Ғылым, 2001. – 3 т. – 350-469 б.
==============
Қартқожа (Романнаи үзінді). Мағжанның ақындығы туралы 

Ташкенттегі қазақ студенттеріне етілген баяндама // Қазак əдебиеті: 
Хрестоматия. Жалпы білім беретін мектептің 11-сыныбына арналған 
оқу құралы. – Алматы: Мектеп, 2002. – 32-72 6.
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==============
Қызыл отау, қызыл бике: Əңгіме // Əйел теңдігі. – 1929. – № 2-3. – 

60-65 б.; № 4-5. – 54-62 б.; № 6-7. – 53-62 б.; № 9-10. – 45-52 б.
==============
Мысыққа ойын, тышқанға өлім: «Қазақ тілі» газетінде жария-

ланған «Елес» əңгімесі / Дайындаған Б.Бейсенбаев // Ақиқат. – 
1992. – № 8. – 80-83 б.

==============
Оқушыларымызға: Əңгіме // Жас қайрат. – 1926. – 4 қазан.
==============
Пəренже ертегісі: Əңгіме / Араб əрпінен көшірген Ж. Ахмадиев 

// Жас Алаш. – 2000. – 21 қазан
==============
Пəренже: Ертегі // Əйел теңдегі. – 1927. - №6. – 55 – 63б.
==============
Сайлау құртының өршуі // Қазақ. – 1914. – № 68. – 30 июнь. – Қол 

койған «А.Ж.»
==============
Тау еліндегі оқиға. – Ташкент: 1925. – 78 б.
==============
Тау қолтығында: Əңгіме // Жаңа мектеп. – 1929. – № 2. – 53-

57 б.  – Қол қойған «Таңашбай».
==============
Тəубе қылды: Əңгіме // Жаршы. – 1929. – № 1. – 6-8 б.; // Түркі-

стан. – 1994. – 9 қараша
==============
Томарбай мен қатыны: Əңгіме // Жас қазақ. – 1924. – №5-6. – 65 – 

69б.; №7 – 8. – 19 – 25б. – Қол қойған «Қызыл бас»; Алматы ақшамы. – 
1990. – 21 маусым. – (Дайындаған Б.Байғалиев); // Лениншіл жас. – 
1924. – №5 – 8. – Қол қойған «Қызылбас».

==============
Төңкеріс жемісі һəм əлеумет кызметкері: Əңгіме // Қазақ тілі. – 

1923. – №5. – Қол қойған «Жік».
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Жүсіпбек Аймауытовтың өлеңдері 
==============
Алаш ұраны: Ғаскер; Ұран; Өлеңдер; / 1918 жылы «Абай» журна-

лы ның № 1, 7 жарияланған; редакцияға тапсырған Б. Бай ға лиев // 
Жұлдыз. – 1991. – № 5. – 88-89 б.

==============
«Арғы атам ер түрік...»: Өлең // Азия Транзит. – 2000. – № 4. – 

10 б.
==============
Ах-ха-ха-лау: Мысқыл: Өлең «Жас иісшіл» шалдары əжуалаған. 

// Алаш. – 1917. – № 16. – 30 март.
==============
Əскер маршы: Өлең // Ана тілі. – 1991. – 5 қыркүйек.
==============
Əскер өлеңі: Өлең / «Абай» жур., 1918 ж. № 7 // Жұлдыз. – 1998. – 

№ 12. – 3-4 6. – (Алаш ұраны).
==============
Баяғы жұт қоянда: Өлең // Қазақ. – 1915. – № 159. – 29 ноябрь. – 

Қол қойған «Желкең».
==============
Досыбаева А.Ж. Аймауытұлының ақындығы: жанр жəне шебер-

лiк // Мұхтар Əуезов жəне əлем əдебиетi: Халықаралық ғыл. – 
теориялық конф. материалдары (21 қыркүйек, 2004 ж.). – Алматы: 
Қазақ ун-тi, 2004. – 268-278 б.

==============
Жазушыларға: [Əйел теңдігі туралы өлең] // Алаш. – 1917. – 

№ 10. – 8 февр. – Қол қойған «Юсіпбек»
==============
Жас əскер: Өлең: [Бəйге алған] // Лениншіл жас. – 1925. – №1-2. – 

34 б.; // Жас қазақ. – 1924. – № 10-11. – 65-66 б. – Қол қойған «Жік».
==============
Жас көсемдер маршы: Өлең // Жас қазақ. – 1924. – № 12-13. – 107-

108 б. – Қол койған «Жік».
==============
Жаман тымақ: Сықақ өлеңдер. – Ташкент: Қазбас, 1929. – 16 б.
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==============
Жаман тымақ: Өлендер, жұмбақтар, əңгімелер, ертегілер / 

Ж. Айма уытов; Құраст. Р. Тұрысбеков. – Алматы: Балауса, 1992. – 
48 б.

==============
Көшу: Өлең // Абай. – 1918. – № 12. – Қол қойған «Ж.А»; // 

Лениншіл жас. – 1989. – 6 янв.
==============
Қызыл бидай: Əн жазылған өлеңі // Халық əндері мен халық 

композиторларының əндері. – Алматы, 1990. – 194 б.
==============
Қызыл бидай: Өлең // Алматы ақшамы. – 2003. – 3 сəуір.
==============
Ленин жақын, Саптыаяқ, Кедейдің қысқы панасы: Өлеңдер // 

Қызыл Ту. – 1989. – 14 окт.
==============
Ленинге: Жоқтау өлең // Еңбекші қазақ. – 1924. – 27 янв.; // 

Мəдениет жəне тұрмыс. – 1989. – № 3. – 14 б.: // Өркен. – 1989. – 21 янв. 
// Денсаулық. – 1990. – № 4. – 1 б.

==============
Милиция маршы: [Əні мен өлеңі Ж. Аймауытовтікі] / Қазақ 

əдебиеті. – 1998. – 13 қантар (№ 2). – 7 б.
==============
Не қып жатыр?: [Сол кездегі қазақ өмірі туралы] // Алаш. – 1917. – 

№ 11. – 16 февр. – Қол қойған «Юсіпбек».
==============
Нұр күйі: Өлең / Дайындаған С. Дəуітов // Алматы ақшамы. – 

1989. – 5 янв.
==============
Ой, Кер заман, кер заман: Өлең // Көкшетау. – 1990. – 6 қазан.
==============
Оқу, білім. Тырна. Ұршық. Балға. Диірмен. Кет надандық. Ескі 

əдет: Өлеңдер // Алаш. – 1992. – 29 сəуір.
==============
Ұран; Біз қазақ: Өлеңдер // Оңтүстік Қазақстан. – 1989. – 15 февр.
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==============
Ұран: Өлең / «Абай» жур., 1918 ж. // Жұлдыз. – 1998. – № 12. – 

4-5 б. – (Алаш ұраны); // Ақиқат. – 1997. – № 3. – 35 б.
==============
Ұршық: Өлең // Алаш. – 1917. – № 19. – 28 апр.
==============
Ұршық; Жамила; Ах-ха-ха-лау; Тұңғиық түпсіз астында: Өлеңдер 

// Өркен. – 1989. – 21 янв.

 Жүсіпбек Аймауытовтың пьесалары
==============
Ел қорғаны: 1 перделі пьеса. – Ташкент: 1925. – 45 б.
==============
Қанапия мен Шəрбану: 4 перделі драма. – М.: СССР халықтары-

ның кіндікбас /күншығыс бөлімі /, 1926. – 72 б.
==============
Қанапия мен Шəрбану: 4 перделі драма / Дайындаған С. Дəуітов 

// Қазақстан мұғалімі. – 1989. – 20 янв.; // Коммунизм таңы. – 1989. – 
4 февр.

==============
Ескі тəртіппен бала окыту: I перделі комедия; Рабиға: 1 перделі 

драма: Пьесалар // Сарыарқа. – 1917. – 20 дек.
==============
Мансапқорлар: Пьеса. – М.: 1925. – 58 б.
==============
Рабиға: Бір перделі драма. – М.: 1926. – 26 б.: // Əлем: Альма нах: 

Өлеңдер, очерктер, əнгімелер. – Алматы: Жазушы, 1991. – 67-77 б.
==============
Сылаң қыз: Бір перделі күлдіргі комедия. – Орынбор: 1922. – 19 б.
==============
Сылаң кыз: Пьеса, қолжазба. – ж.б. – 24 б.
==============
Шернияз: Пьеса: 5 бөлімді. – Семей: 1926. – 120 б.
==============
Шернияз: Пьесалар жинағы / Ж. Аймауытов; Құраст. Б. Құндақ-

баев. – Алматы: – Өнер, 1990. – 136 б.



33

Жүсіпбек Аймауытовтың аудармалары
==============
Əкесі мен баласы: /Конрат Берковичтен // Лениншіл жас. – 1927. – 

№ 6 /29/. – 28-32 б.; № 7/30/. – 30-34 б.
==============
Балжан: Əнгіме / Р. Тагордан ауд. // Лениншіл жас. – 1926. – 

№ 1-2. – 15-20 б.
==============
Бəренжі ертегісі: Əңгіме / Орысшадан ауд. // Əйел тендігі. – 

1927. – № 6/18/. – 55-63 б.; // Алматы ақшамы. – 1990. – 30 қараша. – / 
Баспаға əзірлеген Ж. Ахмадиев

==============
Дəмелі: Роман / Француз жазушысынан Дюшен Фердинанттан 

өзгертіп ауд. – Қызыл-Орда: Қазмембас, 1928. – 119 б.; // Парасат. – 
1990. – № 4. – 18-21 б. – Əзірлеген С. Дəуітов.

==============
Интернационал: Өлең / Ауд. Ж. Аймауытов // Қазақ əдебиеті. – 

6 янв.; // Семей таңы. – 1989. – 4 янв.; // Көкшетау. – 1990. – 6 казан.
==============
Күштілердің күші: Əңгіме / Д. Лондоннан ауд.// Лениншіл жас. – 

1925. – № 6. – 8-12 б; № 7. – 34-40 б.
==============
Қатындар: Қабарды ұлтының ертегісінен аударма // Еңбекші 

қазақ. – 1924. – 19 авг.
==============
Өлең Сұңқарға: Əңгіме / М. Горькийден ауд. // Жас қазақ. 1924. – 

№ 4. – 46-49 б.
==============
Сарақ сері: Үш сахналы драма / А.С. Пушкиннен ауд. – Ташкент: 

1926. – 36 б.
==============
Су жүзінде: [Ги де Мопассанның шығармасынан аударылған]// 

Жас Алаш. – 2002. – 8 қаңтар (№ 3).
==============
Тас мейман: Төрт сахналы драма / А.С. Пушкиннен ауд. 

Қызылорда: 1926. – 56 б.



34

==============
Тау еліндегі оқиға: Əңгіме / С. Чуйковтан ауд. – Ташкент: 1925 – 

78 б.
==============
Теңсіз телегей аттаныс: Əнгіме / Д. Лондоннан // Жаңа мектеп. – 

1926. – № 4. – 60-64 б.; № 5. – 53-61 б.
==============
Тұқым: [Татар халқының тұрмыстары туралы Конрад 

Берковичтен аудармасы] // Жаңа мектепү. – 1927. – № 1. – 85-91 б.
==============
Тұңғиық түпсіз астында: Өлең // Жас қазақ. – 1924. – № 7-8. – 17-

19 б.

Жүсіпбек Аймауытовтың публицистикасы
==============
Адам баласының жаратылысы // Жас қазақ. – 1923. – № 2-3. – 32-

33 б. – Қол қойған «Табиғатұлы».
==============
Азық – түлік жабдығы // Қазақ. – 1917. – № 243. – 14 сент. – Қол 

қойған «Желкек»
==============
Азық-түлік жайы: [Қазақ елінің экономикалық жағдайына 

арналған мақала] // Сарыарқа. – 1917. – № 5. – І5 июнь. – Қол қойған 
«Ж.А.»

==============
Анкетаға жауап /Дайындаған К.Ерғазиева // Ақ желкен. – 1993. – 

№ 9. – 12-14 б.
==============
Ауыл шаруашылығы: [Жетісу өңірінің шаруашылығы жайлы 

мақала] // Тілші. – 1923. – 6 апр. – Қол койған «Ж.А.».
==============
Ауылдарда: [Баянауылда болып жаткан салық жұмысы, сот 

жұмысы, сайлау, кеңсе-қызметі, коперация жұмыстарының барысы 
жайында мақала] // Қазақ тілі. – 1926. – 10 фев. – Қол қойған «Таңаш-
бай».



35

==============
Əйелді мектепке алыңдар // Ақ жол. – 1924. – 26 янв.
==============
Əйелдің еркекпен қатынасы жайынан: Публицистика: [Дəрігер-

дің кеңесі] // Əйел теңдігі. – 1928. – № I. – 38-40 б. – Қол қойған 
«Ақыл».

==============
Əмен Жүсіпұлы: Публицистика // Алматы ақшамы. – 1988. – 

30 желтоқсан.
==============
Əскери жастар туралы // Қазақ тілі. – 1926. – 30 маусым.
==============
Байлық, кедейлік: // Абай. – 1918. – № 1. – 13-15 б.; // Ақиқат. – 

1995. – № 6. – 64 б. – / Əзірлеген Р. Сарғожин
==============
Басқармаға хат: [Өзінің «Танашбай» деген бүркеншік аты ту-

ралы жазған хаты] // Еңбекші қазақ. – 1927. – 3 март / № 51/.
==============
Жазу мəселесі: [А. Байтұрсыновтың «Тіл құралы» оқулығы жəне 

«ұ», «ү» əріптерінің жазылу емлесі жайындағы мақала] // Қазақ. – 
1915. – № 114. – 28 март. – Қол койған «Желкек»

==============
Жаңа өмірге аяқ басты: Мақала // Ақ жол. – 1925. – 7, 9 янв., – Қол 

қойған «Жүсіпбек».
==============
Жарасымды суреткер: [«Ақ жол» (1924 ж. 9 қазан № 491) газетінен 

/ Дайындаған Д.Əлғожаев] // Алматы акшамы. – 1994. – 10 қаңтар
==============
Жарасымды сүгіреттер: Оқшау сөз // Ақ жол. – 1924. – 9 қазан.
==============
Жас мамандар еңбегі: Мақала // Жас қазақ. – 1924. – № 2-3. Қол 

қойғандар «Екеу».
==============
Жер тəңірісі: Публицистика // Еңбекші қазақ. – 1924. – № 234.
==============



36

20 минөтте тыңғасын: [Дем алып тынығу жайында] // Əйел 
теңдігі. – 1928. – № 2 /26/. – 36-38 б.

==============
Жұрт алдында жауапкер: [Құрылтай, земство сайлауларындағы 

партияшылық талас-тартыс сөз етілген] / Тілшілерден // Қазақ. – 
1918. – /№ 258/. – 5 янв. – Қол койған «Желкек»

==============
Қазіргі саяси хал / Əзірлеген Н. Қуантайұлы // Жас Алаш. – 

2002. – 3 тамыз (№ 92). – 5-6 б.
==============
Қазақ партиясын жою туралы бір-екі ауыз сөз: [«Қазақ тілі» 

газ. 1923 ж. 29 маусымдағы санында жарияланған мақаласы] // 
Түркістан. – 2000. – 7 сəуір.

==============
Қазақ партиясы туралы // Қазақ тілі. – 1923. – 12 июнь. – №45 

/’315/. – Қол қойған «Ж».
==============
Қазақтың өзгеше мінездері / Аймауытов Ж., Əуезов М. // Алаш. – 

1917. – 30 март. – Қол қойғандар: Аймауытов Ж., Əуезов; // Əуезов М. 
Алаш. – Алматы: Ғылым, 1997. – ; // Лениншіл жас. – 1990. – 27 шілде. – 
(Редакцияға ұсынған Қ. Сыздықов); // Жібек жолы.  – 1991. – № 3. – 28 
б.; // Парасат. – 1997. – № 8. – 9 б.; // Əуезов М. Шығармаларының елу 
томдық жинағы. – 1Т. – 43-45 б.; // Əуезов М. Тандамалы. – 326-327 б.

==============
Кенесшіл Россияда: Мақала // Тілші. – 1923. – 20 март. – Қол 

қойған «Ж.А.».
==============
[Мағжан Жұмабаевқа хат] // Алаш ақиықтары: мақалалар, 

деректі құжаттар, аудармалар. – Алматы: 2006. – Т5. – 10-11 б.
==============
Кітап сыны: [Тимирязев «Дарвин əне оның оқуы» осы кітаптың 

қазақша аудармасына сын]. Лениншіл жас. – 1925. – 7. – 58-60 б. – Қол 
қойған «Желкек».



37

==============
Құтыру: Публицистика: [Ауырудың белтілері жəне онан сақ та -

лу дың жолдары туралы] // Ауыл тілі. – 1926. – 1 қыркүйек: // Денсау-
лық. – 1990. – № 12. – 25 б. – /Дайындаған Сарғожин.

==============
Қызыл əскер жайынан: [Əскердегі жастардың тұрмыстары ту-

ралы] // Қазақ тілі. – 1926. – 30 июнь. – Қол қойған «Таңашбай».
==============
Лайықты қошемет: [Ахмет Байтұрсыновтың Ташкентке ба рып, 

ондағы тұратын қазақтарды көшіріп алу алу туралы ой пікіріне, 
халықың ризашылық білдірген қошеметі жайлы] // Тілші. – 1922.-10 
сент. – Қол қойған «Ж.А.».

==============
Мағжанның ақындығы туралы: [«Лениншіл жас» журн., № 5. – 

1923 ж.] // Сын. – 2007. – Қараша. – (Тұсаукесер саны). – 8 – 26 бет. 
==============
Мемлекет құрылыс: [Мақалада мемлекет құрылысы, əкімшілік 

органдар, баспасөз, жер пайдалану туралы пікірлер берілген] // 
Сарыарқа. – 1917. – № 3. – 25 июнь. – Қол қойған «Юсіпбек».

==============
Ми қалай құрылған? // Жас қазақ. – 1923. – № 2-3. – 26-29 б. – Қол 

қойған «Табиғат сүюші».
==============
Молла Ирамидтің кітап жазуға қалай кіріскені / Жаңа əдебиет. – 

1928. – №9. – 10
==============
Heгe арналсаң соны істе: [Əр адамның өз орнына, не нəрсеге 

зеректігіне сəйкес қызмет істеуі керектігі жөнінде] // Соц. Қазақстан. – 
1989. – 7 янв.

==============
Неге неке бекем емес?: // Əйел теңдігі. – 1928. – № 8. – 45-52 б. – 

Қол қойған «Ақыл».
==============
Нұр күйі: Күйлі сөз // Ақ жол. – 1925. – 6 апр. – Қол қойған 

«Жүсіп бек».



38

==============
«Өз жайымнан мағлұмат»: [М.Əуезовтың архивінен табылған 

өмірі, еңбектері туралы мағлұматтар] // Қазақ əдебиеті. – 1988. – 
23 дек. – 3-11 б.

==============
Өсиеттнама жазу: Мақала // Айқап. – 1913. – 118-121 б. – Қол 

койған «Ж». 
==============
Өтінішке жауап // Қазақ. – 1916. – № 180. – (10 мамыр). – Қол 

қойған «А.Ж.». 
==============
Пара алу тоқтала ма? // Ақ жол. – 1924. – 22 қараша.
==============
Партия // Сарыарқа. – 1917. – № 3. – 25 маусым. – Қол қойған 

«Ж.А».; // Ана тілі. – 1992. – 23 апр.
==============
«Ризамын өзіңе де, сөзіңі де»; [Мəшһүр Жүсіп Көпеев пен 

Жүсіпбек Аймауытовтың жазысқан хаттарынан] / Газетке əзірлеген 
С. Дəуітов // Соц. Қазақстан. – 1990. – 1 мамыр; // Сарыарқа самалы. – 
2002. – 13 қыркүйек.

==============
Сабақ берген қозғалыс: [1905 жылғы қанды жексенбі] // Пио-

нер. – 1925. – № 1. – 11-12 б. – Қол қойған «Жүсіпбек».
==============
Тіл туралы // Еңбекші қазақ. – 1926. – 9 наурыз.
==============
Тұр бұқара! Жиыл кедей! Ұмтыл жастар // Сарыарқа. – 1917. – 

19 маусым.
==============
Үй қандай болу керек: [Тұрмыс қажеттері туралы] // Əйел тең-

дігі. – 1928. – № 2. – 39-44 б. – Қол койған «Ақыл».
==============
Үлгілі мектеп // Ақ жол. – 1924. – 14 желтоксан.
==============
Қожа-Ахмет Яссауидің күмбезі туралы // Жаңа əдебиет. 1929. – 

№ 1. – 70-81 б. – Қол койғаң «Жүсіпбек»; // Парасат. – 1990. – 



39

№ 3. – 6-7 б. – Дайындаған С. Дəуітов; // Заман-Қазақстан. – 1994. – 
20 қыркүйек. – 7 б.: //Сарыарка самалы. – 1994. – 27 қазан. – 3 6.;

==============
Шəкəрім ақсақалға: [Ш. Құдайбердиевтің «Шежіре» кітабына 

берілген сын] // Қазақ. – 1916. – №1 68. – 9 ақпан. – Қол қойған «Желкек».

Көркем əдебиет туралы мақалалары
==============
Аймауытов Жүсіпбек., Əуезов Мұхтар Омарханұлы. Абайдан 

соңғы ақындар: [М. Жұмабаев, А. Байтұрсынов, С. Торайғыровтар 
туралы / Дайындаған Р. Сарғожин] // Əуезов М. Қазақ əдебиеті. – 
Алматы: Ғылым, 1997. – 1990. – 10 тамыз.; // Шығармаларының елу 
томдық толық жинағы. – 1т. – 90 – 96б.

==============
Мағжанның ақындығы туралы // М. Жұмабаев. Бес арыс: Естелік-

тер, эсселер жəне зерттеу мақалалар / Құраст. Д. Əшімханов. – Aлматы, 
1992. – 264-293 б.; Шығармалары. – Алматы, 1989. – 400-428 б.

* * *
==============
Жаңадан табылған шығармалар // Жұлдыз. – 2003. – № 3. – 3-31 б.
==============
Аударма туралы: Көркем əдебиет туралы мақала: / «Терме», 1925, 

№ 1. – 128-129 б. // Қазақ əдебиеті. – 1989. – 6 қаңтар.; // Семей таңы. – 
1989. – 4 қаңтар.

==============
Аманат: С. Торайғыров туралы // Халық кеңесі. – 1993. – 8 шілде
==============
Ашық хат: [С. Торайғыров ұлының сөздерін жинау туралы мақа-

ла] // Еңбекші қазақ. – 1926. – 19 қараша.
==============
Əдебиет жəне сын мəселелері: [Ғ. Тоғжановтың кітабы жайлы] // 

Еңбекші қазақ. – 1929. – 14 тамыз. – Қол қойған «А.Ж.».
==============
Əдебиет мəселесі: [Əдебиет талқысы туралы мақала] // Ақ жол. – 

1925. – 1 сəуір. – Қол койған «Жүсіпбек».



40

==============
Əдебиет мəселесі; Көркем əдебиетті саралау: [Əдебиет талқы сы 

туралы мақала] // Қазақ əдебиеті. – 1992. – 10 шілде. – 14 6.
==============
Əдебиет мұралары: Мақала //Еңбекші қазақ.. – 1927. – 20 шілде. – 

Қол қойған «Таңашбай».
==============
«Екеу»: Абайдан соңғы ақындар / Ж. Аймауытов, М. Əуезов: 

[«Абай» журналы № 5, 1918 жыл] / Баспаға дайындаған А. Ес пенбетов 
// Абай. – 1993. – № 5. – 48-51 б.

==============
Аймауытов Жүсіпбек., Əуезов Мұхтар Омарханұлы. Абайдың 

өнері һəм қызметі: [1918 ж. «Абай» журналында жарық көрген мақала 
// Əуезов М. Қазақстан коммунисі. – Алматы: Ғылым, 1997. – 1989. – 
№ 12. – 68-71 б. – (Дайынд. Р. Сарғожин); // Азия. – 1993. – қазан. – (№ 
41). – 5б.; // Абай. – 1995. – № 1 – 2. – 138-140 б.; // Əуезов М. Шығарма-
ларының елу томдық толық жинағы. – 1 т. – 62-67 б.

==============
Аймауытов Жүсіпбек., Əуезов Мұхтар Омарханұлы. Көркем 

əдебиет туралы: [Айтыс peтiндeJ // Еңбекші қазақ. – 1927. – 8, 9 
тамыз. – (Қол қойған «Екеу»); // Қазақ əдебиеті. – 1989. – 3 қараша. – 
(Газетке дайындаған Р. Рүстембекова).

==============
Қалай жазу керек: [Көркем əдебиетті жазу жайлы] // Жаңа 

əдебиет. – 1928. – № 10. – 72-77 б. – Қол койған «Ақыл».
==============
Өлең мен көркем əнгіменің ұқсастық айырмасы // Жаңа əдебиет. – 

1929. – № 1. – 89-97 б. – Қол қойған «Ақыл».
==============
Сұңқар жыры: [М. Жұмабаевтың, М. Горькийден аударған 

«Сұңқар жыры» əңгімелерінің аудармасы туралы жазылған сын 
мақаласы] / Қазақ əдебиеті. – 1989. – 6 қаңтар.; // Семей таңы. – 1989. – 
14 қаңтар

==============
Ысқақұлы Д. Əдебиет сынмен көркейеді: [Ж. Аймауытұлының 

сыншылық қызметі хақында] // Жалын. – 2005. – № 11. – 36-43 б.
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Баспасөз жайлы мақалалары
==============
«Абай» журналы туралы / Əзірлеген Р. Сарғожин // Жалын. – 

1989. – № 6. – 102-103 б.
==============
Баспасөз күніне даярланыңдар // Тілші. – 1927. – 23 сəуір
==============
Газет тілі қалай түзеледі? // Еңбекші қазақ. – 1925. – 26 қараша 

(№ 409). – Қол қойған «Жүсіпбек».
==============
Ел газетке не жазбақ?: [Газетке шаруа жайлы, оқу, əйел теңдігі, 

əкімшілік сот, жастар тұрмысы жəне жұмысшылар жайын жазып 
отыру туралы] // Еңбекші қазақ. – 1924. – 5 мамыр // Соц. Қазақстан. – 
1989. – 17 желтоқсан. – 4 б.

==============
Журнал туралы: [Жазушының 1918 жылы 4 ақпанда шыққан 

«Абай» журналына жазған беташар сөзі] // Абай. – 1992. – № 1. – 3-5 б.
==============
Тілшілер не жазу керек? // Əйел теңдігі. – 1928. – № 1. – 45-46 б. – 

Қол койған «Ақылшы».
==============
«Шаншар» журналы туралы // Ақ жол. – 1925. – 26 қаңтар.

Мəдениет, өнер жайлы мақалалары
==============
Жан жүйесі мен өнер таңдау / Ж. Аймауытов // Мектептегі 

психология = Психология в школе. – 2008. – № 5. – 39-42 б.
==============
Асыл қазына жиналса екен: [Қазақтың өнеріне, асыл мұрасына 

назар аудару, оны жинау туралы] // Еңбекші қазақ. – 1925. – 27 мамыр.
==============
Əн-күй жайында: Мақала // Еңбекші қазақ. – 1928. – 16 ақпан 

(№ 39). – Қол қойған «Таңашбай».
==============
Əнші // Алтын орда. – 2006. – 24 ақпан. – 2 наурыз (№9).
==============
Бардың жоғы болмайық: [Театр туралы] // Еңбекші қазақ. – 

1927. – 2 маусым.
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==============
Бұл да ұлт театры жайында: [Театр туралы] // Еңбекші қазақ. – 

1925. – 10 желтоқсан.
==============
Дағдылы жол мен айлалы жол: [Оқу-ағарту жəне мəдениет 

жайлы] // Жас қазақ. – 1924. – № 5-6. – 70-76 б.; № 7-8. – 41-43 б. – Қол 
қойған «Тайбағар».

==============
Қазаққа пайдалы жас талап / Кеменгерұлы Қ. Байтасұлы F., 

Аймауытұлы Ж.: [Қазақ өнері туралы «Ақ жол» /1924 ж. 11 желтоқсан 
/ газетінде жарияланған мақала] // Егемен Қазақстан. – 1992. – 25 
шілде.

==============
Коммунизм кезінде өнердің маңызы: [Мəдениет, өнер жайлы] // 

Еңбекші қазақ – 1925. – 13 ақпан
==============
Қалыбек, артіс: [Қалыбектің театр сахнасына келуі жайында // 

Еңбекші қазақ. – 1927. – 21 қазан. – Қол қойған «Таңашбай» // Егемен-
ді Қазақстан. – 1992. – 15 ақпан.

==============
Құтты болсын!: [Қызылорда астанасында ашылған алғашқы 

театр жайында] // Еңбекші қазақ. – 1927. – 17 қаңтар.
==============
Ташкентте сауық кеші // Ақ жол. – 1924. – 27 қазан.
==============
Театр кітаптарын қалай көбейтеміз: [Ұлт театрын ұйымдастыру 

туралы оқу комиссариатының істеген жұмыстарын айта келіп, пьеса 
жазу туралы мəселе көтерген] // Еңбекші қазақ. – 1926. – 3 қаңтар.

==============
Ұлтты сүю // Қазақ альманағы. – 2009. - №2. – 87 – 96б.
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Жүсіпбек Аймауытовтың 
ғылыми-педагогикалық еңбектері

==============
Жүсіпбек Аймауытов: «Мұғалімнің салақтығын сезсе, балалар 

да салақ бола бастайды...» // Сарыарқа самалы. – 2003. – 10 сəуір. – 4 б.
==============
Ана тілін қалай оқыту керек? // Жаңа мектеп. – 1925. – № 2. – 

17-24 б.
==============
Дəйекші жөнінен: [Жаңа əліппешілер съсзінің қарсаңына орай 

ойласу ретінде] // Еңбекші қазақ. – 1928. – 23 қараша.
==============
Емле, əріп жайынан: [Айтыс ретінде] // Еңбекші қазақ. – 1927. – 

27 сəуір.
==============
Емлені оңайлату жобасы // Жаңа мектеп. – 1928. – № 4 – 5. – 34-

38 б.
==============
Емлені езгертуге жоба: [Қазақтың жазу емлесін өзгерту туралы] 

// Еңбекші қазақ. – 1924. – 7 қаңтар.; Қазақ тілі. – 1924. – 6 ақпан.
==============
Жазу мəселесі туралы соңғы соз // Еңбекші қазақ. – 1924. – 23, 25 

мамыр (№ 173, 179).
==============
Жақсылап дайындалуымыз керек: [Оқытушылар съезі қарсаңын-

да] // Еңбекші қазақ. – 1927. – 20 қаңтар.
==============
Жаңа əліпби қозғалысы: [Ұлт республикаларында жаңа түрк 

əліпбиін аз ұлттарға ұлт əліпбиі деп бекітілуі туралы] // Жаршы. – 
1929. – № 1. – 4-8 б.

==============
Жаңа əлібті тез үйрету жолы // Еңбекші қазақ. – 1929. – 24, 

25 сəуір.; // Жаңа мектеп. – 1929. – № 4. – 35-48 б.
==============
Жастардың тəрбие тəлімі // Жас қайрат. – 1924. – № 6. – 35-39 б. – 

Қол қойған «Ж».
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==============
Жан жүйесі: [«Психология жан жүйесі мен өнер таңдау» ғылыми 

еңбегінен үзінді 1926 ж.] // Лениншіл жас. – 1989. – 13 қазан.; Алматы 
ақшамы. – 1989. – 13 қазан.; Қазақ əдебиеті. – 1991 – 11 қаңтар. – 66.

==============
Көкшетауда көргендерім: [Кекшетау қаласындағы мектеп медре-

се оқу-оқыту істері туралы] // Айкап. – 1914. – № 13. – 214 – 218 б. – 
Қол қойған «А.Ж».

==============
Қазақ ауылына орысша бұйрық // Еңбекші қазақ. – 1931. – 

4 маусым. – Қол қойған «Жүсіпбек».
==============
Қазақ тілі қалай түзеледі: [Орысшадан аударма сөздердің бір ізге 

түсе алмай келе жатқандығы туралы] // Еңбекші қазақ. – 1925. – 26 
қараша

==============
Қазақ тілін жүргізу қазақша окуда: [Семей Губсотында орыс 

қызметкерлерінің түгелдей қазақ тілін оқуға кіріскендігі хабарланған] 
// Еңбекші қазақ. – 1924. – 18 наурыз. – Қол қойған «А.Ж.».

==============
Қазақстан ағарту қызметкерлерінің III – съeзіне // Еңбекші қа-

зақ. – 1929. – 20 ақпан.
==============
Қазақстандағы күншығыстық оқытушылар əзірлейтін орда / 

институт/ // Еңбекші қазақ . – 1923. – 30 маусым.
==============
Қазақша хат таныту əдісі // Жаңа мектеп. – 1927. – № 2. – 5-13 б.
==============
Комплекс жүйемен сабақ беру тəжірибеміз // Жаңа мектеп. – 

1928. – № 1. – Қол койған «Ж».
==============
Мектеп қандай болу керек // Еңбекші қазақ. – 1927. – 27 қаңтар.
==============
Оқытушылар мен кəсіпшілер қозғалысы // Жаңа мектеп. – 1927. – 

№ 5. – 82-88 б.
==============
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Орынборда халық ағарту істері // Еңбекші қазақ. – 1923. – 30 мау-
сым. – Қол қойған «Ж».

==============
Сауатсыздықты қалай жою керек // Қазак тілі. – 1923. – №6-7. – 

Қол қойған «Жік».
==============
Тағы да емле туралы // Еңбекші қазақ. – 1928. – 6 желтоқсан.
==============
Тəрбие // Алдаспан. – 2008. - №10. – 17б.
==============
Тəрбие // Абай. – 1918. – № 1. – 6-7 б.; № 2. – 10-13 б; 14-21 б.: // 

Қазакстан мектебі. – 1989. – № 5. – 65-68 б.; // Қазак тілі мен əдебиеті. – 
1991. – № 7. – 71 – 76 б.

==============
Тəрбие: [Қайта оралған қазына] // Соц.Қазақстан. – 1989. – 6 қазан
==============
Тəрбиеге жетекші . – Орынбор: Қазмембас, 1924. – 186 б.
==============
Тəрбиеге жетекші / Даярлаған С. Қалиев // Қазақстан мектебі. – 

1991. – № 6. – 71-75 б.
==============
Тіл туралы // Еңбекші қазақ. – 1926. – 9 наурыз.
==============
Тіл туралы: [Ж. Аймауытовтың 1926 жылы наурыздың 9-нда 

«Еңбекші қазақ» газетінде жарияланған мақаласы / Əзірлеген Р. Тұ-
рыс беков, С. Жүсіпов // Ана тілі. – 1990. – 20 желтоқсан. – 5 б.
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Жүсіпбек Аймауытовтың оқулықтары 
мен оқу құралдары

==============
Жан жүйесімен өнер таңдау. – Қызыл – Орда: Қазмембас, 1926 – 

80 б.
==============
Жаңа ауыл: [Сауатсыздықты жою жолдары]. – Қызыл –Орда: 

1929. – 216 б.
==============
Тағы да: 2-ші бас. – 1930. – 146 б.
==============
Комплекспен оқыту жолдары: Мұғалімдерге, дайындалма 

курстар ға, тəрбие техникумдарға көмек. – Қызыл-Орда: Қаз. баспасы, 
1929. – 122 б.

==============
Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы: 

Оқу құралы. – Алматы: Білім, 2003. – 183-186 б.
==============
Пəлсапа жəне діл: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті: 

1992. – 20 б.
==============
Психология / Араб жазуынан көшірген А. Ақажанова. – Алматы: 

Рауан, 1995. – 321 б.
==============
Психология. – Қызыл – Орда – Ташкент: 1926. – 176 б.
==============
Психология. Жан жүйесі жəне өнер таңдау. – Алматы: Рауан, 

1995. – 311 б.
==============
Психология мен өнер таңдау: [Еңбегінен үзінді] // Қазақ əдебие-

ті. – 1991. – 11 қаңтар.
* * *

==============
Қирабаев С. Жүсіпбек Аймауытов: Əдебиет пəні 2-класқа арн. 

қосымша оқу құралы. – Алматы: Рауан, 1991. – 43 б.
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ерекшелiктерi // Ұлағат. – 2008. – № 1. – 55-61 б.
============== 
Қалиұлы С. Жүсіпбек Аймауытовтың педагогикалық 

көзқарастары //Қалиұлы С. Қазақ этнопедагогикасының теориялық 
негіздері мен тарихы: Оқу құралы. – Алматы: Білім, 2003. – 183-186 б.

============== 
Құрманбайұлы Ш. Жүсіпбек Аймауытұлы жəне қазақ термино-

логиясы // Қазақ əдебиеті. – 2008. – 9 шілде.
==============
Тлебалдина Н.Қ. Жүсіпбек Аймауытовтың шығармаларын оқы-

ту  дың теориялық негіздері: [Мектепте] // Абай атын. ҚазҰПУн-тінің 
хабаршысы. Филол. ғыл. Сер. – 2008. – №4. – 92 – 96 бет. – Рез.: 
орысша, ағылшынша.

==============
Тұрысбек Р. Жүсіпбек Аймауытұлының əдеби сын еңбектері 

(оқулыққа қосымша) // Қазақ тілі мен əдебиеті. – 2009. – № 7. – 74-81 б.
==============
Шүленбаева Р. Жүсіпбек Аймауытұлының оқыту қағидалары 

мен оқыту əдістемесі туралы көзқарастары // Жантану мəселелері. – 
2008. – № 2. – 55-56 б.

Ж. Аймауытов ғылыми еңбектерде
(диссертациялар, монографиялар)

==============
Əбдікова Қ. Ж.Аймауытов туындыларындағы тұлға. – Алматы: 

Изд-во, 1998. – 88 б.
==============
Əбдікова Қ. Ж. Аймауытов романдарындағы тұлға концепциясы: 

Филология ғылымының канд. Ғылыми дəрежесін aлy үшін дайындал-
ған диссерт. авторефераты. – Алматы: 1997. – 24 б.

==============
Əбішева Ш.С. Жүсіпбек Аймауытов прозасында диалогті қол-

да ну шеберлігі: Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми 
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бие ті. – Алматы, 2005. – 28 б.
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==============
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==============
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==============
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Қазақстан, 1996. – 159 б.
==============
Зейнулина А. Жүсіпбек Аймауытұлының қазақ романын 
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==============
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* * *
«...Тұтастай алып қарағанда, Ж. Аймауытұлының шығармашы-

лық мұрасы, əсіресе күрделі жанрдағы туындылары («Күнекейдің 
жазығы», «Қартқожа», «Ақбілек») қазақ əдебиетіндегі реалистік 
прозаның даму жолдарын айқындап қана емес, қоғамдық, кезең -
дік құбылыстарды, адами-рухани мəселелерді көркемдік-идея лық 
тұрғыдан шебер де шынайы бейнелеуімен биік белеске көтеріл-
гендігінің, алыс-жақын шет ел қаламгерлерінің профес сионалдық 
дəрежесіне жеткендігінің бірден-бір дəлелі де, дерегі де бола алады. 
Мұның өзі халық даналығында айқын бедерленгендей: «Шеберлік 
өмірді көре де, түсіне білуден, сосын объектіні дұрыс таңдап ала 
білуден басталады...».

Рақымжан  Тұрысбек
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«Ақбілек» романы жайлы
...«Ақбілек» əлемі – халқымыздың өткен өмірі мен тарихының, 

қазақ қызы мен əйелінің тағдыр-талайын кең көлемде суреттеген 
тағылымды туынды. Ұлт руханиятын, көркемдік танымды биік 
белеске көтерген даңқты туынды, айшықты қолтаңба жемісі. 
«Ақбілек» əлемінің ақиқаты осы...» 

Рақымжан  Тұрысбек
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Ұран

Қазағым, қақтықпа, қамалма!
Ел болар қамыңды амалда! 
Кетті түн, атты таң, шықты күн,
Сал малды, сал жанды, аянба!

Мал баққан, жай жатқан ел едің,
Бейнетті көп тартқан ер едің
Қаны жат, тілі жат, діні жат, 
Жат елден таяқты жеп едің.

Жатқа жем бай едің, кең едің,
Бағың жоқ биліктен кем едің.
Партия, сұркия, қым-қиғаш, 
«Басы аман» көп надан сен едің.

Зарыққан, толыққан шағыңа,
Taп болды бостандық бағыңа.
Ұйымдас, ұрандас, жағалас!
Сен де мін бабаңның тағына!

Құның жоқ, құлдықта өліп ең,
Терезең төремен болды тең, 
Намыстан, қайраттан қатарға ен!
Басқадан кем болған сенің нең?!

Ұраным, қорғаным сен Алаш, 
Жолыңа құрбандық мал мен бас!
Өнер тап, өрге шап, қару ап, 
Аллалап алға бас, ал Алаш!!!

Абай журналы, 1918, №1. – 11 – 12 б.
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Ж. Аймауытұлы – «Қазақ 
тілі» газетінің редакторы

Ж. Аймауытұлы жары Евгения Қарабатырқызы 
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Ж. Аймауытұлы балаларымен бiрге 
(Бектұр, Жанақ, Муза)
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жазушының бюсті
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Жүсіпбекқызының жерлестеріне 

арнаған тілегі

Жүсіпбек Аймауытов баласы Бектұрмен

Жүсіпбек 
Аймауытов 
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От составителя

Уважаемый читатель!
Павлодарское Прииртышье – родина многих известных и замеча-

тельных людей. Здесь жили и творили талантливые деятели науки, 
культуры, литературы. Одним из ярких представителей националь-
ной творческой интеллигенции, просветителем, романистом, драма-
тургом, переводчиком является Жусупбек Аймаутов (1889-1930гг.), 
чье имя заслуженно вошло в золотой фонд отечественной культуры. 

Ж. Аймаутов – самобытное явление в истории казахской литера-
туры и культуры. Художественное наследие писателя многообразно 
как по тематике, так и по жанрам – это и лирические произведения, и 
рассказы, и драматические романы, и литературно-художественные 
статьи, и публицистика. Живший в трудную, но интересную, бурную 
эпоху социальных переворотов, великих революций, Ж. Аймаутов за 
свою короткую жизнь успел оставить после себя богатое, ценное ли-
тературное и научное наследие.

Творческое наследие Жусупбека Аймаутова было собрано, ис-
следовано учеными института литературы и искусства имени 
М.О. Ауэзова и в 1996-1999 годах выпущено в 5 томах. Казахстанский 
читатель через 60 лет вновь познакомился с произведениями извест-
ного мастера слова. 

В Казахстане вообще и на родине писателя – в Павло дарской об-
ласти в частности очень много делается для увековечения памяти 
Жусупбека Аймаутова. В Павлодаре Казахский музыкально-драма-
тический театр носит имя Ж. Аймаутова. В 2003 году в аллее бюстов 
просветителей и академиков Павлодарского государственного уни-
верситета имени С. Торайгырова был установлен бюст Ж. Аймаутова. 

Творческое наследие Жусупбека Аймаутова является националь-
ным достоянием республики. 

С 2007 года по инициативе Министерства культуры и инфор-
мации и Национальной академической библиотеки Республики 
Казахстан в нашей стране проводится общенациональная акция 
«Одна страна – одна книга», которая стала действенным инструмен-
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том в пропаганде и популяризации книги, чтения, приобщении к му-
дрым источникам знаний. 

Благодаря акции мы вновь перечитываем классическую казах-
скую литературу, тем самым пробуждая интерес у молодого поко-
ления.

В 2011 году отмечается пятилетие проведения акции «Одна 
страна – одна книга». В юбилейный год акции главной книгой 
года для всеобщего прочтения выбрано произведение – Жусупбека 
Аймаутова – «Акбилек», в котором особенно ярко проявился талант 
писателя, его своеобразие. 

С момента реабилитации писателя, в 1988 году, не иссякает по-
ток литературы о нем, расширяется тематика исследований, что сви-
детельствует о неослабевающем интересе к творчеству писателя.

В 1994 году Национальной библиотекой РК был выпущен указа-
тель «Возвращенные имена» на казахском и русском языках, посвящен-
ный реабилитированным писателям и поэтам, включавший также би-
блиографию о Жусупбеке Аймаутове. Отдавая дань памяти великому 
земляку, областная библиотека им. С. Торайгырова также в 2004  году 
выпустила персональный библиографический указатель. 

За прошедший период вышло немало литературы о творчестве 
Жусупбека Аймаутова. В связи с этим мы решили дополнить изда-
ние новыми библиографическими данными.

В работе над ним были использованы библиографические пособия, 
электронные каталоги НАБ РК, НБ РК, научной библиотеки КазНУ им. 
аль-Фараби, учетно-регистрационные издания Национальной государ-
ственной книжной палаты РК, справочно-библиографический аппарат, 
фонд областной библиотеки им. С. Торайгырова и другие источники.

К указателю приложен именной указатель авторов, редакторов, 
переводчиков и рецензентов.

Источники, заглавия которых не раскрывают их содержания, 
снаб жены краткой аннотацией.

Указатель предназначен для работников библиотек, музеев, пре-
подавателей вузов и школ, аспирантов и студентов, а также для тех, 
кто интересуется жизнью и творчеством Ж. Аймаутова.

В указатель были включены отрывок из его труда по педагогике 
«Воспитание», статьи ученого-литературоведа, академика НАН РК, 
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лауреата Государственной премии, доктора филологических наук, 
профессора Рымгали Нургали «Казахская литература: концепции и 
жанры», доктора филологических наук, профессора, члена Союза пи-
сателей РК, писателя и ведущего русского критика Виктора Бадикова 
«Основоположник казахского романа», а также историка философии 
Мукаша Бурабаева о творчестве Ж. Аймаутова. 

Свои замечания и предложения просим присылать по адре су:
637000, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 104,
Областная билиотека им. С.Торайгырова,
        http: www.pavlodarlibrary.kz  
        e-mail: library@mail.ru,
        тел.: 32-58-15.
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Нургали Р.
ЖУСУПБЕК АЙМАУТОВ

Разносторонний деятель искусства, многогранный талант, 
писатель, поэт, драматург, переводчик, исследователь Жусупбек 
Аймаутов родился в 1889 году (по некоторым источникам – в 1890-м) 
в окрестностях Кызылтау, ныне Баянаульский район Павлодарской 
области. Отец Аймауыт был бедняком, но предки Дандебай и Куан 
были известными знатными людьми, пользовались почетом 
и уважением среди сородичей. С детских лет Жусипбек вместе 
со своими братьями Ахметом и Жакипбеком обучался грамоте, 
арабскому языку, а также плотницкому делу и кузнечному ремеслу. 
В 15-16 лет без разрешения родителей уехал в Павлодар, где поступил 
в двухклассную русско-казахскую школу, которую закончил 
в 1914 году. Затем Жусипбек поступил в учительскую семинарию 
в Семипалатинске, которую закончил в 1918 году. В 1918-1919 гг. 
вместе с другими лидерами Алаш-Орды перешел на сторону молодой 
Советской власти. В 1920 году вступил в ряды РКП(б), был избран 
делегатом съезда Советов Казахстана, членом коллегии Наркомпроса 
республики, работал редактором газеты «Қазақ тілі», сотрудником 
газеты «Акжол», директором Чимкентского педагогического техни-
кума – таковы вехи жизненного пути Жусупбека Аймауытова, пути 
борьбы за утверждение новой жизни. В 1929 году он попал в сети 
начавшихся преследований и в 1931 году был расстрелян.

Живший в трудную, но интересную, бурную эпоху социальных 
переворотов, великих революций, Жусупбек Аймаутов за свою 
ко   рот кую жизнь успел оставить после себя богатое, ценное ли-
те   ра   тур ное и научное наследие. Он перевел произведения 
У. Шекс пи  ра, В. Гюго, Г. Мопассана, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 
Л.Н. Толстого, «Интернационал», целый ряд научных трудов. 
Ему принадлежат исследования по педагогике, психологии, методике, 
интернациональному воспитанию; активно занимался литературой, 
эстетикой, критикой. Он написал множество публицистических 
статей, кроме того, романы «Вина Куникей», «Акбілек», много-
численные пьесы – произведения крупного таланта, занявшие 
достойное место в истории казахской литературы.
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Одно из первых значительных художественных произведений 
казахской литературы, отвечающее требованиям реалистической 
прозы, европейским требованиям жанра, – «Карткожа», названное 
в русской аннотации романом, а по определению самого автора – 
длинным рассказом, опубликовано в 1926 году в Кызыл-Орде. 
По современным меркам, это небольшое произведение, объемом 
7-8 печатных листов. В отличие от вышедших в это же время 
произведений «Несчастная Жамал» («Бакыткыз Жамал»), «Красавица 
Камар» («Қамар Сұлу»), «Калым» («Қалың мал»), «Смотрины 
невесты» («Қыз көрелік»), в которых проза и стихи чередуются, здесь 
нет смешения стилей, от начала до конца это серьезная, спокойная 
проза. Давайте почитаем: «В то время у ходжи училось много 
детей. Среди них у самого порога, на крошечной шкурке жеребенка, 
изредка шмыгая носом, уткнувшись в листок бумаги, продетый 
в соломинку, ссутулившись, сидел мальчик. Лет ему было 10-11, 
в грязной одежде, и лицо грязное. Ни до чего нет ему дела, сидит себе 
тихий, наивный, вытаращив глаза и открыв рот. Бывают же в детстве 
такие полненькие, симпатичные дети, так вот он был именно таким. 
И имя у него как нельзя кстати его виду – Карткожа».

Через восприятие этого главного героя автор изображает окру-
жающую среду, повседневную жизнь, все события. Вышедший 
из бедняцкой среды, мальчик рос, постоянно испытывая изде ва-
тель  ства, унижения, побои. В кротком по природе, тихом Карткоже 
преобладает беспомощность, терпение, послушание, однако, несмот-
ря на бедность, нужду, он стремится к свету, к учебе, к знаниям. 

Но каждый раз его стремление кончается ничем, крылья мечты 
подрезаются. Особенно страдают бедняки в период джута, когда 
начинается массовый падеж скота, это горе обрушилось и на семью 
Карткожи: в поисках горсти зерна для своих голодных, маленьких 
детей его отец, Жуман, простыл в зимнюю стужу, слег, а через не-
ко торое время умер. Маленькие бедные сироты остались одни. 
Писатель психологически точно обрисовал картину голода, невольно 
вспоминается известный роман Кнута Гамсуна «Голод». Страшное 
бедствие, обрушившееся на край, не щадило никого – ни богатых, 
ни бедных, ни мулл.

Следует отметить, что социальные взгляды писателя 
в этом романе выражены ясно, классовая борьба в казахском ауле 
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изоб ра жена достоверно, конкретные человеческие судьбы описаны 
через реально существующие личности. Портреты волостных, 
биев, мулл, их характеры, особенности речи даны с реалистической 
точностью, обрисованы достоверными красками. В основном все 
персонажи произведения изображены сквозь призму восприятия 
Карткожи, через его мысли, чувства, отношения. Потеряв отца, 
оставшись сиротой и взвалив на свои плечи все тяготы домашних 
забот вместе со старшим братом Тунгышбаем, Карткожа попал в 
лихую годину – страшное бедствие 1916 года.

Широкие народные массы, которые, за исключением межродо-
вой борьбы, не испытывали за последние 60-70 лет никаких войн, 
бедствий, жили в широкой степи, занимаясь скотоводством, спокой-
ной, размеренной жизнью, восприняли указ царского правительства 
о мобилизации в солдаты мужчин-казахов в возрасте от 19 до 31 года 
как заточение заживо в темницу, как неминуемую смерть, конец света. 

Начавшиеся вслед за этим несправедливость, предательство, 
взяточничество, споры, махинации вокруг списков мобилизованных, 
наивная вера, что можно положить конец всему этому поджогом 
книги записей волостного, растущее народное недовольство, которое 
переросло в восстание против баев, колониального гнета, организация 
вооруженных отрядов, кровавые схватки с вооруженными царскими 
войсками, подавление восстания, отправка на фронт – все это изобра-
жено писателем через цепь собьггий, взаимосвязанных действий. 

Наряду с мастерским использованием в массовых сценах диа-
лога, монолога, полилога, даны бытовые картины, в которых описаны 
национальные обычаи, обряды, пение, вольная борьба. 

Писатель психологически точно, убедительно, правдиво описал 
судьбу человека, по природе спокойного, выдержанного, вышедшего 
из бедных, низших слоев населения, постепенно прозревающего 
и устремляющегося к свету, с большими трудностями получившего 
образование, примкнувшего к социальной борьбе и, постепенно из-
меняясь, эволюционируя, вставшего в ряды борцов нового времени. 
Это, безусловно, является самым главным достижением романа 
«Карткожа». К этому следует добавить удачное использование раз-
лич ных художественных приемов для характеристики персонажей, 
их индивидуализации, конкретизации.
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Используя приемы чистой художественной прозы, писатель также 
иногда обращается непосредственно к читателю, делится с ним своими 
раздумьями, использует и средства публицистики. В произведении 
встречаются и известные исторические личности, в частности, Сул-
танмахмут Торайгыров. Роман основан на достовер ном жизненном 
материале, охватывает конкретную среду, основные события про-
исходят в окрестностях Баянаула, в Семипалатинске, Омске.

Главный герой – Карткожа – конкретная личность, он действи-
тельно жил в тот период и работал учителем. В 1937 году во время 
кровавых репрессий, Карткожа погиб; его сын Тулеш Карткожаулы 
Тоганбаев – ныне кандидат технических наук, доцент Казахского 
государственного сельскохозяйственного института.

Жусупбек Аймаутов один из первых писателей, освоивших 
принципы реалистического романа в казахской литературе, уделял 
особое внимание таким художественным средствам, как стиль, ком-
по зиция, ритм, образность, свободно используя многообразное богат-
ство родного языка, освоил также традиции европейской и русской 
литературы в создании образа, в конкретизации, индивидуализации 
характеров, в передаче чувств и мыслей персонажей. Талант писателя, 
его своеобразие особенно ярко проявились в романе «Акбілек».

Писатель точно отразил социальные столкновения, исторические 
события, классовую борьбу, последствия которой тяжким грузом 
легли на плечи простого народа, сложные судьбы отдельных людей, 
взяв за основу романа не известную ранее тему, а совершенно новые, 
редко встречающиеся события.

Читатель сразу попадает в атмосферу сложных, запутанных 
действий: далекие Алтайские горы, белые отступают под натиском 
красных, жестокие бури Гражданской войны докатились и до казах-
ских аулов, и нет семьи, которую бы не задело это пламя. Банда белых 
напала на аул тихого, кроткого бедняка Мамырбая; убив его жену, 
сол даты увезли с собой взрослую дочь Акбилек. Ужас начался после 
этого. Для молодой девушки, не знающей по-русски ни одного слова, 
начались страшные, полные унижений, страданий, между жизнью 
и смертью дни. Застенчивая девушка-ангел, никогда не поднимавшая 
взгляда на мужчину, теперь, потеряв природную чистоту, по принуж-
дению, сгорая от стыда, стала забавой, развлечением для белого 
бандита, офицера белой армии с черными усами.



121

Писатель глубоко, всесторонне раскрывает психологию человека 
в критической ситуации, в момент единоборства жизни и смерти. 
По зор, пережитый юной девушкой, похожей на не раскрывшийся 
еще цветок, ее растоптанные чувства, поруганная честь, униженное 
достоинство – все это изображено с подлинным реализмом, образно, 
ярко, убедительно. Читатель невольно проникается жалостью и со-
стра данием к Акбилек. История бедной девушки, попавшей в плен 
и поневоле ставшей женой черноусого русского офицера, в котором 
ей чуждо все: и язык, и религия, и одежда, и поведение, и привычки, 
и нравы – описана с большим психологическим мастерством.

Не имея сил сопротивляться ударам судьбы, избежав участи 
стать забавой для своры озверевших солдат, но оставшись в ру ках 
черноусого офицера, чуть не сойдя с ума от горя, на грани смер ти, 
Акбилек постепенно приходит в себя, начинает замечать, что проис-
ходит вокруг нее, размышлять, задумываться.

Акбилек замечает, что черноусый офицер, совершивший над ней 
насилие, в то же время сочувствует, жалеет ее; к тому же для нее оста-
ются неясными намерения всех остальных членов банды, кото рые 
постоянно скрываются в горах, избегают людей, спят, не раздеваясь, 
прямо в седле.

По замыслу писателя, черноусый офицер сам рассказывает ис-
то рию своей жизни, как он очутился в таком положении, кто его ро-
дители, откуда он родом, почему он борется против Совет ской 
власти, чувствует ли он угрызения совести за то, что сорвал 
этот нераскрывшийся степной цветок, растоптал его, не утратил ли 
он честь и достоинство – на все эти вопросы с психологической точки 
зрения даны убедительные ответы. Этих двух людей, представителей 
двух разных народов – не виновную ни в чем, рыдающую от горя 
девушку и офицера, выступившего с оружием в руках против 
Советской власти, а теперь, после поражения, вынужденного бежать 
в Китай, свело вместе веление сурового времени, орудие зла и насилия; 
черноусым офицером руководит желание в последний раз испытать 
тепло и сладость жизни, а бедной девушкой – безысходность своей 
горькой судьбы.

Когда белые, настигнутые красными войсками, в панике бро-
сились бежать, спасая свои жизни, Акбилек осталась на старой сто-
янке бандитов, словно никому не нужная вещь. 



122

С большим мастерством описывается, как эта несчастная де-
вушка, оставшись одна, изливает свою печаль, горе горам, рекам, 
озе рам, небу, земле, оплакивает все то лучшее, что было в ней, а те-
перь утеряно навсегда.

С большим трудом вырвавшуюся из рук смерти, измученную, 
еле добравшуюся до родного аула, Акбилек ожидали еще большие 
муки, унижение, позор. Позади остались зло и насилие банды, 
но настоящий ад начался теперь, когда из-за грязных сплетен, гуля-
в ших по аулу, невозможно было смотреть людям в лицо – они жгли 
ей душу. Даже Бекболат, который раньше любил ее, узнав о страшном 
событии, случившемся с ней, отвернулся от нее. Женитьба отца 
Мамырбая, суровый характер мачехи, человечность Уркии, жены 
старшего брата, рождение сына Ескендира, зачатого от белого 
офицера, – все это описано с подлинным реализмом.

Акбилек, сначала испытавшая сочувствие, жалость, а затем 
насилие, унижение, издевательства, все-таки осталась жива; время, 
сама жизнь постепенно залечили старые душевные раны, вновь 
зазеленели ростки надежды. Вслед за братом Толегеном она поехала 
учиться, увидела города Семипалатинск, Омск, вновь устремилась 
к будущим светлым дням.

В романе немного событий и действующих лиц, писатель 
стро го следует принципам четкости, лаконичности, драматизма. 
Даже второстепенные персонажи, участвующие лишь в отдельных 
эпизодах, обрисованы писателем выпукло, конкретно, запоминаются 
надолго. Внешний облик, речь, движения – самые необходимые 
художественные средства создания образа, кроме того, один из  прие-
мов – самохарактеристика персонажей. Читаем: «Я курносый, пу-
чеглазый, волосы ежиком, широколобый, бледный, темнолицый 
джигит. Мне 35 лет. Отец Тайбагар, я, Мукаш, сколько помню себя, 
никогда не ел досыта». Выходец из бедняков, Мукаш не понял до 
конца природу и смысл классовой борьбы, стремится к карьере, 
возненавидев кого-либо, враждует без пощады, он кинул бедную 
девушку Акбилек на растерзание волкам по причине давней вражды 
с Мамырбаем.

Другой хитрец, кляузник – проклятый Жылтыр, нет сплетни, 
кото рую бы он не слышал, знает все подлости на свете. Позже, в го ды 



123

репрессий, голода, такие вот бессердечные черные вороны утопили 
в крови тысячи невинных жертв. Писатель правдиво запечатлел 
это уродливое социальное явление в конкретных образах. Основ-
ная сюжетная линия связана с судьбой Акбилек, однако автор 
в необходимых случаях для общей характеристики времени 
изобра жает представителей разных социальных слоев общества. 
Акбала, Балташ, Дога, Жоргабек, Толеген – их совместные сборы, 
особенности характера и поведения, направление общественной 
мысли в первые годы Советской власти, разнообразные нравы 
и обычаи в среде избранных – все это изображено обзорно, поверх-
ностно в художественном отношении, но отдельные лаконичные 
точ ные сцены, глубокие по смыслу диалоги, монологи, обширные 
размышления раскрывают сущность многих явлений и событий.

Первые три части романа имеют четкую композицию, редко 
встречаются ситуации, не доведенные до логического завершения, 
в основном психологические моменты, связанные с судьбой Акбилек, 
даны с реалистической достоверностью, конкретно; в последней, 
четвертой части преобладают публицистические, очерковые свой-
ства. Взаимоотношения между Акбилек и Камилей, события, свя-
занные с учебой, история избранных, линия Балташ – Акбилек изобра-
жены в общих чертах. Возвышенный стиль повествования, прямое 
обращение автора к читателю несколько снижают художест венный 
уровень романа. Акбилек, чистому сердцу которой в моло дос ти была 
нанесена тяжелая рана, нашла верного друга, мужа Балташа, обрела 
рожденного в муках сына Ескендира – все это изображено писателем 
как признак новой жизни, характерная черта времени.

Основная ветвь литературного наследия Жусупбека Аймауто-
ва – драматургия. Кроме того, что он создал многочисленные пье сы, 
писатель, как известно, был одним из первых режиссеров, поста вив-
ших на сцене как свои произведения, так и пьесы других драматур гов. 
Основные пьесы автора были сыграны сначала первыми теат раль-
ными труппами на праздничных вечерах в окрестностях Семипа ла-
тинска, а затем – на сцене Кызылординского национального театра. 
Жизнь казахского аула до революции, события 1916 года, борьба 
за равноправие женщин, борьба в первые годы Советской власти, 
волостные, бедняки, переводчики, образованные – всесторонне отра-



124

зив многообразные изменения, эволюцию в различных социальных 
группах ярким, образным языком, в четко обрисованных персонажах, 
драматургия Жусупбека Аймаутова отличается высокой народной 
целью-идеей.

Работая одновременно в различных жанрах литературы: поэ зии, 
прозе, публицистике, критике, литературоведении – и создав в каж-
дом из них значительные произведения, автор также рано на чал 
заниматься драматургией. В примечании к пьесе «Канапия – Шар-
бану», изданной в 1926 году в Москве, сказано: «Эта драма написана 
в 1917 году, после отдельных постановок в Семипалатинске и других 
городах тетрадь с текстом была утеряна. В этом году, получив книгу, 
я переписал ее, внеся изменения. Поэтому прошу людей, у которых 
есть на руках старая рукопись, не ставить на сцене в том виде». 
Из этих замечаний можно понять многое. Прежде всего, Жусупбек – 
один из первых казахских драматургов, наряду с Кольбаем Тогысо-
вым, Сакеном Сейфуллиным, Мухтаром Ауэзовым, во-вторых, его 
произведения сначала распространялись в рукописном виде, а затем 
ставились на сцене.

Глубокая правда народной жизни, разрыв между баями и бед-
няками, печальные события 1916 года правдиво, достоверно изо-
бражены в драме «Канапия – Шарбану». В основе драмы лежат 
события, часто происходившие в разных утолках казахской степи. 
Скромный, тихий бедняк Шатай и его жена Умсынай считали, 
что если их единственного сына Ынтыкбая отправят в солдаты, 
то это будет равносильно смерти. Они распродали весь скот, влезли 
в долги, но все равно не смогли освободить сына от повинности. 
А их дочь Шарбану испытывает позор, унижение от бая Сазамбая 
и его свирепой жены Калипы. Взору читателя предстают правдивые 
картины старого быта, обычаев и нравов. Возьмите любой персонаж, 
каждый изображен убедительно, достоверно – походка, характер, 
поступки. Словом, самая обыкновенная жизнь, без прикрас и преуве-
личений: возвращение из солдат любимого мужа Шарбану Канапии, 
его появление в облике дуаны, похищение Шарбану, наконец, дости-
жение справедливости с помощью милиции, окончание пьесы 
словами «Да здравствует свобода! Да здравствует равноправие 
женщин! Да здравствует народная власть!», в которых отразились 
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пропагандистские мотивы в соответствии с требованиями того вре-
мени, дань новым идеям, элементы публицистики.

Во многих произведениях писатель поднимает тему пробуждения 
сознания угнетенных и униженных, освобождения от насилия, ман-
курт ства.

Например, в пьесе «Рабига» (опубликована в 1926 году в Москве) 
также поднимаются эти злободневные вопросы. Развивается мысль, 
что невозможно объединение под одной крышей, в одной семье 
людей, различных по возрасту, а главное, духовно противоположных 
друг другу. Беспокойная работа задавила, оглушила пастуха Бай -
диль  ду, он совсем одичал, в его понимании скот и жена – од-
но и то же, он волен бить, унижать, делать с ними, что угодно. Ав-
тор утверждает, что там, где нет любви, нет и равенства, а если нет 
равенства, то не может быть и счастливой супружеской жизни. По-
это му вселяет надежду, что молодая Рабига, разорвав узы, уйдет.

Несмотря на присутствие комических, трагических элементов, 
в основном пьесы Жусупбека Аймаутова полностью соответствуют 
условиям чистой драмы; кроме того, одно произведение как бы 
дополняет другое в плане выбора темы, обрисовки персонажей, 
развития конфликта. Доказательство этому – небольшое количество 
персонажей, ясность различных характеров, строгое соблюдение 
сценических требований, динамичное развитие событий, сочность 
языка, красок.

В драме «Карьеристы», посвященной многообразному быту 
старого казахского аула, всего несколько человек участвуют в основ-
ном конфликте: волостной Каскырбай, его жена Кулянда, дво ю род-
ный брат, переводчик Муслим. Остальные: мулла, ходжа, аулнай, 
их приспешники – общей толпе. Всего 8 персонажей. Сценическое 
действие развивается динамично, сразу же выявляется основной 
конфликтный узел. Каскырбай достиг карьеры благодаря богатству, 
это не просто один из многих толстопузых, а настоящий насильник, 
наглый, прожорливый хищник, кровопийца. Страдает из-за отсут-
ствия ребенка, к тому же молодая жена Кулянда изменяет ему. 
Его брат Муслим, сколотив группу, мечтает стать волостным. Автор 
обнаруживает прекрасное знание приемов развития конфликта 
в классической драматургии; в этой связи вспоминаются мотивы 
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некоторых ситуаций в трагедии Шекспира «Гамлет». Двоюродный 
брат Каскырбая, он же работает у него переводчиком, Муслим, 
притворившись влюбленным в жену Каскырбая и пообещав жениться 
на ней, уговорил ее дать своему мужу, волостному Каскырбаю, яд. 
Сколачивание группы, чтобы стать волостным, подкуп избирателей, 
насилие богатого над бедным – подобные конфликты развиваются 
параллельно. Убив брата, взвалив тяжкий грех на его жену, обманув 
народ, дав взятку уездному, наконец, сделав карьеру – став волостным, 
молодой, образованный переводчик Муслим олицетворяет облик 
нового злодейства.

Ясно видя актуальные социальные противоречия времени, Жу-
супбек Аймаутов всесторонне отразил их в произведениях различ-
ных жанров. Многие проблемы он смело, открыто ставил перед об-
ществом. В драме «Щит народа», опубликованной в 1925 году в Таш-
кенте, позиция писателя, его политические взгляды ясно выражены 
в размышлениях одного из персонажей под именем Грамотный. 
«Красные – партия переворота. Они поддерживают рабочих. 
Они дают равенство таким, как мы, бедным, униженным нациям. 
Они – защитники простого народа, особенно бедняков. Они хо тят 
сначала обеспечить батраков, бедняков, дать им власть», – такие 
мысли звучат в драме. 

Мытарства народа в годы Гражданской войны, преступления 
белых, различных банд, зарождение политического мировоззрения 
и другие изменения в психологии большинства народных масс 
отражены драматургом в пьесе «Щит народа» через образы Гра-
мотного, Ораза, Абиша, комиссара. В библиотеке АН Казахской 
ССР в отделе редких рукописей писатель Зейтин Акишев обнаружил 
в Фонде Машхур Жусуп Копеева, наряду с другими материалами, 
письма Жусупбека Аймаутова, написанные им в 1927-1929 гг. 
В одном из них он писал: «В прошлом году, когда объявили конкурс 
на лучшую книгу, я написал книгу «Шернияз». Она получила первую 
премию. Я отказался и сказал, чтобы ее присудили «получившей 
вторую премию пьесе Мухтара Ауэзова «Қаракөз», потому что он еще 
учится и деньги ему нужнее, чем мне». Раньше об этом факте было 
известно из разговоров, теперь найдены конкретные данные.

Следует заметить, что самая лучшая пьеса Жусупбека – драма 
«Шер нияз», написанная в стихотворной форме, белым стихом, по-
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свя  щенная Султанмахмуту Торайгырову. Она была опубликована 
в 1926 году в Семипалатинске, затем поставлена на театральной 
сцене. В произведении отражены два пути представителей первой 
национальной интеллигенции, две крайности, столкновение 
двух раз личных убеждений. Для Шернияза родная земля дорога 
и священна. Для выполнения долга перед родиной, считает он, 
нужно бороться, работать, чтобы все свои силы, знания и талант от-
дать на благо народа.

Базарбай тоже грамотный, образованный человек, но вернул ся 
он в родные края лишь для того, чтобы обобрать своих родствен-
ников, аульчан, сородичей, брать взятки, обогатиться, развлекаться 
с девушками. Его обычная привычка – несоблюдение правил при-
личия, дружбы, товарищества, при удобном случае он готов очер-
нить даже близких людей. Первая супруга Шернияза, на которой 
он женился по любви, дочь степей Раушан, хотя и обладала такими 
достоинствами, как честность, человечность, но ей не хватало вкуса, 
понимания, поэтому, постепенно охладев друг к другу, они разош-
лись. Закончившая гимназию Жамиля – вкусившая радостей город-
ской жизни легкомысленная женщина легкого поведения, счи-
таю щая смыслом жизни веселье и наслаждение; выйдя замуж 
за Шернияза, страстно полюбив его, она через некоторое время охла-
дела к супружеской жизни и начала изменять мужу. В тот период, 
когда Шернияз, столкнувшись с предательством, изменой как в об-
щественных делах, так и в семейной жизни, впал в отчаяние, на-
чал метаться, не находя выхода, грянула революция. Шернияз, ок-
реп нувший в жизненной борьбе, духовных столкновениях, решил 
примкнуть к революционной волне.

Книга Жусупбека Аймаутова «Пути комплексного обучения» 
(1929) является одним из первых методических средств системы 
школьного образования, написанных на казахском языке. «С ростом 
культуры пути обучения детей изменяются, со старыми «Абжат», 
«Ап тиек» уже распрощались. И даже путь обучения по книге «от этого 
до этого» ушел в небытие», – писал автор, предлагая за основу соб-
ственный опыт работы в педагогическом техникуме, на летних подго-
товительных курсах, а также опираясь на методическую лите ра туру 
на русском языке, многообразные комплексные приемы обуче ния.
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Указывая на необходимость умственного, физического и нрав-
ст венного воспитания детей в процессе школьного обучения, 
он конкретно разрабатывает проблемы, связанные со значением 
программы, необходимостью комплексного обучения, планы работы, 
распи сание уроков.

Опираясь на конкретную педагогику, основы методики, связь 
обучения с повседневной жизнью, окружающей средой, Жусуп-
бек Аймаутов разработал конкретную тематику, задания для само-
стоятельной работы, пересказа. Обратите внимание на темы: осен-
няя природа, различие между городом и деревней, сбор культурных 
растений, общественные организации в ауле, кустарные промыслы 
и ремесла, домашние животные, сохранение скота от джута, подго-
товка к посевным работам, помощь правительства при проведении 
посевных работ, влияние солнца на природу, работы в саду, в ого-
роде, различные заболевания домашнего скота, результаты зимней 
учебы, план работы на лето – все они взяты в тесной связи с хорошо 
знакомыми аульным детям явлениями, учтены особенности тради-
ций, обычаев, психология быта.

При учитывании особенностей того времени изложены пу ти 
обу чения одним преподавателем нескольких классов, виды комплек-
сных задач, порядок опроса, способы составления поуроч ного плана, 
расписания уроков. В целом книга «Пути комплексного обучения» 
явилась цен ным методическим пособием для своего време ни, неко-
торые положе ния и мысли не утратили своего значения и сегодня.

Большая группа казахских писателей и поэтов, пришедших 
в литературу в начале ХХ-го века, особенно плодотворно занималась 
просветительско-педагогической деятельностью для блага народа, 
для молодежи, ими написаны учебники, пособия, научные иссле-
дования. Поэт Магжан Жумабаев выпустил книгу «Педагогика»; 
обладая многогранным талантом, Жусупбек Аймаутов написал три 
работы – по психологии, методике и эстетике. Ахмет Байтурсынов 
создал для учащихся школ целую библиотеку.

Кроме литературно-критических статей, публицистических ра -
бот, переводов Жусупбек Аймаутов, как крупный ученый, иссле   до-
ватель, создал ряд глубоких, значительных научных трудов, в част-
ности, по педагогике и психологии. В этом отношении следует особо 
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выделить книгу «Психология». Это исследование, написанное в виде 
учебного пособия. Состоит оно из 12 разделов и относится к числу 
первых плодотворных достижений в этом направлении на казахском 
языке.

Ученый, глубоко вникая в историю религии, историю фило-
софии, приводя многочисленные примеры, факты, ссылаясь на про-
изве дения различных ученых, соглашаясь или не соглашаясь 
с ними, в основном опираясь на диалектическое учение, определяет 
предмет психологии как науки, объект исследования, раскрывает 
смысл понятий «душа», «тело», «сознание», «мышление», «ум», 
«чувство», «мечта», «сила», «способность», «усердие», «органы тела 
человека», их физиологическая работа, «нервная система», взятых из 
конкретной практики. Рассматривая различные виды пси хологии, 
автор раскрывает значение для точных исследований наблюдения, 
анкетирования, опроса, математических приемов. Понятия рефлексии, 
раздражения, возбуждения рассматриваются в со ответствии с учением 
И.П. Павлова. Для определения характера человека отмечается 
особое значение мимики, выражения лица, глаз, жестов. Мысль 
и сло во, понятие и язык, виды заключения, выводов, случайность, 
свобода, сон, сновидение, гипноз – все эти раз нообразные сложные 
психологические, философские пробле мы рас сматриваются с точки 
зрения диалектического учения. Подни маются вопросы о географи-
ческой среде, классах, психологии наций, о влиянии фольклора, 
культуры на сознание человека. При этом учитываются взгляды, 
мнения таких исторических личностей, ученых, как Платон, Арис-
тотель, Христос, Мухаммед, Кант, Джеймс, Ньютон, Абай, Машхур 
Жусуп Копеев, Павлов, Руссо, Арнольд, Ниль сон.

Второй научный труд называется «Психология и выбор искус-
ства» (1926). Здесь исследуется прежде всего природа способностей 
человека. Мысль о том, что «он (человек) рождается со склонностью 
к определенному виду искусства, иначе говоря, в каждом человеке 
заложено стремление к чему-либо, определенные способности, 
талант, например, он рождается со склонностями к военному делу, 
или к писательскому творчеству, или к медицине, или к торговле», 
писатель подтверждает многочисленными примерами, актами, 
заключениями. 



130

Говоря о необходимости различных профессий, особое внимание 
он уделяет природным. В раскрытии способностей велика роль 
семьи, школы, общественной среды. В этом отношении Жусупбек 
Аймаутов делает выводы с точки зрения передового мировоззрения. 
Обобщая свои мысли, он отмечает: «Народная пословица гласит: 
«Золотой клинок в ножнах не лежит». Это правда, золотой клинок – 
это талант, не все люди талантливы. В жизни таких людей мало, если 
общество само не найдет их, то многие серебряные, стальные клинки 
могут так и остаться в ножнах». В воспитании человека, в подготовке 
специалистов, подчеркивает писатель, ведущую роль выполняют 
общественные факторы.



131

Бурабаев М.С. 
[Жусупбек Аймаутов]

Аймаутов – человек разносторонних интересов. Он являет ся авто-
ром ряда романов, много сделал по сбору сочинений и популяризации 
творческого наследия С. Торайгырова. В 1924-1929 гг. Аймаутов про-
явил себя как ученый-нсихолог. Им был написан целый ряд учебников 
и методических пособий для пре подавателей школ и педагогических 
учебных заведений. В 1924 г. он издает учебное пособие «Руководство 
по воспитанию». Затем выходит его книга «Комплексная система 
методов веде ния урока». А в 1926 г. Аймаутов выпускает сразу две 
книги: «Психология» и «Психология и выбор профессии». Первая 
книга написана как учебное пособие, она хорошо иллюстрирована. 
В 12-ти главах в доступной форме впервые излагаются современные 
для того времени сведения по психологии. Это видно даже по загла-
виям. Например, глава «Что такое психология и что она изучает?» 
имеет следующие подзаглавия: «Рационалистическая психология», 
«Психология и религия», «Экспериментальная психология». В главе, 
посвященной методике психологическо го исследования, характери-
зуются кажущиеся современными для нас методы анкетирования, 
вариационной статистики, на блюдений и беседы.

В главе «Психология и сознание» анализируются психофи-
зиологические проблемы, раздражительность и чувствительность 
организмов. Излагается учение о рефлексах, в частности основ ные 
положения И.П. Павлова об условных рефлексах, понятие о рефлек-
торной дуге и т.д. Обстоятельно даются научные све дения о проис-
хождении и развитии сознания человека. Особо выделены отдель-
ные вопросы социальной психологии (коллек тив, общество, груп-
па, народ, толпа и т. д.). В специальной главе освещаются анатомо-
физиологические устройства органов чувств: слух, зрение, обоня-
ние, вкус, а также основы психики: сведения о нервной системе, о ее 
функциях, о возбуждении и торможении и т. п.

Природу отдельных простейших эмоций человека Аймаутов 
рассматривает в тесной связи с так называемыми социальны ми ин-
стинктами. Он подробно анализирует чувства и эмоции человека: 
любезность, любознательность, страсть, ревность, любовь, гордость, 
гнев, страх, соперничество. В главе под назва нием «Умственные дей-
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ствия» объектом внимания стали позна вательные процессы челове-
ка, природа рецепторов и проблемы ощущения, психофизический 
закон Вебера-Фехнера, принци пы ассоциации, внимание и интерес, 
представление и память.

Целую главу он посвятил видам восприятия и апперцепции. 
Рассматривая соотношение мышления и речи, понятия и слова в логи-
ко-психологическом плане, он анализирует формы мышле ния: поня-
тия, суждения, умозаключения. Аймаутов уделил вни мание «волевым 
процессам, проблемам сна, сновидений и гипно за». В книге исследу-
ются также психологические основы привы чек, проступка, поступков.

В заключительной главе рассматривается соотношение психоло-
гии и нравственности, психологии и географической среды, вопросы 
социализации личности, психологических осо бенностей морали про-
летариата и буржуазии и другие пробле мы этнопсихологии (об обы-
чаях и традициях, о культуре раз ных народов, о языке, о фольклоре 
и искусстве и об их влиянии на психику людей и т.д.).

В небольшой по объему книге «Психология и выбор про фессии», 
изданной в Москве, Аймаутов, используя данные про веденных 
им экспериментальных исследований (методы наблю дения и анке-
тирования), пытается помочь молодежи правильно выбрать профес-
сию. Для этого, считает он, немаловажную роль играет самовоспи-
тание темперамента и способностей, харак тера и воли. Основываясь 
на трудах отечественных психоло гов, в частности на работах вид-
ного русского психолога А.Ф. Лазурского, а также многочисленных 
экспериментальных исследованиях зарубежных психологов, он вы-
ясняет, какие профес сии больше привлекают казахскую молодежь. 
При этом он ис ходит из того, что плохих профессий нет. Однако 
«если обра зованный человек с прохладцей относится к своей работе, 
быс тро загорается какой-нибудь идеей и столь же быстро отходит, 
это значит, что он недостаточно квалифицирован, имеет о сво ей спе-
циальности поверхностное представление и к тому же его больше за-
ботят собственная карьера и выгода. Такой работник часто прикры-
вается демагогическим многословием и не имеет конкретной и ясной 
цели впереди...». Такое утверждение не ут ратило своей актуальности 
и сегодня. Только у нас в Казахста не насчитывается более 30 тысяч 
дипломированных педагогов и других специалистов, перешедших 
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работать в другие отрас ли. Аймаутов подчеркивает, что при проф-
ориентации следует учитывать личные качества каждого человека 
и некоторые его врожденные особенности. Но он предостерегает, ис-
пользуя народную пословицу: «Если все станут чабанами – останут-
ся рабами, если все станут праздными людьми – останутся дурака-
ми». И если о содержании первой части можно поспорить, то со вто-
рой частью можно согласиться безоговорочно.

Не со всем можно согласиться и в его рекомендациях. Так, в кни-
ге «Психология и выбор профессии» он утверждал, что «люди с са-
мого рождения имеют врожденные (наследственные) способности 
к определенной профессии...», поэтому Аймаутов даст совет уча-
щимся «делать то, чему ты предназначен» (т. е. от природы. – М. Б.), 
занимать «подобающее ему от природы место в обществе». Чтобы 
найти то, чему ты предназначен, рекомендует Аймаутов, «во-
первых, нам нужно вполне сознать себя и найти в себе чувство, идею 
Я, если не находишь идеи Я, то это равносильно тому, что ты потерял 
свое место и челове ческое достоинство»1.

Книги Аймаутова по психологии интересны не только в истори-
ческом плане, но и в плане становления национальной терминологии 
по психологии. Он умел находить в словарном запасе родного язы-
ка слова, адекватно отражающие то или иное понятие. Свои выводы 
он основывал на достижениях всемирно известных ученых.

Однако книга «Психология и выбор профессии» незаслу женно 
была оценена как буржуазно-националистическая, его обвинили 
в «завуалированной» пропаганде алашордынской идео логии. Газета 
«Советская степь» об этой книге писала: «Носи тели враждебной нам 
идеологии проникают в печать, то ли при крываясь дымовой завесой 
словесных выкрутасов (иногда очень «ученых» или очень уже рево-
люционных), то ли пользуясь по пустительством, халатностью, бю-
рократизмом... наших издатель ских органов, совершенно открыто 
выступают с целым воро хом всяческой дребедени, взятой из «сокро-
вищницы» буржуаз ной идеологии...»2

Еще в 1925 г. Аймаутов был привлечен по навету к суду и ис-
ключен из рядов РКП(б), но вскоре оправдан. Однако в 1929 г. он был 
вновь арестован якобы за участие в тайной национа листической 
1 Аймаутов Ж. Психология и выбор профессии. – М., 1926. – С. 7.
2 Советская степь, 1928, 20 января.
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организации и в 1931 г. расстрелян. Причиной тра гической гибе-
ли Аймаутова, как и Жумабаева, стало участие в вышеупомянутой 
просветительской коллегии «Алка». К этому присовокупили и бы-
вшее членство в партии «Алаш», не приняв во внимание членство 
в Коммунистической партии и практи ческое участие в социалисти-
ческом строительстве.

Его необоснованно обвиняли в завуалированной пропаган де 
в своих произведениях алашордынских взглядов. «Аймауто ва от-
личает от большинства писателей то, – утверждал Г. Тогжанов, – 
что он пишет главным образом на современные темы... Его любимые 
герои – казахский бедняк, середняк и интелли гент из мелкобуржу-
азной среды, но большей частью он отража ет наиболее отсталые, 
наиболее реакционные взгляды этих со циальных групп. Многие 
его произведения пропитаны кресть янской ограниченностью, наци-
ональным шовинизмом, окрашены пессимизмом»3. Вменялась ему 
в вину и его работа «О поэтическом творчестве Магжана» (имеется 
в виду М. Жумабаева). «До 1925 г. Аймаутов занимался также кри-
тикой, – писал Тогжанов. – Но и в этой области он стоял на позиции 
мелкобур жуазного идеалиста-националиста»4. 

Есть и другая оценка его творчества: художественные про-
изведения Аймаутова отличает высокая идейность, мастерство из-
ложения, выразительность языка, изящество стиля. М. Горь кий на-
звал его «одной из вершин казахской литературы». В свою очередь, 
Аймаутов считал Алексея Максимовича своим учите лем, родона-
чальником и наставником всех революционных пи сателей и поэтов 
России. В романах «Акбілек», «Каракожа», пьесах «Hyp кюй» («Кюй 
счастья»), «Ел қорғаны» («Оплот на рода»), «Канапия и Шербану», 
«Мансапкорлар» («Карьеристы») Аймаутов создал целую галерею 
образов представителей казах ского народа, участников национально-
освободительного дви жения 1916 г., Октябрьской революции и граж-
данской войны, нарисовал реалистическую картину казахского 
аула тех лет, раскрыл суть первых революционных преобразований 
в респуб лике5. Характерен в этом плане роман «Каракожа», изданный 
в 1926 г. в Кзыл-Орде отдельной книгой, – в нем реалистически и до-
стоверно описывается политическая ситуация в Казахстане, жизнь 
3 Тогжанов Г. Казахская литература // Литературная энциклопедия. – М., 1931. – Т. 5. С. 19-20.
4 Там же.
5 См.: Аймаутов Ж. Сочинения. – Алма-ата, 1989. (На каз. яз.).
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и быт простого народа. Через восприятие главных героев Каракожи 
и Андрея – читатели становятся свидетелями времени между двумя 
революциями: Февральской и Октябрьской – раз горевшейся клас-
совой борьбы, бедствий, принесенных колони альной политикой 
царизма и империалистической войной, бес чинств белогвардейцев 
в казахских аулах. Интересна компози ция романа: каждая глава – от-
дельный целостный сюжет. Объем небольшой, язык прост и доход-
чив, читается легко, с интересом. Образы главных героев – находка 
в казахской литературе того времени.

Реалистическая достоверность произведений Аймаутова гар-
монично сочетается с поэтическим характером изложения. В содер-
жательном плане они не исчерпали своей актуальности. Например, 
в рассказе  «Видение» Аймаутов устами своего ге роя говорит: «В ка-
ком состоянии нынче карьеризм, борьба за так называемые местные 
интересы, губернии, схватки за теп лые места, групповщина и разде-
ление по происхождению? Кто за что бьется! Найдется ли писатель, 
который осмелится напи сать обо всем этом?» Эти вопросы злобод-
невны и сегодня, хотя прошло более шестидесяти лет.

Магистральными в разработке сюжетных линий в произве-
дениях Аимаутова являются проблемы равноправия казахских жен-
щин, борьбы с законами адата и шариата, пережитками фео дально-
патриархальной старины, проблемы воспитания моло дежи на иде-
алах Октябрьской революции и социализма, дружба казахского 
и русского народов, что выражалось у него сюжетно и в переводче-
ской работе. Он переводил произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 
Л.Н. Толстого. В числе первых ка захских литераторов он создал худо-
жественный образ В.И. Ле нина. В его стихотворении «К Ленину» об-
раз великого вождя олицетворяет собой духовное богатство человека.

Аймаутов – автор перевода на казахский язык в 1924 г. про-
летарского гимна «Интернационал». Его статьи на страницах журналов 
и газет тех лет по проблемам культуры, литературы, просвещения, гра-
фики, музыки, экономики, быта, перевода, ме тодики преподавания рус-
ского языка, двуязычия, совершенство вания правописания казахского 
языка, об интернациональном воспитании актуальны и в наши дни.

Общественная мысль Казахстана в 1917-1940 гг. – 
Алма-Ата, 1991. – С. 58-64.
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Бадиков В. 

Основоположник казахского ро мана

На закате Советской власти, в конце 80-х годов XX века, в ка-
зах скую литературу, наконец, были возвращены преступно скры тые 
имена великих писателей-просветителей А. Букейханова, А. Байтур-
сынова, Ш. Кудайбердиева, Ж. Аймаутова, М. Жумабаева.

Творчеству этих пассионариев уже посвящена немалая научно-
критическая литература – статьи, книги, диссертации. Одна ко с за  -
мет ным опозданием казахстанский читатель, особенно доста точ   но 
многочисленный русскоязычный, получал произ веде ния этих писа-
телей. Да, под руинами Союза, к сожалению, было погребе но 
и важнейшее для нашей культуры дело перевода (с казах ского 
на рус ский). Но это не означает, что мы не должны заботиться 
о пропа ганде бесценного литературного наследства «возвращенцев» 
на других языках, и прежде всего на русском, который пока еще, 
слава Богу, выполняет важную функцию культурного посред-
ника. Но если Магжан и Шакарим, с их поэзией и философией, 
оказались в числе первых переведенных авторов (сейчас идет уже 
процесс художественного совершенствования переводов), то та-
кие столпы государственного тюркизма (идея Турана) и возрож-
дения казахской культуры и литературы, как А. Букейханов, А. Бай -
турсынов, Ж. Аймаутов, только-только являются русскому чита те-
лю, да и то не полностью, но в самых качественных перело жениях 
на русский. Это наш общий большой просчет. Здесь особенно не по-
везло, конечно, Жусипбеку Аймаутову.

Первые переводы его оригинальных романов появились в «Про-
сто ре» только весной 2005 и 2006 годов. И первым был опубли-
кован роман «Акбилек», написанный автором в 1928 году, а потом 
уже «Карткожа» (1926). Но такова оказалась хронология перевода 
творческого наследия Ж. Аймаутова. По словам переводчика, извест-
ного казахстанского писателя, драматурга, философа Шахимардена 
Кусаинова, первым он начал переводить роман «Акбилек», который 
привлек его своей новаторской формой. А потом уже по заказу глав-
ного редактора журнала «Простор» Валерия Михайлова он взялся 
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за роман «Карткожа». Теперь оба эти романа вышли в издательствах 
«Раритет» и «ІntеІІі bоок». И первое, что закономерно делает изда-
тельство «ІnteІІі bоок», – это восстанавливает хронологию пуб-
лико вания романов, а второе – предлагает нам открыть для себя 
Аймаутова в историческом контексте.

Надо полагать, что за первым романом последует также издание 
второго. В принципе их можно было бы опубликовать под одной 
обложкой: объем позволяет, а книга стала бы визуально солидней. 
Тем более что «Карткожа» и «Акбилек» – это своеобразная «ди-
ло  гия», где судьба казаха и судьба казашки даются на фоне исто-
ри ческого разлома в Степи, в определенном смысле зеркально. 
Одно дополняет и углубляет другое, а второй роман подхватывает 
и усиливает драматизм первого. В той же последовательности возра-
стает и мастерство автора.

Чем интересен «Карткожа» интернациональному читателю? 
В нем художественно изображена жизнь незадачливого, но доброго 
и любопытного к миру аульного подростка Карткожи. Это не жизнь, 
а сплошные хождения по мукам, но виновата в этом история, а так же 
среда, в которой растет и взрослеет этот бишара. Есть что-то сокро-
венно биографическое в судьбе данного персонажа, потому что и сам 
автор – Ж. Аймаутов – с детства тянулся к знаниям, по необходимости 
был и муллой, и начальным учителем для таких же, как он, кедеев.

Постепенно вышел в люди – сам стал профессиональным учи-
телем, работал главным редактором журналов «Абай», «Казактили», 
оказался видным писателем в таком достойном ряду, как М. Дулатов, 
Шакарим, А. Байтурсынов, А. Букейханов, т.е. перерос своего героя 
и увидел, как художник, в его жизненных мытарствах и невзгодах  
участь, которая на переломе XIX и XX веков постигла, в сущности, 
весь казахский народ. Так что его роман – это своеобразный дастан 
или жырау о человеке из народа, пережившем многое. Это царская 
колонизация Степи, которая в 1916 году вызвала стихийное народ-
ное восстание; надежда на создание мусульманской автономии 
в рам ках Советской России; жестокое самоуправство большевиков, 
обманувших народы в вопросе национального самоопределения; 
НЭП; наконец, начало советского тоталитаризма, который потребо -
вал от всех безусловного единомыслия и политического компромисса. 
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Никуда не делся и Карткожа – стал марксистом: «На мир смотрит 
глазами автора «Капитала» Карла Маркса. Да вот незадача: никак 
не в силах избавиться от веры в Судьбу. Мелькает перед глазами 
череда лет и несчастий, и ничего изменить невозможно, какими бы 
ни были жуткими пережитые дни...»

Возвращается Карткожа с молодой супругой в аул, туда, 
где труднее всего, куда вот-вот надвинется голод и мор. И утешает 
себя этот выносливый, негеройский, но чистосердечный человек, 
учитель только тем, что «ищущий найдет». Здесь автор расстается 
со своим героем без всяких посул, потому что и в новое советское 
время «люди оскотиниваются», как ни странно, от «сладкой жиз-
ни»... Т.е. надвигается еще на Степь и растлевающее советское бюро-
кратическое чиновничество...

Как оставаться в такую эпоху человеком честным и добрым? – 
вот романная проблема, превращающая доверительный, как бы 
изустный рассказ о различных перипетиях в судьбе бедняги Карт-
кожи в правдивую и в общем страшную картину жизни Степи.

Конечно, «Акбилек» – роман, написанный более опытным, искус-
ным автором. Но и здесь пристальный, незамутненный и состра -
дательный взгляд на новую историю Степи, уже пред вещающей 
эпическую глубину и беспощадность ауэзовской прозы 20-х годов. 
И может быть, эта проза отчасти затмила первые романы опытного 
Шакарима, Дулатова, Аймаутова. Возможно, но без них она не набра-
ла бы столько художественной силы и правды. До нее уже был 
пройден собственный путь «прививки» нового европейского жанра к 
могучему древу казахского лиро-эпоса, т.е. традиции айтысов, толгау 
и жырау. Они «породнились» с романом-эпосом противостояния 
личности и среды в условиях все более жестокого обезличивания 
человека на рубеже XIX и XX веков... Надо отдать должное ини-
циативе и мастерству известного нашего прозаика, драматурга 
и философа Шахимардена Кусаинова. Он создал добротный, доста-
точно адекватный перевод, в котором узнаются голос и чувство 
автора, его безыскусный, но честный гуманистический пафос.

Простор. – 2008. – № 6. – С. 152-153.
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«Жусипбек Аймаутов – одни из ярких представителей творче-
ской интеллигенции, романист, драматург, переводчик. Он отлича-
ется идейными художественными произведениями, насыщенными 
эстетическими красками, красотой стиля»

Г.Мусрепов

«Роман «Акбилек» - это энциклопедия человеческих характе-
ров»

Р.Тохтаров

«Писатель точно отразил социальные столкновения, историче-
ские события, классовую борьбу, последствия которой тяжким гру-
зом легли на плечи простого народа, сложные судьбы отдельных лю-
дей, взяв за основу романа не известную ранее тему, а совершенно 
новые, редко встречающиеся события…»

Р.Нургали

«….Акбилек» - роман, написанный более опытным, искусным 
автором. Но и здесь пристальный, незамутненный и сострадатель-
ный взгляд на новую историю Степи, уже предвещающей эпическую 
глубину и беспощадность ауэзовской прозы 20-х годов.

В. Бадиков

«...Книги Аймаутова по психологии интересны не только в исто-
рическом плане, но и в плане становления национальной термино-
логии по психологии. Он умел находить в словарном запасе родного 
языка слова, адекватно отражающие то или иное понятие. Свои вы-
воды он основывал на достижениях всемирно известных ученых…».

М.С. Бурабаев 
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«…Прочитав роман “Акбилек”, читатель искренне переживает, 
страдает вместе с Акбилек, задумывается: почему так сильна жесто-
кость, и живуче зло? почему так дорого достаются добро, справедли-
вость, честность. Что стоит человеческая жизнь в мире властвования 
грубой силы, невежества, озлобленности?

Кадралинова М. Т.

 Наряду с деятельностью литературного критика, Ж. Аймауытов 
посвятил много времени агитации и пропаганде литера турного на-
следия прошлого и настоящего. В частности, он на писал творческую 
биографию С. Торайгырова, привел в поря док и в течение 10 лет го-
товил к выпуску произведения поэта. С горечью приходится отме-
тить, что эта работа вышла в свет в 1933 году, когда Ж. Аймауытов 
был расстрелян... 

Е.Арын 
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Аймауытов Ж.

Воспитание
(отрывки)

...Оставшееся от животного происхождения сознание не способ-
но на большее, чем соответствующий его уровню посту пок. Если че-
ловек необузданный, то может совершить много противоречивых 
человеческой морали поступков. Поэтому че ловек должен в своих 
поступках руководствоваться общепри нятыми законами. Краткий 
смысл этого сводится к тому, что люди должны жить обществом 
и соблюдать принятые нормы. Если мы представим общество еди-
ным телом, то отдельно взя тый человек как бы является его отдель-
ным членом. И если каж дый член будет выполнять предназначенные 
ему функции, то тело будет жить, а иначе оно ослабнет и одряхлеет. 
Вот так же человека от животного отличают человеческая мораль 
и воспи тание... Воспитание подразделяется на два вида: физическое 
и духовное. Животные в основном вынуждены развивать себя фи-
зически, т.е. заботиться о развитии своего тела. А человеку помимо 
тела нужно еще воспитывать свой дух, ум, сознание, волю, характер. 
Если в человеке не соответствуют друг другу душа и тело, то он по-
добен хромому... Если характер не соот ветствует уму и физическим 
данным человека, значит, он не получил всестороннего воспитания. 
Именно вследствие недо статочного воспитания встречаются среди 
людей воровство, обман, убийства, разбои и другие преступления.

Человек, казалось бы, во всем достиг совершенства: лета ет, 
как птица, плавает, как рыба, приближает далекие расстоя ния и про-
ясняет туманные загадки природы. И в то же время он не расстался 
со звериной злобой, убивает друг друга. Почему? Дело в том, что че-
ловек до сих пор не стал рабом воспитания, а все еще остается рабом 
природы, т.е. своих диких инстинктов. В таком случае как им будет 
руководить ясный ум и как все общество, все люди станут воспитан-
ными? Если бросить взгляд в глубь истории человечества, обратить-
ся к примерам из жиз ни, вспомнить мысли, высказывания великих 
гениев человечес тва, то оказывается, что воспитание может и испор-
тить, и испра вить человека.
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Древние спартанцы любили свой народ, были бесстрашны ми 
и сильными людьми, закаленными к холоду и зною, выносли выми 
к голоду и жажде. Однако насчет духовного развития были слабы. 
Почему? Спартанцы считали, что нужны лишь сильные люди, спо-
собные трудиться и воевать, поэтому больше заботи лись о воспита-
нии тела, а духовному совершенству не придава ли значения.

В первые два века существования в Афинах сильно расцве тали 
науки. Почему? Это стало следствием воспитания по разработанным 
Сулуном правилам.

А что сделало сильным и великим народ Древнего Рима? Воспи-
тание. Как сумел стать великим полководцем и обра зованнейшим 
человеком своего времени Александр Македонс кий? Конечно же, 
это воспитание Аристотеля. Что сделало Не рона злодеем? Ошибочное 
влияние философа Сенеки. Отчего в немецком народе развито наци-
ональное единство? Опять же от воспитания.

Много ценных мыслей о воспитании высказали в своих тру-
дах гениальные философы: Солон, Сократ, Афлатон, Аристотель, 
Цицерон, Лютер, Бэкон. Коменский, Локк, Руссо, Песталоцци, Ушин-
ский, Толстой и многие другие. У каждого из них свой подход и свои 
мысли...

...Мы сказали выше, что человека и портит, и исправляет вос-
питание. А что подразумевается под этим «испортить» или «испра-
вить»? Что понимать под исправлением? Что этому спо собствует? 
На это и постараемся ответить.

Мы говорим, что человеческое дитя надо правильно вос питывать. 
Так какова цель хорошего воспитания? Ведь в каж дом деле должна 
быть цель... так же и в воспитании должна быть своя цель. В раз-
ные времена о воспитании высказывали разные мнения многие мыс-
лители. Одни считали, что цель воспитания в совершенствовании 
и закалке тела, чтобы готовить предан ных нации, физически вынос-
ливых людей; другие видели цель воспитания в том, чтобы сделать 
человека счастливым; третьи делали упор на сознание, служение че-
ловечеству. Попробуем проанализировать подобные различные цели 
воспитания.

Если цель воспитания в совершенствовании силы и тела, подго-
товке физически выносливых людей, то здесь есть как по ложительные, 
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так и отрицательные стороны. Конечно же, мы не можем не считать 
положительным то, что вырастут преданные народу и закаленные 
люди, готовые отдать за него свои жизни и стремящиеся к нацио-
нальному расцвету. Но от того, что от дельный человек достигнет со-
вершенства, весь народ не станет совершенным. Но если народ будет 
счастлив, значит, это счас тье общее для всех людей. А счастья одно-
го человека не хвата ет для всего народа. Заботиться о расцвете своей 
нации, Роди ны – это хорошее дело. Но отрицательным является то, 
что при заботе только о своем народе, с другой стороны, возникают 
раздоры, тяжбы и войны с другими народами. Здесь уже не смот-
рят, правильны или неправильны их действия, просто не при знают 
других мнений. А тот человек, который стремился кого-то победить, 
впадает в горячность. А разгоряченный человек не чувствует сво-
ей вины и ошибок, да и не хочет их замечать. Человек, не призна-
ющий своих ошибок, бывает упрямым и не может руководствоваться 
разумом. А тот, кто не руководству ется в своих поступках разумом, 
не может принести пользы че ловечеству, обществу, является мораль-
но бессильным и никчем ным человеком. Национально ограниченный 
человек может не задумываясь причинить насилие, пролить кровь, 
лишь бы это касалось интересов его нации. И как следствие нацио-
нализма – соперничество, раздоры, грызня. Это уже эгоистическое 
себя любие. Эгоистический человек не может быть широким душой, 
а если не может быть широким, то чаще бывает злоумышлен ником, 
вредителем. Жизнь не дает народам замыкаться в себе. И быть наци-
оналистом бесчеловечно.

Если говорить о том, что воспитание должно делать чело века 
счастливым, то в чем же заключается само понятие счас тья? Это, по-
жалуй, самый спорный и сложный вопрос. Человек по-разному пони-
мает счастье. Для одних счастье составляет богатство, для других – 
служение науке, для иных оно заключа ется в здоровье, а для кого-то – 
в удачной женитьбе. То, что одному кажется счастьем, для друго-
го не кажется таковым. Если смотреть глубже, эта разность понятий 
о счастье является про явлением различия присущих ЛЮДЯМ харак-
теров. Значит, можно сделать вывод, что понимание счастья обуслов-
лено мно жеством факторов, влияющих на человека и составляющих 
его жизнь. Если считать основной целью воспитания достижение че-
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ловеком зрелости, то тоже можно столкнуться с про тиворечивыми 
взглядами на это понятие. То, что одному кажет ся зрелостью, друго-
му может показаться несовершенным.

Возьмем как цель воспитания формирование характера и долга 
служения людям. Что считать положительным характе ром? Может, 
это вежливость? Кротость? Милосердие? А явля ются ли вежливость 
и кротость проявлением человечности? Это тоже каждый понимает 
по-своему. Попробуем теперь посмот реть на все это издали.

Человек среди одушевленного мира самый разумный, чувствен-
ный и энергичный. Потребность в еде и воде есть у всех живых ор-
ганизмов. Раз человек является сознательным пред ставителем жи-
вотного мира, то в его существовании должна быть и сознательная 
цель. Только животных может удовлетворить одно лишь насыщение 
и размножение. Если мы будем жить толь ко этим, значит, в чело-
веке пробудится лишь животное начало, а человеческое все погас-
нет. Жизнь – это труд, но в труде быва ют различные цели. Значит, 
чтобы прожить подобающую Чело веку жизнь, надо совершать подо-
бающие Человеку дела. А что бы совершать подобающие Человеку 
дела, надо иметь соответ ствующую цель. И в сути этой цели должно 
быть добро. Это добро и хорошее должно быть не где-то в фанта-
зии, а в реаль ном воплощении, и не для одного человека, а в общем, 
для всех окружающих. Наука не показывает главной и конечной 
цели жизни, но нужный ей опыт дает практика жизни. Если в суще-
ствовании человека есть цель, то она должна быть и в воспитании. 
Эта цель должна быть общей и полезной для всех людей.

Многие мыслители пытались сформулировать эту цель, об щие 
контуры которой сводятся к следующему: целью воспита ния долж-
но быть формирование свободного человека, отзывчи вого к нуждам 
других, не причиняющего зла окружающим, жи вущего с другими, 
как дети одного отца... Для того чтобы воп лотить это в жизнь, вос-
питание должно обладать должной си лой...
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