ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ
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1846-жылы 28-ақпанда дүние келген.



1945-жылы 22-маусымда қайтыс болған.



Тұңғыш « ХХ - ғасыр Гомері » атанған қазақ
ақыны.



Ешкімнен жеңіліп көрмеген тұңғыш айтыс
ақыны.



1938-жылы 15-шілдеде Қазақ ССР Жоғарғы
Советінің тұңғыш сессиясын тұңғыш өлеңмен
ашқан ақын.



Қазақстанның тұңғыш жүз жасаған ақыны.



Ұлы Абайдың құрдасы, көзі тірісінде Гомер
атанған алып ақын атамыз Жамбыл дүниеге екі
рет туып келген адам.

Ж85
Жүз тұңғыш. 2-кiтап / Құраст.
Б. Нұржекеұлы. - Алматы :
Жалын, 2005. - 352 бет

ЖАМБЫЛ ХАЛЬІҚ ЖЫРШЫСЫ
Жамбылдың ақындық дүниесі үлкен бір
қазына. Данышпан ақынның туғызған
құдіретті жырлары тыңдаушысы мен
оқушысын әрдәйім тамсандырған. Осы күні
Жамбыл есімі әдебиетіміздің үлкен бір
белесі, биігі болып тарихқа енді. Жамбыл
еліміздің, кемелденген Қазақстанның
баламасы ретінде шет жерлерде де танымал.
Жыл өткен сайын сол мол қазынаны бір
ақтарып, қайта бір оқып, қанағат тапқың
келеді. Сондықтан да Жамбыл дүниесі
әрдайым қайта басылып, қалың оқырман
қауымға қайта ұсыныла бермек.
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Жабаев , Ж.
Екі томдық шығармалар жинағы :
Революцияға дейінгі шығармалары /
Ж. Жабаев . - Алматы : Жазушы,
1982. - 336 бет.

Жамбыл Жабаевтың туғанына 170 жыл толу
мерейтойы қарсаңында жыраудың шығармашылық
өмірін зерттеп, зерделеген бірнеше кітап жарық
көрген . Олардың әрқайсысынан ақын
шығармашылығының әр қырын тануға болады.
«Жамбылдың әзілдері» жинағына Жәкеңнің
қалжың өлеңдері мен естеліктерден, мақалалардан
алынған әзілдері енгізілді.
Бірде қара сөзбен, бірде өлеңмен жеткен Жамбыл
юморының көркемдік кестесін, зернақыштарын,
суырыпсалма ақындық өнердегі зергерлікті зейін
қойып зерттеуге, жанрлық ерекшеліктерін айқындау
– қазақ әдебиетінің тарихын, әсіресе, авторлық ауыз
әдебиетінің поэтикасын байыптау – ұлттық рухани
қазынамызды тану мен түгендеу контексінде
күрделі де зәру мәселелердің бірі.

Жамбыл Жабаев өр дауысты
импровизатор, отаншыл, реалист,
патриот ақын. Еңбекте жастар ғибрат
аларлық ақындық творчествосы
баяндалып көрсетіледі.
Жанр жағынан алып қарағанда,
бұл еңбек ғылыми зерттеу де, көсіле
суреттелген роман, повесть те емес.
Мемуарға жақындау естелік - эссе
түрінде жазылган. Барынша жастарға
лайықтап сөйлеуге тырысты.
- Күннің көзін жасырар,

Аспанды бұлт торласа.
Елдің бағы ашылар,
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Әділеттік орнаса.

Т 65

Самғай жүйрік жүгірер,

Төреқұлов, Н.

Аяқтан біреу шалмаса...

Жүз жасаған бәйтерек :
монография / Н. Төреқұлов. Алматы : Жалын, 1989. - 240 бет.

ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ (1846-1945)
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Тілепов, Ж.
XIV-XX ғасыр басындағы қазақ
әдебиеті : оқулық / Ж. Тілепов ; ҚР
білім және ғылым министрлігі. Алматы : 2015. - 388 б.

1846 жылы «XX ғасырдыһ Гомері»
атанған ұлы жыршы Жамбыл Жабаев
өмірге келді. Сонан бері дүниеде күллі
адамзат баласын таңдандырған небір
ғаламат оқиғалар өтті. Шын асылдардың,
алапат дарын иелерінің, асқақ тарихи
тұлғалардың қадір-қасиетіне ол әманда оң
көзімен қарап келген. Ұлы жыршы
Жамбыл да сол уақыт деп аталатын әділ
төреші әділ көзімен қараудан бір жаңылған
емес. Талайлар сүрінген қиямет көпірінен
ұлы бабамыздың сыр бермей өтіп келе
жатқаны да сондықтан.

Жамбыл — халық жыршысы
83.3(5Каз)

Б17
Базарбаев, М.

Замана тудырған әдебиет :
таңдамалы ғылыми зерттеулер / М.
Базарбаев ; М. О. Әуезов атындағы
әдебиет және өнер ин-ты. - 2-бас. Алматы : Жiбек жолы, 2005. - 512
бет.

Жамбыл - қазақ халық поэзиясының әйгілі
тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау,жыршы.
Жамбылдың ұлылығы оның тек ақындық
шеберлігімен ғана емес, сонымен бірге халық
поэзиясының бұтақ жайған жаңа бір бәйтерегі
болуымен, басқаша айтқанда , халық
ақындарының жасампаздық рухтағы жаңа ұлы
көшін бастаған дара тұлға. Оның сөздері ұранға
айналып, өзі халық поэзиясының атасы аталды.

Жамбыл Жабаев (1846-1946)
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Абдуллабекова, А. Т.
Қазақ әдебиеті : оқу-әдістемелік
құрал / А. Т. Абдуллабекова, Ү. Ш.
Ахбанбетова ; ОҚМФА. Шымкент : Б. ж., 2011. - 136 бет.

Екі ғасырдың куәсі, жыршы-жырау, халық
ақыны, ірі айтыскер ақын Жамбыл Жабаев
1846 жылы 28 акпанда қазіргі Жамбыл
облысы, Жамбыл тауының етегінде дүниеге
келді.
Ұстазы Сүйінбайдан бата алған Жамбыл
Бақтыбай, Сары, Сарбас, Досмағамбет, Құланаян
Құлмамбет, Шашубаймен айтысып, оларды
жеңгеннен кейін Жетісудің ерен жүйрік ақыны
аталады. Айтыстарда акын қарапайым халықтың
мұңын мұңдап, жоғын жоқтайды.

Қазақ халкының ұлы ақыны Жамбыл
Жабаевтың таңдамалы шығармалары 1937, 1940,
1955, 1977, 1982, 1996, 2014 жылдары түрлі
баспалар және 2010 жылы әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті филология
факультетінің жанындағы «Қазақ
фольклористикасы» оқу-зерттеу лабораториясы
жарыққа шығарған нұсқалары негізінде
құрастырылды.
Жинақтың I томына Жамбыл өлеңтолғаулары мен жамбылтанудың бастау көзінде
тұрған тұлғалар зерттеулері жинақталды.

Кітап университеттер мен педагогикалық
жоғары оқу орындарының студенттеріне,
магистранттарына, доктаранттарына,
жамбылтанушы ғалымдарға арналған.
84(каз)

Ж85
Жабаев Ж. Таңдамалы шығармалары.
II томдық. Алматы: Қазақ
университеті, 2016. -1 том.270 б.
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К17
Қазақ әдебиеті. А-Я :
энциклопедиялық анықтамалық
/ ред. Б. Әбдіғазиев. - Алматы :
Аруна, 2005. - 573 бет.

ЖАМБЫЛ Жабаев ( 1846-1946 ) - ақын, жырау,
жыршы. Жасынан анасы Ұлданның ақындық
талантын бойына сіңірген, С.Аронұлының
шәкірті. Асан қайғы, Бұқар жырау, Шөже, Балта,
Шернияз, Шортанбай, Дулат, Сүйінбай, Досқожа,
Нысанбай, Майкөт, Майлықожа, Қулыншақ, т.б.
ақындарды үлгі тұтқан. Сонымен бірге Жамбыл
туысқан қырғыз елінің де сөз өнерін жетік білген.
Қырғыз ауылдарын аралап, өлең айтып, күй
тартып, айтысқа түскен. Атақты Тоқтоғұл,
Мұраталы, Әлімқұл, Балық, Тыныбек, Қатаған
сияқты дүлдүлдермен өнер сайысына түскен.

Жамбыл Жабаевтың «Таңдамалы
шығармалар» жинағына өлеңдер, дастандар,
айтыстар енгізілген. Жинағының жалпы
редакциясын басқарып, жинақты құрастырған:
филология ғылымдарының докторы,
профессор Бекен Ыбырайым. Сонымен қатар
бұл жинақта авторлық ауызша поэзияның
алып тұлғасы – Жамбыл Жабаевтың әр
жанрдағы шығармалары іріктеліп енгізілді.
Бұл еңбек университеттер мен
педагогикалық жоғары оқу орындарының
студенттеріне, магистранттарына,
доктаранттарына, жамбылтанушы ғалымдарға
және де көпшілік қауымға арналған.

Жамбыл Жабаев пен Күләш Байсейітова

Жамбыл – ұлы ақын, жырау, жыршы. Ұлы жүз
құрамындағы шапырашты тайпасының екей
руынан шыққан.
92(5Каз)я2

Қ18
Қазақстан : ұлттық
энциклопедия. Т. 3. Г-Ж / бас
ред. Ә. Нысанбаев. - Алматы :
Қазақ энциклопедиясы, 2001. 720бет .

« Менің пірім – Сүйінбай...» деп Жамбылдың
өзі жырға қосқандай, Сүйінбай Аронұлы сияқты
жыр даңғылынан тәлім-тәрбие алған. Ақынның
ақын болып қалыптасуытек Жетісу ақындық
мектебінің ауқымында қалған жоқ. Ол өзіне
дейін өмір сүрген атақты жыраулардың, өзімен
қатарлас ақындар мен жыршылардың бай
мұрасын,күллі халық поэзиясын толық меңгеріп,
өз шығармашылығына тұғыр еткен.

Жамбыл Жабаев с внучкой Дильдахан

92я2
К14
Казахстан : национальная
энциклопедия. Т. 2. Г - Й / гл.
ред. Б. Аяган. - Алматы : Қазақ
энциклопедиясы, 2005. - 561 с.

Практически всю свою долгую и
плодотворную жизнь Жамбыл Жабаев
посвятил воспеванию лучших
человеческих качеств — патриотизма,
благородства, верности правому делу и
справедливости. Мощный талант
казахского поэта оценили еще при жизни
акына. Сейчас же стихи Жамбыла
Жабаева звучат на более чем 50
иностранных языках. Творчество поэта
сберегло актуальность и поныне.
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Ж 26
Жамбылдың таңдамалы
шығармалары :
шығармалар. - Анкара : Б .
ж ., 1996. - 438 бет

Түбі бір түрік халықтарының өркениет
үрдісінде әлемдік әдебиетке қосқан асыл
қазыналары аз емес. Солардың ішінде қазақ
фольклоры да ерекше орын алады. Туысқан түрік
халқының Жамбылдың 150 жылдық мерейтойына
орай ақынның таңдамалы өлең кітабын жарыққа
шығаруы аса құптарлық та қуанарлық іс. Өйткені
Жамбыл шығармалары өркениетті адамзат
баласының баршасына ортақ. Әсіресе, түркі тектес
халықтарға тән ақпа-төкпе, жыраулық, жыршылық,
суырып салма ақындық өнерді кеңінен дамытты.
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Қалижан , У.
Ой жырым , қызыл тілім сенің
арқаң ! / У. Қалижан // Кәсіптік
қазақ тілі. -2016. -№ 3 (39). –б.4
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Он жасынан өлең болған серігі / С. Өмірзақов //
Оңтүстік Қазақстан. – 2021. -13 ақпан. –б.8-9.
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