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Қазақ әдебиетінің тарихы мен тағдырын әңгіме еткенде, Сәбит Мұқанов 

есімі бірінші қатарда тұрады. Ол кешкен жол, еткен еңбек, кӛркем шығармалық 

дүниесі, тағлымы-бәрі мол ӛнеге. Қаламгер ісі мен есімі қазақ әдебиетімен біте 

қайнасқан, ол кешегі бүкіл совет әдебиетінің ірі қайраткері болды. 

Сәбит Мұқанов 1900 жылдың 26 сәуірінде Ақмола губерниясына қарасты 

Петропавл уезінің Таузар болысында (қазіргі Солтүстік Қазақстан оьлысы 

Жамбыл ауданы, Мұқанов атындағы сохоз) туған. Жазушының туып ӛскен 

дәуірінде жалғыз оқу-барлық қазақ ауылындағы сияқты молда оқуы болатын. 

Жас Сәбит осы молдадан оқып, арабша хат таниды. Ел арасынан кӛп тараған 

қисса поэмаларды оқитындай сауаты ашылады. Әуелден ӛлең-жырға, ертегі-

әңгімеге әуес бала әдебиет үлгілерін тауып, оқи бастайды. Ол кездегі азын-аулақ 

қазақ кітаптары да ескі ӛзбек немесе татар оқығандарының қолында болатын. 

Алғашқы қазақ кітаптары Қазанда, Петербургте шыққан. Талантты жастың 

қолына осындай әр қилы кітаптардың ішінен татардың классик ақыны Ғабдолла 

Тоқайдың, Абайдың кітаптары түседі. Бұл-қараңғыда нұр жауғанмен бірдей еді. 

Ӛйткені поэзиядан түсінігі молайған Сәбитке нағыз керегі де осындай шыншыл, 

түсінікті поэзия болатын. Абай мен Тоқайдың мағынасы терең, нәрі мол, әрі 

сұлу ӛлеңдері кӛкейіне қонып, Сәбиттің кейін ақындық, жазушылық жолға 

түсуіне кӛп әсер етеді. 

Ендігі мәселе-білімді тереңдету. Ескі оқумен алысқа бару жоқ екенін 

түсінген С. Мұқанов Омбы қаласындағы мұғалімдік оқуға түседі. Оны бітірген 

соң, кӛп ұзамай кеңес қызметіне кӛшеді. 

1922 жылы Орынбар қаласында жұмысшы факультетінде (рабфак) оқиды. 

Осы кезде орысша үйреніп, орыс әдебиетінің үлгілерімен танысып, поэзияның 

үлкен дариясынан сусындайды. Біліміне ақындық таланты ұштасқан С. Мұқанов 

осы кездерде бірнеше ӛлеңдерін шығарады, ал 1926 жылы рабфакті бітіріп 

шыққан соң «Батырақ», «Октябрь ӛткелдері», «Сұлушаш» поэмаларын жазады. 

Ӛлеңдері мен поэмалары бірнеше кітап болып басылады. 1927 жылы Қазан 

тӛңкерілісінің он жылдығына С. Мұқанов бас болып қазақ ақындарының 

ӛлеңдерін жинап «Ленин» және «Ақындар шашуы» деген екі кітап бастыртады. 

1926-1928 жылдары С. Мұқанов республикалық «Еңбекші қазақ» (қазіргі 

«Егемен Қазақстан») газетінде, баспа орындарында қызмет істеген. Мұнан 

кейінгі жылдарда Ленинград университетінде, кейін Мәскеудегі қызыл 

профессура институнда оқып, оны 1935 жылы бітіріп шығады. Осы кезеңде С. 

Мұқанов белгілі «Майға сәлем», ӛлеңін, «Кӛмір-коммунизм», «Ақ аю» 

поэмаларын жазады. 

1935 жылы С. Мұқанов жаңадан шыға бастаған «Қазақ әдебиеті» газетінің 

редакторы болып қызмет істейді. 1936-1937, 1943-1951 жылдары Қазақстан 



Жазушылар одағының тӛрағасы қызметін атқарады. 1951-1973 ж. Қазақстан 

Жазушылар одағы басқармасының мүшесі, 1954 ж. Қаз. ССР ҒА-ның академигі, 

1956-1966 ж Қазақстан КП(б) орталық Комитетінің, Советтік бейбітшілік 

комитетінің мүшесі, Араб, шығыс елдерімен достық және мәдени байланыстың 

советтік қоғамы қазақ бӛлімшесінің тарағасы, Қазақ ССР Жоғары Советінің 

бірнеше рет депутаты, КПСС ХХІІІ съезінің делегаты, бейбітшілікті қорғаудың 

1949, 1950, 1951, 1952 ж конференцияларына қатынасқан. Ленин орденімен екі 

рет, Еңбек Қызыл Ту орденімен екі рет, «Құрмет белгісі» оденімен және 

медальдармен марапатталған. 

   С. Мұқановтың қаламынан шыққан ірі туындылар-«Ботакӛз» романы 

(1938 ж, бұрынғы аты «Жұмбақ жалау») және» Сӛз-Советтік Армия» (1938 ж.), 

«Менің мектептерім» (1941 ж.), «Колхозды ауыл осындай» (1937 ж.) сияқты 

поэмалар мен мемуарлық шығармалар. 

С. Мұқанов Ұлы Отан соғысы жылдарында неміс фашист басқыншыларын 

әшкерлейтін бірнеше уытты ӛлеңдер, очерк, әңгімелер жазды. Совет 

адамдарының майдан мен тылдағы ерлігін, қаһармандығын паш етті. Осындай 

тақырыпқа «Гвардия, алға!» деген либереттосы арналды. 

1943 жылдан 1951 жылға дейін С. Мұқанов екінші рет Жазушылар 

одағының тӛрағасы болып қызмет етті. Бұл жылдары әдебиеттің жас кадрларын 

тәрбиелеу, жаңа тақырыптағы игеру, заманға лайық кӛлемді шығармалар беру 

міндеті саласында С. Мұқановтың тәрбиелік, ұстаздық еңбегі елеулі. 

 

С. МҰҚАНОВТЫҢ ПОЭЗИЯСЫ 

 

 С. Мұқановтың поэзия саласындағы еңбегінен бастасақ, тӛңкеріс 

қарсаңында ӛмір туралы, адам, арман туралы бірнеше ӛлеңдер жазғанын айтар 

едік. Соның ішіндегі ең маңыздысы-1919 жылы жазылған «Бостандық» ӛлеңі. 

Бұл ӛлеңде әлеуметтік, қоғамдық мәселе кӛтерілді. Адамның бас бостандығы, 

елдің, таптың, кедейлер табының азаттығы, тәуелсіздігі жоғары пафоспен 

оянған сана-сезім күшімен айтылады 

          Бұл бостандық кӛктен бізге келмеді, 

Ешкім бізге сыйлап және бермеді. 

Мұнда қазір ортағы жоқ ӛзгенің, 

Бұл бостандық-жұмыскердің жеңгені. 

Бұл шумақтан еңбекші халыққа келген бостандықты ақынның факт ретінде 

ғана емес, оның саяси, таптық мағнасын насихаттайтынын кӛреміз. Қазан 

тӛңкерілісі әкелген бостандық Орталық Ресей халқы үшін де, езілген 

еңбекшілердің, айбынды жұмысшы табының ондаған жылдар бойғы күресінің 



нәтижесі деп ұғылды. 1920 жылы жазған «Кедей баласы» ӛлеңінде С. Мұқанов 

сол тӛңкеріс тақырыбын онан әрі кеңейте түседі, таптық қырын ӛткірлей береді. 

Қанаушы таптың қазақ аулындағы ӛкілдері бай, би, молдалар, олардың қолданар 

әдістері алдау, арбау, дінмен кӛзді байлау деп ұғады: 

Молдекерлер енді алдауға бата алмас, 

Құдай-дағы жұмағын малға сата алмас. 

Енді байлар бостандыққа бір адым 

Баса алмас та кедейменен қатарлас... 

Еңбекшілер, ендігі күн сенікі! 

Кейін коллективтендіру, индустрияландыру дәуірінде С. Мұқанов кӛптеген 

жаңа ӛлеңдер жазды. Бұлардың қай-қайсында болса да, ақын жаңа құрылыс 

майданындағы қайнаған жаңа еңбекті, жаңа ӛмір орнатып жатқан жұмысшы, 

малшы, егіншілерді негізгі тақырып етеді. Колхоз бен совхоз, қаладағы зауыт 

пен фабрикалар ескі феодалдық қалыптан бостандыққа бір-ақ секірген дала 

адамының қиялына сыймайтын ӛзгеріс, жаңалық деп ұғып, соны ақын бейнелей 

суреттейді. Жаңа заман қуаныштарын сол қарапайым адам тұрғысынан қарап 

мақтан етеді және сол еңбекшіні алға жетелейді, шапшаң басуға шақырады. 

1933 жылы жазылған «Майға сәлем!» ӛлеңінде ақын дүниежүзі еңбекшілерінің 

ынтымақ білдіретін күні- майды тек жасыл кӛктем, шуақ күн деп қана 

жырламайды, бұл күн бүкіл халықтың қолына ту ұстап, күреске шығатын, 

бостандыққа ұмтылатын, азат еңбекке бастайтын күн дегенді уағыздайды. Май 

мейрамының ӛзін ақын «жолдас» деп атап, оны жаңа адам, жұмыскер 

бейнесінде елестетеді: 

Мың сәлем саған, 

Мәңгі, жолдас майым! 

Сен жылда жас жігіт боп келген сайын, 

 Жер жібек, барқыт киіп, 

Жамыл желек 

Бүркенеді үйеңкі, терек, қайың! 

Басқаға қымбат, саған тегін, арзан, 

 Түрлі гүл, інжу, жақұт, лағыл, маржан 

Үстіңе тӛгіледі. 

Үкің-бұлт 

Қалпағың-күн 

Найзағай-қылыш қазынаң. 

«Майға сәлем!» С. Мұқановтың форма жағынан тапқан зор жаңалығы. Жол 

салдары, буыны, ырғағы жағынан бұрынғы қазақ поэзиясына ұқсамайтындығы 

үзіндіден кӛрініп тұр. Мұның ӛзі ӛлеңнің жаңа ӛмір тынысына, оның қарқынына 



индустриялы, қолхозды, совхозды сипатына арналып жазылғандықтан еді. 1928 

жылы ақын драмалы оқиғаға құрылған «Сұлушаш» поэмасын жазды. Поэманың 

20-жылдардағы бүкіл қазақ поэзиясының маңдай алды шығармасы болып 

саналуына ақынның кӛп ізденуі, сюжет тартымдылығы, тіл шеберлігі және оның 

халықтық сипаты себеп болды. Және поэмаға арқау еткен оқиғаның таптық мәні 

зор еді: ескі қазақ аулындағы әлдінің озбырлығы мен әлсіздің қорлығы, әсіресе 

адамның бас бостандығының жоқтығы ӛте айқын суреттелген. Поэманың 

ӛлеңдік, поэзиялық тартымдылығы да оқушыларға әсер етпей қойған жоқ. 

Поэманың бар оқиғасы Алтай мен Сұлушаштың тӛңірегіне құрылған, осы екі 

жастың сүйіспеншілігі бір-біріне махаббаты жырланады. Алтайды Сұлушашқа 

тең кӛрмейді. Бұл екуінің бірін-бірі жан-тәнімен жақсы кӛрген, бар жүрек 

лүпілімен бір-біріне ұмтылған адал, албырт сезімдерін феодалдық қара күш 

аяққа таптап жаныштайды. Сүйгенінен айырады.  

Ақырында қуғын-сүргін кӛрген Алтай мен Сұлушаш қайғыдан құса болып, 

азапта ӛледі. Ақын халық арасындағы аңызды алып, екі жастың орындалмаған 

арманын хикая етеді. Ақын аянышты ӛткен екі ӛмірдің тағдырын қызықтау, 

оған тамсану мағынасында жырламайды, поэмаға күшті әлеуметтік арқау беріп, 

ол арқылы қазақ даласында ӛткен әділетсіздікті әшкерелейді, кіршіксіз таза екі 

жанның арманына жете алмай, қыршын кетуі сол заман кеселінен, таптық 

теңсіздіктен деген ойды уағыздайды. 

Басқаны Сұлушаштың сүйері жоқ, 

Алтайдан басқа кӛңілі иері жоқ. 

Кездескен қай мырзаға кӛз салса да, 

Ішінде тап Алтайдай жүйелі жоқ. 

Кейін атастырған күйеуіне зорлап апарылған Сұлушашты Алтай құтқарып 

алады. Бірақ қуғындағы ӛмір сүйіскен жастарға бақыт орнына азап әкеледі. 

Ақыры «мен сендік, сенер болсаң сырым осы, қосылмасам ӛлемін батып қанға» 

деп серт берген Сұлушаш жартастан суға құлап ӛледі. Атыс-шабыс, торуыл 

кездерінде Сұлушаш қайсарлық, табандылық, ақылдылық кӛрсетуімен 

оқушыны сүйсіндіреді. Жаны таза, махаббатына берілген, адал кӛңілді 

Сұлушаш қара түнек заманның осылай құрбаны болады. 

Алтай поэмада батыл, ер жүрек жан болып суреттелген. Оның бар ӛмірі 

байдың малын бағумен ӛткен. Кӛрген азабы ұшан-теніз. Содықтан да кек пен 

ӛш оған айрықша күш береді. «Сол бейнеттің бәрін де кӛргенімен, болып ӛсті ер 

Алтай ер сымбатты,-дейді ақын. 

Бір доғал, жасынан бір бетті болды, 

Кекшіл қасқыр сықылды кекті болды. 

Аузынан шыққан сӛзден қайтпайтұғын 



Сӛз ұстағыш, қажырлы сертті болды... 

Бала күннен әлдінің қылығы ӛтіп, 

Жас күнінен ӛзегі ӛртті болды. 

«Сұлушаш» поэмасы-нағыз реалистік шығарма. Оның қаһармандары-ойдан 

жасалған, қиялдан шыққан жансыз, қансыз суреттер емес, ӛмірдің қайнар 

бұлағынан алынған таза жанды, жалшылық тірлігі, бай үйінің суреті асқан 

шыншылдықпен берілген. Революциядан бұрынғы ауыл келбеті, кешкі мезгіл, 

айлы түн, таң алдында ӛрген мал, құрық ұстаған жылқышы мен қымызды 

жатып ішер байдың жалқау, маужыраған кейпі-бәрі де нанымды, шебер 

суреттелген. Әсіресе Алтай мен Сұлушаштың ішкі жан толқыны, кӛңіл 

серпілістері, оттай лаулаған сезім мен аңсаған армандары кӛркем де шебер 

суреттелген. С. Мұқанов-қазақ поэзиясын жоғары сатыға кӛтерген ақын. Үлкен 

прозаик болып кейін қалыптасса да, оның поэзияға қосқан үлесі орасан зор. 

Еліміздің бай ӛміріне арнаған айта қаларлықтай поэзия үлгілерін қалдырды. 

 

С. МҰҚАНОВТЫҢ ПРОЗА ЖАНРЫНДАҒЫ ЕҢБЕГІ 

 

Қазақ әдебиетінің проза жанрын ӛсіріп-ӛркендетуде С. Мұқанов-үздік еңбек 

еткен жазушы. Бұрын тек поэзиялық шығармалар, яғни халық аоэзиясы, басым 

болып келген қазақ әдебиеті тек ХХ ғасырдың басында, әсіресе кеңес дәуірінде, 

түрлі жанрлармен байыды. Поэзия, проза, драма, сын, кино салаларында сан 

алуан шығармалар бар. Бұл, әдебиеттің күрделі ӛскендігін, басқа озық 

мәдениетті халықтардың әдебиеті сияқты бейне, тақырып жағынан жоғары 

екендігін байқатады. 

С. Мұқановтың алғашқы прозасы «Адасқандардан» басталады (1928). Бұл 

роман 1927-1928 жылдары болған оқиға негізінде жазылған. 1959 жылы ұзақ 

жылдар бойғы сын мен ескерту пікірлерді ескере отырып, жазушы романды 

ӛңдеп, толықтырып «Мӛлдір махаббат» деген атпен шығарды. Романда Бүркіт 

пен Бәтестің махаббат тарихы айтылады. Жазушы 1927 жылы кісі ӛлімі 

қаралған сотта қоғамдық айыптаушы болып сӛйлеген. Сот ісі Бүркіттің 

Мүсәпірді ӛлтіруінен басталады. Ескі әдет-ғұрыппен шырмалған ауыл 

адамдары, әсіресе байлар мен ұлтшылдар Бүркіт пен Бәтестің қосылуына қарсы 

болады да, Бәтес қалаға оқуға кетеді. Осы кезде Мүсәпір оны алдап қолға 

түсіріп үйленеді. Бойын қызғаныш билеген Бүркіт Мүсәпірді атады. Жазушы 

романға осы оқиғаларды арқау еткен. Бірақ бар мәселе от басындық мӛлшерде, 

үйлену-үйленбеу, сүю-сүймеу сияқты мәселенің тӛңірегінде қалмайды, таптық, 

қоғамдық, жалпы әлеуметтік жайлар терең қозғалады. Оқиғаның ӛсіп-ӛнуі, 

шиеленісуі, кейін шешілуі кӛбіне осы қоғамдық мотивтерге байланысты жүріп 



жатады. Мәселен, Бүркіттің әкесі кісі жалдаған ірі бай есебінде сотталады. Елде 

жаңа жер бӛлісі басталады, кәмпескелеу жүреді. Бұл сәтте таптық ӛшпенділік 

күшейіп, қастандық істеу үшін байлар бар әдісті қолданады. Соның бірі –

Бүркітті қол шоқпар ету. Ол ӛзі де осыған даяр жан. Ақырында алданған, 

қорланған Бәтес (ол да байдың қызы) шырмауда қалады, қазақтан шыққан 

алғаш коммунист әйелдердің кӛмегімен жаңа ӛмірге араласуға мүмкіндігі бола 

тұрса да, оған Бәтестің идеялық түсінігі, ұғымы жете бермейді. Адасқан жан 

есебінде ӛкініш пен күйініште қалады. Романның алғаш аты осыдан шыққан. 

Бірақ автор кейінгі нұсқасында кӛп ӛзгерістер енгізіп, Бәтес махаббатын таза, 

мӛлдір махаббат етіп суреттеп, оны романның ұнамды кейіпкері ретінде 

кӛрсеткен. 

Алғаш қазақ романдарының бірі болған «Мӛлдір махаббат» кезінде оқушы 

жұртшылықтың кӛп назарын аударып, кӛп сын, ескерту айтқан, бірақ сүйіп 

оқыған шығармасы ретінде әдебиет тарихына енді. Кейінгі жылдарда очерк, 

әңгіме, повесть, романдарды С. Мұқанов кӛп жазды. «Алтын аймақ», «Каспийге 

саяхат» сияқты ірі-ірі очерктер жинағы шықты. «Балуан Шолақ» (1944) повесін, 

«Сырдария» (1949) романын жазды. Мұның бәрі С. Мұқановтың проза 

саласында аса кӛп еңбек еткенін дәлелдейді. 

«Болуан Шолақтың» негізгі арқауы-қазақтың ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 

ғасырдың басында ӛмір сүрген, атақты әнші, ақын, композитор, балуан дегендей 

бір басына алуан ӛнер жиған ӛнерпазы – Нұрмағамбет Баймырзаұлының ӛміріне 

арналған. Нұрмағамбеттің-Балуан Шолақ аталуының сыры кӛпке мәлім. Сәбит 

Мұқановтың қай тақырыбын алсақ та халық тарихы мен тағдырын сабақтастыра 

кӛрсете білген. «Балуан Шолақ» та осындай шығармашыдық тұрғыда жазылған. 

Бұл шығарма бір ғана Нұрмағамбет ӛмірін суреттеумен шектелмеген қазақ 

халқының тӛңкеріс алдындағы тұтас тіршілік тынысын танытқан шығарма. 

Ӛнер тақырыбы, ӛнерпаз тағдыры жайлы алғашқы прозалық 

шығармалардың бірі болып дүниеге келген-Балуан Шолақ». Оның азан 

шақырып қойған аты Нұрмағамбет. Кейін қолының басы отқа күйіп, саусақсыз 

қалады. Нұрмағамбет ӛзінің бір ӛлеңінде: 

                                  Баласы Баймырзаның Балуан Шолақ, 

                             Оң қолым отқа күйіп болдым олақ, - дейді сонымен шолақ 

атанып 

кетеді. Ал, «Балуан» деген сӛз Шолақтың күшіне байланысты халықтың ӛзінің 

қосқаны. Балуандық, әншілік,ақындық, серілік Балуан Шолақтың бір басынан 

табылады. Балуан барған ауыл ұлы думанға айналады. Халық осындай арқалы 

батырды қолдап, еркелетіп тіпті «сегіз қырлы» жігіт осы болар дегендей баға 

береді. Балуан да еркелігін кӛтерген еліне әзілдеп: 



«Атандым Нұрмағамбет-Балуан Шолақ, 

Бір қолым үсіп кетіп болды молақ. 

Сұлу қыз, келіншекке тиышсыздаумын, 

Жалғыз-ақ тал, бойымда мінім сол-ақ!» 

Жазушы Балуан бойндағы батырлық қасиетті дүние жүзінің чемпионы 

Каронмен белдескеде танытады. С.Мұқанов Балуан бойындағы тағы бір асыл 

қасиет әншілік ӛнерін танытады. Жақсы да кӛркем жазылған роман, повестердің 

ішінде ең жоғары баға алып, халықтың тӛл шығармасындай болып кеткен 

«Ботакӛз» романын ерекше атап айту қажет. Әуелде роман «Жұмбақ жалау» 

деген атпен 1938 жылы басылып шықты. Кейін автор кӛпшілік оқушылардың 

сұрауымен және біраз ӛңдеу, толықтыру енгізуге байланысты кітаптың атын 

«Ботакӛз» деп ӛзгертті. Романның кейіпкері, бүкіл оқиғаны, сюжетті ұстап 

тұрған басты образ-Ботакӛз, қазақ қызының образы. «Ботакӛз» романы 

композициялық құрылысы жағынан үлкен үш бӛлімге бӛлінеді. Бірінші бӛлімі 

«Тұңғиықта» ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ қауымын суреттеуге арналған, 

екінші бӛлімі «Таң атарда» қазақ ауылында бай мен кедей арасындағы 

наразылықтың үдей түсуі, әсіресе 1916 жыл оқиғасына байланысты таптық 

күрестің ӛршуі, патшаның июнь жарлығы салдарынан ұлт-азаттық 

қозғалысының тууы сӛз болады, үшінші бӛлімі «Күн күлімдегенде» Қазан 

тӛңкерісі кезеңін, онан соңғы азамат соғысы жылдарын, қазақ даласында жаңа 

ӛмірдің алғашқы ұшқындары ене бастаған кезеңді қамтиды. Романның үш 

бӛлімінде бас-аяғы он-он бес жылдың оқиғасы айтылады. Бұл тек Қазақстан 

кӛлемінде ғана емес, бүкіл Ресей, тіпті дүние жүзі кӛлемінде тарихи оқиғаларға 

толы кезең еді. 

Романның атына лайық оның ең басты кейіпкері Ботакӛз. Қазақ поэзиясы 

мен прозасында, сондай-ақ драматургияда сол кезеңде тап Ботакӛздей қазақ 

қызының бейнесі жасалмаған еді. Рас, ауыз әдебиеті туындыларында 

революциядан соң шыққан түрлі аңыз, ертегілерден алынған шығармаларда, 

жаңа ӛмірге арналған алғаш повесть, әңгімелерде ондай кейіпкерлер болды. 

Сәкен Сейфуллиннің Айшасы, С. Мұқановтың Сұлушашы т.б. Бірақ жаңа, 

социалистік ӛмір үшін саналы күреске шығып, аға-іні бауырларымен майданда 

ӛмірдің ащы-тұщысын бірге татып, қоғамдық-саяси іске белсене араласып, 

қазақ қызына тән сан алуан қасиетті толық кӛрсете алған кейіпкер-Ботакӛз. 

Тарихи кезеңнің қиын-қыстау жылдарында ӛсіп, ер жеткен, оқу білім алуы да 

сан қилы оқиғалармен тұс келген, бірақ саналы күрескер болып қалыптасуына 

әсіресе тұрмыс сабағының әсері кӛп болған Ботакӛз жаңа заман табалдырығын 

аттаған бүкіл қазақ әйелінің бейнесін елестетеді.  



Ботакӛзге тән қасиеттер-адалдық, әділдік, білімге ұмтылу, жақынға 

жақсылығын аямау, арын таза ұстау, ӛмірге махаббатқа, жақсылыққа сену, 

досқа берік, дұшпанға қатал болу, әр істе батырлық, батылдық кӛрсету, 

үйренуден жалықпау-міне нағыз ұнамды кейіпкерге лайық осындай жақсы 

қасиеттер Ботакӛздің басына орнаған.  

«Ботакӛз» романы-қазақ әдебиетін кезінде биік сатыға алғаш кӛтерген, 

бүкіл кӛп ұлтты кеңес әдебиетінің қазына қорына енген, кӛркемдік-идеялық 

нысанасы жоғары, кесек шығарма. Революция мен онан соңғы біраз дәуірдің 

шындығы романда социалистік реализм әдісімен терең талданып суреттелген. 

«Ботакӛз» романы кӛптеген шет тілдерге аударылған. Соның ішінде неміс, 

ағылшын, француз, поляк, чех тілдерінде басылып шықты. Ол халықтар 

«Ботакӛзді» ӛз тілінде оқып, қазақ халқының революция қарсаңындағы ӛмір-

тұрмысымен танысты. 

Роман деп күрделі оқиғаны қамтып, адамдардың ӛзара қарым-қатынасын, 

сол оқиғаның (сюжеттің) ӛсіп-ӛрбу үстінде кӛрсететін, сӛйтіп, белгілі мінез-

құлқымен байқалатын кейіпкерлері бар, кӛркем шығарманы айтады. А. С. 

Пушкин-роман деп тарихи кезеңнің қиялдан баяндалып айтылуын ұғуға болады 

деген. Шынында да романда ӛмірдегі бар құбылыстар тізбегі, осыған 

байланысты кӛптеген жандардың ӛмір-тағдыры суретпен баяндалып, олар әр 

қырынан кӛрсетіледі. «Ботакӛз» осы талаптарды ақтаған алғашқы роман болып 

қалды. 

Ұлы Отан соғысынан кейінгі дәуірді қамтитын «Сырдария» романында С. 

Мұқанов негізінде еңбек адамдарының бейнесін жасады. Тақырыбы жағынан 

алсақ – күріш егу, жер суландыру, канал қазу. Кейіпкерлер осы істің 

айналасында кӛрініп, ӛздерінің ой-қиялдарын, мінез-құлықтарын байқатады. С. 

Мұқанов бұл туындысында соғыс ауыртпалығын мойымай кӛтеріп шыққан 

колхозшы шаруалардың бейбіт кезеңіндегі хал-ахуалын баяндап, еңбек 

ерлерінің іс-әрекетін кӛрсеткен. 

Жазушы әсіресе, жастар образын ойдағыдай нанымды жасаған. Басты 

кейіпкер Айбарша белсенді, ӛз ісіне берік. Дәулет, Байжан сияқты жастар да 

шӛл даланы суландырушы, екпінді колхозшылар. Бұларға бас болып, жол, жӛн 

кӛрсететін Сырбай, Полевой сияқты алдыңғы буынның адамдары да мол 

тәжірибелі, іскер, еңбеккер жандар болып суреттеледі. Сырбай сушы болса, 

Полевой инженер. Бұл арада жазушы ескі диқан шаруа Сырбайдың ӛмірлік 

тәжірибесін оқыған, білімді маман Полевойдың инженерлік жазба-

жорамалдарымен жақсы қабыстырған 

Колхозшылар ақырында үлкен жеңіске жетеді: канал қазылып, мыңдаған 

гектар жер күріш егісіне айналатын болады. Романның осындай кӛкейкесті 



тақырыпты кӛтергенін, Қызылорда маңында күріш егісін шұғыл молайту 

туралы мәселенің осы күнге дейін күн тәртібінен түспей келе жатқанынан 

аңғаруға болады. Жазушы еңбек сүйгіш жастардың есте қаларлықтай 

образдарын жасап, қазақ прозасын жаңа, жоғары бағалы романмен байытты. 

 С. Мұқанов әр кезеңде әр түрлі тақырыпта пьеса, либретто жазған. 

Олардың кӛпшілігі сахнада қойылып, жоғары баға алған. Солардың ең 

күрделісі-«Шоқан Уәлиханов» трагедиясы. С. Мұқанов 1954 жылы сахнада 

қойылған «Шоқан Уәлиханов» трагедиясында қазақтың тұңғыш ғалымы, 

ағартушы қайраткерінің ӛмірін, қызметін толық кӛрсетуге арналған ешқандай 

кӛркем шығарма болмайтын. Жазушының бұл пьесасы, біріншіден, ұлы 

ағартушының шындық образын жасап, бүгінгі қалың қауымды оның 

ӛміріментанвстырса, екіншіден, кӛркемдігі, идеялық тереңдігі жағынан жоғары 

дәрежеде жазылуы себепті қазақ драматургиясына үлес қосты. 

Қазақ әдебиеті тарихының білгірі есебінде С. Мұқанов ұзақ жылдар орта 

және жоғары мектептерге арналған оқулықтар мен оқу құралдарынжасау ісіне 

қатынасады. 1930 жылы Б. Майлинмен бірігіп 4 сыныпқа арналған «Ана тілінің 

оқу кітабын» жазған. Кейін Қ. Бекхожинмен бірігіп жоғары сыныптарға 

арналған әдебиет хрестоматиясын құрастырған. Ұлы Отан соғысынан кейінгі 

жылдары  Қ. Жұмағалиевпен бірігіп 9 сыныптың «Қазақ әдебиеті» оқулығын 

жазады. Жазушының аталған әдебиет тарихына қатысты кітаптарды да кезінде 

жоғары мектепке арналған оқулық есебінде туды 

 «ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ әдебиеті тарихының очерктері» оның 

КазПИ-де оқыған лекцияларының материалдары негізінде жазылған. 

С. Мұқанов қазақ кӛркем сӛзінің түзіліп, қалыптасу кезеңінен бастап, 

марқайған әдебиет болғанына дейінгі дәуірді басынан кешкен аса ірі қаламгер, 

мол рухани қазына жасаған мәдениет қайраткері. С. Мұқановтың гуманистік, 

патриоттық идеялары, арман-мұраттары біздің заманымызбен, бүгінгі ұлттық 

идеялармен толық үндес екенін және ешқашан мәнін жоймайтын жалпы 

азаматтық құндылықтармен де сабақтас екенін аңғара аламыз 
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 ҚОСЫМША 

 

Ақынға 

 

                    Ой кеудксін серпіп

              Шындық шырқап жӛнелді 

              Күй сандығын шертіп, 

              Қуанышқа кенелді. 

              Салмағы бар сӛздерім, 

              Таразыға тартылып, 

             Қатарынан ӛзгенің 

             Кетпесес де артылып 

              Ақын аға атыңа, 

             Ұсынылды жүректен. 

              Еңбек еттің халқыңа 

              Адал, әділ жүрекпен. 

             Арды ту ғып қолыңа, 

             Аитпен жуып ұстадың 

              Коммунизм жолына, 

              Барды жайып тастадың 

              Толқынды ұлы Тобылдың 

               Толқынында жыр тӛккен 

               Тартысында ӛмірдің,  

                Талай асу жолды ӛткен. 

               Октябрьдің таңынан, 

                Қуат алдың, от алдың 

                Жарық етіп,  

                Жалшы табынан, 

                Коммунист, 

                Ақын атандың. 

                Халықтың қас жаулары, 

                 Алаштармен айқастың. 

                Табаның сенің аумады, 



               Майдандасып шайқастың. 

                Ұлтшылдарды тіліңмен, 

                Найзаладың, түйредің. 

                Советтік сара жырыңмен 

                 Сан жасты 

                  Алға сүйредің. 

                  Басшы болып сол кӛпке, 

                 Ақындық туын кӛтердің. 

                Еңбегің кетпес құр текке, 

                Халықтың сезімін ӛтедің. 

                Сондықтан да халық сені, 

                  Ақыным деп мәпеледі. 

                  Елу жылдық мерекеңді,  

                  Атап ӛтті Совет елі
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МУКАНОВ САБИТ 
(1900-1973) 

        Поэт, прозаик, драматург, литературовед, академик Академии наук 

Казахской ССР С. Муканов родился в 1900 году в семье бедняка.  

Нет такого уголка во всем Казахстане, где бы о Муканове тепло и любовно не 

говорили «наш Сабит». Небольшое озеро Дос, у берегов которого в бедном ауле 

в местечке Жаман-Шубар (ныне село Сабит Жамбылского района Северо-

Казахстанской области) родился будущий писатель, стало известно далеко за 

пределами Казахстана и потому еще, что оно запечатлено в романах и в очерках 

Муканова. Будущий писатель рано осиротел, батрачил, пас овец, был 

табунщиком. Редкие часы свободного времени он обучался грамоте у аульного 

муллы, а в пятнадцать лет уже самостоятельно читал эпические произведения. 

Сабит заучивет поэмы-дастаны и по вечерам поѐт их в ауле под домбру. К этому 

времени относятся и его ранние стихи. В ауле он получил прозвище «Ӛлеңші-

бала»-«мальчик-певец». Однажды в руки Сабита попал сборник стихов Абая 

Кунанбаева, изданный в 1909 г. С той поры его не покидает мечта стать поэтом. 

Абай пробудил в Сабите веру в литературное призвание и дал толчок развитию 

его таланта.  

        Осенью 1918 г. Муканов поступает на годичные курсы учителей в г. Омске. 

За время учебы он написал 2 стихотворения - «Ожидание» и «К бедности». 

Возвратившись в родную степь, Сабит Муканов учительствует в ауле. Он 

принимает активное участие в работе местного совета, записывается в отряд 

ЧОН (часть особого назначения), созданную для разгрома контрреволюции, 

некоторое время работает председателем Кокчетавского ревкома. В 1920 г. он 

вступает в ряды Коммунистической партии и в 1922-1926 г. г. работает 

инструктором в Петропавловском губкоме РКП(б). В эти годы он часто 

выступает со своими статьями и стихами в газетах «Еңбекші қазақ», «Жас 

қайрат», «Лениншіл жас» а также в журналах «Қызыл Қазақстан» и др. 

        1922-1926 г.г. С. Муканов заочно учился на рабфаке в Оренбурге, где 

впервые познакомился с произведениями русской классической литературы. В 

конце 1926 г. и в начале 1927 г. работает ответственным секретарем газеты 

«Бостандық туы» в Петропавловске. 

        В двадцатые годы С. Муканов наряду со стихами пишет поэмы «Сиротка», 

«Скачка Тулпара», «Балбопе», «Батрак», «Броды Октября», «Кровавое озеро». 

        В 1927-1928 г.г. он работает в Казахском государственном издательстве и 

Казахской Ассоциации пролетарских писателей. 

        В 1929-1930 г.г. писатель работает ответственным редактором газеты 

«Кеңес аулы», а затем становится главным редактором Казахского 



государственного издательства. Прерванную зимой 1929 г. учебу на филфаке 

ЛГУ он возобновил только в 1931 г., поступив в Московский институт красной 

профессуры, который окончил в 1935 г. В эти годы он пишет роман «Темиртас», 

поэму «Белый медведь», стихи и рассказы. 

        В 1936-1937 г.г. Муканов возглавляет Правление Союза писателей 

Казахстана. Пишет поэмы и стихи «День колхозного аула», «Слово о Советской 

Армии», «Здравствуй, Май». 

         В 1943-1951 г.г. Муканов снова становится председателем Правления 

Союза писателей Казахстана. На этом посту он постоянно оказывает помощь 

литературной молодежи, пишет несколько романов. В военные и послевоенные 

годы им написаны романы «Сырдарья», «Светлая любовь» и другие.                            

 

                                            ТВОРЧЕСТВО: ПОЭЗИЯ 

        Самым крупным достоянием поэзии Муканова стала поэма «Сулушаш», 

написанная на сюжет народной легенды. Герои повестования-молодые Алтай и 

Сулушаш, любящие друг друга. Им приходится бороться за свое право на 

любовь, за свою личную свободу. 

        Алтай - батрак, он любит дочь знаменитого богача Тлеуберды и знает, что и 

Сулушаш любит его. Но влюбленные не могут соединить свои судьбы, между 

ними лежит пропасть социального неравенства. Что может сделать бедняк 

Алтай? Сила не на его стороне. Его удел – всю жизнь терпеть горе и лишения. 

                              Что мне делать? Зачем мне жить на свете, 

                               Когда ее другой уводит в путь? 

                               Пойми, Кайсар, что только смерти холод 

                               Вселит покой в измученную грудь 

                               Я – сам не свой. Меня гнетет сомненье, 

                               И по ночам не в силах я уснуть... 

                                                           Перевод Н. Сидоренко 

        Но желание завоевать счастье для себя и Сулушаш сильно. Он идет против 

неправедных законов, суровых обычаев общества. И все равно не находит 

выхода. В этой безвыходности положения Алтая и состояла горькая правда 

эпохи: 

                                И у Алтая на душе не легче. 

                                День белый – черен для него, как ночь... 

                                В руках раба нет крепкой байской власти,- 

                                Он не спасет в несчастье бая дочь- 

                                Свою любимую... тоскует сердце. 

                               Скажи мне, сердце, чем тебе помочь?... 



                               На людной площади среди аула 

                               Он оставаться больше уж не мог. 

                               Один пошел в свою пустую юрту 

                               И взял домбру, и на полу прилег, 

                               И струны скорбно-скорбно зазвучали, 

                               Как будто их печали ветерок 

                               Задел в полете... Почему любовь я 

                               С горы не бросил в пенистый поток?! 

        По логике времени Алтай не мог быть счастливым. Оказавшиеся в тупике, 

бедный джигит наносит удар ножом одному из своих недругов. Это не выход, но 

доступная нашему герою форма протеста. Если он раньше только горевал, не 

выходя за пределы чувства незаслуженной обиды, то теперь вступает в острую, 

жестокую борьбу и готов отомстить врагу. Прежде он размышлял, теперь 

способен к активным поступкам. Сознавая свое бессилие перед байским аулом, 

молодые уходят в горы, живут в лесу. 

        Привлекателен и поэтичен образ Сулушаш. Это цельная натура, наделенная 

и умом, и высокими моральными качествами, и красотою: 

                                    Прекрасна Сулушаш в шестнадцать весен! 

                                    Ее коса, как черный водопад. 

                                    Глаза, как спелые смородины. Ресницы, 

                                    Как шелковинки, что вот-вот взлетят. 

                                    Крутые брови ей волшебник создал 

                                    Меж алых губ блестит жемчужин ряд. 

                                    Улыбка светит незакатным солнцем. 

                                    Румянцем щеки Сулушаш горят. 

                                    Она стройна, как юный лебедь белый, 

                                    Она нежна, как ветерок степей, 

                                    Грудь высока. Легка походка. Голос 

                                    Чист, звонок и прозрачен, как ручей. 

                                    Красивы пальцы Сулушаш, как будто 

                                    Они из серебра... 

Таков ее портрет. 

        Сулушаш отказывается от богатства и уходит в горы с любимым Алтаем. 

Поэма прославляет верную любовь, которая в представлении героини выше 

всего на свете. 

                                На все решусь я, чтобы наше счастье 

                                Враги не растоптали, и сюда 

                                Я ехала, чтобы моя надежда 



                                Твоею стала... 

                                Смелей, Алтай. Ведь я твоя; пусть 

                                Дни без тебя. И если победят нас, 

                                Погибнут безвозвратно все мечты! 

        Борьба за счастье заканчивается трагично. Реалистическое начало в поэме 

сливается с традициями народной поэзии, легенда осовременивается языком и 

элементами сюжетной композиции. Все это в целом придает произведению силу 

и выразительность. Перед читателем одна за другой проходят картины прошлой 

эпохи с ее жесткими обычаями, социальными противоречиями. Позор и тяжесть 

калыма раскрывается в полной мере. Поэт помнит, что он сам принадлежал к 

числу угнетенных. В искреннем лирическом эпилоге он рассказывает, почему 

его захватила эта старая тема, к которой обращались в стихах и в прозе многие 

авторы. Он показывает  трагедию молодых, рвавшихся всей душой к 

справедливости, к счастью. 

 

ТВОРЧЕСТВО: ПРОЗА 

        Вслед за «Сулушаш» в свет выходит роман «Заблудившиеся». Жизнь 

города двадцатых годов и преображающегося казахского аула воспроизведена в 

книге со всеми ее противоречиями, с широким показом борьбы нового со 

старым. Захватывающее развитие сюжета и злободневный материал сделали 

роман «Заблудившиеся» одной из популярных книг своего времени. По своим 

художественным достоинствам роман стоял выше многих произведений тех лет. 

Спустя много лет, в 1959 г. под названием «Светлая любовь» С. Муканов 

выпустил переработанный и дополненый вариант романа. В основу сюжета  

положены подлинные события из жизни байского сына Султанбекова, убившего 

в 1926 г. В Кзыл-Орде Мустафу Кушекова. Сабит Муканов выступал тогда на 

суде общественным обвинителем, и все подробности этого события были ему 

хорошо известны. Существует реальный прототип и героини романа Батес. Ее 

судьба столь же противоречива и своеобразна, как и ее характер. Поступки и 

переживания Батес, молодой казашки с порывистой чистой душой, попавший в 

капкан темных и жестоких сил, полны волнующего драматизма. Она 

продолжает любить Буркута и тогда, когда оказывается в руках Кузена и 

Карсака, Жакыпбека и Мусрепа. Она узнает о хитрости и подлости Мусапара, 

понимает, что запятнала свою честь и так ненавидит себя, что готова к 

самоубийству: «Пусти, пусти! Я брошусь в воду!... Не все ли равно, где будет 

мое поганое тело, я чистая душа должна покинуть его!» - так умоляет Батес 

Буркута застрелить ее. 



        В романе идет борьба между сторонниками правды, справедливости и 

защитниками лжи и зла. 

        1938 г. С. Муканов написал роман «Загадочное знамя» (впоследствий 

названный «Ботагоз»), в котором дал широкую панораму классовой борьбы в 

годы революции. Именно этот роман обнаружил глубину и многогранность 

эпического дарования писателя. В этом романе отражена жизнь казахского 

народа в сложнейший момент его истории (1912-1920 г.г.). Литератор Вера 

Смирнова писала: «Для нас, русских читателей книга С. Муканова представляет 

чрезвычайный интерес, она удовлетворяет наше живое и с каждым годом 

растущее желание знать свою великую и обширную Родину, жизнь всех ее 

народов. Жизнь аула, восстание 1916 года и гражданская война – вот события, 

нашедшие отражение в романе. Они надолго определили не только судьбы 

героев романа, но и судьбу народа. Роман состоит из трех частей, сюжетно 

связанных между собой – «Мрак», «Перед рассветом», «Заря». 

        Первая часть книги хронологически ограничена кануном первой мировой 

войны. Трудности, переживаемые казахским народом, показывается в связи 

нарастающими классовыми конфликтами.  

        Вторая часть романа посвящена возникновению национально-

освободительного движения в 1916 г. и совместной борьбе казахов и русского 

пролетариата против самодержавия. 

        Третья часть освещает события, связанные с победой Октябрьской 

революции и борьбой за установление Советской власти в Казахстане.  

Прекрасно зная жизнь казахского аула, писатель находит своих главных героев 

среди обездоленных труженников, противопоставляя им байскую верхушку. Это 

нарастание борьбы между классами и показано в романе. 

        Царская Россия в годы империалистичекой войны жестоко подавляла 

революционное движение. Но оно поднималось в разных концах империи, 

достигло и казахские степи. Вся тяжесть войны пала на плечи трудящихся, в том 

числе и казахской бедноты. Казахские баи, воспользовавшись царским указом, 

насильно отсылали бедняков на окопные работы, оставляя дома своих сыновей. 

Все это озлобило народ, и он взялся за оружие. Самым ярким событием в этот 

период было народное восстание 1916 г. под руководством Амангельды 

Иманова. Восстание не ограничилось группой аулов, оно заполнило всю степь и 

превратилось в грозную силу. 

        Роман назван именем главной героини – Ботагоз. Положение женщины 

Востока всегда было двойственным: с одной строраны, преклонение перед ее 

красотой, с другой – ее неполноправность в обществе. 



        Имя Ботагоз – одно из самых ласкательных и нежных у казахов («бота» по-

казахски значит «верблюжонок»). «Глаза у нее черные, большие и блестящие, 

как у верблюжонка, вот и называют ее «Ботагоз», - говорят о героине. «Образ 

Ботагоз, несомненно, один из самых дорогих для автора, овеян в романе 

необычайной поэзией», - писала Вера Смирнова. 

        Выход в свет романа «Ботагоз» ознаменовал переход в казахской прозе от 

рассказов, очерков и публицистики, главенствовавших в двадцатых годах, к  

роману, утвердившемуся в тридцатые годы.  

        После «Ботагоз» С. Муканов пишет повесть «Балуан Шолак!», в которой 

увлекательно рассказывает о жизни смелого борца и незаурядного поэта. 

        Социалистическому строительству посвящен роман «Сырдарья», 

написанный в духе своего времени, с его образами трудовых людей, 

покоряющих природу и ставящих ее богатства на службу народу. В романе 

рассказывается о борьбе колхозников за получение богатого урожая риса, за 

орошение пустынных земель, примыкающих к Сырдарье. С. Муканов описывает 

мирную жизнь советских людей и тяжелые испытания, выпавшие на их долю, в 

годы фашистского нашествия на советскую страну. В поле зрения автора 

подвиги на фронте и в тылу: подвиги молодежи, выполняющей на войне свой 

долг перед родиной, подвиги стариков, заменивших молодых в поле и в цехах. 

Автор достоверно показал единство фронта и тыла, ставшее грозной силой в 

разгроме врага. Роман вместе с другими произведениями о колхозной жизни 

был отмечен на ІІІ съезде писателей Казахстана. 

        Самое значительное произведение С. Муканова – автобиографическая 

трилогия «Школа жизни», которую он писал почти 30 лет. 

        Первая книга трилогии «Дорога страданий» возвращает читателя в 

трудное и смутное для народа время, писатель воспроизводит картины своего 

печального детства. Сложный степной мир дается через восприятие главного 

героя-мальчугана, внимательно всматривающегося в окружающих его людей. 

Именно благодаря этому обстоятельству книга приобретает особую 

убедительность. Тяжкая жизнь пастухов, которые и в мороз, и в метель 

ухаживают за байским скотом, горькие судьбы бедняков, в том числе и судьба 

самого Сабита, раскрывается перед читателем. 

        Во втором томе «Дорогой свободы» дана широкая панорама классовой 

борьбы и в аулах и в степных городах, битва с колчаковщиной, и последующее 

утверждение Советской власти в Казахстане. Бедняки,  бывшие байские 

работники, в том числе и юноша Сабит, активно участвуют в этой борьбе, 

закаляются в ней, учатся по-иному смотреть на мир и переделывать его. Каждый 

эпизод романа отражает большие события, происходящие в жизни: создание 



первых кооперативов, работа по ликвидации безграмотности населения, 

вредительство баев-реакционеров. 

 И в первой, и во второй книге трилогии писатель отводит большое место 

жизни народа в песне, в искусстве. Можно встретить и стихотворные письма 

влюбленных, и поэтические афоризмы-пословицы, и традиционные обрядовые 

песни. 

        Третья книга трилогии «Годы возмужания» рассказывает о главных 

событиях второй половины двадцатых и первой половины тридцатых годов, о 

решении крупнейших социальных проблем. 

 За автобиографическую трилогию «Школа жизни» С. Муканов получил 

Государственную республиканскую премию им. Абая. 

 Много сделал С. Муканов и для развития казахской драматургии. Широко 

известны его пъесы «В дни борьбы», «Чокан Валиханов»,  «Сакен 

Сейфуллин» и др. 

 Особое внимание уделяет С. Муканов изучению трудов Ибрая 

Алтынсарина и Чокана Валиханова. Свежесть и оригинальность мысли, богатый 

фактический материал, яркое изложение были высоко оценены: Сабит Муканов 

за свои литературные исследования первым получил звание лауреата премии 

им. Чокана Валиханова. Его многолетний интерес к жизни и деятельности 

выдающегося казахского ученого нельзя назвать случайным. Вначале появилась 

пъеса, а потом и творческая работа о Чокане. В последние годы Муканов пишет 

роман, посвященный этому талантливейшему сыну народа. Первые два тома 

эпопеи «Метеор» были завершены в 1969 г.  

 Муканову также принадлежит первое систематическое изложение жизни и 

творчества великого казахского поэта Джамбула Джабаева. В 1974 году вышло 

посмертное издание его этнографического труда «Народное наследие», где 

исследованы древние народные предания, шежре, хозяйство и быт 

дореволюционных казахов, их материальная и духовная культура.  

 Один из видных представителей казахской литературы, Сабит Муканов – 

писатель щедрого таланта. За полвека творческой деятельности он внес большой 

вклад в развитие родной литературы. Умер Муканов  18 апреля 1973 года в 

Алма-Ате. 

 За заслуги в развитии литературы Сабит Муканов награжден орденом 

Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени. 

 Книги казахского писателя переведены на 46 языков мира. 
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