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КІРІСПЕ 

 

Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Зерттеу жұмысында бүгінгі күнде 

ұлттық тұрғыда маңызы зор мәселелердің бірі – мәңгүрттік құбылысы 

әлеуметтік-философиялық талдаудан өткізілді.  

Мәңгүрттіктің негізгі мазмұны қарастырылып, қазіргі қоғамның даму 

кезеңіндегі ұлт үшін, оның әлеуметтік-философиялық, рухани-адамгершілік 

тұрғыдағы әсер-ықпалына баса назар аударылды. 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Бүгінгі біздің ең үлкен жетістігіміз ол 

– еліміздің XXI ғасырға ұлт ретінде, өз тәуелсіздігімен, дербес мемлекет 

ретінде қадам басуы болып табылады. Мемлекет құру – адамзат тарихындағы 

ең ұлы жетістік. Біз де, қазақтар, өзіміздің сан ғасырлық арманымызды 

орындадық. Бірақ, өкінішке қарай, біз мемлекет құра алғанымызбен, сол 

мемлекеттің негізгі діңгегі болып отырған ұлттың проблемаларын дер кезінде 

шешуде қауқарсыздық танытып келеміз.  

Бүгінгі қоғам өмірі қайшылыққа толы. Қоғам өміріндегі болып жатқан 

түбегейлі өзгерістердің даму барысында, айқын байқалып отырған рухани 

мәдениеттегі жұтаңдық, құндылықтардың құлдырауы, ұлттық болмыстың жат, 

бөтен болуы осының барлығы, бүгінде ауыздық бермей бара жатқан кеселді 

құбылыс – мәңгүрттіктің бар екендігін аңғартады.  

Мәңгүрттік туралы әлеуметтік-мәдени тұжырымдамада адамзатқа ортақ 

адамгершілік қасиеттер мен құндылықтарды қорғау мәселесі өзекті мәнге ие. 

Мәңгүрттік ата-жұртының тарихын білмеу, оның мәдени-рухани мұрасынан 

бейхабар болу, шыққан тегін, төл мәдениетін мансұқ ету секілді келеңсіз 

құбылыстардан туындайды. Тарихи жадынан, тілі мен дінінен, ділінен 

айырылған адам мәңгүртке айналады. Ұлттық келбетін жоғалтқан адамдар үшін 

ұлттық болмыс, рухани құндылық өз маңызын жояды. Ал, осындай құбылыс өз 

кезегінде ұлт үшін, елдің әлеуметтік-мәдени дамуына кері әсер етіп, 

мемлекеттіктің дәстүрлі жүйесіне нұқсан келтіреді. Сондықтан, зерттеу 

жұмысымыздың негізгі нысанына айналып отырған мәңгүрттік мәселесін 

әлеуметтік-философиялық тұрғыда зерттеудің ең басты қағидаты – адамның 

қоғамдағы орны, оның сол қоғамда өз-өзін анықтауы болып табылады. 

Әлеуметтік философияның зерттеу аймағының жан-жақтылығы мен күрделілігі 

де осымен айқындала түспек. Әрбір қоғамның алдында тұрған мәселелерге 

қатысты оңтайлы шешім, ең алдымен сол елдің тіліне, діні мен менталитетіне, 

дәстүрі мен мәдениетіне тәуелді. Онсыз әлеуметтік философияның халық рухы 

мен игілігіне толықтай қызмет ете алмасы анық. Зерттеу жұмысында 

мәңгүрттік феномен ретінде талданады. Себебі, ол – ең алдымен әлеуметтік 

құбылыс. Жалпы мәңгүрттікті екі өлшеммен: яғни жалпы адамзаттық және 

ұлттық тұрғыда қарастыруға болады. Ал, бұл зерттеу жұмысында мәңгүрттікті 

ұлттық құндылықтардың жойылу үрдісімен өлшеуге тырыстық. 

Мәңгүрттік феномені – қазіргі жаһандану дәуірінде елімізде өзінің 

өзектілігін арттыра түсуде. Қазір біздің қоғам күрделі тарихи өзгерістерді 

басынан өткеруде. Осы күнге дейін санада қалыптасқан құндылықтардың 
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әлеуметтік-психологиялық негіздері мен өмір сүру жүйесінің күйреуі халықты 

абдыратып, рухани жұтаңдыққа ұшыратып отырғаны ақиқат.  

Бүгін біз ұлттық келбетіміздің шынайы болмысын көре алмайтындай 

жағдайға түсіп отырмыз, себебі сан ғасырлар бойы тамырын үзбей келген 

талғамы биік рухани құндылықтар жүйесі, ауыспалы ұстанымдар 

жиынтығымен ауыстырылуда. Бұл өз кезегінде мәңгүрттік сынды қатерлі 

құбылыстың өршіп, тамырын тереңге жіберуіне әкеліп отыр. Осы ретте, 

еліміздің тұңғыш президенті Н.Ә. Назарбаев: «Біз демократия мен нарықтық 

экономиканы принципті түрде жақтаймыз. Алайда, әр қоғамның өз ерекшелігі 

бар, ол қалайда ескерілуі тиіс, қайталанбас этномәдениетке, діни, тарихи 

қасиеттерге ие. Ал енді кімде-кім мұны түсінбесе, кімде-кім етжақындық және 

рухани тұрғыда өз халқының мәдени кейпінде болмаса, онда ол өз тамырын 

ғана жоғалтып қоймайды, сонымен бірге одан кез-келген басқа мәдениет теріс 

айналады. Бұл тура мағынасындағы да, оның агрессияшыл көрінісі 

тұрғысындағы да мәңгүрттікке бастайтын тура жол» [1, 13 б.], – деп біздің 

қоғам үшін аса көкейтесті мәселе жөніндегі орнықты пікірін айтты. Бұл жерде 

елбасының осы ойымен толық келісуге болады. Өйткені, қазіргі уақытта рухани 

дағдарысқа ұшыраған қазақы орта, ұлттық танымның бүлінуі, өзгеріске 

ұшыраған болмыс қоғамның қай мүшесін болмаса да бей-жай қалдырар емес.  

Мәңгүрттік мәселесі бүгінде үлкен қоғамдық проблемаға айналып отыр. 

Проблема шешілмесе түйінге айналатындығы белгілі. Сондықтан, бүгінгі таңда 

әрі әлеуетті, әрі өзекті мәселелердің бірі – мәңгүрттіктің ұлттың рухани, 

мәдени, әлеуметтік дамуына тосқауыл болып, ұлтты құрдымға дейін апаратын 

өте залал құбылыс екендігін айқындау диссертациялық жұмыстың өзектілігін 

арттырады.   

Диссертация тақырыбының зерттелу деңгейі. Мәңгүрттік мәселесі 

философиялық тұрғыда енді ғана қолға алынып, зерттеліп жатқан тың 

тақырыптардың бірі, себебі мәңгүрттік мәселесі ғылымда проблема ретінде 

қойылып, арнайы қарастырылған емес. Дегенмен де, бұл мәселенің жай-

жапсарын ашып, зерттеуде отандық ғалымдарымыз өз үлестерін қосуда. 

Негізінен, мәңгүрттік мәселесін Ә. Кекілбаев, Ш. Айтматов сынды 

жазушыларымыз әлем әдебиетінің тарихында ең алғаш фәлсафалық-

психологиялық тұрғыда кемел шеберлікпен суреттеген. Сондай-ақ,                  

М. Шаханов, М. Жолдасбеков, М. Мағауин, А. Сейдімбек сынды филолог 

ғалымдарымыз да мәңгүрттік жайлы тереңірек пайымдап, ой қорытқан.  

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде ұлттық философияға бет бұрған 

қазақстандық философтарда бұл мәселені зерттеуден тыс қалдырмады. 

Мәселен, мәңгүрттікті арнайы зерттемесе де, өздерінің еңбектерінде бұл 

мәселеге байланысты ойларын айтқан елімізге кеңінен танымал философ-

ғалымдар: Ғ. Есім, Т.Ы. Әбжанов, С. Ақатаев, Т.Х. Ғабитов, Ж.М. Мүтәліпов,                     

А.Т. Құлсариева, А. Айталы, Н.Р. Мұсаева, Ж.Ж. Молдабеков, және т.б 

ғалымдарымызды ерекше атап өтуге болады.  

Сондай-ақ, тікелей мәңгүрттікті қарастырмаса да, ұлт мәселесін, ұлттық 

діл, дін, тіл, болмыс, рух, рухани құндылықтар мәселелерін зерттеп жүрген 

философтарға тоқталсақ, олар: Д. Кішібеков, Ә.Н. Нысанбаев, Т.Қ. Бурбаев, 
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М.С. Орынбеков, А.Қ. Қасабек, М.Ш. Хасанов, О.А. Сегізбаев, Н.Ж. Байтенова, 

Ж.А. Алтаев, Қ.Ш. Нұрланова, Б.Қ. Құдайбергенов, С.Е. Нұрмұратов,            

Т.Қ. Айтқазин, С.Қ. Мырзалы, А.Х. Қасымжанов, Қ.Қ. Бегалинова,                

Б.М. Сатершинов сынды ғалымдарымызды да айта кеткен жөн. 

Диссертация жазу барысында, аталмыш ғалымдарымыздың жекелеген 

еңбектері мен зерттеу мақалаларындағы пайымдауларының ішінен тақырыпқа 

жақын деген тұжырымдар зерттеу жұмысында қолданылып, біраз бөлігі 

жұмыстың пайдаланылған деректер тізіміне енгізілді. 

Зерттеудің нысаны мен пәні. Диссертациялық зерттеудің нысаны – 

әлеуметтік мәдени кеңістіктегі мәңгүрттік феномені. Зерттеу пәні – қазіргі 

Қазақстан қоғамындағы мәңгүрттік мәселесінің әлеуметтік-философиялық 

қырлары. 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Ғылыми еңбектің мақсаты – 

мәңгүрттік феноменін әлеуметтік-философиялық тұрғыда зерттеу. Осы зерттеу 

мақсатына жету үшін алдымызға келесі міндеттерді шешу қарастырылған: 

– мәңгүрттік мәселесінің тарихи үрдістегі аңыздық сипаттары мен 

нышандарының ұғымдық-құбылыстық негіздерін анықтау; 

       – мәңгүрттікті әлеуметтік философияда жан-жақты зерттеу арқылы оның 

адам санасының әртүрлі ауытқушылық қырын көрсететін феномен екендігін 

зерделеу; 

– жаһандану процесін сараптау барысында мәңгүрттік құбылысының 

бүгінде ұлт пен ұлттың болашағы үшін қауіпті тұстарын анықтау; 

  – мәңгүрттіктің тоталитарлы қоғамдағы мазмұны мен сипатына әлеуметтік-

философиялық талдаулар жасау; 

 – бүгінгі күні ұлттың рухани дамуына керағар келетін мәңгүрттік пен 

ұлтсыздану сияқты теріс құбылыстардың түпкі мәнін бағамдау;   

–  мәңгүрттік құбылысынан арылудың жолдарын көрсету. 

Зерттеу жұмысының теориялық және әдістемелік негізі. 
Диссертациялық зерттеу әлеуметтік-философия мамандығы бойынша дәстүрлі 

методологиялық негіздерге сүйенген. Жалпы, «мәңгүрттік» құбылысын ғылыми 

тұрғыда зерттеу ісі тек енді ғана қолға алынғандықтан, бұл мәселені талдаудың 

теориялық және әдістемелік негіздерін анықтап алу біршама қиындықтар 

туғызды. Өйткені, тақырыптың өзі тың, бұрын мүлдем зерттелмеген. Бірақ 

диссертант тақырыпты зерттеу барысында бұл қиындықтардан бірте-бірте 

арылды. Осы мәселе бойынша әлеуметтік-философия және философиялық 

антропология жинаған мол мұраға сүйене отырып, тарихи-салыстырмалылық, 

жалпыдан жекеге және жекеден жалпыға көшу мен аксиологиялық, 

құрылымдық-функционалдық талдау, баяндау қисыны, тұжырым жасау 

тәсілдері ақиқаттылық принципімен орайласып жүргізілді. 

Дисссертациялық еңбектің ғылыми жаңалығы зерттеліп отырған 

тақырыптың сонылығына тікелей байланысты. Мәңгүрттік мәселесі 

философиялық тұрғыда жүйелі түрде әлі зерттелмеген, диссертацияны осындай 

игілікті де, жауапты істің бастамасы деуге болады. Алғашқы зерттеліп отырған 

осы бір белесті көрініске орай, диссертант төмендегідей негізгі ғылыми 

нәтижелерге қол жеткізді: 
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– Мәңгүрттік құбылысының ұғымдық негіздері нақтыланып, рухани, 

әлеуметтік және психологиялық нышандары анықталды. Сондай-ақ, оның 

қоғамдағы жатсыну үрдістерімен астасып жататын табиғаты зерделенді.  

– Мәңгүрттіктің адам санасының шектеулі сипаттамасы екендігі және 

тұлғаның қоғамдағы өзіндік «Менін» анықтауындағы қайшылықты тұстары 

көрсетілді.   

– Қазіргі замандағы жаһандану үрдістерінде белең алған құндылықтар 

жүйесін үстірт қабылдауға қарсы тұратын және ұлт болмысын тұтастандыруға 

негіз болатын этноәлеуметтік болмысты қалыптастыру қажеттілігі 

пайымдалды. 

– Мәңгүрттік құбылысының тоталитарлық кезеңдегі түпкі қайшылықты 

мәні анықталып, ұлт болмысындағы рухани-әлеуметтік, қоғамдық-саяси 

өзгерістерінің себеп-салдарлары көрсетілді. 

– Ұлтсызданудың әлеуметтік феномен ретіндегі негізі қоғамдағы 

мәңгүрттікпен байланысты өрбитіндігі этико-аксиологиялық тұрғыдан 

айқындалды.  

– Ұлт болмысының негізгі ұғымдары (ұлтжандылық, ұлттық намыс, ұлттық 

рух, ұлттық бірегейлік, ұлттық сана, ұлттық тәрбие, ұлттық идея) әлеуметтік-

философиялық тұрғыда қарастырылып, мәңгүрттікті өрбітпеудің руханилық 

бағдары ретінде зерделенді. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі ғылыми тұжырымдар: 

– Мәңгүрттік құбылысының ұғымдық мағынасын түсіну үшін, ең алдымен 

аңыздардағы оқиғаның қандай тарихи-әлеуметтік қажеттіліктер мен 

заңдылықтар арқылы жүзеге асқанын білу керек, сонда ғана оның негізгі 

мағынасы ашылады. Мәңгүрттіктің түптамыры қоғамның рухани дамуының 

өзіндік ерекшеліктерімен және адам болмысының әлемдегі орнының 

анықталуымен тікелей байланысты.  

– Мәңгүрттік – адам санасында көрініс беретін теріс мағыналы құбылыс 

болып табылады. Осы ретте, Абай мен Шәкәрімнің «сау ақыл», «нұрлы ақыл», 

сынды руханилық бағдарларын алға тарта отырып, «шолақ ой», «ноқталы ой», 

«таяз ақыл», «соқыр ойлы», «жүрегіндегі көздің жоқтығы» сипаттары адами 

негіздердің құлдырауына әкеліп, адамды түптің-түбінде ой мәңгүрттігіне 

апаратындығын аңғартты. 

– Қазіргі қоғамда ұлттық келбетімізді сақтап қалу күрделі мәселе екені 

анық. Жалпы, қазақ халқының өркениетті ел болуы, өзінің ұлттық болмысы мен 

мәдениетінің төлтумалығын жаңа заманға бейімдеп сақтауына, ұлттық 

мемлекеттің орнықты дамуына тікелей байланысты. Бұл орайда, мәдени 

оқшаулану мен құлдырау жолына түсіп кетпеу үшін, ұлттық және 

жалпыадамзаттық құндылықтардың өзара байланысын мойындап, өзге 

өркениет үлгілерімен бәсекеге түсе алатындай биік рухани-мәдени деңгейде 

болу қажет. 

– Кеңестік кезеңдегі отарлық саясат қазақ халқының дәстүрлі мәдениетіне, 

ойлау жүйесіне, ұлттық болмысына өз әсерін тигізіп, тілі мен дінінен, төл 

тарихынан жатсындырды. Сол себепті бүгінде көрініс беріп отырған рухани 

жұтаңдықты қазіргі жаһандық процестермен ғана сыңаржақты пайымдау, 
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мәселені тұтастай қарастыруға жеткілікті емес. Сондықтан, XX ғасырда 

халықтың бастан кешірген зұлматты кезеңдерін рухани-мәдени жағдайлармен 

кейбір сабақтасатын тұстарын анықтау әлеуметтік-философиялық талдауда  

өзінің маңыздылығын көрсетті. 

– Ұлттың шынайы болмысын танудағы енжарлық, өзінің түпкі мәндік 

құндылықтарынан саналы түрде бас тарту сияқты қоғамның әлеуметтік 

самарқаулығы, рухани жасушылыққа, әлеуметтік құлдырауға, бір сөзбен 

айтқанда ұлтсыздануға әкеледі.   

– Қоғамның рухани, моральдық азғындауына тосқауылды сырттан емес, 

әрбір адам өз бойына ұлттық нышандарды сіңіру арқылы қарсы тұруы керек. 

Ұлттық ойлау арқылы ұлттық сана қалыптасады. Ал ұлттық сананың биік 

деңгейі ұлт болмысын сақтайды. Ұлттың шынайы болмысы сақталған жерде, 

ұлтжандылық, ұлттық намыс, ұлттық рух, ұлттық бірегейлік мәселелері өз 

шешімін табады және соның негізінде халықтың өзіндік танымының көрінісі 

болып табылатын – ұлттық идея қалыптасады.  

Зерттеу жұмысының теориялық және тәжірибелік маңызы. 
Диссертацияның теориялық және тәжірибелік құндылығы оның рухани-

әлеуметтік, антропологиялық және онтологиялық мәселелерді терең жүйелеуге 

талпынысында. Зерттеу жұмысын адамды рухани тұрғыдағы дағдарыстан 

құтқара алатын, ұлтты дамудың өркениетті жолына бейімдей алатын ізгі 

ақиқатқа талпыныс деуге болады.  

Диссертациялық жұмыстың құрылымы. Зерттеу жұмысының мақсаты 

мен міндеттеріне сәйкес диссертациялық жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, 

қорытындыдан және пайдаланылған деректер тізімінен тұрады.  
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1 МӘҢГҮРТТІК ҚОҒАМДЫҚ ҚҰБЫЛЫС РЕТІНДЕ 

 

1.1 Мәңгүрттік ұғымының тарихи құбылыс ретінде пайымдалуы. 

 Адамның кемел ақыл-ойына, шамасына шаң жұқтырмас жүйріктей шешен 

тіліне, өнеріне табынып, тамсанған тұста бас әріппен жазып, ардақ тұтар Адам, 

сайып келгенде әлі ашылмаған жұмбақ әлем. Адамның болмыс-бітімі, табиғаты 

соны заманнан бері небір сұңғыла ғұламалардың ойын он саққа алып қашып, 

алуан-алуан пікірге маңдай тіреткен. Бірақ берік байлам жасап, тиянақты 

тұжырымға табан тіреп, яки, Адам деген құдірет мынадай болады деп нақты 

айту қиынырақ. Сондықтан да, сарыла зерттеу, тынбай іздену, талқылау, жүйелі 

талдау, үздіксіз жалғасып, үрдіске айналып келеді. Жалпы, адамның қоғамдағы 

орны мен рөлі дегенді айқындау бір күннің не бір ғасырдың шаруасы емес. Ол 

ықылым заманнан бері күрделі мәселе болса, бұдан былайғы жерде де адамзат 

өмірімен сабақтаса, тамырласа жалғасары даусыз. Адам жайлы пікірлер 

қаншама қиын болғанымен, осы мәселеге ат басын бұрған ғалым, ойшыл, 

даналардың барлығы да адамды қоғам дамуының негізгі қозғаушы күші деп 

таныған. Алайда адамның мәнін, табиғатын тануда, оның жасампаздық 

мүмкіндіктерін бағалауда зерттеуші ғалымдар ортақ бір тоқтамға келе алмай, 

пікір қайшылығына ұрынғаны жасырын емес.  

 Сонда, екі аяқты, жұмыр басты пенденің басқа жаратылыстан, дәлірек 

айтқанда, хайуаннан артықшылығы неде? Бұл туралы ойшыл Абай, адамды 

ақыл, парасат иесі ретінде жоғары бағалайды. Махаббатсыз дүние бос, хайуанға 

оны қосыңдар, деп шынайы сезім дүниесімен даралай түседі. Жаратылыстың ең 

үздік, ең үлкен сыйы – адам десек, оның болмыс-бітімін, бар табиғатын танып-

білу күрмеулі шешілмеген, әлі де шешіле қоймайтын мәселе. Осы жерде 

Абайдың, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла деуі, жайдан-жай айтыла 

салмағандығын түсінуімізге болады. 

 Адам – қай заманда болмасын, қандай қоғамдық құрылыста болмасын, ең 

басты және аса маңызды мәселе. Әрбір қоғам өзі өмір сүріп отырған дәуірдің 

позициясын нығайтатын қайраткерлер тәрбиелеуге, сол қоғамға лайық 

адамдарды қалыптастыруға баса көңіл бөлген. Тарихта адам қашанда басты 

тұлға. Тарих дегеніміз – адам табиғатының үздіксіз өзгеруі ғой. Демек, бұл 

мәселе бұған дейін күн тәртібінен қалай түспей келсе, бүгінгі таңда да 

қоғамдық өмірдің өміршең ісіне айналып отыр. Расында, адам ең негізгі 

өндіргіш күш ретінде жан-жақты өсіп, жетіле беруі тиіс. Күш-қуаты, қайрат-

жігері жағынан болсын, ақыл-ойы, парасаты, жалпы рухани жағынан болсын 

кемелдене түсу адам табиғатына тән. Философиялық тұжырым жасасақ, 

адамның артықшылығы мынада: өз қажеттілігі мен сұранымдарын 

қанағаттандыру мақсатында пікір алмасып, ой бөліседі, яғни бірімен-бірі 

тұрақты қоғамдық байланыста болады.     

Кез-келген замандағы философиялық ойдың (сонау Сократ, Платон, 

Аристотель заманынан бүгінгі күнге дейін) басты сұрағы адам мәселесі, оның 

мәні және дамуы, мақсаты мен оның болашағы болған және де бола бермек. 

Тіршілік тізбегінің ең жоғары басында Адам, адам болмысы тұрады. Ол өзіндік 
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ерекше феномен.  Протагор адамды барлық заттардың өлшемі деп сипаттаған. 

Ал, осы Басты Өлшем өзін қай өлшеммен өлшемек?!  

Адам биологиялық тіршілік иесі, дегенмен табиғат оған барлық адамдық 

қасиеттерді бермеген. Жастайынан бақытсыздыққа ұшырап хайуандардың 

арасында өскен балалар тік жүре алмай төрт аяқтап жүріп, сөйлемей ырылдап, 

аңдарша дыбыстар шығарғаны белгілі. Тұрпаты адам болғанмен, жан дүниесі 

адам емес. Сондықтан оған адам болуға ұмтылу қажет. Шәкәрім тілімен айтсақ, 

«Адам бол, хайуаннан ерек» болу қажеттігі туындайды. Абай жетінші қара 

сөзінде «Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгендеп, ең болмаса 

денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам 

жаны болмай, хайуан жаны болады» [2, 286 б.], – дейді. Хайуан жанды адам 

Протагор айтқан барлық заттардың өлшемі бола алмайды. Болуға лайықта емес 

болғаны. Сондықтан адамның адамдық қасиетін, Абай қырық үшінші сөзінде 

биологиялық табиғи сұраныстары мен азды көпті білуге ұмтылдырушы мақсат 

негізін жибили (арап. – еріксіз болатын тілек) деп атаса, ақыл, ғылым бұлар –

кәсиби (арап. – еңбекпен табылған нәрсе) екендігін айтқан. Бұл жайында          

Ғ. Есім «Абай жибили қуаты «жан қуаты» дейді. Ол әуелде шағын болғанымен, 

адам есейген сайын зорая берсе керек. Алайда, ол қуат ескерусіз қалып, 

жоғалмаса да ешнәрсеге жарамайтын болуы да ықтимал... Адам ішіп-жеп, тән 

қуатын ғана ойламай, жан қуатын да жетілдіру үшін қам жеуі қажет» [3, 85 б.], 

– дейді.  

Адам баласы мен хайуан әуел бастан өзгеше. Абайдың адамды хайуанмен 

салыстырғаны шартты түсінік. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды, 

сондықтан оны біз надан не ақылды деп бағалай алмаймыз. Адам болса өзгеше, 

оның кеңістігі шексіз, мүмкіншілігін біліп болмайсың. Себебі, онда сана бар. 

Бұл жерде адамды хайуаннан ерек екендігін ашып, талдауымыздың өзіндік 

негізі бар. Себебі, зерттеу жұмысымызда, адам баласының қазіргі таңда 

хайуаннан да жаман, төменшік «мәңгүрт» кейпіне түсуі туралы талданады.  

 Адам – қоғамдағы ең басты құндылық. Адам, адамның жан дүниесі –

мәңгілік тақырып. Адамның табиғаты өте күрделі, ол ғасырлар бойы тіршілік 

дүниенің сан қилы өзгерістерін бойына жинақтаған. Адам бүгінге дейінгі 

органикалық дүние дамуының биік шыңы болып табылады. Адам бойындағы 

қасиеттерді жете тану, айыра білу оңай шаруа емес. Біз адам табиғатын, 

болмысын, психологиясын, физиологиясын, биологиялық ішкі құпияларын 

түгел танып-біліп үлгерген жоқпыз. Болмыстағы ең жасампаз, құдіретті күш – 

адам. Сондықтан да, адам және оның болмысы, санасы, дүниеге деген 

көзқарасы, танымы философияда ең бірінші талдауды қажет етеді.    

        Адам боп  тумақ бар да, адам болып қалыптасу бар. Адам болып тумақтан, 

адам болып қалыптасу бұл қиын құбылыс. Адам мәселесінің ғаламат күші оның 

әруақытта өткен мен бүгіннің, шектілік пен шексіздіктің, даралық пен 

біртұтастықтың, бір сәттілік пен мәңгіліктің, өзгермелілік пен тұрақтылықтың, 

өткеніне сабақ бере отырып жаңа көзқарастар мен тың идеялардың ерекше 

синкретті бірлігі болып отыруында [4, 9 б.].  
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 Ал, «мәңгүртте» бәрі керісінше. Мәңгүрт өзінің адамдық тегін еркін 

танымайды, өткенін білмейді, өткенінің сабақтарын келешегінің игілігіне 

қолдана алмайды, сайып келгенде оның бойында кісілік нышанның қалмауы. 

 Негізінен «мәңгүрт» сөзі қарапайым қазақ халқының аузынан шыққан, 

көне заманнан келе жатқан сөз. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде «мәңгүрт» 

ұғымына ақылы кем, есуас, жынды, басы зеңіп есеңгіреу, меңіреу, мәңгіру деп 

синонимдер арқылы түсініктеме береді. Ал ауыз әдебиетінде өткенін ұмыту, 

мылқау, тегін білмейтін тұл, ақымақ мағынасында қолданылады. «Мәңгүрт» 

ұғымы адасу, қаңғу деген ұғымдармен пара-пар. Адасу дегеніміз – өз 

бағытынан айырылып, жол таба алмай қалу, теріс бағытқа түсу, қателесу, 

шатасу дегенді білдірсе, ал қаңғу – мақсатсыз бос тентіреу, сенделу, кезу,     

мең-зең болуды білдіреді. «Мәңгүрт» ұғымы туралы белгілі ғалым С. Ақатаев 

«мәңгүрт (мәңгірт) сөзі ауыз әдебиеті нұсқаларында жиі кездесіп отырады. 

Соның қай-қайсысында да мәңгүрт ұғымы ең алдымен есеңгіреу, ақылдан 

жаңылу мағынасында қолданылады» [5, 31 б.], – деп анықтама берсе, орыс 

ғалымы А.В. Коновалов «мәңгүрттіктің (мункурт) – адамның ақылынан адасып, 

есінен аууы, алжасуы» [6, 27 б.], – екендігін аша түседі.  

 «Мәңгүрт» ұғымының түбірі мәңгі – теряться (лишаться самообладания), 

мәңгіп қал – растеряться, мәңгі – сумасшедший немесе ол мәңгіп кетті – он  

стал сумасшедшим, мәңгіру – беспамятство, забытье, мәңгүрт (полоумный, 

безумный, ненормальный), мәңгу, мәңгиді, мәңгірту, мәңгірт деген сөздермен 

салалас. 

 Сондай-ақ, Қазақстан Ұлттық энциклопедиясында, «Мәңгүрттік – адам 

бойында ұлттық мәдениет пен құндылықтардың, адамгершілік қасиеттердің 

жойылуын білдіретін ұғым. Мәңгүрттік ұғымын XX ғасырдың 80-жылдары 

көркем әдебиетте Ә. Кекілбаевпен Ш. Айтматов айналымға енгізіп, адамзатқа 

қауіпті құбылыстардың бірі ретінде көрсеткен» [7, 426 б.], – деп анықтама 

береді.   

Қазақстан ықшам энциклопедиялық сөздікте мәңгүрттіктің – адам өміріне, 

ұлттық өркендеуге қауіпті екендігі айтылады [8, 404 б.].  

 Ең бірінші «мәңгүрт» сөзінің негізгі мағынасын түсініп, осы ұғымның 

қалыптасу тарихын зерттеу үшін аңыздарға сүйену қажет, себебі мәңгүрттік 

ертеде қазақ пен қалмақ, қазақ пен түркімен арасындағы жаугершілік заманнан 

бізге мәлім.  

 Жалпы «мәңгүрт» сөзін әлемдік руханиятқа, әдебиетке, қоғамдық ой-

санаға енгізіп, адамзаттың түбіне жетпей қоймас рухани кеселдің атын бірінші 

болып атаған, адам осалдығының осы қатерлі кеселінің түбі жақсыға 

соқтырмасын көркем оймен алғаш кестелеген – Әбіш Кекілбаев. Яғни, 

«мәңгүрттік» ұғымы ғылыми кеңістікке, көркемдік әдебиет арқылы енді. 

Әдебиет қашан да, қай кезде де өткен жай туралы жазады. Негізінен әдебиет 

пен философия екеуі де дүниені тануға қызмет етеді. Әдебиет – дүниені қилы-

қилы оқиғалар, көркем образдар арқылы танытса, ал философия – категориялар, 

пайымдаулар арқылы танытады.  

Ә. Кекілбаев «Күй» повесінде «мәңгүрт» ұғымын тура мағынасында 

адамзат тағдырымен қиюластырып, «мәңгүрт» жасау технологиясын толық 
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ашып, өте әсерлі бейнелейді. Жазушы тұңғыш рет повестің желісіне мәңгүрттік 

туралы аңызды алып, сол арқылы адамзаттың ең қасіретті проблемасын таң 

қаларлық деңгейге көтере білді. Ол өз балладасында проблеманы 

философиялық тұрғыдан ашуға тырысқан. Бұл ұғым Ә. Кекілбаевқа дейін 

ешбір жазба әдебиеттерде, ғылымда айтылған да, талданған да емес.  

 Повестің «Күй» аталуының үлкен мәні бар. Себебі, повесте суреттелген 

барлық оқиғаны «күй» айтып тұр. «Күй» философиялық әпсана. «Күй» 

повесінде асқан шеберлікпен суреттелген оқиға жазаның ең ауыр, сұмдық түрі 

– адамды мәңгүртке айналдырып жіберу жайлы. 

 Әбіш Кекілбаев сонау тоқырау жылдарының өзінде адамның өз «Менін», 

тұлғасын, яки ішкі тиянағын жоғалтуы оның ата-кәсіп, ата-салтына деген 

ниетінің бұзылғандығынан басталатынын «Күй» повесінде суреттеп берді. 

Оның аңыз тәріздес шығармасы сезімнің жаңа бір қалыпқа – байырғы ұлттық 

эстетика мен XX-ғасырдың интеллектуалдық парасат үрдісінің тоғысып, 

синтезделген сипатын танытады [9, 270 б.]. Сондай-ақ, өмір құбылыстарына 

байсалды ой-парасат көзімен қарауға шақырып, өткен мен бүгіннің ажырамас, 

диалектикалық бірлігін тереңірек түсінуге көмектеседі.   

Осынау қазақ жазушысының ұлттық дүниетанымға жаңалықтар, тың 

идеялар әкеліп, мәні терең, үлкен әлеуметтік мәселені көтере білген кесек 

шығармасы өзге тілдерде де аударылған. Мәселен, кезінде неміс зиялы қауымы 

бұл повестің сол кезде жазылғанына қатты таңданысқан. Оған неміс сыншысы 

Г. Кремпиеннің мына сөзі дәлел: «...Қазақ жазушысы өз тарихына тым тереңдеп 

бой ұрғанымен,  сонымен бірге осы заманғы ең өзекті мәселелерді де, мәселен, 

Африка халықтары үшін де мән-маңызы кем соқпайтын проблемаларды 

қозғайды. Ізгілікпен сыйыспайтын жат қылықтарды құрту, аластау талабы 

түрікмен дутаршысының да, қазақ күйшісінің де бойларынан табылады. 

Олардың адамгершілікке, ынтымақтастыққа деген аңсары да, парасаттылық 

көксеген іңкәрлігі де ақпа төкпе күйлерінде атой салады. Кекілбаев өз 

балладасына философиялық тереңдік кілтін ашатын негізгі баяндау тәсілі мен 

стильдік мәнер нақышын да дәл, әрі қапысыз таба білген» [10, 3 б.], – деп 

бағаласа, сыншы С. Викарий, «мәңгүрт» образын ең алғаш рет 1967 жылы       

Ә. Кекілбаев өзінің «Баллады забытых лет» повесінде жазғанын, содан кейін 

біраз жылдардан соң Ш. Айтматов оны «Буранный полустанок» романында 

пайдаланғанын айтады [11, 166 б.]. Сондай-ақ, көрнекті жазушы З. Кедрина, 

әлемдік қолданысқа Ш. Айтматов арқылы енген «мәңгүрт» термині алғаш       

Ә. Кекілбаев зердесінен оянып, ақ қағазға түскенін орынды байқап, «Шыңғыс 

Айтматовтың мәңгүрті Әбіш Кекілбаевтың «Күй» хикаясынан бастау алады [12, 

5 б.], – деп ой түйеді. 

  «Күй» повесін жазарда жазушы қазақ жұртымен қатар түркімен елінің де 

тұрмыс-салтын, дүниетанымын, тарихын жетік зерттейді.  

«Мен осы күй арқылы қазақ пен түркімен арасындағы қатынастарды 

тереңірек, молырақ ашуға тырыстым. Оқиғаның желісі емес, содан туындайтын 

саяси, тағдырлық, тарихи және екі халықтың жан-дүниесіне үлкен трагикалық 

әсер қалдырған моральдық салдарлар туралы ойландым. Бұл күй қазіргі XX – 

ғасырдағы жағдайлардан өргізетін біздердегі халықтың бастан кешіп отырған 
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оқиғалармен сабақтасатын негізгі желілерді табу үшін жасалған амал. Екі 

халықтың жасаған шапқынышылықтары жөнінде бірнеше хикаялар бар. Оның 

бәрін жазып жату мүмкін емес. Бірақ осы күй соның бәрін қамтып, екі 

халықтың да намысына шаң тигізбейтін, екі халықтың да арына тимейтін, бірақ 

өте көпшіл, өте дос жар халықтардың өзін жағадан ұстастырып қоятын 

залымдықтары туралы сыр шертеді» [12, 66 б.], – дейді. 

Негізінен, «мәңгүрттік» ұғымы көпке таңсық болғанымен, Ә. Кекілбаев 

өмір сүрген орта Маңғыстау жұртына таңсық емес. Себебі,  Маңғыстау жерінде 

мәңгүрт жасауға байланысты бірнеше аңыздар ел аузында айтылғандықтан да 

болар, Әбіш Кекілбаев «Күй» повестінің негізгі желісі ретінде мәңгүрттік 

туралы аңызды алған.  

«Маңғыстау бүкіл қазақ жерінде ертегі аңызды шоғырландырған үш 

өлкенің бірі, ал қазіргі кездегі өзінің аңыздық стереотипін, бейнесін сақтаған 

«киелі өлке», «үш жүз алпыс әулие мекені», «ертегі-аңызды» деген теңеулерге 

де ие жалғыз өлке» [13, 110 б.], – деп өлкетанушы С. Қондыбаев баға береді. 

Повестегі адамның жанын түршіктіретін мәңгүрттік жайының суреттелу 

негізі де аңызда жатыр. Жазушы  мәңгүрт жасау туралы аңыздарды арқау ете 

отырып, қауызынан аршып, өмірдің шындығына, айтар идеясының негізіне 

қарай бұрып әкеледі. 

Әбіш Кекілбаев өзінің  бір сұхбатында бұл қаскөйлік әрекет туралы былай 

дейді: 

 «Мен мәңгүрттік туралы аңызды бірнеше адамнан естідім. Бұл –

түркімендермен арадағы шапқыншылықта көп болған жағдай. Маған бұл 

әңгімені айтқан Қазақстан халық жазушысы Ә. Нұрпейісов. Сондай-ақ, ел 

арасынан іздестіре жүріп, мәңгүрттік туралы аңыздың басқа нұсқаларын да 

таптым. Оны айтқан шежіреші Нұржау Ботаев болатын. Бірақ, естіген 

аңыздардың барлығында да, қолға түскен қазақ батырлары мәңгүрттіктен 

құтылып, елімен қайта қауышса, ал «Күй» повесінде бейкүнә бозбалалар өмір 

бақилық құлақ кесті құл, яғни мәңгүрт болып қалады».  

«Күй» повесінде асқан шеберлікпен суреттелген оқиға жазаның ең ауыр, 

сұмдық түрі – адамды мәңгүртке айналдырып жіберу жайлы. Жөнейіт інісі 

Көкбөріні бауыздап та өлтірмей, тірідей көрге көміп кеткендігін көргенде, 

тұқым-тебері түгел құрып кеткенше Дүйімқарадан бұдан да өткізіп кек алмай 

тынбасқа ант қылады. Бұл оқиға  повесте былай суреттеледі: 

 «Жаңағы қарайғандар тезек теріп келе жатқан мәңгүрт қазақтар болып 

шықты. Олар өткен жазда қолға түскен тұтқындар еді. 

... Көзді ашып-жұмғанша алты тұтқынның шашы алынды. Шаш алғыштар 

қанжарларын сүртіп, қындарына салды. Жаңа ғана шашы алынған көк құйқа 

бастар айнадай жалтырайды, жазғы күннің жылы шуағы шекелерін қыздырып, 

маужыратып алып барады... Алты тұтқынның көздері ақ тайлақтың терісіне 

үймелеген көп түркіменде, күнге шағылысқан ақ қанжарлар сыр-сыр етеді, 

жаңа ғана көлдей боп жайрап жатқан ақ теріні үзім-үзім қып турап жатыр. 

Қанжары жалақтаған жас жігіттер кесіп алған терілерін анадайда жер тізерлеп, 

тұқшындасып, әлденені малшылап отырған екі шалдың алдына тастайды. 

Манадан бері білектерін сыбанып, әзір тұрған мосқал еркектер алты баланы 
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құлақтан тартып шөкелетіп жерге бұқтырды; алты жігіттің қолдарындағы теріні 

алып, тұтқындардың басына жапты. Әлі ылғалы кеппеген жып-жылы тері жаңа 

ғана шашын алған жалтыр басқа жабыса кетті... Қолдары жып-жып еткен 

мосқал еркектер терінің жиегін шыр айнала бүрмелеп қойған көн тартпаны 

шірене тартып, сықитып таңып тастады. Жаңа ғана дені жайылып отырған 

бастар қайтадан зіл тартты. Жылы тері шекелерін солқылдатып сорып ала 

жөнелді.  

Олар апта бойы осылай зар илеп, шыңғырды да жүрді. Сосын бастарына 

шаш шықты, ол түйенің көнінен өте алмай, қайтадан бастың құйқасын тесіп 

кері өсті. Алты тұтқын елі қайда, жері қайда екенін білмейтін мәңгүртке 

айналды. Жүре-жүре тілден де айырылды. Түйемен бірге өреді, түйемен бірге 

келеді». «Жөнейіт былтыр бауырларының қандай күйге ұшырағанын Дүйімқара 

өз көзімен көрсін деп, екі тұтқынды адай арасына апарып тастады да, былайғы 

төртеуін осы ауылдың түйесін бағуға, тезегін теріп, суын тасуға алып 

қалғанды» [14, 208-209 б.]. Повесте қазақ пен түркімен тайпаларының 

арасындағы оқтын-оқтын дауласу, барымталасу, жауласу, кек қайтарысу 

барысындағы аламан шайқастардың трагедиясын Ә. Кекілбаев тұтқын 

күйшінің, яғни – Дәулеттің, Жөнейіт пен Көкбөрі, Дүйімқара тәрізді ел ағалары 

мен батырларының трагедиялары арқылы нақты көрсетеді. Жауласу мен 

кектесудің түптің-түбінде ой-сана мен іс-әрекет мәңгүрттігіне мәжбүр ететініне 

және бұған адамзат баласының бейбітшілік сүйгіш тынысына ден қоймаса, 

қауым мен қоғамның мәңгүрттенуіне апарып соғатынын айқындайды.  

Алайда «мәңгүрт тағдыры» қаламгер әріптестерін қатты толғандырды. Дәл 

осы сияқты «мәңгүрттік» проблемасын Шыңғыс Айтматов «Ғасырдан да ұзақ 

күн» (Боранды бекет) романында баяндап, «мәңгүрттік» ұғымын ғаламдық 

өзекті мәселелермен ұштастыра отырып, философиялық тұрғыдан түсіндіреді. 

Мәселен, Ә. Кекілбаевтың «Күй» повесінен кекшілдіктің шексіз қатыгездікке, 

ал шексіз қатыгездіктің рухани мәңгүрттікке ұрындыратынын түсінсек,           

Ш. Айтматов өз еңбегінде  рухани мәңгүрттіктің қайтадан шексіз қатыгездікті 

тірілтетінін көрсетіп, мәңгүрттікке аяқ басып бара жатқан жұрт өз бейнесін 

қапысыз дәл таныған атауға амалсыз бас изеп бой ұсына бастағанда, «мәңгүрт» 

деген сөздің болмысқа, санаға, жалпы, рухани әлемге қатысты екенін түбіне 

жете зерттеді.  

Ш. Айтматовқа атын атауға жан түршігетін, күллі әлемдік проблемаға 

айналған мәңгүрттік тақырыбын жазуға Ә. Кекілбаевтің «Күй» повесінің әсер-

ықпалы да бар шығар. Дегенмен де, жазушы ««Ғасырдан да ұзақ күн» романын 

жазарда мәңгүрт тақырыбын үңіле зерттедім. Осы мәңгүрттік туралы алғашқы 

деректердің бірі осыдан он ғасыр бұрын жырланып, қырғыз халқының ерлік 

пен елдік энциклопедиясына айналған «Манас» эпосында кездеседі. Онда бала 

Манастың тентектігі мен шыдас бермес күшінен қорыққан қалмақтар, оны 

мәңгүрт етіп жіберейік деп уәж байласқаны былайша жырланады: 

Баланы ұстап алалық, 

Басына шіре салалық, 

Үйге алып барып қиналық, 

Алты ағайын қалмақтың 
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Аяқ басын жиналық. 

Сонымен қатар, мен алпысыншы жылдардың ішінде көне көз қария 

Саяқбай Қаралаевтан мәңгүрт пен шіренің мағынасын сұрағаным бар. Сонда 

қадірлі қария біраз ойланып отырып, әңгімесін бастаған:  

– Ертеде, қалмақ пен қырғыз шапқыншылығы тұсында, екі жақ мал-

мүлікпен қоса, бір-бірінен құл етіп ұстау үшін, тұтқын алып отырған. Ол 

тұтқын мал соңында салпақтап жүргенімен, күндердің күні болғанда ебін 

тауып, қашып кетер. Әлдекімдер арқылы өзі жайлы еліне хабар беруі де, тіпті 

тірі жан болған соң, ауылдың қыз қырқынына қырындап қоюы да ғажап емес. 

Жастай қолға түскен, күш-қуат толған тұтқын бес жыл, бәлкім, он жыл 

«ләппай» деп қызмет етер. Әрі-беріден соң ол да адам баласы, іштей қарсылығы 

оянып, қолына қару алып, қарсы көтерілуі мүмкін. Сондықтан оның ең тыныш 

жолы-мәңгүрт етіп тастау. Ол үшін алдымен тұтқынның шашын тақырлап 

алып, жас сойылған түйенің мойнағын не сиырдың терісін басына қаптайды. 

Мұны қырғыздар «шіре» деп атаған, оған қайыстан тіліп, бау өткізіп, самайдан 

тарттырып, мықтап байлайды. Сөйтіп, шыжып тұрған күннің астына аяқ-қолын 

байлап, тастайды. Бір жұма, он күннен соң не өліп қалады, не мәңгүртке 

айналады екен» [15, 121 б.], – деп жазады.  

Қырғыз халқының «шіре» сөзі қазақ халқында «сірі» деп аталған, оны 

Бектұр батыр Қожаұлының мына жырынан аңғаруымызға болады:  

Бір орынға жиналды бәрі қаптап, 

Әкелген соң амал жоқ, Тәңірім бастап. 

Басыма сірі тігіп, қолым байлап, 

Киімімді кетті алып, тұлдыр тастап. 

Бұндағы «сірі» сөзіне «қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» – сиырдың, түйенің 

қатып қалған терісі деп анықтама берілген [16, 768 б.].  

«Ғасырдан да ұзақ күн» романын жазған уақытта мен оған өзімнің барлық 

күшімді, ойларымды, сезімдерімді сіңірдім. Роман менің жан дүниемнің 

ашылуы болып табылады» [17, 245 б.], – дейді Ш. Айтматов.  

Бұл роман да әлемнің әр тіліне аударылып, дүние жүзінің оқырмандарын 

тамсандырған болатын. Сонымен, Ш. Айтматов сан ғасырдың сынынан өткен 

құпиясының қатпарлы Азия құрлығы тудырған сонау Манас дәуірінің ар 

жағында дүниеге келген сойқан тәсілге ешкімнің ойына келмеген шешім тауып 

бұл мәселеге философиялық тұрғыда қарап, әлемдік проблемаға айналдырады. 

Ш. Айтматов романының мәңгүрттікке байланысты оқиғасы да қазақ 

жерінде өтеді. Өйткені жазушы қазақ өмірі және қазақ тарихымен мейлінше 

таныс.  

Сарыөзек  бойында айтылатын аңызда, ақыл-есінен айырылып, мәңгүрт 

кейпіне түскен жас жауынгер алыстан баласының тірі екенін жүрегі сезіп, бір 

көруді аңсап, зарыға келген анасын өз қолымен жазым етеді. Адам санасында 

Ана деген – адамды дүниеге әкелуші ғана емес, аса аяулы, күн шуағындай 

мейірімді, зор адамгершілікті білдіретін барлық халыққа ортақ қасиетті ұғым. 

Анаға қарсы шығу, анаға қол көтеру деген адамның табиғатына жат, мүлде 

бөтен қылық. Сондықтан да, адам мен мәңгүрт екеуінің арасы алшақ түсінік. 

Осындай құбылыс адамзат санасын осы қайшылыққа амалсыз көндіреді.  
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«Ау, жерді, суды тартып алса мейлі, байлығыңды тартып алса мейлі, тіпті 

жаныңды алса да мейлі… Ау, адамның ақыл-ойын тартып алуды қандай қара 

жүрек ойлап тапты екен? О, құдай, бар екенің шын болса, мұндай зұлымдықты 

жұртқа қалай дарыттың. Жер бетінде басқа сұмдық аз ба еді?», – деп күңіренді 

ана [15, 111 б.]. Мәңгүрт ұлы үшін ана қайғысы шыбын шаққан ғұрлы болған 

жоқ. Ал, ана шіркіннің көкірегін қайғы мен күдік кернеп, жаратқаннан бір-ақ 

тілек тілеген: «мейлі мәңгүрт болсын, мейлі ессіз, ақылсыз пенде болсын, кім 

болса да, ол болсын, әйтеуір, менің балам болып шықса екен, әйтеуір, тірі 

көрсем екен... Бір көрсем – арманым жоқ!» [15, 109 б.] деп Сарыөзектің меңіреу 

даласын кезіп шарқ ұрды.  

Дүниедегі жаза біткеннің ең жойқаны адамды тірідей жадысынан айыру 

арқылы, өмірлік бағыттан адастыру. Бұл адамзаттың ең негізгі қайғы-мұңы. 

Ақыл-ой – адам өле-өлгенше өзімен бірге болатын жалғыз қазына, ақыл-ой 

жеке адамға ғана тән жалғыз асылың, одан айырылу дегеніміз адамдықтан 

алшақтау деген сөз.   

Өзінің түнек тарихынан тағылықтың ең сұмдық, қатыгез түрін мирас 

қылған қаражүрек жалмауыр жуан-жуандар, адамның ең асыл қазынасына 

қалай қорқаулық жасағаны романда төмендегідей суреттеледі: «Атадан қалған 

аңыз бойынша, әңгіме өткен ғасырларда жуан-жуандардың Сарыөзек даласын 

басып алуынан басталады. Олар қолға түскен тұтқындарды адам айтқысыз 

азапқа салатын болған. Реті келсе, жуан-жуандар өз тұтқындарын құлдыққа 

сатады екен, ал ондай тұтқындар жолы болған пенделер көрінеді, өйткені олар, 

әйтеуір, бір қашып шығып, сәті түссе, туған еліне оралады екен» [15, 99 б.]. 

Кез-келген құл иеленушілер үшін ең қауіптісі құлдардың көтерілісі болып 

табылады, өйткені құл потенциалды түрде көтеріліс жасаушы болып табылады. 

Себебі, құлдықта болғанымен де тұтқынның ақыл-есі, күш-қуаты бойында. 

Адамдар рухани бастауы жөнінен саналы тіршілік иелері, солай болғандықтан 

не істеу керек немесе не істемеу керектігі де жалпыға бірдей болады, құлда 

адам баласы күндердің-күнінде оның да іштей қарсылығы оянып, қолына қару 

алып қожайынына қарсы көтерілуі мүмкін. Аристотель «Саясат» атты 

еңбегінде, құлды – табиғи құбылыс ретінде қарастырады. Өйткені, 

Аристотельдің ойынша, адам табиғаты жағынан тең болмайды екен, біреулер өз 

табиғаты жағынан құлдар, екіншілері еріктілер. Біреудің екіншіге 

бағыныштылығы дененің жанға, жануардың адамға тәуелділігі сияқты. 

Адамдардың өзара тең болмау себебі оның ірі ауыр дене еңбегімен, екіншісі ой 

еңбегімен, ақылмен айналысады. Құлдар тек қана басқалардың ойлаған ойын, 

ниетін жүзеге асырады. Олар әрине ақылдыны түсінеді. Бірақ өздері ақылға ие 

болмаған. Олар қожайынның тірі мүлкі және қаруы. Құл қожайынның денесінің 

бір бөлігі сияқты. Сондықтан да құл Аристотельдің тұжырымынша, тек 

қожайын үшін ғана жаратылған, ол табиғаты жағынан өзіне емес басқаға 

тиесілі жан. Әйтсе де, Аристотель осы ойын дәлелдеу барысында үлкен 

қайшылықтарға ұрынады. Ол бірде құлдың тек сөйлейтін қару екенін айтып 

дәлелдесе, енді бірде, құлдың да ойлау қабілеті, адамдарға тән ержүректік, 

пайымдаушылық қасиеттері бар екенін атап көрсетеді. Рим стоицизмінің басты 

өкілдерінің бірі Л.А. Сенека: құлдықтың объектісі мен ауқымы адамның рухани 
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және ақыл-ой дүниесі емес, оның тәні ғана. «Құлдық адамды барлық жағынан 

билейді деп ойлайтындар қателеседі, өйткені оның ақыл-ойы құлдыққа 

тәуелсіз. Құлдың тәні ғана қожайынына бағынышты, ал ақыл-ойы мен рухы 

өзіне тиесілі» [18, 50 б.], – деп жазды. Бұдан шығатын қорытынды құл да 

табиғаты жағынан барлық адамдармен тең, оған жан және рухани сипаттар да 

тән. Құлдың өзін сатуға немесе сатып алуға болғанымен, оның еркі, ақыл-ойы 

мен рухани жан дүниесі саудаға салынбайды.  

Сондықтан да, жуан-жуандар үшін ең тыныш жолы қолға түскен 

тұтқындарды мәңгүрт жасау, өйткені мәңгүртке құл сияқты бүлік шығару, 

бағынбаушылық деген қасиеттер жат. Мәңгүрт құпия өз-өзімен тілдеседі, 

ішінен бір нәрсені ойластырады деп күдік туып оған арнайы күзет қоюдың 

қожайынға қажеті жоқ. Мәңгүрт ит сияқты, тек өз қожайынын ғана 

мойындаған. Мәңгүрт басқалармен тілдеспейді, олардың оған қажеті шамалы, 

ол тек қарнын тойдыру ниетімен ғана өмір сүреді, ешнәрсеге қамығып қам 

жемейді. Қожайыннан берілген тапсырмаларды соқыр түрде тиянақтап, 

тапжылмай орындап жүре береді. 

Ш. Айтматовтың романда көрсеткеніндей, тек мәңгүрттер ғана отардағы 

түйелердің үйірімен бірге Сарыөзектің меңіреу де шексіз шалғайында 

жалғыздан жалғыз өмір сүруге қабілетті. Қожайынның бұйрығы мәңгүрт үшін 

бәрінен де жоғары және құнды.  

«Жуан-жуандардың қолында құлдықта қалған тұтқындардың күнін құдай 

көрсетпесін. Жуан-жуандар ондай құрбан құлдардың басына кепеш кигізіп, 

айуан азаппен ақыл-есінен айырады екен. Әдетте бұндай азапқа қолға түскен 

жас жауынгерлер ұшырайтын. Ең әуелі олардың шашын бір қылпық қалдырмай 

тақырлап тұрып ұстарамен қырып алады. Шашын алып бола берген тұста, 

жуан-жуанның жалаңдаған қасапшылары таяу жерде ең сидан-саяқ түйені 

сойып тастайды. Түйенің терісін сыпырып жатып, ең қалың деген төстік көн 

терісін бөлек кесіп алады. Сол көнді кесіп-кесіп, әлі жып-жылы буы 

бұрқыраған қалпында тұтқынның жап-жаңа шашы алынған тақыр басына 

қаптай қойған кезде сып-сығыр желімдей жабыса қалады. Сөйтіп шақшиған 

күннің астына, ассыз-сусыз, айдалаға апарып тастайды. Мұндай сықпытқа 

ұшыраған пенде не өліп кетеді, не бұл азапқа шыдай алмай ақылынан адасып, 

өзінің кім екенін, ел-жұрты, руының кім ененін, ата-анасының кім екенін, тіпті 

өз атының кім екенін, өткен-кеткенін мүлде ұмытып өмір бақи мәңгүртке 

айналады» [15, 99 б.].  

Міне, осындай жан түршігерлік халге ұшыраған пенде үшін өткен де, бүгін 

де, келешек те жоқ, санасында дүние-әлем, тіршілік ету туралы түсінік те жоқ. 

Ол ақыл-есін біржолата қараңғылық билеген, зердесі тұманданып, шыққан 

тегін,  туған елін, әкесінің, тіпті, өзінің кім екенін білмейді, жақсылықты 

жамандықтан, жақынды өзгеден айыра алмайды. 

Романдағы оқиға желісі аңызға негізделгенімен, ар жағында өмір шындығы 

жатыр. «Ғасырдан да ұзақ күн» романындағы Сарыөзекте сақталған Ана-бейіт 

аңызы арқылы жазушы  «мәңгүрттік» ұғымын ғаламдық өзекті мәселелермен 

ұштастыра келіп, бүгінгі тірлігімізге сай жаңаша дамытады.  
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Романда «мәңгүрттік» пен космостық құрсау идеясы, яғни жеке адам мен 

күллі әлемдік проблема байланыса суреттеледі. «Космостағы болған жағдайлар, 

біздің космонавтардың өзге жоғарғы өркениетпен танысулары, оны мәңгілік 

жұмбаққа айналдыруын анасын атқан мәңгүрт толықтыра түседі. Бүкіл адамзат 

баласын санадан айыру, белгілі болған істі белгісіздікке айналдыру, қоғамдық, 

техникалық сананы шектеу-мән жағынан ұқсас мәселелер. Неге олай? Адамзат 

баласы осындай шешімге түсті» [19, 505 б.].  

Жазушы былай дейді: «Бұл шақ екі жақтың да арасында жағдай қатты 

шиеленісіп, күрделене түсіп, ат құйрығын шарт кесіп, ашықтан-ашық жауласып 

кетуге әзер тұрған кез еді. Екі жақ та ғылыми-техникалық құдіреттің жемісін 

адамзаттың игілігіне жаратпақ болып, «Демиург» программасы бойынша 

бірлесіп жұмыс істеп, енді-енді бір-біріне жақындасайын дегенде, күтпеген 

жерден Жер планетасынан тысқары бір галактикадан жаңа бір цивилизация 

ашылып, адамдардың алдына ғаламат сұрақ қойды да, «Демиург» программасы 

өзінен-өзі екінші кезекке көшті» [15, 117 б.]. Дүние-Әлемнің түкпір-

түкпіріндегі планеталар ішіндегі өркениеттің ең жоғарғы сатысына жеткен аса 

ақылды жандар Орман Төстіктер еді. Әрине, романдағыдай адам баласының 

даму жолы тығырыққа тірелген шағында, жер бетіндегі адамзаттың болашағы 

үшін Орман Төс сияқты үлгілі, ұлы ел қажет-ақ. Олар ғылым дамуының 

шыңына жетіп, уақыт пен кеңістік әлемін адамгершілік, гуманизация 

қасиетімен байыта отырып, шексіз дүниені жаңа да, жоғары сатыға көтерді. 

Бұндай жоғары саты әлемдегі саналы жандардың ақыл-ойы мен рухын 

дамытуға шынымен де керек.     

Адамның адам баласына деген ең үлкен жақсылығы – өз отбасында 

көргенді, білікті ұрпақ тәрбиелеп өсіру. Міне, осындай ниетпен Қазанғап ұлы 

Сәбитжанды мұқтаждық көрмесе, басқалардан кем болмаса екен деп бар тапқан 

таянғанын соған жинап, оқытты. Бірақ жетесіздің аты жетесіз. Әке арманы 

орындалмады. Үлкен үміт күткен ұлы оқудан тек сараңдық пен жылпостықты, 

қайырымсыздықты ғана үйренген. Диплом қалтада, сондықтан оның білмейтіні 

жоқ, «әмбебап». Сәбитжанның тағдыры тұйық, арманы қалайда болса бастық 

болу, ол үшін рухани дәулеттің құны жоқ.   

 Едігенің мақсаты досы Қазанғапты өзі айтып кеткендей, Сарыөзек жерінің 

ең қасиетті зираты – Ана-Бейітке жерлеу болды. Ана-Бейітке өлікті жеткізуді 

мақсат етуі оның бойындағы адамгершілік мөлдір сезімінің көрінісі, өз 

замандасы алдындағы борышын өтеуі. Едіге өз еңбегін халықтық мұратпен 

жалғастырған қарапайым еңбек адамы. Едігенің ішінде тағы бір «Едіге» бар. Ол 

оның ары мен ұжданы, ақылы мен парасаты. Едігенің дұрыс шешімі қазақ 

халқының ата-дәстүрінде қалыптасқан үлкен бір руханилық-онтологиялық 

болмысын есімізге салады. Сәбитжан оған қарсы, өлікті қайдағы бір ертегі 

бейітке апару, ол үшін ақылға сыйымсыз. Сәбитжанға әкесінің соңғы өтініші, 

әке алдындағы балалық борышты атқару түкке тұрмайды, оның ойынша әйтеуір 

әкесі Қазанғап жерленсе болды. Бар ойы осы ғана. Сөйтіп, қалай келсе, солай 

қайтып кету. Сәбитжанның шығар шыңы – И. Канттың тілімен айтқанда, 

«білімпаз хайуанат» (просвещенная сволочь) болу. Сәбитжан тарихи тегінен 

алжасқандықтан оның келешегі де, келешекке хақысы болуы да мүмкін емес. 
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Осы сәтте Едігенің көз алдына анасын атқан мәңгүрт түсіп, осындай мәңгүрттік 

Сәбитжанның дүниетанымында да орын тепкеніне қатты қынжылды.  

Едіге Қазанғапты арулап қойғаннан кейін Ана-Бейітті тегістеп, оның 

орнына космодром салатынын естісімен, ата-баба зиратын әскерилерге 

таптатпаудың жолын іздестіре келе, оқыған, көзі ашық қой, әйтеуір, кіммен 

сөйлесіп, қалай шешуді бір білсе Қазанғаптың ұлы біледі ғой деген оймен 

Сәбитжанмен сөйлеседі. Бірақ, оның бұл өтініш-тілегі Сәбитжанның пікірімен 

қабыспады. Оқыған сауатты Сәбитжанның сапасы қарапайым Едігеден де көп 

төмен болып шықты. Бұл жерде әңгіме кісілік пен білім қайшылығында. 

Сәбитжан үкімет пен қоғамның алдынан көлденең шыққысы келмеді. Қайта 

солардың көрегендігі мен кемеңгерлігіне елітетіндей сыңайы бар.  

Сәбитжан Едігеге: « – Оның бәрі ерте-ерте, ертедегі ешкі жүні бөртедегі 

ертек қой, Едеке, түсінсеңші. Бұл арада қазір әлемдік, космостық мәселелер 

шешіліп жатыр. Ал біз әлдебір зират туралы аңыз айтқанымыз жараспайды ғой. 

Кімге керек ол? Олар үшін ол дегенің – тіфу! Жобаның аты жоба. Сол жоба 

бойынша зират жойылады. Мен барып, жоғарыдағылармен сөйлеседі деп иегің 

қышымай-ақ қойсын. Маған оның түккеде керегі жоқ» [15, 258 б.], – дейді. 

Осындай жауап алғаннан кейін Едігенің көңілі қаяуланып, көкірегі көрдей 

суып, Сәбитжан оқыса да дұрыс адам болмаған екен деген күдігі айқындала 

түсті. 

« – Мәңгүртсің сен! Нағыз мәңгүрттің өзісің! – деп ашына күбірледі Едіге 

Сәбитжанды әрі аяп, әрі құсықтан да жек көріп» [15, 260 б.].  

Едігелер болса нағыз өмірдің тірегі. Олар үшін өткен тарих, бүгінгі күн, 

болашақ – біртұтас, бірінен-бірі өрбіген бірінсіз-бірі жоқ даму кезеңдері. Оны 

үзбейтін, өмір отын сөндірмейтін осы Едіге секілді абзал жандар. Халқы үшін 

күнін ғасырдан ұзартып уайым кешетін Едігенің бір күні шынымен де ғасырға 

бергісіз. Шын мәнінде бұл күннің бізге берер өнегесі, ұлағаты мол-ақ, себебі 

романдағы Едігенің образы арқылы өткенді, бүгінді, болашақты бір түйінмен 

сабақтастыра аламыз. Демек, адам санасы, өткен уақыт пен осы уақыттың ұлы 

өлшемін ажыратпауы қажет. Тек сондай жағдайда ғана нағыз патриот, 

гуманист, биік адамгершілік иесі бола алады. Едіге сондай адам. Едіге 

өміріндегі осы бір тарихи күннің ең бастапқы, өміршең ұлағаты қоғамымызда 

мәңгүрттікке жол бермеу. 

Өткенін ұмытқан адам сана дамуын, адамгершілік дамуын үзген адам. Ол –

мәңгүрт. Мәңгүрттік – адам дүниетанымының көлбеулі, көлеңкелі жағы. 

Мәңгүрттіктің трагедиясы – өз шешесін өз қолымен өлтіруде емес, мәңгүрттің 

өз тегін танымауда. Өзінің адамдық тегін еркін танығанша адамзаттың өзі де 

мәңгүрт есебінде болады [19, 506-507 б.].  

Романда ғылыми-техникалық процесс пен рухани прогресс арасындағы 

қайшылық бейнеленген. Адам санасы дами келе адамзат табиғатына қызмет 

атқара бастады. Себеп әлеуметтік антагонизмде. Егер әлеуметтік 

антагонизмнен туған екі система конфронтациясы болмаса адамзат  болашағы, 

тағдыры туралы жазушы бұлайша толғанбас еді. Адам баласы көрген, білген, 

танығанның бәрін тек жасампаздыққа, гуманистік мұраттарға сай қолданса, 

мәңгүрттік туралы аңыз, оның көріністері болмас еді. Романнан Сәбитжан 
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бейнесі арқылы адамның өз еркімен және өз еркінен тыс қабылдаған мәңгүрттік 

жайын көруімізге болады. Сәбитжан тіпті, өзінің мәңгүрттік ойларымен 

айналасындағы адамдарды да баурап алмақшы болды. 

Енді осы жерде орынды сұрақ туады. Сонда шын мәнінде кім мәңгүрт? 

Жуан-жуандардың құрбанына айналған, тағдырдың тәлкегіне, тезіне түскен 

Жоламан мәңгүрт пе, жоқ әлде өз ұлттық болмысынан жиреніп, рухани 

жұтаңдыққа душар болған Сәбитжан мәңгүрт пе?  

Жоламан бұл жерде мәңгүрт емес. Нағыз мәңгүрт ол – Сәбитжан. Себебі, 

Жоламанның мәңгүрттігі оның жеке басындағы бақытсыздығы болса, 

Сәбитжанның мәңгүрттігі бұл – ұлттың трагедиясы.  

Көркем шығарма қашанда ақиқатқа тез жетеді. Сондықтан, Ш. Айтматов 

қазақы аңыздық-деректі тиімді пайдалана отырып, «мәңгүрт» ұғымына тың 

тұжырым жасап, өзіндік түр беріп, аңыздағы жауынгердің бейнесі арқылы 

мәңгүрттікті қолдан жасаудың технологиялық ерекшелігін көрсетсе, жалпы 

адамзат мәдениетінің, өркениетінің өрбуіне тойтарыс беретін зұлымдықты 

Сәбитжан бейнесі арқылы адамзат баласы жасай алмайтын, жүрегі дауалап, 

қолы бармайтын қандай істі болмасын тексіздіктен, туыс-бауырды 

білмейтіндіктен, жалғыздықтан, адамға тән отбасы, ата-ана, бауыр жайында ой-

сезімдердің болмауынан селт етпестен іске асыра алатындығын аңғартады. 

Демек, бұл жердегі ең өзекті проблема – адамзат баласының сана-сезімінің 

рухани катаклизмі. Яғни, адамның рухани мәңгүрттікке айналуы.  

Жоғарыда келтірілген повесть пен романдағы айтылған ойлар саналы 

адамзат үшін, мүлгіген ойын оятып, рухани сілкініске бастайтын ұлы 

туындылар деп айта аламыз. Бұл романдар әдеби тілде жазылғанымен 

көтерілген мәселе философиялық талдауды қажет етеді. Адамдар арасында 

рухани дағдарыстың өріс алғаны туралы жан айқай «сөз атасын» түсінген 

халыққа адамзат тағдырындағы ұлы мәселені жеткізгендей. Адам бойынан 

қаталдық, қатыгездік жиі көрініс беріп, мейірімділік пен қайырымдылық күн 

санап жағалауынан алыстай бастауын жазушылар өз шығармаларына тірек 

еткен. Адам тағдыры турасында талассыз толғанып, қатыгездік пен қаталдық, 

жыртқыштық сананың адам бойындағы қалыптасуын жете зерделеп, парасат-

пайым биігінен қарап, рухани ізгілік мұхитының терең тұңғиығына сүңгіп, 

қоғамның сыры мен қырын дәл тауып бір адамның мұңы арқылы бар халықтың 

мұңын жоқтайды.  

Мәңгүрттік ұғымының қазақ топырағында, қазақ дүниетанымында 

болғандығы айқын. Бірақ, көшпелілер өмірінде мың жылдықтар бойы 

қалыптасып, үстемдік құрған далалық биліктің шынайы өмірлік кескіндемесі 

өте сәтті талданған шығармалардың ірі табысы дер кезінде, дәлірек айтсақ, 

кеңестік идеологияның дәуірлеп тұрған шағында қасақана еленбеді. Себебі, сол 

тұстағы «халықтар достығы» деген ұғымға да, кеңестік саясатқа да сай 

келмейтін еді.  

Дегенмен де, осындай ауыр жазалау әдісін қолданудың технологиялық 

ерекшелігі мен моральдық-психикалық әсер-ықпалы аңыздар арқылы 

өркениеттің бүгінгі жеткен деңгейімен шендестіріле, жер шарындағы жұмыр 

бастылардың ақыл-ойын қозғап, сезім-түйсігін оятқанына күмән жоқ.  
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Міне, өзіміз көріп отырғандай, мәңгүрттіктің тамыры тереңде жатыр. Бұл 

мәселе бүгінгі күнде өзекті проблемалардың бірі. Сондықтан да, тарихи сырды 

ішімізге бүгіп, қаннен-қаперсіз тіршілік ырғағымен жүре беруге болмас. Ол 

үшін халық өткенінің барын бардай, жоғын жоқтай танып білуі тиіс. Халықтың 

шын тарихын, мәдениетінің түп-тамырын, үздік үлгілерін, фәлсафасын, 

дүниетанымын түбіне жете зерттеу қажет. Бүгін біз ертеңнің негізін қалап 

жатырмыз. Бұл істе тарих сабағы, өткен өмір айрықша маңызды.  

«Рухани регресске душар болып отырған қазіргі адам өз табиғатын толық 

түсініп, нағыз адамға айналу үшін өзінің тарихына, шыққан тегіне қайта 

оралып, оған тереңірек үңілу қажет» [20, 213 б.], – деп К. Ясперс айтқандай, 

қазіргі кезеңдегі ұлттық санадағы болып жатқан терең өзгерістермен бірге 

өркениетті даму жолына түскен шағымызда төл тарихымыздың өткен күн 

белестеріне тағы бір көз жүгіртіп, халқымыздың бастан кешкен тарихи 

оқиғаларын түбегейлі зерттеп білмейінше, өзіміздің бүкіл ұлттық рухани 

байлығымызды одан әрі дамыта алмайтынымыз хақ. 

Мәңгүрттік бұрыннан келе жатқан қоғамдық-әлеуметтік құбылыстың түрі. 

Ол тек қазақ халқының ғана емес, басқа ұлттардың да басында бар құбылыс. 

Отарлаушы үлкен ұлт ағылшын, испан, орыстарда да мәңгүрттер аз емес. Бірақ, 

әр ел осы ұғымға әртүрлі атау беруі мүмкін. Ш. Айтматов, Ә. Кекілбаевтың 

тарихи хикаяттарында суреттеліп, жалқы кейіпкерден жалпы әлемдік айшыққа 

айналған – мәңгүрттік проблемасы уақыт өте келе Габриэль Маркес 

шығармаларында көрініс беріп, үйлесім тауып, әлемдік анықтауыш бейнеге 

айналғанын ескерсек жетеді. Мәселен, Маркес Габриэль Гарсианың «Жүз 

жылдық жалғыздық» романындағы қаңғып кетіп отбасына оралатын 

Буэндианың біреуі – нағыз мәңгүрттің образы. Онда өз ана тілін ұмытқан, 

халқының дәстүр-салт, әдет-ғұрып, ән-күйінен жұрдай болуы – мәңгүрттің ең 

басты белгілері ретінде көрсетіледі. Ол өз ұлтының тап ортасында жүріп те 

сондай халге ұшырайды. Бұл біздің бүгінгі күндегі хал-ахуалымыздың көрінісі. 

Маркес өз еңбегінде мәңгүрттік – ұлттың төл мәдениетінің отаршылдыққа 

ұшырауынан туатындығын аңғартады. Ол бұл мәселені әсіре өктемдіктің 

нәтижесі ретінде ашса, Ә. Кекілбаев пен Ш. Айтматов құлақ кесті құлдықтың 

нәтижесі ретінде көрсетеді.  

Маркес романының ерекшелігі мәңгүрттік сияқты құбылысты ол – 

жалғыздық, оқшаулық проблемасы арқылы түсіндіреді. Сондай-ақ, 

колумбиялық Хосе Эустасио Ривераның атақты «Иірім» романында да, 

жалғыздық үлкен әлеуметтік қасірет ретінде суреттелген. Мұнда каучук 

жинаушыларды тілмен айтып жеткізуге болмайтын айуандық езгі, оның адамды 

мәңгіртіп, жалғыздыққа, оқшаулануға итермелейтін әсері жан-жақты талданған.  

Жалғыздық, оқшаулық дегеніміз – әлеуметтік теңсіздік орын алып, 

адамдар сай-сайда адамдарша бас қосу, күш біріктіру, пікірлесу, араласусыз 

өзді-өзімен болып кеткен жерде төбе көрсететін індет. Бұл азудың, тозудың 

көрінісі. Шығармада Маркес тозудың, азудың көрінісін бейнелеген кезде қызыл 

құмырсқа мен тарақанды қаптатып қоя береді. Буэндиалар әулетінің соңғы 

тұяғы шығармада қызыл құмырсқаға жем болады. Байқап қарағанда, 

жалғыздық Буэндиалар әулетінің пешенесіне жазылып қойған залал емес. Хосе 
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Аркадио Буэндиа мен Урсула Игуаран орасан рух иелері. Тек, біреуін кейінгі 

ұрпағы талшын түбіне байлап қойса, екіншісін қуыршақ етіп ойнайды. Бұл не? 

Маркес Габриэль Гарсиа нені меңзейді? Бұл, ата-баба дәстүрінен безгендік, 

шыққан тегіне деген құрметтің жоқтығы, Отанға, туған жерге деген 

сүйіспеншілікті жоғалтқандықтан. Ал бұлардан айырылған адам адамдық 

тегінен түп-тамырынан алшақтамай тұра ала ма? Демек, Буэндиалар әулетінің 

оқшаулығы рухани азғындықтың, үлкен әлеуметтік дүмпулердің салқынын 

көрсетеді. Осылай, Г.Г. Маркес, адам санасындағы күрделі құбылыстарды 

бейнелеуде жалғыздық пен өз ортасын жатсыну сынды терең философиялық 

қорытынды жасайды.  

 Негізінен ғылымда жатсынудың мынандай түрлері анықталған:  

1.  Адамның адамнан жатсынуы.  

2. Адамның өз-өзінен жатсынуы (самоотчуждение). Адам болмысының 

рухани дағдарысы жеке адамның ішкі себептерінен және олардың өмір сүру 

кеңістігінің трагедиясынан ізделінеді. 

3. Адамның қоғамнан жатсынуы. Бұл дегеніміз, қоғамдық тіршілік пен 

жеке адамның бір-бірінен алшақтауы.  

Жатсыну сияқты философиялық категория – экзистенциализмнің күрделі 

концепцияларының бірі. Жалғыздық қасіреті, адам болмысындағы жатсыну 

әлемдегі ойшылдар мен ғалымдардың кейінгі уақытта назарын аударып келе 

жатқан ауқымды мәселе. Бүгінгі күні жатсыну мәселесіне қазақ ғалымдарының 

ішінде философтарда көбірек ден қойып жатыр. Философияның да ғылыми 

мәселесі ретінде жатсыну көп жылдар бойы тек біржақты түсініктердің 

ауқымында қалып қойды.   

Мәселен, немістің көрнекті ойшылы, философ Г.В. Гегель жатсынуды екі 

тұрғыда қарастырады. Ол біріншіден табиғатта (опредмечиваясь) заттанудың 

себебінен абсолюттік идея өзін-өзі жатсындырады деп түсіндірсе, екіншіден, 

құлдың иесіне бағынуының арқасында өз бостандығынан өзін қалай 

жатсындырса, оның иесі де құлының еңбегіне мүдделігімен соншалықты 

жатсынатынын көрсетеді. Гегельдің бұл идеясын кезінде К. Маркс 

жалғастырып, жұмысшы табының әлеуметтік экономикадағы жатсынуын 

көрсеткен болатын. Жұмысшы капиталистік елдерде бостандықта, өз еркі 

біреуге жұмыс күшін сатып күн көруі немесе ешкімге мүдделі болмай өмір 

сүруі өзіне байланысты.  

Шындығында жұмысшы осылай еркін таңдап, шынайы түрде бостандықта 

бола алмайтынын Маркс айқын көрсете отырып, жатсыну категориясының 

адамдардың еңбегімен тікелей байланысты екенін айқындап берді. Жұмысшы 

табының армандаған бостандығын, еңбектің жатсынуы арқылы қараған кезде 

қарама-қайшылықтың тууын байқау қиын емес.  

Маркс өзінің «1844-жылғы экономикалық-философиялық 

қолжазбаларында», адам болмысының ерекшелік деңгейінің дамуының ең 

жоғарғы сатысы болып табылатын капиталды жан-жақты талдай отыра, 

адамның тіршілік етуі, болмысы капиталға байланысты деп тұжырымдайды. 

Ал, бұл адамның тауарға айналғандығын көрсетеді. Адамның тауарға айналуы 

оның болмысының ерекшелік деңгейінің даму процесінің ең жоғарғы сатысы 
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болып табылады. Бұл процесс адам болмысының жалпылық деңгейіне қарама-

қайшы келеді. Сөйтіп, жатсынушылықты тудырады [21, 21 б.].  

Жатсынушылық дегеніміз – адам мәнінің жалпылық деңгейінен бөлініп 

шығып, қарама-қарсы күшке айналуы. Бұл кезеңде адам болмысының 

ерекшелік деңгейінің мәнін құрайтын оның бойындағы қасиеттер, капитал 

ретінде адамнан тыс күшке айналып, оған қарсы шығады. Оны тауарға 

айналдырып қанайды. Адам мәнінің адамға қарсы шығуы, адамның өз-өзінен 

жатсынуы болып табылады. Адам болмысының тауарға айналып, өмір сүру 

үшін өзін-өзі сатуға мәжбүр болуы, адамдар арасындағы өзара 

жатсынушылыққа әкеліп соғады. Себебі, әр тауардың құны болатындықтан, 

адам өзін өзгелерден қымбатырақ сатқысы келеді. 

Сондай-ақ, Маркс капиталистік жүйедегі еңбекшілерді еңбектен ғана 

жатсындырып қоймайды, оларды ең ақырында адамға тән барлық әлеуметтік-

мәдени қасиеттерінен жатсындыратынын айтады. Жатсынған еңбек 

капиталистік қоғамның табиғатына тән кесел ретінде түсіндіріледі. Маркс 

жатсынған еңбек өзінің мәнінен жатсынып қана қоймайды, сонымен бірге 

адамның да мәнін жоғалтады дейді. Адамның мәнін ашатын еңбек, енді 

жатсынғаннан кейін керісінше барлығынан айырылады. Әсіресе, рухани және 

моральдық жағынан азғындауға бастайды. 

Жалпы, жатсыну қоғамдық қатынастар адамнан жоғары тұрған кезде 

басталады. Бұл адамды өз-өзінен жатсынуына әкеледі. Адамның өз-өзінен 

жатсыну мәселесі (самоотчуждение) адам болмысының рухани дағдарысы жеке 

адамдардың ішкі себептерінен және олардың өмір сүру кеңістігінен туындауда. 

Өз-өзінен жатсыну, өзін-өзіне қарама-қарсы қою адамды әлсіздендіреді де, 

мүмкіншіліктерін шектейді. Адамның онтологиялық жалғыздығы, адамның өз-

өзінен жатсынуы, қоғамдық жатсынуды да тудыруда. Бұл қоғамдық тіршілікпен 

жеке адамның бір-бірінен алшақтауы дегенді білдіреді. Жатсынушылық тек 

адамдар арасында ғана болмайды, ол адам мен қоғам арасындағы қарым-

қатынаста да орын алады. Капитал негізінде пайда болған өндіріс тек 

адамдарды ғана емес, сонымен қатар ғылымды, саясатты, мәдениетті, жалпы 

қоғамдық құрылымдарды өз заңдылықтарына бағындырып, ақыр соңында адам 

мен қоғам арасындағы жатсынушылықты тудырады. 

Экзистенциалистік философияның негізін қалаушылардың бірі               

Ж.П. Сартрдың «Жиіркеніш» романындағы Антуан Рокантен өзін қоршаған 

заттардан тыс, жат деп түсінеді. Содан барып ол дүниенің өгейлігін сезініп, 

оның өткінші екеніне көзі жеткендей болып бойын жиіркеніш сезім билеп, 

азаптанады. Демек, ол өз ортасымен үйлесім таба алмай, қоршаған 

айналасынан, яғни қоғамнан жатсынған адам. 

Кейінгі жылдары осы жатсынудың зардабын сезіп, барынша терең ашуға 

ұмтылып, оған қарсы қалам тартқандардың ішінде – жоғарыда талданған            

Ә. Кекілбаевтың «Күй» повесі мен Ш. Айтматовтың «Ғасырдан да ұзақ күн» 

романдары адамның адамнан жатсынуын, «мәңгүрт» образы арқылы, бүгінгі 

күннің мәселесін көтеруге тікелей қатысы бар, философиялық терең ойды 

негіздейді. 
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Ал, өткен тоталитарлық қоғамда жатсыну процесі болмады деуге бола ма? 

Әрине, жоқ. Себебі, белгілі бір саяси, әлеуметтік, қоғамдық қатынастар процесі 

өз тарапынан сол дәуірге оның дамуына өз әсерін тигізбей қоймады. Жеке 

адамға табынушылықпен тоқырау кезеңіндегі әкімшілік-әміршілік әдісінің 

айрықша орын алуына байланысты жатсыну қоғамымызда кең орын алды. 

Осындай елімізде орын алған кеселді жатсыну және оның формалары адамның 

мәнін жоғалтуға дейін барды. Адам (бұрынғы совет адамы) ендігі жерде де 

белгілі бір мақсат болудың орнына бұрмаланған қоғамның, ондағы 

ақпараттардың, белгілі партияның, тағы басқасының қолдарындағы қаруына 

ғана айналды. Осындай жатсынудың зардабы адамдардың тағдырына, олардың 

еңбегіне ерекше әсер етті. Алдымен адамның жатсынуы қоғамдағы 

қатынастардың бәрін түп-тамырымен өзгертті, олардың теріс бағытқа 

бұрылуына жол ашты. Адам өз-өзінен жатсынды, оның еңбегі негізгі мәнінен 

айырылды. Мұндай жатсыну жеке адамның санасына, қоғамдық, тарихи санаға 

әсерін тигізбей қойған жоқ. 

        Бүгінгі дәуірде, әлемдік мәдениеттердің интеграциясы күшейген шақта 

рухани ықпалдардың төркінін танып, өрісін барлау ғылым алдындағы маңызды 

істердің бірі екені анық. Өйткені, қазір Қазақстан сияқты транзиттік қоғамда 

адам мен әлеуметтік тұтастықтың арасындағы мәдени үйлесімділіктің 

бұзылуынан туған құнсыздану мен жатсынудың жаңа формалары ерекше 

байқалады. Адамның қоғам өмірінде ең негізгі құндылыққа айнала алмауы, 

сананың тұйықталуы, адамның адамдық түпкі негізден, яғни өз-өзінен, өзінің 

ұлттық тегінен, тарихынан, әдет-ғұрпынан жатсынуына әкеп тіреуде. Қазір 

біздің қоғамда өз-өзінен, қоғамнан жатсыну жиі көрініс беруде. Осының 

нәтижесінде, бүгінгі күнгі қоғам адамдары арасында өз елінің тыныс-тіршілігін, 

бітім-болмысын, атадан-балаға мирас болған қазақи дәстүр-салтты, әдет-

ғұрыпты ескінің көзі санап өгейсінуі, ұлттық рухани құндылықтардан саналы 

түрде бас тартып жатсынуы белең алуда. Бұндай замандастарымыздың ішінде 

тарихи тегінен безіп,  өзінің қазақ болып туғанына налып, ұлтын мойындаудан 

бас тартатындары да бар. Олардың жек көретіні – өз елінің тыныс-тіршілігі, 

болмыс-бітімі, өз жұртының дәстүр-салты, өз ұлтының рухы.  

 Тамырсыз бiрде-бiр өсiмдiк болмайтыны сияқты адам баласы да ата-

тегiмен, оның рухани құндылықтарымен көрiнбейтiн тамырлар арқылы 

жалғасқан. Ал, мәңгүрт – рухани тамыр-тегі жойылған, ойлау мен сезінуге 

қабілетсіз биологиялық дене. Міне, осыны бар жан-жүрегімен, бар болмыс-

бітімімен терең сезінгендіктен де болар жазушылар, әлемдік руханияттық 

контекске тұңғыш рет – түйенің жас терісін басына қаптап, адамдарды 

естерінен адастырып, туған жері мен шыққан тегін, бүкіл тарихын ұмыттырып 

жіберетін – мәңгүрттік құбылысын дүниеге алып келді. Яғни, сол бір қиын да 

қысталаң (Кеңес өкіметі) тұста-ақ ұлт пен ұлыстың тарихи жады мен тарихи 

санасына жасалынып жатқан  жауыздықтарға қарсы осы мәңгүрттік құбылысы 

арқылы күрес ашты. Бұл мәселе бүгінде, бұрынғыдан да тағылымды, 

көкейкесті. Өйткені бүгінгі таңда біздің рухани тұтастығымызға аса қатерлі 

қауіп төнуде. Адамның табиғи-рухани алғышарттарынан айыратын адамдардың 

өздері, солар тудырған сыртқы әсер. Міне, адамзаттың қазіргі толғақты 
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мәселелерінің біріне айналған руханилық проблемасы «мәңгүрттік» феноменін 

ғылыми сараптауға түрткі болды. Сондықтан да, мәңгүрттік ұғымының тарихи 

ерекшеліктерін аша отырып, оның әлеуметтік-философиялық мазмұнын ашу 

жеке адам, белгілі бір ұлт және жалпы адамзат үшін өте маңызды.     

 

1.2 Мәңгүрттік мәселесінің әлеуметтік-философиялық мазмұны 

Жалпы философияда мәңгүрттік ұғымын нақты атаған ешкім жоқ. Тіпті 

мәңгүрттік мәселесі ұғым ретінде де талданбаған. Дегенмен де, мәңгүрттікті 

бұрыннан келе жатқан қоғамдық-әлеуметтік құбылыстың түрі ретінде және де 

бұл ұғым бүгінгі күні кеңінен етек алып, өзекті мәселелердің біріне 

айналғандықтан, оны әлеуметтік-философиялық тұрғыдан зерттеу өте орынды. 

Себебі, әлеуметтік философияның негізгі фундаменталды түсініктерінің 

бастысы: қоғам, қоғамдық өмір, қоғамдық болмыс, табиғат, мәдениет, прогресс 

және де ең маңыздысы адамның қоғамдағы орны, оның сол қоғамда өз-өзін 

анықтауы  болып табылады. Қазір заман үлкен қайшылықта, заманның негізгі 

қайшылығы – қоғамдағы шынайы өзара түсіністіктің жоқтығы, адамдар 

арасындағы әлеуметтік қашықтықтың ұлғая түсуі болып табылады. Оның 

себебі адами руханилықтың социумда өрбімей, менмендіктің, адамдардың 

рухани байлықты емес, материалдық байлықты әспеттеуінің тереңдеп кетуінде 

[22, 7 б.]. Сөйтіп, адамдар үлкен рухани құлдыраушылыққа ұшырап, сана 

дағдарысына тап болып отыр. Ал, бұл қоғамдық мәселені шешу ең бірінші 

философия ғылымының еншісінде. Өйткені философия – рухани дүниенің 

өзегі. Жалпы философияның өзі қазіргі заманда біршама өзгерістерге ұшырап, 

руханилық мәселесін жоғары көтеруге бағдар ұстануда. Ол дегеніңіз, 

адамдарды өзара түсінісуге, толеранттық санаға қарай бет бұру болып 

табылады.   

Философияны дүниетанымның ядросы десек те болады. Н. Гартман 

айтқандай, философия әлемдік сана, әрбір адам осы әлемде өзінің кім екенін 

және өзін қоршап тұрған әлемнің  не екенін білгісі келеді деп көрсетті. Ал, 

адамдар сол философия арқылы деді, А. Шопенгауэр – барлық  әлемді ұғым 

арқылы, абстракция арқылы, жалпы, айқын формада көрсетуге тырысуда. Сол 

себепті қандай  бір әлемдік көзқарас болмасын және жеке ғылыми көзқарас 

болмасын олар  тікелей философиямен тығыз байланысты болады. Философия 

кез-келген қоғамдық проблемаларды зерделеп, ой елегінен өткізе отырып 

танымдайды, сөйтіп жауап табуға тырысатын ғылым саласы.  

Т. Ғабитовтың пайымдауынша, «Философия – тек адамның таза ақыл-ойы 

әрекетінің өнімі ғана емес, мамандардың шағын ғана тобының нәтижесі ғана 

емес, ол ұлттың рухани тәжірибесінің көрінісі, әр алуан мәдениет 

туындыларынан көрінетін оның интеллектуалдық әлеуетінің көрінісі. Ол 

философиялық және тарихи білімнің синтезі бола отырып, тарихи айғақтар мен 

оқиғаларды сипаттауды емес, оның ішкі мәнін ашуды мақсат тұтады» [23,       

57 б.], – дейді.  

Ал, әлеуметтік философия – қоғамдық өмірдің мәні және іргелі 

заңдылықтарымен социум болмысының логикасымен, қоғаммен тұлғаның 

өзара байланысы және өзара қатынастарымен, жалпы әлеуметтік таныммен 
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қатар, қоғам мен адам туралы философиялық пайымдар принциптері және 

логикасы, заңдылықтары, ерекшеліктерімен байланысты [24, 226 б.].  

Әлеуметтік философияға өзгеше анықтама берген орыс ойшылы            

С.Л. Франктың анықтауынша, әлеуметтік философияның зерттеу аймағы –

қоғамдық өмірдің мәні, оның индивидуалды адам өмірімен қатынасы және 

қоғамдық өмірдің құндылық қырларының жалпы өмірінің фундаменталды 

құндылықтарына қатынасы [24, 229 б.]. Белгілі философ М.К. Мамардашвили: 

әлеуметтік философия деп аталатын пәндегі барша нәрсе – бұл әрқашанда ең 

алдымен «адам феномені», яғни біздің нақты өміріміз. Біздің бүкіл өміріміз 

өзімізді «жинау», өзімізге адамды жинау. Біз ең алдымен өз өмірімізді, «біз 

үшін пайымдалған қандай да бір бүтінге жинаумен» айналысамыз [24, 231 б.].   

Сондықтан да, мәңгүрттік ұғымының ішкі мазмұнын ашуда әлеуметтік-

философияның, философиялық дүниетаным тұрғысында зерттеудің маңызы 

зор. Себебі, «мәңгүрттік» мәселесі үлкен қоғамдық проблема. Осы қоғамдық 

проблеманы жеңу үшін қоғамдық ортаны емес, ең бірінші жеке адамнан бастау 

қажеттілігіне көз жеткізуімізге болады. Себебі, қоғам әрбір адамнан басталады.   

Диссертацияда мәңгүрттік феномен ретінде қарастырылады. Феномен грек 

сөзі, өте сирек кездесетін, ақылға бірде сыйып, бірде сыймайтын ерекше 

құбылыс. Мәңгүрттік туралы айтылған пікірлерге сүйенсек, мәңгүрттік – санада 

көрініс беретін теріс құбылыс. Сондықтан, мәңгүрттік құбылысын философия 

ғылымы тұрғысында зерделеуде, оның әлеуметтік мазмұнын ашуда, сана 

мәселесін талдау қажеттілігі туындап отыр. Адам санасының қыр-сырын 

зерделеп, оның рухани әлеміне бойлаған сайын мәңгүрттік құбылысының да 

философиялық мазмұны тереңдей түспек. 

Мәңгүрттіктің тамыры өте әріде жатыр. Жалпы алып қарағанда, мәңгүрт өз 

ата-тегін, өз атын, балалық шағын, әкесі мен анасын ұмытқан, бір сөзбен 

айтқанда өзін адами жан, адами пенде деп ұғынбайды. Яғни, өзінің жадысынан 

толығымен айырылып қалған адам. Осы мәселені әрі қарай өрбіту үшін ең 

алдымен «жады» ұғымына анықтама беріп алайық. Жады дегеніміз – елестету 

мен ойлаудың құнды өнімдерінің сақтаушысы. Мак де Клапье де Вовенарг 

өзінің «Жан және тән» деген еңбегінде: жадының пайдасы өте шексіз – деп 

пайымдайды. Неміс классикалық философиясының өкілі Л. Фейербахша, адам 

мәселесін көтергенде, ең бірінші адамның жануарлардан ерекшеленетініне 

көңіл қойылуы қажет. Адамның жануарлардан ең елеулі айырмашылығы оның 

санасында дей келіп, сана – тек өзінің тегін, өзінің мәнін түсіне алатын 

субъектіге ғана тән, ал жануар тек өзін жалқы тән ретінде біліп, бірақ өзіндегі 

жалпы тектік мәнді білмейді, онда санаға тән білу жоқ. Өзінің жалпы тегін, 

мәнін түсіне алатын мақұлықтар ғана басқа заттардың да тегін, мәнін түсіне 

алады, сол туралы ойлай алады. Жануарлар сондықтан да жалқы, қарапайым 

тіршілік етеді, ал адамның ішкі өмірі оның тегімен, мәнімен тығыз байланысты. 

Адам ойлайды, өз-өзімен сұхбаттаса алады, жануарлар тек тұқымның 

функциясын басқа жануарсыз атқара алмайды, ал жеке адам ойлау мен сөйлеу 

қызметін басқаның көмегінсіз атқара алады. Себебі, ойлау мен сөйлеу – тектің 

функциясы. Сондай-ақ, адамның саналы әрекетінің жануарлардың тіршілік 

әрекетінен айырмашылығы оның биологиялық, органикалық емес, әлеуметтік 
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мағынаға ие болуында, сондықтан ол адамды жануарлар әлемінің шеңберінен 

шығарады. 

Адам әрбір сәтте әрі «Мен», әрі «Сен», ол басқаның орнын баса алады, 

өйткені оның ойлауының объектісі тек өзіне ғана емес, жалпы тектік мәнділік. 

Бұдан шығатын қорытынды: адамды құнды, толыққанды ететін ол оның өткені, 

яғни басқа адамның басқа уақытта жасаған әрекеті. Уақыт табиғи процестермен 

ғана емес, тарихи процестермен де байланысты. Себебі, біз тарихты әрқашанда 

қарап, саралап, болған қателіктерді қайталамауға тырысамыз. Яғни, уақыт бар 

нәрсе, егер уақыт жоқ болса, онда қозғалыс та өмірде жоқ болар еді. Уақыт – 

бұл дүниені қозғаушы күш. Өткен шақтың ұғымы адам қоғам дамуындағы 

тарихи процестің жағдайында пайда болады. Ол жадыда сақталады. Егер, 

адамның жадысы зақымданса, адам жан дүниесі, санасы үшін кім немесе не 

екендігін білмейді, сезбейді. Бұл өткеннің, болғанның біздің болмыста ешбір із 

қалмағанын білдіреді. Ондай адамда болғанды еске түсіру, оны ой-сезім 

жүзінде болса да, қайта бастан кешіру болмайды. Яғни психиканың, ойлаудың, 

жалпы «Меннің» тұтастығы жоғалады. Демек, «Ғасырдан да ұзақ күн» 

романындағы өз анасын танымай, тек қожайынының бұйрығымен анасын атқан 

мәңгүрт ұл ең алдымен жадысынан айырылды, сөйтіп өз жадында уақыттан 

айырылды, бұл санадан айырылумен пара-пар.  

Мәселен, романдағы мәңгүртке айналған құлға келер болсақ, ол «өзіндік 

менінен» айырылу моментінен бастап, шаруашылыққа байланысты ауыр 

жұмыстан бас тартпастан атқара береді. Ол өзінің душар болған сипатынан 

қашу жөнінде мүлдем ойламайды. Сонымен жадысынан айырылған мәңгүрт 

абсолютті де нақты түрде де құлға айналады. Өйткені, жады адамдарды 

жануарлардан айырып тұратын басты ерекшелік. Жануарларда жады болады, 

бірақ, ол тәндік табиғи сипатта, яғни жанның емес тәннің жадысы. Антикалық 

ойшыл Аристотель жануарлардың жанын тәндік, органикалық және 

механикалық деп сипаттап береді. Сонымен бірге адам да табиғи тәндік жады 

болады, бірақ оның адам ретіндегі оның мәдени, яғни табиғаттан жоғары, одан 

асқандығымен сипатталуында. Өйткені жадының адами ерекшелігі, ол адамның 

тәнімен қоса мәдениетке де қатысты екендігінде. Адам жадысының ерекшелігі 

ол әлеуметтік-мәдени сипатта.  

Мәдени жадының басты ерекшелігі тарихи жады ретінде өткенді құтқаруға 

бағытталады. Яғни, өткеннің, өткен дәуірдің болмыс емеске батып кетуімен, 

естен шығарушылықпен саналы түрде күресуіміз керек. Бұл, тек ұрпақтардың, 

халық, ел тарихының сабақтастық байланысының аясында ғана тарихи әрбір 

ретте жалпы адамзат тегімен байланыста ғана ұсынылады. Мұндай жағдайда 

тектің жадысы санасыз, автоматты түрде әрекет ететін инстинкт ретінде емес, 

қайта адамның саналы, яғни, мақсатқа сай әрекет ету процесінде өніп, пайда 

болатын мәдениет ретінде көрініс береді. Адамдарда тектік пен индивидуалдық 

жады бір, өйткені бұл адамдарда ұрпақтан-ұрпаққа білім мен тәрбиенің 

процесінде меңгерілетін сананың айқын өрісі ретінде көрініс береді. Осы ретте 

индивидуалды мәдени жады қалыптасады, бұл тәннің механикалық жадысы 

емес, жеке тұлғалардың мендік жадысы. Сондықтан да, халықтық түсінік 

бойынша, жады мен сана бір.  
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Қандай ойшылды алып қарасақ та, ешкім мәңгүрттік дегеніміз мынау деп 

тоқталмаған, дегенмен де, кейбір айтылған ойлар осыған саяды. Олай 

дейтініміз, Шәкәрімде «зерек ақыл» және «сау ақыл» деген ұғымдар бар. Түсіне 

білген адамға екеуі екі бөлек нәрсе. «Зерек ақыл» – дегеніміз, бұл терең ақыл, 

өте жоғары нұсқада дамыған ақыл. Ондай деңгейге жете ақыл-ой 

қалыптастырған адам «Ар ұялар істен» іргесін аулақ салмақ. Демек, бұл 

заманның адамынан талап етілетін қорытынды түйін біреу ғана: Арлы Адам – 

ақылды адам болу, ондай адам «зерек ақыл»  иесі. Ал, «Өмір сырын көздесең...» 

атты өлеңінде Шәкәрім: 

«Сау ақыл, менің иманым, 

Аламын соған сыйғанын» [25, 151 б.], – дейді.  

Осы сау ақылдың қарама-қарсысы мәңгүрттік, өйткені мәңгүрттік сана дерті. 

Егер сана дертке шалдығатын болса, адам өзінен-өзі мәңгүрт болып шығады. 

Сондықтан да, Шәкәрім «сау ақыл, менің иманым» деп қадап жазып отыр. Бұл 

жерде, сондай-ақ, Шәкәрімнің ақыл мен болмысты тануға мүмкіндік алдым 

дегені деп те түсінуге болады. Иман – болмысты танудың мүмкіндігі. Шәкәрім 

сау ақыл арқылы рухты тану мүмкіндігіне, яғни иман арқылы күллі 

жақсылыққа жетуге болатындығын меңзеп отыр. Шәкәрімнің айтуынша иман – 

гносеологиялық, яғни танымдық категория. Оған жетудің жолы ақылдың 

саулығы екенін аңғартады. Демек, адам санадан ақыл, жүректен сезім, иман 

кеткенде мәңгүртке айналады.     

Сана – адам психикасының ең жоғарғы түрі. Сана бұл – адамдық феномен 

болып табылады, ол тіршіліктің өз әдісіндегі адам санасынан басқа ештеңе 

емес. Сана – адам танымында объективті шындықты идеалды түрде 

бейнелеудің формасы. Адамның өз болмысы мен қоршаған ортаның мән-

жайын, мазмұнын, ұғымын білуге белсенді қызмет атқаратын психологиялық 

процестердің (түйсіну, сезіну, қабылдау, ойлау, т.б.) заңды нәтижесі болып 

табылады. Сана шындықты бейнелеудің формаларын анықтайтын 

философияның және жалпы танымның ең басты  категорияларының бірі. 

Дүниедегі ең керемет құбылыс – адамның санасы. Сана – тек қана адам 

миының жемісі және әрбір жеке адамға тән дара қасиет. Жалпы, дүниеде болып 

жатқан қатынастар, адамзат игілігіндегі барлық рухани және материалдық 

жетістіктер, бір сөзбен айтқанда тіршіліктің бәрі сананың әсерінен. Сана 

әрқашанда белгілі бір қоғамдық даму дәрежесіне сәйкес келеді. Ол өте күрделі 

шығармашылық процесс. Себебі, ол – объективті ақиқат. Сана мақсат қояды, 

нысана белгілейді, болашақты болжайды. Ал, егер осы айтылып отырған адам 

санасына нұқсан келсе, алдына мақсат қойып, болашақты ойламақ түгілі, оның 

санасында өткенде, бүгінде жоқ, ондай адам өзінің өмір сүруінен де бейхабар 

күйге түседі, яғни ол – мәңгүрт.    

Жалпы, санаға байланысты функционалдық көзқарастан туындайтын 

мәселеде, адам мен қоғам үшін қандай міндеттерді орындайтындығы туралы 

айтсақ, жауап мынандай: егер адамның қоршаған өмірі, шығу тегі мен мазмұны 

бойынша адам санасына қатыстылығы жөнінен бастапқы болып табылса, ал 

функционалдық тұрғыдан ол адамдардың шынайы әрекеттеріне көзқарас 

бойынша анықтаушы болып табылады. Адам әрекет жасардан бұрын, оны әуелі 
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басында жасайтындығында, сосын барып практикалық әрекеттердің идеалдық 

үлгісін жасайтындығында болып отыр. Бірақ, сана осының бәрін өзі 

атқармайды, себебі, сананың мазмұндық жағы бар, оған, елес, көзқарас, түсінік 

және тағы басқасы жатады. Осының барлығы адамның қоршаған ортаға 

қызметінің көрінісі және танымның нәтижесі болып табылады. Олар біртіндеп 

жинақталады, олардың ең маңыздылары бөлініп, қоғамның рухани және 

әлеуметтік өміріне орнығады. Осылайша, білім, ақиқат, салт-дәстүрлер сананың 

белгілі стереотиптері, мінез-құлық, адамдардың ойы мен өмірінің бейнесі 

қалыптасады. Мыңдаған жылдар бойында алынған қоғамдық өмірдің осынау 

мазмұнды элементтері тұрақты және ұрпақтан-ұрпаққа беріледі. Оқиғалардың 

үздіксіз тармағы адам санасында немесе қоғамда қалыптасқан дағдыларды бұзу 

қажеттілігін туғызады және қоғамда жаңа талаптарды, көзқарастарды әзірлеуге 

итермелейді [26, 9 б.].  

Адам болмысында ең жетекші роль атқаратын күш сана деп атасақ, сол 

сананың бір жағынан рухани бағдарларға, екінші жағынан табиғи бағдарларға 

тәуелді болатын тұстары көп. Бұл адам болмысының ажырамас құрылымдық 

элементтері. Табиғи болмысымыз үнемі өзімшілдікке, жеке қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуге, сезімдік рахат пен ләззатқа бөленуге итермелейді. Қоғамның 

ең басты байлығы адам қоғамның өзі ойлауға қабілеті, сана мен жігерге ие 

индивидтер жиынтығы, сондықтан да қоғам дамуының концепциясында адам 

қызмет субъектісі ретінде басты орын алуы қажет. Адам экономикалық, 

әлеуметтік, саяси және рухани салаларда қандай жетістіктерге қол жеткізгеніне 

қарамастан, Канттың сөзімен айтсақ, бізден биік жұлдыздар мен біздің 

бойымыздағы адамгершілік заңдылықтар туралы ойлануымен болады. Егер 

қоғам материалдық игіліктерді өндіруді ғана бірінші қатарға қойып, 

адамдардың рухани самғауын тежейтін болса, одан қоғамның келешегі 

бұлыңғыр [27, 11 б.].  

Сана өткен тарих қаратқан тарихи тәжірибені, білім мен ойлау әдістерін 

сіңіріп, шындықты идеалды түрде меңгереді, бұл орайда жаңа мақсаттар мен 

міндеттер қояды, болашақ құралдардың жобаларын жасап, адамның бүкіл 

практикалық қызметін бағыттап отырады [28, 371 б.]. Сана жалпы есі түзу 

адамның бәрінде бар. Қазақ дүниетанымында Алладан «Бала бер, бала берсең 

саналы бер!» деп сұрауында үлкен мағына жатыр, яғни сана адамның адам 

екендігін білдіретін басты белгі.  

Сананың ең маңызды жағы бұл – өзін-өзі тану. Мәселен, мәңгүрттер өзін-

өзі мәңгүрт деп санамайды, оның жасаған іс-әрекеті де ол үшін адам өміріндегі 

болуға тиіс әрекеттер сияқты, себебі олар өзін-өзі танымайды. Өмір адамнан 

сыртқы дүниені ғана танып білмей, сондай-ақ өзінде танып-білуді, талап етеді. 

Адам дүниені, өмірді тануды ең алдымен өзінен бастауы керек. Бұл аксиомаға 

айналып кеткен қағида. Адамның өзін-өзі тануы дегеніміз – өз іс-әрекеттеріне 

бақылау жасауды, өз қылықтары үшін жауап беруді талап ететін әлеуметтік 

өмір жағдайларының әсерінен қалыптасады. Ал, сананы ояту дегеніміз өзіндік 

«Менін» түсіну. Өзіндік «Мен» дегеніміз – әр адамның өзін өзгелер арқылы 

айғақтауы. Әр адамның «Мені» осы қатынастарда айқындалады, бекиді. «Мен» 

әрбір адамның адамдық кеңістікте, бөлектенген уақытта шектелген тәні ғана 
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емес, сол тән иесі субъектінің басқа да сондай субъектілермен қатынастарының 

түйіні. Барлық жансыз нәрселер мен төмен деңгейлі жанды организмдерге 

ұқсамайтын адам болмысының «Мені» өзіне-өзі, өз өзегіне, рухының астарына, 

болмысына ерекше бойлау.  

 Мен – ол еркіндік, себебі, ол өзін-өзі жасайды, ол толассыз әрекет, әрі сол 

әрекеттің нәтижесі. Өзінің «менін» толық түсіну үшін адамның өз жанымен өзі 

кеңесіп отыруы, өз-өзіне есеп беруі оның бірте-бірте кемелденуіне үлкен 

септігін тигізеді. Адам баласы іздеген таза ізгілік, ақиқат, игі құндылық, 

осының барлығы сыртқы нақтылықта емес, қайта сыртқы нақтылықты көрініс 

еткен күйде оның рухани дүниесінің ашылмаған, оянбаған күйінде жатады. 

Рухты иітіп, осынау құндылықтар мәйегін ояту да, ғұмыр мәнділігі мен 

мәнерінің бұлжымас арқауына сусындап өмір сүру де – әр адамның өз 

«Менінің» еншісінде.  

 А. Иассауидің ойынша адам өзін-өзі тану арқылы феноменальды, көрнекті 

өзіндік мәнін жояды, оның орнына өзіндік, нақты ақиқат «Менін» табады. Ол 

үшін адам өз-өзіне сенуі қажет. Сенім жүректе орналасқан. К. Ясперс: «Өз 

ішіме бойлаған сайын, өз-өзімді тыңдаған сайын, мен өз жаныма жазылып 

қойған мына бір сөздерді оқи беремін: адал бол, сонда сен бақытты боласың!. 

Бұл ережені мен биік философиялық принциптерден шығарып алып отырғаным 

жоқ, мен оларды жүрегімнің тұңғиығынан тауып аламын» [29, 484 б.], – дейді.  

Сондай-ақ, адам өзін-өзі тануға ұмтылу арқылы ақиқаттың арақатынасын 

таниды. Бұл жолда адамға қайраты мен ойына сүйену қажет. Ой арқылы ғана 

адам әр нәрсенің мүмкіндігін байыптай алмақ. Адам дүниені өзгертуі үшін ең 

алдымен өз-өзін тануы, өзгертуі тиіс. А. Қасабек бұл жөнінде: «Өзіңді таны 

және өзгерт – бұл даналықтың үлгісі, халқымыздың ойлау жүйесінің өзекті 

мәселесі» [30, 153 б.], – деген толғамды ойын ұсынады. Әр адамның өзіндік 

санасы болуы тиіс, ол сол арқылы өзін-өзі танып, өзгерте алады.   

«Сана ең алдымен адамның табиғатқа, қоғамға, басқа адамға, сонымен 

қатар, өз-өзіне деген қатынасы» [31, 19 б.].  

Таным процесінде адамның өзіндік санасының алатын орны ерекше. Адам 

ақиқатқа жеке өзіндік санасы арқылы ғана жетеді. Әр адамның өзіндік 

санасының қайталанбайтын ерекшеліктері мен қабілеттері бар. Өзіндік сана ол 

қазақ халқы үшін адамның дүниеге шығармашылық көзқарасы мен рухани 

құндылықтарды ескеруімен тығыз байланысты. Бұл адамның дүниеге ой 

көзімен қарауы. Адамның дүниеге ой көзімен қарауы, оның өзін адам ретінде 

қалыптастыру қабілетіне ие болғандығын білдіреді. Демек, адамның өзіндік 

санасы дегеніміз – дүниеге бас көзімен емес, ой көзімен қарау. Қай кезеңнің 

ойшылдарын алып қарасақ та, Конфуций, Мен-цзы, Сократ, Платон, 

Аристотель, Руссо, Кант, Камю, Сартр, Ясперс, Шелер сияқты аты әйгілі 

әлемдік деңгейдегі ғұлама-ойшылдардың ешқайсысы да философиялық 

антропология бағытындағы ең күрделі де, шексіз саналатын адамның өзін-өзі 

тану тақырыбын айналып өткен емес. Олар жай ой тартып қоймай, осы 

мәселені жан-жақты талдау үрдісінен өткізеді. Мәселен, И. Кантша айтсақ, 

ойлау дегеніміз – өз-өзіңді тану, Платон үшін, ойлау дегеніміз – адамның өз-

өзімен сұхбаты.   



 30 

Адам өмірге неғұрлым ой көзімен қараған сайын – адамгершілік, ар- 

ұжданның құндылық және адамсүйгіштік қасиетіне бойлай еніп, оның 

философиялық мәнін соғұрлым терең түсінеді. Адамгершілік, ар-ұждан 

дегеніміз – адамзаттың өмір тарихында тәжірибеден өткен, сыналған, көз 

жеткізілген адами нақты сүйенуге болатын моральдық құндылықтардың 

жүйесі. Неміс ойшылы Канттың ойынша, адамгершілік дегеніміз – басқаның 

орнына өзіңді қоя білу. Қытай ойшылы Конфуций үшін өзіңе тілемегенді өзгеге 

тілемеу болса, Шәкәрім үшін адамгершілік – ар-ынсап, жүрек тазалығы, адамға 

деген шексіз махаббат, оның еркіндігі мен бақытын мойындау.  

 Өзіндік сананың пайда болуының өзіне тән диалектикалық ерекшелігі бар. 

Адамның өзіндік санасы алдымен оның табиғатқа, қоғамға, өзге адамдарға және 

өзінен қатынасынан пайда болады. Бұл қатынастың негізгі түп-тамыры 

адамның еркіндікті аңсауында жатыр. Өйткені адам қызметінің нәтижесінде 

табиғаттан да, қоғамнан да, өзге адамдардан да, кейде тіпті өзінен де еркіндікте 

болып, өз билігін қолына алуға ұмтылады. Ендеше, өзіндік сана мен адамның 

еркіндігі, бостандығы бір-бірімен қабаттасып жатқан диалектикалық құбылыс 

[32, 211-212 б.]. Демек, адам еркіндігін сақтап қалу арқылы, өзіндік санасын да 

сақтап қала алады. Осы арқылы өмірдегі өз орнын анықтайды. 

 Еркіндік – адамның мінез-құлқын, іс-әрекетін, бітім-болмысын саналы 

түрде меңгере алу қабілеті. Адамның еркіндігі әсіресе Еуропа философиясында 

ең негізгі мәселе ретінде көтеріліп, олар адамның еркіндігі туралы мәселені 

әлеуметтік тұрғыдан зерттеген болатын. Мәселен, Локк, Гельвеций, Гоббс, 

Руссо, Вольтер сынды ойшылдар адамның сана-сезімі мен еркіндігін дәріптеу 

жолында өзіндік ұстанымдар ұстанды. Вольтер адамның еркіндігін жоғары 

бағалап, оны адамның табиғи құқығы деп көрсетсе, Спиноза адам еркіндігін 

рұқсат ету шегімен емес, оның ақылға қонымдылығымен анықтауды ұсынады. 

Өйткені, адам бостандығы табиғи қажеттіліктерді тани білу шекарасының 

негізінде ғана мүмкін деп есептей отыра, ерік пен сана – бір нәрсе деген түйінге 

келеді. Бұл концепция бойынша саналы ерік қана бола алады. Демек, еркіндік 

дегеніміз – біздің іс-әрекеттеріміздің қажеттіліктермен анықталатындығын 

анық білу, соған саналы түрде мойынсұна білу, соның жолымен ғана жүру, яғни 

еркіндік – адамның дүниеде болуының негізінде жатқан қасиет.  

«... Еркіндіктің не нәрсе екендігін айтсақ, ол – адамның кім, не және қандай 

болатындығын қалыптастыру, даму жолында, өз өмірінде түбінде тек өзі 

анықтайтындығы немесе анықтамайтындығы...» [33, 29-30 б.], – деп жазды      

Қ. Әбішев.  

Адам өзін-өзі жасайды, немесе жасамайды. Мәнділікті қалайды немесе 

қаламайды. Әрбір адам өмірінде оның барлық жеке, нақты талпыныс, 

қызметтерінің түпкі негізінде үнемі еркіндікке талпыныс жатуы тиіс. Дамыған 

адамның жан-дүниесі бүкіл әлемге пара пар. Осыны универсалдық деуге 

болады, оның мазмұны – еркіндік осындай болуға жол ашады деген сөз. 

Еркіндік адамның дүниеде болуының бастамасы ғана. Ондай болудың белгілі 

бір жолдары мен үрдістерін қалаған адам оны өмірде орнату және нығайту үшін 

соған сай іс-әрекеттерге көшу қажет. Соларды табу, таңдау, іске асыру 

еркіндіктің құзырында.  
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Адам тұлғалық және әлеуметтiк қабiлет-қасиеттерiмен күштi де құдiреттi. 

Адам құдiретi оның еркiнде, күш-жiгерiнде, саналы ой-пiкiрiнде, жүйелi 

iскерлiгiнде [34, 39 б.].  

 Еркіндіктің өзі – мәндердің мәні. Түптеп келгенде адам өмірінің ақырғы 

мәні еркін өмір. Еркіндік қана адамды адам етеді, еркіндікті мойындау адамды 

адам ретінде бағалау деген сөз. Адамдықты онсыз сақтау мүмкін емес. Жеке 

адамның бүкіл тарихта да, осы кезде де толық мәнінде еркін болуы қияметтей 

қиын, ал құлшылық оңай. Адамдардың көбінесе құлшылыққа ойыса салатыны 

да содан. Қазіргі ортада адамның таным процесіндегі ішкі рухани 

қабілеттерін ескермей, дүниетанымдық жолда көбінесе байлыққа құмарту 

негізінде өзінің рухани «Мен» – н айырылуы, оның тұлға ретінде қалыптасуына 

кері ықпал етіп отырғаны шындық. Бұл жағдайда, қоғамда кейбір адамның ерік 

бостандығы шеңберінің ұлғаюы, екіншілерінің еркінің шектелуіне әкеліп 

соқтырып, кейбіреулерінің өз болашағына үмітсіздікпен қарау тенденциясы 

қалыптасады.  

 Ежелгі грек философы Сократ егер заттың мәнін, қайдан шыққандығын 

білмесек те, өзіміздің кім екенімізді білуімізге болады деген екен. Оның 

пікірінше, адамның өзін-өзі тануы ең басты әрі пайдалы білім. Адам ең 

алдымен, әрбір істеген ісінде өзіне-өзі жауап бере білуі қажет. Бұл рухани 

еркіндіктің бұйрығы. Ол адамның ақыл-ойына, біліміне қарай рухани тұрғыда 

еркін бола түсетіндігін меңзейді. Еркіндік мәселесі қазақ философиясында 

ойшылдардың, ақын-жыраулардың да назарынан тыс қалмады. Олар адамның 

еркіндігі туралы мәселеде қоғамдық ортаның адамды қалыптастырудағы 

маңызын, адамның қоғамдық ортаны жасаудағы өзіндік мәнін ең негізгі орынға 

қойды. Ал, бүгінгі ортада адамның еркіндігі сыртқы жанама тұрғыда қалып 

келеді, себебі, біз өзіміздің ішкі еркіндігімізді (рухани тәуелсіздігімізді) әлі де 

толық мойындай алмай отырмыз. Ол үшін ең алдымен, барлық ізгі рухани 

белсенділіктер басылып қалатын құлдық жағдайдан шығып, шынайы еркіндікке 

қол жеткізу бүгінгі жаһандастырудың қатаң бәсекелестігі жағдайында саяси, 

әлеуметтік-экономикалық дербестікпен қатар, рухани тәуелсіздікке ие болуды 

да қажет етеді. Бұл үшін замана ағымына лайықты сырттан енгізілген соңғы, 

бірақ барлық руханилықтан жұрдай жалаң технологияларды енгізу жеткіліксіз, 

мәңгүрттік жағдайдан арылу үшін ұлт тәрізді күрделі жүйенің қалыпты 

өмірқамын қамтамасыз ететін төлтума тарих пен мәдениеттің өзегін құрайтын 

ұлттық дүниетанымды, рухани қайнарларды қайта қалпына келтіру арқылы 

қоғамның өзіндік тарихи санасын қалыптастыру керек [35, 4 б.].  

Адам өз болмысын қалыптастыру жолында білім алып, қоғамдық ортада 

қызметке араласып, белгілі бір көзқарас қалыптастырады. Бұл оның санадағы 

тарихи кезеңі. Яғни, сыртқы ортаның, тарихтың, адамзат өмірінің, сол сияқты 

әртүрлі идеялардың адам санасындағы көрінісі. Демек, адам өмірінің тағы бір 

маңыздырақ кезеңі ол – тарихтағы санаға айналу.  

Тарихтағы сана дегеніміз – сен өзіңе дейінгі адамзаттың жасаған 

құндылықтарын өзіңе сіңіріп, одан сусындап қана қоймай, содан өзіңді тауып 

алуың қажет. Яғни, өзіндік сана, басқа бір өзіндік сананы тудырады. Неміс 

ойшылы Гегель өзінің «Рух феноменологиясы» деген еңбегінде: «Өзіндік сана 
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үшін одан тыс тұрған өзіндік сана бар. Бұның екі түрлі мағынасы бар: 

біріншіден, ол басқа өзіндік санада өзін жоғалтып, басқа бір мәнге ие болады; 

екіншіден, ол басқаны бөтен мән ретінде көрмей, ол басқадан өзін көреді» [36, 

277 б.], – дейді.  

Тарихи санаға өту процесінде адамның өзіндік санасы, өзіне дейінгі 

қалыптасқан халықтың санасынан өзін көреді. Сол басқа бір өзіндік сана 

арқылы өзін-өзін табады. Сол адамның өзіндік санасының өзін-өзі табуы сол 

сананың орынын анықтайды. Адамның өзіндік санасының қалыптасуында оның 

өзі өмір сүрген қоғамы, адам мен қоршаған ортаның ара-қатынасының орны 

зор. Осы тұрыдан келгенде, бүгінгі қоғам адамдары үлкен қайшылықтарға 

ұрынуда. Бұның басты себебі, бүгінгі ұрпақ өздеріне дейінгі қалыптасқан 

тарихи санадан ажырап қалды. Тарихи сана адамзаттың өз жағдайын уақыт 

ағымында, өзінің осы шағын өткен шақпен және келешекпен байланыста 

қарастырады. Өткен жолын белгілей отырып, адам өзінің әлеуметтік сапасында, 

оның нақтылығын да аңғарады.  

 Тарихи сана – бұл бүгінгі ұрпақтың әлеуметтік жады. Әлеуметтік жады 

формасы жағынан әмбебап және мазмұны жағынан нақты болып келеді. 

Сондықтан да тарихи сана қашанда нақты-тарихи, әлеуметтік, ұлттық және 

дара индивидуалдық мазмұнмен толтырылады. Қазіргі жағдайларда әлеуметтік 

жадының үш деңгейінде де – жаhандық деңгейінде, ұлттық деңгейде және 

индивидуалдық деңгейде түбірлі өзгерістер болып жатыр: адамдық 

индивидуалдық деңгейде антропологиялық төңкеріс орын алды, әлеуметтік 

немесе этностық деңгейде ұлттық сана-сезімнің бұрын-соңды болмаған дүмпуі 

байқалды және жалпыадамзаттық ғаламдық деңгейде ақпараттық жаhандану 

үдерісін бастан кешіп отырмыз. Тарихи жады немесе әлеуметтік ес неғұрлым 

терең болған сайын адам да, тұтастай алғанда қоғам да рухани бай болады. 

Бүгінгіні түсіну мен болашақты болжау үшін өткенді білу тарихи білімнің 

негізгі арқалайтын жүгі екендігі рас. Тарихи өзіндік сана ұлттың бірегейлігін 

қалыптастыратын құнарлы орта болып табылады, әрбір халықтың өзіндік 

«Менін» ұғынуына септігін тигізеді. Халықтың өзіндік санасы мәдени және 

тарихи тамырдан ажырамауы тиіс және оның үстіне, ол жаңашылдық даму 

үрдісіне сіңірілген берік әлеуметтік және философиялық дәстүрге сүйенуі 

қажет [35, 3 б.].   

Халық халық боп қатарға қосылу үшін, ұлт ұлт болып рухтану үшін, ең 

алдымен, оның тарихи жадын оятып, тарихи санасын жаңғыртып, 

қалыптастыру керек. Тарихи сана қалыптасу үшін халықтың тарихын, ұлттың 

мүддесі тұрғысынан  тарихи шындықты ашу керек. Айқарып көрсетіп, 

ұрпақтың санасына құю керек. Халық үшін де, ұлт үшін де тарихи жады мен 

тарихи  санаға жасалынған қастандықтан өткен жауыздық жоқ. Өйткені тарихи 

жады өшіріліп, тарихи сана жойылған тұста шыққан тек оталып, тартылған 

тамыр қырқылмақ. Өткен – құрдымға кетіп, ал ертең – беймәлім болып қалмақ. 

Ондай кезде ұлт ұлт болудан қалады. Бұл ретте, ақыл-ойдың алатын орны 

ерекше. 

Ақыл-ой да сананың негізінде қалыптасады. Ақыл – адамды басқа тіршілік 

иелерінен ерекшелейтін аса маңызды қасиет. Ақыл-ой және адам бір-біріне жат 
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емес. Өйткені тірі тіршілік түрлері ішінде адам ғана ойлау қабілетіне ие. Ежелгі 

ойшылдар еңбектерінде ақыл-ой қабілеті ерекше бағаланып, ақылдың екі 

деңгейі болатыны айтылады. Ол – пайым және парасат. Пайым – ақылдың 

табиғи күші, ол әрбір адамға тән. Есі дұрыс әрбір адамның тіршілік дағдыларын 

қай дәрежеде меңгергендігіне байланысты ойлау жүйесінің ең төменгі буыны. 

Парасат – ойдың мүлдем жаңа таным-білімдерді қорыта алатын және 

шындықтың аса терең мәнін танып біле алатын жоғары жасампаздық қабілеті.  

Философияда ақылдың екі деңгейін зерттеуге неміс философы И. Кант зор 

үлес қосты. Ол ойлау жүйесінің үш қасиетін бөліп атайды: жалпыны тану 

қабілеті (тіршілік ережелерін белгілеуі немесе ұғып алуы) – пайымдылығы, 

ерекшені жалпымен байланыстыруы (яғни жеке жағдайларды жалпының 

ерекшелігіне ендіру) – тұжырымдау қабілеті, ерекшені жалпы арқылы анықтау 

қабілеті(яғни принциптерді шығару қабілеті) – парасаттылығы. Осының бәрін 

жеке-жеке талдай келе И. Кант алдымен ақыл дамитынын, тәжірибенің 

негізінде ой айқын тұжырымдарға, сонан соң тұжырымдар көмегімен 

ұғымдарға жететінін, содан кейін бұл ұғымдардың негіздері және себеп-

салдарлары ақылмен танылып, ең соңында ғылыми жүйеге келтірілетінін 

дәлелдейді.   

«Ақыл-ой дегеніміз – адам қызметінің адамдық мөлшері» [37, 92 б.]. 

Адамның ойы мен ақылына тұсау салуға болмайды. Қазақ философиясында 

Шәкәрім «ақыл» мен «ой» ұғымын жоғары қоя білді. Бұлар адам өмірін 

жақсартатын ұғымдар. Әрбір іс-әрекетте ой мен ақылдың мәні терең деп 

философиялық тұжырым жасайды. Адам болмысында ақыл-ойдың маңызы зор 

екенін ескертіп, ойдың тұмшалануына, қыспаққа түсуіне қарсы бола отырып, 

бұндай ойды «ноқталы ой» деген түсінік арқылы анықтайды. Ноқталы ой – ол 

қалыпты, шектеулі ойлау. Ноқталы ой жеке адамның жан бостандығына,  

рухани дамуына, адами сананың өзін-өзі тану үрдісіне бөгет болады. Кезінде, 

тоталитарлық кезеңде неге барлығын бірдей ойлауға, бірдей сөйлеуге 

мәжбүрледі? Өйткені, бір ізбен, бір соқпақ пен жүру бірыңғай ойды, яғни, 

«ноқталы ойлы адамдарды» қалыптастырады. Бұл өз кезегінде, адамның еркіне 

нұқсан келтіріп, рухани деградацияға ұшыратады. Сол кездегі саясат үшін, отар 

елдерді емін-еркін билеп төстеудің, өзінің ұлттық болмысынан жатсындырудың 

ең тиімді жолы еді. Адамның ақыл-ойына жасалған тосқауыл, адамның ішкі 

құндылықтар сапасының жұтаң тартуына, салт-дәстүр мен сана болмысының 

матаулы күйге түсуіне әкеледі.  

Негізінен ақылдың  жауапкершілігі – адамды тіршілік кеңістігінде 

толықтай бақылап және реттеп отыруында. Демек, Абайдың адамзатқа ең 

керектілерді сараптауда «харекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек» 

тәрізді қадір-қасиеттерді екшеп алуы бекерден-бекер емес. Сондай-ақ, Жүсіп 

Баласағұн: 

      «Ақылды адам қорын бақпас, ой бағар, 

Жан семіртер, ой семіртер, ойланар» 

[38, 23 б.], – деп, ақыл-ойға баға беріп, өзінің дүниетанымының негізгі 

концепциясына айналдырады.  
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 Ақыл әр адамда әр түрлі болады. Сондықтан тек ақылының қуаты күшті 

адамның ғана рухы күшті болмақ. Неміс ойшылы А. Шопенгауэр үшін біздің 

санамыз елестету ғана. Ол ақыл туралы: «Ақылдың табиғаты әйелдің табиғаты 

сияқты. Ол тек қабылдау арқылы туа алады. Ол өз алдына жеке түк те емес» 

[39, 238 б.], – деп жазса, Шәкәрім ақылды осынша түкке тұрғысыз деп қарауға 

қарсы болып, ақыл – ол жанның қасиеті дейді. Абай да, жылы жүрексіз ақылға 

нұр бітпейді дейді. Яғни, бұл жерде Абайдың айтпағы – рухтың тазалығын 

сақтау. Бүгінде, ақылсыз адамның болуы кемде-кем, біздің дәл қазіргі 

қоғамдағы адамдардың соншалықты ұсақталып, қалыптасқан ұлттық 

дәстүрлерден ауытқып, өзімізбен-өзіміз болуға емес, керісінше өзгеше күн 

кешуге барынша тырысып жатқан заманда, дәл осы Абай мен Шәкәрім айтқан 

рухтың тазалығы, жанның тазалығы кенжелеп қалды.   

«Ақыл-ой дегеніміз рух» деген Гегельдің пікірінше, рух ақиқаттың негізі, 

руханилық адамдардың адамгершілік өмірі. Адамдардың адамгершілік өмірі –

жеке тұлғаның, адамдардың өз өмірі. Мұндай мәселенің өзі дүниеде, 

объективтік шындықта зат, құбылыстармен қатар олардан тыс, бірақ солардың 

болмыстық тынысын қамтамасыз етіп тұратын жан-жақты, сан алуан 

байланыстар бар екендігін көрсетеді [40, 171 б.]. Ақыл – адамның сезімінің, 

түйсігінің, ұғымының синтезі, ал рух болса адам ақылын, сезімін демеп, жебеп, 

шабыттандырып, қолдап-қолпаштап отыратын жоғарғы табиғаттан тыс тылсым 

күш тәрізді. Ақыл мен рухтың бір нүктеге түйісетін тұсы бар. Ол мынау: 

ақылды адам ғана рухты болады. Ал, ақылсыз сана-сезімі төмен адамға рух 

жоламайды, оны қолдамайды. Ақылсыздық бұл – қасіреттердің ішіндегі ең 

үлкені, адами мәннің жойылуы. Адамның ақылсыз болмысы – бос әбігершілік. 

Адамзат аса ауыр ақыл жолын таңдап алса ғана ісі оңға басып, мәңгүрттікке 

тосқауыл қоя алады. Ақылсыз ақиқатты да тану өте қиын. Олай болса, 

мәңгүрттік – ақиқатты тануға бөгет жасайтын қатынас. Оған Батыс 

философиясында Ф. Бэконның «елестерін» келтіруге болады. Адамның ойлау 

қабілетінің әртүрлігіне байланысты пайда болатын «елестер» әр адамның өзіне 

тән ерекшеліктерінің бар екендігінің дәлелі. Ф. Бэконның пікірінше, ғылым 

адамның табиғаттан үстемдігін қамтамасыз етеді және бақытты қоғам құрудың 

алғышарттарын қалыптастырады. Ол үшін философия әлемді тану жолындағы 

гносеологиялық схемалар мен стереотиптерді тазалауы қажет. Бэконның 

пікірінше, ақиқат білімге қол жеткізу үшін төрт адасушылықтан «елестерден» 

құтылуы керек. Оның екеуі адамның табиғатынан оларға тән болса, қалған 

екеуі әлеуметтік ортадағы қарым-қатынастар негізінде пайда болған. Адам 

танымына тән алғашқы ерекшелік ретінде «рулық елесті» (адамдардың өз 

табиғатына байланысты соқыр нанымдары, олар адамзат рухының 

біртүрлілігінен немесе оның теріс түсінігінен немесе сезімнің қабілетсіздігінен 

туындайды) қарастыруға болады. Әр адам табиғатынан әртүрлі болатындықтан 

олардың сезіну мен ойлау мүмкіншіліктері де әртүрлі деңгейде дамиды. 

«Адамдардың көбі өздері үйреніп қалған және үғынуына жеңіл нәрселерге 

сенімін жоғалтпауға тырысады, себебі олар пайдалы да және басқалардан 

дұрысырақ көрінеді» [41, 22 б.]. Әр адам өз ақыл-ойының мүмкіншіліктеріне 

кәміл сенеді де, басқаларға назар аудармайды. Ф. Бэкон мұндай қасиеттің, яғни 
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«рулық елестің» жеке адамның бойында ғана емес, жалпы адамдарға тән 

ерекшелік екенін айта отырып, оның мағынасын, «үңгір елесі» (адамдардың 

кейбір топтарына тән қателесулер) туралы ойларында жан-жақты ашады. 

«Үңгір елесі» әр адамның бойына тән, оның субъективтілігін көрсететін 

қателесушіліктер. «Үңгір елесі» әртүрлігімен ерекшеленеді, себебі олар таным 

үдерісін әртүрлі субъективті бұрмаланушылық пен өзгертушілікке әкелетін 

адамдар табиғатының әрқайсысының ерекшелігін көрсетеді...» [42, 30 б.]. 

«Үңгір елесі» арқылы Бэкон адам табиғатының ерекшелігінің субъективтілігін, 

қайталанбайтындығын көрсетеді. «Базар елесінде» (шындықты нақты 

бейнелемейтін және жалған түсініктерді тудыратын, ақылды азғырып, бұзатын 

сөздер) Бэкон жақсы сөздермен, алдап арбаушылықпен өз мақсаттарына жеткісі 

келу, адамдар арасында жасандылық қарым-қатынас тудыратынын, бұл да адам 

болмысының ерекшелік деңгейінің бір белгісі екендігі туралы айтады. Осыған 

байланысты пайда болатын «театр елесінің» (басқалардың көзқарастарын сынға 

салмастан игеруден пайда болатын қателесулер, сондай-ақ, адамдардың жанын 

әртүрлі философиялық догматтар, әртүрлі құбылмалы дәлелдеу заңдары 

арқылы меңзеп алады) мағынасын адамдардың сана-сезіміне әсер ететін қате 

көзқарастар мен теориялар құрайды. «Олар катаракт сияқты көзді байлап, 

ақиқатты ашуға кедергі жасайды» [43, 79 б.], – дейді. Бұлардың барлығы 

адамдардың санасында ауытқушылық тудырып, адасушылыққа әкеп тірейді. 

Сөйтіп, сана дертке шалдығады.  

Сондықтан да, Ф. Бэкон басты-басты «төрт елесті» атап, адамдарды 

надандыққа және стереотипке қарсы күресу бағдарламасын ұсынады. Ол үшін 

Ф. Бэкон адамдарға санадағы тосқауылдардан құтылып, нағыз танымға жол 

сілтеуге мүмкіндік беретін жолды таңдауды ұйғарады [23, 43 б.].   

А. Амребаев: «Ф. Бэкон сияқты Шәкәрім де адамға объективті шындықты 

тануға кедергі жасайтын «елестерді» шолақ ой деп атап, оған қарсы шықты» 

[44, 17 б.], – деп жазған еді. Бірақ бұл жерде, Шәкәрім айтқан «шолақ ой» мен 

Бэкон көрсеткен «елестер» бірдей емес. Олай дейтініміз, шолақ ой ол тек 

өзіндік санаға айналмаған – сана. Өзіндік санасы оянғанда адамға бұдан 

құтылуға болады. Шолақ ойлау негізінен көпшілік санаға тән қасиет. Көпшілік 

сана әрқашан жеке адамның өзіндік санасымен сәйкес келе бермейді. Өйткені 

қоғамдық орта тудырған қатынастар көбінекей көпшілік сананы анықтайды. Ол 

қатынастар тудырған сана үнемі адамның адамдық мәніне, еркіндігіне 

бағыттала бермеуі мүмкін. Шәкәрім айтатын шолақ ой дегеніміз – ешқандай 

логикалық дәлел жоқ, жетімсіз, неғұрлым абстрактілі ойлау. Сондықтан, кейбір 

ірі ғалымдардың арасында да өзіндік санасы қалыптаспаған адамдар жүре беруі 

мүмкін. Әсіресе, шолақ ой Шәкәрімнің ойынша жүрегінің таразысы жоқ, кім 

көрінгеннің айтқанына жығыла салатын адамдарға тән қасиет. Ал, елестер ол 

адамдардың табиғатында оған тән нәрсе сияқты еленбестен жүре беруі мүмкін, 

сөйтіп санаға тосқауыл болып, нағыз танымға, ақиқатқа шек қойылады. Ол 

үшін адам өзінің көкірек көзін, ой көзін жауып тұрған нәрселерден тазартуы 

тиіс. Адам бұдан тазармай ақиқаттың шынайы бейнесін көруі мүмкін емес. Осы 

ретте ойымызды толық ашу үшін, тағы да Шәкәрім тағылымына сүйенейік, ол: 

«Адам ақиқатты бас көзімен емес, ақыл көзімен көреді» [45, 6 б.], – дейді. 
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Адамдағы осындай екі көзді ажырата айту көне заман ойшылдарынан бері 

өзекті ой ретінде көтеріліп, жалғасып келеді.  

Бас көзі дегеніміз – тәнде орналасады, ал ақыл көзі адам болмысын 

құрайтын ақыл мен жан арқылы әрекет етеді. Бас көзі сезімдік таным бастауы 

болса, ақыл көзі логикалық танымға қызмет етеді. Логикалық танымның 

сезімдік танымнан биік тұратыны белгілі. Сезімдік таным сәттік көрініс, 

мәлімет қана қабылдаса, логикалық таным әр нәрсені арғы-бергі, жан-жақты 

болмысымен танытады. Демек, ақыл көзі әр нәрсенің де ақиқатын анықтайды, 

ал, бас көзі – нәпсі, жеңіл түсінік, алдамшы рахатпен байланыста танылады. 

Бүгінде, ойдың дені жеңіл-желпі дүниелермен алмасып, нағыз танымға, ақиқат 

пен аныққа жету біршама қиыншылықтар тудыруда.      

Абайдың тілімен айтқанда, «танымассың, көрмессің, қаптаған соң көзді 

шел». Ойдың көзін шел басқан кезде адам дүниенің, ақиқаттың шынайы 

болмысын көре алмайды. Адамның ой көзін әртүрлі нәрселердің жауып 

тұруынан, олардың дүниеге деген көзқарастары түрліше қалыптасады. 

Біреулері дүниені мал, ақша, атақ-даңқ арқылы бағаласа, енді біреулері киім, 

тамақ, яғни тойынған өмірі арқылы бағаламақ. Сондықтан жүректің көзін 

әртүрлі кедергі жасайтын нәрселерден тазалау адамдыққа түсудің ең негізгі 

жолы. Адам өз ішіндегі кедергілерден арылуы керек. Кедергілер бұл адамның 

жүрегінде орын тепкен кір. Бұдан адам өзі бірте-бірте арылмаса, мәңгүрттікке 

шалдығады. Осы кірді қашырғанда, оның кеудесі толған даналыққа айналады 

деген терең дүниетаным осыған сай. Абай осындай адамды – нұрлы ақыл иесі 

дейді. Әдетте адамзат баласы өз болмысындағы ең биік нәрсе – ақылға 

ұмтылып дана болса, тән, нәпсі жолында жүріп өзіндік қасиетін жоғалтады. Әр 

нәрсенің орны мен жөнін, өлшемін білу таза, сау ақылсыз жүзеге аспайды. 

Демек, Абайдың нұрлы ақылына, Шәкәрімнің таза, сау ақылына ие болу, 

бүгінгідей өзгермелі қоғамда – әр адам мен жалпы адамзат үшін өте маңызды.   

Сондықтан да, біз мәңгүрттікті тек басқа шіре тағып, не болмаса белгілі бір 

идеологияның әсерінен не болмаса надандықтан пайда болады деп түсінсек бұл 

жаңсақтық. Себебі, мәңгүрттікке тек оқымаған, надан адамдар ғана 

шалдықпайды, оқығандардың арасында да мәңгүрттер жетерлік. Пифагордың: 

«Сау ақылдың бір тамшысын ғалымдықтың тұтас бір құдығынан жоғары қой» 

[46, 83 б.], – деуі осы ойымыздың айқын дәлелі. Сондай-ақ, бүгінгі жаһандану 

дәуірінде қалыптасып жатқан әлеуметтік-мәдени ахуал, экономикалық 

дағдарыс, адамның ментальдық болмысының дамуындағы қайшылықтар, 

рухани дамудағы келеңсіз құбылыстар, қоғамдық өмірдің барлық қырын 

қамтыған мәдени-рухани тоқыраушылық адамның ақыл-ой, санасына кері 

әсерін тигізіп, қоғамда «мәңгүрттік» секілді құбылыстың кеңінен етек алуына 

әкеп отыр. Бұл ретте, ең алдымен жаһандану үрдісін ұлт үшін тиімді және 

тиімсіз жағын  ғылыми тұрғыдан қажетті түрде  сараптау керек.  

 

1.3 Жаһандану жағдайындағы мәңгүрттік феноменінің өзіндік сипаты 

 Тәуелсіздік ең бірінші бізге еркіндік, азаттық берді. Біз – азаттықты, 

тәуелсіздікті аңсаған бабалардың жалғасымыз. Дегенмен де, өзінің құбылыстық 

мәні жағынан әрбір халықтың өмір сүру тәсіліне, дүниетанымдық жүйесіне 
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алтын өзек болып тартылатын тәуелсіздіктің өзінің лайықты тұғырына қонып, 

әдеттегі саяси-әлеуметтік, этностық ділдік құбылысқа айнала қоюының өзі оңай 

нәрсе емес. Олай дейтініміз, қаншама қиыншылықтарды бастан өткізіп, кешегі 

қырғынды кеңестің қызыл туын құлатып, аңсаған азаттыққа қол жеткізіп, 

еркіндіктің көк байрағын желбіретсек те,  неге біз қазақ елі жаншылған ағаштай 

ұсақталып, мәңгүртке айналып бара жатырмыз? Бұны қалай түсінуге болады? 

Әрине қазір ешкім біздің қол-аяғымызды байлап, белгілі бір күш көрсетіп, 

басымызға шіре тағып, ой-санамызды ұрлап,  ұлттық рухани қазына көздеріне 

қол салып,  өз тіліңді, ата-дәстүріңді, отаныңды ұмыт деп отырған жоқ. 

Дегенмен де, қазіргі дүниежүзілік даму барысында, ұлттық мәдениеттің 

тамырларының ерекшеліктері жоғалып, уақыты өткен дүниелер ретінде 

«өгейсініп», қолданылу аясы тарылған. Олар біздің бүгінгі күндегі тұрмыс-

салтымызға, әдет-ғұрпымызға, қоршаған ортаға тән емес деп, әлдебір 

«баршылық-техникалық» мәдениетке бет алудамыз.  

 Қазіргі уақытта дүние жүзінде аса күрделі процестер іске асуда. Соның бірі 

жаһандану (глобализация, ғаламдастыру) процесі – бұл әлеуметтік, рухани, 

саяси экономикалық процесті білдіретін термин. Жаһандану, ғаламдану, 

әлемдік ауқымдану, глобализация (ағылш. Global – әлемдік, дүниежүзілік, 

жалпы) – жаңа жалпыәлемдік саяси, экономикалық, мәдени және ақпараттық 

тұтастық құрылуының үрдісі [47, 610 б.]. Бұл ғылым мен техниканың көз 

ілеспестей дамудың шегіне жеткен ғасыры. Жаһандану дүниежүзілік тарихтың 

қисынына сәйкес, оның қойнауынан туындаған, өткен ғасырдың соңы мен осы 

ғасырдың басында кеңінен көрініс берген объективті үрдіс. Жаһандану қандай 

да болмасын процестің, іс-әрекет барысының немесе мәдени-әлеуметтік 

феноменнің бір ғана ұлт, халық, мемлекет, өркениет немесе континент 

шеңберімен шектелмей, бүкіл планеталық деңгейде көрініс тауып, маңызға ие 

болуын танытатын ұғым. Бүгінгі таңда, дамудың қандай да болса проблемасын 

жаһандану үдерісінен бөлек қарау мүмкін емес.  Себебі, жаһандану өмірдің 

барлық салаларын қамтиды және бүкіл әлем қоғамдастығының дамуындағы 

одан арғы перспективаға елеулі түзетулер енгізе отырып, өзінің барлық 

көріністерімен адам дамуына тікелей ықпал етеді. Өйткені, жаһанданудың 

негізгі субъектісі де, объектісіде – адам. Француз философы Ж. Деррида 

жаһандануды бүгінгі әлемнің қайтаруға келмейтін заңды процесі деп есептейді. 

Сондықтан да оны, асқан байыптылықпен терең зерделей отырып, оңды және 

теріс қырларын ашып алған жөн. Оңды жағы, жаһандану – әлем халықтарының 

мәдениетін, экономикасын, саяси және ақпараттық жүйелерін барынша 

жақындата, кіріктіре түсетін қасиеті бар құбылыстар қатарына жатады. Сөйтіп, 

жаһандану елімізге жер бетіндегі интеграциялық үрдістердің нәтижелерін, 

әлемдік дамудың игіліктерін алып келсе, екінші жағынан, ол ұлттық 

ерекшеліктерді, ұлттық мәдениетті барынша бедерсіздендіруге итермелейді 

және саяси, әлеуметтік тәуелсіздіктің қағидаттарына барынша 

немқұрайдылықпен қарайды. Кейбір әлсіздеу мәдениет пен өркениеттерді 

жұтып қоюға дайын тұратын қасиетімен, этностық келбетімізді жойып жіберуге 

бейімдігімен қауіпті [22, 9 б.].  
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 Елбасы Н.Ә. Назарбаев халыққа жолдауында: «XXI ғасыр – ақпараттар мен 

ғаламдасу ғасыры. Ғаламдасудың жалпыға бірдей жайлы бола бермейтін 

кездері де болады. Бір жағынан дамыған елдер біздің ішімізге еніп, өз 

мүдделерін жүзеге асыруды көздейді, ал екінші жағынан, ашық қоғам 

жағдайында әлемдік ақпараттардан оқшаулану мүмкін емес. Батыстық 

эрзацтың бізге ұнамайтыны, біздің өмір салтымызға үйлеспейтіні де түсінікті. 

Сондықтан, біз өзіміздің ғасырлар бойы қалыптасқан ділімізге нұқсан 

келмейтіндей, әрі ғаламданудан да шет қалмайтындай оңтайлы жолды 

таңдауымыз қажет [48, 5 б.], – дейді. Қазақтың заман талабына бейімделе білу 

қасиетін «орынды қарекет» деп таныған қазақ зиялы қауымының көсемі            

Ә. Бөкейханов қазақ болмысын – менталитетін «Құдайдан соңғы күшті 

тұрмыстық іс» [49, 220 б.], – деп айрықша атап өткен еді. Сондықтан да, ұлттық 

болмысымыздың рухани және әлеуметтік дамуы, ұлтымыздың әлемдік 

ғаламдастыру заманында, әлемдік өркениетте өзіндік табиғатын сақтап қалуы – 

заман талабы.  

 Қазіргі заман түсінісу, бірігу, ортақ мүддеге жұмылу заманы. Әр нәрсе өз 

уақытында өзекті. Жаһандану да сондай өзекті, қазіргі заман дамуы алда қойып 

отырған өткір проблема. Оны ұлт мүддесіне, халық мақсатына сай шешу – 

бүкіл қазақ азаматтарының адами міндеті.  

Ғаламдастыру процесі өмірдің барлық саласын қамтиды әрі одан тыс 

қалатын ел де болмайды, өйткені ешбір мемлекеттің оқшаулықта өмір сүруі 

мүмкін емес. Мәселеге осы тұрғыдан келсек, ғаламдастырудың әрбір ұлттың 

әлеуметтік және рухани болмысына тигізер әсерін тілге тиек етіп, өткір де 

өзекті проблеманың өзіндік салдарларын қарастыру заңды құбылыс [50, 310 б.]. 

Жаһандану жергілікті мәдениеттен көзсіз бағынуды талап етпейді, тек өзге 

мәдениеттен талғап, таңдап, іріктеп алуға ғана мүмкіндік тудырады. Егер бұл 

талап сақталмаса, оны «жаһандану» деуге болмайды. Әлем жаһандану дәуірінде 

– даму мен жасампаздық үшін бұрын-соңды болмаған мүмкіндіктер дәуіріне 

қадам басты. Жаһандану процесінің бір қыры – бұл дүниені әмбебаптандыруға 

ұмтылушылық, бірыңғай құндылықтар мен тәртіп нормаларына берілушілік. 

Бірақ, жаһандану процесі қалай жүрсе дағы, ешқандай халық өзінің тарихи, 

рухани және мәдени төлтумалылығынан бас тартпай, керісінше өз болмысына 

сай қалыптасуы қажет. 

 Осыған байланысты диссертант жаһандану кезіндегі ұлттық болмыс пен 

менталитетті бағалаудың, сақтаудың қаншалықты маңызды екендігін алға тарта 

отырып, ғылыми жетекшісі Т.Қ. Бурбаевтің салмақты талдауын ұсынады: 

«Әрбір тұлға белгілі бір мәдени ортаның жемісі немесе ол бір мәдениетті 

бойына сіңіруші, оны өзінің бойтұмарындай сақтаушы, ұрпақтан-ұрпаққа 

жеткізуші. Өмірдің жеке тұлға үшін мағынасы немесе қызығы мен шыжығы да 

осында. Әрине, адам болмысында өмірдің мағынасын нәрлендіріп, аша түсетін 

көптеген құндылықтар бар екені сөзсіз, дегенмен адам үшін халқыңа қызмет 

істеуден, сол халқыңның шынайы ұл-қызы бола білуден артық бақыт болмаса 

керек. Сонда халықтың шынайы ұл-қызы бола білу деген нағыз қазақ болу 

деген ғой.  
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Сонымен, жаһандастыру кезеңінде қазақ болу оңай ма?, – деген сұрақ 

төңірегінде ойланып көрейік. Бәз біреулер, тәйірі, осындайда сұрақ бола ма? 

деуі де мүмкін. Әрине, қазақ болып туу бар да, қазақ болып өмір сүру бар. Біле 

білгенге екеуі екі нәрсе, екі дүние. Қазақ болып өмір кешуі қазіргі заманда 

шүбә келтіретін құбылыс. 

 Қазақ болу деген сөз сол халықтың ғасырлар бойы жинаған ұлы 

қасиеттерін бойына ұстау, оны сақтау, дамыту оған өскелең ұрпақты тәрбиелеу, 

дәстүрің мен салтыңды, тілің мен өнеріңді, мәдениетіңді болашаққа мирас ету. 

Міне, осы тұрғыдан ой өрбіткенде қойылған сұрақ салмағының қаншалықты 

ауыр екенін, оған берілер жауап та қомақты болу керектігі айтпаса да түсінікті. 

Заман өзгеріп, адамзат жаңа көкжиектерге шыққан сайын, әлемдік саяси, 

экономикалық, мәдени тұтастандыру процесі неғұрлым шапшаңдаған сайын 

өзін-өзі енді танып, етек жеңін енді жия бастаған халық үшін, мұндай сұраққа 

жауап берудің қаншалықты қиын екенін де сезінеміз» [51, 55-56 б.]. 

 Сондықтан, қазіргі ғаламдану, әрі әлемдік тұрақсыздық жағдайында 

Қазақстан Республикасы тәуелсіз, дербес мемлекет ретінде ұлттық егемендігін 

дамытқысы келсе, бүгінгі батыстық үлгімен қатар, қазақ халқына тән дәстүрлі 

үлгілерін шебер, тиімді ұштастыруы тиіс. Себебі, батыстан мешеулікпен 

көшірілген бас-аяғы жоқ өркениет Қазақстан Республикасының дәстүрлі 

арнадағы дамуын тоқтатып, әлемнің белгісіз бір мемлекетіне айналдыруы 

мүмкін. Сол үшін де Қазақстан басқа өркениетті елдер сияқты өзінің 

мекендеген ортасы мен ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, прогрессивті 

даму жолын құруы тиіс. Осы жаңа теориялық тұжырым жалпы қоғамдық 

санада бекітілуі қажет. Шын мәніндегі дәстүрлік феномені халықтың белгілі бір 

әдет-ғұрыптарының негізінде туады. Дәстүрлік өмірдегі әлеуметтік 

құбылыстар, қоғамдық қатынастар, мәдениет ерекшеліктері, тіпті табиғи орта 

жағдайларында қалыптасатыны белгілі. Ал оны сақтап, жетілдіру қоғамдық 

санаға ықпал ету арқылы іске асады. Бұл, адамдардың қоғамдық қызметінің 

нәтижесінде бекитін, қоғамдық қатынастарда, өмірде, тұрмыста олардың мінез-

құлықтарына жалпы бағыттылық береді. Орыс философы В.Г. Белинский: 

«...Барлық қауымға бірдей түсінікті тілі жоқ халық болады деу қиын, өзіне тән 

айрықша дәстүрлері жоқ халық болады деу одан да қиын. Бұл салт-дәстүрлерді 

елдің табиғатына қарай,  халықтың нанымынан, сенімінен, жалпы ұғымынан, 

тігілген киім-кешектерінен тіпті көне өмірінің түрлі формаларынан көруге 

болады. Кез-келген көне салт-дәстүр уақыт елегінен өткен сайын нығая бермек, 

ұрпақтан-ұрпаққа мұра ретінде жалғасып отырады. Олар халықтың сыр-

сипатын көрсетеді, онсыз халықтың өзіндік кейпі байқалмас еді...» [52, 79 б.], –

дейді. Ұлттың ұлттық дәстүрлері ғайыптан пайда болып, дәл қазіргі таңда қайта 

жоғалып кеткен жоқ. Олар халық санасында сақталып, керек жағдайларда 

қоғамдағы өзгерістер барысына елеулі ықпал жасауда. Сондықтан, қазақ 

халқының ұлт ретінде дамуына немқұрайлы қарауға болмайды. Себебі, ұлтқа, 

халыққа тән өзгешеліктер басқалардан ерекшелену үшін емес мазмұн, мән-

мағына ретінде қаралады.  

Әрине, кез-келген мәдениет өзінің шеңберінен шығуға мұқтаж, өйткені ол 

басқа мәдениеттердің тәжірибесіне үңіліп, соларды игергенде ғана өз келбетін 
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толық аша алады. Экономикада әлемдік озық үлгіден қалай үйренсек, 

мәдениетте де солай үйрену керек. Бірақ, бұл ұлттық ерекшеліктерімізбен төл 

мұраны жадымыздан сызып тастау деген емес, керісінше, ежелгі мұраны, 

дәстүрлерімізді сақтап, оларды бүгінгі планетарлық жетістіктермен 

байланыстыра, байытуымыз қажет екенін көрсетеді. Өткенде жеткен биік 

бүгінге өлшем емес, ол алға басудың баспалдағы ғана. Сол үйреншікті сенімді 

тірекке, фундаментке сүйене отырып, ежелгі мұраға ден қойып, зерделеп, одан 

таяныш тауып, ұрпақтан-ұрпаққа берілетін дәстүрлерімізді келешекте еліміздің 

алдыңғы қатарлы өркениетті болуына, оның барлық салада гүлдене түсуіне, 

халқымыздың болашағы үшін жастардың бойына сіңіріп, жаратуымыз қажет, – 

деген Ә. Қалмырзаевтің ойы орынды-ақ. Шынымен де, өркениетті өмір салттың 

үлгісі ретінде ұсынылып отырған немесе адамзаттық дамудың объективті 

ахуалы ретінде қалыптасып жатқан жаһандану заманында төл мәдениетіміздің 

өміршеңдігін сақтап қалуымыз өзімізді ұлт ретінде бағалаудың айғағы. Бұл 

ретте А. Сейдімбек: «Жаһандану үрдісін әрбір ұлт, әрбір мемлекет өзінің төл 

болмысына бейімдеп жерсіндіре алғанда ғана, әрбір этникалық орта осынау 

құпиялау, әрі қауіптілеу болып көрінетін құбылыстың тек қана игілігін көруге 

тиіс. Ал егер жаһандануды ұлттық, мемлекеттік болмысқа сай жерсіндіре 

алмай, оның әсер-ықпалына табына мойын ұсынып, үлгі-өнегесіне жалаң 

еліктеуге ұрынатын болса, ондай ұлт та, мемлекет те көп ұзамай геосаяси 

тобырға ұласып, одан әрі тарихтың өткен шақпен айтылар естелігіне айналады» 

[53, 47 б.], – дейді. Жалпы, дамудың қай деңгейінде болғанына қарамастан, әр 

халықтың өзіне тән дүниетанымдық, мәдени-әлеуметтік көзқарасы болады. 

Әрине, қоршаған ортаның рухани үрдістердің қалыптасуына ықпалын жоққа 

шығара алмаймыз, кез-келген тарихи құбылыстың кеңістік пен уақытта өзіндік 

орны, мезгілі болатындығы сол құбылыстардың әлеуметтік ортамен тарихи 

бірігіп, біте қайнасып жататыны да белгілі. Өткеннің ұмыт болуы оңай-ақ. 

Бұрынғы позитивті салт-дәстүр, мәдениет, тарих пен ұлттық тәрбиені ескермеу, 

елдің болашағына балта шабумен бірдей.  

  Жер бетінде адам атанудан артық міндет жоқ. Адам өзі өмір сүрген 

қоғамның қожасы. Адам – ақыл иесі. Адам – күллі әлем. Адам – ұлы 

адамзаттың көшінде мәңгі жасай береді. 

 Әр адам өзі бір ерекше әлем. Оның әртүрлі терең қабаттары басқа 

адамдармен қауышу, ұшырасу процесінде анықтала, айқындала түседі. Адам өзі 

өмір сүріп отырған қоғамның, елдің тарихымен, дәл басынан кешіп отырған 

жағдайынан тыс қала алмайды. Ол сол жағдайдың мәнін түсінуге ұмтылып, 

одан шығудың жолын іздеп немесе тіптен бөлек жол іздеуге тырысады.   

 М.О. Әуезовтың, әуелі адам баласының келешектегі адамшылығына ірге 

болатын істі сол адамның шыққан ортасы бір сурет жасап беріп, соған өзі киген 

тонын кигізеді. Содан кейін ол адамның өмір жолында көретін жақсы, жаман 

үлгісінің бәрі – жамау, ия бояу болады, деген салмақты ойын ескере отырып, 

мынадай қорытынды шығаруға болады: жалпы қандай халықтың болсын сан 

ғасыр сарайынан өткен өзіне ғана тән ұлттық үлгі-өнегесі, миллиондаған 

ұрпағын тәрбиелеген салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, таным-нанымы бар. Әркімнің 

өзі арнап пішкен тоны болады, ол біреуге кең, біреуге тар келеді дегендей, 
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өзінікі өзіне ғана жарасып, үйлесіп тұрады. Бұл, қай халықтың болсын өзіне тән 

тұрмыс-тіршілігі, күн көрісі, салт-санасы ұзақ дәуірлер бойы бірге жасасып, сол 

халықпен біте қайнасып, қалыптасады деген сөз.   

       Сондықтан, жаһандану процестерінің объективті көріністерін 

көзжұмбайылықпен қабылдай салу да өзінің тиімді нәтижелерін бере бермейді. 

Ондай әрекеттердің нәтижесінде этникалық сана өзінің даралылығын, 

бірегейлігін жоғалтады. Сондықтан ғасырлар бойы қалыптасқан халықтың өз 

болмысының әр түрлі қырлары мен қасиеттері туралы түсініктері біздің рухани 

байлығымыз болатынын ескеруіміз шарт. Рухани байлық, рухани өмір адамды 

мәңгілікке жетелейді. Рухани өмірде адам шексіз мәңгіліктің аясында өмір 

сүреді. Ал мәңгіліктің аясы – ол рухани дүние. Рухани өмірде адам бүкіл 

адамдармен теңдесе алады, жоғарғы құндылықтарға қол созады және осы 

жоғарғы құндылықтар мекенін бағаламаса (тарихы, ұлттың бітім-болмысы, 

танымы, әдет-ғұрып, салт-дәстүрі, ана тілі, діні, ділі), онда рухани дүние жоқ.  

  Не деген бақытты едің келер ұрпақ, деп XX ғасырдағы қазақ өлеңінің һас 

шебері Қасым Аманжолов жырлағандай, тәу етер тәуелсіздігін алған тұстағы 

қазақ жұртының ұл мен қызының дүниетанымы бөлек-ақ. Олай дейтініміз, 

көшпелі ғұмыр кешкен қазақ халқы ежелден-ақ бес нәрсені бой тұмардай 

қасиет тұтып, қадірлеп өтіпті. Олар: тілі, діні, ділі, тарихы, ата-мекені осы бес 

анық. Бұл бесеуінсіз қандай халық болмасын, тарихтың тереңінен нәр алып 

өзінің жеке дара ұлт екенін дәлелдей алмайды екен. Қазіргі таңда, талай 

дүрбелеңге түсіп, қаншама қиындықтарға ұшырап, «толарсақтан саз кешсе де» 

рухы ортайып көрмеген ата-бабаларымыз аманат етіп қалдырған осы бес құнды 

дүниелерді кейінгі ұрпақ, қазіргі жастар көздің қарашығындай сақтай алып 

отыр ма? деп те ойланып қаламыз.  

      «Жәй көзге байқалмас тамырлар арқылы жалғасқан,  

 Адамды тамырсыз деушілер алжасқан.  

        Мазмұнды мақсаттың нарқы ұлы, 

        Бабалар сол тамыр арқылы,  

        Ұнтақ боп кетуден ұрпағын қорғасқан. 

        Сан ғасыр атанған ар елі, нар елі,  

        Ғаламға әйгілі ұлтымыз бар  

        Сол ұлтқа өмірін арнаған  

        Және оны жаудан да, даудан да қорғаған,  

        О тоба, бар еді өз ата-бабамыз.  

        Бар еді өз ана тіліміз, санамыз.  

        Енді ертең қалайша өткен шақ рухын қорлап,  

        Тарихты бүгіннің ырқына зорлап,  

        Ұлттық сезімді босанып кетпестей торлап,  

        Тек көңіл шаттығын қорғап,  

        Мәңгүрт боп сорлап қаламыз?  

        Біз кеше кім едік, ал енді қайда барамыз?» 

[54, 120 б.], – деп М. Шаханов жазғандай,  ұлттық болмысқа, санақа, танымға 

өзгерістер еніп жатқаны анық.  
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 Мен кіммін? Ертең кім боламын? Тамырым қайда? Қайдан шықтым? Өмір 

сүрудің қазіргі жаһандану үрдісінде мәні не? – деген маңызы зор сұрақтарды 

әрбір ұлт азаматы өзіне іштей болса да қойып, соған жауап іздер болса, мүмкін 

біздің қоғамымыз дәл бүгінгідей рухани дағдарысқа ұшырамас еді. Ал, рухани 

дағдарыс болған жерде ұлттың ұлт болып сақталып қалуы неғайбыл. Ендеше, 

ұлттың сақталуына себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – біздің ана тіліміз, 

діліміз, дініміз деп қарасақ, солардың өзі де бүгінгі күні тамырынан ажырап 

қалуға шақ тұр. Осылардың ішіндегі, ең маңызды бөлшегі ол белгілі түсініктер 

мен білімді жинақтаған – әрбір ұлттың ана тілі. Ана тілі – адамды, ұрпақпен 

ұрпақты ұлтымен үндестіретін, олардың сөзін, ойын, болжамын бірізділікке 

келтіретін ұқыптылық, адамның мінез-құлқын өз болмысымен нәрлендіретін 

қайнар көз, рухани еңсе, мәдени мұра.  

 Әрбір ұлт өкілдерінің парасат-пайымы, білім деңгейі, көзқарасы мен 

менталитеті, өзіндік дүниетанымы, болмысты тануы, игеруі тілде бейнеленеді, 

тілде сақталады. Тіл – адам баласының ой-санасында танылған әлемдік 

бейненің, болмыстың ұғымдық белгісі. Тіл – идеяның, сезімнің, ойдың жанды 

көрінісі. Қазақты қазақ қылып, оны жер шарын мекендеген мыңдаған ұлттар 

мен ұлыстардан ерекшелеп тұратын өзіне тән болмыстық қасиеттері бар. Сол 

қасиеттердің басты да маңыздысы оның тілі. Қазақ дегеніміз – ұлт. Демек, оның 

ұлттық тілі бар. Тіл – бұл адам тәжірибесін жинақтаған, бір-біріне жалғастырып 

беріп отыратын мәдениеттің объективтік түрі, ол рухани және әлеуметтік 

мәдениеттің сабақтастығын сақтап отыратын басты құрал. Сондықтан да, ана 

тілін толық меңгеру мәдениеттіліктің болмысының басты өлшемі. Ана тілінің 

байлығын керек еткен адам ғана, ұлтының жанын дұрыс ұғады, мәдениетін 

сүйеді, оны қадірлейді [55, 215 б.].  

Тіл – адамның жан дүниесіне өтетін алтын көпір. Тіл әрбір адамға қандай 

қымбат болса, ұлт үшін де сондай қымбат. Демек, ұлттың күретамыры да, қаны 

да ең алдымен оның тілі. Ұлттың ұлт болуы үшін қажетті бірінші шарт – тіл. 

Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмауы тиіс. Ұлттың тілінен оның жері, тарихы, 

тұрмысы, мінезі айқын көрініс береді. Ата-бабадан мирасқа қалған ана тілі 

адамдар арасындағы қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар көнеден келе 

жатқан тарихи танымды жеткізуші қызметін де атқарады. Егер халықтық 

дүниетаным тіл арқылы жетпесе, қоғам да, мәдениет те дамымаған болар еді.  

 «Ана тілі – ар өлшемі», «Тіл халықтың өмірі», – деп ана омырауынан 

ажырамаған кезден-ақ, бөбегін ана тілінің ақ уызымен уыздандыра бастаған 

қазаққа  «Ана тілі адамның ғұмыр бойғы серігі, рухани қуаты, күрестегі 

құралы» деп ата-бабаларымыз нықтап ескерткен. Тіл – сезіміміздегі, 

арманымыздағы, ойымыздағы, әрекетіміздегі әсем сәулет өнерінің сөзге 

айналған әлемі.  

 П.М. Мелиоранский «Қазақ тілі түркі тілдерінің ішіндегі ең таза, әрі бай 

тілге жатады. Қазақтар шешен, әрі әдемі сөйлеудің үлкен шебері» [56, 60 б.], –

десе, С.Е. Малов «Түркі халықтарының ішіндегі ең суретшіл, образды тіл –

қазақ тілі. Қазақтар өзінің шешендігімен де, әсем ауыз әдебиетімен де даңқты» 

[56, 55-56 б.], – деп баға береді.  
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 Тілі дамымаған халықтың рухы да дамымақ емес. Халық тілінің рухпен 

бірлігін тілдің ішкі табиғатын тану арқылы ғана түсінуге болады. Тіл – рухтың 

жаны, рухтың үні. Тіл – рух. Рух – ұлт. Тіл – ұлттық рухымыздың тірегі, 

ұлтымыздың жүрегі. Олай дейтініміз, тіл мен рух арасында жанды байланыс 

бар. Тілдің ақиқатты артықшылығы тек тұнықтан бастау алып және қажетті 

еркіндікте болуында, адамның барлық интеллектуалдық күшінің қуатты 

қызметіне селбесуінде, оның толыққанды қаруы қызметін атқаруында, 

сақталып отырған бейнелі-сезімдік толыққандылыққа және рухани заңға 

сыйымдылыққа арқа сүйеп, бұл күштерді үнемі қайта оятып отыру қабілетіне 

ие болуында. Тілдің рухқа игілікті ықпал етуі осы формалы қасиеттерге барып 

тіреледі. Тілдің дамуы адам баласының ішкі рухани қажеттілігін 

қанағаттандыруынан туындайды. 

 Тіл – әрбір халықтың ерте кезеңдерден бергі өсіп-өнуінің, дамуының бүкіл 

болмысының құдіретті көрінісі. Тілдегі әрбір сөздің түкпірінде сол халықтың 

тыныс-тіршілігі, салт-санасы, әдет-ғұрпы, наным-сенімі, басынан өткен қилы-

қилы замана дәуірінің белгісі, тарихы тұрады. Демек, оны халық болмысының 

айнасы деуге болады [57, 182 б.].  

 Сонымен бірге, тіл тіршілікті және ойды білдірудің формасы бола отырып, 

сананы қалыптастыруда да маңызды рөл атқарады. Тіл белгісі өзінің физикалық 

табиғаты жағынан өзі білдіретін нәрсе жөнінде шартты бола отырып, сайып 

келгенде, нақты өмір шындығын тану процесімен байланысты болып отырады. 

Абстрактілі ойлау жүйесі тілдің арқасында өмір сүріп дамиды. Тіл – ойдың ең 

басты қаруы. Ойлау процесі тіл арқылы жасалады. Тілсіз ой жоқ. 

Тілсіз ой болуы мүмкін емес. Ой дегеніміздің өзі – тек тіл арқылы ғана іске 

асырылатын, адам баласына Алланың берген тамаша қасиеті [58, 184 б.]. Тіл –

сөйлеу, тыңдау, ұғыну қарым-қатынасынан тұрады. Адам баласының 

табиғаттағы заттар мен құбылыстарды тануы тек тіл арқылы ғана жүзеге асады. 

Тіл мен ойлау бір-бірімен тығыз байланысты. Адам баласының ойлау жүйесінің 

өресі тілдің тереңдігіне, құндылығына, қолданылу аясына байланысты. «Ойлау 

қабілетінің сыртқы көрсеткіші – тіл екені кімге де аян. Одан айрылған халық 

мәңгүрт болмағанда қайтеді!?» [59, 9 б.]. Шығыс ойшылы Ж. Баласағұнша, «тіл 

– ойдың көрінісі». Тіл – ой қорытудың қажетті құралы. Тіл мен ойлаудың, 

болмыстың арасы туралы мәселе ертеден-ақ ғалымдардың назарында. Ежелгі 

философтар еңбектерінде тілге көп көңіл бөлінген. Сократ, Платон, 

Аристотель, Әл-Фарабидің ғылыми трактаттарында тіл жүйесі жайында 

жазылған толғамды ой-тұжырымдар кездеседі. 

 Жалпы, тілдің қалыптасып, даму жолы қандай деген мәселе, сонау 

антикалық философия кезеңінен қарастырылып келеді. Антикалық дәуірде 

ежелгі гректер сөздің ішкі тұлғасын, негіздің этимологиясын анықтауда 

жетістіктерге қол жеткізе отырып, тілді адамның өзі ойлап тапты деген 

тұжырымға келген. Ортағасырлық тіл білімінде тілдің шығуы құдай 

теориясына негізделіп, еуропалық ғылымда Библия үлгісінде жасалған 

қисындармен, мұсылмандықта Құран негізінде Алла атымен түсіндірілді.         

Т. Гоббстың «Левиафан» атты еңбегінде жаратушы адамға өзінің қалаған 

атауын үйретті, адам абстрактілі сөзді білген жоқ, адамдар әлемнің түкпір-
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түкпіріне тарап, сөзді қажетіне қарай бірте-бірте түрлі тілдерде өздері жасады 

деп тұжырымдаса, ал неміс философиялық дәстүрінде тілдің дамуы халық 

ойының өсуімен байланысты қарастырылды. В. фон Гумбольдт тілді энергия 

ретінде тани отырып, оны ұлттың жаны, рухы деп атап көрсетеді. Оның 

пайымдауынша: тіл – адамзаттың ішкі қажеттілігінен туындайды, ол адамдар 

арасындағы сыртқы байланыс құралы ғана емес, олардың рухани күштерінің, 

дүниетанымының дамуы үшін қажет.  

 Тіл – әлемге бағытталған болмыстың құрылымы, ол рухтың болмысымен 

анықталады. Тілдің өзі философиялық тұрғыда әрқилы құбылысқа айналады. 

 XX ғасырда өмір сүрген неміс ойшылы Мартин Хайдеггер тілге ерекше 

назар аудара келіп «Тіл – болмыстың үйі, қонысы. Сол тілде адам өмір сүреді. 

Ойшылдар мен ақындар осы тілдің сақшылары» [60, 192 б.], – деп тектен-тек 

тұжырымдамаса керек.  

 Қазіргі кезеңдегі қазақ ұлтының алдында тұрған басты мақсаттардың бірі 

ұлттық тілді дамыту мәселесі. Тілді дамыту өзгелерден өз болмысымыздың 

ерекшелігін көрсетуде жатыр. Дегенмен мағына негізінде, адам болмысының 

ерекшелік деңгейі тұрғысында тіл мәселесін шешу мүмкін емес. Себебі тіл 

болмыстық немесе адам болмысының жалпылық деңгейіне тән мәселе. Тілге 

баға беруге болмайды. Тілдің құнын есептеу мүмкін емес. Ол қандай да 

болмасын құндылықтан жоғары тұр. Тіл болмыстық, жалпылық категориясы 

болғандықтан оны жоспарлы түрде дамыту да мүмкін емес. Тіл болмыс арқылы 

анықталынатыны тарихи құбылыс. Тіл болмыстық оқиға. Тіл адам болмысының 

жалпылығының мүмкіншілігі. Адам үшін болмыс, яғни сыртқы дүние сөз 

арқылы беріледі. Сөз мәні мен мазмұны адам үшін қалай түсінілсе, болмыс та 

ол үшін солай болып қабылданады. Онсыз болмыс деген нәрсенің мәні де, өзі 

де неғайбыл. Болмыстың мекені тілде. Осыдан келіп тіл болмыстың формасы 

деген тұжырым жасаймыз. Ендеше болмыстың әрбір халықтың тілінде 

қайталанбас формасы бар. Сол әрбір форманың өзіне тән мазмұны бар. Ол 

болмыс сол формаға икемделеді. Сонымен, болмыстың нақтылы нақышты, 

толыққанды бейнесі белгілі бір ұлттық тілде ғана бола алады – адам санасының 

рухани ақыл-ой, сезімдік құрылымдары белгілі бір ұлттық тілдегі сөздердің 

құдіретімен құрылады. Нақтылы болмыс ұлттық тілде ғана болады, ұлттық тіл 

арқылы ұлттың болмысы тіршілігін жалғастыра алады. Белгілі бір ұлттық тіл 

жойылды деген сөз болмыстың бір түрінің, нақтылы бір көрінісінің жойылуы 

деген сөз.  

 Қазақ халқы ежелден тілді құдірет тұтқан. Бұл жөнінде Б. Рақымжановтың: 

«Ақиқат адамзатқа бірнеше тілде бейнеленеді. Олай болса, әрбір тілдің ақиқаты 

бар, тіл болмыс пен сананың арасындағы «алтын көпір», жол тәрізді қызмет 

атқарып тұр. Сондықтан, әрбір тілдің өз мүмкіндігі мен рухы бар. Қазақ халқы 

үшін тілдің рухы кез-келген қарудан да, әскерден де күшті. Тіл адамды өлімге 

дейін апарады немесе дертінен жазады. Қазақта «Би айтқан сөзді құл да айтады, 

бірақ аузының дуасы жоқ», – деген мәтел бар. Сондағы дуа деген ем. Тіл 

адамды ауыртады да емдейді де. Тіл – құдіретті, оның киесі бар. Ал кие деген 

ұғымның қашанда жүгі де, жолы да ауыр. Тіл – өткір. Қазақта тіл өткенде «тіл 

тиген» деп айтады. Сондықтан адамдар тілім тасқа деп тілдің зілін басқа жаққа 
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қарай бұрып, одан сақтандыратын болған. Міне, осындай жағдайлардан, тілдің 

қазақ үшін қаншалықты рухы күшті мәнге ие екендігін көре аламыз. 

 М.О. Әуезовтың «Менің тілімде Абай тілінің мәдениеті бар» деуі жайдан-

жай айтыла салған сөз болмаса керек. Тілде музыка бар. Қазақтың әрбір 

әрпінде, сол әріптен құралған сөзінде ерекше әуен бар. Ендеше тілдің 

музыкасы, тек өзіне ғана тән қайталанбайтын оның қасиеті» [61, 13 б.], – деген 

тұшымды пікіріне толығынан қосылуға болады. Тек тілі арқылы ғана адам 

өзінің адамдығын сақтай алады. Қандай да болмасын ұлттың өз тілін ұмытуы 

оның өз үйінен өзінің адасып кетуімен пара-пар. М. Хайдеггердің 

тұжырымдауынша «болмыстық ойлау» ойшылдар мен ақындарға тән. Егер тіл 

болмыстың үйі болса, онда тілдің пәтерінде адамның өмір сүретіні анық. Яғни 

«ойшылдар мен ақындар осы пәтерді сақтаушылар». Демек, әр адамның 

болмысының мәнін ашатын ұлы ой тек өз  тілінде, өз тілі арқылы туындайды. 

 «Тіл болмыс үйі, тұрағы». Сондықтан тек тілге «құлақ түріп» тыңдауды 

үйрену керек, тыңдаудың не екенін бүгінгі адам ести алатындай етіп, тілді 

«сөйлету» керек. Қазіргі заманғы тіл техникаландырылған, хабар тарату, құрал 

тәсіліне айналған, сондықтан тіл «айтылу», «сөз», «аманат сөз», «оқшау сөз», 

«өрелі сөз», «киелі сөз» т.б. болудан қалып барады. Сол себепті нағыз тілді 

қайта өркендетуді және оны «есту» қабілетін дамытуды Хайдеггер 

дүниежүзілік тарихи мәселе ретінде қарастырды. Нағыз тіл дегеніміз 

Хайдеггерше, адамға «айтатын» және «адаммен» сөйлесетін, «бөлшектенбеген 

ұғымға дейінгі» құрылым. Адам болмысты өзінің тілінде «сақтайды», 

сондықтан болмыспен мәндікті барабар деп ұғынатын біздің «субъективтік 

дәуіріміздің» ойлағанындай адам болмысының «қожасы» емес, оның 

«сақтаушысы», «бақташысы» [62, 136 б.].  

 Тіпті, ұлттық философияның басты субстанциясы да – ұлттық тіл болып 

табылады. Философия дегеніміздің өзі нақтылы тіл арқылы, сол халықтың 

дүниетанымын объектіге айналдыра алған – сана [63, 7 б.]. Сондықтан, тілдің 

ұлттық сана-сезімді дамытудағы орны ерекше. Тіл – ұлттық қадір-қасиеттің 

жаршысы.  

 Демек, тіл дегеніміз – әрбір ұлтқа тән, сол ұлттың болмысын, табиғатын, 

мәдениетін, менталитетін көрсететін бірден-бір мәңгілік сақталуға тиіс 

құндылық. Егер кез-келген халықтың ұлттық тілінің қолданылу аясы тарылып, 

бейшара күйге түссе, онда сол ұлттың жер бетінде ұлт ретінде сақталып қалуы 

неғайбыл, себебі, ұлтты ұлт ретінде танытатын, айшықтайтын ең бірінші сол 

ұлттың тілі. 

 «Тілсіз ұлт тілінен айырылған ұлт болып жасай алмақ емес, ондай ұлт 

құрымақ. Ұлттың ұлт болуы үшін бірінші шарты – тілі болуы. Ұлттың тілі кеми 

бастауы, ұлттың құри бастағанын көрсетеді. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың 

жері, тарих-тұрмысы, мінезі айнадай көрініп тұрады» [64, 28 б.], – деген          

М. Жұмабаевтың өнегелі сөздерін еске алсақ, ұлттың өмірі, ұлт мінезінің 

сақталуы, бірден-бір тілге қатысты екенін көреміз. 

 Тіл халықтың жаны. Тіл құрыса халық та жер бетінен жоғалады. Адамзат 

тарихында көптеген өркениетті елдердің өшіп кетуі ең алдымен тілдің азуынан 

басталғанын ғылым дәлелдеп отыр. 
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 Ал, бізде қазақ ұлтында осы мәселе қалай жүзеге асып жатыр, қазіргі таңда 

ұлттық тілдің тағдыры қандай? Оның мәңгүрттікке қандай қатысы бар? Сонда 

өзінің ана тілін білмеген адамның бәрі мәңгүрт пе? деген сұрақ қоя отырып, 

соған жауап іздеп көрелік. Осы мәселе жөнінде Ә. Кекілбаев былайша ой 

түйеді: «Мәңгүрттік барлық ғасырда бар құбылыс. Аздың емес, көптің 

басындағы құбылыс. Тілің мен тегіңді ұмытқаныңды байқамай қалатындай 

әлеуметтік жетесіздік. Өзіңді ғана ойлап, еліңді ұмытып кететін пасықтық. 

Бүгінгіні ойлап, өткенді ұмытып кететін парықсыздық. Бүгінгіні уайымдап, 

ертеңгіні уайымдамайтын тайыздық. Ондайлар қайда жоқ? Тек ана тілін 

ұмытқандарды ғана жазғыру әділдік емес. Ана тілінде сайрап тұрған талай 

мәңгүрт толып жүр» [65, 3 б.] – десе, Ә. Қалмырзаев: «Біздің жалпы санамызда 

кімде-кім өз ана тілін және дәстүрін білмесе сол – мәңгүрт деген пікір 

қалыптасқан. Бірақ та, өз ана тілін білмеу ол әлі міндетті түрде мәңгүрттіктің 

белгісі емес. Мәселен, әр түрлі себептер болады, объективті жағдайда адам өз 

еркінен тыс туған өлкесінен шеттетіліп, басқа этникалық ортаға түссе, әлбетте 

ол өз ана тілінен, дәстүр-салтынан, ұлттық болмысынан ада   қалады. Мұндай 

адамдарды мәңгүрт қатарына жатқызуға бола ма? Әрине, жоқ. 

 Мәңгүрттік, қалыпты жағдайда тұрып, ешбір зорлық-зомбылықсыз өз 

еркімен тілінен, дәстүрінен, мәдениетінен бас тартып, ұлтының асыл 

мұраттарына тәкәппарлықпен немқұрайлылықпен қарау. Мәңгүрттік – сыртқы 

пішін емес, ол ішкі мәнді құбылыс» [66, 17 б.], – дейді. Осы пікірлерден 

мынандай қорытынды жасауға болады: өз жерінде, өз елінде отырып, ешқандай 

күшсіз-ақ, өз ана тілінен саналы түрде бас тартып, басқа тілді артық санаған, 

дәстүрінен жатсынып, қазақ халқының сан ғасырлық тарихы бар мәдениетін 

артта қалушылық деп танып, ерікті түрде  басқа елдің мәдениетін жоғары 

бағалауы мәңгүрттіктің көріністері болып табылады. Егер тіршілік етіп отырған 

әр адам өз жерінде отырып, өз ана тілін білмесе, ана тілінде ойланып, толғана 

алмаса, өткенін өз тілінде оқып, танымаса, үлкен рухани дағдарысқа 

ұшырайды, ал рухани тоғышарлық болған жерде мәңгүрттік бой көрсетеді.  

 Руханилықтың өзі негізінен ана тілден басталады емес пе. Ата-баба 

зердесімен байланыстыратын тек ана тілі. Оны ғылымда филогенетикалық 

жады дейді. Яғни, ата-баба білігі балаға тіл арқылы дарып, болмыстың қасиеті 

мен белгілері терең таныла түседі. Тілде ертедегі танымның ізі, рухани 

болмыстың жасампаздық пайымы жатыр. Тіл арқылы дүниетаным, ұлттық 

ойлау жүйесі көрінеді. Тілдің дамуы арқылы адам баласының дүниетанымы 

сатылы дамиды. Бүгінгі таңда көбінің тілді мойындамауының салдарынан 

кесапат әкелуінің басты себебі, олар ата-баба зердесімен байланысты 

болмағандықтан, халық – ұлттық құндылықтар дегенді түсінбейді, керісінше 

оған жатырқап қарайды. Ділі де тек қана ана тілі арқылы беріледі. Тілі 

бұзылған халықтың менталитеті де, рухы да жойылады. Абай дүниетанымында 

«мүттағала»(озерение) деген сөз бар – Құдай тағала, Аллаһ тағала. Міне, ана 

тілін білмеген адамнан осы – мүттағала қашады екен. Имандылық, ар-ұят та 

тілден пайда болады. Таным мен талғамды да тіл қалыптастырады. Ана тілін 

білмейтін қазақ талғамы – мүлдем басқа талғам. Мейірім мен рақым дейтін 

қасиеттерді де ана тілі сіңіреді. 
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 Қазір кез-келген газет-журналдарды ашып қарасақта, теледидардан да 

тілімізді көркейтуіміз керек, бәріміз тек қазақ тілінде сөйлеуіміз керек деген 

пікірлер толассыз жазылып та, айтылып та жатыр. Бірақ, бұл саңырау-кереңнің 

құлағына айғайлап, су қараңғы соқырға жол көрсеткендей немесе «жартасқа 

бардым, күнде айғай салдымдай», нәтижесі көңіл толтыратындай емес.            

 Бүгінгі күнгі, қазақ тілінің кібіртіктеген, тұтыққан, өзге тілмен араласып 

қойыртпақталған, мейлінше түсініксіз күйі қазақ халқының төл фәлсәфасына, 

білімі мен ғылымына, көркем өнеріне, психологиясына, діліне, жинақтап 

айтқанда, рухына тура әсер етуде. 

Бүгінгі қазақ қоғамындағы «мәңгүрттіктің» басы да осы өз ана тілін тәрк 

етуден туындап отыр. Ана сүтімен сіңбеген, бесік жырымен нәр алмаған ұлттық 

қасиет тана сүтімен кірмейді, тілінен айырылған ондай жан рухани 

кемтарлыққа ұшырап, адамдық болмысын түсінбей, көлденең көк аттының 

қолжаулығына айналады. 

 Өзге өркениетті елдерде тілдің статусы қандай болса, бізде де сондай 

болуы қажет. Қазақ тілі заңды түрде мемлекеттік тіл деп жарияланғаны қашан. 

Бірақ қазіргі таңда отандастарымызды былай қойғанда өз қандастарымыздың 

арасында да ана тілін білмейтін, білгісі де келмейтін немесе біле тұра 

сөйлемейтін, қазақша сөйлеуді қажет деп ойламайтын, өз тілін білмегенін 

кемшілікке санамайтындар жетерлік. Тілді місе тұтпау, менсінбеушілік басым. 

Азғындаған ұлт, алдамкөс ойшыл ғана өз тілінің қасиет-қадірінен аттап өтіп, 

өзге тілдердің, өзге мәдениеттердің ыңғайына бой ұрады. Ұлт анасы – тіл. Олай 

болса, өз анасын менсінбеу мен мойындамаудың күнделікті өмірімізге тигізер 

залалы, қасіреті зор. Туған анасын атып тастап, үлкен бір іс тындырғандай 

болған мәңгүрт мінезділер үшін «ана тілі»деген ұғым ұмыт қалған тәрізді. Осы 

ретте М. Мағауиннің мына бір пікірі ойға қонымды: «Менің ұғымымда өз 

елінде тұрып жатқан қазақ үшін кісілік өлшемі туған тілін білу. Анасын сатқан 

адамда қандай қасиет болуы мүмкін. Жарайды, танымай туғанына кінәлі емес. 

Бірақ қазір ес біледі ғой. Яғни, көріп тұрған анасына қайтып оралуы шарт» [67, 

71 б.] – десе, ғалым Л.А. Байделдиновтің пікіріне сүйенсек: «...Қазақ 

лексикомында туған тіл – «ана тілі», яғни шеше тілі. Бала былдыры мен ананың 

сырлы сөзі – екі индивидтің ең алғашқы инстинктивті байланысы» [68, 35 б.]. 

Адам баласы табиғатында жалқыдан жалпыға қарай жол алады. Тек өз анаңды 

терең тану, сүю арқылы өзге аналардың сара болмысын, қасиетін жан-жақты 

ұғынуға, түйсінуге мүмкіндік табасың. Өзіңді туған ұлттың тіліне, салт-

санасына, жан байлығына тамыр жіберу арқылы ғана басқа халықтың тіліне, 

рухани өркеніне, ақыл-сана жетістігіне өзгеше құрметпен, сеніммен, 

сезімталдықпен қарайсың.  

 Ана тілі – ол біздің барлық ісіміздің тоғысқан түйінді жері. Тіл өмірдің 

барлық салаларының (мораль, дін, өнер, ғылым, құқық, экономика т.б) ішіндегі 

негізгі және орталық проблемасы. Мәселен, ұлттық болмыстарын барынша 

сақтап келген жапон елі ана тілін ел экономикасын дамытушы негізгі күшке 

айналдырды. Бүгінгі таңда Жапония өз ана тілін қоғамның барлық саласына 

енгізу арқылы ғылым мен техникада, жаратылыстану ғылымдарында, 

электроникада, биотехнологияда т.б ағылшындар сияқты тамаша табыстарға 
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жеткен, әлеуметтік саладағы жетістіктері барлық елдерге үлгі болатын ерекше 

қоғам. Кезінде жапондықтар латын алфавитіне көшеміз бе деген мәселені 

зерттеген екен, бірақ бөтен алфавит жапондықтардың психикасына теріс әсер 

ететінін түсінгеннен кейін және оған ауысқанда, соған дейінгі иероглифпен 

жазылған мұраларды кейінгі ұрпақ танымай қалатынын білгеннен кейін, сол 

асыл мұралардан айырылмас үшін өз ана тілдерінде қалды.  

 Қазақ бола тұра, қазақ тілімен сусындамаған, өзінің анасы сөйлеген ана 

тілін сатқан адам, ата-дәстүр, салт-сананы бойына сіңірмеген адам қазақи 

болмысынан, түп-тамырынан қол үзеді. Мемлекеттің ұлттық тілін жоғалтуы – 

ол қазақтың өзін жоғалтуы. «Тіліңе ие бол! Тіліңнің мүмкіншіліктерін біл! 

Тіліңді ұмытпа!» дейді Қорқыт баба. Біздің пікірімізше, Қорқыт бабаның 

моральдық-психологиялық қағидалары, оның өз ана тілін аса қадір тұтып, 

құрметтеуі ерекше атап өтуді қажет ететін жайт. Тіл өнерінің қасиет-сипаты 

мен пайда-зияны жайында Жүсіп Баласағұни былай дейді: 

Ақыл, білім, тілмашы – тіл, бұл кепіл, 

Жарық төгіп елжіретер тіл деп біл! 

Тіл қадірлі етер, ерге бақ қонар, 

Қор қылар тіл, кететұғын бас болар. 

Тіл – арыстан есік баққан ашулы, 

Сақ болмасаң жұтар, ерім, басыңды!. 

 Сондай-ақ, Ғ. Мүсірепов «Тілін білмеген түбін білмейді» немесе «Ана тілін 

ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді» деп 

ескерткен. Біздің ұлт болып толыққанды сақталуымыздың өзі  де ең алдымен 

тіліміздің тағдырына байланысты екені де ақиқат. Туған елін, халқын, оның 

дәстүрін, мәдениетін шын сүйген адам ғана өз тілін құрметтейді. Бұл әлде 

қашан дәлелденген шындық. Ал тілінен айырылған адам өз тарихын, батырлық 

эпосын, мәдениетімен ұлттық дәстүр-үрдістерін, халқының ерлікке толы жанын 

көрсететін ауыз әдебиетін, жан тебірентетін күйлерін, өлең-жырларын білмейді. 

Әрине, бұлардан тыс, алыс тұрған адам халықпен, оның ұлылығын түсінбейді. 

Ұлтының осындай асыл қазыналарын, әсіресе кең де жайсаң жанын ұқпайды. 

Қазақ халқының діні мен ділі де, әр адамның бойына ана тілінің әлдиімен, бесік 

жырының әуенімен, ананың ақ сүтімен, әкенің қас-қабағымен, ата-әженің күн 

шуақ мейірімімен дариды. Ана тілін білмеу деген сөз – осыншама терең 

тамырлы бұлақтан нәр ала алмау деген сөзбен пара-пар. Яғни, қазақ халқының 

рухани өзегінен нәр тата алмау деген сөз. Осыдан барып, рухани тоғышарлық 

өрбиді. Рухани тоғышарлық, жан жадаулығы – адамның басындағы үлкен 

трагедиясы. Рухани тоғышарлықты болдырмау үшін халықтың рухани 

тіректерін қатайту, ана тілімізді одан әрі дамытып, оны пайдалану сферасын 

кеңейту, қазақы тәрбиенің қайнар бұлақтарына қайта оралу, яғни, мұның бәрі 

рухани қайта түлеу деген сөз. 

 М. Қабанбайдың «Қазақ қайда барасың?» деген жан айқайына толы 

еңбегінде «Қазақи тәрбиенің орнын КТК, Тотем, 31, Таң, секілді теле тәрбие, 

детектив, секс тәрбие басып барады. Ол аз болса енді, міне базар нарқы баса 

көктеп, «алып кет те, қағып кет», «сауда сақал сипағанша» деген жұлымыр 

психология өмірімізге ендеп кірді. Қазақ баласы бүгінде осынау қайнаған қан 
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базардың қақ ортасында қалып отыр. Оның үстіне отаршылдық жүйе жетектеп 

әкелген, көбіне, біздің мінез-құлқымызға сәйкес келе бермейтін орыси 

тәрбиеміз тағы бар. Нәтиже не? Бұрын біз көрмеген, білмеген мәңгүрт ұрпақ 

қалаңыз, қаламаңыз, жағамызға қол салып отыр және де тапқанымыздан 

жоғалтқанымыз көп секілді. Басқаны былай қойғанда, тәрбие табалдырықтан 

басталады десек, құдайы қонақты есік көзінен жылы қабақ, шұғыла көзбен 

қарсы алып, сырт киімін шешуге, аяғына кебіс ұсынуға жарайтын қазақи 

балалар көзден бұлбұл ұша бастады» [69, 105 б.], – деп осы заманғы үрдісті 

тура анықтап отыр.  

 М. Қабанбай «көзден бұлбұл ұша бастады» деп ақырындап, тұспалдап 

айтқанымен, қазақи тәрбиесі бар адамның мүлдем азайып кеткенін жасыра 

алмаймыз, бұл ащы болса да, мойындауға мәжбүр болатын шындық. Қазақы 

тәрбиенің жоғала бастауы көптеген өте маңызды, сүбелі ұлттық рухани 

адамгершілік, адами қадір-қасиетіміздің де жоғала бастауы. Бұл жақсы үрдіс 

емес. Егер осы әлеуметтік кесел одан әрі ұлғайып, дами берсе, онда қазақ 

халқының ғасырлар бойы тірнектеп жинаған рухани тіректері, тұғырлары 

босаңсып, халықтың іргесіне, күре тамырына үлкен зақым келуі мүмкін. 

Іргесіне зақым келген құрылым өміршең бола алмайды, бір күн болмаса бір 

күнде байқаусызда, аяқ астынан құлап қалуы да ықтимал [4, 15 б.].  

«Жаудан да, даудан да қорықпаған қазақ едім, енді қорқынышым көбейіп 

жүр. Балаларын бесікке бөлемеген, бесігі жоқ елден қорқамын. Екінші, 

немерелеріне ертегі айтып беретін әжелердің азаюынан қорқамын. Үшінші, 

дәстүрді сыйламайтын балалар өсіп келеді. Оның қолына қылыш берсе, кімді де 

болса шауып тастауға даяр. Қолына кітап алмайды. Үйреніп жатқан бала жоқ, 

үйретіп жатқан әже, әке жоқ» [70, 71 б.], – дегені Б. Момышұлының бесіктегі 

балаға әлди әні сіңбесе, рухани керең болып қала ма деген қорқынышынан 

туындаса керек. Бұның өзі – қазақ ұлтындағы ұрпақ тәрбиелеп, өсіруде ата-әже 

орнының жоғалып бара жатқанының көрінісі. Жастайынан әже әлдиін, ата 

ертегісін, ұлағатты сөзін тыңдамай өскен ұрпақтың бойында ұлттық ділдің, 

ұлттық дәстүрдің берік болуы – екіталай нәрсе [71, 241 б.]. Бұл бүгінгі сананы 

тұрмыс билеген заманда, жас ұрпақ тәрбиесі елеусіз қалуда дегенді білдіреді. 

Кезінде ата-бабаларымыз балаларды ең алғаш бесік жырымен сусындатса, өсе 

келе қанатты ертегілерді, аңыз-әңгімелерді, қисса-дастандарды, шежірелерді 

айтып, жаттатып осы арқылы өзінің рухани мұрасын ұрпақтан-ұрпаққа 

жоғалтпай жеткізіп отырған. Қазақ халқы ұшаң-теңіз ертегілер әлемін тудырып 

отырған. Онда адамдардың арманын, өте таза кіршіксіз ақ көңілін 

қалыптастырып, үнемі жеңіске жетелейтін әдемі қиялдарды мұра етіп 

қалдырған. Қазақ ертегілерінде табиғатқа деген шексіз сүйіспеншілік, оны 

сезінуі, онымен бірге ажырамас біртұтастықта өмір сүру талғам-түсінігі ерекше 

орын алады. Табиғат – сұлулықтың қайнар көзі, қайталанбас керемет әсем 

көріністер галереясы, ізгілікке тәрбиелеу мектебі екендігін халық жақсы 

түсінген. Адам мен дала бұл екі ұғым қазақтың дүниетанымдық көзқарасында 

біте қайнасып қана қоймай, бірінсіз-бірі өмір сүре алмайтын дәрежеге жетеді. 

Дала өз тарапынан адамның рухани дамуына, оның өнерінің шарықтап өсуіне 

кеңінен жол ашты. Қазақтар адамның қоғамға, табиғатқа, дүние-болмысқа 
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қатынасын да, тіршіліктің мән-мағынасын да терең ұғына білген. Сөйтіп, өзінің 

табиғатқа етене жақындығын рухани құндылықтар дүниесі арқылы зерделеген 

қазақ халқы жер-анамен кіндіктес екендігін терең түсіне білген және оның 

табиғи қадір-қасиеттерін мәдени-философиялық тұжырымдарына арқау еткен. 

Сондай-ақ, ертегілер – әлем бөліктерінің сазды ырғақтарын аңғару, оның 

асқақтығын адамның көңіл-күйінде көтеріңкі сезім туғызатын дүние ретінде 

мадақтау, оны тіршілікке қолайлы шексіздік ретінде көрсетті. Міне осыдан, 

«адам мен әлем біртұтас» деген философиялық тұжырымға көзбен көріп, қиял 

қанатымен жетіп, ой-көзіне салған. Асқақтық сезім мен ғарышқа самғауға, 

жарық дүниенің әсемдігіне ұмтылу осының барлығы ертегілер әлемінің 

жетістігі. Ертегі ықылым дәуірдегі наным-сеніммен тамырласады. Ертегі –

өзінің ұзақ тарихында әр дәуірдің, әр қоғамның болмысы мен түсініктерінің, 

нанымдарының әртүрлі іздерін сақтап қалған, оны тіпті біздің заманымызға 

дейін жеткізген.  

Жалпы, ертегілер жайдан-жай айтыла салмайды, ол адамды эстетикалық 

тұрғыда тәрбиелеуде ықпалды, олардың ұшқыр ойына, қиялына серпінді әсер 

тигізіп, жас ұрпақты ізгілікке баулиды. Сондай-ақ, ертегілерде қазақ халқының 

тұрмысы мен күнделікті өмірімен астаса отырып өмір шындығы бейнеленеді. 

Адамдардың өмірдегі, тұрмыстағы іс-әрекеті арқылы жаманшылық пен 

жақсылықтың туа пайда болып, адамдардың өмірдегі бір-бірімен қарым-

қатынасындағы іс-әрекетімен жете байланыстырады, қиындықтарды 

адалдықпен жеңуге үйретеді. Сөйтіп, қазақ халқы ертегілер арқылы сана мен 

сезімді тереңнен қозғай отырып, адамгершілікке қарай бастайтын жол ашты.  

Біз ауыз әдебиетіне ең бай халықпыз. Халық ауыз әдебиетіндегі ертегі-

аңыздар, қисса-дастандарда, эпостық жырлар өзінің мағынасы жағынан өте 

терең, ғасырлардың тұңғиық қойнауына бойлай енген құндылықтар. Қазақ қай 

заман, қай кезде де өсер ұрпақтын камын бір сәтке де есінен шығармаса керек. 

Бұған дәлел – бабаларымыздың жас ұрпаққа ерте кездің өзінде аңыз, ертегі, 

қисса, небір жырларды жаттатуында жатыр. Осының негізінде қазақ баласының 

өмір сүруге, дүниені танып-түсінуге қабілеті ертеден қалыптасқан. Қазақ халық 

ертегісін, батырлар жырын зердесіне жастайынан сіңіре білген. Оны бесік 

жырынан бастап, үлкен даналық жолына дейін рухани демеген ең алғашқы 

қайнар бастауы болған, өзіндік дүниетанымын қалыптастырған. Оның бастау-

бұлағы болған – халық мұңын, қуанышы мен қайғысын, болашаққа үмітін, 

арман-мұратын жеткізген.  

Ертегі-аңыздарда ойлау мен өмірді байланыстырып тұрған адамдарға ең 

қажетті танымдық категория бар деп қарауға болады. Олар мәдени-

философиялық феномен, бұларда негізгі айтылатын ой онтологиялық шындық, 

онтологиялық сана. Ертегі-аңыздар сана мен болмыстың бір-бірімен 

байланысып қана қоймай, бірінен-бірі туатын диалектикалық процесс. Өйткені, 

ертегі-аңыз негізінде өмірдің практикалық жағына сүйене отырып, адам 

сезіміне тікелей әсер етеді.  

Өмір сүрудің шарттары мен тәртіптерін болашақ ұрпаққа дарыту, жақсы 

мен жаманның, ізгілік пен зұлымдықтың айырмасын ұдайы ескерту де ауыз 

әдебиеті ескерткіштерінің еншісінде. Халықтың тарихын, тағдырын, түп негізін 
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тану үшін, ауыздан-ауызға таралып келген уақыт шаңына көміліп қалмай, саф 

алтындай сараланып жеткен аңыз-әпсаналардың мәні зор. Бұлардың барлығы 

ұлт менталитетінің қалыптасуындағы негізгі рухани арналардың бірі.            

М.С. Орынбеков: «Қазақ тарихындағы батырлық эпостар оның мифологиясы 

болып табылады. Өйткені, батырдың бейнесі, тақырыбы және атқарған істері, 

қазақ халқының ұлттық санасының қалыптасуында зор рөл атқарды. Бұл 

көненің қалдықтары ұжымдық сананың ежелгі бір үлгісі, бейнесі, ұлт 

менталитетінің қалыптасуының негізі болады. Ерлік жырында жырланған 

тақырыптармен халық тудырған тұлғалар ғасырлар бойы ұлттық санамен қатар 

дамып, қазақ халқының өзіндік ерекшелігімен бірегей болмысын түсінуге 

қызмет етеді» [72, 154 б.], – дейді.  

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев: «Біздің бәріміздің де мақтаныш етуімізге 

тұрарлық мол мұрамыз бар. Өйткені ата-бабаларымыз адамзат тарихында 

өшпес із қалдырып кеткен. Еуразия құрлығындағы халықтардың тағдырына 

орасан зор күшті әсер еткен.  Ұлы дала ерекше рух пен дүниетанымды 

қалыптастырды. Түркінің рухының серпінді қажыр-қайратының түп-тамыры да 

осында жатыр. Мұның айқын көрінісін ежелгі аңыз-әңгімелерден, эпостық 

жырлардан – арғы ата-бабаларымыздың ұлан-байтақ дала төсіндегі көшіп-

қонып жүрген бүкіл тіршілік-тынысынан, түйсік арқылы жұғысты болып 

отыратын салт-сана жиынтығынан аңғарамыз» [73, 100 б.], – деп жазады.  

Ертегі-аңыздарда, қисса-дастандарда, эпостық жырларда суреттелген 

образдар ең бірінші адамдардың өзіндік санасын оятып, өмірді сүюге, 

құрметтеуге деген құштарлығын арттыра отырып, жақсы мен жаманды айыра 

білуге, әділдіктің түптің-түбінде жеңіске жететініне үміттендіре, сөз құдіретін 

ескере отырып, шешендікке үйретеді, адамдарға қанат бітіреді. Қазақты бүкіл 

дүниежүзіне паш еткен дана, ойшыл Абайға әжесі Зере мен анасы Ұлжан 

айтқан қисса-дастандар, аңыз-ертегілер де әсер етіп Абайды хакім, данышпан 

Абай етті емес пе. «Абай қазақ халқының ертегі, аңыз, жырларының тамаша 

әлеміне еліткен әжесі Зеренің мейірім шуағы мен сезім даналығына бөленіп 

өсті. Ақынға адам қатынастарының сұлулығы мен имандылығының алғашқы 

ұшқындары қиял-ғажайып ертегілерінің жұмбақ та сұлу әлеміндей жарқырап 

ашылды. Былайша айтқанда, бала Абай ғажайып сәтті бастан кешті, сәбидің 

кіршіксіз жан дүниесі дүниенің керемет үйлесімі алдында, сезімнің құдіретті 

ұнасымы алдында айқара ашылды. Айқара ашылды да шындық, 

қайырымдылық пен сұлулық әлемін тануға деген, білуге деген мәңгілік 

сөнбейтін, мәңгілік өлмейтін құштарлыққа кез болды» [74, 59 б.]. Соған 

қарағанда, аңыз-әңгімелер, ертегілер, қисса-дастандар тек айтыла салмайды, 

онда адамды шешендікке, даналыққа үйрететіндей ерекше бір рух, күш бар. 

Халықтың дүниетанымдық негіздері бар. Даналық ең бастысы ақыл-парасатпен 

өлшенеді. Бұл да бір тұнып жатқан рухани әлем. Мұндай рухани әлемнің дені 

осындай тамаша дәстүрлердің ықпалымен қалыптасып, дамыған. Сол себептен, 

ұлтымыздың дәстүрлі аңыз-әңгімелері, ертегілері, қисса-дастандары болсын, 

сөз өнері болсын, тіпті сазды әуен, сазды күйі болсын ұдайы философиямен, 

даналықпен шендесіп жатады. Бұлардың барлығы қазақтың өз болмысын өзіне 

ұғындыру, яғни оның тұлғалық бейнесін, адамдық құндылықтарды 
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жинақтаудың үлгісі, нұсқасы. Осынау, қазақтың көне мәдениеті қалдырған бай 

мұралары адамзаттың рухани жағынан қалыптасуының қайнар көзі, бұлағы, әрі 

мән-мазмұны философиялық ойларға, үлгілі тұжырымдарға толы рухани 

қазына ретінде қарастырылады. Мәселен, Ғ. Есімнің: «...Халықтық, ұлттық 

дүниетанымның табиғи-тарихи арналары қайсы дегенде, мен бұл мәселені 

халықтың сөз өнеріне қатысты қарастырмақпын...», немесе «Ұлттық 

дүниетанымның бастауы қайда? Бұл тұста мынаны айтса жөн: қазақта эпос, 

жыр, ертегі, айтыс, аңыз, өлең тағы басқалары жетілген халықтық өнер жүйесі 

бар», немесе «осының бәрінен ұлттық ойлау дүниетанымы көрініс береді. 

Соларды философияның объектісі етіп жиынтықтап, саралай зерттей 

бастағанда, қазақ философиясына тән, қазақша ойлау үлгісін сипаттайтын 

ұғымдар айқындала бастайды» [63, 7-9 б.], немесе «Сөз өнері адам санасының 

үш негізіне тіреледі: 1) ақылға, 2) қиялға, 3) көңілге. Ақыл ісі – аңдау, яғни 

нәрселердің жайын ұғыну, тану, ақылға салып ойлау; қиял ісі – меңзеу, яғни 

ойдағы нәселерді белгілі нәрселердің тұрпатына, бейнесіне ұқсату, бейнелеу, 

суреттеп ойлау; көңіл ісі – түю, талғау», – дегеніндей осының барлығы тек 

қазаққа ғана тән, тұнып тұрған үлкен бір рухани әлем [75, 343 б.].  

Демек, қазақтың аңыз-әңгімелері, ертегілері, қисса-дастандары, сөз өнері, 

мақал-мәтелдері, сазды ән-күйі өзінше бір философиялық ой-тұжырымды 

көрсетеді, халықтың дара болмысынан, дербес сана, бүтін дүниетанымынан 

бөлініп-жарылмаған бірегей-тұтас рухани құбылыс құрады. Осы жерде,         

М.О. Әуезовтің мына пікірі ойға қонымды: «Өлеңмен айтқан билік, жырмен 

айтқан өсиет, тақпақпен айтқан дау бір кезде жақынды араз, жақынды жат 

қылуға жараса, бір кезде іріген елді біріктіріп, ірікшінің шіріген сөзін саф 

қылуға жараған. Хан, қара би, аламаншыл батыр, жетекшіл қараша бәрі де 

айырмасыз сырлы сөздің қадірін білімге ұстатып, зейіні ашылған 

европалықтардан кем білмеген» [76, 118 б.].   

       Қазақтар – сөз қадірін білген, ақылдысы мен данасын пір тұтқан халық. 

Қазақ менталитетіндегі сөзге деген құрмет, еуропалықтардың сөйлеу арқылы 

(дауыс-үн культі) өзін таныту мен қорғау ұстанымынан айырмашылығы 

біршама деуге болады. Себебі, қазақ дүниетанымында сөзді (тілді) қарым-

қатынас құралынан гөрі, өнер алды (Абай) деп түсінген. Міне, сондықтан да 

болар, қазақ халқының философиясы – поэтикалық, фольклорлық тұрғыда 

көбірек көрініс берген. Қазақ философиясында ғылымнан гөрі өнердің 

шешендіктің, поэзияның рухы басым тұрады. Бұл жайында Н.Ә. Назарбаев: 

«Қазақтардың рухани әлемі негізінен ауыз екі поэзия дәстүрінің ықпалымен 

қалыптасып отырған. Қазіргінің талай елін қайран қалдыратын осынау байтақ 

кеңістікті кернеген поэзиялық әлем, тек қана сұлулық пен сезімнің шеңберінде 

шектелмеген. Ол жақыншылықтың жалынын лаулата да білген. Содан да болар, 

қазақтың поэзиялық шығармашылығында мейлінше терең танымдық қасиеттер 

бар» [73, 28-29 б.], – деп баға береді.  

Қазақ халқы түйінсіз, мәнсіз сөйлегенді ұнатпаған. «Сөз жоқ, қазақ –

шешен халық, оның арасында суырып салма ақындардың көп болғаны да 

белгілі. Мұндай қасиет оның абстракты қабілетіне байланысты ал, абстракты 
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ойлау, әрине, философиялық қабілетке жатады. Өйткені, философия – 

абстракты ғылым» [40, 32 б.], – дейді Д. Кішібеков. 

 Ал, бүгінгі қоғам адамдары үшін осыншама талғамы биік, даналыққа толы 

атадан-балаға мирас болған құнды мұрадан алған білімнен гөрі, радиодан 

естіген, теледидардан көрген, газеттен немесе жарнамадан оқыған өте маңызды. 

Нәтижесінде, көзқарастық мәдениеттің рухани негізін құрайтын білім мен 

құндылықтардың бұрынғы жүйесі бұқаралық ақпарат құралдары жариялаған 

ауыспалы ұстанымдар жиынымен ауыстырылады. Соның нәтижесінде, 

ұлтымыздың болашағы санап жүрген ұрпағымыз жоғарыда аталып өткен 

рухани дүниетаным қалыптастыратын құндылықтарды оқығаннан гөрі, 

теледидар, компьютер алдында отырғанды жоғары бағалайды. Батыс 

социологтарының зерттеуінше, жас адамның дүниетанымын, көзқарасын 

қалыптастыратын бірнеше институттар бар екен: отбасы, балабақша, аула, тағы 

басқалары. Соның ішіндегі бүгінгі таңда ең шешуші күшке ие бұқаралық 

ақпарат құралдары болып табылады. Ақпараттың бала санасына әсері сондай, 

тіпті олар ата-анасын тыңдауға селқос. Қазіргі күні БАҚ өте маңызды рөл 

атқаруда, өйткені бүгінде адам БАҚ-тан тек ақпарат (жаңалықтар ретін) алып 

қана қоймайды сонымен қатар, одан мінез-құлықтық стереотиптерін және тағы 

да басқа дүниелерді өз бойына дарытады десек қателеспейміз. «Ақпараттық 

қоғамда» бейнелеп айтқанда, ақпарат құралдары өнеркәсіптің бір саласы 

іспетті. Себебі, қалың көпшілікті идеологиялық «өңдеуден» өткізу үшін 

шығарылатын ақпараттық өнім негізінен өнеркәсіпке тән әдіспен дайындалады. 

Ақпараттардың таралуы қазіргі таңда дүниетанымның қалыптасуына әсер 

етуші факторлардың арасында алдыңғы қатарға шықты. Мәселен, отандық 

БАҚ-та әсiресе, теледидарда, электронды ақпарат құралдарында адамгершiлiк 

қағидаларына жат қылықтарды насихаттайтын дүние көп.  

 Қазіргі жастардың танымы мен санасы телеарналар арқылы қалыптасып 

жатқаны баршаға аян. Жалпы, теледидардың біздің жалпы жағдайымыз бен 

денсаулығымызға көп зиян келтіретінін қазір ғалымдар зерттеп, 

электромагниттік өрісі ұшқыр  екенін аз айтып жатқан жоқ. 

 Теледидар бізді өз көзіміздің құлы етіп қойды. Көзбен көр де, ішпен біл, 

деп қазақ данышпаны Абай айтпақшы, көзбен қарап, ішкі жан дүниеміз бен 

түйсіну қабілетінен адалана бастадық. Яғни сыртқы көз бен ішкі көз 

арасындағы нәзік байланыс жібі үзілген. Ішкі көзіміз ештеңені аңғармайтын 

манаураған ұйқыға кірісті. Ал сыртқы көзіміз көргеніне ғана мәз. Теледидар 

бізді белсенділігі баяу, көзбен көргеніне тілсіз бұйыға бой ұсынатын, естігеніне 

сенімпаз құлақ тосатын тұтынушы етіп қойды. Адамзатқа барлық жанды-

жансыз, жағымды-жағымсыз құбылыс әдеттегідей болып қабылдануға айналды. 

Теледидар адамдарды «мутация» дертіне шалдықтырды, күллі адамзатты 

манипуляциялады. «Теледидар ауруларын» зерттейтін розенкрейцерлердің 

тұжырымдауынша, теледидар – адамның жан-дүниесіне зиянды фохат 

жарықпен сананы басқару, ерік-жігерді бағындыру құралы. Сондай-ақ 

американдық Райнер Пацлаф: «адам жан дүниесінің тереңіндегі аңсарлар мен 

адамның рух көзімен көргісі келетін ақиқаттар телекатод сәулелеріне 

соқтығысып, адамның сезім көзінің быт-шытын шығара борайтын дыбыссыз 
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оқтың астында қалады. Адамдар тіпті өздерінің заңды, жеке мәдениетін әрі 

қарай жетілдіруге аса қажетті өмірдегі табиғи бейнелерге ұмтылу 

қабілеттерінің ең тұрпайы түрде өзгерістерге ұшырайтынынан бейхабар. 

Өмірдегі табиғи бейнелі ақиқаттар өзін-өзі тәрбиелеуші «Меннің» белсенділігі 

арқылы санаға сіңіріліп, ең жоғары сезім-күштерінің көзін, рухани әлем есігін 

ашса, ал телебейнелер ой-сананы материалдық дүние бағандарына байлап 

қояды. Адам жан дүниесі теледидар тартуларын тұтынып отырып, рахатты, 

қанағатты сезімдерге бөленгендей болады, алайда іс жүзінде жалған азықпен 

уланғанын байқамайды. Адам өзінің сезімдік күштерін парықтап пайдалана 

алмайтындай халге түседі» [77, 40 б.], – дейді. Бұл Абай тілімен айтқанда «ішім 

өліп қалыпты» дегенімен пара-пар. 

   Дәл қазіргі сәтте қалайық, қаламайық болашағымыздың тізгінін 

теледидарға беріп қойғанымыз рас. Біз бүгін оқырманынан көрермені басым 

қоғамды бастан кешіп отырмыз. Яғни, ұрпақты телеарналар тәрбиелеп жатыр. 

Бұл біздің дертіміз. Бұрын тек фильмдерден ғана көретін қиямет сүргіндер қазір 

ақиқатты іс-қимылдарға айналып үлгерді. Қоғам қазір екіге қақ жарылған: бірі 

– сауаттандырылған, қарсы күштерге қызмет ететін адамдар, бірі – рухани 

тұрғыда әлсіз, қараңғы, нендей манипуляцияға да оңай беріліп кететін еркі 

нашарлар.  

 Бүгінде көрсетіліп жатқан шетелдік өнімдердің ішінде ойландыратындай, 

балаға қанат бітіретіндей мазмұн жоқтың қасы, оның орнында атыс-шабыс, 

жарылыс, төбелес, қып-қызыл от, робот адам, компьютерленген әлем, 

космостық ғалам, галактика, т.б деңгейінде түсірілген. Сонда қазір кіп-

кішкентай баланың да санасын жаулау үшін, мұндай дүниелерді ойлап табу, 

түкке тұрмайтын болғаны ма? Сонда бүгінгі көрермен көзін тырнап ашқаннан 

бастап-ақ, атыс-шабыстың, зұлымдыққа зұлымдықпен кек қайтарудың не 

екенін санасына сіңіріп алатын болғаны ғой. Бала көргеніне еліктейді. Өмірдің 

ащы-тұщысын татпаған балғын сана иесі жақсылықпен жамандықтың аражігін 

қайдан білсін. Сана-сезімі қалыптаспаған, талғам-танымы таяз жасөспірімдер 

осынау түбі шикі дүниелер тасқынынан жол тауып шыға ала ма? Демек, 

олардың санасын жаулау аса қиын емес. Оларға бір-екі рет көгілдір экраннан 

атыс-шабысқа құрылған мультфильмдер, фильмдерді көрсетсеңіз болды, ары 

қарай өзі-ақ қағып алады. Бұлар тұп-тұтас ұлтты жойып жіберуге бағытталған 

деуге әбден болады. Теледидардағы жүгенсіз кеткен анайылық пен зорлық-

зомбылық, қатігездік пен қан төгіс жас ұрпақ санасына, рухани дүниемізге улы 

ұрығын себуде, ұлттың рухани тұрғыда азып-тозуына әсер етуде. Бұның 

астары, «медленная смерть» деп орыстар айтқандай, қызықтыра да, алдырқата 

отырып, ұлтты баяу, білдірмей бірте-бірте мәңгүртке айналдыру.   

Ал аға ұрпақ болса, бала кезінен ата-әжелерінен ертегілер мен батырлар 

жырларын естіп өскен, сөз өнерін кие тұтып, ұлттық қасиеттерімізді көзінің 

қарашығындай сақтап, «соңғы жаңқасы қалғанша» халқына, еліне адал қызмет 

етіп өткен. Міне, сондықтан да олар бүгінгі қоғам адамдарынан рухани 

жағынан әлде қайда биік, асқақ. Оларда ұлттық рух, ұлттық ойлау, ұлттық 

таным, көздерін ашқаннан бастап құлақтарына құйылып, тәрбие бастауын 

солай алған. Дидроша айтсақ, терең ойлар өзін ештеңемен суырып ала-
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алмайтындай етіп  ақылға сіңірген нық шеге, яғни бабаларымыздан қалған мол 

рухани мұра, ойлы, мағыналы да мәнді сөздері қашанда ұлттық мәдениетіміздің 

құндылығы болып қала бермек. Ал осы, ойлы сөздерді түсінуі үшін халықтың 

ұғымы мәңгілік болуы керек. 

 Әрине, туғанынан жас ұрпақтың есі бесік жырымен тербелмесе, қазақ 

ертегілерін, қисса-дастандарымен, аңыз-әңгімелерімен, ақын-жыраулар (Жүсіп 

Баласағұн, Асан Қайғы, Абай, Шәкәрім, Бұқар, Шалкиіз, Ақтамберді т.б.) мен 

шоқтығы биік би-шешендердің (Төле би, Әйтеке би, Қаз дауысты Қазыбек 

билер т.б.) терең танымдық даналығымен сусындамаса, жау жағадан алғанда, 

«бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған» (Абылай, Бөгенбай, Қабанбай, 

Исатай мен Махамбет) аруақты батырлардың ерлігін бағалай білмесе, оның 

есінің түп-тамырлары қараңғылық тұрпатынан аспай қалады. Бұл оның кінәсі 

емес, кінәрәтсіз басына түскен, келешекте оның өз ұлтының мәдениетін 

өгейсінетін, әдет-ғұрпын жатсынатын, оларды түсініп, жылы сезіне алмайтын, 

мәңгүрттей шерменділіктің шырмауында болатын тағдырының бастауы.   

 Бүгінгі күні адам таным процесіндегі ішкі рухани қабілеттерін ескермей, 

дүниетанымдық жолда көбінесе техникалық ғылымның жетістіктеріне 

сүйенуде. Бұл адамның еркіндігін қамтамасыз еткен сияқты болғанымен, 

сыртқы жанама тұрғыда қала береді. Қазір технологиялық тұрғыдан дамыған 

елдерде «адам – компьютер», «адам – блок, схема» сияқты жаңа адамның үлгісі 

қалыптасуда. Оның сапасы – ой-өрісі кеңдігі мен шектен тыс ақпаратты білуі. 

Бұл жағдайда адамдар жүйелі және жалпы білім алгоритмге сәйкес 

ақпараттардың ұшаң теңіз көлемін жедел өңдеумен ауыстырылады: 

қабылданылды – өңделді – берілді – нәтиже алынды. Осы схемаға 

қиыспайтындардың барлығы көне, мәдениетсіздік болып жарияланады. 

Мұндағы шынайы қауіптің мәні мынада, іргелі білімге, интеллектінің толассыз 

жұмысына, рухани жетілуге қызығушылық тоқтайды. Осындай тұлғада ол кез-

келген білімді оңай алатындығы туралы түйсік пайда болады. Ақыл мен рухтың 

жұмысы компьютерден және өзге ақпарат көздерінен алынған мәліметтермен 

алынады. Ақпараттың жедел дамуы қоғамның рухани және әлеуметтік 

болмысы дамуының ара қатынасын шиеленістіреді және оның жалпы 

мәселелерін жаңаша қойып отыр. Адамның өзі әртүрлі ақпарат жүйелерінің 

олжасы, өзіне түпкі мақсат қоймайтын элементке айналып отыр. Ақпараттану 

идеологиясы бүкіл әлемді компьютерлік желінің торына айналдырған 

ақпараттық технологиялардың күрделене әрі жедел дамуының арқасында 

ақпараттық мәдениет феноменін дүниеге әкелді. Қазіргі заман мәдениетін 

басқашалай ақпараттық мәдениет деп те атайды. Өйткені қазірде ақпарат қоғам 

өмірінің маңызды элементі болып, адам өмірінің барлық саласына әсер етіп 

отыр. Қазір біздің заманымыз техникаланған, «компьютерлік төңкеріс» заманы. 

Техникадағы компьютерлендірудің пайда болуын XIX ғасырдың соңы мен XX 

ғасырдың қойнауында ғылыми-техникалық революция тудырған 

электрониканың, радийдің ашылуы, кванттық теорияның жасалуы, 

кибернетиканың, ғылымның, өнеркәсіптің дамуымен байланыстырамыз. Бұл 

революцияның әсерінің күштілігі сол, адамзаттың техницистік, технократиялық 

дүниетанымын қалыптастырды. Адамзат ғасырлар бойы аңсаған, жетуге 
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ұмтылған ғажайып компьютер жетістіктері аз емес. Оның пайдасын жоққа 

шығармаймыз. Компьютер бірнеше миллион амалдарды орындайды, орасан көп 

деректерді есте сақтайды, әлденеше мәлімет толқынын бір мезгілде өңдеп, 

кейбір логикалық ойларды іске асырады, кәдімгі мәтіндерді оқиды, күрделі 

бейнелерді таниды тағы басқа. Дегенмен де, осы компьютерлік төңкеріс әлемі 

ішкі сезім тілімізді мылқау, көңілдің көзін соқыр, аяқ-қолын бұғаулы етеді. 

Сосын жан мүгедек күй кешеді. Адамның психо-физиологиялық, тұлғалық, 

мінездік ерекшеліктері бірөлшемденеді. Бұл сананың жүйелік шатасуына әкеліп 

соқтырса, түйсік пен ойлау қабілетінің жұмыс істеуін бәсеңдетеді.  

 Мәселен, орта ғасырларда адамдар өзгелермен және Құдаймен, заттармен 

тірі сезім арқылы ортақтасты. Сансыз қайғылы оқиғаларға қарамастан, ол 

ғасырлар адамды гуманизмге, романтикалық сезімге қабілетті етті. Таза 

жүректілердің арқасында ұлы махаббат адам жан-дүниесіне оның өзінен 

жоғары табиғатты сүйдірді. Бір ғана ағартушылық дәуірін алайық. Ол дәуірде 

ой еңбегі жоғары бағаланғанын білеміз. «Әрбір адам ақыл-ойдың жемісіне 

сүйене отырып, тарихты саналы түрде жасауы керек. Яғни, жауапкершілікті 

сезіне отырып, ерікті әрекетке даңғыл жол ашуы керек» деген ұран болды. 

Біздің ақыл-ойымыз сол замандармен теңесе алмайды. Себебі автоматтанып 

кеткен. Қазіргілердің ішкі жан-дүниесін де ол замандармен ойша салыстырсақ, 

жер мен көктей айырмашылыққа кезігеміз. Жан сұлулығының былғанғаны 

сондай,  «компьютерлік төңкеріс» өзінің зымиян мақсатына толықтай жетіп 

отыр. Мұндай дамудың нәтижесінде әрбір жеке адам байланыссыз заттардың 

құрсауында қалып қойғандай. Бұл адамның фундаментальды өзіндігін 

жаттандырады. Демек, философ К. Ясперстің сөзімен айтқанда, шынымен 

адамның барлық мүмкіндіктері мен оның ешкімге ұқсамайтын ерекшелігі 

түгесіліп, медитация қабілетімен қош айтысуымызға тура келе ме? Осы 

проблемаға орай айта кететін мәселе, батыста техника философиясы пайда бола 

бастағанда, оны философтардың сала-салаға бөліп, зерттеуі бекер емес еді. 

Техника философиясының бастапқы өкілдері қатарына Э. Капп, Ф. Дессауэр,  

И. Бекман, О. Шпенглер, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ортега-и-Гассет, 

Мэмфордты және т.б ойшылдарды жатқызуға болады. Олар техниканың 

пайдасының бар екенін білсе де, техниканы адамзаттың жөн-жосықсыз 

тұтынуы орасан зор зиян шектіретінін айтып, дабыл қақты. К. Ясперс «Қазіргі 

заман техникасы» еңбегінде қазіргі қоғамның бет-бейнесін бүкпесіз ашып 

көрсеткен. «Техникаландыру нәтижесінде жиі кездесетін құбылыс – мақсатсыз 

тіршілік ету, механизмдердің бөлшегі ретінде ойсыз жұмыс істеу, 

автоматтандырылудың кесірінен бөтен тұлғаға айналу, ессіз қалыптағы күйдің 

көбеюі, жүйке жүйесінің тозуы мен қозуы осының бәрі адам жан-дүниесіне кері 

әсерін тигізіп жатыр. Адам өз тіршілік тамырынан айырылды, машинаның 

қасынан орын табу үшін туған топырағы мен Отанынан қол үзді, өз әдет-

ғұрыптарынан алыстады» [78, 487 б.], – дей келе, «бұл – техника ғасыры өзінің 

барлық салдарымен қоса, адамның еңбек, өмір ойлау саласындағы, символика 

саласындағы мыңдаған жылдар бойы жинақтағанынан түк қалдырмайтын 

сияқты», «...бүкіл өмір сүруді белгісіз техникалық механизм әрекетіне, ал бүкіл 

планетаны – тұтас фабрикаға айналдырды. Сонымен бірге адамның өз түбірінен 
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толық ажырауы жүзеге асты және бұл бүгінгі күні де жалғасуда. Адам отансыз 

жердің тұрғынына айналып, дәстүр жалғастығын жоғалтты» [79, 119-121 б.], – 

деп әлемдегі техника феноменін философиялық-методологиялық және 

дүниетанымдық тұрғыда талдайды. Осы техника мәселесі М. Хайдеггер 

философиясында да негізгі орындардың бірін алады. Ол: «...Техниканың мәні 

белгілі мағынада техникалық емес. Сондықтан да, біз ол туралы жай ғана 

ойлағанда, оны қолданғанда, басқарғанда немесе одан қашқақтағанда 

техниканың мәніне деген өз қатынасымызды ешқашанда сезіне алмаймыз. 

Барлық осы жағдайларда, оны қызығушылықпен қолдасақ та, теріске шығарсақ 

та, біз техникаға құлдар сияқты ажырамастай таңылғанбыз» [79, 45 б.], бұдан 

шығатын қорытынды, техника адамды өзіндік ашылудың жалған жағына қарай 

итермелейді. Адам енді өзі қалыптастырған техника ықпалынан босап шыға 

алмайды, себебі ол өзінің техниканың билігі астына қашан және қалай түскенін 

аңғармай да қалады. Бұл жөнінде Гегель, біз бұрынғы түрін жоғалтып, жаңа 

жүйеге көшкен рухтың алға қарай секіре қозғалатын көпірмелі уақытындағы 

маңызды дәуірдің қақпасында тұрмыз. Біздің әлемді біртұтас дүниеге 

біріктіретін бұрынғы түсініктер, ұғымдар және байланыстар көрген түстей 

жоғалды және ыдырады, деп ой түйеді. Адамзат баласы өз іс-әрекетінің 

маңызын түсінбейтін, өзі және елінің тарихы туралы ештеңе білмейтін, өзінен 

деңгейі биік техникаға өзін құрбан етіп, өзінің бар-жоғын ұмытатын дүнияуи 

динамика қалыптастырды. Техникалық творчества уақыттан озып, алға шығып 

кетті. Бүгінде, осынау техника феномені адамзаттық қауіпке айналып бара 

жатыр. Өткен ғасырларда адам қоғамсыз өмір сүре алмайтын, XXI ғасырда 

адамның техникасыз өмірі тұл. Техника дамуының бастапқы кезеңдеріндегі 

кемеңгер, данышпан адамдардың техникадан шошуын, осылай ақиқатты 

алдын-ала біле алғандығы да деуге болады.  

 Қазіргі бірөлшемді ақпараттар тасқыны бас терімізбен бірге қылғыта 

жұтып, сана-сезімімізді улап, айналаны дұрыс қабылдау қабілетінен жұрдай 

етіп жатқаны белгілі. Сөйтіп, ұлттық тәрбиеміздің діңгегі жойылып, ішкі 

дүниеміз тоналып жатыр.  

 Адамзат қазіргі заманда, Хосе Ортега-и-Гассет айтқандай, тек өздерінің 

қажеттіліктерін ғана көздейтін тобырға айналды. Мұндай адамдар өздерінен 

ешнәрсені талап етпейді, тіпті өздерін кемел санайды. Осындай адамдардың 

көбеюінен мәдениетіміз де бұқаралануда деген ой түйеді. Бұқаралық 

мәдениеттің бір ерекшелігі – мұндағы туындылар бұқаралық ақпарат 

құралдарының көмегімен таратылады. Бұқаралық мәдениетті батыс 

мәдениетінің дамуындағы ең ақырғы кезең деп білеміз. Бұқаралық мәдениет 

қазіргі заманғы адамның зорығуынан, іш пысуынан және бір уақытта осындай 

жағдайдан шығудың ұмтылысы ретінде көрініс береді. Мұндай дағдарыс 

мәдениеттегі күнделікті образдардың құлдырауынан көрінеді. Бұқара 

мәдениетінің философиялық этикалық негізі натурализм мен прагматизмнің 

элементтерімен және позитивизм мен бірлесе отырып гедонизмді құрайды. 

Ежелгі гедонизм өкілдері адам өміріндегі басты мақсат ол ләззат алу деп 

түсінетін, ал қазіргі кездегі гедонистер тура және ашықтан-ашық сезімдік 

тәндік ләззатты маңызды деп түсінеді. Осындай бүкіл сезімдік ләззаттардың 
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ішінде негізгі инстинкт болып табылатын сексуалды ләззаттар бірінші орында 

тұр. Сондықтан бұқара мәдениетінің символын сексуалдық революциядан 

көруге болады. Өйткені, секс бұқара адамының өмір сүру, тіршілігінің мәніне 

айналады. Адам тәні шыныменде реабилитацияны қажет етеді, бірақ қазірде 

басты орынға тән реабилитациясы ғана емес, сонымен бірге рухқа зиян 

келтіріп, рух есебінен тәнге табыну үстем болып кетті. Адамның хайуандық 

бастамаларының реабилитациясы көрініс бере бастағандықтан, мәдениеттің 

порнографиялық концепциялары патшалық құра бастайды. Әлем 

социологтарының зерттеуі бойынша, бұқара мәдениеті адамдарға меңіреудің 

талғамдарын егеді де, оларды хайуандық сезімге тәрбиелейді. Бұқара мәдениеті 

адамның ойлау процентін жеңілдеткені соншалықты, ақыр аяғында оның 

санасында сөндіреді, оларды жүзсіз етеді.          

Қазақ үшін «көпті көрген көнеден» ақыл сұрап, ұрпақтан-ұрпаққа 

жалғасқан бай тәжірибені естерінде сақтаған «кәрі құлақ» қариялардың 

күнделікті өмірдің әртүрлі саладағы ережелерін саралап, шешімдер қабылдауы 

замана тұрғысына сай заңдылық болатын [80, 49 б.]. Бүгінгі жастар – ертеңгі 

қауымның қариясы. Қарияның кейінгілерге айтар ақыл-кеңесі, аталық аманаты 

болады. Соны қазірден бастап басқа жинап, жүректен орнықты орын бермесек, 

күні ертең Абайша айтсақ, қолымды мезгілінен кеш сермедім, деп өкінеріміз 

хақ. Абай өз заманында ұшаң-теңіз істер атқарған адам, оның осылай деуі –

кейінгі ұрпаққа ескертуі, кейінірек өкінуден күні бұрын сақтандыруы болса 

керек.  

Кезінде «әлемнің орталығы – Еуропа, ал қалғандары оның перифериясы» 

деген тұжырымды алға тартқан еуроцентризмнің дала халықтарына 

«жетілмеген» ретінде қарауына тосқауыл қоятын кез келді» [81, 18 б.], – деген 

Л.Н. Гумилев ойының жаны бар екенін мойындамау қиын. Жалпы Еуропа 

мәдениеті әлемдік деңгейде қаншама озық ойлы десек те, қазақ секілді кеше 

ғана тоталитарлық әкімшілік жүйенің бұғауынан шыққан, әлі толық 

қалыптасып бітпеген ұлттарға дәл қазіргі кезеңде пайдасынан зияны көп 

болары ақиқат. Оған қазақ қоғамының рухани дүниесі өзінің дербес бағытымен, 

дәстүрлі стилімен ғана қарсы тұра алуы мүмкін. Қазақ қоғамының да Батыстан 

кем түспейтін қайталанбас дүниетанымының, өзіндік бай және төлтума рухани 

мәдениеті бар. Біз көп жағдайларда, ұлттық ерекшеліктерімізді артта 

қалушылық санап, «өркениетті елдердегідей» деп батыстық мәдениетті 

тықпалап, соны тезірек игеруге тырысудамыз. Негізінен, Батыстық мәдениет 

көшіре салатын технология емес, ол дәстүрлер, қарым-қатынастар. Қазіргі 

уақытта, «Шығыс пен Батыс мәдениеті» ұғымы көптеген ғылымдардың 

көкейкесті, соның ішінде әлеуметтік-философия ғылымы үшін де, зерттеудің 

методологиялық бағдарына айналып отыр. Осы ретте, Т.Қ. Бурбаев:        

«Қазіргі қазақ үшін тағы бір ерекшелігі – қоғамдық қатынастардың 

демократияландыру процесімен байланыстылығы. Бүгінгі модернизм теориясы 

мәдениеттанушылардың басқа, жат, бөтен мәдениетті, әсіресе батыстық 

мәдениетті механикалық тұрғыдан басқа мәдени-рухани ортаға көшіре салуға 

болмайды деген ескертпесіне құлақ аспай келе жатқаны белгілі. Бұл құбылысты 

бейнелі түрде мына бір жағдай арқылы көз алдыңа елестетуге болады. Мәселен, 
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донор ағзасының бір мүшесін ауру адамға, оның био-физиологиялық 

қасиеттерін алдын-ала зерттемей ауыстыра не қондыра салды делік. 

Организмдердің бір-бірін қабылдамауы немесе жатсынуы нәтижесінде ем 

қабылдаушының тірлігін тоқтататыны белгілі. Сол сияқты «мәдени клондау» да 

ұлт үшін, әсіресе, оның рухына өте қауіпті құбылыс. Сондықтан мұндай 

бассыздықтың болашағы жоқ екені және өзін-өзі сыйлайтын елдік намысы мен 

санасы бар ұлт үшін бұдан асқан қорлау жоғы тағы белгілі» [51, 57 б.], – деп 

қадап жазады.  

Әрине, Шығыс пен Батыс арасындағы мәдени байланыс әрқашан да 

жағымсыз процесс бере бермес. Сондықтан да, біздің қоғамымызда белең алып 

жатқан жағымсыз құбылыстардың бәрін де шет елден, немесе батыс, батыс деп 

батысты біржақты құбыжық ретінде қарауға болмайды.  

Шығыс пен Батыс мәдениетінің құндылықтары қазақ қоғамы үшін жаңа 

уақыт талабына сай қоғам алдында тұрған қажеттіліктерді жүзеге асырудың 

методологиялық бағдары болып табылады. Қоғамды, қоғам мүдделерін ғылыми 

прогресс талабына сай дамыту үшін батыс мәдениетінің диалектикасын білу, 

оның шарттарын пайдалану маңызды, ал ұлттық құндылықтарды игеру, ұлт 

болмысының тұлғасын сақтау үшін ұрпақ мүддесін рухани тұрғыда қамтамасыз 

ету мақсатында шығыс мәдениетінің дәстүрін жетілдіру қажет. Шығыс 

мәдениеті қазақ қоғамы үшін дәстүрлі қоғам мен мәдениетті жетілдірудің 

тарихи практикалық кеңістігі. Біріншіден, қазақ мәдениеті – шығыс әлемінің 

құрамдас бөлігі. Шығыс зердесі – әрбір қазақ данасы үшін елге, ұрпаққа, 

халыққа қызмет етудің үлгісі және адам баласының қандай ортада болмасын өз 

рухын, өз намысын, еркіндігін жоғалтпауы [82, 8 б.]. Яғни, қазіргі теориялық ой 

тұрғысынан келгенде, кез-келген мәдени феноменді оның нақты бір 

контексінен тыс қарастыру сыңаржақтылық болып табылады. Сондықтан да, 

барлығы тек біздің қабылдауымызға, ұстанымызға, байланысты. Мәселе 

дүниетанымда, ұстанымда.  

Әрбір азамат сырттың жақсысынан үйрене отырып, елінің елдігін, 

дәстүрін, менталитетін, өзіндік салтын, өнерін, мәдениетін сыйлауға іштей 

үйренуі, дағдылануы керек. Жақсы мен жаманды жіті айыра білуіміз қажет. Ол 

үшін Отанының әрбір азаматы елін, жерін, өз ошағын, жанұясын, оның дәстүр 

мен салтын қасиетті дүние деп сезінуі керек. Сонда ол көзі түскеннің бәріне 

еліктеп, салақтамайды. Талғамшыл, талапшыл болады [83, 40 б.]. Бұл дегеніміз, 

тек осы келіп жатқан дүниелерден керегін алып, керек емесінен жирене білуге 

өз-өзімізді тәрбиелеуіміз керек деген сөз.  

Конфуцийдің: «Дүниеге келгенде адамның бәрі бірдей, бірақ олардың 

арасындағы айырмашылық тәрбие нәтижесінде пайда болады» [84, 217б.], – 

дегеніндей барлық тәрбие туа бітті қалыптаспайды. Біз қазір ұлттық тәрбиені 

жартылай алып жатқандықтан, керектісін де, керексізін де қағып алып 

жатырмыз. Әйтпесе Батысты Шығыс, Шығысты Батыс толықтырмай ма?  

Белгілі француз философы Жак Дерридаша – ұлттың өзін-өзі айқындап, тануы 

басқа ұлттардан өзінің артықшылықтары мен ерекшеліктерін айқын сезінуден 

және өзіндік қайталанбас болмысы мен әлемдік ойдың кесек бөлшегі екенін 

ұғынудан тұрады. Шыныменде, қазақ халқының өмір сүру мәдениеті мен 



 60 

қарапайым салт-дәстүрінің өзі жоғарғы рухани құндылықтарға негізделген. 

Қазақ қоғамындағы рухани ой мен дүниетаным тереңдігі, ұлттық мәдениеттің 

өркендеуі жеке тұлғалардың, аузы дуалы шешендер мен билердің, жыраулар 

мен ақындардың мұраларын тірек етіп, ұлтты сақтау мен қорғаудың 

құралындай болған. Қазақ даласында арнайы философиялық мектеп болмаса да, 

ұлттардың ой талқысы, өмірлік таным кеңістігі өнер түрінде түрленіп, көркем 

образдар мен бейнеленіп, тапқыр теңеулер мен шешендік сөздегі байламдармен 

түйінделіп ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып қалып отырған. Міне, мұның бәрі 

қазақы тәрбиеден бастау алған.  

Кез-келген қоғамның күрделі проблемасы қашанда адамның рухани, 

ұлттық  тәрбие мәселесімен тонның ішкі бауындай тығыз байланысты болып 

келген. Әсіресе, бүгінгі материалдық байлық басты орынға шығып тұрған 

заманда, тәрбие мәселесі ерекше мазмұнға ие, неғұрлым өміршең. Қоғамның 

дамығаны, озғаны, тозғаны да бәрі-бәрі түгелдей сол ортада жасап жатқан адам 

ұрпақтарының жүріс-тұрысы мен істеген іс-әрекетінің сипатына қарай 

өлшенетіні хақ. Ойшылдардың көпшілігі тәрбиені ең бірінші орынға қойып, 

оны өздерінің таным теориясының өзегі етіп алады. Платон мен 

Аристотельдіңде негізгі көңіл бөлген проблемалары адамды тәрбиелеу, оның 

ішкі рухани дүниесін жан-жақты жетілдіру еді. Бұдан мың жыл бұрын әзиз 

бабамыз, ғұлама Әбу Насыр Әл-Фараби: «Адамға ең бiрiншi бiлiм емес, тәрбие 

берiлуi керек, тәрбиесiз берiлген бiлiм адамзаттың қас жауы» [85, 43 б.], – деген 

екен. В.Г. Белинский тілімен айтсақ, тәрбие ұлы іс, тәрбие арқылы адам 

тағдыры шешіледі. 

Қазақ халқында «бала тәрбиесі от басынан басталады» деген қанатты сөз 

бар. Бала тәрбиесі адам баласының пәнилік ғұмырының көнермейтін, өмір 

ауқымынан ажырамайтын, өзімен бірге қайталана беретін, өмір ағысы іспетті 

ілесе жүретін іс-әрекетінің мәңгілік желісі. Олай болатыны адам баласының 

пенделік ғұмыры дәл осы жерде өріс алып, оның қай ұлысқа, халыққа, ұлтқа 

тән екені белгіленеді. Адам бойындағы ізгі қасиеттердің бәрі бала кезіндегі 

көрген әдеттері  мен алған тәрбиесінен  бастау алады. Қалай десек те, ол түйсік 

ретінде жадымызда сақталады. Бұл – адамның ішкі әлемін жарқыратып ашу 

үшін және сыртқы дүние жағдайына үйлестіре қалыптастыруы үшін қажет. 

Адамның туғаннан бергі көріп түйгенін, сан ғасырлар бойғы ата-бабасының 

нені өсиеттеп өткендігін еске түсіріп, дамытып отыру үшін ұлттық тәрбие 

қажет.  

Адам өз ортасына қарап өседі. «Ағаштан ағаш рең алады, адамнан адам 

тәлім алады» дегендей, отбасы тәрбиесі адам мінезін қалыптастырудың 

түпқазығы, іргетасы. Өйткені, отбасы ұлтқа тән болмыс пен ахуалдың, сана мен 

намыс, еліне, жеріне деген сүйіспеншілік рухты орнықтырып бала бойына 

сіңіреді. Тәрбие жүйесінде отбасының осы ғажайып қасиетін түсінген қазақ 

ұлты үшін, қазақ отбасының, (басқа кейбiр ұлттарға қарағанда) атқаратын рөлi 

ерекше. Олай дейтiнiмiз, қазақ отбасы әдетте үш буыннан тұрады: ата-әже, әке-

шеше, бала. Бұл – тәрбиелiк мүмкiндiк жағынан өте құнды жағдай, тек дұрыс 

пайдалана бiлген жөн. 
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Зерттеушi-ғалым Ш. Ахметовтың айтуынша: «Бала тәрбиесi негiзiнен 

басты-басты сегiз түрлi мәселенi қамтыған:  

бiрiншiден, тәрбие басы алдымен әдептiлiкке көздеген; 

екiншiден, мейiрiмдi болуға тәрбиелеген; 

үшiншiден, тiл алғыш елгезек бол деп үйреткен; 

төртiншiден, адалдық пен шындыққа баулуды көздеген; 

  бесiншiден, бiлгiр бол, ұстаз бен ғалымның, көптi көрген данышпан 

қарияның сөзiн тыңда, ақпа құлақ болма, құйма құлақ бол дегендi   бойларына 

сiңiре берген; 

алтыншыдан, үлкендi ата-ананы сыйлауға үйретудi басты мiндет етiп 

қойған; 

жетiншiден, кiсi айыбын бетiне баспа, – дейдi халық тәрбиесi. Бұл 

кемшiлiктi айтпа деген сөз емес. Ғарiп-кiсiлердiң табиғи кемдiгiн (мұрны 

пұшық, көзi қисық, аяғы ақсақ деген сияқты) көрсетпе деген сөз; 

сегiзiншiден, ел қорғаны батыр бол, халық алдында қызмет ет, бар өнерiңдi 

соған жұмса дегендi үйретедi» [86, 19 б.].  

Қазақ отбасында тәрбиенiң бұл бағыттары толығымен қамтылған. Бала 

тәрбиесiне байланысты әр ата-ананың өзiндiк ережесi қалыптасып, ұрпақтан-

ұрпаққа жазылмаған заң тәрiздi ауызша жалғасып отырған. Ата-ананы, үлкендi 

сыйлауға, халықтың салты мен дәстүрiн қадiрлеуге, ел тарихы, туған жер, ата-

баба шежiресiне қанығуға да, бесiк жырынан бастап халық ән-күйiне 

сусындауға да бүлдiршiн алғашқы қадамды отбасынан бастайды. Мiне, 

осыларды есепке алмай отбасында бала тәрбиесiн жақсы жолға қою мүмкiн 

емес. Осы орайда философ Спиноза: «адам азамат болып туылмайды, азамат 

болып тәрбиеленеді», – деген. Яғни, адамның жеке тұлға болып қалыптасуы 

үшін ұлттық тәрбиенің орны ерекше. Сонымен қатар, пайғамбарымыз 

Мұхаммед (с.ғ.с.) өз хадистерінде: «Балаларыңды бағалап, оларға жақсы тәрбие 

беріңдер» [87, 131 б.], – деген екен. Қазақстандық философ А. Айталының: 

«Қазіргі таңда нарықты бүркемелеп, есепке негізделген, адамгершілік, шектен 

шыққан ұятсыздық ығыстырып бара жатқан ортада адам тәрбиелеу мәселесі ең 

өткір болып отыр. Дегенмен, біз қаржы тапшылығынан гөрі рухани 

құндылықтар тапшылығы туралы ойлана бастасақ дұрыс болар еді» [88, 11 б.], 

– деген салмақты ойын ескергеніміз орынды. 

Қазір біздің қоғамымызда тәрбие жүйесі ең бірінші ұрпақтың әр ұлттың 

тіліне деген машықтығына, техника тілін үйренуге, білгір маман болуға 

жұмылдырылуда. Ал, Отанға сүйіспеншілік, халықтың тарихын, мәдениетін, 

дәстүрін қастерлеу уақытпен, есеюмен өздігінен келетін екінші мәселе сияқты 

болып қалды. Бұның түбінде, тарихи және рухани тегін білмейтін 

мәңгүрттердің өсіп келе жатқандығын аңғаруымызға болады. Тәрбие мәселесі 

өз халқының, Отанының топырағынан нәр алып, білімнің төл қайнар көзінен 

сусындамаса, ондай халықтық сипатынан алшақтаған ғылым, білім өмірге 

икемсіз, жанасымсыз болып шығады. Сондықтан да, ағылшын философы      

Дж. Локктың: «бала миы таза тақта, өмір оған өз шимақтарын салады», –

дегеніндей, жас буынға жақсы мінез-құлық пен дұрыс ойлау қалыптастыру өмір 
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кешкен ортаға, қоғам санасына, ең бастысы тәрбиеге байланысты екенін 

ұмытпағанымыз абзал!  

Өнегелi отбасында тәрбиелi бала өсiру, жаңаша өмiр салтын ежелгi 

құндылықтармен байланыстыра отырып, ұлттық тәлім-тәрбие беру, келешектiң 

саналы ұрпағын қалыптастыру, бүгiнгi күннiң талабы. Ұлттық тәлім-тәрбие 

дегеніміз – адамның жан дүниесін ұлттық рухта тәрбиелейтін ілім. Сонда ғана, 

өскелең ұрпақ өз міндеттерін тиісті деңгейде атқаратындай, халқымыздың жан-

дүниесінің тарихи болмысынан, ерекшеліктерінен айырылмайтындай, әркез өз 

құрылымын, сипатын сол ұғымдарға сай түзетіп отыратындай болып 

қалыптасады. Ұлттық тәрбие алған ұрпақ дені сау, білімді, ақылды, ұлтжанды, 

еңбекқор, сыпайы, кішіпейіл болып өседі.  

М.О. Әуезов «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» немесе «Әйел адамзаттың 

негізі», деген үлкен маңызы бар философиялық концепциялар ұсынды. Терең 

түсіне білген адамға бұл концепциялардың салмақты екені түсінікті. Бұдан, 

әйел болмысы терең ашылып, нағыз қазақ әйелдерінің көркем бейнелерін көре 

аламыз. Халықтың өсуі, отбасының берекесі, қоғамның хал-ахуалы, рухани 

дүниесі, жас ұрпақтың болашағы, оның тәрбиесі әйел қауымға байланысты. 

Өйткені, ананың берген тәрбиесі, үлгі-өнегесі адам жүрегінде мәңгі жасайды.  

Ана – ұрпақтың тәрбиешісі, қамқоршысы, асыраушысы, жарық дүниенің 

жақсылықтарын жасаушы, адам баласына тек жақсылық ойлаушы тұлға. 

Жарық дүниедегі жақсылықтар әйелдің ақ сүтінен нәр алған, аналық құдіреттің 

қуатымен жаралған. «Әйелдер адамды бесігінен бастап тәрбиелейді, өмірдің 

іргетасы солардың қолдауымен қаланады» деген аталы сөзге үңілсек, қоғамның 

өркендеуі де әйел затымен тығыз байланысты екендігін аңғарамыз. Негізінен 

әйел төңірегіндегі мәселе ешқашанда толастаған емес. Аристотель, Конфуций, 

Әл-Фараби сынды философтар да әйел мәселесі төңірегінде өз ойларын 

білдірген. Орыс ғалымы В. Радлов пен поляк ғалымы А. Янушкеевичте, қазақ 

әйелдерінің болмысына, мінез-құлқына, тәнті бола отырып, олар туралы өз 

еңбектерінде жақсы естеліктер жазып кеткен болатын. 

Ата-салтымызға көз жіберетін болсақ, әйел ананың рөлі өте жоғары болған. 

Аты аңызға айналған Домалақ ана, Айша бибі, Құртқа, Зере, Ұлжан секілді 

қазақ аналарының бейнесі бүгінгі ұрпақты тәрбиелеуде таптырмас тәрбие 

құралы.  

Қазір біздің өмір сүріп отырған қоғамымызда құндылық Адам емес, ақша, 

оның құндылығы күннен-күнге артып, адамдарға өзінің күш-қуатын мойындата 

бастады. Оның басты орынға қойылуы, адам туралы сұрақты шеттетуде. 

Ертеден ақшаны (байлық) құндылық етуден гөрі ар-намысты жоғары ұстаған 

халық едік, ал бүгінде ақша үшін арын, халқын, Отанын қоса сатып жіберетін, 

құлқыны үшін құл болатын мәңгүрттер пайда бола бастады. Зар-заман 

ақындарының бірі Шортанбай ақынның мына философиялық көзқарасы қазіргі 

заманды дөп бейнелеп тұрғандай 

Қайыры жоқ бай шықты, 

Сауып ішер сүті жоқ, 

Мініп көрер күші жоқ 

Ақша деген мал шықты. 
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 Ең қорқыныштысы осы.  

 Қазір, «қарағай басын шортан шалған» заманның келгенін, адамдар 

арасындағы бірін-бірі бағалауы, құрметтеуі, сыйлаушылық кете бастап, 

заманның аза бастағанын, бай болып дүниеге құнығып, туғанына қайырсыз 

болып бара жатқандығын, ақшаның құндылыққа айналғаны соншалықты, 

адамдардың қадір-қасиетін кетіріп, пиғылының өзгергенін көріп отырмыз. Ал 

адам, оның болмысы құнсызданғанда адам өзінен-өзі тозып, мәңгүртке 

айналады. Өркениетті қоғамда ең басты құндылық – адам  болып есептеледі. 

Бірақ бұл қоғамда іс жүзінде орындалып отыр ма? Әрине жоқ.  

 Адамның ар-намысы, абыройы бұл күнде немен өлшенеді, соның тұрақты 

өлшемі, параметрі бар ма деген сауал туындайды. Шындығында бұл ұғымдар 

жағдайға қарай тез өзгеретін болды, әркім өзінше, әр ел өзінше бағам ұстауда. 

Мұның өзі адамның құны, бағасы, дәрежесі, атақ-абыройы түрліше өлшенеді 

дегенді білдіреді. Сонда адам құндылығының ортақ өлшемі неге жоқ? Адам 

барлық жерде адам емес пе еді? Қазір бізде жеке адамның қоғамдағы орны 

оның материалдық жағдайымен, яғни, байлығының мөлшерімен өлшенетін 

болды. М. Жұмабаев «Пайғамбар» атты өлеңінде, «Күн батысты қараңғылық 

қаптаған, жалғыз жан жоқ қараңғыда лақпаған, қарын деген сөзді ғана 

жаттаған» [89, 94 б.], – деп тек материалдық қажеттілікке бағытталған, пайданы 

көздеген қоғамдық сананы сынға алған еді. Бүгінде дәл солай қарынның ғана 

қамын ойлайтын кез туындауда, сондықтан да, ақыл-ой арзандап, парасаттылық 

көненің көзіне айналуда.    

Хакім Абай: «Замана, шаруа, мінез күнде өзгереді» – деген еді, рас қазір 

осы үшеуі де түбегейлі өзгеріске түсті. Заман болмысының өзгергені соншама, 

бүгінде адамдар оның бет-бейнесін тани алмай қапалануда [90, 21 б.], – 

дегендей, кейбір жастарымыз заман қазір өзгерген, заман солай, «заманыңа 

қарап, бөркіңді ки» демекші, біз де солай жүреміз деп дәуірлеуде. Осыған 

байланысты қазақстандық философ Ғ. Есімнің мына философиялық талдауын 

пайдалану өте орынды деп санаймыз: «Заман адамдардың өмір сүруінің тарихи-

мәдени кеңістігі. Заманды даттау да, асыра мадақтау да теріс түсініктер. Заман 

адамдардың өмір сүру қалпы. Әр заманның өз дүниесі бар, оның өзіне тән 

құндылықтары бар. Тіпті заманның өзі негізгі құндылық. Адамнан тыс заман 

жоқ» [63, 44 б.].  «Заман өткен сайын адамның адамшылығы түзеліп бара ма, 

бұзылып бара жатыр ма?», деген Шәкәрім сауалында терең философиялық 

мағына жатыр. Шәкәрімге бұл сауал, өзі өмір сүрген қоғамдағы хал-ахуалдан 

туындаған. Себебі, XX ғасыр әлемге, оның ішінде қазақ халқына толып жатқан 

тосын жайлар ала келді. Дәстүр бұзылып қана қоймай, адамдардың күн көру 

тәсілдері өзгеріске түсе бастады. Соның нәтижесінде адамшылық (ізгілік 

мәнінде) құнсыздана бастады. Шәкәрім заманындағы осы ахуал, байыптап 

қарасақ, дәл біздің бүгінгі тұрмысымызға да өте ұқсас. Ғасыр басында 

Қазақстанға нарық, базар нықтап ене бастағанда, бәрін сатып немесе сатып 

алатын жағдайда адами мәнділіктің, ізгіліктің жүдеп қалғаны белгілі. 

Ойшылдың заман осылай бола берсе, адамның адамдығы не болмақ деуі, 

осындай қоғамдық болмыстан туындаған болса керек. Сонда, заманды адам 

арқылы танимыз ба, әлде заман арқылы адамды танимыз ба? Әрине, заман, 
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қоғам өзгереді, тынымсыз дамиды. Мәселен, зат бір сападан екінші сапаға 

ауысады және де ол жаңа сапа ескіге қарағанда прогрессивті мәнде болмақ. Сол 

сияқты, адам баласы да жылдар өткен сайын жетіле береді, оның жаңа сапаға 

өтуі де үздіксіз болады, сөйтіп адам болмысының жетілуі сапалық өзгеріске 

түседі. Осыған қарағанда, заман озған сайын адам табиғаты жақсара түсуі 

керек. Дәл заманның азып-тозып дағдарысқа түсуі жайлы болмаса да, адамзат 

дағдарысы туралы Освальд Шпенглер «Еуропаның ақыры», Эдмунд Гуссерль 

«Еуропалықтармен олардың философиясының дағдарысы», Альфред Вебер 

«Германия және европалық мәдениеттің дағдарысы» деген еңбектер жазған. 

Бұл еңбектерге сүйенсек, даму деген тек алға бастай беретін тенденция емес, 

өзгеріс келе-келе тұйыққа тіреліп адамзат баласы рухани құлдырауға душар 

болуы ықтимал, бұл санаға да тікелей қатысты [63, 165-171 б.]. Осы мәнде адам 

өзінің рухани бағытын анықтауда орасан зор адасушылыққа тап болмақ. 

Сондықтан да, барлығын заманға аударып қоймай, сол заманның дұрыс 

қалыптасуын ескеруіміз шарт. Кез-келген өмір сүруші пенде сол заманның 

жасаушысы, айқындаушысы. Адам әрқашанда қоғамды жасаушы ең басты мән, 

негізгі құндылық. Сондықтан, ең негізгі мәселе адамнан басталмақ. Ал, біздің 

қоғамымыз, сол қоғамды жасаушы ұрпақ бүгінде қандай жағдайда? 

Ұрпағы азғын ұлт та азғын болады. «Ана болар – қызым жоқ, әке болар –

ұлым жоқ, қыл мойынға құрық түспей түсінетін түрім жоқ», демекші, біз 

бүгінде қыл мойынға қырық түрлі құрық түскенінде байқамай отырған 

ұрпақпыз. Олай дейтініміз, «Ұл – қоныс, қыз – өріс» деген қазақ. Өрісіміздегі 

қырмызы гүл – қыздарымыз, бүгінгі таңда, ұлтының мөлдір тәлім-тәрбиесімен 

сусындамай, сайтани сырамен суарылып, тәнін темекінің түтініне қақтап, етегін 

түріп еліріп, тентіреп тегімізді бұзып, құнды қағаздың құлы болып, көше 

бойлаған болашақ аналардан не күтуге болады.  

Мүңкіген жұрт асып алды бек шектен, 

Әй, садаға кеткірлер – ай көкке ұмтылған, көк шөптен. 

Әкесінің құтын сатқан ұл мен қыз, 

Анасының сүтін сауып, ақша еткен, – 

деп, Т. Әбдікәкімов айтқандай, қара көз қазақтың қыздарының ішінде әкесінің 

құтын сатып, анасының  сүтін сатып, өздерінің арын саудалап жүргендер де аз 

емес. Дана халқымыз: «Барыңды сатсаң да, арыңды сатпа» – демеуші ме еді. 

Бұлар болашағын ойламайды, өткеніне баға беріп, болашағына көз жүгіртпейді. 

Олар «дәл қазіргімен» өмір сүреді. Ал бұлардың мәңгүрттен не айырмашылығы 

бар? Біз мұндай іс-әрекетті ойлана білмейтін мәңгүрттің ісі деп қарастырамыз. 

Әйтсе де, мұндай мәңгүрттер көбеймесе, азайған жоқ. 

Зеңбірекке төтеп бермей дулыға, 

Түк қалмады түркіге тән пейілден. 

Сары орыстан қара орысы туды да, 

Қара орыстан мәңгүрт туды кейіннен. 

Тексіз мәңгүрт теңізде де тепсеңде, итше қаптап ылыққан. 

Жер жаннаты Жетісуға ексең де, 

Жөнді тұқым шықпайды бұл ұрықтан. 

(С. Ақсұңқарұлы) немесе  
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Жат жақсысы болмайды 

Санаңа шіре салдырып. 

Қабағына қаратар, 

Келекеге жаратар, 

Кеудеңнен намыс кеткен күн 

Айуандығын асырып 

Аяқтың күсін жалатар. 

Құрсақты жұртым пәктігін, 

Рухы сонда ұлтыңның, 

Қайнары сонда құтыңның, 

Есіңде болсын есіл ер. 

Жат сарып кеткен жатырдан, 

Жақсы боп тумас тұқымың. 

Өр қазақтың тұяғы, 

Күлдір де, күлдір-күлдір де, 

Күлкіні басқа ілдірме, 

Алланың нұрын аңсасаң 

Кірпиязыңды кірлетпе, 

Көрпеңе күнә сіңдірме. 

Хауа ананың жалғасы, 

Болмысыңнан бүтін ең, 

Бес күндікке түтілмен. 

Абыройыңды үркітсең 

Ұшынбай ма ұрпағың? 

Омырауыңның сүтінен [91, 110 б.].  

Әлбетте, бұндай қыздарымыз болашақта өмірге жатырынан жаңылып 

туған мәңгүрт ұрпақ әкеледі. Ертеден қазақ үшін қыз абыройы – бүкіл рудың, 

елдің абыройы болып саналған. Ал бүгінгі таңда, бүкіл елдің абройын 

арқалаған қыздарымыз қайда? Өз ата-анасын, берген тәрбиесін сыйлап 

жарытпаған замандастарымыз ертең келін болып, ағайын-туған, ата-ененің 

алдында сызылып тұрмайтыны хақ.  

 Жігіттеріміздің арасында да «шала европалық» перілер жоқ емес. Оларға 

саналы азамат, өнегелі әке болудан гөрі бір минуттық ләззат үшін өз-өзіне ине 

салумен, моральдық азғындық-тозғындыққа ұшырап жатқан, Шәкәрімше 

айтқанда «арақты судай сіміріп, тілі мен уын жыйырып», маскүнемдікке 

салынған, ұрлық-қарлық, кісі өлтіру, қыз зорлау, қанау, екіжүзділік, ұлтқа 

опасыздық, досқа-жолдасқа сатқындық сияқты тағы басқа қылмыстар мен 

адамгершілікке жат қылықтар күннен-күнге кең етек алуда. Соның нәтижесінде 

арақтың құлы, есірткінің құлы, казино, ойын автоматтарының құлы, мақсаты 

белгісіз қоғамдық қорлар мен бірлестіктердің құлына айналуда. Бұндай 

пендешілік өмір салтын жоғары құрметтеу адамды руханилықтан, рухани 

құндылықтардан алыстата түседі. Адам ақырын-ақырын нәпсінің жетегіне 

түсіп, нәпсінің құлына айналады, ол өз кезегінде пендені рухани деградацияға 

апарып соқтырады. Осының нәтижесінде, қазіргі қоғамда табиғи 

қажеттіліктерді, құндылықтарды абсолюттеудің негізінде әлеуметтік орта 
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руханилықты көп ескермей, сананы соның жетегіне жіберген тұстар байқалуда. 

Бұл қазіргі қоғамдық өмірде кеңінен көрініс беріп жатқан құбылыс, тереңнен 

тартылған тамырдың кесілгендігінің белгісі. Осы процестердің асқынғаны 

соншалық, Ғ. Есімнің пайымдауынша, «Бүгінгі өркениетте кеңінен өріс алған 

«тобырлық мәдениет» нәпсіні тұп-тура тауарға айналдырды. Демек, нәпсімен 

бірге адамдар да тауарға айнала бастады. Адам және оның нәпсісі бағасы тауар 

болып сатылып жатыр. Бұған барлық діндер қарсы, бірақ базарлық дүниетаным 

ізгілік философиясын ығыстырып барады. Егерде бұл тенденция тоқтатылмаса, 

адамның азып-тозуы жаппай дертке, адамдар өздерін-өздері соғыс майданында 

емес, мәдени өрісте ақ өзін-өзі жоюға мүмкіндікті толық жасап алмақ. Бұл 

шындық адамзатқа көне заманнан белгілі, алайда соның аса қарқынды кезі 

басталып отыр, яғни адам нәпсісі өте өтімді тауарға айналған заман өз күшіне 

енді» [92, 4 б.], – дейді.  

Нәпсі – адамды құл қылып, оны аздырып, түптің-түбінде тірі өлікке 

айналдырады. Нәпсі үстемдік құрса адамды өзіне құл етеді. Адам өзінің 

жаратылысын, табиғатын жатсына бастайды. Нәпсі деген адамды күнәға 

бастайды. Сондықтан, қажетінше нәпсімен күресуіміз керек, нәпсімен күрес 

бұл күрестердің ең ұлысы. Осы күресте жеңіп шыққан адам ғана шын 

еркіндікке ие болады. Адамға екі ақ жол бар: бірі – еркіндік, яғни, ешкімнің 

және ешнәрсенің ырқынсыз, еркін адамдық қалыпта өмір сүру; екіншісі –

нәпсінің жетегіне кетіп, құлдыққа түсу. Таңдау өз еркінде. Ойымызды 

ыждағатты талдау нысанына айналдыру үшін Шәкәрімнің «Бас көзімен 

қарасаң, нәпсі – жалған» [93, 50 б.] деп басталатын философиялық тағылымға 

толы өлеңін еске түсірсек, сол өлеңде нәпсімен қалай күресуге болатынын 

айтатын әйгілі сыр және адам өмірі жайында логикалық байлам, терең толғам 

бар екенін аңғаруға болады. Бұл өлеңде ең бірінші көзге ұрып тұрған нәпсінің 

табиғаты, яғни, нәпсі – жалған екендігі айтылады. Бірақ оның жалғандығы бас 

көзімен қарағанда ашылмайды, ол «сұлу қыз сықылды», көзді арбап, көздің 

жауын алып адамның есін шығарады. Адам еріксіз нәпсінің алдауына душар 

болады, торына түседі. Бұл жерде Шәкәрім жануарлық нәпсіні айтып тұр. 

Ойшыл бұл нәпсіні кейде құмарлық деп те атайды «құмарлық деген бір ит бар». 

Демек, нәпсінің жалғандығы құмарлықтың табиғатында жатыр десе де болады. 

Адам бір нәрсеге құмар болса сезімнің арбауына түсіп, құмарлық нысанынан 

басқа ешнәрсе көрмей қалады. Осыны аңғарған Шәкәрім, ер болсаң басыңды 

босатып ал деп талап қояды. Ол үшін бастағы көзге сенуге болмайды. Ол – 

жалған, бастағы көз арқылы нәпсі көреді (жануарлық, құмарлық жан). Ол 

алдайды. Сөйтіп, адам танымы қателікке ұрынады. Нәпсіге ноқтаңды берсең ол 

саған өз қалауын қуғызбақ. Сенің алтын басыңды тасқа соғады. Басыңды 

құлдыққа салады. Сондықтан ерте қамдану керек. Ол үшін нәпсінің үйінде 

байлаулы жатқан ынсапты босатуымыз керек, яғни адам өз бойын ынсапқа 

басқартуы керек. Ынсап нәпсіден құтылудың жолын көрсетіп, құмарлық 

ауруының емін табады. Ынсап арабтың инсаф – екіге бөлу, ортасына дейін 

жету, әділ үкім жүргізу деген мағыналарға ие сөздің қазақша баламасы. 

Ынсаптың басты қасиеті – әділдігінде, ол артық та, кем де қылмай, адамды 

теңдікте ұстап, бәрінің дұрыс жолын көрсетеді. Ынсап ол ақылдың көзі, 
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сондықтан да не нәрсені бас көзімен емес, ақыл көзімен көріп, таным-таразыға 

салу керек. Нәпсінің ықпалымен жиналған іштегі кірді қашырып, жүректің 

көзін ашуымыз керек. «Жүректің ақыл сауыты» (Абай) дегендей ақыл мен 

жүректің өлшеуін білмек бір үлкен іс. «Шаш пен сақал ағарды көңілім қара» 

[94, 199 б.], – деп Иассауи айтқандай, адамның жан дүниесінің тазалығын 

сақтауымыз керек. Сонда ғана, адам деп атауға лайықты бола аламыз. Негізінен 

нәпсі әрқашанда адамның қасында жүреді. Ол адамның серігі іспетті. 

Сондықтан да, нәпсіні мүлдем терістеуге болмайды. Адам жаны нәпсіге құмар 

келеді, әсіресе – тәні. Кейде сол нәпсісіз өмір сүре де алмайды. Бірақ та, нәпсі 

жалған болғандықтан нәпсінің яғни, жалғанның құлына айналу қаупінен абай 

болу адамның ақылына берілген міндет. Адамның ақылсыз болмысы түкке 

тұрғысыз.  Міне, осындай киелі мәселелерді ескермесек, өзімізді қоғамдағы 

болып жатқан дүниелерді бас көзімен емес, ақыл көзімен көріп, танымасақ, 

нәпсінің жетегінде кетеміз, ал нәпсі бізді үлкен рухани құлдыраушылыққа 

апарып соғатыны анық.  

Қазақ халқы үшін, жалпы қазақ мәдениетінде музыка өнері ғарыштық – 

транцендентальді құндылық. Оның әсері адамның сезімін жетілдіреді. Музыка 

адамның рухани дүниесіндегі жай-күйін қалыпқа келтіріп, әсем дыбыстар мен 

идеалды тербелістер арқылы объективті өмірдегі орын алатын сезімдік 

жайларды жете түсінуге көмектеседі. Ол тек қана дыбыс пен шудың көрінісі 

болып қалмай, өз тыңдаушыларын әсіресе жастарды адамгершілікпен парасат 

рухында тәрбиелеуде айрықша орын алады. Ал, бүгінгі күні, бозінгенді иіткен 

қобыз үнін, мұңы да, шері де, жыры да болған қазақтың қоңыр күйінің, әже 

әлдиі болған ән мен жырының, Құрманғазы, Абай, Ақан, Біржан сал сияқты, 

берідегі Шәмші, Нұрғиса секілді композиторлардың ән-күйлеріндегі адам 

жанын тәрбиелеп, көңіл хошымызды келтіретін құдіреттің орнын даң-дұң,        

у-шуға айналдырып, құлақ жарғағыңды жарып жіберердей, миыңды 

ашытатындай рок, поп музыкалар орнын басты. Шынында да, қазіргі музыка 

әсіресе шет елден келген және өзіміздің эстрадалық әндер айғай-шуы басым, 

мазмұнсыз болып барады. Осыдан, музыка саласында халқымыздың 

дәстүрінен, дүниежүзілік классикалық үлгіден бірте-бірте айырылып бара 

жатырмыз. Бұл толғанарлық жайт. Өйткені, музыка халқымыздың 

адамгершілік, парасаттылық қасиетін жете тануға бастайтын жол ғой. Ал, 

ешқандай мағынасыз, айғай-шу негізінде құрылған рок және поп музыка 

алдымен адамның физиологиялық (адам ағзасы), эмоциялық (көңіл-күй), 

интеллектуалдық (ақыл-ес, психология, сана-сезім) және рухани адами-

моральдық болмысына әсер етеді. Әсіресе олар әлі де болса өмірлік ұстанымы 

мен көзқарастары қалыптаспаған жастарға ерекше ықпалын тигізеді. Құлақ 

тұндырар у-шу адам бойындағы сезімталдықты өлтіріп, рухани керең етеді де, 

жүйке ауруына ұшыратады. Яғни, ол адам сана-сезімінің тазалығына кері әсер 

ететін «рухани индустрия» қалыптастырады. Е. Ералы  қазіргі музыка жөнінде:  

«Қазіргі былғаныш музыка адамды қанайды, яғни еңсесін езіп-жаншып 

жібереді... Біздің қазіргі ұрпағымыз дәл осындай күйді басынан кешуде. 

Батыстың улы-шулы музыкасына «елтіп қалған» жастарымыз есірткіге 

масайған адам сияқты есеңгіреп жүргені. Бұндай даңғаза музыкалық барылдақ, 
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жағымсыз дыбыстар құлақтың жарғағын жарып, жүректің жұмыс ырғағын 

бұзып, адамның миын шайқап жібереді» [95, 31 б.], – дейді. Сырт көзге олар 

музыка ретінде зиянсыз көрінгенмен, адам санасын білдіртпей улайды. 

Адамның рухани азғындауы да осындайдан шығады. Бір кездері Гитлер 

басшылығы, радио арқылы бағынған халыққа олардың тарихы, өткендері 

туралы мәлімет беру тоқтатылсын, оның орнына адамның дене мүшелері мен 

сай-сүйегін сырқырататындай, бүкіл жандүниесін арбап алатындай етіп, 

күшейтілген дыбыста музыка қойылатын болсын, деген ұстаным ұстап музыка 

арқылы адамды ақыл-есінен адастырып, өткенін ұмыттырып, санасын улау 

әдісін қолданған екен. Дәл сондай жағдай қазір біздің де қоғамымызда 

қайталанып жатыр. Әрине, мұны гитлерлік ұстаныммен салыстыруға 

болмайды, бірақ алған бағыт-бағдар соған саяды. Міне, осы тұстан ұлттық рух 

қалыптастыратын музыка әлемі кенжелеп, өнердегі үрдіс бұзылады. Музыка – 

көне грек тілінде өнер Құдайы атанған Музадан бастау алатын киелі құндылық. 

Яғни, ол көркем образ арқылы өріліп, сазды ырғаққа түскен дыбыстар 

жиынтығы. Музыканың ырғақтарымен үйлесімі адам жанының ең асыл да 

қымбат тамыр жүйелеріне тереңдеп енеді. Бұл ретте халық музыкасының, 

халық әндерінің, орны ерекше. Сан ғасырлық тарихы бар халық музыкасының 

тал бесіктен жер бесікке түскенге дейін адамзаттың жан серігі болғаны 

бәрімізге аян. Себебі, халық әндерінде халық ойының тереңдігі, қиялы, 

көрегендігі жатыр.  

А.А. Тайжанов: «М.О. Әуезов... адамның психикасына әсер ететін, жүрек 

қылын шертетін қазақ әні мен күйінің тәрбиелік мәнін жоғары бағалайды. 

Халқымыз жақсы ән мен тәтті күйдің қандай тас көңілді болса да жібітіп 

жіберетінін, көзден жас ағызатынын, жан дүниені нұрландырып, ләззат пен 

рахат сыйлайтындығын терең түсінген. Қазақ ән арқылы өзінің жамандық пен 

жақсылыққа көзқарасын білдірген. Ән мен күйді «халық өнерінің асыл 

қазынасы», – деп жоғары баға берегенін айта келе, ғалым-зерттеуші бұларды 

халықтың көңіл-күйі мен сезімінің барометрі, қуанышы мен күйініші, арманы 

мен мұңы деген қорытындыға келеді, оны белгілі бір халықтың ұлттық 

ерекшелігін айқындайтын мәнді белгілердің қатарына қосады» [96, 84 б.], – деп 

жазады. Әр ұлттың музыкасы оның бет кескініндей ерекше, адамның сөзбен 

жеткізе алмайтын ішкі жан дүниесіндегі сезімін баяндайтындықтан, ұлттық 

музыка арқылы халықтың болмысын білуге болады. Хакім Абай «Құлақтан 

кіріп бойды алар», «Құр айғай бақырған» деген өлеңдерінде әннің, күйдің адам 

сезіміне әсер етер қуатты құдіреті, шипалы шапағаты зор екендігін немесе 

«Әннің де естісі бар, есері бар» деп, әннің тек естісін тындай білу қажет, себебі 

есті ән адамға ерекше рух беріп, рухани дамуына әсер ететіндігін айтса, ежелгі 

грек философтары Платон мен Аристотель де, адамды тәрбиелеуде, оның ішкі 

рухани дүниесін жан-жақты жетілдіруде музыканың орны айрықша екенін 

айтып кеткен. Платонша, жақсы әуен жаныңды ізгілендіреді, жаман әуен ақыл-

ойыңды аздырады.  

Сондықтан да, ұрпақ тәрбиелеудегі өнердің, оның ішінде музыканың да 

ерекше екенін жан-жақты түсінуге тиіспіз. Әйтпесе, ессіз ән адамды ессіз 

қалыпқа, жан жадаулығына түсіріп рухани адасушылыққа ұрындырып, 
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мәңгүрттікке апарады. «Әкесі қой жая білмегеннің, баласы қозы баға білмес» 

дегендей, олардан өткен мәңгүрт ұрпақ келер өмірге. Өйткені бет-бейнесі, 

жандүниесі біз айтып отырғандай жастардан имансүйгіш, ұлтжанды азамат 

шығуы мүмкін емес. Отанын, елін сүйетін, соның болашағын қорғайтын ұрпақ 

ең алдымен өзінің ұлтын, өз ұлтының тілін, дінін, ата-бабасының үрдісін 

сақтауға, соны сүюге, қорғауға тырысады. Біздің бүгінгі ұрпақ бұның бәрінен 

мақұрым қалып бара жатыр. Осындай рухани жұтаң жастарымызды басқа дін 

өкілдері «үйіріңмен үш тоғыз» деп өз діндеріне кіргізіп қанжығасына байлап 

жатыр.  

Біздің дін – ислам діні. Қазақстандағы ислам дінінің мың жылдан астам 

тарихы бар және Қазақстандағы классикалық ислам дінінің ұлттық сипаты да 

бар. Ислам Алладан түскен. Бұл абсолюттік ақиқат. Ислам адам баласының 

шексіз ғалам арасындағы орны мен мақсатын айқындайды. Ертеден бүгінгі 

күнге дейін қазақ құранды арабша оқып, қазақша дұғамен аяқтайды. Қазақ 

Алланың сөзіне өз сөзін, қауымдық және ұлттық идеяны қосады. Ұлттық 

мемлекетін, төл тілін, саяси жүйесі мен дәстүрін, өнерін, әдебиетін, ұлттық 

санасын ислам дінімен қабыстырады. Ислам дінінде қазақ философиясының 

негіздері қазақ метафизикасы, қазақ космогониясы, қазақ антропологиясы, тіпті 

қазақ өркениеті қосқабат өріліп жатыр. Қазақ метафизикасы әлемдік 

метафизиканың жалғасы екені белгілі жайт. Қазақ өркениеті, қазақ рухы, 

аумақтық, ұлттық мәңгілік мүдделерде ғаламдық космогония, әлемдік 

антропология, дүниежүзілік өркениеттік құндылықтар мәселесімен бесіктес. 

Ислам діні біздің рухани темірқазығымыз. Ислам дінінде иман деген ұғымды 

жоғары бағалаған. Иман – адамның сыртқы және ішкі болмысын тәрбиелейді. 

Иман – бүкіл дүниенің пәктігін, адамгершіліктің зор қасиетін білдіретін ұғым. 

Данышпан Абай иманды – адамның адамшылық қасиетінің көріну формасы деп 

қарастырса, Шәкәрімше «адамның мәні – иман, иманның мәні – таным». 

Жалпы қазақ халқының дүниетанымында ең үлкен алғыс «Иманды бол» 

деуінде. Түрік ғалымы Исмайл Четин: «Иман күшейген сайын рух та күшейеді, 

ұят сезімі оянады. Осы кезде рух нәпсіден басым түседі. Ұят сезімі адамды 

опасыздықтан қорғайды. Әйтпегенде ұятқа қарама-қайшы арсыздық сезімі 

денені билеп, адамды жаманшылыққа итермелейді. Нәпсіқұмарлық, арсыздық 

және опасыздық жасаудан ұялмайтын болады. Ұят сезімінің орнын арсыздық 

басып алған адам әдепсіздіктерден еш тайсалмайды» [97, 105 б.], – дейді. Осы 

иманды түсініп, оны жоғары бағалау тікелей ақылға байланысты. Ақыл –адам 

баласының ең үлкен байлығы. Ақыл – иманның, діннің тіреуі. Адамның 

сүйеніші – ақылы. Ақылы жоқтың діні де жоқ. Шындығында да, ақылы жоқ 

адамнан қоғамға, жанұяға қандай жақсылық болмақ?! Ең қарапайым, ең 

тұрпайы нәрселерді түсіну үшін, іске асыру үшін ақыл керек қой. Ал, дін 

секілді ең ұлық, ең пәк,  рухани ұғымды түсіну үшін ақылдың да ақылы керек. 

Ақылы сергек, ойы таза адамдар ғана діннің қадірін білмек, терең ойламақ, таза 

иманды болмақ. Ақыл – ойға бағынған құдайға бағынады (Пифагор). Діннің 

қуатты, күшті жері – адамның бойында сенім деген сезімді тәрбиелеу [58,      

292 б.]. Жалпы иман дегеніміз – сенім. Яғни, сенім – имандылықтың ұлы 

қозғаушы күші. Сенім жоғалған жерде адамға тән тіршіліктің мәні де шамалы. 
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Сенім – ғылым, білім болғанда ғана хасіл болады, бекиді. Ғылымсыз, білімсіз 

адамда қандай сенім болсын?! Иманы берік, ұжданы, ойы сау адамдар тың 

ойлайды, харам нәрселерден, рухани құлдыраушылықтан аулақ болады. Ал, 

бүгінгі қоғам адамдары осындай биік тұрғыдағы түсініктен гөрі, тек осы дүние 

тіршілігін ғана ойлайды. Ақыл-ой мен жүректер едәуір солғын тартқан, 

түйсіктер руханилықты қабылдамайды, дін бұрынғыша адамдардың алдыңғы 

мәселесі болудан қалған, «болса да болады, болмаса да» деген сияқты. 

Көпшілік ислам аясында өмір сүруге құлық танытпайды. Міне, осындай бір 

ахуалда дінге деген жол ашылса да мұны бағалап, сол динамиканы қолданатын 

адамдар аз. Неліктен? Себебі, қоғамдағы адамдардың түсініктері әр түрлі, 

кейбіреуі тіпті бұл өмірдің өткінші екенінен де бейхабар тәрізді, шынтуайтқа 

келгенде өзінің өмір сүріп жүргенін түсінбейтіндей біркүндікпен ғана өмір 

кешуде. М. Хайдеггердің, адамдар ғана өле алады, ал жануарлар сеспей қатады, 

деген пікірін ескерсек, адамның адамдығы да, ұлылығы да, өлетінін біле тұра 

өмір сүруінде емес пе. Ал, осы түсініктің кез-келген адамның санасында орын 

алуына ең бірінші ақыл, иман керек. Сонда ғана дін, оның жүрегінде орнықты 

орын табады. Тіршілікте тірі пенденің өз өмірін өксітпес іс-әрекетке 

ұмтылғаны, «саналы мақұлық» саналар Адамның адамдығы – Алла алдындағы 

адалдығы.  

Қазір қазақ елі – дүниежүзілік ислам қауымдастығының белді мүшесі. «Дін 

деген адамның шексіз дүниемен тұтастығы туралы – сана» [63, 79 б.], – деп 

қазақстандық философ  Ғ. Есім айтқандай, әрбір ұлт дінмен өмір сүруі керек. 

Дін – ғылым, дін – өркениеттік феномен [98, 131 б.]. Дін – төлтума мәдениет, 

өмір салты, ұлттық сананың басты тірегі және өзін-өзін танудың маңызды 

жолы. Дін – сенімді, иманды, илануды, мойындауды, мойынсұнуды білдіретін 

құндылықтар жүйесі болып табылады. Халық діннің негіздерін зерделеуі 

барысында философиялық толғаныстарға, болмыстың тылсым мағынасы 

туралы ой тұжырымдауға, өзінің зияткерлік мирасын және философиялық 

дүниетанымын қайта ой елегінен өткізіп, қайта жаңғыртуға талпынады. 

Фарабише айтсақ, дін – қоғамды реттеуші рухани құрал: дін ұғымы ислам 

әлемінде заңмен байланысты болғандықтан адамдардың жүріс-тұрыс, мінез-

құлық, құндылықтар әлемін қалыптастыратын, оларға тіршіліктік бағыт-бағдар 

болатын жүйе болып табылады. Американ  социологтары Т. Лукман және        

П. Бергер: дін дегеніміз – трасценденталды адамның биологиялық табиғатынан 

тыс «мағыналық универсум (әмбебап)». Мұндай «универсум» адамдардың 

өміріне мән береді. Адамды адамгершілікке тәрбиелеп баулып өсіреді десе, 

П.А. Флоренскийше: дін адамның  ішкі сезіміне «байсалдылық» береді. Дін 

сыртқы хаостық өмірдің зияндық әсерлерінен сақтайды. Дін адамның ішкі 

әлеміне ене отырып оны тыныштандырады және тек адамдарға ғана емес, бүкіл 

қоғамды және табиғатты да тыныштандыратын әсері өте зор. Дін априорлық 

шындық, сондықтан, оны сеніммен қабылдау керек. Ешбір ғылым, білім саласы 

адамның бүкіл ғаламдық болмыспен байланысын дін сияқты айта алмайды. 

Мысалы: ақылман, дана адамдарды алып қарасақ, бәрі де дін мен тілді қатар 
алып жүрген. Олар діннің құдіретімен тілдің асылдығын бағалай білген. Біз 

қазір тәуелсіз, дербес елміз, тәуелсіздігімізді аялай білуіміз қажет.                
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Н.Ә. Назарбаев: «Тәуелсіздікті әрбір сәт, әрбір секунд қорғауымыз керек», – 

дейді. Ал тәуелсіздікті сол елдің тілі, діні, ділі, тарихы, ата-мекені, осы бес 

анық қана сақтай алады. Онсыз біз тобырға, яғни мәңгүртке айналамыз.  

Еліміздің бүгінгі күні алға қойған ең басты мақсаты: дініміздің тазалығын 

сақтай отыра, ұлт арасындағы тыныштықты, әр ұрпақтың арасындағы 

келіспеушілікті жою, бір-бірімен ынтымақты қарым-қатынасты жақсарту, 

сақтау, кертартпалыққа жол бермеу. Қоғамымыздағы халықтардың 

құндылықтарын өркениетті дәрежеге көтеру. 

  Мемлекетте екі шекара болады. Бірі – сыртқы шекара, екіншісі – ішкі 

моральдық шекара. Біз тәуелсіздік алған алғашқы жылдары Қазақстанды, оның 

экономикасын дамыту үшін, инвестиция алу үшін сыртқы шекараларды ашып 

тастадық, сол сыртқы шекара мен қоса біз ішкі моральдық шекарамызды да 

ашық қалдырдық. Шекара ашық болғандықтан мемлекетімізге әртүрлі ұлт 

өкілдері келіп, ішімізге емін-еркін еніп алды. Сөйтіп, олар әртүрлі діни 

ұйымдар құрып, өз діндерін насихаттап, мадақтады, діни кітаптар тарата 

бастады. Соның зардабын енді сезінгендейміз. Бүгінгі күні қандастарымыз сол 

діндерді қабылдап қана қоймай, «жеңіл тулақ желге ұшады» дегендей, 

солардың сөзіне, үгітіне еріп, жолынан адасып, мұсылмандықтан безіп, 

мойындарына крест тағып шоқынып жүр, санда бар да, сапада жоқ. Осыған 

байланысты шоқынды сөзіне Т. Әбдікәкімұлы философиялық талдау жасай 

келе, «Шоқынды сөзі орыс халқының түсінігінде «Есі ауысқан жарымес, 

ақымақ» деген мағынадағы «Чокнутый» сөзіне айналады. Осы шоқыну біздің 

сағымызды сындырып қана қоймайды, санамызды да әбден шірітіп бітіреді. 

Сөйтіп, 2030 – жылы әрбір үш қазақтың бірі –  «шоқынды, бірі – орыстілді, бірі 

батысшыл миметик» болып шықпақ» [99, 7 б.], – дейді. Шыныменде, егер 

шоқынды сөзінің түп мағынасы «есі ауысқан жарымес, ақымақ» болса, онда ол, 

мәңгүрт сөзінің тікелей мағынасы, мәңгүрттік те адамның мәңгіріп, ақыл-есінен 

адасуы.  

Әр елдің, әр ұлттың ғасырлар бойы қалыптасқан, ұстанып келе жатқан өз 

діндері бар. Сол дінді әр ел көзінің қарашығындай таза қалпында сақтауы 

керек. Дін тазалығы дегеніміз, ол – ұлт тазалығы. Ұлт тазалығы – мемлекет 

қауіпсіздігі. Ал ұлттық тұтастық, тазалық жойылған кезде, сол елдің діні де, тілі 

де, ұлттық болмысы да жойылады.  

 Алды-артының не боларын бағамдап жатпайтын аңқау қазақ тілі мен 

дінінен, елі мен жерінен безіп, өзін түсінер ортасы солардай көреді. 

«...Бір пара жанды жынды қып, 

Бір пара жанды жынсыз қып, 

Бір пара жанды дінсіз қып, 

Шариғаттан жанды жаратты.  

Мұсылманнан бір бөлек, 

Кәпірлерді бір бөлек, 

Өз дініне қаратты...» 

[100, 274 б.], – дегендей, Шортанбай жыраудың дуалы аузынан шыққан 

қанатты сөзі бүгінгі заманды дәл суреттеп отырғандай. Сондай-ақ, Шәкәрімде 

мына бір өлеңінде: 
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Пән жамылған әлімдер 

Дін жамылған зәлімдер, 

Бере берсең бәрін жер, 

Сол жалмауыз паңнан без! 

деп, арам ойлы дін жамылған зәлімдерден, шала діндарлықтан сақтануға 

шақырған.  

 Кезінде Тәуке ханның «Жетi жарғысында» құдайға қарсы шыққандар мен 

дiннен безгендердi жетi адам куә болып дәлелдеп берсе, онда ол өлiм жазасына 

кесiлген немесе мұсылман дiнінен безiп, басқа дiндi қабылдағандар қоғамнан 

қуылып, мал-мүлкi таланған [101, 75 б.]. Демек, діннен безу мен бездіру 

ертеден келе жатқан індетті құбылыс, себебі ондай болмағанда «Жеті жарғы» 

заңында бұндай үкім жазылмаған болар еді. Ал, біздің қазіргі қоғамымызда 

«Бөліп алда билей бер!». Түптің-түбінде ұлттық, мемлекеттік тұтастығымызға 

кесапат бір келсе, осы алуан-алуан ала ауыз діндерден келеді. Исламның 

алғышарттарын бойына сіңіріп, санасына сақтап үлгермеген жас жеткіншектер 

бөгде діннің уына  бойын тез алдыртады. «Үнінен айырылған, тілінен және 

дінінен айырылған халық жер бетінде жойылады», – деп осыдан неше ғасыр 

бұрын Әл-Фараби бабамыз ескертіп кеткен.  

Дін – Алланың нұры ең алдымен санаға құйылады, содан соң жүректі 

жібітеді. Алланың ақиқаты санаға ұя салады. «Діні тазаның – ділі таза» 

демекші, тіпті ділдің өзі діннің тазалығына қарай қалыптасады. 

 Тәуелсіздік қазақ халқына ең басты игілік – еркін өмір сүру азаттығын 

берді. Нағыз қазақи өмір сүру үшін сол ұлтқа етене жақын, қаны мен жанына 

сіңіскен ұлттық өмір салтын қазақша өмір дәстүрін жалғастыру қажет. Шын 

мәнінде, қазақ үшін өмірдің әлеуметтік-философиялық мазмұн-мәні дәл осы 

ұғымға келіп тіреледі. Бірақ, нағыз қазақша өмір сүрудің рухани және 

әлеуметтік болмысының өзіндік шарттары бар, соның бірі – ұлттық 

менталитетті игеру. Аты қазақ, заты басқалар қазақ болып жарытпайды, қазақы 

өмір сүру болмысы – еріксіз, дағдылы, санадан тыс, өздігінен туындайтын жәйт 

болуы тиіс. Өйткені ол басқаша өмір сүре алмайды, ал солай өмір сүргізуге 

зорлап көндірсең – оның рухани және әлеуметтік өмір болмысы жұмақ емес, 

тозаққа айналады. Өйткені қазақтың өзіне ғана тән мінез-құлық, жүріс-тұрысы, 

салт-сана, дәстүр-кешендері бар, оны ғалымдар қазақ менталитеті, діл деп 

атайды [102, 42 б.]. Сол себепті, менталитет – ұлтқа ортақ, жекелендіруге 

келмейтін ұлттық меншік, ол қалың көпшілікті ешбір заң актілерінсіз ортақ 

мүддеге біріктіретін қуатты күш. Менталитет, бұл – мидың ерекше түйсігі, 

ақыл-ойдың бейнесі, рухани қыртыс, әлеуметтік болмысы. Бірақ тоталитарлық 

дәуірде жасып қалған ұлттық менталитетіміз әлі де өз бабына келе алмай 

жатқаны байқалады. Сондықтан қазіргі кезеңдерде болып жатқан көптеген 

өзгешеліктер мен жатсынудың түбірі – халықтардың зердесін қатпарлап жатқан 

қордаланған мәселелердің көрінісі деуге болады. 

 Негізінен, ұлттық менталитеттің қалыптасуында тарих пен әлеуметтік 

тәжірибенің ықпалы зор екені белгілі, ол сол ділден байқалып тұрады. Белгілі 

ғалым-демограф М. Тәтімов: «Менталитет деген саяси ұғымды мен қазақша 

«діл» деп аударып жүрмін. Оны көпшілік әлі қабылдап үлгермеді. Дегенмен де, 
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бұл қазақ тілінде бар «діл» деген ұғым сөздік қорымызда өзіне ұқсас «дін», 

«тіл», «мәдениет», «әдебиет» деген сөздер сияқты өзінің кең де, мағыналы, әрі 

мазмұнды күрделі ауыр жүгін көтере алады» [103, 8 б.], – дейді.  

 Ұлттық менталитет, жалпы менталитет ұғымының қолданыла 

басталғанына көп болған жоқ. Бұл түсінікке аса ықылас қойыла бастауы 

еліміздегі сондай-ақ әлемдегі болып жатқан саяси-әлеуметтік өзгерістерге 

байланысты десек қателеспейміз. Менталитет сөзінің түбірі латын тілінен 

алынған (ақыл, ой, ойлау тәсілі, пайымдау, жан дүниесі деген түсініктерден 

туындайды), ғылымға ол француз тарих, әдебиетінен келіп тараған. Ол 

француздың «mentalite» сөзінен «ой құрылымы, дүниені сезіну, дүниені 

қабылдау» деген сөзінен шыққан. «Саяси түсіндірме сөздікте» менталитет 

былай деп түсіндіріледі: «әр түрлі психикалық қасиет пен белгілердің, олардың 

көрініс беруінің өзіндік құрылысын, жиынтығын білдіретін жартылай 

образдық-метафоралық, саяси-публицистикалық кең ұғым өзіндік ойлау тәсілі, 

тіпті көңіл-күйді білдіру үшін қолданылады» [104, 202 б.]. Қазақстан Ұлттық 

энциклопедияда, «Менталитет(діл) – адамдардың белгілі бір қоғамдастығына 

тән, нақтылы тарихи-мәдени ортада қалыптасқан мінез-құлықтардың және іс-

әрекеттердің біркелкі сипатын білдіретін ұғым. Діл – ұлттық мінез-құлық 

мәдени архетиптермен бірге адамдардың қайталанбалы, табиғи, 

этнопсихологиялық ерекшеліктері арқылы көрініс табады» [47, 320 б.], – деп 

анықтама берілген. Бұл терминнің белсенді түрде қолданыла бастауы 

философия, әлеуметтану, психология, этнология, тағы басқа, гуманитарлық 

ғылымдардың XX ғасырдың ішінде теориялық-методологиялық жағынан 

түбегейлі бір өзгерістерге бет алғанын көрсетеді. Жалпы менталитет (діл) 

мәселесін XІX ғасырдың атақты психоаналитиктері З. Фрейд пен К.Г. Юнгтер 

бастап зерттеген болатын. К.Г. Юнгтің пайымдауынша, әрбір халықтың ұлттық 

санасында ежелден келе жатқан көптеген әдет-ғұрыптар, салттар, рәсімдер, 

дәстүрлер «архетип» түрінде сақталады, яғни олар ұрпақтан-ұрпаққа 

бейсаналық түрде беріліп отырылады. «Архетиптер» – оңайлықпен өзгере 

қоймайтын, адамдардың ататек тарихтарынан берілетін қасиетті құбылыстар. 

Адамзат дамуының көптеген қайшылықтары, дүниеде этникалық, нәсілдік 

факторлардың көрініс бере беруі де осы бағыттағы ғылыми-философиялық 

ізденістерге түрткі болды. К.Г. Юнгтің пайымдауына сүйене отырып мынандай 

қорытынды шығаруға болады, демек менталитет дегеніміз – кез-келген ұлттың, 

халықтың өзінің ұлттық ерекшелегінің көрінуі. Осы ұғым арқылы нақты бір 

ұлттың басқалардан айырмашылығын, өзінің қолтаңбасын, қайталанбас дара 

келбетін танимыз. Олардың ойлау, дүниені қабылдау, әлемді игеру, сезіну тағы 

басқа өзіндік ерекшеліктері арқылы «ұлттық менін» білуге болады. Осыған 

байланысты Б. Байлярованың мына пікірін келтіруге болады: «Ұлттық 

менталитет – бұл бір халыққа (ұлтқа) тән болған, типтік түрге айналған, тарихи 

даму нәтижесінде қалыптасқан дүниетанымдық, дүниеқабылдау, іс-әрекет, 

жүріс-тұрыс формалары мен тәсілдерінің жиынтығы» [105, 155 б.].  

 Л.А. Байдельдинов: «Қазақтардың ұлттық менталитетінде басқа ұлттарға 

деген қайырымдылық, ізеттілік, оларға өз құндылықтарын, өмір салтын 
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ендіруге, олардан жоғары тұруға ұмтылмауы, келісім мен әлеуметтік 

әріптестікке жақын болуы» [106, 44 б.], сияқты қасиеттердің бар екенін айтады.  

Қазақстандық философ Т.Қ. Бурбаев: «Менталитет дегеніміз – синкретті 

рухани тұтастыққа негізделген адамның мінез-құлқы, іс-қимылы, ойлау 

ерекшелігі, дүниені сезінуі мен қабылдауы, саналық пен бейсаналықтың 

тұтастығы. Ол ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіліп, ұлт өкілдерінің мінез құлқы мен 

дүниеге көзқарасында, өмірсалты мен әдетінде, дәстүрі мен салтында, 

философиясы мен ғылымында, мәдениетінде, өнері мен музыкасында, жалпы 

рухани болмысында көрініс табады. Менталитет феноменінің ауқымы кең, оны 

тек санаға немесе ақылға, не болмаса тек бір ойлаудың түрі мен жүйесіне сайып 

қылуға болмайды. Басқаша айтқанда, оған тұтастық тән. Осы тұрғыдан 

келгенде, қазақ менталитеті ұлттың ішкі жан дүниесінің, болмысының рухани 

терең қабаттарының көрінісі, ақыл, қайрат, жүректің бірлігінен туындаған 

ұлттың дүниеге қатынасы, өмір сүру тәсілі, дүниетүсінігі мен дүниетанымының 

жиынтығы. Халық деген ұғым қандай тұтастықты білдірсе, оның менталитеті 

де сондай тұтастықты білдіреді» [107, 238 б.], – деп терең философиялық 

талдау жасайды.  

Д. Кішібеков «Қазақ жері қандай кең болса, оның менталитеті де сондай 

мол, рухани жағынан өте бай. Оны еуропалық қалыпқа салып қарауға 

болмайды. Оның өркениеті де, өлшемдік түсінігі де басқа» [40, 4 б.], – дейді.  

 Ұлттық менталитеттің түп атасы – ұлттық мәдениет пен философия. Қазақ 

менталитетінің тұтастығын, оның күре тамыры болып табылатын ұлттық 

ойлауды философиялық деңгейге көтеру үшін рухани дүниеміз тегісінен 

ұлттық сипатта болуы керек. Бұл жөнінде профессор А.Х. Қасымжанов орынды 

пікір айтады: «Жалпы алғанда, бұл – халықтың өмір сүру жағдайын, 

заңдылықтарын, тәртібін екінші бір халыққа телу деген өте бір ауыр, қиын 

құбылыс. Айталық тірі организмге екінші бір органды ауыстырып салу барлық 

уақытта дұрыс нәтиже бермейді, себебі оны организм жатсынады, ауырсынады, 

қабылдай алмайды, тіпті өліп кетуі мүмкін. Көнеден келе жатқан мынандай бір 

сөз бар: «өзіңе жат әдет-ғұрыптарды қалай болса, солай қабылдай беруге 

болмайды». Геродот тарихта скифтердің өзге елдің әдет-ғұрыптарын, салт-

дәстүрлерін қабылдауға қарсы болғанын атап көрсетеді. Оған дәлел 

Анахарсистің өз бауырының қолынан қаза табуы. Біздің түрік бабамыз Тоныкөк 

те өзі қытай білімін ала тұра: «Өзге халықтардың құндылығын қабылдауға 

болады, бірақ ол үшін өз әдет-ғұрпыңды сақтай отырып, өзге елдің әсеріне 

түсіп кетуден аулақ болу керек», – деген екен. Осы тұрғыдан алғанда, 

қазақтардың өзінің тарихынан, салт-дәстүрлерінен бас тартуына себеп жоқ» 

[108, 43 б.], – дейді. Әрбір ұлт мәдениеті, әрбір ұлттың ішкі әлемі – ол бір 

тылсым, күрделі дүние. Сондықтан басқа бір мәдениетті, өзге ұлтты оның төл 

перзенті болмай терең түсіне кетемін, тәрбиелеп аламын, өзіме ұқсатамын деп 

ойлау үлкен қателік. Әсіресе, менталитетті түсіну өзгеге оңай емес. 

Айқындалған, сана дәрежесіне (жарыққа) шыққан мәдениет көріністерін белгілі 

мөлшерде түсініп, тануға болады. Ал, мінез-құлық, діл мәселелері ұлттық 

психологиямен астарласып, байланысып жатқандықтан, оңай жолмен 

айқындалмайды. Яғни, объект пен субъект арасында түсіністік, тылсым 
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байланыс болуы шарт. Бұдан ұлттық менталитетті сол халықтың өкілі ғана 

толық, қыр-сырымен түсіне алады деген қорытынды шығаруға болады. Себебі, 

ұлттық менталитетті түсіну үшін, сол халықтың ортасында өскен, қаны да, 

жаны да, ойы да сонымен біріккен, соның бір ажырамас бөлігі болса ғана терең 

сезіне алады, терең біле алады. Менталитет психология, тіпті генетикалық 

факторлармен де тікелей байланысты. Тіпті, тіл білу сол халықтың ойлау 

ерекшелігін тереңнен түсіну, патриоттық сезім, ұлтты, халықты сүю сияқты 

олардың да бұл мәселеге қатысы бар. Сондай ұлт өкілі ғана ұлттық терең сана 

түбінде (жүрегінде) туындаған белгілі бір қасиетті сезініп, оны сыртқа, яғни, 

сана (ақыл) деңгейіне көтеріп, соны бойына сіңіруді өзекті мәселеге 

айналдырады.  

 Адамның құзыры тарихқа жүрмейді, бірақ тарихтың салар көшіндегі 

болмысы адам санасында қалып, оның ділінде белгі беріп отырады [109, 34 б.]. 

Күйретуші күштің жасаушы күштен анағұрлым басым болуында (отаршылдық, 

империялық, тоталитарлық дәуірдің алпауыт елдерін мысалға алсақта болады) 

тарихта көптеген мәдениттердің күлі көкке ұшып, жер бетінен жоғалып кеткені 

мәлім. Әрбір халық тарихи даму кезеңінде өз рухани және әлеуметтік 

болмысын ойлау жүйесімен дүниетаным арқылы зерделейді. Халықтың ділін 

оның тарихынан бөліп қарастыру әсте мүмкін емес. Оның тарихи даму жолы 

діл табиғатын да бірге қалыптастырған. Қысқасы, ұлттық ділді объективтік 

жағдай қалыптастырады. Оған қазақтың бүкіл тұрмыс-тіршілігі, яғни болмысы 

өмір сүру тәсілдері мен әлеуметтік сана-түйсігі айқын мысал бола алады.  

 Сайып келгенде, адам тек адам болғандықтан ғана бостандыққа ие, ал 

рухтың бостандығы – адам болмысы, ұлттық діл мен діни ұғымдар арасындағы 

байланыс арқылы адамның рухани түп қазығы – ділі нығайып бекемделген. 

 Сонымен, мәңгүрттік дегеніміз – М. Шаханов тілімен айтқанда, адамзат 

тағдырының тамырсыздық індеті. Ол өз өлеңінде: «Тамырыңды тамырсыздық 

індетінен қалқалайтын әр адамның өз анасынан басқа төрт анасы болу керек 

деп мәлімдейді: олар туған жер, туған тіл, туған дәстүр мен салт-санасы және 

туған тарихы. Осы қасиетті төрт ана – адамзат тағдырының тынысы, ал осы 

төрт ана үшін болатын күрес – күрестердің ұлысы» [110, 18 б.], –деп тамаша 

көрегендікпен бейнелейді. Қазіргі адамзат тағдыры шыныменде тамырсыздық 

індетін бастан кешіп отыр.  

 Сондықтан да, қазіргі кезде қазақ даналық рухымен оның өрелі даму 

жолын, тарихын, қоғамдық-әлеуметтік жағдайларын, мәселен қоғамда кең етек 

алып отырған мәңгүрттік, ұлтсыздану, көзқамандық және т.б. сияқты ұлттың 

рухани дамуына кері әсер ететін құбылыстарды философиялық негізде талдау 

аса маңызды мәселе болып табылады. Өйткені философия бүкіл адамзаттың, 

оның ішінде қазақ халқының, рухын танудың бірден-бір жолы. Жекелеген 

адамдар үшін философия – өзіндік сананың ең жоғарғы формасы. Тек өзіндік 

сана, өзін-өзі жете тану арқылы ғана әрбір жеке тұлға өз халқының рухани 

дүниесіне зер салып, содан бойына нәр алады [33, 85 б.]. Ал өнер, тіл, дін, яғни 

мәдениеттің барлық формалары рухты дамытуға, оның мәнін ашуға 

бағытталған сара жол болып табылады. 
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 Рухани байлықтарымыз қазіргі заманда құнсызданып қоғамымызда бірте-

бірте бір белгісіз феномен кең жайылуда. Мұны өмірлік бағыттан айырылу 

дейді. Кеше ғана біздің өмірлік кеңістігіміздің құрылымын айқындап тұрған 

ұлы мақсаттарымыз бірте-бірте күңгірттеніп өз тартымдылығын жоғалтып, ал 

олардың орнына келетін нәрселердің де белгісіз болып отырғанын көріп 

жатырмыз. Мәңгүрттік мәселесі де адамзат ғасырлар бойы тырнақтап жинаған 

рухани байлығының құнсыздануы іспеттес. 

XIX ғасырда Мұрат Мөңкеұлының «Мен заманнан қорқып барамын» деп, 

терең философиялық толғанысқа түсіп, өзі өмір сүрген уақыттағы ел жағдайы 

мен жер жағдайын байланыстыра жырлап, ата-дәстүрдің үзіліп, ата-қоныстың 

қадірі кетіп жатқанын пайымдауы да бүгінгі күнмен үндестігін тауып, болашақ 

үшін де қайғырып, жанының күйзелгенін көрсетеді.  

 Негізінде әр халықтың жадында, яки пешенесінде табиғи түрде мыңдаған 

жылдар бойына жинақталған өзіндік төл дүниетаным болады. Қазақта ол 

дүниетаным «тәңірлік-періштелік жұпар» философия аталған [111, 5 б.]. Егер 

халық байырғы сол төл дүниетаным қағидаларымен өмір сүруді доғара бастаса, 

онда ол дүниетанымның жазуларының өзі де көмескелене береді де оның 

орнына бөгде бір дүниетаным қалыптасады екен. Ал, егер біздің тіршілік 

етуіміз жоғарыда айтылғандай, бүгінгі күннің ырғағымен өте берсе, онда біздің 

қазақ ұлты ретінде жер бетінде сақталып қалуымыз күмән келтіреді. Себебі, 

біздің төл дүниетанымымыздың орнын бөгде дүниетаным басады, онда 

ешқандай қазақы болмыс қала алмас.  

Жалпы, адам баласының тіршілік ету мұраты да – осы шектеулі өмірді 

мағыналы, мәнді етіп өткізуінде. Сен адамдық жолынан шықпасаң, ұрпағыңда 

өз кезегінде артына тағлым тастамақ. Сөйтіп, қазақ елі ұлттық рухы биік, 

тәуелсіз мәңгілік ел болады. «Қазақ елінің мәңгілігі әрбір қазақтың емін-еркін 

өмір сүруінің – кеңістігі. Ол ұрпақтар қамы. Ел болу сонау түркі заманнан 

үзілмей келе жатқан – арман. Ел болу болашаққа, келер ұрпаққа ашылар – жол. 

Ол жолды қадірлеп, таза ұстау бүгінгі тірілердің ұрпақтар алдындағы парызы, 

ата-бабалар алдындағы – қарыз. Ел болу идеясы парыз бен қарыздың түйіскен 

жері. 

Қазақ елі – мәңгілік біздің ұлттық идеямыз, келешекке деген сеніміміз 

және адам ұрпағымен мәңгілік деген философияның айғағы» [19, 52 б.]. 

Сондықтан, өз жаратылыс болмысымызғы сай, яғни қазақ ұлтына тән  тіршілік 

етейік. «Ұлт» ұғымының өзі рухты түсінік. Ұлттан да, елден де асатын биік 

шың жоқ екеніне терең дүниетанымдық тұрғыдан үңілген жөн.   
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2 ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫНДАҒЫ МӘҢГҮРТТІКТІҢ КӨРІНІСТЕРІ 

 

2.1 Тоталитарлық кезеңдегі қазақ қоғамындағы мәңгүрттік мәселесі: 

саяси, әлеуметтік және рухани қырлары 

 Мәңгүрттік – бұл рухани жұтаңдық, адасушылық. Рухы өлген, сана-

сезімнен жұрдай, ұлты үшін, Отан үшін жаны күймейтін, патриоттық сезімнен 

ада, ойлау өрісі дамымаған пенде немесе өзін-өзі толық жоғалтқан адам.  

       Себепсіз салдардың болмайтындығы белгілі. Сондықтан, бүгінгі таңдағы 

мәңгүрттіктің себеп-салдары мен бастау көзін біз өзіміздің кешегі өткенімізден 

іздестіруге тиіспіз. 

 Негізінен қазақ қоғамында мәңгүрттіктің орын алуы соны замандардан 

басталғандығы мәлім, бірақ бір ғана жұмыста жан-жақты талдап-зерттеудің 

толықтай іске аса қоймайтындығын ескере отырып, біз тек қана Кеңес өкіметі, 

тоталитарлық жүйе тұсындағы қазақ халқы үшін, оның қазыналы да мол рухани 

дүниесінің сол кезеңде қалай бұғауланып, халықты өз төл тарихынан, табиғи 

болмысынан жатсындырып, мәңгүртке айналдыруға бағытталған кесір саясатқа 

тоқталуды жөн көрдік.  

  Кеңес өкіметі құрылған кезде халық жаңа жол, жаңаша даму, елдің 

еркіндігі алға қойылады деп үлкен үміт күткен еді. Бірақ олай болмай шықты. 

Себебі, бұл кезде халықтың тек материалдық өмірінде ғана емес, сонымен қатар 

рухани мүддесінде де үлкен өзгерістер болды. 

Осынау аса қуатты да іргелі біртұтас ел саналған КСРО құлап, күйресе де 

осы ұлы держава іргесін қалап кеткен мәңгүрттіктің тұғыры тереңге салған 

тамыры әлі де қураған жоқ, керісінше, күн өткен сайын жаңа сипатымен көріне 

бастады. Сол тамырлардың таралым түптерін тауып, шеберлікпен отап, оның 

орнына Егеменді Қазақстанның келешек мақсаттарына сәйкес келетін жаңа 

тамырлардың жас бүршіктерін баптап өрбіту жұмыстарын қалыптастыру үшін, 

Кеңес өкіметі кезіндегі идеологияның жасалуы мен жүзеге асыру 

технологиясын терең талдап түсінуіміз керек. Онсыз адам санасымен, оның 

рухани ақыл-ой дүниесімен күресуге болмайды. «Осы мәселе дұрыс шешімін 

тапқанда ғана қазақтың зақымдала бастаған зәузатқоры айығып, дені сау ұрпақ 

өсіруіне жол ашылады» [112, 137 б.].  

Қазақ жұртын бірте-бірте мәңгүрттендіру мақсатында орталықтан 

басқарылатын идеология қандай бағыттарды ұстанды дегенге келсек, ұлттық 

тұғырынан мүлде ажыраған, тек айтқанды орындайтын, сол идеологияға шексіз 

берілген адамдар тәрбиелеу сол кездегі өкіметтің бірден-бір мұратына айналды. 

Шын мәнінде СОПК бүкіл совет халқының басқарушы және бағыттаушы 

күшіне айналды да, барша қоғам, әр республикадағы еңбектеген жастан 

еңкейген кәріге дейінгі азаматтар интернационализм  мұраттарын мүлтіксіз 

жүзеге асыруға тиісті мәңгүрттер саналды. Осылайша бір идеологияға бағынған 

халық тек айтқанды ғана орындайтын, бірте-бірте өзінің ұлттық сезімі мен 

дәстүрінен айырылған орындаушыға айналды. Яғни адамда өмірге деген өз 

көзқарасы емес, өзгенің тәрбиесінен туған көзқарас қалыптасты.  

Австриялық философ К.Г. Юнг «О сущности омассовления индивида» 

еңбегінде: «Тоталитарлық қоғамда жеке тұлға көпшіліктің қатарына енеді. 
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Тұлға өзінің жекелігін жоғалтып, құдды бір инкубатордан шыққандай, 

ешқандай айырмашылықсыз көпшіліктің біріне айналады» [113, 99 б.], – дейді.  

Тоталитарлық жүйе адамға құрал ретінде қарап, барлығын әлде бір алып 

машинаның кішкентай тетіктеріне айналдырды. Кез-келген империялық 

саясаттың көздейтін мақсаты біреу-ақ: өз билігін мәңгілікке баянды ету. Бұл 

үшін оларға мемлекеттік биліктің құрылымдарын өзгертіп, өз үстемдігін 

жүргізуді жалғастыру аз. Түпкілікті билеудің ең тиімді жолы тәуелді ұлттың 

рухани дүниетаным болмысын өзгерту. Басқаша айтсақ, ол да билеуші ұлт 

сияқты ойлап, жүріп-тұруға тиіс. Яғни, барлығы бірдей ойлауға, бірдей жазуға, 

бірдей сөйлеуге міндетті еді. «Ортақ мүдде жеке адам мүддесінен жоғары» 

деген қағиданы алға қоя отырып, адамдардың еріктілігіне нұқсан келтіртіп, 

«қуыршақ адамдарды» көбейтті. Осының барлығы халықты рухани жағынан 

күйзеліске ұшыратып, ұлттық мінезде ұнамсыз қылықтар көбейе түсіп, 

жасқаншақтық, құлдық психология пайда болды. Әрине, кез-келген отарлаушы 

ел тек өз тарихын, тілін, мәдениетін, өмір салтын уағыздайды, санаңа сіңіреді, 

адам табиғатын ластайды, өмірге өз көзімен қарауға, қабылдауға тәрбиелейді. 

Тоталитарлық жүйе қалыптастырып кеткен қасіреттің түпкі саяси тамырын 

танып, ғасырлар бойы мемлекеттік деңгейде толассыз жүргізілген саяси айла-

тәсілдердің бұралаң жолдарын танып-біліп, ғылыми тұрғыда зерттеуде зор 

мағына жатыр. Осынау саясатты түбіне жете зерттеп, тамырын қуалап, саяси 

болмысын танып білмейінше, құлдық сананың ноқтасына мәңгілікке танылып 

қала бермекпіз. Ұлттық санамыздағы құлдық ноқтасын саналы түрде үзбейінше 

рухани болмысымыз қараңғылық қапасында қала бермек.  

Ресей отаршылдары үшін қазақ сияқты ұлттық санасы күшті, асау халықты 

келешекте қолда ұстап тұру қиынға соқты. Сондықтан да, қазақтарды 

бағындырудың ең оңай жолы, бірден-бір кілті – олардың ұлттық санасын 

өшіріп, халықтық тарихи жадысынан жаңылдырып, табиғи болмысының өзегін 

біртіндеп жою мақсаты шешуші орынға қойылып, қазақтарды саналы түрде 

мәңгүртке айналдыруды саяси мақсат ретінде ұстанды. Демек, санаға, ойға, 

тілге, жүрекке мықтап тұрып кісен салу көзделді. 

Осы мақсатты ұстана отырып, Кеңес өкіметі түрік халықтарының ішінде 

алдымен қазақтарды ерекше қыспаққа алып, жер бетінен сыпырып тастау 

әрекетінен тайынбады. 

«Біз тек дұшпандардың өзін ғана емес, олардың отбасын тай-тұяғымен 

қоса жойып жіберуіміз керек»[114, 152 б.], – деп И. Сталиннің нұсқау беруінен 

көруімізге болады.  

 XX ғасырдың бас кезі қазақ қоғамы үшін түрлі ағымдардың өзара 

қақтығыс, күрес кезеңі болды. Міне, осындай жағдайда қоғамдық күреске қазақ 

қоғамы үшін мүлдем жаңа саяси-әлеуметтік күш – ұлттық интеллигенция 

араласа бастады. Қазақ интеллигенциясы халықтың саяси, ұлттық сана-

сезімдерін оятып, ұлттық мемлекеттілік пен мәдениеттің өсіп-өркендеуіне, ұлт 

өмірін қайта құру мақсатында қызмет етті. А. Байтұрсынов, М. Дулатов,          

Ә. Бөкейханов сынды қазақ зиялылары Қазақстанның ел болуын аңсап, 

бұқараның саяси санасын осы бағытта дамытуды қалаған еді [115, 188 б.]. 

Бірақ, осы болашаққа ой көзімен қараған, халықтың мүддесін қорғаған, қазақ 
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ойының ұйтқысы бола білген қазақ зиялыларын қуғынға салып, ұлтшыл деген 

жалған атақ таңды. Осылай, қазақ зиялы қауымының қуғын-сүргінге 

ұшырауымен Қазақстанның философиялық ой-пікірлер жүйесінің де дамуы 

үзілді. Өзіне бүкіл әлемнің сыни көзқарасын туғызған тоталитаризм, халық 

мәдениетінде ұлт игілігіне үнемі ұйытқы болып отырған зиялылар ісін аяққа 

басып, тұлға ақиқатын терістеген бейнесімен қалды. Мұндай қоғамда адам 

құндылығының жойылып, рухының жаси бастайтынында бүгін уақыт дәлелдеп 

отыр. Сондай-ақ, қазақша ойлау, қазақ қауымының дүниетанымы деген 

нәрселер де ұлтшылдықтың негіздері деп қарастырылды.              

 «Ұлтшыл» деген термин негізінен патша үкіметі кезінде қалыптасқан 

болатын. Академик М. Қозыбаев бұл жөнінде: «Патша өкіметі ұлтшылдықты 

оппозиция ретінде таныды, оның тамырына балта шабуды саясатқа арна етті. 

Кеңес өкіметі сол империялық саясатты шын мәнінде жалғады, өйткені ол да аз 

ұлттар тым-тырақай бөлініп, бөлшектеніп кетеді деп түсінді. Оларды ашса 

алақанында, жұмса жұдырығында ұстаудың жолы бонопартизм деп түсінген    

И. Сталин ұлттардың ойшыл жасампаз топтарын тұқырту деп білді» [116,        

45 б.], – деп жазған. Сөйтіп жалған атақ таңып, халықты зиялыларынан 

ажыратып, халыққа тобыр есебінде қарап, білгендерін жасап, идеологиялық 

илеулеріне салды.  

Шыныменде, сол кезде өз ұлтының мерейі мен мақсаты үшін айтылған, 

жазылған нәрселер ұлтшылдық немесе орыс халқына қарсы шығу, жек көру 

жағдайымен тең саналды. Осы мәселені Ғ. Есім былай деп өте орынды жазады: 

«Біздің теорияда және практикада орысқа қарсы бір ауыз сөз айтылса, 

ұлтшылдық болып табылды. Байқаймын, ұлтшылдықты көп адамдар әлі солай 

анықтайтынға ұқсайды» [117, 82 б.]. 

 Нәтижесінде Сталиннің «ұлтшылдықпен» күресі кеңес дәуірінде күшейе 

түсті. Сталиндік басқару жүйесі өз қарамағындағы одақтас республикалардың 

бей-берекетін шығарды, халықтарды қорқытып, үркітіп, үрейлендіріп, 

ұлттардың табиғи бейнесін жоюға тырысты. Бұл жүйенің өмір сүруі ұлттық 

сана мен мәдениетке нұқсанын тигізіп, ұлттық салт-дәстүрмен өмір сүруге 

тыйым салды. Оған қарсы келгендерді, ұлттың рухына таяқ жегізбеуге 

тырысып баққандарды, өз халқының, елінің тарихын, жақсы қасиеттерін 

білмекке ұмтылғандарды айдауға салып «халық жауы» деген атаққа қалдырған 

аса зардапты апат болды. Осылайша сан миллиондаған адамдардың, жел өтінде 

көктей солған алаш азаматтарының жазықсыз жапа шегіп, айдау көруі, өз 

елінде, өз жерінде қырғынға ұшырауы осының дәлелі. Бұл адамзат 

тарихындағы орны толмас трагедия болып табылады. 

 Тоталитаризм қазақ ұлтының қаймағын қалқып алып, құртып жіберді, 

дүлей күшпен қуғын-сүргін ұйымдастырып, бүтіндей ұлттың зердесін жойып, 

тегін, өз тарихын білмейтін топас мәңгүртке айналдырды. Бұл жөнінде Мәмбет 

Қойгелдиев: «Жиырмасыншы жылдардың соңына қарай тоталитарлық жүйенің 

күш алғандығы соншалық, саяси элита ұлт, қарапайым халық мүддесін саяси 

жүйе ауқымында қорғау мүмкіндігінен біржола айырылған еді» [118, 11 б.], – 

дейді.  
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 М. Шаханов: Голощекиннің арам ойын жүзеге асыру мақсатында берілген 

нұсқау бойынша бір жыл ішінде жүз мыңға жуық сауатты, зиялы азаматтар 

атып өлтірілсе, қалғандарын қолдан жасаған жасанды ашаршылыққа 

ұрындырды. Сталин мен Хрущев Қазақстандағы сұмдық ашаршылық жайында 

пікір алысқанда: «Біз Сталинге Қазақстандағы адам төзгісіз ашаршылықтан 

бүкіл халқы қырылудың аз-ақ алдында тұрғанын айтқанымызда, «Ол сары 

пәлелерден тек сондай жолдармен ғана құтылуға болады деп жауап берді» [119, 

13 б.], – дейді. Бұның барлығы империялық зымиян саясаттың қазақтың алтын 

тамырын қырқу үшін әдейі жасаған қаскөйлігі болатын. 

 Ұлттығын, тарихын ұмыттырып, ол аз болғандай, енді ислам дініне деген 

саясатын күрт өзгертіп, діни сипаты бар делініп ғасырлар бойы тойланып 

келген наурыз мерекесі, айт мерекесі өзге де діни ұстанымдар түбегейлі 

жойылды. Балаларын сүндетке отырғызған, қайтыс болған адамдарының 

намазын шығартып, құран оқытқандарды, дін адамдарын қуғын-сүргінге 

ұшыратты. Сөйтіп, қазақтарды шоқындырып, орыстандыру, христиан діні 

арқылы басын айналдыру саясаты да табандылықпен жүргізілді. Қазақтарды 

шоқындыруға түрлі айла-тәсілдер, әдістер кең қолданылды.  

 Өткен ғасырдың елуінші жылдарының ортасында «тың және тыңайған 

жерлерді игеру» мақсатында Қазақстанға миллионнан астам басқа ұлт өкілдері 

қоныстандырылды. Бұл саясат сонау патша өкіметінде жүргізілген отаршылдық 

саясатындағыдай, ең бірінші қазақтың құнарлы жерін, нәрлі суын өз 

иеліктеріне алуға,  халқымыздың демографиялық жағдайын жасанды түрде түп-

тамырымен өзгертуге, қазақтардың санын азайтуға, сол арқылы қазақ тілін 

жойып жіберіп, мәдениетін өркендетпеуге әкелген процесс еді. Бұл 

келімсектерді әдейі қазақтар арасына сұғындыра араластырып отырғызды. 

Бұндағы басты мақсат келімсектердің саны басым түсіп, қазақтардың шоқынып 

орыстануына қолдан жасалған жағдай туғызу еді.  

 Осы жан түршігерлік астарлы да арам саясат туралы М. Жолдасбеков «Бұл 

байлам жергілікті билік арқылы құпия түрде біртіндеп, асықпай жүзеге 

асырылуға бағыт алды. Қазақтарды шоқындырып, орыстандыру мәселесі 

миссионер ғалымдардың қолына тапсырылды. Қой терісін жамылған ашқарақ 

қасқырдай мисссионерлер қазақтарды шоқындырып, орыстандырудың ең 

сенімді жолы – бұратана халықтарға арналған аралас мектеп түріне шешуші 

мән бере қарады» [120, 70 б.], – деп сол кездегі ислам дінінің хал-ахуалын ашық 

жазады.  

 Кеңес өкіметі қол астындағы республикаларда әліппе ауыстыру саясатын 

да жүргізді. Мұндай жағдай Қазақстанда да өріс алды. Қолданыстағы араб жазу 

әліппесін әуелі латын жазу үлгісіне, содан кейін бір әліппе үлгісін қолдансақ 

бәрімізге де тиімді болады деген сылтаумен орыстың кириллицасына көшіріп, 

барлық іс-қағаздары орыс тілінде жазылып, игі шаралар, жиналыстар, 

мәжілістер тек орыс тілінде өткізіле бастады. 

Бірте-бірте қазақ мектептері жабылып, оның орнына аралас мектептер 

ашыла бастады. Көшпелі қазақ елін тезірек ассимиляциялап орысқа 

айналдырып жіберу үшін қазақ-орыс балаларын бір сыныпта оқытты. 

Осылайша өткен ғасырдың ортасынан бастап ұлттық дәстүріміздің ауқымы, 
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ұлттық ойлау мен қазақ тілінің қолданылу аясы біршама тарылды. Орыс 

мектептерімен техникумдарында қазақ тілін оқыту қажетсіз деп табылды. Жыл 

санап республикадағы қазақ мектептерінің саны қысқартылып, қазақ тілінде 

тәрбиелейтін бірде-бір балабақша қалған жоқ. Қазақ тілінде жазылып, басылым 

көрген ұлттық рухтағы туындыларда тұтас жойылып, ежелгі, өткендегі тарихи 

тақырып пен рухани құндылықтарды зерттеп, оқуға тыйым салынды. Осының 

салдарынан қазақ халқын ғасырлар бойы сақтап келген тұрмыстық өзегі 

жойылып, ұлттық сана түбегейлі өзгеріске ұшырап, халық санасында 

«жатсыну» феноменін туғызды. Осы кездегі ұлттық сана қатты деформацияға 

ұшырап, оның мәні бұрмаланып келді. Халықтың өткен тарихты танып-білуге 

ұмтылысы далаға кетіп, күн өткен сайын мәңгүрттене берді. Осының барлығы 

адамға қарсы, әсіресе оның ұлттық рухта қалыптасып, дамуына бағытталған 

саясаттың кесірінен еді. 

 «Қазақ халқының қазіргі кездегі өзінің өмір кешкен тарихи жолын танып 

білуге деген құштарлығы жәй емес. Себебі біздерді көп жылдар бойы 

«мәңгүрттікте» ұстап келді. Отаршылдық саясат, өктемдік тәртіп, 

Голощекиндік геноцид қазақ халқының ес жиып, етек жабуына мүмкіндік 

бермеді. 

Халқымыздың талай зиялы азаматтары, шектен шыққан қаныпезер 

саясаттың құрбанына айналды. Жер жылап ел күңіренді, ер азаматтарының 

мойнына қыл арқан ілініп, рухани мұраларымызға, оның тамырына балта 

шабылды. Өткен мен болашақтың арасы үзіліп, орта орға айналды. Әрине 

мұның бәрі қолдан жасалған саясат еді, аз халықтарды басып ұстау, тарихи 

жадынан айыру, ұлттық сана-сезімнің оянуына жол бермеу ол кездегі белгілі 

бір адамдарға тиімдірек болды» [121, 86 б.], – деп жазады А. Қасымжанов. Олар 

ұлттық санаға, қоғамның рухани дүниесіне осылай енді, басты мақсаттары –

ұлттың тамырларын жегі құрттай кесіп түсу болды. Халықтың күнделікті 

тұрмысында, өмірлік дағдылық харекетінде ғасырлар салған тарихи белгілер, 

әдет-ғұрыптар «ескінің қалдығы» ретінде өгейсуге, жатсынуға ұшырады. 

Ұлттық тамырдың тарихи қасиеттерінен қол үзе бастады. Бұл жағдай ұрпақтар 

арасындағы байланысты жойып, халық даналығын жалғастыруға кедергі 

жасады. Сондықтан да ұрпақ тәрбиесі жүйесіздікке ұшырап терең тамырынан 

үзілуге бет алды. Ұлттық негіздердің әлсіреуі осыдан басталды. Осылай, көп 

жылдар бойы ұлттық дүниетанымда, мәдениетте «ақтаңдақтардың» болуы, 

кеңестік идеологияның «шідері» ұлт дүниетанымының, мәдениетінің кешенді 

зерттелуіне кері әсерін тигізді. Осы кезеңде өсіп шыққан, уызға жарымаған, 

мәйектен ажыраған адамдар мәңгүрттікке шалдықты. Бұл да дерт, бұл жеке 

бастың емес, бүкіл қазақ жұртының дерті.  

Қазақ халқы үшін XX ғасыр сүргіні бұнымен аяқталған жоқ. Қазақстан 

жерінде, яғни еліміздің Түркістаннан кейінгі рухани астанасы деп атауымызға 

болатын Семей өңірінде Абай, Шәкәрім, Мұхтар сынды алып ойшылдарымыз 

дүниеге келген қасиетті топырақта ядролық полигонның ашылуы, оның 

сынаққа алу салдарынан қазақ жерінің шаң-тозаңға айналуы, барлығы да қазақ 

рухының құлдырауына әкеліп соққан, адамға қарсы жасалған, Шәкәрім тілімен 

айтқанда «Ар» сүймейтін әрекет еді. Бұл  ядролық сынақ біздің кішкентай ғана 



 82 

нәзік планетамыздың кейбір түкпірінде қолында үлкен билігі бар рақымсыз 

саясаткерлердің ойлап тапқаны, солардың қолымен жасалған жымысқы 

саясатының нәтижесі. Отандық атом индустриясының бастауында тұрған 

ғалымдар жерден басталып биік аспанға көтерілген саңырауқұлақ тәрізді 

бұлтты көргенде  «Ох, какое чудо» [122, 39 б.], – деп өз тәжірибелерінің іске 

асқандығына қанағаттанып, рахаттанғандары туралы деректер құпиялық 

пердесін сыпырып тастап кейіннен жазылып, айтылуда. Олар үшін ең құндысы 

тек өздерінің қанқұйлы ғылыми жұмысының жемісі, ал «Адам» оның тіршілік 

етуі оларды ойландырмады. Біздің соғыссыз аспанымыздың астындағы, жұмыр 

жердің үстіндегі ауа қабаттарын ядролық жарылыстар түтінімен уландырғандар 

өз қолдарымен істеген істің адам үшін залал-зардабын білмеді деу қисынсыз 

болар.  

     «Шын залымға берме ғылым, ол алар да оқ қылар, 

Қаруым дер, кісі атып жер, ол ғылымды хайла етер» 

[123, 87 б.], – деп Шәкәрім өзінің «Насихат» атты өлеңінде дүниені түзетін де, 

бұзатын да ғылым екендігін айтады, ол адамзатқа игілікті міндет бола тұра, кері 

әсерін тигізетін, қауіпті ахуал да туғызады. Бұл тікелей адам феноменіне 

қатысты. Ғылым жолындағы ауытқушылық, бөтен ойлар адам бойындағы жат 

қылықтардан туындайды, ондай залым адамдарға ғылым тізгінін беруге 

болмайды дейді. Яғни дүниені түзетуші де, бұзушы да ғылым, оған жаны таза, 

ниеті түзу адам сүйгіш, тәңір жолындағы адамдар қызмет ету керек. Елдің 

түбіне жететін залым ғалым деп ескертеді. Осылардан сақтандыра отырып, 

мына бір жолында: 

      «Бар ғылымның түп атасы, 

Таза ақыл мен ойлану» 

[123, 89 б.], – деп ғылымның шығар төркіні ақылдың тазалығы мен ой 

тазалығында екендігін топшылайды. Жер бетінде сан түрлі ғылымның жеткен 

өзіндік шыңдары бар. Біреулері ядролық жарылыстар жасайды, енді бірі қару-

жарақ жасап, оларды қанды соғысқа әкеледі, соның салдары адамзатқа зиянды 

істерге ұласады. Міне, сондықтан Шәкәрім ғылымның тазалығы керек, ол үшін 

ақыл тазалығы мен ой тазалығы патшалық құру керек дейді. Таза ақыл мен таза 

ой Шәкәрімше, адам болашағының, қоғам болашағын әділетпен басқаруға 

әкелетін жол деп нықтап айтады. Осыдан ұғарымыз, ғылым шындықтың 

жолында қызмет етуді мақсат етіп қойса ғана, оның нәтижесін таза ақыл 

тұрғысынан адамзат мүддесіне жаратуға болады. Ал, оны қара ниетке жұмсаса, 

ғылым жетістігі қоғам мүддесіне қарсы бағытталатынын көріп жүрміз.  

Адам өмір сүретін ортаның этика, эстетика жағынан қонымды шешім 

табуы – дамудың адамгершіліктік негізі болып саналады емес пе? Адамзат 

тарихы денсаулықты табиғаттың үлкен сыйы деп біліп, оған әрқашанда зор мән 

берген. Жарылыстар зардабынан радиациялық сәуле алғандардың дүниеге 

келген ұрпақтары иммундық жүйенің бұзылуынан бұрын көріп-білмеген дертке 

шалдығып, адамдардың өмір сүру ұзақтығы қысқарып, практикалық түрде 

геноцидке әкелді. Бұл халық арасында моральдық-психологиялық ахуалды 

шиеленістірді. Сөз жоқ, барлық адамдар өмірі көзге көрінбейтін құрбандық 

торына қамалды. Қырық жылға созылған ядролық сынақ құбыжық мұра етіп 
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қалдырған сұмдық кесапаттың салдарынан халықта ұлттық өгейсіту сезімін 

тудырды. Бұл бір ғана Семей халқының емес, бүкіл қазақ ұлтының, тіпті бүкіл 

адамзаттың қасіреті болды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Осынау, қазақ халқының кемеңгерлерін туғызған, ұлттың мақтанышына 

айналған киелі жердегі жарылыстың салдарынан табиғат, адам, жан экологиясы 

бүлініп, санамызға нұқсан келді емес пе, ал сананың бұзылуы адамның өзін-өзі 

жоғалтуы, жоюы. Бұның өзі адамды мәңгүрттікке апарудың бірден-бір жолы. 

Психиканың саулығы – ұрпақ саулығы, адамдардың өсіп-өрбуі, өзін-өзі 

толықтай танып-білуі. Ядролық радиацияның салдары әлі күнге дейін өзінің 

әсерін беруде, тұқым қуалау механизмі бұзылып, ондаған тіпті жүздеген 

жылдарға жететін ауыр соққы бергенін бүгінгі күні дүниеге келген ұрпақтардан  

арагідік байқаймыз. Сондай-ақ, Қазақстанда орналасқан он тоғыздан астам ең 

қауіпті ядролық полигондардың және ондағы жарылыстардың қазақ рухына 

қандай әсер еткені бәрімізге мәлім. Осыншама ядролық сынақтардан, қатерлі 

химиялық элементтерден табиғат, яғни жер, су, ауа бүлініп, тозғаны сияқты, 

тіпті адамның ойы да үлкен кеселге, ауруға шалдыққан. Өйткені, біздің ойымыз 

бен  санамыз сол бүлініп, тозған су, ауамен бірге тіршілік етіп жатыр. 

Сондықтан болса керек, өмірде бұзық ойлар көп. Солар адам жанын, адам 

санасын бүлдіруде. 

 Міне, қоғамды күштеп мәңгүрттендірудегі түпкі мақсат – ұлтының 

тарихын, бүкіл өткендегі өмірін зердеден өшіріп, тек қана Кеңес өкіметі ғана 

ұлттармен ұлыстарға бостандық әперіп, шынайы бақытқа кенелтті, 

сондықтанда жұрт бұрынғының бәрін тәрк етіп, айтқанды бұлжытпай орындау 

керек деген бір-ақ қағиданы санаға сіңірді. Тәрбие өзінің тарихи – ұлттық, 

жалпы азаматтық негіздерінен айырылып жасалды, жалған бағытта жүрді. 

Соның нәтижесінде адамның әдеп, инабат, парасат туралы түсінікте   таптық 

тұрғыдан бұрмаланып, қоғамдық құлық іштен ыдырап, шынайы адамдық 

қасиеттің қадірі кетті, адамдар қарым-қатынасының бұл аса мәнді саласында 

жұтаңдық, тұрақсыздық бел алды. Халыққа жаңа таптық-партиялық сезімді 

теліп, «жарқын келешек» жөніндегі арманды оңай ұқтыруға жағдай тудырды. 

Сондай-ақ, қазақ ұлтын надандыққа белшесінен батып жатқанда, қапастан алып 

шыққан орыс ұлты болмағанда, қазақтар қараңғы қалпында қалар еді деген 

сияқты насихат-нанымдар күнделікті жас ұрпақ санасына құйыла берді. Бұл 

жөнінде А. Тайжанов: «Орыс империясының отарында болған екі ғасырда қазақ 

халқының мәдениетін, әдебиетін, әдет-ғұрпын, тарихын, ана тілін кемітіп, 

қаралауға күш салынды. Тіпті қазақтар өзін сыйлаудан қала жаздады. Осы 

уақытқа дейін бізді езіп, өткенімізді қаралап, болашағымызды мүшкіл етіп 

көрсетіп келді» [124, 104 б.], – дейді.  

 Ұлы империяның қол астына кіргеніміз – басымызға бақыт құсының 

қонғаны екен, соның арқасында ел болдық, жұрт болдық, әйтпегенде тозып, 

құрып кететін едік деп саналарына сіңірді. Жерімізді тартып алғаны прогресс, 

өркениет әкелгендік, тілді ұмыта бастағанды мәдениет деңгейінің көтерілгені 

деп таныды. Қоғамда болған бұл жағыдайлар енді ғана көз ашып келе жатқан 

жас ұрпақтың танымдық талғамына, дүниеге деген көзқарасының 

қалыптасуына әсер етпей қоймады. Қазақ халқының ұлттық, отандық 
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иммунитетін әлсіретті. Мұндай рухани апаттың сұмдығы сонда – адамдар 

мыңдап мәңгүрттенді. Бұл іштен шіріту, яғни әр халықтың өз ұлтының тарихын 

ұмыттыруға бағытталған ресми нұсқаулар өте жақсы жүргізілген саяси наубат. 

 Осы сияқты, «Мәдениеттану» кітабында да Кеңес өкіметі кезіндегі 

мәңгүрттендіру саясатының басты әрекеттері деп мыналарды атап көрсеткен: 

халықтың өзін-өзі басқару жүйесін отарлық әкімшілікпен алмастыру; 

салт-дәстүр мен руханилықтың тамырына балта шабу; 

миссионерлік әрекет, төлтума жазбаша мәдениетті шектеу, алфавитті 

алмастыру, орыстандыру, орыс мектептерін ашу; 

«бұратана» халықтардың тілін жоғары мәдени аймақтардан аластап, 

күнделікті-тұрмыстық деңгеймен шектеу. Метрополиялық менталитет пен 

мәдениетті күшпен енгізу [125, 318 б.]. 

  Қазақ мәңгүрттікті тәңірден өзі тілеп алған жоқ және тумысынан да 

мәңгүрт болып жаратылған жоқ. Оған астарлы да зор ықпалы бар саясат себеп 

болды. Жоғарыда көрсетілгендей, ұлттық сананы ұдайы жергілікті ұлттың 

менталитетіне жат идеологиямен улау, оның үстіне орыс тілін қызметте 

өрлеудің баспалдағы іспетті дәріптеу, осылар арқылы жергілікті ұлтты қазақи 

ұстанымдарынан бірте-бірте жирентіп, салт-дәстүрлерден, өзге де қазақ 

менталитетіне сай әдеттерімізден жатсындырып, халықтың бабалар дәстүрінде 

қалыптасқан кейбір қасиеттерінен, ұлттық болмысынан айыру қазақты 

мәңгүрттенуге әкеп соқтырды. Басқа ұлт өкілдеріне қарағанда осылайша 

мәңгүрттену қазақ арасында ерекше белең алды.  

 М. Жолдасбеков мәңгүрттене бастаған халықтардың рухани 

болмысындағы өзгерістерді мынандай ортақ белгілермен атап көрсетеді:  

1. Ұлттық жазу таңбасынан айырылып, латынды, соңынан кириллицаны 

қабылдап, өткендегі тарихын оқи алмай мәңгүрттену. 

2. Жеке ұлттардың халықтық жадын ұмытып, өткендегі ұлттық тарихи 

санасынан көз жазып қалуы. 

3. Дінінен, яғни рухани тірегінен мүлде айырылуға бет алуы. 

4. Ұлттық менталитетінен, яғни ділінен ажырауы. 

5. Табиғи тіл байлығынан қол үзіп, тарихи ой-санасының кедейленуі. 

6. Ұлттық әдет-ғұрып, салт-санасынан көз жазып, рухсыздануы. 

7. Отбасы тәрбиесінің мәйегінен тыс қалып, жаттануы. 

8. Ұлттық өнер туындыларының уызына жарымай, тіпті, ұғына да алмай,  

бөгде ұлт өнерінің ығына санасыздықпен жығынуы. 

9. Түріктік ортақ рухани тұтастықтан алыстай беруі. 

  10. Ұлттық антропонимдер бояуының солғын тартып, алашұбарлануға    

бет алуы. 

11. Орыс тілі мен емлесінің ықпалына түсуі себепті, ана тілінің дыбыстық 

табиғи бояуының солғын тартып, орфоэпиялық дағдарысқа ұшырауы. 

12. Екі тілді қалыпқа түсіп, сөйлеу тілінің шұбарлануы. 

13. Шала қазақ пен ада қазақтардың нигилистік, космополиттік қалыпқа 

түсіп, рухани жағынан азғындауға бағыт алуы. 

 14. Мінез-құлық этикеті мен киінуі жағынан сырттан енген модалық                                                          

көрініс ойсыз, қамсыз ерудің себебі де А. Байтұрсынов атап көрсеткендей: 
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«...тіл мен ділінен айырылған қазақ неге көрсе қызар болмасынның» өзі болып 

шығуы. 

15. Дүниетаным жағынан евроцентристік танымның тұтқынында қалуы 

[120, 78 б.]. 

 М. Жолдасбеков атап көрсеткендей халықтардың рухани болмысындағы 

өзгерістердегі ортақ белгілерге қарап отырсақ, қазақ халқының бүгінгі жағдайы 

да осы айтылғандардан алыс жатқан жоқ.  

 Жоғарыда келтірілген нақты деректерге сүйенсек, Кеңес өкіметі тұсында 

тұтас қоғамға, ақыл-ой түсінігіне идеологиялық шіре салынғанын көреміз. 

Бұрын аңыздарда ғана айтылып, халқымыз атын атауға қорқатын мәңгүрттік 

осылайша көрініс тапты. Соның салдарынан бір ғасыр ішіндегі ұрпақтар 

алмасуындағы заңдылықтар бұзылып және олардың бойындағы ғасырлар бойы 

қалыптасып, дәстүр ретінде келесі ұрпаққа ауысатын бүкіл салт-сана, 

дүниетаным, ұлттық рухани қазына көздері  тәрізді табиғи рухани құндылықтар 

үзіліп, келесі ұрпақ өкіліне жетпей қалды. Демек, ата ұрпақ пен жас ұрпақтың 

арасын жалғастырушы алтын көпір түбірімен жойылды.  

 «Онсыз да миы ашып жүрген елдің миынан мипалау жасау қылмысы еді» 

[57, 7 б.], – деп С. Ақсұңқарұлы жазғандай, осындай әрекеттердің салдарынан 

біздің санамыз қаншама жылдар бойы уланып, мәңгүрттене бердік.     

 Оны қайта қалыпқа келтіру, біркүндік іс емес. Адамның өзгеруі бірден 

болатын процесс емес, өйткені тарихта ешнәрсе де бірден болмайды. Өмірге 

аяқ басқан әрбір ұрпақ өзіне дейін тұрақталған мәдени және әлеуметтік ортаға 

тап болады. Осы орта оның басқа адамдарға, қоғамға көзқарасын, қатынасын 

тәрбиелейді. Ол өзінің іс-әрекетін, дүниетүсінігін оған дейін қалыптасқан салт-

дәстүрге, жөн-жобаға, қағидаларға сәйкестендіреді. Яғни, қоғамда өмір сүріп, 

қоғам заңдылықтарынан дербес, тәуелсіз ғұмыр кешу мүмкін емес. Жетпіс жыл 

бойы саяси және рухани құлдықтың кісенінде болу, сананың мертігуі 

салдарынан пайда болған психикалық беріш ешқашан өшпейді, ұрпақ 

санасынан да суырып алып тастай алмаймыз, ол мәңгі-бақи сақталады. Ал оны 

жою үшін Советтік кезеңдегі адамды, бүкіл жас ұрпақты туғанынан бастап 

тәрбиелеу керек шығар? Сонда ғана адам және қоғам санасы қайта 

қалыптасады. Адамның өзі сол қалыптан қалыптанып шығады емес пе? Бірақ 

бұл мүмкін емес. Себебі, бұл әрекет мәңгүрттің бас терісіне бітісіп кеткен 

түйенің желін қабын қайтадан сыпырып алумен пара-пар. 

Сондықтан біз, яғни бүгінгі таңдағы ұрпақ заманның қателігінен биік 

болуымыз керек. Ол үшін халықтың рухани мұрасын тарихымыздың ұзақ 

кезеңімен байланыстыра, жан-жақты кең түрде зерттеу міндет. Қазіргі 

болмыстың тарихи негіздерін, бүгінгі өзімізді-өзіміз ел есебінде сезіну 

жағдайында, өткен мен болашақ алдында, ата-бабаларымыз бен ұрпақтар 

алдында жауапкершілікті ұстана алуымыз шарт. Қиянаттың үлкені – халықтың 

өз тарихын өзінен жасыру, бұл – ұлттық сананы жоюдың төте жолы. Ал ұлттық 

санадан айырылған ел ұлт болудан қалады [126, 7 б.], сондықтан тарихи 

шындықты бұрмаламағанымыз жөн, жас ұрпақ санасына халықтың басына 

түскен үлкен саяси-отаршылдық зұлматты айтып, жеткізуіміз қажет. Сонда 

ғана, мәңгүрттіктің тамырының тереңде жатқанын және де осы «рухани 
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дерттің» қазіргі таңда неліктен кең етек алып, құдды бір індет сияқты жайылып 

кеткендігін түсінуімізге болады. Данышпан бабамыз Шәкәрім: 

Бұрын шын бар, бүгін шын, 

Ертең шын бар – үш бөлек. 

Керегі жоқ бұлардың, 

Бұзылмайтын шын керек – 

дегендей, бұндағы, бұрынғы шын – тарих, бүгінгі шын – өмір, ертеңгі шын –

болашақ. Әрқайсысының өз философиясы, өз өлшемі бар. Өткен тарих шынына 

сарапшы көп, бүгінгі өмір – түсініксіз, ертеңгі күн – көк тұман. Бұлармен бірге 

таза ойлармен, қате концепциялар бірге жүреді [127, 492 б.]. Сондықтан, 

адасушылыққа ұрынбас үшін, әр уақыттың өз шындығын айқын ашып, зерттеп 

отыру қажет. Мезгілдің өлшемі уақыт тек – өткен шақтан келер шаққа қарай бір 

ғана бағытта бағытталған. Олай болса оның өлшемі біреу және оның бұрын 

өткен бөлігі қайта оралып келмейді. Гегель: «Осы шақ, болашақ және өткен 

шақ деп аталатын уақыт өлшемдері сыртқы түрдің қалыптасуы болып саналады 

және осы қалыптасуда болмыстың ешнәрсеге өтуі мен ешнәрсенің болмысқа 

өту айырмашылығын шешу бастысы» [128, 56 б.], – дейді.  

Уақыт дегеніміз – әлемде болып жатқан эволюциялық процестердің және 

дамудың, әлемдік тарихи процестердегі барлық өзгерістердің дер кезінде 

тіркелуін жүзеге асырады. Уақыт – қозғалыстың формалары мен құрамды 

бөліктерінің бір-бірінен туындап ұласу формасы. Уақыт деген ұғым 

материялық процестердің бірінен соң бірінің кезектесіп келуін, заттар мен 

құбылыстардың өмір сүруінің ұзақтығын білдіреді. Уақыт заттың емес, тек 

процестің сипаты. Жалпы, уақыттың қамтымайтын саласы болмайды. Қытай 

ойшылы Конфуцийдің барлық нәрсе үнемі өзгерісте болады, уақыт тоқтамайды 

дегеніндей, уақыт барлық процестердің қожайыны іспетті. Ол өз дегенін 

барлық құбылыстарға жасай алады, тынымсыз қызмет атқарады: өсіреді, 

өшіреді, дамытады, күйретеді, бұзады, қайта жөндейді, сөйтіп дүниенің 

тіршілік деген тұсын орнықтырады. Уақыт бір өлшемді. Ол өткеннен 

болашаққа қарай жылжиды және оның қайтып оралмаушылық қасиеті бар. 

Өткенді өзгертуге болмайды, қайта орала да алмаймыз. 

«Өткенге топырақ шашсаң, болашақ саған тас атады», – деген аталы сөз 

бар емес пе, сондықтан, бәріне өткен тарих және Кеңес үкіметі кінәлі деп бүкіл 

болып өткен жағдайды қара тақтаға іліп, сол өткеннің салдарынан бүгінгі таңда 

біз осындай рухани тоғышарлыққа ұрынып, мәңгүрттік күй кешіп отырмыз 

деген де, жаңсақ пікір қалыптаспауы керек. Себебі, өткенді зерттемей, ұғынбай 

бүгінгінің іске асуы мүмкін емес. Іздену, ұғыну – өткенге құрметпен қарау. Бұл 

халықтың іштей түлеп, өзін-өзі тану жолына түсуі болып табылады. Өткен 

арқылы болашақты танимыз. Белгілі дүние арқылы жабық дүниені танимыз –

деген екен, ойшыл Лао-Цзы.  

Ницше: «Адамда ең маңыздысы мақсат емес, оның өткен мен бүгінді 

жалғастыратын көпір екендігі: адамды сол үшін де жақсы көруге болады» [129, 

9 б.], – дейді. Өткен тарихсыз болашақ басталмайды. Тарих тағылымынан сабақ 

алу – адамзаттық мүдде, әр халықтың өзін-өзі бағалауы, рухани және 

әлеуметтік дүниесін жаңартуы.   
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 «Әрбір адамның бойында адамзат баласы жүріп келе жатқан жолдағы баға 

жетпес тарихи тәжірибенің үлгісі бар. Сол тарихи-мәдени тәжірибені танып-

білу арқылы адам баласы өзінің парасат-болмысын шыңдайды» [130, 111 б.], –

деп А. Сейдімбек жазғандай, тек қана сол уақыт аралығында болып өткен 

тарихи процестерді дұрыс танып, ажырата білуіміз қажет. Тарихи сабақтастық 

жүріп отырғанда ғана адам санасы, ой-өрісі, көзқарасы, танымы дұрыс 

қалыптасады.  

Қазіргі таңда, «мәңгүрттік» жетілген басқа формада, яғни мемлекеттік 

негізде өмір сүріп жатыр. Сырттан күшпен енгізілген отаршылдықтың қамыты 

бұрынғыдан да күшті болды. Жаман дерт қашанда жалғасын тауып, өрбігіш, 

өміршең келеді. Бүгінде салт-дәстүр, төл тарихымыздан хабарсыз, қазақ тілі 

мен діліне, дініне жатырқай қарайтын, ұлттық рухы төмен, күнделікті өмірде 

ұлттың мәдени жүйесінің құндылықтарын қолданбайтын, ол аз болғандай 

ұлтымызды, адамгершілігімізді, мемлекетімізге тән рухани 

құндылықтарымызды мойындамайтын, ұлтты місе тұтпай, ұлт мүддесінен 

жаһандануды жоғары қоятын,  тегін танымас шала жансар рухани мәңгүрт 

ұрпақ пайда болды. Бұл күнде ешкімнен зорлық, қорлық көрмей-ақ қазақ 

жастарының кейбірі ерікті түрде мәңгүрттікке бой алдыруда. Не орыс емес, не 

ағылшын емес, не қазақ емес дүбәрә ұрпақ өсіп-жетіліп келеді. Э. Хемингуэйдің 

ащы сөзімен айтсақ, «жоғалған ұрпақ» (потерянное поколение), не анда жоқ, не 

мұнда жоқ. Бұл қазақ ұлтының, қоғамының дерті. Қазіргі таңда, мәңгүрттік 

тірлік құшағын кеңге жаюда. Жалпы, мәңгүрттіктің қай-қайсысы да жақсы 

емес, бірақ соның ішінде алдыңғы бөлімде талданғандай, бүгінгі күндегі 

жаһандық дәуірдегі рухани мәңгүрттік аса қауіптісі. Мемлекетіміз бұл дертті 

жоятын шараларды іске асыруда. Бірақ, бұған ұзақ уақыт қажет, өйткені дерт 

күшті. Сөйтіп, қарап отырсақ, бір кезде Әбіш Кекілбаев пен Шыңғыс Айтматов 

сөз еткен мәңгүрттік проблемасының мазмұны да, түрі де өзгеріпті. Бірақ түп-

тамыры бір. Адамзат тарихында өмірлік кеңістік үшін күштінің әлсізді басып 

алуы, отарлауы, құлдық бұғауда ұстауы тарихи ақиқат. Қазақ ұлты да сондай 

отаршылдықтың ауыр азабын басынан кешіп, бүгінде еркін де тәуелсіз. 

Дегенмен де, қазақтың әлі де өтер сынағы жеткілікті. Құлдық беріштің берік 

орын алуынан бойымызды кембағалдық, жасықтық құлық қысып, барымызды 

бағалай алмай, ұлттық сана сарсаңға түсіп, мойынға құлқамыт киілердей қатер 

төнді. Ол – ұлтсыздану. Ұлтсыздану – мәңгүрттіктен анағұрлым  қуатты, 

қатерлі. Ол күн өткен сайын күш алып, тамырын тереңге бойлатып бара жатыр. 

Осыны ескере отырып диссертациялық жұмысымыздың келесі бөлімінде осы 

мәселеге тереңірек тоқталуды жөн көрдік.  

 

2.2 Мәңгүрттік – ұлтсыздану негізі 

 Қазақ қазір этностық даму баспалдағының қай сатысында тұр және XXI 

ғасыр табалдырығын қандай сапалық деңгейде аттады? Бұл сауалға жауап беру 

үшін алдымен ұлтқа тән нышандарды сараптап алуға тура келеді. Олар 

алдыңғы бөлімдерде аталған, тіл,  діл, дін, мәдениет, ұлттық сана-сезім, әдет-

ғұрып, салт-дәстүр. Бір қарағанда, осының бәрі қазақта бар, әрқайсысы өз 

орнында тұрған тәрізді көрінеді. Алайда, мәселенің түп-тамырына бойлай зер 
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салсақ, қазақ аталатын этностық қауымды көресіңде, ұлтты таба алмай қаласың. 

Олай дейтініміз ұлт нышандары қазақта тек формальды түрде бар да, шын 

мәнінде жоқ сияқты.  

XXI ғасыр басындағы қазақ ұлты тарихи жол торабында тұрған ұлт. Қазақ 

ұлтының бүгінгі тынысы өте күрделі. Олай дейтініміз, ұлтқа төніп тұрған үлкен 

дерт мәңгүрттік деп, соның жай-жапсарын анықтауға тырыссақ, тағы бір қауіп, 

ол – ұлтсыздық. Бұл дерт күннен-күнге асқынып, ұлттық организмде кеңінен 

тарауда. Осыған қарағанда, бүгінгі таңда өзіміздің тарихи-генетикалық 

мекенімізде ұлттық мемлекетті құрып отырса да, ұлттық «Менге» төнген қауіп-

қатер жоқ деп айта алмаймыз. Себебі, формасы – ұлттық болса да, мазмұны – 

ұлтсызданған кеңістікте өмір сүріп отырмыз.  

Ұлтсыздану – ұлтты әлсірететін, тіпті сол елді құрдымға дейін апаратын 

өте қатерлі дерт. Бұл дерттің күн өткен сайын тамырын тереңге бойлай 

тартуының басты себебі, біздің санамыздың түбінде әлі сол баяғы отарлықтан 

қалған сарын бар. Демек, қоғамдық болмыс өзгергенмен, қоғамдық сана тез, 

өзінен өзі өзгере салмайды екен. Қазір еркін ел болсақ та, сол бір санамыздың 

түбінде жалтақтық, бодандық образы қалыптасып қалған. Бұл моральдық 

психологиялық тұрғыдағы терең дүние. Белгілі қазақстандық философ, ұлт 

жанашыры А. Айталы: «Бүгін осы отаршыл саясаттың салдарынан арылдық 

па?, – деп сұрақ қойып, оған былайша жауап береді. Әрине, жоқ. Оның көбі 

көзге ұрып тұр. Сыртқы кіріптарлықтан арылғанымызбен, ішкі кіріптарлықтан 

арылғамыз жоқ. Оларды реттеуге байсалды саясатпен уақыт керек. Бірақ, біз 

тоталитарлы жүйені күйретсек болдық, ұлт мәселесі өзінен-өзі шешілетіндей, 

жаңа арнаға түсіп, жаңа мазмұнға ие болатындай көрдік.  

Өкінішке қарай, бүгін Қазақстан демократиясы ұлтсыздық дертімен 

ауырады, – дей келе өз ойын ойшыл-ғалымдардың пікірімен ұштай түседі, 

американдық танымал социолог Е. Томсон: «басқаның езгiсiнде болған 

халықтың санасында отаршылық ойраны көп уақыт сақталып қалады. Оның 

көрiнiсi, әсiресе, тiлде қатты байқалады. Сосын оның ұлтшылдық деңгейiнен, 

халықтың гибридизмiнен байқалады. Ақыры екi мәдениеттiң қоспасынан туған 

қойыртпақ мәдениет пайда болады», – десе итальяндық ойшыл Н. Макиавелли: 

«ұзақ уақыт құлдықта болған халық еліне деген құштарлықтан, патриотизм мен 

имандылықтан айырылып, көнгіш, жалтақ, тілалғыш, жағымпаз болады және 

мұндай жұрт кездейсоқ жағдайда табылған еркіндікті пайдалана алмайды» [88, 

109 б.], – дейді. Осы айтылған пікірлерге сүйенсек, олар қазақ ұлтының дәл 

бүгінгі жағдайын айтып отырған сияқты. Себебі, бүгінгі ахуал дәл осы 

тұжырымнан алыс кете қойған жоқ. 

Қазір біз еркіндікке қол жеткізген халықпыз. Бірақ, ең қиыны осында –

еркін ұлт болу екен. Ерікті халық – тарихтың субъектісі, сол себептіде оның 

жүгі ауыр, ол көп ұлттың бірі емес [131, 38 б.]. Әр ұлттың өмірінде қалыптасу, 

өсу, даму, кемеліне келу деген сияқты шартты кезеңдері болады. Ұлттық даму 

процесі еріксіз тоқтатылып, табиғи даму жолынан жасанды соқпаққа түскен 

жағдайда, еркіндікке қолы жеткен ел ең алдымен, түп қазығын табуға 

тырысатын еді ғой. Ал, біздің барымызды қайтарудың орнына, басқаға 

қызығып, аңсауымыз, ұлттық сана-сезім, салт-дәстүр, ана тілдің жаңа 
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замандағы ұрпаққа жат, бөтен болуы осы ұлтсызданудың ең негізгі көрінісі 

емес пе?  

 Ұлтсыздық – ұлттың өз-өзін қор тұтуынан, өзін-өзі кемсітуінен, өзінде 

барын қадірлемеуден, бағаламаудан туындайды. Бұл, ұлттық сананың кемдігі. 

Осындай кеміс санамен біз ұзаққа бара алмаспыз. Адамзаттың өмір сүру  

тарихы қаншама ғасырдан бері өзінің даму белестері арқылы ерекшеленіп, 

уақыт өткен сайын адамдардың санасында өз орны мен мазмұнына ие 

болатыны анық, сондықтан ең бастысы біз санамызды таза ұстап, құлдықтан 

босатуымыз шарт. Тәуелсіздік баянды болу үшін, бізге құлдық санадан арылу 

керек. Яғни, сананың отарсыздану үрдісін бастамай, рухани жұтаңдыққа дауа 

жоқ. Мәселен, басқа тамақтың қалдығы тұрған ыдысқа құйылып ішілген 

тағамның дәмі сезілмейді емес пе? Дұрыс тағам ішу үшін алдымен ол ыдысты 

жақсылап жуып, тазалау керек. Сонда ғана оның дәмі тіл үйіріп, ағза одан өзіне 

қажет дәруменін алады.  Сол сияқты сана да толыққанды өзгенің  идеясынан, 

оның құндылығынан арылмай, өзінің төлтума қалпына ене алмайды.  

XX ғасырдың басында Алаш арыстарының туған халқына «Оян қазақ!» деп 

ұрандауы жай ұран емес, сананың оянуын, құлдық психологиядан құтылуды 

аңсап, ұрпақтың азат бейнесін көксеп айтқан сөздері болатын. Ояна алмаған 

ұлттық сана, құлдық құрсауды бұзып-жарып өте алмайды.  

Ұлттық сана деген – абстракты ұғым емес, ол – ұлт тірлігінің тұрмыстық 

көрінісі, сол ұлтты құрайтын халықтың бүкіл ғұмырнамасының, әдет-

ғұрпының, салт-дәстүрінің, әдебиеті мен мәдениетінің, өнерінің, тұрмыс-

тіршілігінің тарихын білу дәрежесі, яғни халықтың өзін-өзі жете танып, түсінуі. 

Әрбір адам өзінің өмір сүрген қоғамының жемісі. Сондықтан, елдің ұлттық 

санасы жетілуі ең басты алғышарт екенін тарих баяны талай рет дәлелдеп 

берген. Ұлттық санасы оянып, ұлттық намысты ту қылып көтерген елдің 

көсегесі көгеріп, мейлінше озықтығымен алға суырылып шығады. Ал ұлттық 

санасы төмен, құлдық сананың ықпалынан аса алмағандар ұлт мүддесін 

ойлауға өресі жетпей, ұсақшыл пиғыл, пендешілік мұқтаждықтың қақпасында 

тұншығады. Олар өзара қырқысудан, бақталастықтан, күншілдіктен асып 

кетпейді, «бас-басына би болған өңкей қиқым» (Абай) тоғышар санамен өмір 

сүруге бейімделеді, фәни дүниенің ішсем, жесем, алсам деген түсінігінен алшақ 

кетпейді. Мұндай адамдар ең ізгі мұраттарды ескермей, құлдық сананың 

шырмауынан аса алмай қалады. Құлдың кейпі, бірақ ерекше құл – материалдық 

тұрғыда бай ал, ұлы мұраттар беретін биік игіліктерден мақұрым. Бұл жердегі 

басты өлшем (критерий) халықтық, тіпті ерте замандардан бері тарихи 

кезеңдердің талқысына түсіп, әбден шыңдалған рухани дүниелерін, халықтың 

тарихын, ерте уақыттан келе жатқан адамгершілік қасиеттерін, оның тағылым 

аларлық мәнін бойына терең, табиғи сіңіре алмауынан келіп шығады. Қорыта 

айтқанда, бүгінгі күннің функциясы бар, оны қара басының мүдделерін өтеуге 

ғана жұмсай алатындар.  Бұндай адамдардың жан дүниесінің кішкентай 

болатыны сонша,  бұларға елдік дәстүрдің қасиеті, рухани болмысы жат.  

Бүгінгі қоғам – санасы бөлшектенген ұрпақтың қоғамы. Оны дін мен 

ділдің, тіл мен рухтың тармақталып кеткен сан тараулы қатпарларынан сезуге 

болады. Қоғамның осындай ауыр кейпі дәл қазiргi күнi «қазақ» деген ұлттың 
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демографиялық жағынан емес, рухани, дiлдiк, ұлттық болмыс пен ұлттық ар-

намыс тұрғысынан алғанда жойылып кетудiң аз-ақ алдында тұрғаны ақиқат. 

Демек, бұл мәселені бүгінгі өмiрлiк шындықтарға негiздеп сыншыл ақыл, терең 

бiлiммен байыптауымыз қажет. Мәселен, Ә. Кекілбаев пен Ш. Айтматов 

қоғамдық ой санаға, ғылыми кеңістікке «мәңгүрттік» секілді ұғымды енгізсе, ал 

заманымыздың заңғар жазушыларының бірі М. Мағауин бүгінде қазақ ұлтының 

ұлтсызданып бара жатқандығын өзінің «Жармақ» атты романында «жармақ» 

образы арқылы бейнелеп береді.  

«Жармақ» неге жармақ? Өйткені, қазіргі сананың өзі жарты бүтіннің 

жартысы, жарты таным, жарты сана.  

Бұнда негізгі кейіпкер бiр күнi ғайыптан екiге жарылады, екiге бөлiнедi. 

Нақтырақ айтсақ, екi жартыға, яғни екi жармаққа айналады. Бір бүтін – екі 

жармақ шықты. Түп негізі ортақ болса да, енді дербес екі кісі. Әрқайсысы өз 

түйсік, өз таным-тіршілігімен. Сонымен, бiрiншi жармаққа басты кейiпкердiң 

бойындағы аса құнды һәм бағалы ұлттық қасиеттерi: кiсiлiк, тектiлiк, 

дегдарлық, ұлттық таным, ұлттық сана, ұлттық құндылықтарға адалдық, 

ғылым-бiлiмге құштарлық, мемлекетшiлдiк, парасаттылық, қанағатшылдық 

және адам бойына болуға тиіс жақсы қасиеттер тән де, ал екiншi жармақ 

байлыққа, билiкке, мансапқа құмарлық, өлермендiк, жағымпаздық, сатқындық 

және тағы сол сияқты жағымсыз, яғни пенделiк кемшiлiктерiн түгел басы бүтiн 

иемденiп алады. Сөйтіп, бiр-бiрiне кереғар екi жармақтың жолы да екiге 

айырылады. Бiрiншi, түпкi жармақ өзiнше өмiр кешедi, екiншi қосалқы жармақ 

өзiнше өмiр сүруге кiрiседi. Түпкі жармақ – ұлттық құндылықтарды тұтынушы 

және ұлттық құндылықтардың жоқшысы, әрi iздеушiсi. Бiлгiр ғалым, дарынды 

маман, ұлттың тарихын, дәстүрiн, менталитетiн, арман-аңсарын айрықша терең 

бiлетiн нағыз ұлттың жанкүйерi, ұлтқа жаны ашитын азамат. Десе де, түпкі 

жармақтың өмiрде ешуақытта жолы болмайды, ылғи да, кедергiлерге 

ұшырайды. Дарынды болғанымен өрiсi тар, шектеулi. Ақылды болғанымен 

алдынан шығатын тосқауыл көп.  

Ал қосалқы жармақта бәрі керісінше, жолы болғыш, оңғарылғыш. Ақша 

да, мансап та, байлық та, бедел-абырой да, атақ та сонда. Түпкі жармаққа 

тиесiлi болуға тиiс игiлiктердiң баршасы да жармақта.  Міне, екі кейіпкер 

арасындағы жармақтың екі бетіндей айырмашылық біздіңше дәл қазіргі қазақ 

қоғамының бет-бейнесін толық ашып тұр. Бұл дегеніміз, бір шеті елімшіл, 

«рухани деңгейі жоғары», ал енді бір шеті ұлттық мүдде тұрғысына келгенде 

өте бойкүйез, салғырт «ішкен мас, жеген тоқтың» түрі.  

Бұдан, «Жармақ» романының түп-тамырында қаншама философиялық 

мән-мағына жатқанын көруге болады. Байыбына жете білген адам, бұдан жеке 

бастың емес, ұлттың дертiн көреді. Ащы күйiк, ауыр дерт. Бұл жердегі мақсат, 

М. Мағауиннiң романын түгел талдап-тарқатып, оған толық анализ жасау емес, 

тек осы романның маңыздылығы мен тап қазiргi күнiмiздiң айнасы болатын 

заманауилығын, бүгінгі қазақ жұртының ұлтсызданып бара жатқандығын өте 

астарлы да терең зерттелгенін айта кету. 

М. Мағауин «Жармақ» образы арқылы бүгінгі қазақ қоғамының мейлiнше 

ұлтсызданғанын, тамырсызданып, тексiзденгенін көрсетеді. Осындай, ұлттық 
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мұрат пен ұлттық мүдденi мүлде ұмытқан, тек өзінің жеке басының күйін 

күйттеп жатқан қоғамда кiм жақсы өмір кешуге құмартпас? Әрине жармақтар, 

жарты адамдар. Яғни, ұлтсыздар, тамырсыздар. 

Ұлт көсемі Ә. Бөкейханов: «Ұлтына, жұртына қызмет қылу – бiлiмнен 

емес, мiнезден. Жақсы мiнезге тоқтаған адам аз. Оқыған-тоқығандардың 

арасында да неше түрлi залалды, бұзық мiнездi адамдар бар. Бұл қазақтар өзге 

қазақтан бiлiмдi. Бiлiмнен жақсы мiнез шықса, бұл қалай?», – деген екен. 

Демек, оқығандардың бәрi ұлтына, жұртына қызмет ете бермеген. Солардың 

iшiнде тек жақсы мiнезге ие азаматтар ғана ұлтына қызмет еткен. Сонда,                            

Ә. Бөкейхановтың «жақсы мiнез» деп отырғаны не? Ол – тектiлiк, өз сөзiмен 

айтсақ «ұлтыңмен кiндiктес болу, тағдырлас болу». Мiне, Ә. Бөкейханов 

аңғарған осы жай-жапсарды  М. Мағауин өз романында тереңдетіп, бүкiл 

болмысын тұтас ашып көрсетедi.  

Жармақ оқыған-тоқыған, белсендi, пысық, етi тiрi азамат. Бiрақ, 

Жармақтың iстеп жүрген бүкiл iс-әрекетi, тiрлiгi, жоспары, бағдары, мақсаты, 

мұраты – ұлтқа (қазақ ұлтына) зиянды, залалды. Ұлтқа кесiр, кесепат. Яғни, ол 

– ұлтсыз.  

Жармақтың ұлтсыздығы – өзгешелеу ұлтсыздық. Мұның ұлтсыздығы өз 

ұлтын бiлмеуден, танымаудан емес. Жармақ қазақтың арғы-бергi тарихын да, 

қазақтың менталитетiн де, қазақтың ұлт ретiндегi кемiс-кемшiлiктерiн де бес 

саусағындай бiледi. Тiптi ол, «ұлтсыздық дегенiмiз – ұлттық сананың, ұлттық 

сезiмнiң, ұлттық танымның жоқтығы ғана емес, адамдық кептен айырылу, 

қасиетсiздiк» екенiн де, «барлық пәленiң осы жалғыз-ақ «ұлтсыздық» деп 

аталатын кiнәраттан туындап отырғанын» да бiледi [132, 51 б.]. Бiрақ, солай 

бола тұра Жармақ өз ұлтымен тағдырлас,  кiндiктес болудан жерiнедi, безiнедi, 

іргесiн алшақтатады. Ондайларда, ұлттық «кембағалдылық» комплексі жиі 

көрініс береді. Өз ұлтының адамдары үшін жиі ұялу сезімін бастан кешеді, 

өйткені басқа ұлттың өкілдерін өз халқынан жоғары санайды.  

Жармақтың ойынша, қазақтың тарихында ««Ұлттық болмыс, ұлттық тарих, 

ұлттық мәдениет, қазақ руханияты...» деп өксiген, сол жолға бар ғұмырын 

арнаған, осы жолда арып-ашыған,  жанқиярлықпен еңбек еткен ұлттық 

қайраткерлердiң барлығы да барақат таппаған. Жоқшылықта өлген. Қуғын-

сүргiнге ұшыраған. Атылған, асылған. Бiразы көмусiз қалған... «Ұлт» деп 

емешегi езiлiп жүрген бүгiнгi қайраткерлердiң күнi де қараң. Дүниенiң 

тағдырын адамгершiлiк қағидалары емес, ақшалы әмиян шешеді. Бар тiршiлiк –

ақша үшiн. Бүкiл адамзат тарихы – ақша, яғни материалдық игiлiк жолындағы 

күрес тарихы. Рухани қажеттiлiк, идеялық мұрат дегеннiң бәрi – бос сөз. Асып 

кеткенде ақшаға жету тарапындағы әдепкі қару ғана. Жеке бас бостандығы 

жалпыға ортақ азаттық – ақшаның арқасында ғана жүзеге асатын іс» [67, 93 б.], 

– деп шешедi.  

Жармақ өз ұлтын, яғни қазақты неғұрлым кемсiткен сайын, қазақтың 

ұлттық мүддесiн сатқан сайын, қазақтың ұлттық құндылықтарын аяққа 

таптаған сайын, ұлтжанды зиялыларды жерге тығып, жербауырлатқан сайын  

мансабы да, қызметi де жоғарылай бередi. Ең қасiреттiсi, бүгінгі таңда, осы 

романда суреттелген жармақ жалғыз емес, олар көбеюде.  
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Ендi не болдық? Ендi қайтiп ел боламыз? Осындай, жармақтарды орнына 

қоятын ел, халық, ұлт қайда? «Елiмiздiң болашағы, ұлтымыздың келешегi» боп 

саналатын жастар не iстеп жүр?  Жастар ше?  Жастар қайда?  

Бүгінгі қоғамдық ой пікірді жастар тағдыры, оқу, білім-ғылымның 

болашағы да қатты толғандыруда. Бұл мәселелер де қатты күйзеліс, дағдарыс 

үстінде, себебі, бүгінде білімнің, оқудың, ғылымның құны кетті. Ғылым-білімге 

деген сұраныс болса, кімнің жағдайы көтерсе, қаржысы болса, өзі шешсін деген 

түсінік етек алды. Әрине, әр ата-ананың өз ұл-қызына қалағанынша білім, 

тәрбие беруге еркіндігі қуанарлық құбылыс. Өз елінде оқыта ма, шет елде 

оқыта ма, өз еркі. Ең бастысы, ұлттық негізде жүйелі білім алып, еліне, халқына 

игілікті іс істей алатындай мықты маман болып қалыптасуы.  

Білім – ұлттық мәдениеттің ұдайы дамуы мен жаңаруының берік негізі. Ол 

– өмір сүрудің мәні мен мазмұнын, ұлттық өркениеттің мәдени-тарихи 

тағдырын, болмысын айқындайтын бірден-бір жүйе. 

Жалпы, заман дамыған сайын білім молығып, адамдардың білімді бола 

бастайтыны белгілі. Бірақ, мәселе осында, сол білім адам табиғатын 

кемелдендіретін, яғни адамшылық ізгі қасиеттерді молықтыратын қуат бере ала 

ма? Мәселеге осы тұрғыдан келсек, бүгінгі қоғам үшін білім берудегі аса өзекті 

мәселе – жастардың ой-өрісінің жаңа мәдениетін қалыптастыру болып отыр. 

Бұл Қазақстанның әлемдік білім кеңістігіне кіруінен туындауда. Егер кез-

келген халық білім саласында үлкен жетістіктерге жетуді көздесе, онда ең 

бірінші тәрбиеленушіні сол халықтың менталитетіне, дүниетанымына тән 

тәрбиелеп барып, біліммен сусындату керек. Сонда ғана, тәрбиеленуші жедел 

өзгеріп тұратын әлем және ақпарат легін, озық елдердің білімдегі жетістігін тез 

сіңіріп алады. 

Білімді ұрпақ тәрбиелеу тек қағидалармен шектелмейді, оны іске асыратын 

жағдайлар керек. ҚР Президентінің Қазақстан халқына жолдауында: «Ұлттық 

бәсеке ең алдымен білімділік деңгейімен анықталады. Әлемдік білім 

кеңістігінде толық кірігу білім берудің ұлттық жүйесін халықаралық деңгейге 

көтеруді талап етеді...» [1, 11 б.], – дейді. Бәсекеге қабілеттіліктің басты 

көрсеткішінің бірі – білім беру деңгейі. Бұл ұлттар тауарларымен және 

қызметтермен ғана бәсекелеспейді, сондай-ақ, олар қоғамдық құндылықтар 

жүйесі мен білім беру жүйелерімен де бәсекелеседі дегені. Болашағынан үміті 

бар кез-келген дербес мемлекеттің азат өмір жолындағы халықтың ең киелі 

міндеті тарихи-әлеуметтік төл болмысына үндеу бола алатын, сонымен бірге 

қоғамдық өмір мен ұлттық сананы шыңдауға қызмет ететін білім жүйесін 

қалыптастыру болса керек. Сөз жоқ, мұндай білім жүйесі нақтылы мемлекеттің, 

ұлттың төл болмысымен санасуы арқылы ғана жүзеге асады. Әйтпегенде, 

керексіну таппаған ғылым-білім өзінен-өзі жұтаң тартады. Қазір әлемдік 

деңгейде білім алу мәселесі жиі айтылып, түрлі бағдарламалар құрылуда. Бірақ, 

осы бағдарламалардың тек жеке басқа тигізетін пайдасы емес, ұлтқа, 

мемлекетке деген тиімді жағы қалай қарастырылуда?       

Романда бұл туралы да айтылады: «...шетелге, республика қаражатымен, 

арнайы бағдарлама бойынша,  АҚШ-ы бар, Англия, Франция, Германиясы бар, 

әлемнiң ең таңдаулы университеттерiне оқуға жiберiлген жүздеген жастар 
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«Егер Қазақстанда қазақ тiлi мемлекеттiк тiл ретiнде күшiне енетiн болса, бiз 

мұндай Отанға қайтып оралмаймыз!» [132, 109 б.], – деген  мәлiмдеме жасады 

деп келтіреді. 

Бұдан нені түйіндеуімізге болады? Әрине, бұл – Қазақстанда болашақ 

жармақтар қаулап, тамырын тереңге бойлата өсiп келе жатыр деген сөз. Байқап, 

бағамдап қарасақ, «жармақ», яғни «ұлтсыздық», «мәңгүрттіктен» әлдеқайда 

ауқымды, әлдеқайда қатерлi, өте қауiптi. Ш. Айтматовтың мәңгүртi өз анасын 

өлтiрсе, М. Мағауиннiң Жармағы тұтас ұлтты түп-тамырымен жойып жiбермек. 

Демек, жармақ ит тірлігі үшін бәрін де құрбанға шалуға әзір, ештеңеден 

тайсалмайды, ол үшін иман да, ар-ұят та түкке тұрғысыз.  

«Сатылмайтын нәрсе жоқ, – дейді Жармақ. Соның ішіндегі ең оңайы, ең 

құнсызы дәл осы саған қастерлі көрініп тұрған, ар-намыс, ұят. Ол – бүгінгі 

сенің ұғымың. Сен сияқтылардың фәлсафасы» [132, 109 б.]. Жармақтың 

ұғымындағы өмір – билік пен байлық, ол осылар үшін бүкіл ұлтын құрбан 

етпек. Оларға өз елінің асыл қасиеттерінің бірде-бірінің құны жоқ, өз халқының 

тағдырына бөтеннің көзімен қарап дағдыланған. Тіпті жаратылысынан ақыл-есі 

бүтін болып туғанмен, мұндайлар өз елінің перзенті болып жарытпайды. Олар 

үшін, тәуелсіздік деген қасиетті сөздің киелі мағынасы түсініксіз. Қарны тоқ 

болса, барлық мұраты орындалғандай көрінеді, азаттық, теңдік деген сөздердің 

ешқандай салмағы жоқ. Бүгінде ұлт мүддесінен гөрі, жеке бас мүддесі үстем 

болып тұр. Содан да, қазақтың арасына «жармақтың» түр түрі кіріп алған. 

Ұлттың ұлылығы оның жұмбақ табиғатында, ал «жармақ» сол табиғилықтан 

алыстаған, ұлттық болмысынан айырылған, өзін ғана ойлайтын малғұндық 

деңгейге жеткен тип.   

«Жармақ» – көне атау. Ертедегі қазақтар «жармақ» деп салмақ өлшемін 

атаған. Бұл «жарты» деген ұғымды білдіреді. Яғни, бүтін емес, бүтіннің 

жартысы. Жарты қоғам, жарты адам, жарты дүние. Сөйтіп, жазушы ежелгi 

тiлiмiздегi «жарты» деген мағынаны бiлдiретiн атауды қайта тiрiлтіп, ұлттық 

проблеманы әсерлі жеткізген. Осы ұғым арқылы бүгінгі қазақ қоғамының  

ұлттық санасының, ұлттық танымының жарылып, жармаққа айналып бара 

жатқандығын көреміз. Бұдан, жармақталған сана мен таным түптің-түбінде 

ұлтсыздануға әкеліп соғады, ұлтсызданған ұрпақтың болашағы жоқ деген түйін 

шығады. Мұның бәрі айналып келгенде тереңнен тартылған тамырдың 

кесілгендігінің белгісі. 

Демек, мәңгүрттік – ұлтсыздану негізі. Осы ойымыздың салмақтылығын, 

қазақстандық ғалым Ж. Молдабековтың пікірімен ұштастырсақ: «бүгінде 

ұлтсыздық дертіне шалдыққандар мен шалдығушылар туралы жиі айтылады. 

Олар кімдер? деп сұрақ қоя отырып, әрине, «мәңгүрттер» мен «мәмбеттер», деп 

өз ойын былайшы өрбітеді. Бұл қос құбылыстың әлеуметтік бейнесін 

сипаттасақ, бірі батысқа, бірі шығысқа ойланбай еліктеушілер, екі бөлек 

тілділер, ұлттық ар-ұяттан кембағал, дүниетанымдық және ділдік сапа 

арасындағы ортаны жасанды тұрғыда жіктеушілер, адамды бөлінуге, бүлінуге, 

жатсынуға бұратын, қысқасы жамандық пен надандыққа батыратын дерттер. 

Дерттің алмасымы жоқ. Жатсынудың түрі де, тіреніші де әрқалай. 

Дүниетанымдық және ділдік сапа арасындағы, ортаны жасанды тұрғыдан 
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жіктеушілер арасынан «мәңгүрттер» осылай өріс тапты, дей отыра, өзінің 

азаматтық және кәсіби ықпалын сақтап қалу үшін күреспеген жан, ұлттық 

қасиетімізді сыйлаудан және қазақи қасиетті шыңдаудан қол үзеді. Халықтың 

салт-дәстүрін үйренуге құштарлық танытпаған жан күнделікті тартыста үлкен 

тұлғаны бағалаудан, оның ақыл-кеңесіне құлақ асудан шет қалады. Бұл –

тексіздік, көргенсіздік, бір сөзбен айтқанда, тегеурінді мәдениетсіздік [72,       

79 б.], – дейді. Нақтылы талдап қарасақ, ұлтсызданғандардың өзіне қолайлы 

жағдай туа қалса, қауіпті күшке айналатын соқпа дерттей екенін аңғарамыз.  

Осындай өзіне-өзі кедергі істерден, кереғар күштерден құрылған ұлттан не 

күтеміз? Өзін-өзі менсінбейтін, өзін-өзі қорлауды мәдениеттілік деп санайтын 

даңғаза күштер билеген, жалтақ еліктеу жайлаған сатқын ұлттан не күтеміз? 

Даралығында ұлттық даңқ мұраты ұйымаған, ұлттық ұран жаны мен тәнін тең 

сілкіндірмейтін, қоздырмайтын жекелерден не күтеміз? Ол жойылуға және 

өзгеге қосылуға асыққан азғын ұлт, сатқын, арзан тобыр емес пе! Өзінің ұлттық 

асқын өзімшіл үлгісін туа алмаған ұлт тарих күресінде емес пе! Сол асқын 

өзімшіл үлгісіне саты және қорған бола алмаған халық панасыз, баянсыз емес 

пе! Алтай тауларында дабыл қағылғанда Орхоннан Мәрмәрға дейінгі құрлық 

күштері өре түрегеліп, он екі қаруын сайлап, жұдырықтай жұмылған бір күш 

болу үшін сонда бірікпесе, онда оларды көрінген ит пен құс талап жеп қоймай 

ма! [133, 20 б.]   

 Ұлтсыздану бұл – сауатсыздықтан, надандықтан немесе ақыл-ойдың 

кемдігінен көрініс беретін құбылыс емес. Ұлтсызданғандардың арасында да 

жоғары білімді, өте сауатты, лауазымды қызмет атқарғандар болуы мүмкін. 

Ондайлардың көпшілігі ұлттық намыс, тазалық, шынайылық, әлеуметтік 

шындық, бірегейлік сынды рухани саналылық күштерді де өте жақсы біледі. 

Бірақ бұлардың бойындағы дерті – туған халқының дәстүрін танып-білуге 

келгенде салғырттық танытып, елдің қадір тұтқан құндылықтарын, халықтың 

түпкілікті мүддесін сатып жіберетіндігі, тәуелсіздігімізді тәрк етіп, елдігімізге 

саналы түрде қарсы шығатындығы. Олар үшін ұлттық мұраттың да, мүдденің 

де құны жоқ. 

Бір қарағанда, мәңгүрттік пен ұлтсыздық екі түрлі әлеуметтік құбылыс 

сияқты. Бірақ оларда ішкі мәдениеттің өресінің тарлығы, әлеуметтік тұйықтық 

айқын екенін аңғарсақ, олар бір түбірлес. Олардың түп-тамыры – ең алдымен, 

ел мен ұлттың тәуелсіздігінен беймәлім, енжар, әлеуметтік-мәдени 

бетбұрыстардан өзін шеттететін, екіншіден, халықтың мұң-мұқтажына қызмет 

етудің орнына өз жеке басын күйттеп, көрінгеннің ығына жығылып, ақшаны 

құндылық санап, соның жетегінде кететіндігі. Бұндай адамдар үшін ақиқат жоқ, 

олар шындық үшін күресуден, айтудан бас тартып, іштей үнсіз күй кешеді. 

Іштей үнсіздік – рухани жұтаңдықтың белгісі. Рухани жұтаңдық – қатыгездікті 

де, көзбояушылықты өз мақсаттарына бағыттайтындарды да қатар алып келеді. 

Рухани мүгедекке айналған бұндай адамдардың жан дүниесінің кішкентай 

болатыны сонша, олар әлемнің рухани тынысынан да, тарихи жауапкершіліктен 

де тыс. Арамыздағы осындай адамдарды Ж. Молдабеков «үшінші күштер» деп 

атайды. Осы «үшінші күштер» біздің ойымызша, ол – ұлтсызданғандар.     
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Демек, ұлтсыздық дертіне алып келетін негізгі себептер: 

– ұлтты рухани аздырып, оны әлеуметтік тұрғыдан одан әрі майдалау, 

ұсақтау;  

– ұлттық сана-сезімге, ұлттық болмысқа, ұлттық танымға келгенде 

енжарлық, самарқаулық таныту; 

– рухани өмірде «ескінің көзін» елемеу, ұлттық құндылықтарды аяқ асты 

ету, олардан жеріну, мәдениет пен ұрпақтардың үндестігін үзу, этникалық 

дамуды бұрмалау;  

– ұлтжандыларға барлық жиеркенішті, лас мінез-құлықты үйіп-төгіп 

жапсыра салу және тағы басқалары [72, 79 б.].  

Қазір, біздің қоғамымызда осындай типті адамдар көбейіп, халық 

ұсақталып бара жатыр. Ұлттың ұсақталуы – өзектің үйіру, қоздыру қуатының 

әлсіреуі, өзін үздіксіз тыңнан бағалау және жарату қайсарлығынан айырылу, 

тек өз өзегіңдегіңнің ғана бірден бір ақиқат, бірден бір сұлулық, ізгілік, 

құндылық екендігіне болған абсолютті түйсік пен сенімнің жойылуы [133, 9 б.]. 

Ұлтжандылық, ұлтшылдық сезімдерінің жоқтығы. Ал, бұның ең басты себебі, 

«ұлтшыл», «ұлтжандылық» деген қасиетті ұғымдарды әлі күнге дейін көбіміз 

теріс түсінеміз.  

Бұл туралы алдыңғы бөлімдерде М. Қозыбаев пен Ғ. Есімнің ыждағатты 

талдауларын келтіргенбіз. Сондай-ақ, Ж. Қуанышәлі: «Кейде мен бізде қазақ 

деген ұлт жоқ шығар деп те ойлаймын. Шынында да, осы бізде қазақ деген ұлт, 

сол ұлттың болашағын ойлайтын ұлтшылдар бар ма? Мүмкін 

ұлтшылдарымыздың болмағандығынан да біздер дүбәраға айналып, 

мәңгүрттеніп бара жатқан секілдіміз. «Ұлтшыл» деген қасиетті сөзді естігенде 

қабақтарын түйетін азаматтардың көпшілігі осы сөздің нақты мағынасын 

түсінбейді ме деп ойлаймын.  

Қазақта Асан қайғыдан бастап, кешегі Ахмет, Әлихандарға дейін нағыз 

ұлтшыл болған. Әрине, біздің елімізде бұл сөзге әлі күнге дейін біреулер 

күдіктене, енді біреулер тыжырына қарайды. Талай жылғы идеологиялық 

жұмыстың нәтижесі болар, «ұлтшыл» дегенді «халық жауы» секілді сезіндік. 

Шынында да, Кеңес өкіметі нағыз ұлтшылдарды халық жауы есебінде ату 

жазасына кесті, ұзақ мерзімге соттап, итжеккенге айдады. Бірақ бұл жерде 

ұлтшылдық емес, «халық жауы» деген сөзді тырнақшаға алған дұрыс болады. 

Заман өзгеріп, сол заман тудырған мағынаның өзгеріссіз қалғаны қалай? Әлде 

осы сөздің жағымсыз мағынада қалғаны саясат үшін әлі де өз қажеттілігін 

жоймағанының көрінісі ме екен?» [134, 19 б.], – дейді.  

Ұлтшылдық бұл, орыс жазушысы В. Распутиннің айтқанындай, «Өзінің 

анасын жақсы көру сияқты, әр адамның өз анасы өзіне ыстық. Ол ең дана, ең 

мейірбан, ең ақылды, ең сұлу қысқасы жұрттың бәрінен артық, қасиетті жан. 

Оған ешкім жетпейді, онымен ешкім тең келмейді. Бірақ дүниедегі ең тамаша, 

асыл жан – менің анам деп түсіну, басқа аналарды жек көру немесе кемсіту 

болып табылмайды. Мен барлық аналарды құрметтеймін, алайда өз анама өмір 

бойы қызмет етемін». Демек, ұлтшылдық – туған халқыңды өз анаңдай 

құрметтеу, қолыңнан келген барлық жақсылығыңды жасау, қызметіңді көрсету. 

Өзіңнің ұлтыңды құрметтеу, оның өркендеуі үшін жұмыс істеу – басқа ұлттың 
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кеудесінен итеру емес. Ұлтшылдық – өзге ұлтты кемсіту, не өз ұлтыңнан төмен 

қою емес. Нағыз ұлтшыл адам барлық ұлтты құрметтейді, себебі, ол ұлттың 

қасиетін біледі, терең түсінеді, сөйтіп, өз ұлтына жанын салып қызмет етеді. 

 Ендеше қазақ өзінің ұлттық мүддесін қорғаса, бұл өзге жұртты қорлау, өзін 

басқалардан жоғары қою болып саналып, ұлтшылдық ретінде таңылмауы тиіс 

[135, 178 б.].  

Ұлтшылдық түп-тегіңді ғана емес, адам атаулыны сыйлау десек, бұл ұлы 

Абайдың отыз жетінші қара сөзіндегі: «Әкесінің баласы – адамның дұшпаны. 

Адамның баласы – бауырың» [136, 18], – деген данышпан ойымен астасады. 

Ұлтшыл болу – ұлтың үшін қызмет ету деген сөз. Өкінішке қарай қазақ 

ұлтшылдығының бүгінгі жағдайына көз жүгіртсек, таза ниетпен нақты 

жұмыстан гөрі, жалаң сөздер көп.  Негізінен, ұлттың есін жинап, еңсесін 

көтеруі – нақты іс-қимылдарды қажет ететін, бүкіл халықты сол мақсатқа 

жұмылдыратын, орасан зор еңбекпен асқан қиыншылықтар арқылы ғана жүзеге 

асатын ауыр да қасиетті жұмыс.   

Ә. Бөкейхановтың, бiздiң қателiгiмiз – өз заманында өмiр сүрген әрбiр 

ұрпақ тарих арқалатқан жүгiн тиiстi жерiне жеткiзбей тұрған орнына тастап 

кетедi. Жұртта тау-төбе жүк үйiлiп қалады. Осылай болашақ ұрпақ көтере 

алмайтын, белi сынып, қабырғасы қайысатын жағдай тудырып беріп, өмірден 

өтіп барамыз, – деп қапалануының астарында зор мағына жатыр. Шынымен де, 

біздің ең кемшіл тұстарымызда осында, қандай жағдайда болмасақ та, не 

нәрсені уақытында іске асыруда енжармыз.  

Уақыт – іс-әрекет пен дәйектемелердің өзара алмасуы. Ол – 

алдыңғылардың уақыт іріктеген, сақтаған жетістіктерін таңдап ала отырып, өз 

дамуының жаңа сатысына көтерілген ұрпақтар алмасуының көрінісі. Демек, 

бәріне уақыт жауапты болса, уақыттың алдында біз де жауаптымыз. Уақыт –

емші деп жатамыз. Уақыт адамды қатал айыптап, жазғырып, емдемес үшін, әр 

уақыттың заңы мен тынысына сәйкес әрекет жасауымыз шарт. Адамның өткені 

мен болашақ алдындағы жауапкершілігі уақыт, мезгіл тудырған өзекті 

мәселелерге айрықша мән берумен ерекшеленеді.   

 Сондықтан да, зерттеу жұмысымыздың өзегіне айналып отырған 

мәңгүрттік пен ұлтсызданудың қазіргі уақытта ұлт үшін, оның тағдыры үшін ең 

көкейтесті мәселе болып отырғандығын ашық айтудың маңыздылығы зор. 

Бүгінде мәңгүрттік пен ұлтсыздану тамырын тереңге жайып, ауыздық бермей 

бара жатқан кеселді құбылыстар. К.Г. Юнг айтқандай: «Адамзаттың ең ірі 

дұшпаны – аштық, жер сілкіну, дерт-дербез емес, қайта адам баласының өзінде. 

Сондықтан, қазірге дейін жаратылыстық апаттан да ауыр болған адам 

баласының рухани дертін жазарлық армандағы шипашақ (рецепт) табуымыз 

маңызды» [137, 217 б.], – демек ендігі мәселе, жегі құрттай өзекке түскен 

мәңгүрттік пен ұлтсызданудың алдын-алып, арылудың жолдарын қарастыру 

болып табылады. 

 

2.3 Мәңгүрттіктен арылудың жолдары 

 Адамдар өз денсаулығын күйттеп, қолынан келген амалдарын істеп бағады. 

Тамақтанудың ережесін берік ұстанады, дене тәрбиесімен шұғылданады, тән 
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құрылысы мен сымбатын бұзбауға барынша тырысады. Сондай-ақ, бүгінгі 

таңда үкімет те адамдардың денсаулығына ден қоя бастады. Елбасы да 

Қазақстан халқына арнаған жолдауында, адамдардың денсаулығын 

жақсартуды, олардың салауатты өмір салтын қалыптастыруды ұзақ мерзімді 

басымдықтардың бірі ретінде алға қойды. 

 Халықтың мықты денсаулығы – қоғам байлығы, материалдық және мәдени 

игіліктерді жасақтаудың негізгі алғышарты екені даусыз. Қоғам үшін 

азаматтардың саулығы жақсы. Бірақ өркениетті мемлекет құру үшін осының өзі 

ғана жеткілікті ме? Осы көрсеткіш қана қоғамды құлдыраудан, азып-тозудан 

құтқара ала ма? деген маңызды сұрақтар туындайды. Бұл күнде бір нәрсенің 

басы ашық: біздің қоғам ескі дерттен, сырқаттан сауығып үлгерген жоқ. Ол 

тәннің ауруы емес. Қазір қоғам рухани жағынан әлсіз күйге ұшыраған, оның 

өмірдегі келеңсіздіктерге қарсы тұруға қабілеті-иммунитеті әлсіреген, 

дәрменсіз күйге түскен, қоғамның рухани тәні дерттен айығып кете алмай отыр. 

Қоғамда өмір сүріп отырған көбімізге, тоғышарлықтың зұлмат құрты өн-

бойымызға тарап, мәңгүрттіктің салқыны көбіміздің санамызды шарпи түскен. 

 Егер қоғам осындай рухани дертке шалдыққан жандардан құралса оның 

келешегі не болады? Бұл қоғамның шын мәнінде рухани апатқа ұшырауының 

тікелей өзі емес пе? Сондықтан да, қоғамды осы құрдымнан құтқару 

экономикалық дағдарыстан шығарумен пара-пар, екеуі де бір деңгейде тұрған 

мәселелер екені даусыз. Алайда, қоғамда етек алған көзқарас бұл, еліміздің 

өркениетті елдердің санатына қосылу үшін ең бастысы, сол елдің экономикасы 

деген пікір қалыптасқан. Ал рухани тапшылықты, моральдық кері кетуді, 

парасаттың құнсыздануын әлі жете ұғынып, оның қоғамға мәңгүрттік, 

ұлтсыздану секілді қасіретті дертті әкелетінін әлі аңғара алмай отырмыз. 

Ақылға салып, сақтық қылып күтінбесек, сап-сау ата-ананың өзінен кесел ұрпақ 

туылады. Кесел ұрпақ рухани ем алмаса, ары қарай азғындай түседі. Ал, 

адамдар дер кезінде дертке тоқтау салып, емін жасар болса рухани кесел 

азаяды. Сонда ғана ақыл-парасаты кемдеу деген кісінің өзінен ақылды, рухани 

бай, денсаулығы өте мықты азамат қалыптастыруымызға болады. 

 Қазақстандық ғалым А. Айталы соңғы уақыттарда ұлттың рухани 

болмысынан ажырап, ұлтсызданудың белең алып жатқандығын айта отырып, 

одан арылудың бірнеше жолдарын көрсеткен болатын. Ұлтсыздану дертінен 

арылудың ең басты емін тек тілмен байланыстыру біржақтылық болар еді, – 

дей келе, ең басты міндет – қазақы рухани орта қалыптастыру. Егер оның 

негізгі бағыттарын атайтын болсақ, ол мыналар деп атап көрсетеді: 

 1. Тарихи сананы тереңдету. Қазақ ұлты – көне түркі елінің жалғасы, өзінің 

төлтума тарихының иесі;   

 2. Өзіндік өркениетті, мұсылманшылықты, дәстүрлікті жаңғырту. Шын 

мұсылман ешқашан ұлтсыздықтың дертіне ұшырамайды;  

 3. Түркі, қазақ мәдениеттерінің басқа өркениеттерге ықпалын, алыс-берісін 

айқын көрсету. Орыс халқының тарихи шындыққа көзін ашу, оны жалған 

мақтаныштың жетегіне жібермей, орыс мәдениеті тек жарылқаушы қызмет 

атқарды деген ғылымға қарсы пікірден, менмендіктен арылту;  
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 4. Үзіліп қалған рухани дәстүрлікті жандандыру және дамыту үшін 

ұлтсыздануға ұшыраған қазақ ұлтының әртүрлі тобына арналған ұлттық-

мәдени бағдарлама негізінде ұлттық тәрбие жұмысын ұйымдастыру, ақпарат 

құралдар жүйесінің жұмысын түбегейлі ұлттық рухани мақсатқа бейімдеу [131, 

40 б.]. Алдыңғы бөлімде мәңгүрттік пен ұлтсыздану бір түбірлес дедік. Олай 

болса, одан арылудың жолдары да бір. А. Айталының осы тұжырымдамасын 

ескере отырып, біздің қосатынымыз: ол біріншіден – ұлттық идеяны дұрыс 

құрып, қалыптастыруымыз.    

 Қазіргі заман батыс ойшылдары мен саясаттанушылары М. Хайдеггер,      

К. Мангейм, Г. Маркузе, М. Вебер пікірлеріне сүйене мынандай тұжырымға 

келеді, қоғам идеясыз ұзақ өмір сүре алмайды, онсыз қоғам ұжымның 

динамикалық қабілеттілігін жоғалтып, тарихтың пара-пар жауаптарына тұра 

алмайды. Себебі, ұлттық идея – ұлттың бейнесі. Ұлттық идеяның негізі – туған 

жер, өскен орта, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, ауыз әдебиеті т.б. тұрады.  

 Ұлттық идея – сан ғасырлар бойы тарихи-мәдени сабақтастықтағы халық 

болмысының тұтастығының жалпы негізі, қоғамның базистік тұрмыс-

тіршілігінің саяси-мәдени қондырмасы, ұлтжасампаздық пен 

этноөміршеңдіктің концептуалды теориясы бола отырып, қоғамның барлық 

салаларынан орын алған этникалық сана. Ол әрбір қоғамдағы адамның, топтың, 

аймақтың және мемлекеттің түпкі болмысының мақсатын белгілі бір этностың 

өзіндік даму тенденциясына сәйкестендіруші ықпалды, белсенді әрекетшіл 

ұлттық рухтың болмысының нұрлануы мен өміршеңдігінің өлшемімен көрінуі 

болып табылады [138, 16 б.].  

Негізінен, ұлттық идея алдымен – ұрпаққа ұлттық ойлауды үйретеді, ал 

ұлттық ойлау ұлттық сананы қалыптастырып, оны шыңдап отыратын тарихи 

мағынаға ие рухани әлеуметтік негіз. Ұлттық сана ұлт болмысын сақтайды. 

Ұлттық болмыс қоғамның беріктігін, руханиятын арттыра түспек. Ұлттық идея 

ұлттың өзіндік санасы негізінде, құндылықтар жиынтығымен, ұмтылуымен, 

этникалық топтардың идеалдарымен, өз тарихы мен әлемдегі өзіндік орнын 

түсінуімен өзіндік бірегейлік бағытын танытады, ұлттың рухани құндылығы 

болып табылады. Ұлттық бірегейліктің идеалды бірліктерін қоғам жайлы, 

ұлттың идея жайлы жұмыс жасайтын нақты деңгейі бар. Кез-келген ұлттың 

маңызды құрамы – қоғамды өзіндік тану. Мемлекетті өзіндік тәуелсіз, егеменді 

етіп құрғанда ұлттық идея негізінде мүмкін болатын ұлттың болашағы туралы 

танымы керек. Елдің болашағын бағдарлауда және ұлттық идеяны дамытқанда 

тұжырымды болашақ, көп мерзімділік, ұлт маңызы, оның тарихи мәселесі және 

олармен сәйкес нақтылы даму стратегиясын ұсыну қоғам мәселесі болып 

табылады. «...Әлемдік тәжірибеден ең жақсысын таңдау және әлеуметтік-

экономикалық прогресс қызметінде өзіміздің терең халықтық дәстүрлерді 

жасақтау, міне, Қазақстанның тұрақты гүлденуі, табысқа жету кілті – осы» [139, 

36 б.]. Қазақстан халқы өз еліне деген ұлттық мақтаныштың бірігу идеясын іске 

асыруға ұмтылуы тиіс. Ұлттық идея – болып жатқан іске баға беру мен 

түсіністік танытуға дайын болып, қоғам жүйесінің құндылығын ескеруі керек, 

өйткені ол жеке таныммен қоғамдағы құндылық ортасы болып табылады. 

Қоғам ұлттық идеясыз болмайды және де ол қызығушылықтар мен 
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құндылықтарды түсінуден тыс үрдіссіз өмір сүре алмайды. Ұлттық идея ұлттың 

этникалық мобилизациясына және ұлттық ынтымақтастықты нығайтуы үшін 

қажет. Ұлттық идеяны жинақтау үшін, ол арнайы қоғамдық мақсат 

болғандықтан қандай бір қарсылыққа қарсы тұруы және белгілі бір мақсатқа 

қарай бағытталуы тиіс, ол таптарды ұйымдастырып, мобилизациялап, 

мемлекеттік даму көрсеткіші болуы керек. Ұлттық идеяның негізі – ұлттық 

таным, ол жеке этносты, ұжымдық бірлікті бірегейлікке жетелейтін этнос пен 

ұлттың өзіндік танымының құрылымына ұқсас фактор. Ұлттық идеяның 

әлеуметтік қоғамның өмір сүруіндегі белгілі параметрі: «өзіндік» – «өзгелік» 

айырмасы, уақыт пен кеңістік, аталмыш қоғам дамуы болып табылады. Ұлттық 

идея халықтың саяси-мемлекеттік ерекшелігі, әлемдік саяси кеңістік пен 

тарихтағы орны, бірлігі мен болашағы туралы түсінік қалыптастырады. Осы 

негізде ұлттық идея, өзіндік ұжымдық анықтық туралы бағытты, болмыстың 

әлеуметтік-саяси шынайылығы, белгілі бір құбылыстың, үрдістің әлеуметтік 

субъекті санасының таным жинағы, сондай-ақ ұлтқа қажетті жағдаят 

болғандықтан, ол тек түсіндіруге ғана талпынбай, әлеуметтік бағыттаушы және 

қоғамды бағдарлаушы өзіндік ерекшелігі бар болғандықтан қоғам әлеміне кез- 

келген бағытта әсер бере алады. Осы ретте, Ә. Нысанбаев, Р. Қадыржанов 

сынды отандық ғалымдарымызбен келіспеуге болмайды, себебі олардың 

пікірінше, ұлттық идея компанентінің түбінде ұлттық тұрмыс суретіне әсер 

ететін өзіндік таным бар, ол өзін фәлсафа, тарих, поэзия, әдебиет, музыка, 

көркем өнер, би, сурет өнері, тіл арқылы танытады. Яғни, ұлттық идея – бүгінгі 

уақытта өмір сүруге арналған болашақ үлгісі. Ол қоғамның өзіндік тануының 

қорытынды деңгейі болашақ елдің тарихи сұрақтары идеясын бағдарлайтын, 

мемлекеттегі нақты идеялық шепті беретін дүние, сондықтан, ұлттық идея кез-

келген идеологиялық жүйеге еніп, сенім заты болады. 

 Ал, осы ұлттық идеяны қамтитын, қолдайтын күш қандай? Қолдаушы күш 

дегеніміз қоғам ба, мемлекет пе, этникалық топ па, әлде жеке тұлға ма? деген 

сұраққа Ж.Ж. Молдабеков маңызды тұжырым жасайды, байыбына қарасақ,       

а) философиялық тұрғыдан ойлана білетіндер, б) ойдың логикалық, 

диалектикалық, ғылыми методтарын қолдана білетіндер, в) танымның 

теориясын жалғастыратындар, г) әлеуметтік мәдени орта мен адамның 

байланысын жандандыратындар, тек солар ғана ұлттық идеяның мән жайын 

ашты, оның әлеуметтік мазмұны мен рөлін көрсетті. Идея бұл аяда рефлексивті, 

ретроспективті қызметін көрсетеді. Осыдан мынандай тұжырым туындайды, 

ұлттық идеяға деген мұқтаждық төрт тұрғыдан: талғамдық ұстанымнан, 

азаматтық әрекеттен, әлеуметтік талпыныстан, рухани бітімнен, әрқалай және 

өзара үйлесімділікте білінеді [140, 69 б.].  

Ұлттық идея – адамзат тарихына танымал феномен. Біреулер оны ізгіліктің 

жолы десе, енді біреулер қауіптің көзі дейді. Шындығында ұлттық идея талай 

ұрпақтың еңбегімен, қуаныш қайғысымен сараланған рухани мұрат, мүдде, 

күрделі де қайшылыққа толы ұлттық дүниетанымның айнасы. Ұлттық идея 

ұлылық дертіне шалдыққан астамшылықтан да, ұлттың ертеңіне сенбейтін 

нигилизмнен де жоғары тұрып, ұлтты қалыптастыратын рухани күш [88,       

157 б.].  
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Т. Ғабитов, «Мен ұлттық идеяны ақыл-ой таразысына салып қарайтын 

болсам, халықтың басым бөлігі қабылдаған ұлттық құндылықтар жүйесі деп 

түсінемін. Оның басты бағыты – зерттейтін нысанасы осы заманнан шығып, 

өткен кезең мен келешекті ақыл-ой елегінен өткізіп, сол арқылы өз бойындағы 

жаңа типті ойлау мәнерін, өрнегін таразылау, сақтау және жаңарту. Ұлттық 

идея адамдардың ішкі рухани дүниесімен ұштасып жатқанда ғана пәрменді 

болмақ. Менің ойымша, қазақтың ұлттық идеясы «еркіндік түбі – бірлікте» 

деген формулаға айналса, ұлтымыздың келешегінің жарқын болғаны», – десе,             

А. Сейдімбекше: «Ұлттық идея деген – ұлттың, мемлекеттің тек бүгін ғана 

емес, ұзақ мерзім аясында бақытты да кемел өмір сүруін қапысыз қамтамасыз 

ететін тетік және халықтың ынта-жігерін оятатын белсенді өмір салт. Одан да 

нақтылай түссек, ішкі-сыртқы факторлармен мұқият санаса алатын, жалпы 

адамзаттық дамудың объективті үрдістерін қаперде ұстап отыратын, сөйтіп, 

төлтума сипатта дамуды мақсатты түрде нысана ететін мемлекеттік мұрат және 

қоғамдық белсенділік» [53, 39 б.].   

Ұлттық идея дегеніміз – өмірде бар нақты бір ұлттың елдік мұратқа 

жетудегі көксеген арманының тәңірлік теориясы, періштелік философиясы. 

Ұлттық идея қоғамның рухани бағыттылығы, ол елдегі әлеуметтік бағыт пен 

бағдардың құралы, даму үлгісін құрушы, ендеше ол Қазақстан үшін тәуелсіздік 

пен мемлекеттілікті нығайтуға жұмылу керек, өзіндік ұлттық ерекшелік пен 

өзіндік этноұлттық бірегейлікті көрсету үшін қажет. Оған ұлттық бірлік 

факторы әсер етеді, ол ұлттық идея бағыты арқылы қалыптасады.  

Айталық, бізде көптеген ұлттар мен ұлт өкілдері тұрады – бұл тамаша 

байлық. Ал, ұлттық идеяның мәнісі кез-келген азамат қай ұлттың өкілі 

болмасын Қазақстанда тұратынына мақтан етуінде, елді дамытудағы 

прогрессивті бірегейлік танытуында. Өз Отанын Қазақстан деп, оның 

материалды, мәдени, рухани құндылықтарын жинақтап өмір сүруінде. 

Қазақстанның гүлденуіне ықпал беретін тәртіпті, табысты прогрессивті 

мақсаттар құрып, тәуелсіз мемлекетіміздің ары қарай тұрақты өмір сүруі, оның 

экономикалық және әлеуметтік ұмтылысы азаматтардың өзіндік танымының 

өсуіндегі этноұлттық бірегейліктің саясатын құруында жатыр. 

Тәуелсіздігіне қол жеткізгеніне жиырма жыл енді ғана толатын 

Қазақстанның қазіргі жағдайында ұлттық бірегейлік пен мәдени тұтастықты 

қалыптастыру да көкейтесті мәселелердің бірі. Өйткені, ұлттық идеяның басты 

тірегі – ұлт мәдениетінің тұтастығы мен тәуелсіздігіміз, ұлттық бірлігіміз. 

Республика азаматтары өздерінің мәдени және ұлттық бірегейлігін тәуелсіз 

мемлекетіміздің болашағымен байланыстыру арқылы ғана жасампаздық 

жолына түсе алады.  

 Қазақстандық ғалым Ж.А. Алтаевтың: «Халықтың өз бетінше даму 

қабілеттілігі тәуелсіздікпен бірге оянады. Ендігі жерде әлем Қазақстан 

мемлекетінің дамуын қазақ ұлтымен байланыстыра қарайды. Бұдан былай 

халқымызды осы міндет тұрғысынан бағалау әділетті дер едік» [141, 11 б.], –

дегеніндей, қазіргі еліміз тәуелсіздік алып дербес даму жолына түскен кезеңде 

ежелгі дәуірлердегі ұлттық мәдениетіміз бен рухани жан дүниеміздің 

күретамырлары саналатын құндылықтарды аршып, танып, талдап ұлттық ой-
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санамыздың нақты тарихи деректері ретінде ұсыну маңызды екені анық. Онсыз 

ұлттың бірегейленуі де мүмкін емес. Сондықтан да, ең алдымен бірегейлену 

үрдісіндегі ұйтқы ұлт – мына біздер, қазақтар екенін ескеруіміз керек. Онсыз 

біз өзімізге жүктелген күрделі де, жауапты міндетті өз дәрежесінде атқара да 

алмаймыз. 

 Бірегейлік негізінен белгілі бір объектіге қатысты: тіл, мәдениет, салт-

дәстүр, дін т.б сияқты ұлтты құрушы элементтерден тұрады. Бірегейлігін 

сақтаған объект (субъект) әдетте бекем болады. Демек, ұлт (этнос) өзінің 

дәстүрлі мәдениетін (әдет-ғұрыптар, мәдени стереотиптер мен ұлттық 

символдарын т.б), әсіресе тіл, дін, діл бірегейлігін сақтауға құлшыныс танытуы 

қажет. Сонда ғана, өзін таниды, өзге ұлттан өз ерекшеліктерін, 

құндылықтарының өзгешелігін байқай біледі. Бүгінгі, ғаламданушы әлемде 

бірегейлену ғылымның да, күнделікті өмірдің де негізгі өлшеуішіне айналуда. 

Сондықтан, бірегейлену ұлттық ауқымда жүзеге асуы қажет. Мұндай бірегейлік 

мемлекеттің іргесін бекітіп, ұлттың да рухани-мәдени жағынан молығуына, 

кемелденуіне жеткізеді. Осындай ұлттық бірегейлену үрдісі неғұрлым тез 

жүзеге асса, еліміздің экономикалық өсуі, рухани дамуы өз нәтижесін берері 

анық [142, 130 б.].  

 Ендігі бір елеулі мәселе, ұлттық деген сөз болған жерде, ұлжандылықтың 

қыр-сырын, маңыздылығын ескере отырып, оның, ұлтты ұлт ретінде 

қалыптастырудың алғышарттарының бірі екеніне баса назар аударуымыз қажет.      

 Бүгінгі таңда, Қазақстан үшін маңызды іс – әрбір қазақстандықтың 

бойында ұлтжандылықты қалыптастыру. Ол үшін, ел азаматтарының заңды 

қызығушылықтары мемлекет тарапынан қорғалуы тиіс, сонда ғана, 

ұлтжандылық идеясы өнімді және маңызды болады, жаңа дүниетаным негізі 

қалыптасады, ол мемлекетке дамудың жоғары қарқынын береді. Сонымен қоса, 

ұлтжандылық ортақ құндылық болуы керек, ол жалпы қаланған норма мен 

ереже қажеттілігі болады, қоғам өмірінің барлық саласындағы кірпіш ретінде 

біріккен күш болуы тиіс. Қазақстандағы ұлтжандылықсыз ұлттық идеяны да 

қалыптастыру мүмкін емес. Мемлекетте өскелең ұрпақтың ұлтжандылығын 

ескеру қажет, оның өзектілігі мен бүгінгі қоғам алдындағы ең негізгі мақсат –

қазақи патриотизм мен саяси тұрақтылығы бар демократиялы, құқықты, 

жоғары қоғамда даму. Бұл негізгі қағидалар еліміздің Ата Заңында да 

қалыптанған. Сондай-ақ, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу Егемен 

Қазақстанда Жастардың саяси даму бағдарламасында да көрсетілген. 

 Қазақстанның бүгінгі таңдағы әлеуметтік-экономикалық өрлеуі мен 

рухани-мәдени дамуының алғышарты – Қазақстан азаматтарының бойында 

ұлтжандылық сезімді қалыптастыру оның маңызды буыны болып табылады. 

Себебі, ұлтжандылық – елдің тұтастығы мен мемлекеттілігінің бірізділігін, 

рухани-әлеуметтік саладағы тұғырлы өркендеуді қамтамасыз ететін негіз. 

Қашанда, қандайда ұлт немесе мемлекет болмасын оған алдымен ел бірлігі мен 

тұтастығы қажет екендігін адамзат тарихы әлдеқашан-ақ дәлелдеген. 

Ұлтжандылықтың функцияларының ішіндегі басты қызметі –

социоинтегративтілік, яғни ұлттық ынтымақтаса бірігушілік бүгінгі әлемдік 

прогресс пен тарихи дамудың диалектикасын орнықтырады. Осыны жіті 
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пайымдаған елбасы ұлтжандылықты қалыптастыруға баса көңіл бөліп, оның 

тарихи сана арқылы құрылатын қырына мән бере отырып: «Біз тарихи 

жадымызды жаңғырту арқылы ұлттық мақтаныш сезімін, қазақстандық 

отаншылдық сезімін орнықтырамыз» [143, 6 б.], – деп қадап айтады.  

 «...Патриоттық құндылықты игеруде маңызды факторлардың бірі – өз 

елдерінің азаматтары мен патриоттары болатын жастардың өздерін белсенді 

етіп көрсетуі жайлы ортаны қалыптастыру, патриоттық және азаматтық 

сапаларын көрсету. 

 Қазақстан азаматтарының жауапкершілігі мен әлеуметтік сезімінің болуы 

біздің елімізге қарқынды және өркениетті адами қатынастардың дамуын 

қалыптастырады және ол жеткізгендеріміз әрбірімізге рухани-материалдық 

жетістік ретінде оралады» [144, 17 б.].  

 Патриотизм – бұл Республикада тұратын әрбір азаматтың рухани жетістігі 

екені белгілі. Өз кезегінде қазақстандық патриотизм – бұл Қазақстан 

қызығушылығына деген берілу мен кәсібилік, оның тарихы мен мәдениетіне 

деген сыйлылық, қоғам жиынтығы мен өз күшіңе деген сенімділік, тарихқа 

деген қатысың, өз еліңнің болашағына деген әлеуметтік институттардың әр 

субъектілеріне деген жауапкершілік – өндіріс, басқарым, ғылым, білім, 

мәдениет.  

 Патриотизм гректің «patris» – отан, отандас, туған жер деген сөзінен 

туындайды, яғни «Отанға деген махаббат, сүйіспеншілік» ұғымын береді. Бар 

күш-қуатыңды отан игілігімен мүддесіне жұмсау деген мағынаны беретін бұл 

сөздің ауқымы кең. Патриотизм дегенде, адам адам болғалы туған жерін, ана 

тілін, елдің әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін құрметтеп, қастерлеген. Бұл 

патриоттық сезім ерте заманнан-ақ қалыптасқан дегенді білдіреді. Ерлік рух, 

отаншылдық, ұлттық намыс патриотизммен қосылып толыққанды, қалыптасқан 

ой-сезімді тұжырымдайды. Олар патриотизмнің бір-бір қасиетті бөлшектері. 

Мәдениетте, білімде, саясатта, білім саласында өз ана тілінде сөйлеу, өз тілін 

қадірлеу осы айтылған рухтарды толықтыра түседі. Мұның түбінде терең 

мағыналы ұлтжандылық жатады. Атақты жапондық тарихшы Е. Масалим 

ұлтжандылық туралы: «Ұлттың мәдениетінің деңгейі қаншалықты жоғары 

болса, патриоттық сезімі де соншалықты биік болады» [145, 97 б.], – десе,     

В.И. Андреев: «Ұлтжандылық – тұлғаның Отанына сүйіспеншілігінен 

көрінетін, ұтымды дәстүрлерді, өз халқының құндылықтарын, өзінің ұлттық 

мәдениетін, өзінің жерін сақтау мен күшейтуге ұмтылуы және игере білуіндегі 

рухани құлықтылық, азаматтық және дүниеге көзқарастық сапалардың синтезі» 

[146, 205 б.], – дейді.  

 Яғни, ұлтжандылық – сол ұлттың бойында мәңгілік сақталған және 

сақталуға тиіс этноатрибут. Бұл ұлтпен бірге жасасатын табиғи-биологиялық 

сипаты бар құбылыс екенін айғақтайды. Ұлтжандылыққа берілген 

анықтамаларға сүйенсек, ұлтжандылық-елжандылық, әр адамның өз еліне, 

Отанына деген табиғи махаббаты сынды тұжырымдарға сүйенсек, осындағы 

«табиғи» деген түсінік, ұлтжандылықтың жаратылыстық заңдылық 

деңгейіндегі адам эволюциясымен ұлттардың дифференциациялануындағы 

табиғаттық объективті мазмұнын және географиялық орта факторы арқылы 
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айғақтайтынын білдіреді. Яғни, белгілі генетикалық тұтастық өзіндік ортасын, 

тіршілік ететін аймағын белгілеп, географиялық ландшафт бойынша түзіледі. 

Бұл сол аймақтағы халық пен табиғи орта арасында өзара қатынас жүйесін 

жасайды. Осы принцип философияда «географиялық детерменизм» деген 

түсінікпен ұштасады. Ол сыртқы ортаның сол жердегі адамдардың мінез-

құлқына әсерін баяндайды. Осыдан сан мыңдаған жылдар бойғы сол жерде 

тіршілік еткен халық немесе ұлт жергілікті физикалық кеңістігін әлеуметтік-

рухани кеңістікке, яғни өзінің туған жеріне айналдырады. Міне, сондықтан да 

ұлтжандылықты зерттеуші ғалымдарымыздың көбі оған берген 

түсініктемелерінде, «Туған жерге махаббат» деген ұғымдарды қосып отырған, 

бұл туған жердің сүйіспеншілдікке бағытталған негіздерін аша түседі. 

«Ғылымда қоршаған ортаның адамға тигізер әсері мол екені бұрыннан айтылып 

жүрген жайт. Ұлы дала, оның ерекше географиялық жағдайы, флорасы мен 

фаунасы, оны мекендеген халықтардың өмір салтына, жалпы тіршілігіне, 

мәдениетіне, діни наным-сенімдеріне, дүниетанымына зор әсер еткен» [147,    

87 б.], – деген А. Тайжановтың идеясы географиялық детерменизмді құптай 

түседі. Демек, бұл қазақ халқындағы ұлтжандылықтың ерекше бір табиғи 

сипаты – ел мен жерді қадірлеу ұстынының көнеден сабақтасып келе жатқан 

өзіндік ерекшелігін көрсетеді. Ал, ұлтжандылықтың биологиялық сипатын 

көрсететін ең негізгісі, бұл – архетиптік діл (менталитет). Ұжымдық 

бейсаналылық теория бойынша ұлттық архетиптер, яғни, ата-бабамыздың ой-

санасы бүгінгі таңда олардың ұрпақтары, «біздердің» бейсанамызда жалғасын 

тауып отырады дегенді білдіреді. Яғни, ұлттық дүниетаным мен мәдениеттің 

сабақтастығы – биопсихологиялық процесс. Қазақ мәдениетінің 

автохтондылығы ұлттық тұтас архетиптер жүйесін құруға мүмкіндік берді. 

Демек, ұлттық болмыс тұтастығы бүгінгі таңда да заңды жалғасын табатын, 

рухпен трансформацияланатын феномен. Сондықтан байырғы 

протоқазақтардан жалғасқан тұтас өмірлік қағидалар бүгінгі күні де санамызда 

елес береді, сәйкесінше ұлтжандылық сезім де ата-бабаларымыздың 

ұрпақтарына қалдырған мәңгілік өсиеті, бұлжымас каноны.  Бұл қазақ 

халқында бұрыннан қалыптасқан ұлтжандылыққа тәрбиелеу жүйесі бар 

екендігін, олар ұлтжандылықтың табиғи-объективті қажеттіліктері мен 

негіздерін басшылыққа ала отырып, оны өнегелілік принцип бойынша 

ұрпақтарының санасына сіңіріп отырғанын көрсетеді. Сондықтан, бұның 

бүгінгі көрінісі ретінде – ұлтжандылықты әлеуметтік институттар мен 

мемлекеттік деңгейде құру, яғни мәдени-әлеуметтік сферада ұлттық идея 

ұстанымы бойынша саяси кеңістікте идеология түрінде орнықтыру қажет. 

Басқаша айтсақ, жалпы адамзаттық құндылықтарды игерудің, өркениттік 

үрдістердің ұлттық жолы мен үйлесімді жетістіктерін жинақтау мен жүйелеудің 

бағдары, серпілісті қозғалысты мақсатты кезеңі. Ұлтжандылық –

тағдырымызбен тамырлас, тарихымызбен тағдырлас құдіретті күш. Таптық 

саясат қысымы тұсында аталмыш атауға секемдік білдірумен қарап, оны 

ұлтшылдық ұғымымен алмастырған кездер де болды. Әрине, мұндай үрдіс ұлт 

мәселесіне деген біржақты көзқарас үстемдігі саясаты тұсында, шовинистік 

дәстүрде белең алып, өрбіді. Бірақ елім деп еңіреген, тәңірі мен тағдырынан 
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адаспай, тәубасын ұмытпаған ұлтжанды ел боздақтары ел, жер, тіл, ұлт 

тағдырын ойлап, арттарына ұлағатты өсиеттер қалдырды, сол өсиеттерімен, 

ғибратты, тәлімді ақыл кеңестерімен ұлт ұлағатын ұрпақ санасына сіңіріп кетті. 

Ақиқат қашанда киелі сезімнен, ұлағатты сөзден, өнегелі бірлестікпен 

әрекеттен нәр алып, өз иірімін таппақ. Рухани байлыққа алып қосары жоқ 

қоғамдық ортада адам қызметі келеңсіз жіктеліп, жаланды мінез, жылтыр сөз 

тамыр жаяды. Мұндай кезде тәрбиенің тәлімді, ішкі ықпалды түрінен көрі, 

кездейсоқ сыртқы көрінісі басым болып шығады. Ал ел бірлігі, ұлт дамуы 

көкейтесті басты мақсат биігіне көтерілген қоғамда азаттық идеясы азаматтық 

ой толғаныстардың жаңа қарқынмен оянуға ықпал етеді. Еркіндік, елдік, бірлік 

идеясын ұрпақ етіп көтерген халық саяси құрсаудан босанып, рухани күштен 

қуат алды, ал бұл мақсаттардың басты қозғаушы күйі, әрине, ұлтжандылық. 

«Ері жоқ ел жетім, елі жоқ жер жетім» дегенді ұлағатты өмірлік қағида санаған 

жұрт еліне лайық ер, еріне сай ел қалыптастыруды азаматтық парыз деп 

санайды әрі бұл өскелең өмірдің, өзгерген заманның талабы [135, 178 б.].  

 Ұлтжандылық – халықтың рухын көтеруге, елдің байлығын арттырып, 

экономиканы гүлдендіруге демеу болар және әркімнің жүрегіндегі үкілі үміттің 

шешімі. Қазақ халқы ұлтжандылықты халықтың тарихы мен тағдыры, 

азаматтық ар-намысы, есейіп өсудің дәнекері, ерік күшіне тәлімгерлік деп 

ұғады. Ұлтжанды болу ұлттық ерекшелiктердi, ұлттық қасиеттердi бойына 

сiңiре бiлу, яғни адамның аузы-мұрны да, құлақ-көзi де ұлттық иiстi, ұлттық 

ерекшелiктi сезiне алуында.  

 Ұлтжандылық халықтың педагогикалық дәстүрде жүргізілген ұлттық 

тәрбие негізінде қалыптасып, тектілікке жеткізер құндылық күш, адам мен 

қоғамның алға қойған ортақ мақсаттарына қол жеткізер киелі қасиет. Адамның 

өзін басқаға танытқызып, өзгемен табыстыратын қасиеттері әрі киелі, әрі 

кісілікке лайық құндылық. Олай болса, ұлтжандылықты ұлтаралық 

жарасымдық түрі, басты арнасы десек орынды. Себебі, ұлтжандылық 

ұлтаралық мәселелердің жеке адамдық және қоғамдық өлшемдерін үйлестіріп, 

рухани адамгершілікке деген сенімді жоғалтпауға, өзгемен терезесі тең, иықтас 

болудың жолын ұштастыруға бастайтын өнегелі қасиет. Ұлтжандылықтың 

құдіреті оның бірлестік пен татулыққа, достастық пен сыйластыққа, өзара 

түсінікке негізделгенінде. Оның рухани ықпалы мүмкіндік пен мақсатты 

үйлестіретін, мұрат пен міндеттерді ұштастыратын шарт пен шеңберден 

көрінеді. Ұлтжандылықты адамзаттың жарқын болашағына жол сілтер 

имандылық бастауы, адами ізгі қасиет деп ұққан жөн. Ұлтжанды адам өз 

ұлтының жақсылығына мақтанады, жамандығына арланады. Ұлтын шын сүйген 

адам халқының жақсы жақтарымен қатар, мешеу жағын да айтады, халқының 

өскенін қалайды. Елінің кемшіліктерін ашық айтып, халқын түзу жолға салуға 

әрекеттер жасайды. Абай атамыз өз өлеңдері мен қара сөздерінде қазақтың 

жақсылығын ғана айтып қоймай, оның көрсеқызарлығын, көреалмаушы, 

арызқойлығын, «бірі қан, бірі май боп екі ұрты, жақсы менен жаманды 

айырмайтын» пасықтығын, «аузымен орақ орып, өз сөзінен басқа сөзді 

ұқпайтын» сөзуарлығын, өсекшіл қарекетін, мансапқорлығын, шенқұмарлығын 

жеріне жеткізе сынады емес пе? Бұл Абайдың қазақты тепкілеуі емес, керісінше 
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ол адам болса екен, қоғамда адамға лайық өмір сүрсе екен деген ниетпен, ұлтын 

қамшылауы, намысын оятуы еді. Абайдан да басқа, қазақты ғаламдық 

өркениетке сүйреген ұлы тұлғалар: Ә. Бөкейханов, М. Дулатов,                          

А. Байтұрсыновтардың да күйінетіндері халқына «ұйықтап жатырсың», 

«бейғамсың», «ояну қажет» сынды үндеу тастай отырып, өз кезегінде халықтың 

өзін-өзі тануын жоғары көтеріп, қазақтардың мешеулік және тарихи ұмытылу 

ортасынан көтерілуіне мүмкіндік берген идеяларды тұжырымдай алды. Өз 

ұлтын қадірлеп-қастерлеген, ұлт қадірін білген азаматтың бірі Ж. Аймауытов: 

«Мен халыққа кіндігіммен байланып қалғанмын. Оны үзе алмаймын. Үзу 

қолымнан келмейді», – десе, Сырым Датұлының: «Мен ағайынды екеумін: бірі 

– өзім, екіншісі – халқым» деген ұлағатты да, құнды ойлары жас ұрпақты, ел-

жұртқа ие болар азаматтарды тәрбиелеуде таптырмас мол қазына екені анық. 

 Ұлтжандылық – табиғи-әлеуметтік негіздер бойынша қалыптасқан ұлттың 

тұтас болмыс-бітімін бағалау, құрмет тұту және халқына деген сүіспеншілік 

пен оның болашағына ортақтаса білу сезімі. Ал, осы айтылған дүниелер 

бойыңда ұлттық намыс болғанда ғана қалыптасады. Ұлттық намыс деген не? 

Ұлттық намыс – сол ұлттың туа бітті өзіндік ерекшелігі. Тұтастай алып 

қарағанда әрбір ұлтта немесе жеке адамдарда да намыс бар. Ұлттық намыс ол – 

адамның биік рухы. 

 Б. Момышұлы үшін: «Ұлттық намыс – ұлттың бойындағы қасиеті және 

бұлжымайтын қағидасы. Өз ұлтын құрметтей білмеген, оны мақтан ете алмаған 

адам – сөз жоқ, тексіз, бұралқы адам. Намысты адам намысы барды қадірлейді 

және намысы жоқты сыйламайтыны заңдылық. Патриотизм – Отанға деген 

сүйіспеншілік, өз амандығының қоғамға, мемлекетінің қауіп-қатерден 

амандығына тікелей байланысы бар екенін ұғыну, өзінің мемлекетіне 

тәуелділігін түсіну, мемлекеттің нығаюы жеке адамның да нығаюы екенін 

мойындау» [148, 31 б.].  

 Ұлттық намыс – ол ұлттың барлық жақсы қасиеттерін ардақ тұту, қадірлеп-

қастерлеу деген сөз. Ұлттық намыс – жеке ұлттың өзіндік моральдік кодексі. 

Ұлттық мінез, әдет-ғұрыптарға, ар-ожданға негізделген бұл кодекс жалпы 

адамзаттық моральмен астасады, оған қайшы келмейді, қайта соның бөлінбес 

бір бұтағы ретінде өрістейді. Бұдан шығатын қорытынды, ұлтжандылық 

дегеніміз – ақыл, ой, сананың, табанды тәрбиенің жемісі. Тұтас алғанда, Отан 

ұғымын құндылық тұрғысында сезіну және санаға сіңген бұрыңғы ұрпақтардың 

озық дәстүрлеріне ұмтылу, ұлттық және жалпы адамзаттық мүдделер 

тұрғысынан қарағанда, отанға деген көзқарас құндылықтарының жиынтығы 

болып табылады.  

 Құндылық дегенде біз жеке адамның, адамдар тобының, этностың өз 

Отанының бүкіл табиғи және әлеуметтік элементтеріне қатысына негізделген 

әлеуметтік сипаттаманы айтамыз. Бұл сипаттама жүйесі жеке адамның, 

әлеуметтік топтардың өзін қоршаған ортамен байланысының негізгі желілерін 

айғақтай отырып, тәрбиелік ықпалдың бағдарлары мен әлеуметтік мәнін 

білдіреді.  

 Жалпы құндылық ұғымын алғаш рет антика заманында эстетикалық 

идеялармен бірлесе қарастырады. Мәселен, Платон өзінің «Мемлекет» атты 
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еңбегінде әділеттілік, демократия, игілік, ізгілік, бақыт, ақыл сияқты 

ұғымдарды құндылық ретінде көрсетеді. Аристотель құндылықты қасиет деп 

анықтап, оған игілік, теңдік, еркіндік, адамгершілік, ар-ұждан жатады деген 

пікірін білдірді. Ол құндылыққа деген көзқарас жеке тұлға бойында бала 

кезден, ана сүтімен бірге, өзінің ана тілі, мораль негіздері арқылы, өз тарихын, 

мәдениетін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін игеру нәтижесінде орнығады дейді. 

Сондай-ақ, бұл мәселені жаңа заман философтары да, неміс классикалық 

философиясының өкілдері де, орыс ағартушылары да қарастырған.  

 Құндылық материалды және рухани болып бөлінеді. Бүгінгі қоғамда, 

рухани құндылықтың орны ерекше. Адам өзiнiң тарих сахнасындағы алғашқы 

iс-әрекетiн түсiну, игеру қадамдарын заттарға, «қажет немесе керек», – деген 

бағалаудан бастаған. Ол эволюциясының бiр деңгейiнде «құндылықтар әлемiн» 

түзей бастады және оған үлкен құрметпен қарап, өзiнiң дүниетанымын, iс-

қимылын екшей түстi. Тәрбиелендi, шығармашылықпен айналысты, жетiле 

түстi. Сонымен, адамға қажеттi нәрселер тек уақытша қызмет атқарса, 

құндылықтар ұрпақтан-ұрпаққа аманат етiп қалдыратын мұраға айналды. Ал 

рухани құндылықтар болса мәдениеттердiң сақталуына, өрбуiне себепкер 

болды. Әрине, мәдениеттердiң өрлеуi мен құлдырауы, ыдырауы мен бiрiгуi, 

дифференциясы мен интеграциясы – қоғамдық үрдiстерге тән обьективтiк 

құбылыстар болып саналады. Мәдени дамудың түпкi негiздерiне үңiле қарасақ, 

ол – әртүрлi күрделi өзара байланыстардан тұратынын аңғарамыз. «Болмыс 

сананы билейдi» деген ұстаным тек тактикалық негiзде ғана орынды түсiнiк, ал 

стратегиялық бағдарда адамзат өзiнiң рухани дүниесiне мән бере отырып 

дамуы қажет. Тек материалдық байлықты жасау күнделiктi тiршiлiкке iргетас 

бола бермейді. Алайда, кейбір замандастарымыз рухани құндылықтарсызда 

жақсы өмір сүруге болады деп ойлап, бар ғұмырын, күш-жігерін Абай атамыз 

айтқандай «тән құмарын» қандыруға жұмсап, рухани жұтаңдыққа шалдығып 

жатады. Әрине, егер адамға біткен бақ-дәулет оның жан әлемімен үйлесімділік 

тауып жатса жарар. Дегенмен де, халықтың, өркениеттiң кең болашағы және 

оның өмiршеңдiгi – рухани құндылықтарды қадiрлеумен, оларды дамытумен 

байланысты екенiн түсiнуіміз керек. Руханилық – бұл өзіндік сыры мол 

интеллектуалдық феномен. Өйткені, руханилық – адамның, тұтас халықтың, 

ұлттың тырнақтап жинап, ұрпаққа жеткізген мұрасы, аманаты, басты 

құндылығы. Ол ғасырлар бойы сомдалып, сұрыпталып, құндылықтардың 

жүйеленген бір тізбегін біртіндеп түзеп, оның ел мойындаған құрылымын 

жасақтайды. Бұл құндылықтарды әр дәуірде, әр кезеңде сол қоғамның мүшелері 

игеріп, бойына сіңіреді, жүрегімен қабылдап, санасын байытып отырады. 

Әдетте біз руханилықты жан құмарына жатқызамызда, тән құмарынан, 

прагматикалық мүдделерден жоғары қоямыз. Тіпті, Абайда кейінгі ұрпаққа ең 

бірінші «тән құмарынан» бұрын жанның қамын көбірек ойлауды өсиет етіп 

қалдырды. Шәкәрім өз ойын былай жеткізеді: 

Жан құмары – істемек, біліп алмақ, 

Бөгет бола береді дене салмақ. 

Асыл іздеп асылды аласұрар, 

Амал барма денесіз қайда бармақ? 
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Жан талпынар талайды көрмек үшін 

Әр сырын дүниенің білмек үшін. 

Дене байқұс салмақ боп баса берер, 

Жаралған ғой түбінде өлмек үшін. 

Мәселе сөйтіп, адамға келіп тіреледі. Дене өз қамын өзі ойлайды. Жан қамын, 

яғни руханилықты адам ойламаса, кім ойлайды? Руханилық объективті 

құбылыс емес. Ол, тек адамға ғана қатысты нәрсе, адамнан тыс руханилықта 

жоқ. Руханилықтың жоқтығы адамның өзіндік санасын, өз «Менін» 

жоғалтқанымен бірдей. Демек, өмiрдiң адамдық мәнiн ашатын, оған гуманистiк 

келбет пен шынайы нәр беретiн дүние – руханилық. 

  Руханилық мәдениеттің де, ақыл-парасаттың да, философияныңда ең басты 

маңызды, мәнді туындысы. Олай деуімізге негіз, руханилықтың нақты көрінісі 

түсінік болып табылады. Ал, философия түсінікке айрықша мән береді, оны 

таныммен білімненде жоғары қояды. Өйткені, таным, білім объектпен сыртқы 

дүниемен шектеледі, ал түсінік адамға алып барады. Түсінік болмаса адамның 

адаммен, сыртқы дүниемен, өмірмен, мәдениетпен қарым-қатынасының 

үйлесімділігі жойылып, даналықтың да бағасын біле бермейтіндей дәрежеге 

түсеміз.   

Руханилық – адамға адам болып өмір сүрудің жолдарын көрсететін 

парадигма. Бұл руханилықтың ең негізгі формуласы.     

 Қазақстандық философ С. Нұрмұратов: «Руханилықтың ерекше бір келбеті 

–адамның өз бойындағы барлық жақсы қасиеттерін әлемге паш етуге 

дайындығы, яғни, ақылын, дарынын, қабілетін, шеберлігін, ішкі нұрын, жүрек 

жылуын адамдарға, табиғатқа, ғаламға беруге ұмтылысы. Осындай ұстанымдар 

басымдық танытқанда ғана адам рухани дамудың жолына түсті деуге болады», 

– деп салмақты анықтама береді [149, 75 б.]. Сондай-ақ, бұл мәселе жөнінде     

Г.Г Соловьевада өз ойын білдіреді, ол – руханилықты адамның ішкі жарықты, 

нұрды қабылдай білу қасиеті деп айшықтайды. Бұл құбылыстың негізін нақты 

адамдар әлемінен іздеу қажеттігін айтып, болмыстың заңдылығын мойындау 

керек екендігін ескертеді [150, 96 б.]. С.Б. Крымский, руханилық – бұл сыртқы 

болмыс универсумын тұлғаның ішкі ғаламына этикалық негізде айналдыру 

қабілеті, сол ішкі әлемді құрау қабілеті арқылы үнемі өзгеріп отыратын 

жағдайдың алдында адамның өзіне сәйкестігі мен оның еркіндігін жүзеге асыра 

білу [151, 21 б.], – деп қарастырады. Философ А.А. Миголтаев, рухани 

құндылық идея түрінде көрінетіндіктен оны идеалды құндылық деп атауға 

болады деп көрсетеді. Идеалды құндылықтар өзіндік бір вертикальды иерархия: 

құндылық идея алды ойлардан, алғашқы психикалық процестерден идеяға, 

теорияға, концепцияларға, ілімдерге, ғылымға және философияға айналады 

[152, 291 б.], – десе, М.С. Кудрявцов рухани құндылық – қоғам мәдениетінің 

ядросы, яғни негізі дей келе, ол дамудың ішкі катализаторы рөлін атқарады 

[153, 9 б.], – деп рухани құндылықтың маңызын жоғары бағалайды. Демек, 

руханилық – адамның субъективті әлемі, қоғамның негізгі өзегі.  

Тарихта бірде-бір қоғам өзінен бұрынғы буынның ақыл-ойын, парасатын, 

үрдісін, тәжірибесін пайдаланбай өмір кешкен емес. Әрбір халықтың рухани 

байлығы, өмір сүру салты ұрпақтар сабақтастығына негіз болады да 
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мәдениетін, дінін, тілін, білім-ғылымын, аңыз-әңгімелерін, қисса-дастандарын, 

құлық-құндылықтарын аса өзгеріссіз сақтап, ұлттық бірегейлікке қызмет ететіні 

белгілі. «Егер біз мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің мемлекеттігімізді ұзақ 

уақытқа меңзеп құрғымыз келсе, онда халық руханиятының бастауларын 

түсінгеніміз жөн» [154, 13 б.], – деп елбасы Н.Ә. Назарбаев айтқандай, біз енді, 

«қазақтың рухының қайнар бұлағының көзі қайда?» деген мәселеге шегініс 

жасауымыз керек.  

Рухтың қайнар бұлағы мен негізі мыналарда:  

Халқымыздың бойына біткен тәлім-тәрбиелік даналығында. 

Халқымыздың керемет бай, әрі терең ойлы, асыл қазынасы тілінде. 

Халқымыздың басқа елдермен салыстырғандағы қайталанбас төл-тума 

өнерінде (сөз өнері, шешендік өнер, ақындық өнер, ән мен музыка өнері, күй 

өнері, қол өнері).  

Халқымыздың әрдайым айтылып, даналығына негіз болған терең ойлы 

мақал-мәтелдері, аңыз-әңгімелері. 

Халқымыздың жүрегінің адалдығына, ар-ұжданның беріктігіне, адамның 

рухани дамуына зор әсер ететін дінінде [57, 7 б.]. 

Міне, осы қазақ рухының қайнар бұлағының көздерін, әрбір дүниеге келген 

жас ұрпақтың құлағына құйып, бойына сіңіріп, сусындатып отыруымыз қажет.  

А.С. Пушкиннің: «Халықтың рухына еніңдер, құдірет санаңдар, бізді 

құтқаратын ұлы күш сол ғана», – дегенін терең түсініп, ел игілігіне жаратуымыз 

керек. Халықтық рух, ұлттық рухты көтеру үшін ең алдымен халықтың тарихи 

санасын қалыптастыру қажет. Өйткені рух дегеніміз – халқымыздың сонау көне 

заманнан келе жатқан дүниеге деген шығармашылық көзқарасынан туған 

өзіндік санасының ең жоғарғы формасы. Ал санада шаң басқан айна сияқты, 

сүртіп, тазаласаң ғана айқын көрінетіндей, әр уақытта рухани құндылықтарды 

бойыңа сіңіріп, ар-ұждан тазалығыңды сақтап, санаңа жеткізіп отырсаң ғана 

шел басқан көкірегің оянып, санаң айқындала, айшықтала түспек.  

 Ұлттық дүниетанымды зерделеушілердің бірқатары осы рух мәселесіне 

бірнеше анықтамалар ұсынған: А. Байтұрсыновтың анықтамасы бойынша, рух 

– халықтың жаны. Ш. Уәлихановтың айтуынша, ата-баба рухы. Ж. Аймауытов 

өзінің «Педагогикасында» «сана» деген ұғымнан «жан» дегеніміз ордадағы 

үкімет болса керек – деп, оны ақыл, қайрат, сезім құбылыстарына, ал ақылдың 

өзін сыртқы сезім, түйсік, перне, ұғым, ойлау, зейін, т.б. сияқты құбылыстарға 

тірейді. Рух – туған жер, туған ел, ана тілі, ата тарихы, ұлт менталитеті 

ұғымдарымен түйіндеп айтқанда Отанмен тағдырлас. Ұлың рухты болса 

сүйікті, қызың қылықты болса бақытты дейді қазақ даналығы.  Рухты жан – 

Азамат – Адам, рухсызы, тұғырсызы – надан, не кесепат. Бір сөзбен айтсақ: рух 

адам баласының жан дүниесінің арқауы. Рух – «ұлы мақсат, ұлы мұрат» үстінде 

керек [155, 223 б.]. Өркениет тарихында рухты халықтардың аты қалды, заты 

қалды. Рухты халықтың алды жарық, жасампаз, алып. 

Ұлттық рух – белгілі бір этностың мүддесіне ғана құрылған тұтас 

халықтың тылсым-сакральді, яғни, қастерлі тарихи объективті, белсенді сана 

сезімінің айқын көрінісі деп анықтама беруімізге болады. Демек, біздің ұлттық 
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сананы қалыптастырудағы басты алғышартымыз да, сүйенеріміз де, жалпы 

әдіснамалық бағдарымыз да осы – ұлттық рух.  

 Т.Х. Рысқалиев: «Рухсыз адам да, халық та, халықтың тарихы да 

болмайды. Рух – адамды да, халықты да құрайтын құдірет. Рухы жоқ адам, ұлт, 

халық –сорлы, басыбайлы құлға тең. Кеше Кеңес дәуірінде қазақтар тілін, дінін, 

ділін, тарихын ұмытып, мәңгүрт бола жаздады дейміз. Яғни олар рухынан, 

рухты аңсап, шарқ ұратын жанынан ада бола жаздаған. Гегель «Өзін-өзі 

сыйламаған, ар-намыстан жұрдай адам ерте ме, кеш пе, құл болуға тиіс», – 

дейді емес пе. Бұл пікірдің халыққа да қатысы бар: рухын іске қосып, пайдаға 

асыра алмаған халық егеменді ел бола алмайды», – деп ескертеді. Бүгінде қазақ 

халқы – жеке, тәуелсіз егеменді мемлекеттің иегері, демек, қазақ халқының 

іргелі ел болып дүниежүзілік қауымдастықтың ортасында өз тиісті орнын алып 

отыруына да толық мүмкіндігі бар. Елбасы «қазақтың сана-сезімі өткендегі, 

қазіргі және болашақтағы тарихтың толқынында өзінің ұлттық «Мен» 

дегізерлік қасиетін түсінуге түңғыш рет енді ғана мүмкіндік алып отыр... Бірақ, 

бұл мүмкіндік қана емес, ол шындық тек қазақтардың ғана емес, барлық 

қазақстандықтардың жаппай санасына орныққан фактіге айналуы қажет» [73, 

292 б.], – дейді. Бұдан шығатын тұжырым, әрбір халықтың замандар бойы 

қалыптасып келген адамдық болмыс жайлы және адамдық өмір жайлы даналық 

фәлсафасы бар. Демек, мұның сыртында, әрбір халықтың, ұлттың өзіндік 

мәдениетін, экономикасын дамыта отырып, ұлттық сипатын сақтау міндеті тұр 

деп түсінуіміз қажет.  

 Қай халықтың болмасын оның ұлттық рухын, ұлттық санасын, ұлттық 

мүддесін, ар-намысын жоғарылатып тұратын қуатты күштер: биік руханият, 

өрелі мәдениет, толыққанды тіл, әлеуметтік тұрақтылық, озық оқу-білім, үлгілі 

тәлім-тәрбие, алдыңғы қатарлы ғылым, аталы тарих, өткеннен ғибрат, үзілмес 

дәстүр, үлкеннің имандылығы, жастың жасампаздығы, зиялының зерделігі,  

ұлтжандылығы, мықты мемлекеттік, бір туған халықтың ұлы мен қызын тұтас 

жұмылдырып тұратын биік те ортақ мақсат екендігі белгілі.  

 Заман көші бүгін тез өзгеруде. Сондықтан да осы тақырып барысында 

көтеріп, алға тартып отырған идеяларымыз алдағы уақытта ел ішінен өз 

жалғасын тауып, әлеуметтік арнасын кеңейтеді деген ойдамыз. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Адам баласы тарихи дамудың жаңа белесіне шыққан сайын жүріп өткен 

жолына үңілетіні, өзі қалыптастырған рухани-әлеуметтік құндылықтарын ой 

таразысына салып, қайта бір бажайлауға, баға беруге талпынатыны анық. 

Бүгінгі күні адамзат қауымының жаға ғасыр табалдырығына аяқ басуы әлемдік 

қатынастардағы нендей бір құбылыстармен өзгерістер жайлы нақтылы 

тұжырымдар жасауға мұрындық болып отыр.  

Себебі, тәуелсіздікке қол жеткен соң көптеген жылдар бойы әрекет етіп 

келген әлеуметтік ұстанымдар мен құндылықтар дәрменсіздік көрсетіп, қоғамда 

мәдени ретсіздік бой көтере бастағаны баршаға мәлім. Осындай қоғамдық 

үндестік бүгінде Қазақстанның тек экономикалық жағынан ғана емес, сондай-

ақ, әлеуметтік және рухани-мәдени дамуының өзіндік өрнегін, жолын таңдап 

алуды талап етіп отыр. Осы ретте, зерттеу жұмысымызға арқау болып отырған 

«мәңгүрттік» феноменіне әлеуметтік-философиялық тұрғыда талдау жасау 

тақырыптың маңыздылығын арттырды. 

Дәлелденгендей, бүгінгідей алмағайып заманда, тәуелсіздік баянды болу 

үшін, ұлт өз дәрежесінде ұлт болу үшін, ана тілімізден, ділімізден, дінімізден, 

салт-дәстүр, әдет-ғұрыптардан ажыраған «мәңгүрттік» жағдайдан арылу үшін 

ұлт тәрізді күрделі жүйенің қалыпты өмірқамын жасау маңызды.  

Анықталғандай, қазіргі жаһандану кезінде әлемдік құндылықтар араласып 

кеткен жағдайларда, қай елдің ерте  заманнан келе жатқан құндылықтарының 

іргетасы берік болса, елдің тегеурінді дамуына, әлемдік деңгейдегі 

бәсекелестікке төтеп бере алатыны хақ. 

Айқындалғандай, әлемдік даму деп аталатын аса қомақты ұғымның барлық 

үндестігі де, қайшылығы да, кез-келген ұлттың өзіне ғана тән мінез-құлқына, 

наным-сеніміне, ой-өрісі мен парасат өресіне, салт-санасы мен әдет-ғұрпына 

тәуелді екенін ескерсек, ұлы көшке ерудің ұлы мұраты – өз деңгейінде іске 

асатыны анық.  

Сонымен, егер қазіргі кездегі ұлтымыздың тұтас өмірінің, рухани-мәдени 

әлемімізді зерттеу барысында айтылғандай, ұлттық келбетін сақтап қалғымыз 

келсе, онда олардың тарихи бастауларын және қазіргі жағдайларын ғылыми 

зерттеулерге деген талаптар мен тәжірибелік қажеттіліктердің арасын 

жақындату, ұштастыру мақсаттарын да зерделеуіміз керек екені анықталды.  

Бұл ғылыми зерттеу қазіргі заманның қоғамдық, философиялық сараптау 

өлшемдеріне сай талдау жасау болып табылады. Мәңгүрттік сияқты рухани-

мәдени, қоғамдық-әлеуметтік маңызы зор құбылысқа бір ғана зерттеу 

жұмысында жан-жақты  талдау берудің толықтай іске аса қоймайтындығын 

мойындау керек. Дегенмен, мәңгүрттіктің әлеуетті де өзекті мәселе ретінде 

баспасөз беттерін жаулап алғанымен, ғылыми тұрғыда алғаш рет зерттеліп 

отырғандығын айта кетуге болады. Әрине, болашақ зерттеу жұмыстарда осы 

тақырып төңірегінде талай ғылыми еңбектер жазылатынына күмәніміз жоқ. 

Сондықтан, бүгінгі жасалған ғылыми жұмысымыздың құрылымына 

байланысты қорытынды болар түйіндемелерді төмендегідей жүйеде көрсетуге 

болады: 
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Біріншіден, көркем әдебиетте көрініс тауып, бүгінде белгілі бір әлеуметтік 

құбылысқа айналып үлгерген «мәңгүрттік» мәселесін қарастырған бұл 

ізденістің көздегені түсінуден ұғынуға жету болды. Түсіну белгілі бір жағдайды 

нақты түсіндірулер мен түсініктерге сай құрса, ал ұғыну – түсінуден әлде қайда 

терең, не нәрсенің ішкі қисынын түйсіну. Кейде, түсіну сырттай жанама күйде 

қалып қоюы мүмкін, ал ұғыну сыртқы шартты емес, ішкі мүмкіндікті негіз 

етеді. Сондықтан, «мәңгүрттік» құбылысын тек түсіну ғана жеткіліксіз, оның 

жеке адам, жалпы адамзат үшін қаншалықты қауіпті де қатерлі екенін ұғыну – 

ақиқатты мақсат тұтқан ой желіге бағыттайды.   

 Екіншіден, адам өзі өмір сүріп отырған қоғамның, елдің тарихымен, дәл 

басынан кешіріп отырған жағдайдан тыс қала алмайды. Сондай-ақ, ол сол 

заманның қарама-қайшылығымен бірге өмір сүреді. Бүгінде біздің қоғамда 

қалыптасқан мәдениеттегі ақаулық, әлеуметтік тұрақсыздық, рухани жұтаңдық, 

қайшыласып орын таппай тұрған  ұлттық құндылықтар қоғамның кез-келген 

мүшесіне өз әсерін тигізбей кете алмай отыр. Қоғамдағы осындай 

келеңсіздіктерді жою үшін қоғамдық ортаны емес, ең алдымен адамды өзгерту 

керек екендігін аңғартады. Адам өз-өзін қоғам арқылы жасай алмайды, ол үшін 

сананы оятып, оған көңіл бөлу керек. Әрбір адамның ішкі жан дүниесін (бұл 

өзін-өзі тану арқылы іске асады), адамгершілік қасиеттерін, ар ұжданын 

жетілдіру арқылы қоғамға ерекше ықпал жасап, оны түзетуге болады. Егер 

қоғам өмірінде бұл біртін-біртін іске асатын болса, адам және оның жаны ең 

негізі құндылыққа айналып, қоғамда бұрын соңды болмаған өзгеріс болып, 

адамзат ортақ бақытқа жетер еді.  

 Үшіншіден, бүгінгі таңда бәріне ортақ мақсат – жаһандану сияқты ұлы 

көштен қалып қалмау болып отыр. Дей тұрғанмен, жаһандану деген осы екен, 

біз осыған илігіп ере берсек нағыз өркениетті, мәдениетті халық болып 

шығамыз деу қазақ ұлты үшін өте қауіпті екеніне зерттеу барысында көз 

жеткіздік. Бұл да, өз кезегінде жас ұрпақтарымыздың ата-бабаларымыздан 

қалған рухани мұраларымызды нағыз құндылық есебінде түсінуге аса 

тегеурінді тосқауыл болып отыр. Бұл енді ояна бастаған ұлттық сананы қайта 

қалғытып, қай әрекетке де мәніне жете түсінбейтін рухани мәңгүрттікті қайта 

меңдетіп отыр. Демек, рухани мәдениеттің, жаһандану үрдісінің көлеңкесінде 

қалып қою қаупі бар екенін ескеру, «мәңгүрттіктен» сақтандырудың алғы 

шарты болып табылады.  

 Төртіншіден, ұлттық болмыстың құндылықтары арнайы философиялық 

дүниетанымдық тұрғыдан тұтас талқыланбаса, олардың бір-біріне ықпалы 

назардан тыс қалып қояды. Қазақ болмысының өткені мен болашағының 

сабақтастығын кешенді түрде саралау, бүгінгідей ұлтсызданған, мәңгүрттенген 

қоғамда барынша көкейтесті болып отыр. Осы жағдайда ұлттық рухани 

мәдениетіміздің тарихи төл бастауларына жетіп, одан бүгінгі өмірдің өскелең 

тамырына ұлттың өзіне тән тілдік, ділдік қуатын қоса алатын жүйесін зерттеу 

кезек күттірмес маңызы зор мәселелер екендігі анықталды. 

 Бесіншіден, қазақ елінің тәуелсіз мемлекет болып құрылуы барлығымызға 

тарихи тәжірибелер мен қазіргі дүниенің күрделі ауқымын ескере отырып, 

қазақ менталитетіне нақ келетін, қазақ рухын толық көрсететін, қазақы 
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жасампаздықты жалындататын кемел рухани-мәдени, саяси-әлеуметтік 

ұстаным мен тәртіп моделін жандандыру талабын қойды.  

Алтыншыдан, ізденісте көтерілген көптеген идеялар, мысалы  ұлттық сана, 

ұлттық ойлау, ұлтжандылық, ұлттық намыс, ұлттық рух, ұлттық идея сынды 

құндылықтарды өміршеңдік пен жасампаздық тұрғысынан бағалау бірбүтін 

ұлттық дүниетаным арқауын қалыптастыруда өзіндік оң ықпалға ие 

тұжырымдар екені анық. Бұл құндылықтар тәуелсіз жас Қазақстанның әрбір 

азаматының өз өмірін қай жағынан алса да, шынайы мәнге ие нағыз ақиқат пен 

ізгіліктің қайда жатқанын айқын ажыратуына, рухани қуат қалыптастыруына 

философиялық деңгейде бағыт-бағдар көрсетеді. 

Адам болмысының ішкі мүмкіндігіне кереғар, рухы мен ерік-жігерін 

тұншықтыратын, ақылға қонымсыз мәңгүрттік секілді қатерлі құбылысты 

ғылыми саралау – ең алдымен жеке адамдардың өз болмысын түйсінуіне, 

табиғи даму жолында қалыптасқан құндылықтарымен өзіндік мәдени өркениет 

жетістіктерінің тұтастығын сабақтастыруына, өз ұлтына тән руханилық пен 

дүниетанымды дәріптеуіне, сол арқылы салауатты, сындарлы өмір жолын 

қалыптастыруына, өмірдің қандай да бір қауіп-қатерімен тайсалмай күресуге 

жігер және танымдық айқындылық береді. 

Зерттеу жұмысын бүгінгі қазақ қоғамындағы көптеген келелі мәселелерді 

тек себеп-салдарлық байланысынан, тарихи тәжірибелер тұрғысынан ғана емес, 

ең маңыздысы оны онтологиялық, аксиологиялық, антропологиялық негізде 

қарастыру сынағы деуге болады.  

Зерттеу жұмысының тұжырымдарын әлеуметтік, рухани-дүниетанымдық 

мәселелерге қатысты еңбектер дайындағанда, қазақ халқының қазіргі және 

дәстүрлік әлеуметтік-мәдени болмысына қатысты пәнаралық зерттеулер 

бойынша теориялық жұмыстар жазған кезде, мектептік бағдарламалар 

жүйесінде, жоғарғы оқу орындарында философия, мәдениеттану, дінтану, тарих 

пәндерін оқытуда пайдалануға болады. Сондай-ақ, мемлекеттік деңгейде қолға 

алынып жатқан «Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге асыру жолында да өте 

маңызды. 

Мәңгүрттік мәселесі осыған дейін филолог-ғалымдар тарапынан 

қарастырылғандықтан, олардың дені әдеби деңгейде зерделенген. Бұл зерттеу 

жұмысының ерекшелігі алғаш рет мәңгүрттік феноменінің әлеуметтік-

философиялық тұрғыда талдануында. Демек, ізденісте көтерілген мәселелердің 

әлеуметтік құндылығы – оның ой-толғаныс тұрғысындағы рухани әсерінде 

жатыр. 
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