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Хакімжан Наурызбаев (1925-2009)- Қазақстанның ұлттық  монументальды өнерінің 

бастауында тұрған қазақтың тұңғыш кәсіби мүсіншісі. Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген 

өнер қайраткері, Ш. Уәлиханов атындағы Мемлекеттік сыйлықтың иегері, “Тарлан ” 

сыйлығының иегері, “Парасат” орденімен марапатталған , Т. Жүргенов атындағы 

Қазақ Ұлттық өнер академиясының профессоры бейнелеу өнерінің алтын қорына 

енген туындыларды сомдады. 

 Хакімжан Наурызбаев 1925 жылы 27 тамызда Қостанай облысы Мендіқара 

ауданының  (қазіргі Ұзынкөл ауданында)№1 ауылында дүниеге келген. Бала кезінен 

сурет салумен , әсіресе мүсіндеумен шұғылданды. 

Мүсіншінің балалық шағы Ұлы Отан соғысының алғашқы жылдарымен тұспа-тұс 

келді. Оқуды тастап, майданға кеткен ересектердің орнында ұжымшарада жұмыс 

істеуге тура келді. Бақташы , ұжымшар ұстаханасында ұстаның ауыр жұмыстарын 

атқара жүріп , темірді қалағанынша  балқыта иіп, ұсталықпен айналысуы түрлі 

мүсіндерді соғуға  машықтандырады. Ол аудандық әуесқойлардың өнер байқауында 

Жамбыл Жабаев пен Максим Горькийдің кеуде мүсіндері үшін сыйлық алады.  

Х. Наурызбаев Абай 

ескерткішінің нобайы 

жанында 

Алматы қаласындағы Абай 

Құнанбаев ескерткіші 



Өнерге деген талпынысын сезген үлкендердің көмегімен Хакімжан Наурызбаев 

1943 жылы Алматы көркемсурет училищесіне, бір жылдан соң бірінші курсты 

аяқтағаннан кейін Мәскеудегі сәулет институтының дайындық бөліміне оқуға 

жіберіледі. Ол алты сыныптық білімімен институтта оқуын жалғастыра алмайды. 

Училище қабырғасында жүргенде Хакімжан Наурызбаев  Украина суретшісі Ольга 

Николаевна Кудрявцеваның шеберханасында сабақ алады. Сол кісінің кеңесімен 

1945 жылы Харьков көркемсурет институтының мүсін факультетіне оқуға түседі. 

О. Кудрявцеваның  жетекшілігімен “Жас кенші” атты алғашқы үлкен туындысын , 

ұлттық тақырыптағы “Көкпар”, “Бүркітші жігіт”, “Жеңімпазды қарсы алу” 

композицияларын жасайды. 

 “Жас Жамбыл”, “Жеңімпазды қарсы алу” мүсіндері 

Мәскеудегі Бүкілодақтық көркемсурет көрмесіне қойылды. 

1951 жылы Хакімжан Наурызбаев “Ат үстіндегі Жамбыл” дипломдық жұмысын 

орындап , институтты  аяқтайды. Сол жылы Алматыға оралады. Алматы 

көркемсурет училищесінде сабақ бере жүріп, мүсін бөлімінің ашылуына қол 

жеткізеді . Ұзақ жылдар ішінде Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткерлері 

Бек Түлеков, Төлеген Досмағамбетов, ҚР халық суретшісі Еркін Мергенов, ҚР 

мәдениет қайраткері Тілеуберді Бинашев , ҚР Суретшілер одағының мүшесі 

Бақытбек Мұхаметжанов және т.б. Қазақ өнерін жалғастырып дамытатын кәсіби 

мамандар, белгілі мүсіншілер, көптеген дарын иелерін тәрбиелеп шығарады. 

  

   



1951 жылы желтоқсанда суретші Х. Наурызбаев Қазақстан Суретшілер одағына, 

1952 жылы наурызда КСРО Суретшілер одағына мүшелікке қабылданады. 

Қазақстан Суретшілер одағы басқармасының төрағасы болып жұмыс істеді, КСРО, 

Қазақстан Суретшілер одағы басқармаларына бірнеше рет мүшеболып сайланады. 

Наурызбаевтың шығармашылық жолы жастық шағының сұм соғыспен тұспа- тұс 

келгендігімен ғана қиын болған жоқ . Дарынды мүсіншінің көзінің көруі нашар еді. 

Бұл жағдай өз ісін аса қастерлейтін мүсіншіні әлемді тұтас көру қабілетінен 

айырды.  Өнертанушы Александр Иванович Анисимов Наурызбаев туралы: 

“Мүсіншіге көлемді екі көзбен көрудің маңызды екенін айтпаса да болады, көбінесе 

түйсікпен, сипалап жұмыс істеуге тара келеді. Хакімжанның кез келген жұмысында 

шеберліктен басқа жүректілік, еңбексүйгіштік, өнерге деген адалдық басым”- деп 

жазды.  



Хакімжан Наурызбаев 300-ден астам туынды самдаған, оның ішінде Алматыдағы 

Абай Құнанбаев пен Шоқан Уәлихановтың  ескерткіштері, халық ақыны Жамбыл 

Жабаевқа арналған жұмыстар сериясы бар. Х. Наурызбаевтың қолынан шыққан 

монументальды мүсіндер жоғары сезімталдықпен және қатаң стилистиканың 

айқындылығымен ерекшеленеді.  

“Амангелді Иманов”, “Құрманғазы”, “С. Сейфуллин”, “Ақын М. Хакімжанова”, 

“КСРО халық артисі Серке Қожамқұлов” және т.б. Тарихи портреттері пішінді 

мұқият бейнелеу мен күрделі психологиялық сипатқа ие. 

 Мүсіншіні ұлы тарихи тұлғалар ғана қызықтырып қойған жоқ. Ол көптеген 

замандастарының – шопандардың, металлургтердің, механизаторлардың да 

портреттерін сомдады. Кейіпкерлер арасында жерлестеріміз Социалистік 

Еңбек Ерлері Кәмшат Дөненбаева, электровоз машинисі Вера Ивановна 

Политкина да бар. 

   

Ш. Уәлиханов ескерткішін сомдау сәті 

Работа над памятником Ч. Валиханову 

Алматы қ. Ш. Уәлиханов ескерткіші 

Памятник Ч. Валиханову в г. Алматы 



Көрнекті шебердің шығармашылығының ең құндылығы – кейіпкерлерінің өзіндік 

ерекшелігі . Оның әрбір туындысынан туған жердің рухы, адамдарына деген 

шексіз қызығушылық , туған халқына деген қалтқысыз қызметі сезіледі. 

  Мүсіншінің туындылары Мәскеудегі Мемлекеттік Третьяков галереясында , 

Алматыда ҚР Ә. Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер мұражайында және 

Қазақстанның өзге де көркемсурет мұражайларында , сонымен қатар Қостанай 

облыстық тарихи-өлкетану мұражайының қорында да сақталған.  

  Хакімжан Наурызбаев 2009 жылы 4 қыркүйекте 84 жасында дүниеден өтті. 

Тараздағы Ж. Жабаев ескерткіші 

Памятник Ж. Жабаеву в г. Тараз 

Алматыдағы  Жамбыл Жабаев ескерткіші 

Памятник Жамбылу Жабаеву в г. Алматы 



Оның жұмыстары: 

Абай мүсіні 

Бюст Абая 

 “Жас Жамбыл”мүсіні 

  Скульптура  

 “Молодой Жамбыл” 

Амангелді Иманов 

Амангельды Иманов 



Социалистік Еңбек Ері О. 

Қозыбаевтың мүсіндік 

портреті 

Скульптурный портрет Героя 

Социалистического труда О. 

Козыбаева 

ҚКСР халық артисі С.Қожамқұловтың 

мүсіндік портреті 

Скульптурный портрет народного 

артиста КССР С. Кожамкулова 



С. Көбеевтің мүсіндік портреті  

Скульптурный портрет С. Кубеева 

Х. Наурызбаевтың шеберханасындағы жұмыс үстелі  

Рабочий стол в мастерской Х. Наурызбаева 



Хакімжан Наурызбаев туралы мақала беттінде 

Қостанай ақшамы. – 2015. – 

26 маусым. – Б. 1. 

Жұлдыздар отбасы. – 2013. - 

№10. – Б. 31, 36. 



Х. Наурызбаевтің шәкірті Тілеуберді 

Бинашев мүсінші 



Нұрлы жол. – 2015. – 27 тамыз. – Б. 4-5. 



Дюсенов Абай  Нурканович в 

гостях у Хакимжана 

Наурызбаева 



Бытық Даирхан Даирхан 



Хакімжан 

Наурызбаев 



Хакімжан Наурызбаевтың жас кезі 



Асанәлі Әшімов және Қазақстанның өнер 

қайраткері мүсін өнерінің хас шебері 

Тілеуберді Мелдешұлы Бинашев 

Мүсінші Т. М. Бинашев , Облыс  

әкімі Н. М. Садуакасов  

Т.М. Бинашев  Ұзынкөл жерінде қонақта,  

Наурузбаев Руслан Жамбулұлы және Ұзынкөл 

әкімі  Ибраев Абай Сарсембайұлы 

Мүсінші  Т. М. Бинашев 
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Наурузбаев Руслан 

Жамбулұлына,  альбом жасау 

көрсеткен көмектері үшін, 

алғысымызды білдіреміз! 
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