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ХХІ ғасырдың алғашқы он жылдығы тарих қойнауына енді. Ғылым мен техниканың
орасан зор жетістіктеріне қарамастан, адамның тыныш, жайбарақат өмір сүруіне барлық
жағдай жасалды деп айту мүмкін емес. Керісінше, оның болмысына қатер төндіретін, оған
қарсы  бағытталған  қылмыстардың  саны  мен  сапасының  дамығандығы  соншалық,
«апырай, осы не болып барады» деген үрейлі сұрақ көптің санасын әлдеқашан жаулап
алды.

Табиғи ортаның ластануы, техногенді апаттардың көбеюі, озон қабатының жұқаруы,
адамдардың  ниеті  мен  пиғылының  бұзылуы,  тағысын  тағылар.  Мұндай  объективті
қиындықтарды көптеп тізе беруге болады. Табиғи апаттарды тоқтатуға шамасы келмесе
де, адамның өзін-өзі тәрбиелеп, жаңа гуманизмді қалыптастыруға мүмкіндігі бар.

Қазіргі  гуманистік  ұстаным  табиғат  пен  қоғамның  бүгінгі  даму  барысынан  заңды
туындаған  тарихи  қиындықтарды  қабылдай  отырып,  оны  жеңіп  шығуға  адамның
конструктивті  қабілеттерінің  мол  екендігіне  сенім  артады.  Бұдан  былай  осы
мүмкіндіктерді  толық  пайдаланып,  адамның  жасампаз  қабілеттерінің  нығая  беруіне,
дамуына жағдай жасайтын жолдарды іздестіре беру қажет. Осы ракурста Г.А.Балл қазіргі



гуманизмнің өзекті  принциптерін  атап  көрсетеді:  бірінші  орында адам мен табиғаттың
коэволюциялық  бірлігін  сақтауға  бағытталған  экологизм  тұр.  Жаһандану  үдерісінде
экологизм,  бір  жағынан,  оның  талаптарын,  екінші  жағынан,  әрбір  аймақтың,  мәдени
үдерістердің,  құндылықтардың  сақталуға  ұмтылысын  есепке  алады.  Аймақтық,  яғни
шектеулі, өзін-өзі ұйымдастыру, жүйелеу жаһандану барысына кері ықпал ете алмайды.

Екінші  орында  бүгінгі  күннің  қуаныштары  мен  қиындықтарына,  адамзат
қауымдастықтары-ның тарихи дәстүріне бейтарап қарамай, оны сараптап, ертеңгі күнмен
байланыстырып,  одан  жағымды  пікір  қорытып,  тың  әрекеттер  жасауға  ұмтылатын
конструктивистік принцип тұр.

Үшінші орында адамдар арасындағы дүниетанымдық әртүрлілікті қабылдап, оған сын
көзбен қарауды ұсынатын толеранттылық принципі орналасқан.

Төртінші орынды әртүрлілікті сыйлау аз, онымен жақындасуға тырысу қажет дейтін
диалогизм, яғни сұхбаттасу принципі иемденген.

Бесінші  орында  сұхбаттасуды  іске  асыратын  кешенді  тетіктердің  бірі  ретінде
ұсынылатын медиация приципі тұр.

Алтыншы орындағы рационализм принципі гуманистік  ұстанымдарды іске асыруда
интеллектуалдық мәдениет пен үйлесімді интеллект көмек көрсететінін дәлелдейді.

Жетінші  орындағы  принцип  мәдениеттің  әлеуметтік  ес  және  әлеуметтік  маңызды
шығармашылық функциясын пайдалануға меңзейді.

Сегізінші  принцип  гуманистік  ұстанымның  біртұтас  адам  тұлғасынсыз  іске
аспайтынын  көрсетеді.  Тоғызыншы  және  оныншы  принциптер  адамгершілік  пен
үйлесімділік шарттарын жан-жақты талдайды [1, 8 б.].

Г.А.Балл ұсынған жаңа гуманизм принциптері қазіргі  ғылым мен мәдениеттің даму
деңгейінен туындаған. Дүрбелеңі мол жүрдек уақыттың әрбір сәті қымбат және маңызды.
Сондықтан оны ұдайы назарда ұстап, ешнәрседен лыс қалмас үшін кез келген адам ақыл
мен интуицияның, білім мен тәжірибенің көмегіне жүгінеді.

Г.А.Балл тәптіштеп атап көрсеткен принциптердің ішіндегі толеранттылық ұстанымы
– қазіргі саяси-әлеуметтік, мәдени-рухани даму үрдісіндегі шешуші фактордың бірі.

ХХ ғасырдың аяқталуы мен ХХІ ғасырдың басталуы қарсаңындағы тарихи өлі арада,
яғни  1995  жылы 16  қарашада  ЮНЕСКО-ның Бас  Конференциясында  «Толеранттылық
принциптерінің  декларациясының»  қабылдануы  жай  ғана  кездейсоқтық  емес.  Бұл  –
әлемдік  қауымдастықтың  өткенді  жан-жақты  сараптап,  болашақты  болжау  үдерісінен
туындаған аса маңызды құжат. Онда ұсынылған принциптер мен талаптардың астарында
миллиондаған  жазықсыз  адамдардың өмірін  қиған  ХХ ғасырдағы тарихи  зобалаңдарға
наразылық, сонымен қатар, алдағы уақытта мұндай сорақылықтарды болдырмауға деген
ниет пен дәме де бар.

Толеранттылық,  толерантты  сана,  толерантты  мәдениет  –  ХХІ  ғасыр  өркениетінің
өзекті  парадигмасы.  Толеранттылық  бұл  көпжақтылықтағы,  көпүнділіктегі  гармония,
адамның  негізгі  еркіндіктері  мен  әмбебап  құқықтарын  мойындау.  Адамды  сыйлауға,



құрметтеуге  бағытталған  толеранттылық  принципі  әлеуметтік  теңсіздікті,  басқаның
құқығын  аяққа  таптауды  жақтамайды.  Бір  адамның  пікірі  ешбір  сынсыз  басқа  адамға
таңылмайды.  Әр  адам  басқаның  да  пікірін  сыйлауы  керек.  Толеранттылық  өзара
әрекеттесу  барысында  субъектілер  өзінің  дербестігін,  автономдығын  сақтай  отырып,
басқаның өзіндік ерекшелік, өзіндік қадірін шектемеуі тиіс деп үйретеді.

Толеранттылықтың  алғышарты  –  әлем  және  әлеуметтік  ортаның  көпөлшемдігін,
көпжақтылығын  түсіну.  Бұл  –  көпжақтылықты  әруақытта  есепке  алып,  оның  жеке
жақтарын абсолютке айналдырмау, яғни қоғамдық қатынастарда бір топты жекелеп, оның
әлеуметтік,  мәдени,  саяси,  рухани  құқықтарын  басқаның  алдында  көтермелеуге  жол
бермеу. Қоғамдағы барлық әлеуметтік топ, тап, тұлға заң алдында бірдей. Осы тұрғыдан
олардың әрекеттері бағалануы тиіс. Ресей ғалымдары толеранттылықтың мынадай түрін
атап көрсетеді:

1. Гендерлік толеранттылық
2. Жас кезеңдері толеранттылығы
3. Біліми толеранттылық
4. Ұлтаралық толеранттылық
5. Нәсілдік толеранттылық
6. Діни толеранттылық
7. Географиялық толеранттылық
8. Әлеуметтік толеранттылық
9. Физиологиялық толеранттылық
10.Саяси толеранттылық
11.Сексуалды толеранттылық
12.Маргиналды толеранттылық (маргиналдарға қатысты толеранттылық)
Қазіргі  уақытта  толеранттылық  әртүрлі  парадигмадаларда:  философиялық,

социологиялық,  саяси,  психологиялық,  педагогикалық  және  пәнаралық  өлшемдерде
қарастырылады» [1, 520 б.].

Ресей  ғалымдары  жіктеп  көрсеткен  толеранттылық  түрлері  қоғам-адам-табиғат
үштігінің  аса  маңызды қырларын қамтыған.  Географиялық,  физиологиялық,  сексуалды
толеранттылық адам және табиғаттың қарым-қатынасымен тығыз байланысты. Гендерлік,
ұлтаралық,  нәсілдік,  маргиналды,  саяси  толеранттылық  адам  және  қоғам  арасындағы
қатынастарды сипаттайды. 

Жеке  адам  мен  тұлға  болмысын  жас  кезеңдері,  біліми  және  діни  толеранттық
түсіндіреді.  Ешбір  топтауға  кірмейтін  ерекше  толеранттылық  –  бұл  әлеуметтік
толеранттық. Оның себебі:  әлеуметтік барлық саланы қамтиды. Жеке адам да, қоғам да,
табиғат та белгілі бір әлеуметтік қатынастар тұрғысынан бағаланады.

Толерантты сана – күрделі, көп қабатты, күрмеуі мен күдігі мол қиын мәселе. Ол әрбір
ұлтта,  топта,  тапта,  жеке  тұлғада,  көптеген  тіршілік  иелерінде  көрініс  береді,  өзіндік
қисынмен өмір сүреді. Толерантты сана – объективті шындықтың субъективті бейнесі. Ол
өнер,  әдебиет,  ғылым  тілімен  сөйлейді.  Осындай  қиындығы  мол,  қызықты  мәселе
А.Сүлейменов  шығармашылығында  қалай  өрбіді,  оның  рухани-мәдени  ұлағаты  қандай
деген заңды сауалға жауап беріп көрелік.



А.Сүлейменов шығармашылығында жоғарыда жіктелген толеранттық сананың барлық
түрлері бар, тек оны объективті түрде жазушы көзімен оқи білу керек. Бұл оңай шаруа
емес.  Өйткені  А.Сүлейменов  -  әр  нәрсеге  өзіндік  өлшеммен  келген  дарынды сөз  иесі.
Бірақ оның шығармашылығына негіз, арқау болған бір іргелі идея бар – ол әр адамның
өзімен өзі болу идеясы. Әр адамның ішінде өз әлемі бар. Тіпті, арсыз, ең оңбаған адамның
неге ондай болғанының өзі қызық. Өзімен өзі болу - өте қиын шаруа,  көп адамдардың
қиыншылығы  өзімен  өзі  бола  алмағандығынан  туындайды.  Оның  түп-төркіні  өзін-өзі
білмеуінде,  өзінің  барар жерін басар тауын дөп басып,  дәл таба  алмауында.  Мінездегі
өркөкіректік,  дүниетанымдағы  дүмшелік,  сөздегі  екі  ұштылық,  ниеттегі  арамдық  пен
ашкөздік,  көңілдегі  көрсеқызарлық  пен  пейілдегі  тарлық,  көкейдегі  тойымсыздық,
жүректегі сұйықтық, қарым-қатынастағы есеп пен пайдакүнемдік, позициядағы самарқау
бейтараптық,  әрекеттегі  шалағайлық,  мақсат-мұраттағы  жер  бауырлаған  ұсақтық,
сенімдегі немқұрайдылық – бәрі-бәрі өзін-өзі білмеудің салдары.

А.Сүлейменов шығармашылығында географиялық толеранттылықтың мол қазынасы
бар.

«Су мен жер, тас пен от, сіз бен бізге ғұмыр берген ұлы атадай ұғымдардан. Олардың
сақалы түгіл, шапанының шалғайына жабысу, қатер [2, 43 б.], – деп толғанады жазушы.
Бұл  жердегі  сақал,  шапан  сөздері  су,  жер,  тас,  от  құбылыстарының  барлығы
біртұтастығымен,  бітім-болмысының  көпжақтылығымен  адам  баласына  өте  қымбат
екендігін  түсіндіріледі.  Одан  әрі  бұл  объективті  құбылыстардың  маңызын  тереңдете
түсетін тағы да бір ой иірімі кездеседі:

«Бұл ғаламның көңіл жетер бастауы

Су менен тас, от деген:

Құрдымы да

Жаратылмай кеткір жаратылыстың

Су менен тас, от деген» [3, 74 б.].

Болмыстың басы да, аяғы да және оны дәнекер қылып тұрған орталық күй де суға, тасқа,
отқа зәру.

Қаратау, жазушының пікірінше, биіктіктің баламасы [1, 76 б.]. Биіктік – әр пенденің
қолы жете бермейтін адамгершілік.

Жазушы табиғаттағы әрбір құбылысқа оның өзіндік орны тұрғысынан қарап, бағалау
қажеттігіне назар аударады. Қандай қиыншылық болса да «түздің де, үйдің де тірісіне тіл
тигізбе»  деп  үйретеді.  «Ит-құс  деп  қанша  кемсіткенмен  қасқырды  да  құдай  жаратқан.
Иттің  иесі  болса,  бөрінің  тәңірісі  бар.  Ырзығына  тәубе  қыл,  өзгені,  бірақ  ырзығынан
айырма» [1,289 б.], – деп жазады А.Сүлейменов.

Қазақ  даласы  өзінің  өне  бойындағы  барлық  тыныс-тіршілігімен,  жаратылысымен
ойшыл шығармашылығының өзегін құрайтын арнаға айналған.



Кең байтақ қазақ елінің «босағасын келін болмай, кесір боп» аттаған 1916 жылдың
шілдесін  А.Сүлейменов  былайша  суреттейді;  «Қазығұрттың  ұшар  басындағы  аз  ғана
қарды тілшелеп қана тыншитын ұлы шілде ... сол бір жылы:

сары сәскеден қоңыр бесінге, қара құтпаннан құлан иек сәріге дейін шатқал-шатқал,
қойнау-қойнау  тынық  ауасын  таңынан  айырып  тарс-тарс  бердеңке  түтеді;  уыз  көкке
шықып тойған елік пен жемге бөккен кекілік өрісі мен ұясынан безді; құндыз түгі жаңада
ғана тоғытып, түйе жүн жұмсақ ноқтаға жаңада ғана көндіге бастаған серек құлақ көп
құлын  мол  нөпірмен  қуғынға  түсіп,  сөгілмеген  қолтығын  зорланып  сөкті;  ашысы  аз
балаусалы  өңірдің  ақ  май  жүзген  ақ  қымызы жаңғақ  тегенеде  сапырусыз  қалды;  қара
аршадан қу мойындап жонған сары ожауды қаңғыбас оқ қақ жарды, оқ жауға қаңғып тисе,
азаматтың  жұлынын  іздеп  келіп  үзіп  жатты,  бердеңкенің  өңменінен  балқып  шыққан
жалғыз оқ кәрілі-жас бұғананы қырқып қана суыды» [4, 6 б.].

Міне,  Асқардай  сөз  зергері  соққан  қазақ  даласының болмысы өзіндік  уақыты  мен
кеңістігінде көз алдыңызға тұра қалады.

«Сары сәскеден қоңыр бесінге, қара құтпаннан құлан иек сәріге дейін» деп жазушы
түскі  және  кешкі  уақытты,  күн  ұясына  қонып,  құтпан  намазы  оқылатын  іңірден  таң
атқанға дейінгі мерзімді, яғни бір сөткені айтып отыр. Таза қазақ сөздерімен санаға құйып,
нықтап, сонан соң осы аралықта орын алған тіршілік атрибуттарын тауға таңба салғандай
етіп  жеткізеді:  елік  пен кекілік  үйреншікті  ұясы мен өрісінен безді,  енді-енді  үйретіле
бастаған құлындар жан-жаққа бытырап кетті, қымыз сапырусыз қалды, қаңғып ұшқан оқ
ожауды қақ жарды, кәріні-жас демей қырқып, азаматтың жұлынын үзіп  жатты.  Сөйтіп
өзімен-өзі  жайбарақат жатқан біртұтас  болмыс күйреуге  ұшырады, оның қалыпты ішкі
бірлігі мен жарасымды үйлестігінің тігісі сөгілді.

«Ащысы аз балауса өңірдің ақ май жүзген ақ қымызы» деп жазушы қымыздың дәмі
мен  құнарлығының  әр  өңірдің  шөптерінің  қасиетімен  байланыстылығын  айшықтайды.
Қазығұрттың қымызы Сарыарқаның қымызынан басқаша болады. Жаңғақ тегене дегені –
қымыз сапыратын тегене жаңғақ ағашынан жасалатынын ескертуі. Яғни, жаңғақ – жеңіл
әрі мықты ағаш.

«Бесатар» тақырыпты шығарма осындай авторлық кіріспеден басталады.

А.Сүлейменов  шығармаларының  бәрінде  оқиғаны  баяндау,  өрбіту  барысында  бір
сөйлеммен немесе бір сөзбен болса да айтпай кетпейтін бір бейне бар – ол Созақ. «Суы
қашып, құмға шашылып жүрген Созақтың өзінен» [3, 264 б.]. Аязды, қарлы, желді, бірақ
оңтүстік өңірінің жетелі қазағы алдын кеспейтін мына Созақ» [4, 45 б.].

Географиялық толеранттылық осылайша өрбіп отырады. 

А.Сүлейменов  кешенді  ой  қорытқан  тағы  да  бір  көрнекті  тақырып  –  әлеуметтік
толеранттылық.

Кез келген қоғамның әлеуметтік жетістіктерінің негізгі өлшемі – адамның еркіндігіне
жол  ашу  және  еркін  азаматты,  тұлғаны  тәрбиелеу.  Еркіндік  феноменін  сөз  еткенде
мынадай  екі  нәрсе  көзге  түседі.  Оның  бірі  –  еркіндікті  қамтамасыз  ететін  қоғамдық
тетіктер,  екіншісі  –  еркін  адамның  өзіндік  болмысының  сипаттары.  Бір-бірімен  етене



байланысқан  осы  бір  нәзік  құндылықтардың  қайсысы  Асқар  шығармашылығында
басымырақ болды десек,  онда ойшыл жазушы  әруақытта  өзіндік  еркін  сананы жоғары
бағалады деуге толық негіз бар.

Өйткені Асқардың өзі де өмір сүріп отырған тарихи, мәдени, әлеуметтік ортаны толық
қабылдай алған жоқ, ол көптеген қоғамдық құндылықтарға мүлдем қарсы болды. Ішкі жан
дүниесіне  мүлдем жат әлеуметтік  болмысты әруақытта  өткір  сынға алып,  оған рухани
қарсылық білдіріп отырды. Тұңғиық, терең таланттың ішкі жан айқайы ол дүниеге әкелген
ойлы сөз тіркестері мен кейіпкерінің ұстанымдарында көрініс беріп, өзінің оқушыларына
жетіп  отырды.  А.Сүлейменов  кеңестік  Қазақстанда  өмір  сүрді,  бірақ  оның сана-сезімі,
ойлау мәдениеті кеңес өкіметі құндылықтарынан басқаша ракурста өрбіді, ол қазақтың өр
рухының төл  туындысы  болды,  ешуақытта  «жалған  уақыт  пен  жалған  жүйенің»  құлы
болып,  оның  сойылын  соқпады.  Сондықтан  да  ол  –  туған  елі  үшін  шын  мәнінде
«эмигрант» болып қалды.

Кеңес дәуірінде өр халқының, батыр халқының болмысына сызат түскенін үлкен ренішпен
жеткізген. «Екі ғасырдың жүзі молынан өтті – біз өзі ұранның, бұйрық боп жеткен ұранның
этносы боп алдық; алып келдің, барып келдің этносы боп алдық. Туасы өзі жұмсап үйренбеген,
өзінің жұмсалғанын өнер деп ұғады» [3, 712 б.]. Кеңес дәуірінде «тағдырдың тезінен, тозақтың
өзінен  босанып  шығып»,  «тізеліні  бүгілдірген,  бастыны  жүгіндірген»  (Күлтегін),  «Күлдір-
күлдір кісінетіп, күреңді мінген, өзенге бие бойлатып, төскейге орда орнатқан» (Ақтамберді)
тәкаппар қазақ халқының сағы сынды, ерік күші әлсіреді, ойлы азаматтардың орнын өзіндік
менінен айрылған, жігерсіз ұрпақ басты.

Рухы жоғары ой-сананы, өр мінез бен ірілікті өзіне идеал етіп алған А.Сүлейменов:
тәрбиенің еркіндігі,  еркіндікпен тәрбиелеу,  еркіндікті тәрбиелеу – бұлар транзистордың
антеннасындай бірінен бірі шығатын ұғымдар» [3, 697 б.], – деп орынды пікір қорытты.

Қазақ  даласында  еркіндік  болды.  Тоныкөктің,  Қазтуғанның  өзін-өзі  мадақтаған  ірі
сөздері  мақтаншақтық,  ұсақ  мінезден  емес,  халқының  тәуелсіздігіне,  еркіндігіне  арқа
сүйеген іріліктен туындаған,  Асқар сөзімен айтсақ,  «оның қолтығында небір ақиықтар,
құладін емес – сұңқарлар саңқылдаған тұғыр емес – қылқұйрықтар кісінеген» [3, 676 б.].

Жазушының  әлеуметтік  толеранттыққа  қатысты  осындай  пікірлерін  одан  әрі
тереңдетіп,  адам  және  қоғам,  адам  және  адам  қарым-қатынастары  төңірегіндегі
идеяларына  назар  аударайық.  Осы  мәселелер  төңірегінде  жазушы  өзі  қойған  орасан
талаптарды жүзеге асырды. Өйткені ол қоғамға, онда тіршілік етіп жүрген пенделерге жіті
көзімен  қарап,  олардың  болмысын ар,  ұят,  ұждан  секілді  жоғары адами  құндылықтар
өлшемімен  сараптады.  Қоғамдық  және  адами  қарым-қатынастардың  небір  тұрақсыз,
сұрқия  жақтары  сәтті  бұғып  қалған  қалтарыстардан  ойшылдың  құрығына  ілініп,  бет
пердесін ашуға мәжбүр болды.

А.Сүлейменов  өзіне  тән  тарихилықтан  ешбір  айнымай:  «қоғам,  біліктілер  мен
білгіштердің айтуында ең алдымен, әлеуметтік категория» [3, 139 б.], – дей отырып, «осы
категория,  өзінің  өсу  барысында,  әрқилы  асу-белдерден,  еңіс-ойпаттардан,  тақыр-
тастақтардан өтетінін» нақтылаған.



«Біліктілер мен білгіштер» сөзінің кекесін ызғарын сылып тастап, мамандар деп алсақ,
шын мәнінде, қоғам-әлеуметтік философияның өзекті ұғымы. Ол ұғым ретінде қалыптасу,
даму, жетілу кезеңдерін басынан кешіреді. Әрбір тарихи-мәдени дәуір оның мағынасына
өзгерістер енгізіп отырады.

«Шабыстың желіске,  желістің  аяңға  айналып,  аяғына  жем түскен  аттай,  мамырлап
қалуы мүмкін» деген жазушының көркем, астарлы сөздерін ғылыми тілге айналдырсақ,
қоғам дамуында үдемелі алға жылжу да, тоқырап артта қалу да болып тұрады.

«Жетінші  палата»,  «Қыздай  жесір  –  штат  қысқарту»,  «Төрт  тақта  –  жайнамаз»
пьесалары  ХХ  ғасырдың  80-жылдарындағы  Қазақстан  қоғамының  болмысын,  оның
барлық  атрибуттарымен  сараптаған  шығармалар.  Жазушы  оларды  біріктіріп,
«Ситуациялар» деп атаған.

Қазақстан  тәуелсіздігінің  үшінші  он  жылдығында  ұлттық  құндылықтардың
құлдырауы,  рухани  жұтаңдықтың  қанат  жаюы  деп  бағаланып  жүрген  қоғамдық
үдерістердің түп-төркіні мен бастауы кеңес дәуірінде басталған. Тек ол сол уақытта жиі
айтылатын лепірме сөздер мен ұрандардың тасасында қалып қойған.

Белең алып келе жатқан рухани дағдарыстың өзекті белгілері мен нышандарын сол
кездің  өзінде  дәл  тауып,  дөп  басқан  сара  ойшыл  Асқар  болатын.  Өкінішке  орай,  сол
кездегі қоғам оны тыңдауға мүлдем дайын емес еді.

«Жетінші палатаның» басты кейіпкері Жұмат Сахатов – ғылыми интеллигенцияның
өкілі,  тәртіпті  білімді,  сүйкімді,  биязы  азамат.  Бар  кемшілігі  –  шектен  тыс  ішетіндігі.
Оның басты себебі  –  Жұматты қоршаған  рухани ортасының оны түсінбеуі.  Жұматтың
адами болмысы мен мәдени, әлеуметтік ортасында бір-бірінен жаттану бар. Жазушы оны
психиатрдың байламы ретінде өте орынды көрсеткен.

Біріншіден,  Жұмат  пен  әйелінің  арасындағы  рухани  алшақтық.  Әйелі  оны  туған
жерінен,  ата-анасынан  алшақтатып,  немересін  ата-әжесінен  айырып,  қызғаншақтық
танытады. Бұл әйелдің халық дәстүрінен алыстығын көрсетеді.  Мұндай түсініспеушілік
Жұматты  іштей  қажытады.  Бір  жағынан  –  ата-анасы,  екінші  жағынан  –  құдай  қосқан
қосағы.  Бұл  екі  арада  рухани  бірлік,  жақындық,  үйлесімділік  жоқ.  Әркім  өз  қалауын
күйттейді.  Шыққан  тал  бесігінен  мүлдем  бейхабар  қалу  –  Жұматтың  негізгі
қиыншылықтарының бірі. Оның туындауына себеп – әйелі.

Екіншіден,  Жұмат  пен  әйелінің  өнер  адамдары  болуы  да  оны  тығырыққа  тірейді.
Жұмат тарихшы, әйелі актриса.  Екеуі де – зиялы қауымның өкілі. Ал зиялы қауымның
өзіне  тән  қайшылықтары  баршылық.  Бұлар  –  бақталастық,  қызғаншақтық,  менмендік,
бірін-бірі көре алмаушылық. Кеңес дәуірінде, қазір де бұл баршылық, бірінің үстінен бірі
арыз  жазу,  аяғынан  шалу  ғалымдар  арасында  көп  болған.  А.Сүлейменовтің  пікірінше,
үлкен жүйе деп отырғаным – менмендік.  Кеуде  соғу.  Қала берді  –  қызғаныш.  Таудың
тұяғы құйма болғанмен, тұрқы қысқа, алды пәс, жармажал биесімен желдің алдын орап
отыратын айқасқа күлік неге туады деген қызғаныш» [3, 172].

Бақталастық әртістердің арасында тіпті көп дамыған. «Зайыбыңыз – актриса, ал актер
тұнып тұрған стресс, ал стресс – мөлдір драма, ал сіз драма атаулыдан адамын дейсіз»
деген сөздермен Жұматтың басындағы қиыншылықтарды түсіндіруді тереңдете түседі.



Жазушының  әр  нәрсенің  өзіндік  табиғатын  білетін  біліктілігі  мына  бір  орынды
байламынан  көрінеді:  «Гуманитария  геометрия  емес  қой.  Оның бір  аксиомасынан  сан
қилы тұжырымдарға келуге болады» [3,185 б.].

Гуманитарлық  ғылымның  қорытындыларынан  әртүрлі  тұжырым  жасауға  болады.
Гуманитарлық ғылымдардың ерекшеліктерін анықтаудың қиыншылығы осында.

Жұматтың әйелі Жамал – өткен ғасырдың 80-жылдарындағы және қазіргі заманның
өзі туралы өте жоғары пікірдегі, өркениетті, зиялы әйелдердің жиынтық образы.

Қазіргі әйелдер қандай? Әрине, біз өзін зиялылар қатарынан көретін әйелдер туралы
айтып отырмыз.

Ең  алдымен,  олар  –  менмен,  өркөкірек,  білімді,  білікті  әйелдер.  Барлық  жағынан,
ерлермен қатар тұрғысы келеді. Мүмкін бұл жақсы ұмтылыс та шығар. Бірақ осы ұмтылыс
әйелді  оның  табиғи  сұлулығынан,  адалдығынан,  кішіпейілділігінен,  нәзіктігінен
ажыратып бара жатқан жоқ па?! Асқар Сүлейменов Жамалдың көрші әйелдеріне мынадай
пікірлер айтқызады.

«Мен ізет пен ибаны айтам. Елді көп аралайсың ғой, көріп жүрсің. Ауылдың әйелдері
қандай? Олар күйеуін қаматқаннан гөрі құдыққа құлап өлгенді артық көреді» [3, 164 б.].
Кез келген әйел – өз отбасының құты, берекесі,  жанашыры. Осы ойды одан әрі өрбіте
отырып, сыйластық, түсіністік туралы сөз қозғайды.

«Иә,  һауа  Ана  мен  Бибі  Фатиманың сіңлілеріміз.  Ұлыдан  –  үлгі.  Олар  ерін  қалай
күткен? Өмір өткір желдің, кескір боранның өті. Еркек – сая, еркек – ық. Доктор болмады
деп Жұматты маубас дейсің. Маубас басқа, момын басқа. Жұмат – ол, қоңыр қозы» [3, 164
б.].

Дәл  осы  орынды  байламға  қарсылық  көрсеткен  Жамалдың  ішкі  жан  дүниесінің
барлық сыры ашылады. Өзінің өнер жолында бағының ашылмағанын күйеуінен көреді.
Өйткені,  оның  күйеуі  –  жуас,  ешкімге  сес  көрсете  алмайды,  сөзін  жүргізе  алмайды,
шектен  шыққан  тәрбиелі.  Тіпті  ақша  да  таппайды.  Ол  жүйкемнің  дірілін,  демімнің
қасіретін,  жанымның  температурасын  сезе  алмайды  деп  налиды.  Күйеуіне  осындай
жоғары талап қоятын Жамал басқамен кездесуден бас тартпайды. Таң қалдыратыны – ер
адамды өз үйінде қарсы алуы.

Сәруар  –  қайшылығы мол тұлға.  Бір  жағынан,  автор  оны әр нәрседен  хабары бар
білікті адам ретінде көрсетеді.

Екіншіден,  күйеуі  бар,  өзінен  әлде  қайда  жас  әйелмен  оның  пәтерінде  кездесуге
ұмтылысы  жеккөрініш  туғызады.  Бірақ  бірте-бірте  жеккөрініш  сезімін  таң  қалу,
аяушылық  алмастырады.  Өйткені  Жамал  да,  Сәруәр  да  тек  тән  құмарлығын  іздеген
жеңілтек  адамдар  емес,  олар  –  өзін-өзі  тануға  ұмтылып,  рухани  дағдарыста  жүрген
адамдар.  Мұны  Сәруардың  «Өлімнен  басқаның  бәріне  де  үйренесің»  деген  бір  ауыз
сөзінен аңғаруға болады. Өмірде бәрі болады, этикалық ұғымдарды пайдалансақ, жақсы
да, жаман да, ұсақ та, ірі де, еңбекқорлық та, жалқаулық та, адалдық та, арамдық та, т.б.
бар. Оны Асқар Сәруардың айтуымен «жел, қоңыр жел, самал, ақжал самал, кекіл жарар,
жал тарар, тағысын тағылар» [3, 190 б.] деп түсіндіреді.



Өте ұтымды табылған атау, өйткені, жел деген – өте күрделі табиғи құбылыс. Жазушы
оның  күрделілігін  одан  әрі  тереңдетіп,  Жамалдың  атынан  жел  «ұзақ  соққанмен  өтіп
кетеді, ал «құйын жанап өткенмен алып кетеді» [3, 160 б.] дейді.

Құйын  –  жолындағының  бәрін  қиратып,  бір  сәтте  алай-дүлей  ететін,  өте  үлкен
жылдамдықтағы құтырма жел. Асқардың пікірінше, «құйыннан құтылудың жалғыз жолы
оның жолында тұрмау – бір. Егер жолыңнан көрінсе бұрылып кету – екі» [3, 191 б.].

Табиғи құйынға адам,  қоғам, тіршілікте не нәрсе сәйкес болады деген заңды сауал
туындайды.

Әлеуметтік, антропологиялық тұрғыдан құйын – бұл адамды селт еткізген терең сезім,
шығармашылық шабыт, күрделі түйіннің мәнін ашу, ұзақ іште тұрақтап, кенеттен сыртқа
атылған  жан  айқайы.  Одан  әрі  Жамал  мен  Сәруар  сұхбатында  өрбіген  оқиғалар  шын
мәнінде жан айқайын тудырады.

Қазақтың ұлттық мәдениетінде ас беру деген қасиетті рәсім бар. Ол – қайтыс болған
адамның  әруағына  адалдық  таныту,  табыну.  Әруаққа  табыну  –  өткенмен  қарым-
қатынастың үзілмеуін қамтамасыз ететін рухани дәнекер.

«Ұғымға,  оқиғаға  да  ас  беретін  әулеттер  бар  боп  шықты»  [3,  192  б.],  –  деген
Сәруардың сөзі ас берудің сакральды, қасиетті мағынасына кір келтіріп, оны қатардағы
бір  қарапайым шараға  айналдырып жүрген  рухани  тоғышарлардың  жеңілтек  әрекетіне
іштей қарсылық болып табылады.

Ал «астың мәдениетке не қатысы бар?» [3,  192 б.],  – деген Жамалдың сұрағы өзін
керемет  таланттымын  деп  есептейтін  өркөкірек  әйелдің  мәдениеттен,  әсіресе  қазақ
мәдениетінен мүлдем хабарсыз екендігін көрсетеді.

Өйткені қазақта ас беру, әсіресе көп жасаған қарияларға ас беру – тойға ұқсаған үлкен
мәдени шара. Онда ат жарысы, тағы да басқа ұлттық ойындар ұйымдастырылып, бәйге
тігіледі.

А.Сүлейменов шығармаларында ат пен қазақ біртұтас болғандығы соншалық, ол қазақ
жылқыдан тараған деп есептейді.  Сондықтан мұнда да ол Сәруардың атынан:  «жылқы
тазартады адамды. Құммен ысқан жездей қылады» [3, 193], – дейді.

Жан айқайына қатысты ойларымызды осылай біршама түйіндеп, құйын тақырыбына
қайтадан оралсақ, шабыт арнасын кеңейтіп, не болмаса бағытын өзгертіп, үлкен рухани
құлшыныс тудыратын құйын жолындағының бәрін таптап өтіп,  бұрын-соңды болмаған
тың жаңалықтар әкеледі.

А.Сүлейменов шығармашылығы осындай құнарлы құйындардың бірі  және бірегейі.
Өйткені,  ол  қазақ  сөзіне  жан  бітірді,  оның  дүниетанымдық,  интеллектуалдық  қуатын
барынша ашып, көркем сөздің философиялық астарына үңілді. Оған ойшыл жазушының
қаламынан туындаған кез келген шығарма куә.

«Жетінші  палата»  пьесасының  кульминациясы  –  Сәруардың  уақыт  жөніндегі
пайымдауы. «Уақыт, бірақ нәрестенің деміндей таза екенсің деп сені орап өтпейді ғой, –
оған  ақ  та,  қара  да,  құмырсқа  да,  Ауған  да,  Пиночет  те,  Шопен  де  бәрібір  –  уақыт



қайтарып қашауды тілемейтін, тоқтауды, толасты білмейтін шойын диірмен: бәрін ұн ғып
шығарады: – шашады сосын – бұл үрей шақыратын нәрсе» [3, 194 б.].

Уақыт  жалпы,  мәңгі,  тұрақты.  Ол  –  тіршіліктің,  жалпы  бар  болудың,  болмаудың
негізгі өлшемі. Әлем, адам, қоғам – көпжақты, көпқабатты, көп үнді үдеріс. Оның бәрін
біріктіретін тылсым күш – уақыт, ол ешкімнің ырқына көнбейді,  ешкімге тәуелді емес,
жайымен, өзімен-өзі жылжи отырып, бәрін өз орнына қояды.

«Қыздай  жесір  –  штат  қысқарту»  күнделікті  күйкі-тіршіліктегі  ірілі-ұсақты
оқиғаларды баяндайды. Кез келген кішігірім оқиға – адам болмысына сын. Уақытында
тұрмыс құра алмай, жақсы өмір, қызмет іздеп қалада қалып, жатақананың құртақандай
бөлмесінде өмір сүріп жатқан Үрия: «Адам боп туу оңай да, адам боп қалу көп қиын екен.
Жасырақ  кездегі  армандар  жыл  асқан  сайын,  түйе  шалып  өткен  шидің  шашағындай
сидаланып барады» [3, 230 б.], – дейді.

Пәтер кезегінде тұрған Үрияның жұмыстан шығып қалуы да мүмкін. Үрияның басына
түскен қиыншылықтар – жалпы көптеген қазақ қыздарына ортақ нәубеттер.

Үрияның трагедиясы – ауылдан безіп, қалаға ұмтылған, бірақ шын мәнінде қалалық
бола алмаған аралық тұлғаның трагедиясы. Өзіне көңілі ауған ауылдастарын менсінбеген
Үрия – не қалаға емес, не ауылға емес, екі ортада дүбайра болып қалған бейшара. Оның
басына  түскен  негізгі  қиыншылықты  жазушы  әркімді  бейтарап  қалдырмайтындай
тереңдікпен суреттейді: «Суға батып та, кешіп те көрген емеспін, бірақ сезем: су түбіндегі
адам барын салып қатты ышқынатын болу керек. Жалғыздық та сондай. Ауа жетпейді,
дүниені де жөндеп көрмейсің. Дүние мен сенің ортаңда әйнек бар сияқты. Әйнектің бетін
қоймалжың, лай су жуып жатқан сияқты» [3, 232 б.].

Жалғыздық – бұл ғылыми-техникалық прогресс, өркениет заманында көп адамдардың
басына  түскен  әлеуметтік  жағдай.  Әркім  әртүрлі  жолмен  шешеді.  Рухани  жеңіске  де,
жеңіліске  де  жетуге  болады.  Рухы  мықты,  білікті  тұлға  жалғыздыққа  мойымай,  өз
мүмкіндіктерін  жан-жақты дамытып,  дамыған үстіне  дами береді.  Рухы  әлсіз,  жігерсіз
адам өзін-өзі қайда қоярын білмей, абдырап, әлсіреп кетуі жоққа шығарылмайды.

Жазушы Мәлік образы арқылы жоқты барға айналдыратын, сол үшін бәріне барып,
ешнәрседен  тайынбайтын  пысықайларды  суреттеген.  Мәлік  –  жазушы,  табысы жақсы.
Бірақ  оны  шығармаларының  сапасынан  гөрі,  одан  түсетін  ақша  көлемі  көбірек
қызықтырады. Жап-жақсы өсіп келе жатқан баласын да адамгершілік жолынан тайдырып,
басқа  қулық,  сұмдыққа  үгіттейді.  Оның өмірлік  ұстанымы – «жоқтан  бар,  бардан  мал
жасау – міндет» [3, 242 б.].

Дегенмен,  Мәліктің  үнемі  жұмыс  істеуге  үндеуі,  баласына  Отан  мен  уақыттың  ең
маңызды құндылықтар екенін ұғындыруы құптарлық қадамдар. Бірақ қарапайым көптің
бірі емес, біраз кітаптары жарық көрген жазушы, зиялы ортаның өкілі өз әрекеттерінің
баласына қалай ықпал ететіні  туралы ойланбайтыны, жарық дүниеде соңғы сағаттарын
өткеріп жатқан құдай қосқан қосағына қымыз әперуді артық санап, тірі адам тіршілігін
жасайды деген қатыгездігі ешбір адамды бейжай қалдырмайтыны анық.

Мәлік  –  білімді,  білікті,  бірақ  барлық  қадамдарында  жеке  басының  жағдайын
күйттеген, сырты бүтін, іші түтін зиялылардың жаңа буынының өкілі.



Құмды,  шөлді,  желді  далада  қысы-жазы  еңбек  ететін  ақкөңіл,  аңғалақ  ауыл
адамдарының  жоғары  адамгершілігі,  оларға  тиісті  мемлекеттік  төлемдерді  өз  керегіне
жаратып,  көпе-көрнеу  заң  бұзып  отырған  алаяқтардың  іс-әрекеттері  «Төрт  тақта  –
жайнамаз» пьесасына негізгі  арқау болған. Осы шығарманы оқу барысында бір-бірімен
біте қайнасқан азғын аудан қызметкерлерінің тіріні өлгенге айналдырып, жоқ адамдарға
жалған  құжат  толтырып,  тумаған  балаларды  туды  деп  метрике  жасаған  тірліктері  таң
қалдырады. Апырай, неткен арсыздық деп ойлануға мәжбүр боласың. Мұнда да жазушы
өз стиліне адал. Адамды құстырып, жүрек айнытатындай былықтың арасынан өмірге аса
бір үлкен тазалық көзімен қарайтын қарияның атынан:  «бәрі сол – сияқтыдан.  Сияқты
деген сөз өзі деген сөз емес қой. Тымақ тақияға, тау төбеге айналмағанмен жерде шөгеді.
Біздің  жайлауда  «Ұран қақпа»  деген жазаң жайдаққа  біткен биік  бар.  Соның өзі  қазір
бүрісіп  қалды. Біздің  кемпірдің  өзі  ойнап шығады» [3,  300 б.],  –  деген философиялық
мағынасы  бар  түйінді  қосады.  Яғни,  уақыт  бәрін  өзгертеді,  ешнәрсе  қатып,  семіп
қалмайды.

«Халықты  қорғайтындай  оны  кім  талап  жатыр  екен»  [3,  704],  –  деп  кергіген
прокурорды  сабасына  түсіретін  философиялық  түйінді  де  қария  айтады.  Бұл  орынды.
Өйткені қарияның көргені, көкірегіне түйгені көп. Оған бір ғана нәрсе түсініксіз – таза
еңбегімен күн көріп жүрген баласын ешнәрсеге тоймайтын ашкөз, нысапсыз, қара ниетті
шолақ  белсенділердің  көпе-көрнеу,  жазықсыз  қылмыскер,  халық  игілігіне  қол  сұққан
ұрлықшыға айналдыруы.

«Дүниеде үш төте бар. Төтен десе де болады. Ажал – төте,  бақ – төте,  сор – төте.
Қашан дерің бар ма» [3, 307 б.], – дейді дана қария.

Ажал  ешкімге  айтып  келмейді,  өмір  өліммен  аяқталатыны  әркімге  белгілі  ақиқат,
бірақ осы уақытқа дейін ешкім өзінің қашан, қалай өлетінін білген емес. Ол – құдыретті
құдайдың ғұзырындағы шаруа.

Бақ та тылсым дүние. Адам өзіне бақ қонғанын білмей қалуы да мүмкін. Бақыт үшін
сонша  күрестім,  бірақ  өзімнің  сол  кезде-ақ  бақытты  екенімді  білмеппін  деп  зар
қақсағандар қаншама бұл өмірде.

Күнделікті  күйбің  тіршіліктегі  әртүрлі  пиғылдар  мен  мүдделердің  қарбалас,  қым-
қиғаш ұшырасуында адам сор мен бақтың ара жігін ажырата алмай, шатасып қалуы әбден
мүмкін. Өйткені ол әрбір қадамын ойланып, толғанып басуға құлықты емес, оған уақыты
да, мұршасы да жоқ.

Шал  баласын  қолдан  қылмыскер  жасап,  өтірік  жала  жауып  отырған  прокурордың
алдында  өзінің  адами  биіктігін  көрсетеді.  Лауазымына  мүлдем  лайық  емес,  зорлық-
зомбылық көрсетіп отырған жетесіз прокурорға: «мынаны да ал, отыз жылдығына берген»
[3, 333 б.] деп бір медальді ағытып береді.

«Сен  Указбен  берілген  наградтан  бас  тартамысың?  [3,  333  б.],  –  деген  прокурор
сұрағына:  «мен  тыңды  көтерген  жоқпын.  Бұл  өлкеде  тың  жоқ.  Екіншіден,  құнарлы
қопарған  арабы бозды май  таситын  арбаға  жеккен  адамды наградтамайды,  оны атады
демеймін, жауапқа тартады» [3, 333 б.], – деп қасқая жауап береді.



Прокурор мен шалдың арасында өрбіген сұхбат өкімет атынан адамдардың тағдырын
шешетін прокурордың шектен асқан өктемдігі  мен көрсоқырлығын жайып салады. Заң
органдарында адамгершілік, әділет, ар, иман деген қасиетті ұғымдардан тым алыс, рухани
жұтаған бейшаралардың жұмыс істейтіні қынжылыс туғызады.

Осындай шектен шыққан әділетсіз әрекеттердің құрбаны өзімен өзі таза еңбегімен күн
көріп,  ата-баба  дәстүрін  сақтап,  баласына,  келініне  аса  жоғары мейіріммен  сыйластық
көңілмен қарайтын қариялардың болғаны үлкен әлеуметтік мәселелердің бетін ашады.

Қоғамдық қарым-қатынастарда толерантты сана жетіліп өркендеуі үшін, ең алдымен,
қолында билігі бар азаматтардың өз қызметіне, халық мүддесіне адалдығы ауадай қажет.
Өзі прокурор бола тұрып, көпе-көрнеу адам құқығын аяққа таптаса, басқалардан не үміт,
не қайыр.

Біз  нақты  талдаған  үш  шығарманың  өне  бойында  гендерлік  теңдік,  тұлғалық
қалыптасу кезеңдеріне байланысты назар аударарлық байламдар өте көп.

Асқар Сүлейменов шығармаларында әруақытта көтерілетін және ерекше тереңдікпен
сарапталатын  негізгі  мәселе  –  адам  болмысы,  оның  еркіндігі.  Еркін  адам  ғана  шын
мәнінде толерантты тұлға бола алады.
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ОСНОВЫ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ А.СУЛЕЙМЕНОВА

В этой статье автор анализирует формы и способы проявления толерантного сознания
и толерантной культуры в драматургических повестях А.Сулейменова.
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Summary

N.R. Musaeva

(M.Auezov South Kazakhstan state university)

BASICS OF TOLERANT CONSCIOUSNESS IN WORKS OF A.SULEIMENOV

The  author  analyses  forms  and  ways  of  tolerant  consciousness  and  tolerant  culture  in
dramaturgical stories by   A. Suleimenov in this article.

Keywords:  consciousness,  structure  of  consciousness,  tolerant  consciousness,  tolerant
culture.


