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   Шəкəрім Құдайбердіұлы (11 шілде (24 шілде) 1858-2 қазан 1931) – ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор. Абаймен замандас əрі інісі, 
əрі ол негізін салған реалистік əдебиет дəстүрлерін алға апарушы ізбасары. Өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық-саяси жəне əлеуметтік сыр-сипаттарын 
керебілуде, қоғам мен адам табиғатындағы кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына түзу жол көрсетуде Құдайбердіұлы Абай бағытын ұстанды. 
Шəкəрімнің əкесі Құдайберді Құнанбайдың Күңке деген бəйбішесінен туған, яғни Абайдың туған ағасы. Шəкəрім бес жасында ауыл молдасына оқуға 
беріледі де онда жеті жасына дейін оқиды. 
Жеті жасында əкесінен жетім қалған ол бұдан былайғы кезде Абайдың тікелей тəрбиесінде болады. Өскен ортасының аса бай дəстүрлері мен Абай 
ағасының төрбиесі табиғатынан зерек Шəкəрімнің жетімдік көрмей өсуіне ғана емес, оның таланты ақын, парасатты ой иесі болуына да зор ықпал 
жасады. Шəкəрімнің өзі кейінірек былай деп жазады: «Əкеміздің бір шешесінен туған Ибраһим мырза, қазақ ішінде Абай деп атайды, сол кісі 
мұсылманша Һəм орысша ғылымға жүйрік Һəм Алланың берген ақылы да бүл қазақтан белек дана кісі еді, ержеткен соң сол кісіден тағлым алып, əр 
түрлі кітаптарын оқып, насихатын тыңдап, азғана ғылымның сəулесін сездім». Кезінде арнайы оқу орындарында оқып білім алмаса да, ез бетінше 
ізденіп жəне Абай ағасының жетекшілігімен жан сарайын байытқан Құдайбердіұлы заманында қазақ арасындағы аса білімдар адамдардың бірі 
болды. Араб, парсы, түрік, орыс тілдерін жетік білді. Ол адамдар өмірін жақсартуға тырысқан ғалымдарды мысалға келтіреді. Олардың кейбіреулері 
адам өмірі жаратқан иесін танумен түзеледі десе, кейбіреулері үкімет жойылса, əркім өз бетімен өмір сүрсе түзеледі деді. Ал, біреулер оку-біліммен, 
халықты ағартумен адам өмірі түзеледі деді. Біреулері бай, кедейді теңеумен түзеледі десе, біреулері тəрбиемен түзеуге болады деді. Өмірдің өзі — 
тіршілік таласы. Сондықтан адам өмірін жаратылыстың өзі солай жаратқан, бірін-бірі жеп, талап, таласып өмір сүрмек дегендер де болған. 
Шəкəрімнің өзі бұл идеялардың ешқайсысы адам жаратылысын өзгерте алмайтынына сенімді болды. 

 

 



  ШƏКƏРІМ –ҚАЗАҚТЫҢ ТҰҢҒЫШ КƏСІБИ ФИЛОСОФЫ

Қазақ халқының ұлы ақыны, философ, керемет білімдар
ағайынды болғаны белгілі. Шəкəрімнің əкесі Құдайберді
жасында жетім қалады. Бұдан былай Шəкəрім ақын а
Шəкəрімнің азамат ретінде қалыптасуына да ерекше 
1931 жылы 73 жасында Шəкəрім асыра сілтеудің құрбаны
   Шəкəрімнің “Үш анық” атты шығармасы негізгі философиялы
мағлұматтар аламыз. Оның бұл шығармасындағы сө
үшеуі қосылып ұждан деген ұғым шығады. Мұны орысша

тазарта алмайды. Ұжданы сол жанның азығы екеніне
толғауы бүгінгі күн талабымен де үндесіп жатқан жо
Шəкəрім “Үш анық” деп аталатын трактатын жазуға отыз
болса керек. Ол мұнда Батыс пен Шығыс мəдениетіні
Еуропа ғалымдарының еңбектерімен таныс болғанды
біріншіден, затшылдық ғылым жолындағы таным мен
Іздедім, таптым анығын 
Тастадым ескі танығын, - деп өзі ғұмыр бойы шарқ ұ
мораль философиясындағы жан құмарына барып 
созылған ғылыми - шығармашылық ізденіс үстінде келіп
Еңбекпенен, өрнекпенен 
Өнер ойға тоқылса, 
Жайнар көңіл, қайнар өмір 

 

СІБИ ФИЛОСОФЫ  
керемет білімдар, Шəкəрім Құдайбердіұлы 1858 жылы Шыңғыстауда дү

дайберді сол жетеудің ең үлкені еді. Құдайберді 1886 жылы 37 жасында
ын ағасы Абайдың тəрбиесінде болады. Туған əулет дəстүрі, өскен

да ерекше əсер етті. 
рбаны болды. 

негізгі философиялық шығармалардың бірі болып табылады. Мұнда философия

өз болатын басты мəселе ар ілімінің негізі боп табылатын нə
ны орысша совесть деп атайды. Бұған нана алмаған адамның 

ы екеніне ақылмен сынап істесе, оның жүрегін ешнəрсе қарайта алмайды
ан жоқ па. 

а отыз жылдай уақыт сарп етіпті. Бұл ақынның ғылымға деген
дениетінің рухани қазына көздеріне бас қойып, жаратылыстану ғ

андығына көз жеткіземіз. Ол көп нəрсенің сырын ұғып, өз д
таным мен, екіншіден, дін жолындағы теологтардың дүниетанымы бірінші

қ ұрып ізденіп тапқан жолы үшінші анықты ұсынады. Ол - үшінші

марына барып ұштасатын ұждан туралы күрделі проблеманы көтереді. М
стінде келіп туған ой қорытындысы ретінде берілетін негізгі ой тезисі

ниеге келеді. Ұлы ақын Абайдың жеті 
жылы 37 жасында дүниеден өтіп, Шəкəрім жеті 

скен орта ыңғайы, ақын аға тағлымы 

нда философия тарихына байланысты көп 
əрсе “Адамдағы: ынсап, əділет, мейірім - 
ң жүрегін ешбір ғылым, өнер, ешбір заң 

арайта алмайды” - деп жазған философиялық 

а деген үлкен жауапкершілігі мен тазалығы 
ғылымдары салты бойынша да көптеген 

з дүниетаным корытындысында Шəкəрім, 
ниетанымы бірінші, екінші анық деп көрсетеді де: 

шінші анығы Абайда кеңінен сөз болған 
тереді. Мұнысы Шəкəрімнің ұзақ жылдарға 

негізгі ой тезисі: 



Ар ілімі оқылса, - деп тұжырымдалған танымында жатыр. Яғни Шəкəрімнің “Үш анықтығы” мақсаты ар түзейтін бір ғылымды табу болғандықтан, 
өмір бойы осы жолда ізденген”. 
Шəкəрімнің ұжданы И. Канттың “категориялық императив” ұғымдарымен астарлас. Ұждан, - ынсап əділет, мейрім дегеніміз. 
Шəкəрім айтады: «Тіршілік туралы адам арасында көптен бері айтылып келе жатқан екі түрлі жол бар. Бірі - дене өлседе жан жоғалмайды, өлгеннен 
соң да бұл тіршілікке, тіпті, ұқсамайтын бір түрлі өмір бар. Сондықтан жалғыз ғана дүние тіршілігінің қамын ойламай, сол соңғы өмірде жақсы 
болудың қамын қылу керек дейді. Мұны ақырет өлгеннен соңғы өмір жолы дейді. Енді бірі бұл əлемдегі барлық нəрсенің бəрі өздігінен жаралып 
жатыр, оны былый қылайын деп жаратқан иесі жоқ, һəм өлген соң тірілетін жан жоқ дейді”. 
Енді осы екі жолдың анық қанығын тану зерделі адамдардың бəріне міндет. Біз ақиқатты танып білуіміз қажет дейді. 
Шəкəрім дүниенің түп негізі деп төрт нəрсені: от, су, топырақ, ауа деп айта отырып, грек философтарының бұл жөніндегі пікірлерімен таныс екенін 
білдіреді. Сондай-ақ дүние бөлінбейтін түпнегіз атомдардан тұратындығын айта отырып, оның арабша аты мадда немесе эсер деп атады. Оның 
қазақша аты жоқ болған соң оны біздер Европаша атом, мадда деп атаймыз дейді. Атомдар туралы тұңғыш грек философтары айтқанын да 
философиялық тұрғыдан тұжырымдап береді. Шəкəрім философиясының негізгі өзегі адам болып табылады. Адамның мəні оның дүниені танып 
білуінде, ол тек адамға ғана оның табиғатына тəн нəрсе дейді. Ол “Үш анықта” дүниенің жаратылуы барлықтың бəрі өздігінен жаратылып жатыр оны 
былай қылайын жаратқан ие жоқ деген жол бұрыннан айтылып келе жатса да бұл идея XVII-XIX ғасырларға дейін Еуропада кең таралып келді. 
Осыған орай Шəкəрім өз трактатында айтылып жүрген осы бес нақты дəлелдерді келтіреді. Олар мына төмендегідей: 
1 - дəлел: қайта айналыс жолы. Барлық нəрсенің түп себебі бұрыннан бар қуатты дене (сила вещества) атом. Əр нəрсені өсіп-өндіретін сол дүниеде еш 
нəрсе жоғалмайды, бірақ өзгереді. 
2 - дəлел: жаратылыс жолы. Мұқым барлықтың бəрін бар қылып тұрған жаратылыс жолы. Сондықтан біліп жаратушы ие деген бекер сөз. Бұл дəлел 
Дарвиннің табиғи эволюциялық сұрыпталу теориясымен тікелей сəйкес келген тұрса да бірақ оны Шəкəрім Литерие деген философтың атымен 
байланыстырды. 
3 - дəлел: тұқымдастықтың жолы. Жоғарыда айтылғандай, бар нəрсе өздігінен жаралып жатқан соң, жаратушы деген жоқ. Құрғақтағы хайуандар, 
адамдар өсімдіктер, құстар-бəрі теңізден туған; 
4 - дəлел: дене сезімі. Біз əр нəрсені денедегі сенімімізбен білеміз. Мұқым барлықтың бəрі жаралыс жолымен еріксіз болып жатқанын көріп біліп 
тұрмыз. 
Егер біліп жаратушы ие бар болса, бұл жаратылыс себептерінің түк керегі жоқ болар еді. Неге десең, бір жаратушы білімді құдірет бар болғаннан соң 
бұл себептердің керегі не ? Сондықтан біліп жаратушы жоқ дейді. Бұл-Бюнхер сөзі; 
5 - дəлел: əр түрлілік. Барлық дүниеге қарасаң тасы, ағашы басқа өсімдіктер, хайуандар, адамдар, су, от сияқты, тіпті , біріне-бірі ұқсамайды. Бұл нені 
көрсетеді? Бұл нəрсе қалай болса солай кезі келгендіктен себебіне қарай жаралып жатыр. Оны былай болсын деп жаратушы жоқ екені осыдан мəлім 
дейді. Бұл Ғайсадан үш жүз жыл бұрынғы Демокрит сөзі”. 
Бұл дəлелдердің нақты дəлдігіне қарамай Шəкəрім оны қабылдап, философиялық материализм жағына шығаруға асықпайды. Оған қашанда 
жаратылыстану ғылымдары адам жанына табиғатына аз мəн беретін сияқты болып көрінеді. 
Оның пайымдауынша, дене əрқашан өзгеріп тұратын болғандықтан, жылдар уақыттар өту себепті, бір жола өзге дене болып ауысады. Адамның əр 
түрлі сезімі, əр істі істеуі сол мидың өзіне ғана біткен сезу ескерулер. Ол денеше əрқашан өзгеріп тұрмайды. Адам өлген соң, дененің құралдары 
шашылып-бытырап басқа бір өсімдік, хайуандарға кіріп араласады. Сөйтіп əркім өзіне арнаулы жаны болмай, біреуден біреуге көшіп жүретін болған 
соң, не дене, не жан қайта тірілу жоқ”. Онда неге жан біржола жоғалуға тиіс? Міне бұл сұрақтарға Шəкəрім өмір бойы жауап іздеумен болды. 
Шəкəрім өмір бойы өзін-өзі жетілдірумен өткен адам. Ол əдебиет, тарих, философия, жаратылыстану ғылымдарымен де өте көп қызыға шұғылданды. 
Оккультизм, спиртуализм, магия мəселелерімен де қызықты. Ал, оның философиялық дүниетанымында ежелгі антикалық классиктер - Пифагор, 
Демокрит, Эмпикур, Платон жəне Аристотель негізгі орын алды. Ол, сондай-ақ, XIX ғасырдың аяғы XX ғасырдың басындағы француз философы 
Огюст Конт, ағылшынның позитивист философы Герберт Спенсер, Нелийдің идеалист пессимист философы А.Шопенгауэрдің т.б. философиялық 
еңбектерін өте жақсы білді. 



Бұдан біздің нақтылы айтарымыз Шəкəрім өзіне дейінгі болған, өзінің рухани ұстаздары Шоқан, Ыбырай, Абайға қарағанда, грек, Еуропа кəсіпқой 
философиясының тарихымен тікелей шұғылданып, оларды тек танып біліп қана қоймай өз пікірлерін, ойларын ортаға салып, айта отырып, өмірге 
қазақ кəсіби философиясынын ірге тасын қалап, өзі де нағыз қазақтың алғаш кəсіби философы атанды. Сөйтіп қазақ философиясының деңгейін 
əлемдік философияның қатарына қосуға жакындата түсті. Біздіңше, ұлттық философиялық тұғырнамамыздың бастауы, қалыптасуы осы кемеңгер 
ойшыл, ақын, философ Шəкəрім Құдайбердіұлынан басталады деп батыл айта аламыз. 
Егерде біздер Шəкəрімнің “Үш анық” атты философиялық трактатына тереңірек үңіліп, байыптап қарасақ мұнда спиритуализмнің, магнетизмнің, 
телепатияның кейде тікелей, кейде жанамалай, Шəкəрімнің ұждан туралы ай толғауына игі кызмет етіп отырғанын көруге болады. Дегенмен оның 
діни мистикалық ағымдарға да аракідік көңіл бөліп, шылышырай танытқанын да байқап қаламыз. 
Бұл жөнінде философия ғылымының докторы, профессор О.А. Сегизбаевтың өзінің “Казахская философия XV начала XX века” атты ғылыми 
монографиясында айтылған пікірлерінде Шəкəрімнің философиялық дүниетанымына, көзқарасына ешқандай да күмəн келтіруге болмайтындығын 
баса айтып көрсетіп өтеді. Сондай-ақ, философия ғылымының докторы Қ.Бейсеновтың “Ол үшін əрине Шəкəрімді айыптаудың еш жөні жоқ өйткені, 
өз көзқарасында үндес келетін ағымдарға бейтарап қалған ойшыл философия тарихында кездескен емес, мүмкін енді кездеспейтін де шығар. Оны 
философтың саналы түрде мойындауы шарт емес. Ал, Шəкəрімнің материалистік сарынға істеген сараңдығының көрінісі - оның жаратылыстану 
ғылымдарының қол жеткен табыстарымен етене таныс бола тұра, олардың диалектикалық материализмді жақтайтыны туралы мүлдем лəм-мим 
демеуі” - деп жазған пайымдаулары да көңілге қонарлық. 
Шəкəрімнің асқан жоғары білімдарлығына, Батыс пен Шығыстың мəдениетін жетік білетіндігіне оның өзінен кейін қалдырған рухани мұралары 
тікелей соған куə. Шəкəрім тұңғыш қазақтың кəсіби философы ретінде қазақ философиясының да деңгейін өз еңбектері арқылы кəсіби философия 
деңгейіне көтере білді. 
Айталық Шəкəрімнің өлеңдерінде, поэмаларында, тарихи философиялық трактаттарында Шығыс пен Батыс елдерінің талай ойшылдарының, 
ғалымдарының, ақын-жазушыларының еңбектері мен шығармаларының аты ғана аталып қоймай, сонымен бірге мазмұн-мəні ашылып, кейде 
бірсыпыра пікір-ой жарыстырылып отырады. Бұл да Шəкəрім мұрасының айтарлықтай мəнді өзгешеліктерінің бір кыры “. 
Бұған дəлел “Үш анықта” кездесетін XIX ғасырдың екінші жартысындағы көптеген Еуропа жəне Шығыс спиритуалистерінің есімдерінің аталуы, 
аталып қана коймай олардың шығармаларынан да үзінділер келтіріп өз пікірлерін де үнемі жалғастырып отырған. Олар: Жанне д Арк, Колен Штобе 
Аланкар, Море Лошпатый Өзен Носи, Хасан Марзух, американдық спиритуалистер Однос Морфе, Руберт Kсep, Лондондық профессор Корке 
жəне т.б. 
Шəкəрімнің көп шығармалары терең философиялық тарихи сипатта жазылған. Сол философиялық ғылыми мұраларын зерттеу ісі соңғы жылдары ғана 
қолға алынып, біраз ғылыми зерттеулер жүргізіліп, зерттеу нысанасына айналып отыр. 
     Шакарим Кудайбердиев (каз. Шəкəрім Құдайбердіұлы; 11 июля 1858, Семипалатинская область, Российская империя — 2 октября 1931) — 
казахский поэт, писатель, переводчик, композитор, историк и философ. 
    Занимался политикой, был избран в волостные правители. Всерьёз творчеством занялся только с 1898 года, после сорока лет. По определённой 
системе стал изучать западную и восточную литературу, познакомился с наследием таких поэтов и мыслителей Востока как Хафиз, Физули, Навои, а 
также с произведениями Байрона, А. С. Пушкина, Л. Толстого. Его перевод Хафиза на казахский остаётся непревзойденным по мастерству и технике, 
также как блестящий перевод повести Пушкина «Дубровский». Самостоятельно овладел арабским, персидским, турецким, русским языками. В 1903 
году он был принят членом Западно-Сибирского отделения Императорского русского географического общества.   
   В 1906 году совершил хадж в Мекку (совместно с Канапия-кажы — дедом Б. Канапьянова). Посетил Мыср (совр. Египет), Стамбул, работал в 
библиотеках, пересылая по почте в Семипалатинск приобретённые им книги. Последний период его жизни совпал с революцией 1905—1907 гг., 
столыпинской реакцией, первой мировой войной, национально-освободительным движением 1916 года в Казахстане, февральской и октябрьской 
революциями, гражданской войной, установлением советской власти, коллективизацией. Участвовал в национально-освободительном движении 
«Алаш». Когда с приходом большевиков к власти речь пошла о разрушении традиционного уклада жизни казахов, Шакарим недоумевал: ради чего, во 
имя чего и для чего разрушать, а что взамен? А предлагаемые вещи не имели ничего общего с многовековыми национальными ценностями казахского 



народа. И потому он социалистическую идеологию не принял. Он также всеми фибрами души не воспринимал государство, построенное на силе. И в 
этих условиях поэт должен был писать стихи и воспевать новый строй. Он предпочёл уйти из такого общества. 
С 1922 года Шакарим жил в местечке Шакпан в горах Чингистау в совершенном одиночестве. 2 октября 1931 года он был тайком без суда и следствия 
расстрелян. Великий талант, большой учёный на долгие годы был забыт. Несмотря на то, что прокуратура бывшего СССР решением от 29 декабря 
1958 года реабилитировала Шакарима за отсутствием состава преступления, продолжался запрет на творчество поэта, обвинявшегося в «буржуазном 
национализме» и прочих нелепых грехах. 
   При жизни Шакарима были напечатаны такие его книги как «Зеркало казахов», поэмы «Калкаман-Мамыр» и «Енлик-Кебек». Отдельные стихи, 
статьи, эссе были опубликованы в 1913—1924 годах в журналах «Абай», «Айкап», «Шолпан», в газете «Казах». «Абай» и «Шолпан» напечатали его 
переводы из Хафиза и поэму Физули «Лейли и Меджнун». Поэтический перевод «Дубровского» и «Метели» А. С. Пушкина были опубликованы в 
1936 году в Алматы в журнале «Əдебиет майданы». 
   Благодаря стараниям известного казахского писателя и литературоведа Мухтара Магауина, который собрал из разрозненных источников и 
опубликовал в 1973 и 1988 годах наследие Шакарима, творчество поэта и философа вернулось казахскому народу. В 1989 году увидел свет 
полноценный сборник мыслителя под общим руководством известного ученого Мухаммедрахым Жармухаммед-улы. Первая академическая 
биография Шакарима была написана видным литературоведом Шамшиябану Сатпаевой. Позже русскоязычный казахстанский поэт Бахытжан 
Канапьянов перевёл некоторые стихи Шакарима и написал сценарий к фильму «Последняя осень Шакарима», снятого на киностудии «Казахфильм» в 
1992 году. 
  В 2008 году известный казахский прозаик, создатель и главный редактор журнала «Аманат», президент международного клуба Абая Роллан 
Сейсенбаев презентовал новый трёхтомник Шакарима. Первый том сочинений Шакарима вобрал в себя лирику поэта-философа, отражающую 
взгляды мыслителя на духовное познание мира. Во второй книге собраны поэмы и проза. Третья книга – это архив сведений и фактов о жизненном 
пути, творческой деятельности Шакарима и сведения о его потомках. 
   Ш. Кудайбердиев «Три истины» Как и Абай, Шакарим отдавал предпочтение философской антропологии. Он продолжает просветительские идеи, 
что сущность человека, его природа и назначение заключаются в знании и истине. Три Истины, которые провозглашает мыслитель, выстраиваются в 
следующей иерархии: Истиной является вера в Бога и бессмертие души; Истинно бесконечное развитие науки путем отрицания, которое 
неограниченно раздвигает горизонты познания во всем, что касается души; Истинно то, что Совесть, как изначальная потребность души, способна 
очистить человечество от нравственной скверны и настаивать его на путь праведной жизни. В процессе воспитания человека необходимо ввести науку 
совести. Об этом должны позаботиться «ученые головы». Они должны «разработать данную теорию как дисциплину, обязательную для всех».Как 
философ он был совершенно независимым и мыслил самостоятельно. Убедительным свидетельством тому является его замечательное философское 
сочинение под названием «Три истины». В «Трех истинах» он приводит пять наиболее сильных аргументов в пользу материализма. Он определяет их 
следующим образом: 
1) путь кругообращения — аргумент, связанный с признанием циклического характера развития мироздания; 
2) путь природного происхождения. Этот аргумент по существу сводится к дарвинской теории происхождения видов путем естественного отбора, хотя 
сам Шакарим склонен связывать ее с именем философа Митерия; 
3) путь сродства. В этом аргументе воспроизводятся идеи Макена о том, что все многообразие растительного и животного мира на земле рождено 
морем; 
4) чувственные восприятия. Шакарим не мог не считаться с мыслью материалистов о том, что всякую вещь люди прежде всего постигают чувствами. 
При этом он ссылался на Бюхнера, но на самом деле так и кажется, что он в точности воспроизводит идеи Абая о чувственном восприятии как 
единственном и надежном источнике познания; 
5) многообразие. Бесконечное многообразие не похожих друг на друга вещей и тел природы свидетельствует о том, «что каждая вещь происходит 
сама по себе, самопроизвольно, в соответствии со своей причинной обусловленностью и условиями среды».  



 

     Бауыржан Момышұлы (24 желтоқсан 1910 жыл
даңқты жауынгері, əскери қолбасшы, стратег жəне тактик
Батыс майданындағы 16 армияның 316 (1941 жылды
жылдың қарашасынан 19 Гвардия полкі) жəне батальон
құрамында 1941 жылдың қыркүйек айынан бастап қ
207 рет ұрысқа қатысты. 1941 жылдың 16-18 қараша

Момышұлы басқарған батальон дивизиядан қашық

Білікті комбаттың басшылығы арқасында 3 күн бойы
қоршаудан шығады. 
Балалық шағы 
Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында
Имаш бабасы 1911 жылы 92 жасында дүниеден өткен
көзі қарақты адамдардың бірі болған. Ел арасында а
шаруашылықты Момыш ұлына табыстаған. Əжесіні
дүниеден ерте өтіп, Бауыржан 3 жасынан бастап Қызтумас
1921 жылы бастауыш мектепті Аса интернатына түседі
жылы ашылған алғашқы жетіжылдық мектеп болатын
жылы мектепті үздік бітіріп, Орынбор қаласындағы

жыл - 10 маусым 1982 жыл) — Кеңес одағының батыры, жазушы

не тактик. 
жылдың қарашасынан бастап 8-гвардиялық Қызылту атқыштар дивизиясы

не батальон командирі. Ұлы Отан соғысына генерал-майор И.В. Панфилов
қатысты. Батальон командирі ретінде аға лейтенант Бауыржан

араша күндері вермахтың Мəскеу бағытында екінші мəрте жаса
қта, Матронино деревнясының жанында Волоколамск тасжолында

н бойы фашистер шабуылын тойтарып, батальон үлкен шы

санында Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Мыңбұлақ ауылында
ткен. Əкесі Момыш өз бетімен ескіше сауат ашқан, кирил алфавит

арасында ағаш ұстасы жəне етікші, зергерлігімен танымал болатын. Имаш
жесінің есімі - Қызтумас, қартайған шағында ағайын-туыс "сары

ызтумас əжесінің қолында өседі. 
седі. 1924 жылдан бастап жеті жылдық мектепті Шымкент қ

мектеп болатын. Бауыржанмен бір сыныпта Əбділда Тəжібаев жəне
ы Қазақ Педагогикалық институтына оқуға түседі. Институт

 

 

батыры, жазушы, Екінші дүниежүзілік соғыстың 

ыштар дивизиясы 1073 атқыштар полкінің (1941 
майор И В Панфилов басқарған əйгілі дивизиясының 

лейтенант Бауыржан Момышұлы Мəскеу үшін шайқаста 
рте жасаған жорығы кезінде аға лейтенант 

Волоколамск тасжолында асқан ерлікпен ұрыс жүргізді. 
лкен шығынсыз, ұрысқа қабілетті жағдайда 

ауылында туған. 
кирил алфавитімен оқуды меңгерген сол кезеңдегі 
болатын. Имаш атасы қартайған кезінде барлық 
туыс "сары кемпір" деп атаған. Анасы Рəзия 

қаласында оқиды. Бұл сол өңірдегі 1924 
не Құрманбек Сағындықов оқиды. 1928 

седі Институт директоры Тоқтыбаев деген кісі 



болатын. Жас баланың қатты суықта жұқа киіммен жүргенін көріп, өзінің кабинетіне шақыртып алады. Баланың қолына бухгалтерияға қағаз жазып 
беріп, осы қағаз бойынша ақша алатындығын жəне сол ақшаға ауылға қайтатындығын айтады. Осындай тұрмыс жағдайына байланысты оқудан кетеді. 
Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың көрнекті жазушысы. Туған жері-Жамбыл облысының Жуалы 
ауданындағы Көлбастау мекені. Бауыржан жеті жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болған. Сонда жүргенде кезекті əскери 
міндетін өтеуге шақырылып, онда бір жарым жыл жүріп, запастағы командир атағын алады. Туған ауылына қайтып оралған соң, ол біраз жыл қаржы 
мекемесінде қызмет істейді. Содан қайтадан Қызыл Армия қатарына шақырылып, түрлі əскери бөлімдерде взвод, рота, командирі болады. 1941 ж. 
Ұлы Отан соғысы басталысымен, Бауыржан даңқты генерал-майор И.В.Панфиловтың басшылығымен Алматы маңында жаңадан жасақталған 316 
атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанады, батальон, полк командирі қызметтерін атқарады. Соғыстың соңғы жылдарында гвардиялық 
дивизияны басқарады. 1941 жылғы күзгі, қысқы кескілескен шайқастар кезінде өз батальонын 27 рет шабуылға бастап шықты. 5 рет қоршауды бұзып, 
негізгі жауынгерлік құрамымен аман-есен дивизиясына қосылды. Жауынгерлік іс-қимылдарға қатысты ұрыстан шығу, шегініс жасау тəсілдерінің 
арнайы тарау болып əскери жарғыға енуі, тактикада «ошақты» жəне «икемді қорғаныс» ұғымдарының қалыптасуы Бауыржан Момышұлының осындай 
тəжірибелерінің жиынтығы болып табылады. Оның қолбасшы, терең ойлай білетін əскери мамаң ретіндегі таланты соғыста полк, дивизия басқарған 
жылдары кеңінен ашылды. Бауыржан Момышұлы жау шептеріне ішкерлей еніп ұрыс жүргізу теориясын соғыс тəжірибесінде алғаш 
қолданушылардың жəне оны дамытушылардың бірі болды. Бауыржан Момышұлы - əкери педагогика мен əскери психологияны байытушы баға 
жетпес мұра қалдырған дара тұлға. Оның атақ, даңқы, батырлығы А.Бектің «Волоколамск тас жолы» атты кітабында суреттелді. Кітап неміс, чех, 
еврей, ағылшын, француз, т.б. шет ел тілдеріне аударылды. Соғыстан кейін Бауыржан Момышұлы Совет Армиясы Бас штабының Жоғары əскери 
академиясын бітіреді. Əскери-педагогикалық жұмыспен айналасып, Совет Армиясы əскери академиясында сабақ береді. 1956 жылы полковник 
атағымен отставкаға шыққан Бауыржан біржола шығармашылық жұмыспен айналысады. Ол қазақ жəне орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өмірінде 
көрген-білгендерін арқау етеді. Оның қаламынан туған, өмір шындығын арқау еткен тамаша романы мен əңгіме, повестері қалың оқушының іздеп 
оқитын шығармаларына айналады. Олар бірнеше қайтара басылып шығады. Бауыржан бірнеше орден, медальдармен наградталады, Кеңестер 
Одағының батыры атағын алады. Алайда халықтың өзі «батырым» деп танып, ардақтаған қаһарман ұлына бұл атақ Отан соғысы біткеннен кейін 
жарты ғасырдай уақыт өткенде барып берілген болатын. Ел тəуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаевтың жарлығымен оған «Халық қаһарманы» деген атақ берілді 
Соғыс алдында 
1928-1930 жылдары бастауыш мектепте ұстаздық етеді. Біраз уақыт аудандық атқару комитетінің жауапты хатшысы ретінде қызмет атқарады. 
Аудандық милицияда 6 айдай жұмыс істейді. 
1932 - 1934 жылдар аралығында Қызыл Армия қатарына қызмет етеді. 1933 жылы полк мектебін бітіреді. 
Атқару комитетіндегі қызметімен көзге түскен Бауыржан Тимофей Дубовиктің қолдауымен Шымкент өнеркəсіп банкінің экономисі болады. Осы 
қызметте жүрген уақытта 1936 жылы Республикалық банктің меңгерушісі Б.М.Барханның жолдамасымен Ленинградтағы Финанс академиясының 
жанындағы бір жылдық курсты бітіреді. Біліктілігін бағалаған басшылық оны КСРО өнеркəсіп банкінің республикалық басқармасына аға консультант 
ретінде тағайындайды. 
1936 жылы жаңадан құрылып жатқан бөлімге взвод командирлігіне шақырылады. Бұл кезде рота командирі, полк штабы бастығының көмекшісі 
болады. 
1939 жылы əкесі Момыш қайтыс болады. 
Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары 
1941 жылы Қазақ əскери комиссариатының нұсқаушысы қызметін атқарады. Ұлы Отан соғысына 1941 жылдың қыркүйегінен бастап қатысты. 316 
атқыштар дивизиясының жасақталуына белсене атсалысып, сол дивизия құрамында майданға аттанады. 
1941 жылдың 26 қарашасында маршал Рокоссовский полк командирі етіп тағайындайды. 
1941-1945 жылдары Панфилов атындағы 8-гвардиялық дивизияның батальон, полк командирі, соғыстың соңғы жылдары аталған дивизияның 
командирі болады. 
1942 жылдың 6 маусымында " Қызыл Жұлдыз" орденімен марапатталады. 



1944 жылы денсаулығына байланысты Алматы госпиталіне жіберіледі. 
1945 жылдың 16 қаңтарында Алматыға келген Бауыржанды ғалымдар соғыс туралы əңгіме-лекция өткізуге шақыртып, кездесу ұйымдастырады. Осы 
лекцияның стенограммасы кейінрек "Соғыс психология" деген атпен кітап болып басылды. Алғашында тек орыс тілінде жарық көрген бұл еңбек, 2010 
жылы Бауыржан Момышұлының 100 жылдығына орай қазақ тілінде де жарық көрді.[3] 
Соғыс кезінде жеке басының қаһармандық ерлігімен жəне ұрыс жүргізудегі əскери шеберлігімен ерекше көзге түседі. Бірнеше рет жау қоршауынан 
жауынгерлерін аман-есен алып шығады. Мəскеу түбіндегі шайқастағы ерлігі сол кездің өзінде Одақ көлеміне аңыз болып жайылады. Осының 
негізінде орыстың белгілі жазушысы А.Бек «Волоколамское шоссе» (қазақшасы «Арпалыс») повесін жазды. Бұл шығарма кейін бірнеше тілге 
аударылады. 
Мəскеу үшін шайқас 
Мəскеу түбіндегі шайқас Бауыржан Момышұлының өміріндегі ерекше кезең болды. Жас сардар, 1073 атқыштар полкінің батальон командирі, аға 
лейтенант Бауыржан Момышұлы сарбаздармен қақаған қыста Мəскеу түбінің омбы қарына малтыға жүріп, бес рет қоршауды жарып шығып, жалпы 
саны 27 рет қол бастап ұрысқа кіріп, соғыс тарихында болмаған тактикалық маневрлер жасап, əскери өнерге жаңалық енгізген. Командир Момышұлы 
жетік стратег, асқан тактик, психолог еді. 
1941 жылдың 16-18 қараша күндері аралығында Вермахтың Мəскеуге екінші дүркін шабуылы кезінде Б.Момышұлы басқарған батальон өз 
дивизиясынан қашықта Матронино селосының маңында Волоколам тас жолыда аса ерлікпен соғысты. Комбаттың дарынды басшылығының арқасында 
неміс əскері бұл маңда 3 күнге іркіліп қалды. Бұл ерлігінен соң жас комбат өз сарбаздарын қоршаудан соғысқа қабілетті жағдайда алып шықты. 
Алайда аласапыран шақта қысылтаяң жағдайға ұшыраған кейбір полктердің батальон, роталарымен байланысы үзіліп, жауынгерлердің қай жерде, 
қандай халде екенін білу қиынға соғады. Сондай жағдайға ұшырағандардың бірі – Бауыржан басқарған бірінші батальон еді. Баукең енді шегінудің 
нақты жоспарын жасайды. Батальонның алдында жүретін он бес адамнан құрылған (алдыңғы жақты барлайтын) барлаушы қойып, взвод-взводпен 
бөлек-бөлек болып, бірінің ізімен бірін жүргізе жылжуды ұйғарады. Батальон алдындағы барлаушыларды аға лейтенант Рахимов пен саяси 
жетекші Мұхаметқұл Слəмқұловбасқарады. 
Күндіз жау көзіне түспеу үшін жауынгерлеріне түнделетіп жүруді бұйырады. Күндіз қалың тоғайда тыныстап, түнде барлаушылар арқылы белгіленген 
бағытпен сақтана жүріп отырған жауынгерлер табандылық пен төзімділік көрсетіп, қалың қарағайлы тоғай ішінің қалың қарын омбылай жүре отырып, 
екі күннен кейін Новлянск пен Ивановск деревняларының аралығынан шығады. Барлаушылардың айтуынша, осы Ивановск деревнясында 
панфиловшылардың 1075-полкінің бірінші батальоны тұрады екен. Бұлар əлі шайқасқа қатыспағандықтан тың тұрады. 
Əдісқой, тəжірибелі комдив И.В. Панфилов бұл полкті уақытша əдейі резервте ұстап тұр екен. «Б.Момышұлы басқарған батальон түгелдей жау 
қолынан қаза тауып, жойылып кетті» деген лақапты естіген олар түгелдей аман оралған жауынгерлерді зор қуанышпен қарсы алды. Бауыржан 
бастаған батальон жауынгерлерін көргенде И.В.Панфилов қуанғаннан көзіне жас алады. Иван Васильевич көптен көрмеген бауырын кездестіргендей 
Бауыржанды қаусыра құшақтай алып, бетінен сүйіп: «Жарайсың, сұңқарым!» деп арқасынан қағады. 
19 гвардиялық атқыштар полкінің командирі ретінде 1941 жылдың 26-30 қараша күндері гвардия капитан Момышұлы Мəскеу облысының Соколово 
деревнясының маңында неміс əскерінің шабуылын 4 тəулік бойы қайтарып, сəтті ұрыс жүргізді. 1941 жылдың 5 желтоқсанында омыртқаға оқ тиіп, 
жарақат алды. Əзілхан Нұршайықовтың "Ақиқат пен Аңыз" кітабында Бауыржан өзін санбатқа жеткізгенде дəрігерлер дереу госпитальға апару керек 
деп шешкендігін, бірақ ол тапаншамен дəрігерді қорқытып, оқты сол жерде шығаруды бұйырғанын айтады. Оқты алып, жараны таңғаннан кейін 
капитан Бауыржан Момышұлы ұрыс алаңына қайта оралады. 
Кеңес əскерлерінің 1942 жылғы қаңтар-ақпан айларындағы ұрыстарында 8-гвардиялық дивизияның Бауыржан Момышұлы басқарған полк 
жауынгерлері ерекше көзге түсті. Дивизия екі ай ішінде батысқа қарай 500-600 шақырым алға басып, фашистердің мыңдаған солдаты мен офицерлерін 
саптан шығарады, жаудың көптеген техникасын жойып жіберді. 
1944 жылы Комдив болып жүрген кезінде Дубровка деревнясының маңында болған ұрыс кезінде тағы қатты жараланады. Өз айтуынша құйымшақпен 
жерден шығып тұрған темірге құлаған екен. Біраз уақыт атқа отыра алмай жəне шалқасынан жата алмай жүрді, бірақ госпитальге бармады. 
Сол уақыттан 1944 жылдың наурызына дейін госпитальде жатады. Сол жылы Бас Штабытың Əскери Академиясының жанындағы офицерлердің 
біліктілігін арттыру курстарын бітіріп шығады. 



1945 жылдың 21 қаңтарынан бастап гвардия полковник Бауыржан Момышұлы Екінші Прибалтика майданының, 6 гвардиялық армиясының, 2 гвардия 
атқыштар полкінің 9 гвардия атқыштар дивизиясын басқарды. 1945 жылдың ақпан-наурыз айларында Бауыржан Момышұлы басқарған дивизия 
Приекуле станциясының солтүстік-батыс жағында орналасқан неміс əскерінің үш бекінісін бұзып өтеді. Дивизия шабуылының нəтижесінде 15 елді 
мекен босатылды, ал жау əскеріне үлкен зиян тиген болатын. 
Бауыржан Момышұлының қатардағы жауынгерлер жайлы айтқан нақылға бергісіз сөздері халқымыздың есінде. Даңқты қолбасшы солдаттың мінез-
құлқын, парасатын, елі үшін шыбын жанын қиятын ерлігін ерекше бағалай білген. Соның арқасында оларды ерлік жеңістерге бастап, жігерлендіріп 
отырған. 
Бауыржан Момышұлы соғыс жылдарында адуынды да қатал əскери басшы болып қана қойған жоқ, сонымен қатар қарамағындағы жауынгерлер мен 
офицерлердің ақылгөй жетекшісі, зерделі де білгір, байыпты да мейірман тəрбиешісі де бола білді. 
Гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының 1990 жылдың 12 желтоқсанында туғанына 80 жыл толуына орай Кеңес Одағының Батыры деген 
жоғары атақ берілді. Б.Момышұлының «Əділет қашанда жеңеді, ол кешіксе де келмей қоймайды» деген сөзі шындыққа айналып, ел тілегі орындалды. 
Соғыстан кейінгі жылдары 
1946-1948 жылдары Ворошилов атындағы əскери академияның тыңдаушысы болады. 
1948-1950 жылдары 49-атқыштар бригадысы командирінің орынбасары қызметін атқарады. 
1952 жылы Кеңес Армиясы Бас Штабының жанындағы Жоғары əскери академияны тəмамдайды. 
1953 жылы академик Ван-Чон-Худың басқаруымен келген Қытай делегациясымен кездеседі. 
Соғыстан кейін 1950-1955 жылдары Совет Армиясы əскери академиясында сабақ береді. 1956 жылы полковник атағымен отставкаға шыққан cоң, елге 
оралады. Елде біраз уақыт жұмыс табылмайды. Өмірбек Жолдасбеков Қазақ Ұлттық Университетінің əскери кафедрасына жұмысқа алмақ болады. 
Алайда оған да қарсылық болған көрінеді. Батыр енді толықтай шығармашылықпен айналысады. Ол қазақ жəне орыс тілдерінде бірдей жазып, өз 
өміріндегі көрген білгендерін шығармаларына арқау етеді. Оның қаламынан туған, өмір шындығының негізіндегі 
тамаша романы мен əңгіме, повестері қалың оқушының іздеп оқитын шығармаларына айналады. Олар бірнеше қайтара басылып шығарылды. 
Бауыржан соғыс уақытында "Серігім", "Жазушыға", "Қалыбек аға", "Біреулерге", "Омарбекке", "Жардың мұңы", "Ғ-ға", "Ана тілін ардақта", "Досыма", 
"Толғау" атты өлеңдер жазған. 
1952-1956 жылы "Офицердің күнделігі", "Бір түннің тарихы", "Біздің семья" деген алғашқы кітаптары жарық көрді. 
Кубаға сапары 
Бауыржан Момышұлы 1962 жылы Фидель Кастроның шақыруымен Куба еліне барады. Сапар барысында Куба басшысы Фидель Кастромен 
кездесудің реті келмейді, бірақ інісі Рауль Кастромен кездесіп, ол кісіге үлкен əсер қалдырады, Куба əскерилерінің алдында дəріс оқиды. Кубаға 
барған саяхаты жайында "Куба əсерлері" атты кітап жазады. Бауыржан Момышұлы Фидель Кастро мен Эрнесто Че Гевараның үлгі тұтқан тұлғасы 
болған. 
1963 жылы Куба үкіметінен бірнеше қайтара шақыру келгендіктен, 10 күндік сапармен барып келеді. 
1982 жылы 10 маусымда 71 жасына қараған шағында Алматыда дүние салады. "Кеңсай" зиратына қойылды. 
1990 жылы Кеңес Одағының Батыры деген атақ берілді. Шешім 1990 жылдың 11 желтоқсан күні шықты. Медаль номері 11637 
Батырдың 100 жылдығы 
2010 жылы қыркүйектің 14-і күні Алматыда «Қазақтың Бауыржаны» атты деректі фильм көпшілікке таныстырылды. Фильмді үкімет тапсырысымен 
Бауыржан Момышұлының 100 жылдық мерейтойына арнап режиссер Қалила Омаров түсірді [4]. 
2010 жылы желтоқсанның 10-ы күні Алматыдағы 28 панфиловшылар саябағында совет-герман соғысының қаһарманы, жазушы Бауыржан 
Момышұлына тұрғызылған ескерткіш салтанатты жағдайда ашылды Жалпы биіктігі 6 метрлік ескерткіштің тұғыры граниттен, ал батырдың мүсіні 
қоладан құйылған.[5]. 
2010 жылы Республика бойынша Бауыржан Момышұлының 100-жылдығына арналған мерекелік іс-шаралар өтті.[6] 
2010 жылы қыркүйек айында Бауыржан Момышұлының 30 томдық шығармалар жинағы жарыққа шықты.[7] 
2010 жылы 10 желтоқсан күні Алматы қаласында Бауыржан Момышұлына арналған ескерткіш ашылды.[8] 



Шығармалары 
Ұшқан ұя (1974 жыл) 
Мəскеу үшін шайқас, 
Жауынгердің тұлғасы 
Майдан, 
Майдандағы кездесулер, 
Генерал Панфилов, 
Төлеген Тоқтаров, 
Куба əсерлері 
Адам қайраты (1981 жыл) 
Елбасына күн туса 
Психология войны 
Отбасы:  
Бибіжамал Мұқанқызы Момышкеліні — Бауыржаннан екі жас кіші, ақсары, сұлу кісі. Бибіжамал Мұқанқызынан тұңғыш баласы Бақытжан 

Момышұлы дүниеге келді. 
Строева Вера Павловна — өнер саласына еңбек сіңірген кісі. Ерінің əдебиетке келуіне себепші болды. 
Коркина Клавдия Григорьевна — опера театрының əртісі, сыған қызы. Бұл кісіден Елена Бауыржанқызы дүниеге келді (16.09.1947 жылғы) 
Бахытжамал Калибековна — шет тілдер институтының аспиранты, 13 жыл бірге болды. 
Бақытжан Момышұлы - Бауыржан Момышұлының ұлы. 
Зейнеп Ахметова Бауыржанкеліні — келіні, Бақытжан Момышұлының жұбайы, жазушы, қазақы дəстүрлерді насихаттаушы. Қайынатасы туралы 

мемуар кітаптар мен мақалалар жазады. 
         Бауыржан Момышұлының аты берілген нысандар 

Қазақстанда батырдың атымен Алматы, Тараз, Атырау, Семей қалалары жəне Жамбыл облысы Аса селосындағы көшеге батырдың аты берілген; 
   Астана қаласында 

Бауыржан Момышұлы даңғылы (Астана) 
  Алматы қаласында 

Бауыржан Момышұлы атындағы көше (Алматы) 
  Тараз қаласында 

Жамбыл облысының бұрынғы Бурное ауданы қазір Бауржан Момышұлы ауданы болып өзгертілген. 
Бауыржан Момышұлы ауылы (Жамбыл облысы) 
Бауыржан Момышұлы ауылдық округі (Жамбыл облысы) 

      №45 қазақ классикалық гимназиясына Бауыржан Момышұлының есімі берілген жəне мектептің алдында Бауыржан Момышұлының бюсті                   
орналастырылған. 
      Тараз қаласында Бауыржан Момышұлы атындағы Жеңіс саябағы бар. 
    Шымкент қаласында 

Бауыржан Момышұлы даңғылы (Шымкент) 
Алматы (№131), Шымкент (№42) жəне Алматы қаласындағы əскери мектеп интернаттары да батырдың есімімен аталады. 
Шымкент қаласындағы Қазақстан Республикасының Ішкi Істер министрлiгі ғимараты мен Астана қаласында Бауыржан 
Момшұлының ескерткіші орнатылған. 

Наградалары 



Соғыс кезінде 
1942 жылы 6 маусымда «Қызыл ту» орденімен; 
1944 жылы 6 маусымда «Мəскеуны қорғағаны үшін» медалімен; 
1945 жылы шілдеде 1 дəрежелі «Отан соғысы», «Құрмет белгісі» ордендерімен, «Қызыл жұлдыз» орденімен 2 рет марапатталды 

Соғыстан кейін 
1970 жылы «Еңбек Қызыл ту» орденімен, «Құрмет белгісі» орденімен 
КСРО Президентінің 1990 ж 11 желтоқсандағы жарлығымен Б. Момышұлына 1941-1945 жылдары соғыста неміс-фашист басқыншыларына қарсы 
күресте асқан ерлігі мен қаһармандығы үшін «Кеңес Одағының Батыр атағы» берілді (медаль №11637). 
2000 жылы «Ғасыр адамы» деп танылды 

Бауыржан Момышұлы туралы 
1967 «За нами Москва», Режисеері: Мəжит Бегалин, Бауыржан Момышұлын сомдаған: Кəукен Кенжетаев 
2010 - Қазақтың Бауыржаны (Деректі фильм) Қазақфильм. Қалила Нематұлы Омаров[9] 
2013 - Бауыржан Момышұлы (телесериал) Режиссері: Ақан Сатаев. 
Ақиқат пен аңыз - авторы Əзілхан Нұршайықов 
Волоколамск тас жолы - авторы Александр Бек 
Восхождение к отцу - авторы Бақытжан Момышұлы 
Во имя отца - авторы Бақытжан Момышұлы 
Сыновья великого волка - авторы Бақытжан Момышұлы 
Шуақты күндер - авторы Зейнеп Ахметова 

Қызықты деректер 
Ұлы Отан соғысы жылдарында екі қазақ қана дивизия басқарған. Оның біріншісі Бауыржан Момышұлы болса, екіншісі Əбілқайыр Баймолдин.  
Бауыржан Момышулы (вариация написания фамилии: Момыш-улы) (каз. Бауыржан Момышлы; 1910 — 1982) — участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза, панфиловец, участник битвы за Москву, писатель. 
Родился 11 (24 декабря) 1910 года в крестьянской (декханской) семье (ныне Жуалынский район, Жамбылская область, Казахстан). Казах. 
В 1929 году окончил 9 классов. Работал учителем, экономистом Промышленного банка, секретарём Исполкома Совета народных депутатов района, 
начальником районной милиции, инструктором Алма-Атинского городского военкомата Казахской ССР, прокурором района. 
В Рабоче-Крестьянской Красной Армии с ноября 1932 по 1934 годы и с 1936 года, начинал рядовым красноармейцем. 
В 1933 году окончил полковую школу, артиллерийское военное училище, стал артиллерийским офицером. 
Служил на Дальнем Востоке под командованием Маршала Советского Союза В. К. Блюхера, в июле-августе 1938 года участвовал в боях с японской 
Квантунской армией у озера Хасан командиром артиллерийской батареи. 
В 1939—1940 годах служил на Украине, участвовал в походах на Карпаты и присоединении Бессарабии. 
В 1940-м вернулся в Казахстан, работал старшим инструктором Казвоенкомата. 
В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И. В. Панфилова. 
Член ВКП(б) с 1942 года. 
В должности командира батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии (с ноября 1941 — 8-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 16-я армия, Западный фронт) старший лейтенант Момыш-улы при обороне Москвы участвовал в 27-и боях. 
Во время второго генерального наступления вермахта на Москву с 16 по 18 ноября 1941 года батальон старшего лейтенанта Бауыржана Момыш-улы в 
отрыве от дивизии героически сражался на Волоколамском шоссе у деревни Матрёнино. 
Умелое руководство комбата позволило на 3 дня задержать немцев на данном рубеже. После чего старший лейтенант Момышулы вывел батальон из 
окружения боеспособным. 



Героический боевой путь батальона под командованием Бауыржана Момыш-улы описан в художественно-исторической книге Александра Бека 
«Волоколамское шоссе». 
На фронте командиром батальона Б. Момыш-улы провёл месяц, после чего был досрочно повышен в командирской должности — до командира 
своего же полка, оставаясь в звании старшего лейтенанта. 
Позже, будучи командиром 19-го гвардейского стрелкового полка, 26-30 ноября 1941 года гвардии старший лейтенант Момыш-улы в районе деревни 
Соколово Московской области вместе со своим полком в течение четырёх суток вёл упорные бои, успешно отбивая атаки противника. 5 декабря 1941 
года Б. Момыш-улы был ранен, но поля боя не покинул. 
В ходе боя в деревне Дубровка Московской области он вновь был тяжело ранен. 
В боях за станцию и населённый пункт Крюково Б. Момыш-улы командовал полком, который находился в центре боевого порядка 8-й гвардейской 
дивизии и вел упорные бои с 31 ноября по 7 декабря 1941 г. 5-го декабря 1941 г. в этих боях Б.Момыш-улы получил ранение и, зная, что дальше 
отступать некуда и что в полку осталось небольшое количество людей, отказался уйти с поля боя и продолжал руководить им до 7 декабря 1941 г. 8-го 
декабря 1941 г. совместно с другими частями дивизии полк пошёл в контрнаступление. 
В январе-апреле 1942 года 8-я гвардейская стрелковая дивизия и 9-я гвардейская стрелковая дивизия, командиром которой Б. Момыш-улы был 
назначен впоследствии, вели бои с дивизией СС «Мертвая голова» (Totenkopf) и участвовали в Демянской операции («Демянский котёл»). Вскоре Б. 
Момыш-улы было присвоено звание гвардии полковника, и вышел приказ о его назначении командиром дивизии. 
В 1944 году Б. Момыш-улы окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Военной академии Генерального штаба. 
С 28 января по 9 мая 1945 года гвардии полковник Бауыржан Момыш-улы командовал 9-й гвардейской стрелковой дивизией 2-го гвардейского 
стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. 
Представление к званию Героя Советского Союза 
За проявленные мужество и героизм в битве под Москвой капитан Бауыржан Момыш-улы в 1942 году был представлен к званию Героя Советского 
Союза, однако был удостоен заслуженного звания Героя Советского Союза лишь посмертно, 11 декабря 1990 года усилиями первого Президента РК 
Н. А. Назарбаева. 
Послевоенная биография 
После войны отважный офицер продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1948 году он окончил Военную академию Генерального штаба. С 
1950 года — старший преподаватель Военной академии тыла и снабжения Советской Армии. С декабря 1955 года полковник Момыш-улы — в запасе. 
Член Союза писателей СССР. Вошёл в историю военной науки как автор тактических манёвров и стратегий, которые изучаются в военных ВУЗах до 
сих пор. 
Скончался 10 июня 1982 года. 
В Казахстане имя Героя носят улицы в городах Алма-Ата, Тараз, Астана, Гурьев (ныне — Атырау), Семее (ранее — Семипалатинск, бывшая улица 
Горького), в посёлке Асса Джамбульской области; спорткомплекс в районном центре Бурное Джамбульской области; средние школы в городах 
Алматы (№ 131), Тараз (№ 44), Шымкент (№ 42); Военная школа-интернат в городе Алматы; совхоз в Джувалинском (Жуалынском) районе. 
Памятник Бауыржану Момыш-улы установлен перед зданием школы Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан (город Шымкент), а также 
в столице Республики Казахстан г. Астана. 
В честь Бауыржана Момыш-улы был назван районный центр Жамбылской области — село Бауыржан-Момыш-Улы (бывшее село Бурное). 
В райцентре Жуалинского района открыт музей Бауыржана Момыш-улы где хранятся некоторые его личные вещи. 
В 2010 году, в честь столетия со дня рождения Момыш-улы (24 декабря), в г. Алматы на входе в парк им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев ему 
воздвигнут памятник в полный рост. 
19 марта 2010 года, при содействии Посольства Казахстана в Москве, средней общеобразовательной школе №229 в г. Зеленограде присвоено имя 
Бауыржана Момыш-улы. Этот выбор обусловлен тем, что школа находится у станции Крюково, где воевал и получил ранение Б. Момыш-улы. На 
территории школы 1 сентября 2010 года был торжественно открыт памятник-бюст Герою Советского Союза и Народному Герою Казахстана. 
 



 
 Награды 
Герой Советского Союза (1990, посмертно). 
Народный герой Казахстана (посмертно). 
Орден Ленина. 
Два ордена Красного Знамени. 
Орден Отечественной войны 1-й степени. 
Орден Трудового Красного Знамени. 
Орден Дружбы народов (23.12.1980). 
Орден Красной Звезды. 
Орден «Знак Почёта». 
Медали. 
Творчество 
«История одной ночи». 
«За нами Москва». 
Биографическая повесть о генерале И. В. Панфилове «Наш генерал». 
Книга повестей и рассказов «Наша семья» (удостоена Государственной премии Казахской ССР в 1976 году). 
Путевые очерки «Кубинские встречи». 
Книга-хроника «Психология войны» 
Фильмы 
2010 — «Қазақтың Бауыржаны» Легендарный Бауыржан (Документальный фильм) «Казахфильм» режиссер «Калила Умаров». 
1967 — «За нами Москва» Героическая киноповесть по мотивам книг и материалов Бауыржана Момышулы «Казахфильм», режиссер Мажит Бегалин. 

 
    Бауыржан Момышұлының " Ұшқан ұя" повесі - халқымыздың XX ғасырдың басындағы этнографиялық энциклопедиясы іспетті аса құнды, қазақ 
руханиятының қазынасы. Мемлекеттік сыйлыққа 1976 жылы ие болған кітапта ұлтымыздың салт-санасы, дəстүрі, ұлттық келбеті өте шынайы 
суреттеледі. Он алтыншы жылдың дүрбелеңі мен күштеп ұжымдастыру кезіндегі тартыстар батыл айтылып, Кеңес өкіметі қалыптасуының алғашқы 
жылдары кеңінен қамтылған. «Ұшқан ұя» - Бауыржан Момышұлының  балалық   шағы  туралы   жазған  кесек  туындысы.  «Ұшқан  ұя»  сан  қырлы, 
алуан  бедерлі, айтарлықтай  күрделі  шығарма. Бір  қарағанда  ол  анау  айтқандай  көлемді дүние  емес, бірақ  «кішкентай ғана  қара тас, атан  түйе   
көтере  алмастың»  дəл өзі. Бауыржанның  өзі  оған ен тақпаған,  жанр  жамамаған, «Біздің  отбасы»  деген  де  қойған.  Оны  орыс  тілінен  қазақша  
аударған  Тұтқабай  Иманбеков  «Ұшқан  ұя » деп  атаған.  
    Бауыржанның  бұл шығармасы  алғаш  рет 1956  жылы  орыс тілінде Ресейдің  Калинин   қаласында  жарық   көрді. Бұл  шығарманың  ұлттық   
сипаты оның  алғашқы  беттерінен-ақ  аңғарылады. Бауыржанның атасы Имаштың, əжесі Қызтумастың  нағыз  қазақы  қалпымыздың қалыбынан  
шыққан. Бауыржанның  əжесі «аса  ажарлы, ақ  дидарлы  кісі  екен», ал атасы  «қазанның  түп  күйесіндей» қара  болыпты. Əжесі  немерелерін  
жиіркенбей  сүйетіндей  болып  туғанын  қалап, балаларыны  ай  көрікті,  ақ  перизатқа  үйлен  деген  талап  қаяды. Содан  да ұлының  үлкені - Имаш  



33  жасында  бірақ үйленеді. Қазақ  перзентінің  бəрін   жақсы  көрген, бірақ  ұл  баланың  жөні  бөлек болған. Əбден  күттіріп  барып  дүниеге   төрт  
қыздан  кейін  Бауыржан  келеді. Одан  кейін  жоғарыда  айтып  өткеніміздей  Бауыржанға  атасы  Имаш  бата  береді. Үш  айға  толғанда  өсиет  
айтады. Бауыржан  Имаш  бабасының  біріншісін  бата, екіншісін  өсиет деп  біледі.  Екеуі  де  сағынтып  дүниеге  келген   ұлдың  жақсы  азамат  
болуына  арналып  айтылған  тілек. Ия, Бауыржан  атасының  батасы  дарып, өсиет-тілегін  орындаған  азамат  болып  өседі.                                                                                                                
 «Ұшқан  ұяда»  автор  ерекше  мəн   берген  мəселенің  бірі – адамдардың  бірін-бірі  құрметтеуі,  ізет  көрсетуі,  сыйлауы  болып  табылады.   Оны  
Қабылбек  пен  Текебай  би  арасындағы  дау-дамай   
Книга Бауыржана Момышулы «Наша семья». Книга повестей и рассказов «Наша семья» (удостоена Государственной премии  Казахской ССР  в  1976 
году ).  Повесть «Наша семья» – Бауыржан Момышулы написал ещё в годы службы в армии. Эта повесть, изданная в 1956 году, удостоена 
Государственной премии Казахстана. Автор понятно и реалистично показал в данном романе казахскую этнографию в условиях кочевой степи. 
Бауржан Момыш-улы настолько интересно и красочно описывает всевозможные традиции, обряды, что буквально окунаешься в его собственные 
воспоминания и, как будто видишь весь кочевой быт воочию. В своих воспоминаниях он выделяет образ каждого домочадца, члена семьи. Бабушки, 
отца, сестер. И обо всех вспоминает с такой теплотой, ностальгией и уважением, что невозможно не проникнуться к каждому из них. 
(С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который уже не снимала до старости). 
На обложке изображена пожилая женщина в казахском головном уборе. 
Бауыржан Момышулы очень хорошо показал в данной повести казахскую этнографию в условиях кочевой степи! Автор настолько интересно и 
красочно описывает, всевозможные традиции и обряды, что буквально окунаешься в его собственные воспоминания  «Детство... Детство! Далекое, 
смутное, наивное и чистое, заря жизни моей...»  В своих воспоминаниях он выделяет образ каждого домочадца, члена семь. Бабушки, отца, сестер… И 
обо всех он вспоминает с такой теплотой, ностальгией и уважением, что не возможно не проникнуться к каждому из них. 
Смутно помнил мальчик свою мать, которая умерла, когда ему было три года. Душой и центром дома была мудрая и рассудительная бабушка 
Кызтумас. Из воспоминаний Бауыржана Момышулы, сказанные его отцом 
Свод законов норм поведения морали и справедливости 
1. Отец обязан вырастить детей и дать им хорошее воспитание, женить сына, выдать дочку замуж и поровну разделить между ними енши. 
2. Отец должен охранять честь семьи и рода. За дурные поступки детей отвечает отец, плохо воспитавший их. 
3. Преемственность, наследование всех благородных черт считались обязательными. 
4. Каждый казах свою семейную и родовую честь должен достойно пронести через жизнь. 
5. Сыновья обязаны беречь родных от плохого имени. 
6. Дети должны до конца жизни любить родителей, относиться к ним с уважением, не допускать грубостей и непочтительного обращения, уважать       
старость, с почетом похоронить, поминать во всех молитвах и устраивать асы 
7.  Каждый должен был знать свою родословную. 
8.  Каждый казах радовался появлению новорожденных, счастью новобрачных, умел чтить память умерших. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
     Немат Келімбетов 1937 жылы 4 сəуірде Өзбекстан мемлекеті, Ташкент облысы Жаңа қаласында дүние есігін ашқан. Жазушы, аудармашы, түрколог-
ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Гуманитарлық ғылымдар академиясының академигі. 
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Абай ауылындағы орта мектептен білім алған Немат  Келімбетов 1959 жылы  Ташкент қаржы-
экономика инcтитутында оқып, 1966 жылы ҚазМУ-дың филология факультетін сырттай бітірген. 
1959 – 1960 жылдары Келес жəне Сарыағаш аудандық газеттерінде əдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, Қазақстан Ғылым академиясының Экономика 
институтында кіші ғылыми қызметкер, «Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінде əдеби қызметкер, Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесі    жанындағы əдебиет, өнер жəне архитектура салалары бойынша Мемлекеттік сыйлық жөніндегі комиссияның жауапты хатшысы болып 
жұмыс істеді. 1976 – 1981 жылдары  «Қазақстан» баспасында редактор, 1981 – 1997 жылдары Абай атындағы Алматы мемлекеттік 
университетінің қазақ əдебиеті кафедрасында профессор,  1997 – 2002 жылдары Қаныш Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 
университетінің қазақ тілі кафедрасында профессор қызметтерінде болды. 
Түркі халықтары əдебиетін терең зерттеу нəтижесінде «Қазақ əдебиетінің ежелгі дəуірі» (1986),«Ежелгі дəуір əдебиеті» (1991), «Ежелгі түркі поэзиясы 
жəне қазақ əдебиетіндегі дəстүр жалғастығы» (1998), «Қазақ əдебиеті бастаулары» (1998), «Көркемдік дəстүр жалғастығы» (2000), «Ежелгі əдеби 
жəдігерліктер» (2004) сынды іргелі еңбектерді тудырды. Қазақ əдебиетінің ежелгі дəуірі курсы бойынша жоғары оқу орындары студенттеріне арналған 
бірқатар оқулықтар мен оқу құралдарын жазды. 
     Ғалым ежелгі дəуір əдебиетін, шығыс поэзиясын зерттеу бағытындағы ізденістері үшін Күлтегін атындағы сыйлықтың лауреаты атанды, кітаптары 
бірнеше шетел тілдеріне аударылды. ҚР Құрмет грамотасымен марапатталды. 
Немат Келімбетов Л.Гурунцтың «Шіркін біздің Шушикент», В.Козаченконың «Найзағай», С.Ахмадтың «Көкжиек», П.Қадыровтың «Жұлдызды 
түндер» романдарын қазақ тіліне тəржімалаған. 
Жазушы ретінде 2011 жылы «Үміт үзгім келмейд» хикаят-монологын, одан кейін «Ұлыма хат», «Қариялар», «Күншілдік» эсселерін дүниеге əкелді. 
«Үміт үзім келмейді» шығармасы қалың оқырманның көңілінен шығып, кітаптің желісі бойынша жазылған пьеса театр сахнасында қойылды. 
 Аталмыш кітап үшін автор Еуропаның Франц Кафка қоғамының наградасын жеңіп алды. 



Отыз жасында омыртқадан ауыр дертке ұшырап, ұзақ жылдар бойы төсекке таңылған көрнекті қаламгер 2010 жылы желтоқсанда 73 жасында өмірден 
озды. 

 
Жазушы, ғалым Немат Келімбетовтың «Үміт үзгім келмейді» кітабы туралы. Туынды өмір үшін күресті, шынайы махаббатты, адалдықты арқау 
етеді.  Ауыр науқасқа шалдығып, жұлынына күрделі нейрохирургиялық операция жасатуға келісім берген Ержанның өлім мен өмірдің арасында 
жатқан шарасыз күйі суреттеледі.  Шығарма Ержанның ауруханадағы ой-толғаныстары арқылы осы  ақиқатты түсіндіреді, бақытты қалай, немен 
өлшеу керектігін керемет ұғындырады. 
   Ажал аузында жатқан науқасты аман алып қалған не дейсіз ғой? Ол біріншіден, суреттеліп отырған кейіпкердің ерік-жігері, өліспей беріспейтін, 
күреспей жатып жеңіле салмайтын қайсарлығы, биік рухы, қала берді өмірге деген құштарлығы. Екіншіден, жары Гаухардың оған деген шынайы 
махаббаты. Күйеуінің тірі қалу мүмкіндігі өте аз екенін біле тұра, одан бас тартпайды. Əлдебіреулердің азғыруына ермейді. Перзенттерінің 
болашағына алаңдайтын сүйіктісіне сенеді.  
    Туынды кейіпкерлері, оқиғалар негізінен өмірден алынған. Ержан – автор Немат Келімбетовтың өзі, əйелі Гаухардың шын есімі  — Қуаныш. 
Балалары Мұхит пен Қайрат та өмірде бар адамдар. Қайрат деп отырғанымыз – қазіргі Қазақстан Респбликасы Ұлттық Банк төрағасы Қайрат 
Келімбетов. 
   Немат Келимбетов – известный казахстанский ученый и педагог, с признанными фундаментальными трудами по тюркологии. Доктор 
филологических наук, литератор, в трудах которых с годами все явственнее проступали глубокие философские размышления. В литературном 
творчестве Немата Келимбетова ярко отражается сила и совершенство слова, выражающего мысль. В его книгах два эти компонента – мысль и слово – 
блестяще сопряжены друг и другом.  
   Свое повествование автор начинает с обращения к своей супруге в момент собственного физического недомогания - герой прикован к больничной 
койке. Долгие 10 лет после неудачной операции рассказчик борется со своим телом, которое предало его - сильного мужчину в расцвете сил, с 
общественным мнением, которое не видит в нем того человека, которым он был до операции, с самим собой, то и дело впадающим в депрессию и 
тоску. В литературном мире многие произведения посвящены преодолению, но редко в каком этот путь описывается столь искренне и нежно. Форма 
монолога помогает писателю поделиться с читателем самым сокровенным, самым важным, что есть в жизни автора. А столь знакомые для любого 
жителя нашей страны нюансы и сюжетные перипетия делают повесть особенной для Казахстанского читателя. 
Немат Келимбетов «Не хочу терять надежду» Повесть-монолог «Не хочу терять надежду» – история пережитой трагедии и сборник философских 
размышлений о жизни. После неудачной операции Немат Келимбетов был 10 лет прикован к постели, однако тяжелая болезнь не сломила писателя и 
не отняла у него желания жить: на протяжении всех этих лет он занимался литературными трудами и переводами, продолжал творческую 
деятельность. В литературном мире многие произведения посвящены преодолению, но редко в каком этот путь описывается столь искренне и нежно. 
Форма монолога помогает писателю поделиться с читателем самым сокровенным, самым важным, что есть в жизни автора.. За данное литературное 
произведение казахстанский писатель, ученый-тюрколог и академик Немат Келимбетов был удостоен престижной награды Европейского общества 
Франца Кафки. 


