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ҚҰРАСТЫРУШЫДАН 

 

Әулиекөл аудандық орталықтандырылған кітапханасы ақын, прозашы, ҚР 

еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Зинаида Чумакованың 70 жылдығына 

арналған дербес әдебиет көрсеткішін дайындады. 

Құралда Зинаида Чумакованың өмірі мен жұмысы туралы ақпарат бар.  

Көрсеткіште 1996 жылдан бастап 2021 жылдың қаңтар айына дейін Әулиекөл 

аудандық ОКЖ қорында бар баспасөзде жарияланған материалдар енгізілген, 

сондай-ақ интернет-материалдардың ресурстары пайдаланылған. 

Әдебиеттер бөлімдер бойынша жүйеге келтірілген, бөлім ішіндегі 

материалдар әліпбилік ретпен орналастырылған. Бөлімдерге: З. Чумакованың 

өмірі мен қызметі туралы кітаптар мен мақалалар, сонымен қатар оның 

әңгімелері мен сұхбаттары кіреді. 

Басылымда материалдар қазақ және орыс тілдерінде берілген.  

Материалды іріктеу 2021 жылдың ақпан айында аяқталды.  

Көрсеткіш кең ауқымды оқырмандарға арналған.  
Көрсеткіш материалы http: //auliekol-cbs.kz/ru/ сайтында орналастырылған.  
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ӨМІРБАЯНДЫҚ АНЫҚТАМА 

 
 

Зинаида Чумакова (Зұлпа 

Супьянқызы Джабраилова), ақын, 

прозашы, публицист және қоғам 

қайраткері, ҚР  еңбек сіңірген мәдениет 

қызметкері (1994), Жазушылар 

одағының мүшесі (2001), ҚР 

Журналистер Одағының мүшесі (1993), 

Ресей Жазушылар одағы Мәскеу 

қалалық ұйымының мүшесі, Мәдениет 

қайраткері (2005). Халықаралық әдеби 

сыйлықтың лауреаты және Константин 

Симонов атындағы алтын медаль иегері 

(2008), Жезқазған қаласы әкімі 

сыйлығының «Жылдың үздік 

тележурналисі» номинациясы бойынша 

лауреаты (2000).  

Зинаида Чумакова –  арнайы жер 

аударылып келген шешендердің қызы. 

1951 жылы 23 тамызда Қазақстанда, 

Қостанай облысы, Семиозер ауданы, 

Құсмұрын станциясында дүниеге 

келген.  

Бала кезінен ол журналист, ал 

есейгенде, мұғалім болуды армандады. 

Бұл екі арманы да орындалды... 1977 

жылы Зулпа Супьянқызы Қарағанды 

мемлекеттік университетінің филология 

факультетін бітірді, он жылға жуық мектепте, содан кейін тау–кен 

техникумында сабақ берді. 

80-ші жылдардың басынан бастап оның мәдениет саласындағы табысты 

жұмысы басталды. Бес жылдай «Октябрьдің 50 жылдығы» МҮ директоры, 

бірнеше жыл Сәтбаев қаласының мәдениет бөлімінің меңгерушісі, Жезқазған 

қаласының мәдениет бөлімінің меңгерушісі болды. 

Зинаида Чумакованың таланты көп қырлы. Ол ақын, прозашы, журналист, 

режиссер және көптеген қалалық мерекелер, фестивальдар мен конкурстардың 

сценаристі, «Дидар» телеарнасындағы «Шығармашылық» авторлық 

бағдарламасының авторы және жүргізушісі болды. Ол Қазақстан 

халықтарының мәдениеті мен өнері, саяси қуғын-сүргін құрбандары, Степлаг 

тұтқындары туралы бірқатар авторлық телевизиялық бағдарламалар 

дайындады. 

Зинаида Чумакованың зерттеу жұмысының тағы бір бағыты – ислам діні. 
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Осы тақырыпта ол бірқатар мақалалар жариялады: «Ислам – религия разума», 

«История исламских имен»,  «Пророк Мухаммед», «Двадцать ракатов тарауха»  

және басқалар. 

10 жыл Жезқазған обл. шешендер мен ингуштердің «Вайнах» қоғамдық-

мәдени орталығын басқарды, бірінші шақырылған Қазақстан халқы 

Ассамблеясының мүшесі, Қазақстан халықтарының бірінші форумының 

делегаты болды. Зинаида Супьяновна өз отандастарымен, шығармашыл  зиялы 

қауым өкілдерімен – музыканттармен, ақындармен, композиторлармен тығыз 

байланыста болды. Шешенстан оқушылары оны ХХІ ғасырдағы әйел деп 

жариялады. 

«Их имена – на улицах нашего города», «Ускорение. Прорыв. 

Модернизация», «Имя на скрижалях истории», «Аул – золотая моя колыбель» 

секілді бірқатар мұражай жобаларының авторы. Арнайы эффектілерін қолдана 

отырып, интерактивті экскурсиялардың көптеген шығармашылық 

әзірлемелеріне ие, оған тарихи тұлғалардың дауыстары, жабайы табиғат туралы 

ертегілер, слайдфильмдер, театр актерлері мен мұражай қызметкерлерінің 

қатысуымен тарихи аңыздарға негізделген театрландырылған фрагменттер 

кіреді. 

Мұражайдың шығармашылық ұжымы дайындаған «Опаленные 

Афганом», «Память сердца» кітаптарының, археология, ескерткіштер, 

этнография бойынша арнайы музей буклеттерінің редакторы. 

2006 жылдан 2017 жылдың қаңтарына дейін 

Жезқазған тарихи-археологиялық мұражайының 

директоры болды. 

2018 ж. Қарағанды облыстық Қазақстан халқы 

ассамблеясының қолдау көрсетуімен өзінің 

«Дорогой памяти нетленной» жобасын жүзеге 

асырды. Өзінің туып-өскен жерінде – 

Құсмұрында болды. Темір жол арқылы 

«Қарағанды–Қостанай–Құсмұрын» бағыты 

бойынша жүріп өтті. 

Жүрісі бәсеңсіп пойыздың, 

Жылт етті бекет те түн тіліп. 

Ай сүйген көк белден ой үздім, 

Жанарым жарыса ұмтылып. 

 

Құсмұрын, жанымның жарасы 

Өзіңде сақтаулы, бол берік. 

Ғұмыр мен балалық арасы 

Жалғаса, жүгірді жолға еріп. 

                                                                         (З. Чумакова «Құсмұрын») 

 

Зинаида Супьяновнаның әлеуметтік өмірі қаншалықты бай болса да, ол  

өзінің басты мақсатын поэзиядан тапты. Оның «Земные звёзды Жезказгана», 

«Осенняя рапсодия», «Диалектика души», «Иволга», «Свет и тени», «Түсіме 
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таулар кіреді» (аударма, 2003), «Три вершины», «Начать сначала», «Библиотека 

Чеченской литературы. Таңдаулылар» Қазақстан мен Ресей қоғамының түрлі 

топтарынан өз оқырмандарын тапты. Зинаида Супьяновнаның шығармалары 

«Сарыарқа саздары», «Творчество», «Жерлестердің дауыстары» ұжымдық 

жинақтарында, «Мадонны Турана» поэтикалық антологиясында жарияланды. 

Өлеңдері қазақ, шешен, поляк, украин, чех, белорус тілдеріне аударылған. 

Көптеген өлеңдері музыкаға салынып, эстрадалық әндер мен қалалық 

романстар ретінде орындалады: «Шашу», «Ренессанс моей души», 

«Гранатовый браслет», «Ночное кафе»  және т. б. 

2006 жылы «Ренессанс моей души» атты алғашқы компакт-диск шықты, оған 

23 ән енді. 

Зинаида Чумакованың поэтикалық шығармашылығы шынайы 

интернационализм мұраттарына адалдықтың, Шешен-Ингушетия мен 

Қазақстанның халықтары мен мәдениеттерін жақындастыру үшін өнерге 

қызмет етудің үлгісі, өзінің ұлттық тамыры мен этникалық моральдық-

адамгершілік постулаттарына адалдықтың үлгісі болып табылады. 

Зинаида (Зулпа) Супьяновна Чумакованың қол жеткізген барлық жетістіктері, 

түрлі аудиторияларда өзі  бірнеше рет айтқанындай, оған тек Солтүстік 

Кавказдан арнайы жер аударылған шешен қыздары, қуғын-сүргін жылдары          

    Қазақстанда  дүниеге  келген  және  өмір  сүрген  ол  Отаны мен бақытын осы 

жерден табатынына сенімді. 

Ол жұмыста да, шығармашылығында да, тағдырда да өзінің барлық батыл 

жоспарларын жүзеге асыра алды. 
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Бәріне таң қалған 
    Жақында «Үш қиян» баспасынан орыс тілінде жазатын шешен қызы ақын Зинаида 

Чумакованың «Түсіме таулар кіреді» атты жыр жинағы жарық көрді. Зинаида 

Чумакованың өлеңдеріндегі өзіндік өрнек, толғаныс иірімдері оның сұлулыққа құштар, 

рухани ізденіске толы өзгеше өмірбаяны. Өзінің халқына деген перзенттік парыз рухында: 

Жан-тәнім суық мұз, мүлдем, 

Пенде емес, 

Тәңірі жебеді! 

Шешеннен туған қызбын мен – 

Жететін қайғы, шемені. 

Жүрегім толы қара дақ. 

Қасымды көрдім, жасынды. 

Қазаққа келіп паналап, 

бой жеттім керіп қасымды. 

Тәкаппар, 

Асқақ реңі, 

Қайғыға мені батырып, 

Түсіме таулар кіреді – 

Түнімен мені шақырып – 

десе, енді бірде: 

Тәкаппар, – сенше, 

Паң басым едім – 

Аярға адым аштырмай. 

Армысың, асқақ қандасым менің! 

Бармысың, елім – Қасқырдай! – 

деп өзінің еліне, ұлтына деген риясыз сүйіспеншілігін, халқын сүйген жүректің қуатты 

үнін жасырмайды. 

Ордалы ел қайда? 

Аулақта. 

Мен келдім басқа Станға. 

Отаным қалды тау жақта. 

Ошағым – 

Қазақстанда. 

Не болды бізге О, Тәңір?! 

Өртеген отта ұл ма – аңыз?! 

Тұмақты көрді Отаным! 

Жұмақта жүрміз мұнда біз. – 

деген жолдардан халқына егіле берілген адал перзенттің шарасыздықтан жүрегінің қарс 

айырылған қиналысын көреміз.  

    Зинаида өлеңдерінен тау қызына тән өрлік пен тәкаппарлық, лирикалық қаһарманның 

асқақ мұраттары, жалынды, айбынды асқақ сөздерінен адалдық пен адамгершілік 

қасиеттерді биік бағалаған өмірлік мұратын көреміз.  

    Балалық шағының қуаныштан гөрі мұңға толы болғанына қарамастан, сағынышын 

ақындық бітіміне тән таза, мөлдір сезіммен жеткізеді. «Асау да арда сезімдердің бірі – 

махаббат сезімі» болса, ақын жырларында бұл сезім парасат бақылауынан шығып кетпей, 

ынтыға үзіліп тұрған махаббат әйел затына тән нәзіктік, ұяндық, ұстамдылықпен 

жеткізеді.  
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   Қазақ жерінен пана тауып, қасиетті өлке ұлылығынан нәр алғандықтан болар, Зинаида 

қазақ халқының қадір-қасиетін, салт-дәстүрін өз жырларына арқау еткен. 

Бұл дәстүр көне жырдай естіледі, 

Шашудың күміс нұрдай есті лебі. 

Қазақтың көріп өстім жомарттығын, 

Төріме шық, той тойла, қонақ бүгін. 

 

Халықтың даналығын, дархандығын, 

Бір ғана шашудан-ақ аңғардым мың. 

«Шашудан ауыз тиген бақытты» деп, 

Менің де тілімде жүр жақұт тілек. 

 

Жұмағали Наурызбай,  

профессор,  

Қазақстан Республикасы  

Жазушылар одағының мүшесі. 
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Рухы биік халықтың ақын қызы 

 
    Шешен қызы Зинаида Чумакованың шығармашылығы өзінің шынайлығымен 

тартымды.      

    Ақын қандай тақырыпқа бармасын жүрек лүпіліне табиғи үндестікті сыйғызып 

отырады.        

    Өлеңдерінің құндылығын осы қасиетінен іздеген жөн. 

«Өлеңге айттым жанымның мұңды күйін де, 

Сүрсен жоқ өмір. Бәрі де текке қалды құр. 

Баламын. 

Ұйықтап кетіппін туған үйімде, 

Бір түндей болып өтті де кетті бар ғұмыр», – 

    Дейді ол «Шалғында қалған жылдар-ай» деп аталатын жырында. Шындық. Көзді ашып-

жұмғанша заулап өте шығар жалғанның жалқынын сезінген бар да, оның түп-тұқиянын 

тамырлаған ешкім жоқ. Ендеше, ақын тұжырымына дау айта алмайсын. 

    Зинаиданың өршіл рухқа құрылған өлеңдері өте тартымды. Сонымен қатар, нәзік 

лирикасы да сөз етуге тұрарлық. Мұнда ол сан қырлы тағдыр талайын әрлеп жеткізумен 

қатар, айшықты ой әлемін алдыңа тартады. Бірде ақын: 

 «Ақынға келді арбап бір, өлдеп, қаталап – Махаббат! 

 Кешігіп келді дидарын жаспен саталап – Махаббат! 

Қаталап. 

Не деген ғажап, не деген шерлі қатал-ақ, 

Ең соңғы Махаббат! – деп махаббаттың ұлылығын жайып салса, тағы бірде: 

«...Теңеме мұны ғайыпқа, 

Адамнан алмағанымды 

Ағаштан алсам айып па!? – деп айналасындағылардың түсінбестігіне наз қалды. 

    Чумакованың жыр әлеміне үңілген адам оның адалдық пен адамгершілікті бәрінен 

жоғары қоятынын байқайды. 

    Ақынның: 

Мен шыдаман барымта мен додаға, 

Ақиқат пен адал ғұмыр сүремін. 

Ей, күйкі адам! 

Маған мүлде жолама, 

Сендейлерге жабық менің жүрегім» - деуі содан. 

Сөйте тұра, әйелдік нәзіктігін де жасырмайды. Кітапқа енген лирикалық толғамдар 

бұл ойымды аша түсетініне мен сенемін. 

    Ақындық – адам баласына берілген ерекше сый. Оны бағалай, бағамдай білген жан ғана 

биікке көтеріле алады. Бұл әлімсақтан келе жатқан бұзылмас қағида. Осы талап 

деңгейінен қарағанда да З. Чумакова шығармашылығы көш-керуеннің сәнін бұзбағанын, 

керісінше, оның әрін ашқанын байқау қиын емес. Олай болса, қазақ оқырманына жол 

тартқан шешен қызының жинағына сәт сапар тілеймін. 

 

 Темірхан Медетбек, ақын,  

мемлекеттік сыйлықтың иегері. 
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«Атажұртқа тағзым» тарауындағы өлеңдерінде ақын халқының қилы тағдырын 

жырлап күрсінгенде көкірегі қақ жарыла жаздайды. Бірақ мұқалып, күңіренбейді. 

Зинаида Чумакованың өлеңдері тегеурінді, серпінді. Қайқайсысы да эстетикалық 

көркемдігімен, жазылу ерекшелігімен жүрек баурайды. 

Ендеше сәт сапар тілегеннен өзге не айтуға болады. Жолы болсын. 

 

Рафаэль Ниязбек,  

Шешен Республикасының  

ең жоғары мемлекеттік «Ұлт намысы»  

орденінің иегері, Шешенстан мемлекеттік  

сыйлығының лауреаты.  

(«Сапар сәтті болғай» мақаласынан үзінді,  

З. Чумакованың «Түсіме таулар кіреді» 

 кітабында, 2003 ж.) 
 

     Ақынды тану үшін оның туған жеріне бару керек деген қанатты сөз бар. Шешен 

қызының ата-бабасының қаны тамған Қап тауына, Ичкерияға деген махаббаты менің 

көзіме жас алдырып, арқамды шымырлатты. Мен ақынның «Диалектика души» кітабын 

«Жанымның текетіресі» деп тәржімаладым. Құрметті оқырман, сіз де танысыңыз, 

табысыңыз, – Шешен халқының асқақ ақын қызы – Зулпа Жәбірәйлова қазақша сөйлеп 

тұр! 

 

Серік Ақсұңқарұлы,  

Қазақстан Жазушылар одағы  

Қарағанды облыстық  

филиалының директоры  

(«Жезқазғанға поэзия келіп тұр»  

мақаласынан үзінді, «Орталық Қазақстан» 

 газетінде, 2003 ж., 19 наурыз).   

 
 
    Туған жерін, туған елін сүйе алмаған адам ақын болып жарытпайды. Ақындықтың 

негізі елді, Отанды сүюден басталса керек. Зинаида да осы қасиет бар. Ол тарихи 

Отанынан әлденеше шақырым шалғайда жүрсе де бүйрегі Қап тауына қарай бұрып 

тұрады. Міне, бұл нағыз адамның, ел перзентінің қылығы. 

Нұрперзент Домбай,  

ақын, журналист.  

(«Сұлулыққа бет алған соқпақ»  

мақаласынан үзінді, «Мысты өңір»  

газетінде, 2003 ж., 14 қараша). 
 

    Біздің Жезқазғанда Зинаида Чумакова атты ғажайып әйел бар. Менің қазіргі шабытты 

шағыма соның шапағаты молынан тиіп жүр. Шынымды да, сырымды да түсінетін сол 

ғана. Қамыққан сәттерімде қорғап, қолдап, шамырқанған кезімде қоса көңлі өседі. Өзі 

өнерге шын жанашыр адам. 

 

Белгілі сазгер Жақсыгелді Сейіловтің сөздері,  

Айқын Несіпбайдың «Қазақстан ұқсайды анашыма»  

мақаласында келтірілген  

«Егемен Қазақстан» газеті, 2002 ж., 16 наурыз. 
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ШЫҒАРМАЛАРЫ: 

 

1. Балалық шағымның бауырсағы [Мәтін] = Баурсаки моего детства [Текст] : 

поэзиялық және прозалық шығармалар / З. Чумакова ; қазақ тіліне ауд. 

Кенжебай Ахметов  – Астана : Фолиант, 2014. – 400 б. – (Сарыарқа 

кітапханасы). 

 

  «Балалық шағымның бауырсағы»– автордың қазақ жері мен қазақ еліне тағзымы. 

«Перзенттік парыз» – зобалаң жылдары шешендер мен 

ингуштерді жан шуағымен жылытып қана қоймай, 

атақоныстарынан пана сыйлаған қазақ халқына ғұмыр 

бойы алғаусыз алғыс айтып өткен әке аманатын ақын 

қыздың ақтауы. 

Кітап түзілімі қосарласа өрілген: қос тіл – қазақ және 

орыс тілдері, қос жанр – поэзия және проза, қос халық – 

қазақ және вайнах халықтары, қос аманат – әке мен 

ағаның аманаты. Осылайша жымдаса тұтасқан қос 

бірлік авторға қуат үстейді, оқырманға ой салады. 

 

 

2. Түсіме таулар кіреді [Мәтін] : [өлең-жырлар] / З. Чумакова ; [ауд. Ғ. 

Ештанаев [және т. б.] – Алматы ; «Үш Қиян» , 2003. – 80 бет. 

 

 

 Ақын Зинаида Чумакованың «Түсіме таулар кіреді» 

атты жыр жинағына әр жылдарда жазылған өлең-

жырлары енген. Қазақтың салт-дәстүрін жырға қосып, 

адамгершілікті дәріптеп, туған жеріне деген ыстық 

махаббатын өлеңмен өрнектейді. Сондай-ақ, Вайнах 

халқының тағдырына алаңдаған ақынның жан күйзелісі 

де өлең-жырға арқау болған.  
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Қазақстан, жайнай бер, алтын Отан! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабалардың байырғы салтына тән – 

Батыр бізді думанға, алтыбақан! 

 

Байтақ дала бөленіп салтанатқа – 

Жетсін үні шаттықтың шартарапқа. 

 

Жастайымнан бұл өлке жұмақ маған, 

«Дударай» ғой жүрегім ұнатқан ән. 

 

Қазақтардың білемін салт-ырымын, 

Домбыраның сүйемін жарқын үнін. 

 

Тербелеміз, тебеміз алтыбақан, 

Қазақстан, жайнай бер, алтын Отан! 

 

Ізгілікке бөленіп алып далам, 

Көгінен кетпесін күй қалықтаған. 

 

Жер бетінде жоқ мұндай сая жайлы, 

Алтыбақан жанымды аялайды. 
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Тоқтай тұр, бақыт, тоқташы! 
 

Бақытым ба, әлде бағым ба? 

Соңыңнан сенің қалмаймын. 

Сиқырдың шырақ шамына 

Арбалып қалған жандаймын. 

 

Сағыныш кернеп жүректі, 

Толтырып төзім кемерін, 

Ақ нұрға бөлеп тілекті, 

Көлеңке болып еремін. 

 

Шарықтар жаным құс болып, 

Сеңгірді кезіп көк бояқ, 

Өзіңсіз өңім түс борлып, 

Өзіңсіз жолым шатқаяқ. 

 

Ауырға төзбеу – баққа сын, 

Ашайық нұрдың қақпасын. 

Жаратқаннан бір тілерім – 

Тағдырың сені сақтасын. 

Тоқтай тұр, бақыт, тоқташы! 
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Түсіме таулар кіреді 
Атамның елі, анамның, 

Тәкәппар асқақ реңі, 

Ата жұрттан адасқан адамның, 

Түсіне тау боп кіреді. 

 

Көкіректе – кегім, 

Ділімде – от. 

Жүректе шерім уласын. 

Ата жұрт, Ана тілім – жоқ! 

Қалды тек осы қу басым... 

 

Жүрегім сол бір тауларда 

Ұшады бақша-бауларға, 

Жүреді орман-сайларда, 

Шыңдағы бұлақ – қайнарда.   

 

Жан-тәнім суық мұз, мүлдем, 

Пенде емес, 

Тәңірі жебеді! 

Шешеннен туған қызбын мен – 

Жететін қайғы, шемені. 

 

Жүрегім толы – қара дақ. 

Қасымды көрдім, жасынды. 

Қазаққа келіп паналап, 

Бой жеттім керіп қасымды. 

 

Кімге айтам осы зарымды, 

Айтпайтын шер де бар тағы, 

Қап тауым менің жанымды, 

Магнит құсап тартады. 

 

Тәкәппар, 

Асқақ реңі, 

Қайғыға мені батырып,  

    Түсіме таулар кіреді – 

    Түнімен мені шақырып. 
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От составителя 
 

 Аулиекольская централизованная районная библиотека подготовила  

персональный  указатель  литературы  к  70-летию поэтессы, прозаика, 

заслуженного работника культуры РК Зинаиде Чумаковой. 

     Пособие содержит информацию о жизни и творчестве Зинаиды 

Чумаковой. 
      В  указателе  отражены  материалы,  опубликованные  в  печати  с  1996 по 

январь 2021 года  имеющиеся в фонде Аулиекольской районной ЦБС, а также 

интернет-ресурсы.  

     Литература  систематизирована  по  разделам,  внутри  раздела,  материал 

расположен в алфавитном порядке. Разделы включают: книги и статьи о 

жизни и деятельности З. Чумаковой, а также беседы и интервью с ней. 

     Материал в указателе представлен на казахском и русском языках. 

     Отбор материала закончен в феврале  2021 года. 

     Указатель  предназначен  для  широкого круга читателей.  

     Материал указателя отражен на сайте: http://auliekol-cbs.kz/ru/

http://auliekol-cbs.kz/ru/
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Зинаида Чумакова (Зулпа Супьяновна 

Джабраилова) – поэтесса, прозаик, публицист и 

обществ. деятель, заслуж. работник культуры РК 

(1994), член Союза писателей (2001), Союза 

журналистов (1993) РК, Московской городской 

организации Союза писателей России, деятель 

культуры (2005). Лауреат международной 

литературной премии и обладатель золотой медали 

имени Константина Симонова (2008), Лауреат 

премии акима г. Жезказгана в номинации «Лучший 

тележурналист года» (2000). 

Зинаида Чумакова  – дочь чеченских 

спецпереселенцев.  Родилась 23 августа 1951 года в 

Казахстане,  на станции Кушмурун, Семиозерного р-на, Кустанайской 

области.  

С самого раннего детства она мечтала быть журналистом, а в юности – 

педагогом. Обе эти мечты воплотились…. В 1977 году Зулпа Супьяновна 

окончила филологический факультет Карагандинского гос. Университета,  

около десяти лет преподавала в школе, затем – в горном техникуме.  

 

 
 

С начала 80-х годов началась её успешная работа в сфере культуры. Около 

пяти лет она была директором ДК «50 лет Октября», потом несколько лет – 

заведующей отделом культуры г. Сатпаева, заведующей отделом культуры г. 

Жезказгана.  
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Талант Зинаиды Чумаковой многогранен. 

Она поэтесса, прозаик, журналист, режиссёр 

и сценарист многих городских праздников, 

фестивалей и конкурсов, являлась автором и 

ведущией авторской программы 

«Творчество» на телеканале «Дидар». Она 

подготовила ряд авторских телевизионных 

передач о культуре и искусстве народов 

Казахстана, о жертвах политических 

репрессий, о заключенных Степлага.  

  Другим направлением в области 

исследовательской работы Зинаиды 

Чумаковой является исламская религия. На 

эту тему она издала ряд статей: «Ислам – 

религия разума», «История исламских имен», 

«Пророк Мухаммед», «Двадцать ракатов 

тарауха» и другие. 

10 лет возглавляла Жезказганский обл. общественно-культурный центр 

чеченцев и ингушей «Вайнах», была членом Ассамблеи народа Казахстана 

первого созыва, делегатом первого форума народов Казахстана. Зинаида 

Супьяновна поддерживала тесную связь со своими соотечественниками, 

представителями творческой интеллигенции – музыкантами, поэтами, 

композиторами. Школьники Чечни объявили ее женщиной XXI века.  

Она автор ряда музейных проектов: «Их имена – на улицах нашего 

города», «Ускорение. Прорыв. Модернизация», «Имя на скрижалях истории», 

«Аул – золотая моя колыбель». Ей принадлежат также многие творческие 

разработки интерактивных экскурсий с применением спецэффектов «звук и 

свет», куда входят голоса исторических личностей, сказки о живой природе, 

слайдфильмы, театрализованные фрагменты по мотивам исторических легенд 

с участием актеров театра и музейных работников.  

Редактор книг «Опаленные Афганом», «Память сердца», подготовленных 

творческим коллективом музея, специальных музейных буклетов по 

археологии, памятникам, этнографии.  

С 2006 г. по январь 2017 г. была директором Жезказганского историко-

археологического музея.  

В 2018 г. при поддержке Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской 

области осуществила свой проект «Дорогой памяти нетленной». Побывала на 

своей малой родине – Кушмурун. По железной дороге маршрут пролегал через 

Караганду-Костанай-Кушмурун. 

На миг свой ход замедлил поезд. 

Мелькнула станция в ночи. 

Сквозь лунный свет – трава по пояс, 

Шлагбаум, будка, кирпичи. 

Мой Кушмурун, всю боль в наследство 

От нас ты принял, так держись. 
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Я здесь проездом через детство. 

                                       А может, даже через жизнь... 

                                                                               ( З.Чумакова «Кушмурун») 

Но какой бы насыщенной ни была общественная жизнь Зинаиды 

Супьяновны, главное свое предназначение она, конечно же, нашла в поэзии. 

Вышедшие в свет ее книги «Земные звёзды Жезказгана», «Осенняя рапсодия», 

«Диалектика души», «Иволга», «Свет и тени», «Түсіме таулар кіреді» 

(перевод, 2003), «Три вершины», «Начать сначала», «Библиотека Чеченской 

литературы. Избранное» нашли своего читателя в разных слоях общества 

Казахстана и России. Произведения Зинаиды Супьяновны публиковались в 

коллективных сборниках: «Сарыарка саздары», «Творчество», «Голоса 

земляков», в поэтической антологии «Мадонны Турана». 

Её стихи переведены на казахский, чеченский, польский, украинский, 

чешский, белорусский языки. Многие стихи положены на музыку и 

исполняются как эстрадные песни и городские романсы: «Шашу», «Ренессанс 

моей души», «Гранатовый браслет», «Ночное кафе» и др.  

В 2006 г. вышел первый компакт-диск «Ренессанс моей души», куда вошли 23 

песни. 

Поэтическое творчество Зинаиды Чумаковой являет собой пример 

верности идеалам истинного интернационализма, служения искусству во имя 

сближения народов и культур Чечено-Ингушетии и Казахстана, пример 

верности своим национальным корням и этническим морально-нравственным 

постулатам. 

Всё, чего достигла Зинаида (Зулпа) Супьяновна Чумакова, как не раз 

говорила она в самых разных аудиториях, могло свершиться с ней  только в 

этой стране, которая дала ей, дочери спецпереселенцев из Северного Кавказа, 

родившейся в Казахстане в годы ссылки и жизнь, и Родину, и счастье 

состояться на этой земле.  

Ей удалось осуществить все свои самые дерзкие планы и в работе, и в 

творчестве, и в судьбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ З. ЧУМАКОВОЙ: 

 

 
 

 

 

 

 

1. Баурсаки моего детства [Текст] / З. С. Чумакова – Жезказган : полиграфия 

АСАР, – 103 c. 

 

Книга  «Баурсаки моего детства» - это поклон 

автора земле казахов. Ее обязательства перед своим 

отцом, который просил найти заветные слова, чтобы 

высказать безграничную благодарность тем, кто не 

просто принял  чеченцев и ингушей в трудные годы 

депортации, но и разделил с ними свою Родину. В 

ней все помножено на два: два языка – казахский и 

русский, два жанра – поэзия и проза, два народа – 

казахи и вайнахи, два наказа-отца и брата.  

 

 

 

 

2. Диалектика души [Текст] / З. С. Чумакова – Алматы : Ғалым, 2001. – 331, 

[5] с. : ил. 
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3.   Земные звезды Жезказгана [Текст] / З. С. Чумакова ; [ред. – Барбутько Н. А. 

; сост. стихов – Грунин Ю. В. ; худож. – Секеманов О. Т.] – Караганда : 

Полиграфия, 1996. – 130, [2] с. : ил. 

 

Книга Зинаиды Чумаковой о творческой 

интеллигенции Жезказгана написана с восхищением, 

любовью, истинным преклонением перед талантом. 

Читателю предстанет целая галерея творческих 

личностей, своим искусством делающих нашу жизнь 

осмысленней и прекрасней. 

Во второй части книги вы познакомитесь с Зинаидой 

Чумаковой как лирической поэтессой, трепетной и 

сокровенной, достойной занять свое место в плеяде 

звезд Жезказгана. 

И завершает книгу астрологический прогноз «Ваша 

планида», в котором вы обнаружите новые аспекты 

Зодиакальных знаков Западного гороскопа. 

 

4.  Иволга [Текст] / З. С. Чумакова  – Алматы : Нур-Принт 75, 2004. – 188, [4] с., 

[4] л. ил. 

 

«Иволга» - новая книга известного казахстанкого 

автора Зинаиды Чумаковой, представляющая стихи и 

прозу последних лет.  

В первой части книги представлены стихи, в которых 

читатель непременно ощутит биение сердца поэта, 

силу его чувств, гордый дух, устремленный ввысь, 

неторопливую мудрость и исповедальность познания 

жизненной сути. 

Вторая часть включает в себя повесть о трагических 

событиях последних лет, происходящих в Чечне. На 

примере конкретных семей – Гладилиных и 

Вагаповых- автр попытается расскрыть трагедию 

народов, втянутых в войну посредстом неумелых 

действий амбициозных политиков, преследующих 

свои цели и имеющих личные интересы. 
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5.   Избранное [Текст] : Т. 19 : [стихи, повести, эссе] / З. С. Чумакова  – Москва : 

Человек, 2012. – 479, [1] с.  

 

Стремясь познакомить широкий круг читателей 

Чечни и всей России с богатой духовной культурой 

чеченского народа, Благотворительный фонд 

поддержки чеченской литературы осуществляет 

издание многотомной библиотеки, в которой 

представлены все ведущие чеченские писатели и поэты. 

 

 

 

 

 

6. Мне снятся горы [Текст] : [стихи] / З. Чумакова // Мадонны Турана : поэт. 

антол. / [сост. С. Усенбекова ; пер. под ред. К. Бакбергенова ; в оформ. 

использованы работы И. Заузенг] – Алматы, 2007. – С. 364–377. 

7. На всю жизнь [Текст] : [о поэте Ю. Грунине] / Зинаида Чумакова // Грунин, 

Ю. Моя планида : [стихи]  / Ю. Грунин  – Алматы, 1996. – С. 5–8. 

8. Начать сначала [Текст] : [повести]  / З. С. Чумакова ; [директор проекта – С. 

Усенбекова ; худож. – В. Пак] – Алматы : Казахстанская Академия Поэзии, 

2010. – 190, [2] с. : ил. – (Лик Азии). 

  

Настоящее издание включает в себя две повести 

«Крик в ночи» и «Иволга», объединенные под общим 

знаковым названием.  

Начать сначала – не благодаря, а вопреки и не ради 

собственной цели, а во имя общей, коллективной идеи 

– таков эмоционально-психологический настрой новой 

книги Зинаиды Чумаковой. 

 

 

 

 

 

9. Осенняя рапсодия [Текст] / З. С. Чумакова ; [худож. З. Мухамедин] – Астана : 

Алем, 1999. – 84 с. : ил. 

10. Ренессанс моей души [Электронный ресурс] : песни на стихи Зинаиды 

Чумаковой / [продюсер Н. Новгородова ; аранжировщик И. Гарбут ; 

звукорежиссер В. Иванов ; дизайнер А. Ташимова] – Жезказган : [б. и.], 2006. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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11. Свет и тени [Текст] / З. С. Чумакова – Алматы : Нур-Принт-75, 2006. – 320 с.  

 

Свет и тени присутствуют во  всем. Они словно 

ведут беспрестанную борьбу между собой. Так добро 

побеждает зло, любовь –ненависть, а дружба – вражду. 

Такова диалектика жизни. 

«Свет и тени» – философские размышления автора о 

сложностях человеческих взаимоотношений, о 

лабиринтах жизни, сквозь которые суждено пройти 

каждому человеку, прежде чем исполнить свое 

предназначение на земле. 

 

 

 

12. Три вершины [Текст] : [стихотворения] / З. С. Чумакова ; изд. подгот. С. 

Усенбекова ; [худож. – В. Пак] – Алматы : Казахстанская академия поэзии, 

2008. – 147, [1] с. : ил. – (Лик Азии). 

 

«Три  вершины» – три точки, три отсчета, три мерила. 

В своеобразной лирико-исповедальной форме автор 

подводит читателя к извечным нравственно-

этическим вопросам, составляющим, суть 

человеческого  бытия и в полный поэтический голос 

провозглашает свое философское кредо. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Шашу ; Станцуй мне танец горного орла ; Три вершины [Текст] : [стихи] / З. 

Чумакова // Независимый Казахстан : антол. современ. лит. в 3 т. Т. 3 : Дорог 

небесных вехи : Жемчужная поэзия / [сост.: Р. Маженкызы, Г. Пряхин] – 

Москва, 2013. – С. 243–244.  
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ:  
 

 

1. В который раз улыбкой грусть развею... [Текст] : [стихи]  / З. Чумакова // 

Простор. – 2004. – № 2. – С. 140–143. 

2. Моей души шипы и розы ; Ренессанс моей души ; Свет любви ; 

Одиночество [Текст] : [стихи] / Зинаида Чумакова // Нива. – 1995. – № 2. – С. 

4–5. 

 3. Песни гор и степей [Текст] : [стихи] / З. Чумакова // АMANAT : журнал 

литературы народов мира / [сост. К. Серикбаева]  – Алматы, 2010. – № 2. – С. 

112 –115. 

4. Песнь вечному элю [Текст] : [стихи] / З. Чумакова ; подборку подготовила 

Л. Шашкова // Простор. – 2016. – № 12. – С. 3–12.  

5. Танец горного орла ; Кушмурун ; Полынь ; Мои стихи [Текст] : [стихи] / 

Зинаида Чумакова // Простор. – 2013. – № 2. – С. 99.  

6.  Я желаю вам, люди, счастья! [Текст] : [стихотворение] / Зинаида Чумакова 

// Простор. – 2016. – № 12. – С. 11–12. 
 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ: 
 

1. Время, не властное над нами [Текст] : [Джезказганский горно-

металлургический комбинат и Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный 

комбинат г. Рудного] / З. Чумакова // Экспресс К. – 2004. – 7 февраля. – С. 3. 

2. Золотая моя колыбель [Текст] : [20-летие Ассамблеи народа Казахстана] / 

Зинаида Чумакова ; фото Валерия Петухова // Казахстанская правда. – 2015. – 

3 апреля. – С. 21. 

ЛИТЕРАТУРА О НЕЙ: 
 

1. Bekzada : респ. информационно-познават. журн. – Жезказган, 2017. – № 5.  

2. Зинаида Чумакова. Песни гор и степей [Текст] : библиогр. справ. / [отв. ред. 

– М. Нурманова ; сост. – Ж. Бейсбекова ; фот. – Ш. Ауелова] – Алматы : Нур-

Принт 75, [2007] – 46 с. : ил. 
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Зинаида Чумакова... 
           Поэт, прозаик, публицист... родилась и выросла в Казахстане, куда по воле 

сильных мира сего в 1944 году был депортирован ее народ. Она воспитывалась на 

просторах Сарыарки, ее питала казахская культура, ее родным языком стал русский 

язык, и она выросла в русской среде. Она, как и тысяча ее соотечественников, 

навсегда связала свою судьбу с казахским народом, с благословенной казахской 

землей, тем не менее, по праву крови и по праву зрелой личности, считая себя, 

ощущая себя дочерью чеченского народа. 

          Пройдя через горнило испытаний, познав глубокую суть многих жизненных 

явлений, став признанным мастером слова, Зинаида Чумакова воспела в стихах и 

песнях этот благодатный край, ставший для нее любимой родиной. 

Мне край этот – с детства единственный рай, 

Я песни люблю про Марьям с Дударай. 

И звуки домбры мое сердце пленят... 

Они меня с жизнью казахов роднят. 

          Ее поэтические творения – гимн земле, вскормившей ее, народу, чей талант и 

созидательная энергия сделали Казахстан поистине цветущим краем. Поэтическое 

творчество Зинаиды Чумаковой являет собой пример верности идеалам истинного 

интернационализма, служения искусству во имя сближения народов и культур Чечни 

и Казахстана, пример верности своим национальным корням и этническим морально-

нравственным постулатам. Чеченка, ставшая родной казахскому народу, связавшая 

своей судьбой два поистене братских народа. Поэт, чье вдохновенное поэтическое 

слово одинаково любимо как в Казахстане, так и на ее исторической родине – в Чечне. 

Несомненно, чеченский колорит стал некоторым символическим флёром, 

отличающим творчество чеченских поэтов за пределами Чечни от произведений их 

собратьев по перу. 

          Стихи Зинаиды несуетны. Она знает цену слову и знает, чем это слово может 

отозваться в душах тех, кто приник к роднику ее поэзии. Яркая личность, интересный 

прозаик и публицист, истинный патриот, одна из немногих, чье жизненное кредо 

полностью совпадает с творческим видением, но – прежде и после всего – 

самобытный поэт, Зинаида переживает период творческой зрелости – пика 

мастерства, когда душа переходит в новое качество – в великую полосу Знания 

сокровенной сути Бытия, когда она вплотную приближается к Тайне сущего. Это дар 

Судьбы. Поэт принимает его с радостным пониманием, ибо не каждой душе дается 

такое Откровение. 

Лала Куни,  

поэт и прозаик, член Союза писателей РФ,  

главный редактор республиканского  

литературно-художественного журнала «Нана». 
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Земная звезда Зинаида 
 

Двенадцать знаков Зодиака в звездном небе, двенадцать очерков о людях 

творческого труда в книге Зинаиды Чумаковой «Земные звезды Жезказгана». И 

двенадцать астрологических очерков в той же книге. И созвездие ее стихотворений. 

Звезды стихов, звезды Зодиака и земные звезды как бы взаимодействуют в этой 

книге. Конечно, не могла поэтесса написать очерк о себе, но после издания книги о 

земных звездах закрепилось за ее автором звучное имя: Земная звезда Зинаида, и 

уже не требуется добавлять ее фамилию. Чеченка по национальности, она с самого 

рождения была наречена двумя именами: Зулпа и Зинаида. Зулпа, Зульфия, Софья 

означает в переводе «мудрая». А Зинаида – дочь Зевса, верховного древнегреческого 

бога. Так в двойном имени звездной женщины Зулпа-Зинаида сочетаются мудрость 

и духовное могущество. И не только в имени, но и в жизни. Эта земная звезда 

обладает завидной способностью быть постоянным центром притяжения людей. 

Мечтательная душа Зинаиды постоянно рвется к стихам – к чужим и своим. Все 

эти годы подборки ее стихов публикуются в газетах, печатаются в различных 

республиканских журналах, переводятся на казахский язык. Звучат в песенном 

исполнении. Зина подарила мне прекрасно изданный многокрасочный московский 

журнал «Вайнах сегодня», выходящий на русском языке. В журнале помещено ее 

фото, ее стихи чечено-ингушской тематики и краткая характеристика этой 

удивительной женщины: 

«В культурной жизни Казахстана достойное место занимает талантливая поэтесса 

и общественный деятель Зулпа Чумакова, заслуженный работник РК, член Союза 

писателей и Союза журналистов Казахстана, председатель областного общественно-

культурного центра чеченцев и ингушей «Вайнах». На путь в мир поэзии ее 

благословили Андрей Вознесенский и Юрий Грунин». 

Я люблю ее стихи. Задушевные, сердечные, в них – серпантин переживаний и 

дымка романтики. В ее звездных стихах – вся ее звездная жизнь. 
          Юрий Грунин,  

                                             член Союза писателей  

Казахстана 
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           Мои стихи 

По каким-то неведомым тропам, 

Неприкаянны и тихи, 

В одиночку, а может быть, скопом 
Где-то бродят мои стихи, 

 
Будто дети, которых не знаю, 

Не рожденные мною пока. 

Я их даже не представляю – 
За строкою спешит строка. 

 

Может, судьбы за ними людские 
Или просто моя печаль? 

Чья-то боль и слова сухие... 

Разминуться мне с ними жаль. 
 

                                                               

                                                  Все живу в ожидании встречи.                                                
                                           Вот наступит она, и потом 

                                                       В сладких муках ритмичной речи 

                                                 Я застыну над чистым листом. 
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               Кушмурун 
На миг свой ход замедлил поезд. 

Мелькнула станция в ночи. 

Сквозь лунный свет – трава по пояс, 

Шлагбаум, будка, кирпичи. 

 

Мой Кушмурун, всю боль в 

наследство 

От нас ты принял, так держись. 

Я здесь проездом через детство. 

А может, даже через жизнь. 

 

Не опадайте, листья кленов, 

Что я сажала на заре. 

И вы, акации у склонов, 

И ты, рябина во дворе. 

 

                                 И эта узкая тропинка, 

                                           Что в отчий дом меня вела, 

                                         Родная станция, глубинка, 

                                       Ты снова в сердце ожила. 

 

                                         Спасибо вам, края родные, 

                                          За ваш бесхитростный уют. 

                                        За то, что в годы роковые 

                                               Здесь мой народ обрел приют. 

 

                                             Мне никуда от вас не деться, 

                                                Хоть по-иному все сложилось. 

                                                  Я здесь проездом через детство, 

                                           А может, даже через жизнь. 

 

 

 

 
 В начале сороковых годов прошлого столетия ни в чем не повинные народы (чеченцы, 

ингуши, немцы, крымские татары...) были безвинно репрессированы и департированы в 

«телячьих»  вагонах с Кавказа, Украины, Поволжья. Их приютом стали маленькие 

станции, поселки разбросанные по бескрайним казахским степям.  

 Кушмурун - одна из таких станций в Кустанайской области Казахстана. 

Этот стих дань уважения к тем местам и тем людям, которых  приютили в те роковые 

годы. 
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Мой народ 
 

 

И вроде не за что винить  

себя, что я жила все годы  

и дальше продолжаю жить,  

презрев потери и невзгоды… 

 

За то, что лютою зимой  

В немыслимой дороге смерти 

Познал народ мой ад земной – 

он не забудется, поверьте! 

 

Что дед мой без вести пропал,  

отец по лагерям скитался,  

что Казахстан мне домом стал, 

и брат мой здесь же оказался… 

 

И вроде не за что… И все ж 

нет мне ни счастья, ни покоя. 

А в кратких сводках снова ложь. 

И не постичь, за что ж такое? 

 

Быть может, в том повинен он, 

народ мой, ставший неугодным, 

Что был самим Творцом рожден 

В полете быть орлом свободным. 

 

Что спину никогда не гнул 

ни выгоды, ни страха ради,  

что лишь Аллаху присягнул  

на верность в праведном джихаде. 

 

 И если в том его вина,  

народа рок и я приемлю –  

с ним у меня судьба одна, 

ее земному зову внемлю. 
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Быть человеком 
Моему брату Султану Джабраилову 

 

  Что человеком стать должна я, 

  о том твердил мне брат не раз. 

  Но лишь теперь я понимаю, 

  как был непрост его наказ. 

 

  Тогда ж умом своим незрелым – 

  мне было восемь лет всего – 

  понять всей сути не умела 

  и этим мучила его. 

 

  Ну почему, на самом деле, 

  я кем-то в жизни стать должна? 

  В детдоме нашем углядели 

  в словах тех прихоть пацана. 

 

 –  Чудит, – твердили, – он, как видно. 

  Откуда только блажь взялась? 

  А за девчонку, впрямь, обидно – 

  неглупой, вроде, родилась. 

 

  Ну что он сделает, мальчишка, – 

  три года разницы всего. 

  Зря только милая малышка 

  грустит по прихоти его! 

 

  А брат мне был счастливым роком, 

  всех заменив: отца и мать, 

  твердя настойчиво и строго:  

 – Должна ты человеком стать! 

 

  Промчались годы быстротечно. 

  У каждого из нас семья. 

  И я уже не так беспечна, 

  И он уж не бранит меня. 

  

  Но вновь готова как когда-то, 

  Я перед ним ответ держать, 

  Чтобы услышать слово брата, 

  Смогла ль я человеком стать? 
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Благодарю 

За все, за все тебя благодарю 

я жизнь желанную мою: 

за брызги солнца и дождинки, 

за неприметные травинки, 

за тех, кто  счастье мне дает, 

и тех, кто в жизни предает. 

За свет и радость материнства 

и за прекрасное единство 

любви и верности людской, 

за дух бунтарский и покой. 

За то, что я кариатидой 

несу заботы на плечах, 

 за каждый миг души открытой,  

за вкус воды в родных ключах… 

Пусть годы лягут мне на плечи,  

испепелят мою зарю, 

последним вздохом им отвечу: 

«За все я жизнь благодарю». 

  

Я желаю вам, дорогие друзья, 

почаще обращаться к себе. Слушать 

свое сердце, жить по совести и беречь 

солнце внутри себя.                                                                                                

                Ваша Зинаида Чумакова 
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Мне край этот – с детства единственный рай, 

                                            Я песни люблю про Марьям с Дударай. 

                                                             И звуки домбры мое сердце пленят… 

                                      Они меня с жизнью казахов роднят. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


