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Тараз мемлекеттік педагогикапық 
институтыныц 50- жылдыгына

Қазіргі білім беру саласында өндіріс пен басқару өрістеріне кажетті 
мамандарды дайындау ғана емес, өзінің алдында түрған мақсаттарды 
шығармашылық негізде жүзеге асыра алатын, тіршіліктегі барлык маңызды 
деген сұрактарға саналы түрде дұрыс шешім кабылдауға кабілетті жеке 
тұлганы калыптастыру. Оның бірден-бір үлгісі, дәстүрлілік пен катар білім 
алушылардың кажеттіліктерін канағаттандыратын инновациялык эдістер, 
акпараттык технологиялар екендігін белгілі. Еліміздегі Тараз мемлекеттік 
педагогикалық институтымыздың елеулі, мэнді окиғаларына байланы- 
сты институт ғалымдарының осы бағытка сай еңбектерін жариялап, 
оқырмандарына үсыну игі дэстүрлердің бірі болып табылады.

Қоғамдағы күндылықтардың кайта багалануына байланысты, олардың 
иерархиялык жүйелерінің өзгеруі жаңа педагогикалык ойлау және коғам 
мен жеке тұлғаның өзін-өзі жетілдіру талаптарына жауап беретіндей 
мектептегі оқу-тэрбиелік үдерісін кайта кұру мэселелерінің өзектілігі 
мэдениеттану пэніне де ерекше орын қалдырып отыр.

Институтымыздың құрылғанына 50 жыл толуына арналып отырған 
бұл оқулық мэдениеттану саласындағы тэжірибелерді жинақтау жолдары 
арқылы жасалған. Окулықта адамзат мэдениетінің даму логикасын жеке адам 
санасының қалыптасуына бағыттаған. Сонымен катар мәдениеттанудың 
пэні, функциясы, негізгі мәселелері, қалыптасу жағдайы, даму кезеңдері, 
казіргі заманның әлемдік мэдениеті жэне казак мәдениетінің өтпелі дэуірі 
мен бүгіні сияқты мәселелер жайында талдаулар жасалынған.

Оқулықта казіргі заман мэдениеттану білімінің мазмұнын біртұтас 
күйіндекарастыраотырып Шығыс пен Батыс жэне Қазақстан мэдениеттерінің 
ежелгі дәуірінен бастап күні бүгінге дейінгі даму ерекшеліктері көрсетілген. 
Әрине, ұсынылып отырған бұл оқулық шыдамсыздық, фанаттык, жалған 
төзімділік сияқты ескірген рухани ауруларды жэне жеке үлттық, таптык не- 
месе діни фанатизімдік ойды жеңуге жағдай жасайды деген үміттеміз.

Қазіргі заманда білімділік, үшқыр ойлаушыльщ, ақпараттар селінде 
іскерлік көрсете білу адамның өмір бойғы құндылыктарының ең маңыздысы 
болуда. Бүл кұндылыктар, эрине, мемлекет үшін де маңызды. Жалпы, дұрыс 
ойлай білу кімге де болса керек кұндылык. ТарМПИ-дің философия жэне 
толеранттылык кафедрасының доценті Ө.С.Төкеновтың дайындаған бұл 
оқулығы осы койылған талаптарға жауап бере алады деген ойдамыз.

Тараз мемлекетгік педагогикалык 
институтының ректоры, т.ғ.д., 
профессор
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Автордан

Жоғары оку орнының негізгі мақсаты өндіріс пен баскару өріс- 
теріне кажетті мамандарды дайындау ғана емес, өзінің алдында 
тұрған мақсаттарды шығармашылык негізде жүзеге асыра алатын, 
тіршіліктегі барлық маңызды деген сұрақтарға саналы түрде дүрыс 
шешім қабылдауға қабілетті жеке түлғаны қалыптастыру.

Бүгінгі күндері дипломда жазылған мамандықты игеру жеткіліксіз, 
негізінде өз кэсібі бойынша соңғы жетістіктермен хабадар бола отырып 
өз жүмыс орынында соны шыгармашылықтүрғыда колдана алу. Ал ол, 
жалпы мәдениеттің жоғары деңгейіндегі жанжақты білімді жэне өзінің 
алдында түрған мәселелерді жаңаша шешімдерін таба алатын адамға 
ғана мүмкін. Мамандардың стандарттан тыс жэне шапшаң ойлай алуы 
тек кана қысаң кәсіптіктің көлемімен айқындалмайды, сонымен катар, 
олардың ой-өрістерінің кеңдігімен де байланысты.

Мамандарды қазіргі заманның деңгейіне сай калыптастыру мак- 
сатында жоғары оку орындарының отандык білім беру жүйесіне 
гуманитарлық пэндердің бір тобы енгізілген болатын. Солардың 
ішінде мәдениеттану пэнінің орыны айрықша маңызды. Ондағы 
мақсаттар мына түрғылардан түзеледі: студенттерге мэдениет тура- 
лы барлық жақтарын камтитын біртүтас түсінігін беру,сонау кайнар 
көзінен бастап осы күндерімізге дейінгі мәдениеттің дамуының жал
пы бейнесін калыптастыру, дүниежүзілік өркениеттер жүйесіндегі 
отандық мэдеиеттің орынын жэне ролін көрсету, қазіргі заманның 
рухани өмірінің күйжағдайында жэне даму тенденцияларында 
студенттердің бағдарлана алуына көмектесу.

Мэдениеттанудың ғылым ретінде жасалуы жэне оку пэнінің 
қатар дамуы жағдайында: бір жағынан, көптеген жоғары оқу 
орындары оқыту жадығаттарын тандауда, оның ерекшеліктерін 
түсіндіруде эртүрлі теориялык түрғыдан шыкса, екінші жағынан, 
мәдениеттанудың негізгі зерттейтін обьектісі мэдениет теориясы 
айкындалғанмен элемдік мэдениет тарихы мен ұлттык мэдениеттер 
мәселелерінің орны толык калыптаскан жок. Олай дейтін себебіміз, 
егер мэдениеттану сол үлттық мәдениеттің көрінісі мен әлемдік 
мэдениеттің тарихын карастырумен ғана шектелген жағдайда 
өзінің негізгі кызметтерін толығынан аяктамаған болар еді. Олар,
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мэселе ретінде, окулықта берілу түрлері мен ыңғайлары ретінде де 
толығынан шешілген жоқ.

Соңғы жылдары эр негіздегі мәдениеттануға арналган окулык- 
тардың және оқу кұралдарының шығарылып жаткандығы осы се- 
беппен байланысты шығар. Олардың кейбірі мәдениет теориясына 
ал енді біреулерінде тарих не болмаса өнер тарихына арналған. 
Олардың көпшілігі кең көлемдегі сұраныска ие бола алмады. 
Бэрінің де негізгі кемшіліктері, олардың шектен тыс академиялык 
тілге жүгінуінде, орынсыз теорияландыруында, бұл эрине, 
бастапкы курстағы студенттердің кабылдау мүмкіндігіне сәйкес 
келе бермейді.

Бүл окулықты жасауда көрсетілген кемшіліктерді толықтыруға 
тырыстык жэне мемлекеттік білім беру стандарттарының талап- 
тарына барынша жакындатуға үмтылдық. Осы максаттарды орын- 
дау үшін мәдениет туралы біртүтас түсінікті, оның мэннін жэне 
ерекшеліктерін, кұрылымын жэне аткаратын кызметтерін, қайнар 
көздерін жэне мәдениет динамикасының механизмдерін, мэдениет 
типологиясын, студенттерді элемдік жэне отандык мэдениеттің 
көп ғасырлы тарихымен таныстыруды жөн көрдік. Бүл сұрактарды 
оқып білу студенттерге бегілі бір халыктар мэдениетінің самғап 
дамуын жэне жойылу себептерін аныктауға мүмкіндік береді 
жэне адам өміріндегі мэдениеттің фундаменталды ролін тереңірек 
ұғу арқылы студенттердің ішкі рухани әлемін байытуға, олардың 
эстетикалық сезімдерін дамытуға, көп ғасырлы әлемдік жэне 
отандык мэдениеттің мұрасын шығармашылык түрғыда игеруіне 
ықпал жасайды.

Оқырман қауымғаұсынылып отырған осы окулыктағы козғалған 
мәдениеттану мәселелері соңғы жылдардан бастап шығарыла 
басталған оқулықтармен тікелей байланысты жэне оларды негіз 
етіп алдық.

Әсіресе «Қазақстан мэдениетінің өтпелі дэуірі мен бүгіні» атты 
тақырыпты автор қазіргі кездегі коғамдық деңгейде қалыптаскан 
ой-пікірлерді сол күйінде, ешқандай өзгеріссіз берілгендігі жайлы 
ескертуді жөн деп санаймыз.

Әрине бұл оқулығымыздың кемшілігі жок, акырына дейін аяк- 
талған деуге келмейді. Әлі де болса даму барысындағы мәдениеттану 
оқулықтарын калыптастыру карекетінің өзі эдістемелік жағынан 
өте кұнды екенін айта кеткен жөн.
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1. Тарау

МӘДЕНИЕТТАНУ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ:
ЗЕРТТЕУ ПӘНІ, ӘДІСТЕМЕСІ, МАҚСАТТАРЫ.

1.1. Мәдениеттанудың пәні және мақсаттары
1.2. Мәдениеттану көптеген пэндердің кешені ретінде.
1.3. Ғылым ретіндегі мәдениеттанудың күрыіымы

1.1. Мәдениеттанудың пәні және мақсаттары.
Біздің мэдениет туралы білімдеріміз көптеген қайнар көздермен 

байланысты қалыптасады. Күнделікті өмірде мэдениет кұбылыстары 
жэне көптеген объектілері жеке адамға өзінен-өзі таныс, түсінікті 
сияқты. Бірақ бұл, кез келген эрбір адам мэдениет кұбылыстарын және 
олардың мағынасын, ондағы кұндылыктарды соншалыкты терең 
деңгейде біле алады деген сөз емес. Адам кэдімгі күнделікті сана тұр- 
ғысында кала отырып көпшілік жағдайда, айнала коршаған заттар 
мен қүбылыстарды үстүрт қабылдайды. Ал, мэдениет қүбылыстары 
жайлы нағыз білім, олардың шығу себебі, кайнар көздері, мүмкін 
болтан нәтижелері дәлелденген жағдайда қалыптасады. Мэдениет- 
тану осы сұрактарды зерттеумен шұғылданады

Жалпы, мәдениетті талдау тек тана XIX гасырдың орта шенінен 
басталды, болмысты философиялык түргыдан үгынудың ең кажетті 
қүрамдас бөлігі ретінде болды. Мәдениетті зерттеудің бүлай кейінде- 
тілуіне бір жагынан гасырлар бойы келе жатқан діни сананың ықпа- 
лы эсер етсе, екінші жагынан мәдениетті философиялык тұргыдан 
үгу, оны белгілі бір біртұтастық тұртысынан Караганда тана мүмкін 
болды. Дэл осы дэуірде «екінші табигат» әлемін жасайтын адамның 
біртүтастыкты сезінуі өзіне негізгі дәлелдер тапты.

XX гасырда мәдениеттану философия мәдениетімен тыгыз бай- 
ланыста бола отырып жеке гылым ретінде калыптаса бастады. Мэ
дениет теориясының мэселелері шамамен осы уақыттары көрінді. 
Жалпы мәдениеттанудың күні бүгінге дейін талқылап келе жатқан 
объектісі: мэдениет пен өркениеттер арақатынасы, мэдениет дагдар- 
ысы, мэдениеттердің орнын басушылыгы жэне сүхбаты, мэдениет
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кұрылымдары және функциялары. Жалпы ғалымдардың шығарма- 
шылығында философия мен мәдениеттану мәселелері бірімен бірі 
араласып, иінтіресіп, өріліп, тығыз байланыста болады.

Алайда мәдениеттануды мәдениет туралы ғылым ретінде айқын- 
дау өте абстракцияландырып жібереді. Ол тек қана мәдениетті зерт- 
теудің объектісі екендігін көрсетеді, бірак тап осы объектінің ерек- 
ше өзгешеліктерін айқындамайды. Мэдениеттануды ғылым ретінде 
айкындау үшін ең алғаш оның зерттеу объектісі мен пәнін аныктап 
алу керек. Кез келген ғылымда зерттеу объектісі ретінде накты акикат- 
тың айқын бір бөлігі әркашан алға шығады. Яғни, кейбір кұбылыстың 
пайда болуына байланысты, соған сәйкес ғылым пайда болады.

Негізінен мәдениеттану жинақталған идеяларды, көптеген дерек- 
терге негізделген жадығаттарды комплексті түрде пайдаға асырады. 
Кей жағдайда мәдениеттану баска ғылыми білімдерді тікелей пай- 
даланып кана коймай, оларды мэдениет туралы біртүтас ғылымның 
жүйесіне түрлендіріп енгізеді. Нәтижесінде адамдар өздерінің 
эралуан мэдени ортада өмір сүруі үшін мәдениеттану аркылы өздері 
туралы білімнің ерекше түрін табады. Мұның өзі, өзге мәдениеттің 
өмір сүру әлеміне енуге, олармен сұхбаттасу аркылы өз мэдениетін 
тереңірек ұғынуға мүмкіндік береді. Оның ең бір амалтәсілі мэде- 
ниеттанудағы түсіндіру мен түсінудің бірлігі. Рационалды үғыну 
жолы аркылы түсіне алатын, өзінің ішкі логикасы, өзіндік мэні бар 
эрбір мэдениет жүйелі мағыналар түрғысында қаралады. Белгілі 
бір күбылыстарда мэнді мағына, не адамдардың шығармашылык 
рухын жүзеге асыру орын алған жағдайда мәдениеттану кез келген 
пэнді, обьектіні зерттей алады.

Қазіргі уакытта, мәдениеттану білімнің ерекше түрі екендігін көр- 
сететін жэйіттер аз емес. Оған әлемдегі техникалык, элеуметтік орасан 
зор өзгерістерді алуға болады. Бұл кұбылыстардың адам болмысына 
деген ыкпалы қандай жэне олар адам өміріне кандай өзгерістер экелуі 
мүмкін? Әлеуметгік өзгерістер мен мэдениет, мэдениет пен табиғаттың 
ара катынасы кандай болмак? XXI ғасыр шынымен жалпыға 
бірдей колайсыздықка үшырататын «өркениеттердің кағысулары» 
апокалипсистік насырға үшыратады ма, немесе көз жетерлік тарихи 
болашақта өркениетілік элемдерінің бейбітшіл қатар өмір сүруі аман 
сакталады ма? П. Сорокин айтқандай, қазір сенсативтік мэдениеттің 
идеациональдык мэдениет үлгісімен ауысуы өтуде ме, жакын аралыкта 
біз сезімдік бастамалары басым тобырлык мэдениеттің шексіз билігіне
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душар боламыз ба? Жалпы, адам туралы, тарих туралы, гарыш ту- 
ралы дэстүрлі түсініктер қазіргі болмысымызда жік-жікке бөлінуде. 
Олар негізінен эртүрлі діни, мәдени, философиялық образдар немесе 
гуманитарлықжэне жаратылыстану ғылымдарына негізделген элемнің 
жаңа конпепцияларының нүсқаларынан туындап отыр. Олардың жан- 
жақты түсінілуі, танылуы, жеке гылым, діни сенім, философия не басқа 
да гуманитарлық білімдер негізінде мүмкін емес. Мүндай концепция- 
лар алдағы уақытта мэдениеттанудың ерекше білімдер түрлері арқылы 
өзге мэнге ие болып, мәдениеттанудың жеке салаларының біріне айна- 
луы мүмкін.

Мәдениетті анықтау эркашан да концептуалды, өйткені оның 
өзі нақты элемді тану бағытына меңзейді; оның ең маңызды өзегі 
болып адам, ізгілік, әсемдік, сенім, ақиқат сиякты категориялар са- 
налады; ол, адамдардың әлеуметтік өміріне байланысты адамның 
мәнін, болмыс жүйесіндегі орнын ұғу сияқты бақилық сүрақтардың 
жорамалдарын үстанады.

Бұл жағдайда мәдениеттану ғылымының гіэні накты обьект емес, 
оны нақты қүбылыстардан тысқары, рухани мәдениеттің сыңар- 
лас жақтарының (мифтік, діни, философиялыц, гылыми, өнер т.б.) 
сүрыпталған акпараттарынан туындайтын ерекше жүйеленген білім 
деп қарастырған жөн, егер мәдениеттануды осы түрғыда айқын- 
дайтын болсақ, оның баска гуманитарлық ғылымдарға Караганда 
өзіндік ерекше білімдер жүйесі екендігін көреміз.

Мәдениеттанудың дамуының нэтижесінде, мәдениет туралы фи- 
лософиялық білім қабатымен қатар ғылыми білім қабаты бар екен- 
дігіне көз жеткізетін деректер пайда болды. Яғни, табиғат туралы, 
мәдениеттің генезисі, функциясы, мэдениеттің эр түрлерінің ерекше- 
ліктері туралы, мәдениет элементтерінін өзара байланыстары туралы 
мәліметтерді жинақтау философиялық рефлексияның арқасында 
ғана емес, сонымен қатар, табиғат зерттеушілері жэне қоғамтану- 
шылар кеңінен колданылатын жаратылыстану ғылыми эдістерінің 
арқасын-да да жүргізілді. Осы тұрғыдағы мәселелер мәдениеттану- 
дың заңды түрғыдағы ең қомақты бөлігі болып, қазіргі мэдениеттану 
оқулық-тарында, «мэдениет теориясы» делініп қабылдануда.

«Мэдениеттану» пәнінің орны, мақсаты жэне нысанасы адам мә- 
дениетінің мэнін тану кажеттілігімен, яғни тарихи-мэдени тәжірибені 
игерумен жэне мэдениеттің даму болашағын болжаумен байланысты. 
Ондай зерттеулердің негізгі мақсатына өндіріс тәсілдерін талдау
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жэне айқындау, тарату жэне құндылықтарда, өлшемдерде, институт- 
тарда, тэжірибелерде көрінетін мәдениеттің мағыналарын меңгеру 
болып саналады; мәдениеттің артефактілерін окып білу; элеуметтік 
түрмыс тэсілдерін жэне эртүрлі мэдениеттілі түрлердің өзара әрекет- 
тестіктерін, тэжірибелердің астарын зерттеу жатады.

«Мэдениет» ұғымының этимологиялық аспектісін түсінігі жэне 
мәдениет феноменінің аныктамаларының көптігін анықтау аркылы 
нақты қолдану аспектісін таба аламыз. Сонымен қатар, мэдениетті 
зерттеудің эдістемелік тұрғыларына: оның категорияларының әдіс- 
темелік мағынасы, мәдениетті талдау эдістері (морфологиялық, 
өркениеттілік-типологиялық, салыстырмалы-тарихилъщ, құры- 
лымды-функционалдъщ, семиотикалық жэне т.б.) жатады.

Жалпы, мәдениеттанудың пэнін окулықтарда көрсетілгендей төрт 
топка бөліп қараған дұрыс. Мәдениеттанудың зерттеу объектісі- 
мәдениет, бірегей көп қырлы қүбылыс. Сол себептен оның пэнінің 
де бірнеше топқа бөлінуі занды жэне де онсыз оқулық көлемінде де 
белгілі бір жүйеге келтіру мүмкін емес. Оның бірінші тибына табиғат 
туралы, мәдениеттің генезисі, мэдениет қүрылымдары жэне функ- 
циясы, дамуы заңдылықтары, мэдениеттің эр түрлерінің ерекше- 
ліктері туралы, мэдениет элементтерінің өзара байланыстары тура
лы білімдер жатады. Мәдениеттану мәдениеттің шығу тегін, даму 
кодын, мэдениет мүрагерлігінің тәсілін, түрақтылығын ашады. Япіи, 
мэдениеттің сақталуы, жаңаруы, өзгеруі жэне мэдениеттанудың эр- 
түрлі концепцияларын қарастырады. Олар мэдениеттанудың ең қо- 
мақты бөлігі болып, оқулықтарда, «мэдениет теориясы» делініп жүр.

Мәдениеттану пәнінің екінші тобына мәдени өмір сүру аспектісі 
арқылы қарастырылатын бүкіл элем жатады да, негізгі мазмүны бо
лып адамның өзін және табиғатқа қатынасын ізгілендіру саналады. 
Мәдениеттанудағы «Әлем» адамзат айкындаган эрі жасаған болмыс 
ретінде карастырылады жэне дэл осындай ғана болмыс мэдениет деп 
аталынады. Талқыланып жүрген мәселелер кешені, әсіресе мэдениет 
пен өркениеттер арақатынасы, мэдениет дағдарысы, мәдениеттердің 
орнын басушылығы, диалогі, олардың тәжірибе тұрғысындағы көрі- 
нісі, мәдениеттің гүлдеу дэуірінің барысы. Материалдык базистің 
рухани мэдениетпен байланысы, эртүрлі халықтардың мәдениетін 
бейнелеп түсіндіруге мүмкіндік беретін жағдайлар мен мэдени- 
әлеуметтіліктің даму барысы жатады.
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МӘДЕНИЕТ ТЕОРИЯСЫ

МӘДЕШІЕГШІ зр іүрлершц ераше.штері

сыңар іас жакгарынын «тара 
баіітанысгапы

ламуы таңдьітыкгары

•’ртүр.К' іанылу rkhiktuuu тары

Мәдениеттану пэнінің үшінші тобына_ең алдымен мәдениеттің 
рухани сыңарлас жактарының (миф, дін, өнер, философия) шығу тегі, 
табиғаты, мазмұны мен мэні және олардың трансформациялануының 
даму барысы, оларды болжау, ал болашақта баскару жатады.

Бұл мәндер көптеген адамдарды біріктіріп, сезім-ойларының негізін 
кұрайды, іс-қарекеттерінің түрлерін туындатып, жалпы мэдениеггі 
жасайды. Яғни, мэн кез келген құбылыстар мен заттык объектілерді 
адамдармен байланыстырушы кызметін атқарып адам болмысының 
мазмұнын құрайды. Олар эрине, өз шешімдерін алдағы уақыттары 
табатын мәдениеттану пэнінің негізгі мэселелерінін бірі. Ал, мұндай 
акпараттар тарих қимылының механизмін, адам болмысының асыл 
кұпиясын, шығармашылық жиынтығының мәнін, жалпы мәдениет 
дүниесінің сырын ашуда эвристикалык кұрал болып табылады.

адамнын «тш жэие табнгатка 
кагынэсын ііплендіру
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шыгу теп, 
хабитаты, 
мазмұны, 
мэні,

даму барысы 
трансформацшшануы, 

бо.тжау

Мәдениеттану пэнінің төртіниіі тобына адамдардың әлеуметтік 
тәжірибесін іріктеу, шоғырландыру жэне карекет түрлерін кол- 
дану жаңа акпараттар көздерін ашу жатады. Ғасырлар бойғы 
жинакталған мэдениет туралы теориялык білімдердің жиынтыгын 
жүзеге асырады.

МӘДЕНИЕТТАНУ

___________ ••• V
карекет түрлерін

әтеум еттік ч км дану. жана
тәж ірибені акпараттар

ір ікгеу ш о г ы р л а н д ы р у көздерін аш>'

Әрине бүл көрсетілген айқындаулар мэдениеттану пэнін толык 
камтымаса да, дегенмен сол пэннің мэнін түсінуге мүмкіндік береді. 
Пәннің мәдениетті тану деген атының өзі абстрактылы түрде бол- 
са да оның негізгі объектісін айкындап түр. Бірак мұндай жалпы 
түсінік сол объектіге тэн ерекшеліктерді айқындай алмай, кайта 
күні бүгінге дейін көптеген сұрактардың сүрақтарын туындатуда. 
Мэдениет ұғымының көп кырлылығын былай койғанның өзінде 
мәдениеттанудың да түрлі түсіну принциптері жэне соған сәйкес 
оның пэнін эр тұрғыда ұғу бар. Мэдениеттану мәдениеттің пайда 
болуы мен дамуының көбінесе философиялык жағы.

Мәдениеттің ғылыми мэні, философиялык тұрғыда элі де бол- 
са коғамдык санадан, күнделікті колданыстарда өзіндік орнын 
ала койған жок. Көпшілік сана тұрғысында руханилык жәйлі ай- 
тылса -  дінді, мәдениеттілік туралы сөз козғалса мэдениеттану 
білімдерін игерумен байланыстыратын карапайым түсініктер басы- 
мырак. Ал коғамдағы кұқыктану білімдерін жаксы игерген аза-
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маттардың өзі сол заңның орындалуын түрлі бұрмалаушылыкка 
салатынын ескермейтін сияктымыз. Яғни занды білу, сол заңды 
орындауға кепілдік бола алмаса, мәдениет туралы білім де адамның 
мәдениеттілігіне кепіл бола алмайды. Кезінде осындай жагдайға 
байланысты ойларды Гегель: мұндай мәселелер негізінен астың 
жаксы корытылуын оның физиологиялық жағдайын окьіп білуін 
күтумен бара бар, деп түжырымдаған.

Адам мәдениетті тану мәселелерініц негізі. Осыған байланыс
ты мәдениеттүсінігін, түптеп келгенде, адамдардың карекеттерінің 
алгашқы болмыс тіршілігінің амалы ретінде қабылдай отырып, 
оны адамдардың іс-кимылы арқылы түсіну қажеттілігін есте 
сақтау керек.

«Қарекет» түсінігі — бүл адам мен әлемнін катынасының белгілі бір 
типі. Ол генетикалык емес, тарихи жэне әлеуметтік түрде берілген. 
Адамның толык жэне абсолютті карекетсіз отыруы өліммен тең. Өмір 
— дэрменсіздік, не болмаса адамның бүл өмірді боска өткізу, сөгілу, 
ыдырау емес керісінше кайнаган белсенділік, максаттылык, кайта 
күру карекеті. Бүларды үдеріс (процесс) ретінде қарастырсак, онда 
оның ең басты максаты элемді кеңейту, табиғат мүмкіндіктерін арт- 
тьіру яғни табиғаттың символикалык бейнесін белгілі бір координа- 
циялар жүйесі ретінде жасап жэне сол аркылы элемді түсіндіруге ғана 
емес, сонымен катар, оны көруге болатын негіз жасау. Мәдениеттің 
осы жақтарын толығынан камтитын білімнің жаңа жүйесі арқылы 
жасалатын жалпы адамдардың өмір сүру үлгілерін түзуді уакыттың 
өзі XXI гасырда осы мәдениеттану ғылымына жүктеп отыр.

Мәдениеттанудың максатыныц негізінде оны түсіну калып- 
тасады және ол үшін мыналарды айқындау жэне талдау кажет:

• өзінің жиынтығында мәдениет феномендерінің жүйесін
күрайтын фактілерді;
• мәдениет элементтерінің аралык байланыстарын;
• мәдениет жүйелерінің динамикасын;
• өндіру тәсілдері жэне мэдениет феномендерін меңгеруді;
• мэдениеттердің үлгілері жэне олардың негізінде жаткан нор-
малары, қүндылықтары және символдары;
• мәдениеттер кодын жэне олардың аралық коммуникациясын.
Зерттеулердің мақсатына байланысты мэдениеттану эртүрлі

әдістерді карастырады. Олардың арасында философиялык, социо- 
гуманитарлық танымдардың эдістері негізгі болып саналады. 
Ондағы санаттарға: жүйелік, кұрылымдык-функционалдык, ана-
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литикалык, мэдениеттанымдылық, герменевтикалық, өмірбаяндык, 
социологиялык, синергетикалык жэне т. б. пэнаралык зерттеулер 
ерекше орынға ие болады.

Ал мәдениетті дербес пэн ретінде карастыратын факторларға 
мыналарды жаткызуға болады:

- мэдениетаралық тиімді коммуникацияның қажеттілігі;
- мәдениетті мемлекеттік саясаттың маңызды өрісі жэне мәде- 

ниет саясатының негізі ретінде зерттеудің кажеттілігі;
- коғамның дамуындағы кұндылыктык бағдарларды қалыптас- 

тыру жэне куаттаудың маңыздылығы, адамға лайыкты мәдени ка- 
жеттілікгерді калыптастыру жэне оларды барабар канағаттандыру- 
дың механизмдерін жасау.

Мәдениеттанудың дамуы және қалыптасуының негізгі 
кезеңдері. Көптеген авторлар, мәдениеттану саласында еңбек жа- 
саушылар, XVIII г. ағартушылары, мәдениетті «философия тари- 
хының» негізгі ұғымдарына айналдырып, мәдениет теориясы ғы- 
лым ретінде адамзаттың рухани дамуының тарихы тұргысында 
пайда болған деп тұжырымдайды.

Мәдениет теориясының дамуындагы бірінигі кезең шама- 
мен осы уақыттары көрінді. Осы кезеңдері, мәдениеттануда 
күні бүгінге дейін эр түрде талқыланып келе жаткан мәселелер 
кешені, эсіресе: мәдениет дағдарысы, мәдениеттердің бірін-бірі 
жалғастырушылығы, мэдениет кұрылымдары жэне функциялары 
тәжірибе түрғысында қисынға келтірілді.

Алайда ертеректегі антикалык авторлардың шығармаларында 
мэдениет теориясының пайда болуының өзі сол тарихтың көне 
түпкірінен басталғандығын көреміз.

Соңғы жылдардағы ізденістер мэдениет феноменін теориялык 
түрғыда үғу ежелгі грекия полисінің алғашқы дағдарыстарының 
белгі бере бастаған кездерден басталды. Ол уакыт ежелгі грекия 
қоғамының Перикл басқарған дэуірі еді, дамудың төменгі сатысы- 
на карай күлдыраған уакыт болатын. Міне, дэл сол уакыттары со- 
фистерде табиғат элемімен қатар, бірак одан өзгеше адам арқылы 
жасалатын дүниенің бар екендігі туралы идея калыптасты.

Бірақ софисттер «мэдениет» терминін пайдаланбаса да жэне 
философиялық танымның негізгі мэселесі ретінде мәдениеттің 
мэнін айкындауды қажет деп санамаса да, мэдениеттанудың даму 
векторын аныктады, мэдениеттануда бүгінгі күнге дейін карасты- 
рылып жүрген мэселелер тобын кисынға келтірді.
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Мәдениет феноменін теориялык ұгу жолының келесі кадамын 
ертедегі Рим ойшыларм жасады. Олар, «мәдениет» терминін айна- 
лымға енгізіп кана коймай, сонынен катар «жанды өндеудін» кұралы 
философия екендігі туралы, адамның мэдениеттілігінің даму ба- 
рысы мен тәрбиенін арасындағы өзара байланыс туралы бағалы 
ойлардың қатарын жобаға келтірді.

Бұдан эрі мәдениет феноменін теориялык ұғыну эстафе- 
тасын Қайта өрлеу ойшылдары жалғастырды. Олар адам 
мәдениеттілігінің идеалдык негізін жасады, мәдениеттің бірін- 
бірінің жалғастырушылық идеясына дэлелдемелер келтірді, орта 
гасыр ойшылдарының уакытындағы ұмыт болтан классикалық көне 
мұраларды калпына келтірді.

Мұны эрі карай жалғастырушылар болып Жака уакыттың фи- 
лософтары саналады. «Мәдениет» терминінін дербес лексикалык 
бірлікке айналуына жағдай жасады, сонымен катар мәдениеттіліктің 
белгілері туралы, тылымның, техниканың, діннін және өнердің 
аралык байланыстары туралы, Еуропада коныс тепкен халықтар 
жасалған мәдениеттердің ұксастыгы туралы сұрактарды койды.

Бірак, коне дэуірде де, Орта гасырда да, Қайта өрлеу заманын- 
да да, Жаңа уакытта да, мәдениет мэселелері еш уакытта ғылыми 
тұргыда карастырылған емес.

Мұның себептері мына жағдайларға байланысты болды:
1) дүние кұдайдың кұдіретімен жаратылған деген, діни сананың 

үстемдігі;
2) адам жэне элем туралы ғылыми білімдердің үзінділігі мен 

жеткілікті дамымағандығы;
3) ғылыми ойлаудың айкын стилі болмай тек кана механикалык 

операциялармен шектелулігі.
Тек кана қоғамдык өмірде секуляризация басталғанда, геогра- 

фиялык үлы ашылымдар нәтижесінде, фактілердің жеткілікті үлкен 
көлемі жиналғанда, ғылыми бірлестік өкілдерінің көпшілігіне 
Декарт, Бэкон, Лейбниц ойларының кең таралуының аркасында 
мэдениет мәселелері өзінің шешілуін күтетін өте маңызды 
теориялык проблемалардың бірі екендігі айкындалды.

Бүл, XVIII ғ. жартысында мәдениетті белгілі бір бүтіндік тұр- 
ғысынан карастыра бастағанда, коғамдық жүйені сипаттауды 
руханилыкпен байланыстырғанда іске асты, Мэдениет туралы 
мәселені осы тұрғыда алғаш рет койған, мэдениеттану теориясын
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алғаш рет жасаған Готфрид Гердер 
(1744-1803) болды. Ол 'мәдениеттің 
аныктамасын беріп кана коймай, соны- 
мен катар мәдениеттің шығу тегі, оның 
дамуын, қозғалыс механизмдерін, эртүрлі 
мәдениеттердің өзара байланысы туралы, 
тіл мен мәдениет жүйесіндегі діннің ролі 
туралы, мәдениеттің эралуандығын туын- 
дату жағы, географиялық факторларДың 
маңыздылығы туралы біркатар идеялар 
берді.

Мәдениет мәселелері ғылыми білім- 
нің объектісі ретінде, неокантшылық- 
тардың жұмыстарында қойылған бола- 

тын. Олар, білімнің бұл түрінің гуманитарлық ғылымдар зерттейтін 
мэселелер кешеніндегі орталық орынын негіздеуге эрекет етті. Өз 
ілімдерін жетілдіре отырып, нағыз философия -  мәдениет филосо- 
фиясы деген шешімге келіп жэне оны олар кұрамында табиғат тура
лы, күндылықтар мен символ әлемінің даму заңдылықтары туралы 
деректері бар ғылыми білімдердің бөлігі ретінде қарастырды.

Нақтырақ айтқанда Виндельбанд, Риккерт, Кассирер жұмыста- 
рының көрінуі мәдениет теориясының дамуындагы екініиі кезең 
болды. Бүл кезең XX ғасырдың 40-шы жылдарының ақырына дейін 
созылды. Осы кездері мэдениеттеориясының дамуындағы мәдениет 
феноменін ойластыруга неокантшылдар мен философиялық марк
сизм, «өмір философиясы», «түсінуші социология» сиякты бағыт- 
тардың өкілдері айтарлықтай үлестерін косты. Маркс, Энгельс, 
Ницше, Шопенгауэр, Макс Вебердіц жүмыстарының аркасында 
өзіне тэн заңдылықтар арқылы дамитын мәдениет феноменінің, 
қоғам өмірінің барлық жактарына ы клал жасай отырып, қоғам 
дамуының заңдарымен сай келе бермейтіндігі туралы мәдениеттің 
жаңа түсінігі пайда болды. Осының негізінде мәдениеттің эртүрлі 
концепциялары пайда болды, солардың ішінде кешегі кеңестік 
дэуірге де тэн «қарекеттілік» концепциясына байланысты көптеген 
мэселелердің пайда болуына негіз болды.

Бүл екінші кезеңде мэдениет туралы философиялық білім қа- 
батымен катар ғылыми білім кабаты бар екендігіне көз жеткізетін 
деректер пайда болды. Яғни, табиғат туралы, мәдениеттің генезисі,
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функциясы, дамуы зандылықтары, мэдениеттің эр түрлерінің ерек- 
шеліктері туралы, мэдениет элементтерінің өзара байланыста- 
ры туралы мәліметтерді жинактау философиялық рефлексяның 
аркасында тана емес сонымен катар табиғат зерттеушілері жэне 
коғамтанушылар кеңінен қолданылатын жаратылыстану тылыми 
эдістерінің аркасында да жүргізілді.

Мэдениет теориясының дамуының үшінші кезеңінде амери- 
кандык жэне ¥лыбритания, Франция мәдениеттанушылары, элеу- 
меттік антропологтары, өздерінің гылыми ізденістерінің ең басты 
мәселесі ретінде сол уакытқа дейін көп жылдар бойғы жинакталған 
эмпирикалык деректерді жүйелеп үғуға мүмкіндік беретін мэдениет 
теориясын жасауды мақсат етті.

Нак осы 40-50-ші жылдарды Л. Уайт, Дж. Стюард, М. Салинс, 
А. Кребер, Р. Бенедикт, К Клахкондардыц жэне басқа батыстағы 
зерттеушілердің шығармалары жарык көрді. Әсіресе Л. Уайттың 
«Мэдениет туралы гылым: өркениетті жэне адамды зерттеу» атты 
кітабы мәдениеттанудың тарихи дамуында маңызды роль атқарды.

Мэдениеттану теориясының дамуына салмакты үлес коскан А. 
Кребер, К.Клахкон батыс әдебиеттеріндегі мэдениеттің 157 дефини- 
циясына талдау жүргізген. Сонымен катар Д. Каплан жэне Р. А. Мен- 
нерс -  «Мэдениет теориясы» атты кітабында, XX ғасырдың төртінші 
ширегі бойында батыс зерттеушілері жүзеге асырған мэдениеттану 
теориясындағы мәселелердін кортындысын жасады.

Жалпы мэдениеттану теориясының дамуын сипаттай келе ең ал- 
дымен мына екі жагдайды белгілеп алған дүрыс: біріншіден, белгілі 
бір максаттардың шешімін беруге мүмкіндік беретін мәдениеттің 
модель-үлгілерінің көбейіп, ал тарихтағы мэдениетті үғу тәжірибесі 
ескерусіз калгандыгы. Екіншіден, философияда жинакталған мэде
ниет туралы теориялык білімдер мен элеуметтік антропология өкіл- 
дерінің теориялык білімдерінің арасындағы аралык катынастардың 
өзгеруі. Егер ертеректе философиялык рефлексия барысыңда жа- 
салған мэдениет туралы теориялык білім сөзсіз басым болса, ал XX 
ғасырдың үшінші ширегінде жеке ғылымдардың өкілдері аркылы 
жасалған теориялык білімдер олардан анағүрлым көлемді болды.

Төртінші кезеңде, мэдениет теориясының мэселелер кеңістігі 
азды-көпті айкындыкка ие бола бастаған жэне философтар, тарих- 
шылар, социологтар, антропологтар шеше алмайтын, бірак ғылыми 
тану әдістерін пайдалану аркылы мэдениет феноменін карастыра 
алса ғана шепіілетін бір топ мәселелердің бар екендігі аныкталды.
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Қазіргі замам мәдениеттануының дамуы бастапқыларға кара- 
ганда түбегейлі айырмашылығы бар. Бұл айырмашылық ғасырлар 
бойы жинақталған философиялық, тарихи, социологиялық, антро- пологиялык және мәдениеттанудағы ойларды позитивтік жағынан 
гана көрсетіп қоймай, элемдік мәдениетті, сонымен катар түрлі 
халыктардың мэдениетін бей нелеп түсіндіруге мүмкіндік беретін 
жэне мәдени-әлеуметтіліктің даму барысын, көз жетерлік тарихи 
болашакты алдын ала болжауға мүмкіндігі бар мәдениеттің жалпы 
теориясын күру қажеттілігін мәселе етіп қоюынан көрінеді.

Сонымен, бүгінгі күні мэдениетті үгуды гылыми әдістердің кол- 
дануымен гана өткізілетін теориялык білім кабаты бар екендігіне 
ешкім шүбэланбайды. Теориялык жазыктықтардагы айкындалган 
мэдениетті зерттеу дэстүрлері туралы сұраққа да сшкім шек қой- 
майды. Соңғы уакыттары кол жеткен мэдемиет теорнясының стату- 
сына ешкім де қарсы түрмайды.

Алайда, мәдениет теориясы мэселелерінің жазыктыктары тура
лы түсініктер. эртүрлі авторларда эркилы. Мысалы, Л.Уайттың ен- 
бектсрінде бүл ғылымныңзерттейтін мэселелерініңтөңірегіне қазіргі 
замам мэдениеттану білімініңтәжірибедегі барлык мэселелері енеді. 
Осы негізге сүйене отырып ол мэдениеттану мен мэдениет теоритсы 
ешбір айырмашылыксыз біртұтас ғылым дейді. Ал, ең алдымен мәде 
ниет генезисімен шүгылданган А.Кребердің еңбектерінде, мэдениет 
теориясының бейнесі басқаша көрінеді. Оныц көзкарасынша мэде
ниет теориясының негізгі мақсатына, мэдениеттің өзінен-өз дами- 
тын зандарын айқындап жэне ол зандардыц коғам дамуы заңдары- 
мен өзара байланыстарын табу жатады.

Мәдиниет туралы теориялық ғылымның басқа мақсаттары саны- 
на А. Кребер мына сүрактарды жаткызады: Қай уакытта мәдениет 
өзінің гүлдеу күзырына жетеді және ол гүлдену неге байланысты 
болады? Мәдениеттің гүлдеуі бүтіндей барлык жактарына тэн бе, 
әлде тек кана оның бөлек бөлімдерінде бола ма? Неге тарихта жап- 
пай экономикалык басылу жағдайларында мэдениеттің самғауын 
байқаймыз?

Джеймс Фейблман 1968 ж. жарыкка шығарган «Адам мәде- 
ниетінің теориясы» кітабында, мэдениет теориясының мэселелер 
жазыктығы баска бейнеде көріиеді. Ол кітаптың мазмүнының өзі- 
нен, мэдениеттану теориясында адамдар қажеттілігінің кұрылы- 
мынан бастап әлеуметтік институттардын кызметіне дейінгі аукымы 
кең мэселелерді камтитындығын көруге болады
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Питнрнм Сорокнннін мэдеииет теориясы тіптен өзгеше. Оның 
ойынша осы ғылымның деңгейінде мэдениет типологиясы жэне 
әлеуметтік мэдениеттің динамикасы зерттелінеді. Қазіргі заманныц 
функционализмін жасаушысы Б. Малиновский «мэдениет теория
сы өзінің басталымында биологиялық факторларды негізге алу ке- 
рек»,- деп бекітеді. Сонымен қатар, оның ойынша бүл гылымның 
мәселелер кешеніне барлық «негіздік қажеттіліктер, мәдениет 
күндылықтары, жеке жэне корпаративтік мінез-құлықтарды туын- 
дататын элеуметтік жэне де басқа детерминанттар» -  жатады. (Ма
линовский Б. Научная теория культуры. М.,2000.С.44,69.)

Бұл бағытты негізінен Э.Фроммның классикалық психоанализін 
немесе неофрейдизмнің ықпалында болтан мәдениеттану ойшыл- 
дарының өкілдері ұстанады. Мысалы Э. С. Маркарнннмн еңбек- 
терінде мэдениет теориясы: мэдениет генезисін, функцияларын, 
мэдениет типологиясын зерттеп қана қоймай, мэдениет жэне аза- 
маттың арасындағы өзара байланыс, мэдениет жэне қоғам, мәде- 
ниеттер жэне қарекет, дэстүрлер мен новациялардың арақатысы, 
белгілі бір мәдениеттің «кодтарының» өзгеру мәселелері, ғылыми 
техникалық революцияның нэтижелері, соган байланысты туындай- 
тын жаһандық мәселелер, мэдениет «кұрылыстарының» мэселелері 
жэнеоларды толықжетілдіру жолдары сияқты мэселелерді қамтиды.

В. В. Сильвестровтыц еңбектерінде мэдениет теориясының 
басқа бейнесі берілген. Мэдениет теориясының мақсаты -  
мэдениеттің белгілі бір артефактыларын суреттеу арқылы анықтау 
емес, негізінен адам іс-қарекетін бағдарлайтын идеалдарының, 
құндылықтарының пайда болу кұпиясын айқындау. Мақсатты бол- 
жау типтерін зерттейтін ғылым ретінде мэдениеттану теориясының 
пәнін түсінуге В. В. Сильвестров адам қарекетін талдау барысында 
келді. Адам мэнінің заттануы «мэдениет» терминімен белгілене- 
тін, әлемнің пайда болуы, осы адам қарекетінің жемісі. Мэдениет 
теориясындағы мақсатты болжайтын карекет, оның пікірінше, 
адамның тарихи кимылы үдеріс ретінде берілген жэне оны реф
лексия актісін жасау арқылы субъекті сезінеді, сол арқылы өзін- 
өзі таниды. Бүгіндері бүл көзкарас ресей ғылым академиясының 
мэдениеттану институтының негізінде қалыптасқан мэдениеттану 
мектебінің дэстүрі, (О.К. Румянцев, А.Ю. Шеманов, П. Тищенко 
және т.б.).
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XX ғ. соңы -  XXI г. басындағы жаһандану процестер және ақпа- 
раттық қоғамның қалыптасуы мәдениет туралы казіргі заманның гы- 
лыми түсініктерін жэне негізгі багыттарын айқындауға себепші болды.

Қазіргі уақыттары мәдениеттанудың негізгі мақсатгарына 
мыналар жатады:

• мэдениетті, оның мэнін, мазмүнын, сипаттарын және функ- 
цияларын тереңірек, толыққанды жэне тұтас күйінде түсіндіру;

• мәдениеттің біртүтас күйіндегі генезисін (шыгу тегіи және 
дамуын), сонымен катар бөлек қүбылыстарым жэне мэдениет про- 
цестерін зерттеу;

• адамның мэдениет процестеріндегі орынын жэне атқаратын 
рольдерін анықтау;

• мэдениеттің эдістерін жэне зерттеу қүралдарын, категория- 
лык аппараттарын өндеу;

• мәдениетті зерттейтін басқа гылымдармен өзара байланысын 
айкындау;

• өнерден, философиядан, діндерден, мэдениеттің ғылыми емес 
баска өрістерінен енген мэдениет туралы ақпараттарды талдау;

• бөлек мәдениеттердің дамуын зерттеу.

1.2 Мәдениеттану көптеген пәндердің кешені ретінде.
Мэдениеттанымдылық контексте «табиғат туралы ғылымдар» 

мен «рух туралы ғылымдардың» ерекшіліктерін үғыну мәдениет- 
танудың ең маңызды мақсаттары және нысаны болып табылады. 
Мәдениеттану білімінің пэні мэдениет болып табылады. Ол білім- 
нің теориялык негіздері мыналардан кұралады: элеуметтік жэне 
философиялық антропология, мэдениет философиясы, мэдениет 
тарихы, мэдениет социологиясы. Мэдениеттану өз түрғысында мэ
дениет туралы білімдерді шоғырландыратын әдістемелік негіз.

Мәдешетгану білімініңтеориялык негіздері
мышлардак күраіады:

19



щ

Негізінде мэдениеттану -  білімнің ерекше түрі жэне оның пэні 
баска гуманитарлық ғылымдардың пэнінен өзгеше. Ол негізінен 
философия мэдениеті, элеуметтік мэдениет, элемдік мэдениеттің 
тарихы, психология мәдениеті, антропологиялық мэдениет сияқты 
бірқатар гуманитарлық ғылымдардың тогысуынан калыптасты.

Мэдениеттану өзінің кең мәнінде, дербес ғылымдар кешені 
белгілейтін жинақталган ұгымдарды, сонымен қатар мәдениеттің 
теологиялық жэне философиялык концепцияларын үсынады. Бас- 
қаша айтқанда, мэдениеттану -  сол мэдениет туралы ілімдер, оның 
тарихы, мэні, атқаратын функцияларына байланысты туындайтын 
заңдылықтары жэне дамуы, қайсібір ғалымдардың еңбектерінде 
кездестіруге болатын мэдениет феноменін ұғынудың жеке түрлері. 
Десек те, белгілі бір қарекеттердің нақтылы түрінен басқа, адам- 
дар қолданатын жалпы әлеуметтік тэжірибедегі белгілі бір түрғыда 
зерттелетін сол бір әлеуметтік мекемелердің үйымдасу механизм- 
дер! жэне адамдар қарекетінің реттелуі, оның себебі осы гылым- 
дардың орталық назарында.

Сонымен катар, мэдениеттану ғылымдары адамды тәрбиелеуге 
жэне білім беруге көмектесетін мэдениет институттарының жүйе- 
лерін зерттеумен шүғылданды жэне солар арқылы мәдени ақпарат- 
тарды өндіреді, сақтайды жэне жеткізуді жүзеге асырады.

Осы түргыда мэдениеттану эртүрлі пэндердің жиынтыгын 
қүрастырады, оларға мыналар жатады:

• мэдениеттану тарихы, тарихтагы болтан көптеген мәдениет- 
танымдылык концепцияларды зерттеумен шүғылданады;

• Әлемдік мэдениеттің тарихы мәдениеттер туралы накты бі- 
лімдер беруге тырысады. Оның пэніне әлемдік, үлттық немесе 
аумақтық мэдениеттер жатуы мүмкін. Онда түсіндіруден гөрі мэде
ниет жетістіктеріндегі оқиғаларды, оны жасаушылар мен ішіндегі 
ең жоғарғы үлылардың аты-жөнін айқындап, жүйелеп баяндау жэне 
деректерді белгілеу басым;

• мэдениет социологиясы, нақтылы қоғамдагы мәдениеттің ті- 
келей агқаратыи қызметін немесе субмэдениетті (көпіиілік және 
қалаулылар, әйелдер жэне жастар мәдениеті) жэне олардың ерек- 
шеліктерін зерттейді. Ол мэдениеттің көптеген қүбылыстарының, 
адамдардың эртүрлі кауымдастыктарының, элеуметтік байланыс- 
тарының типтері мен мэдени коммуникациялардың түрлеріне
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тәуелділігін түсінуге мүмкіндік береді. Олардыц негізін айқын- 
дайтын объектілері: мэдениеттің өзгерістері, өрістеу динамикасы, 
қоғамдық топтар реакциясы;

• мэдениет экологиясы, адам жэне табиғаттың өзара катынас- 
тарына байланысты сұрақтардыңжиынтығын қамтиды. Өйткені мэ
дениет -  бүл, адам жасаган сол жасанды орта, жэне оның табиғат 
әлемімен эрмағыналы қатынастары өте күрделі. Сондықтан мәде- 
ниеттанудың мақсаты адамның қоршаған дүниемен белсенді байла- 
ныстарын зерттеу болып табылады;

• мэдениет психологиясы, өз назарының орталыгына адамды 
қояды, оның мэдениетке қатынасын, қоғамның қүндылықтары мен 
нормаларын меңгерту және әлеуметтік-психологиялық зерттеу- 
лердің негізінде сол қоғамға тэн мәденитарихи жеке түлғалардың 
типін бөліп көрсету жатады. Сонымен қатар, мәдениеттердің эр 
түрлі үлгілерінің қүндылықтарын зерттеуге үлкен мән береді;

• этнология (үлыстану), эр түрлі халықтардың мәдениеттерінің 
дамуының жалпы зандылыктарын, сонымен қатар, элем халықтары- 
ның өзара қатынастарын, мэденитарихи қоныстану қүрамын, шыгу 
тегін, олардың материапдық жэне рухани мәдениетін зерттейді. Ол 
негізінен салт-дәстүрлерді, эдет-ғүрыптарды, жораларды, аңыздар мен 
сенімдерді, сонымен қатар «архаикалық» халықтар деп аталынатын 
капиталистік коғамға дейінгі дәстүрлі өмір сүру салтын зерттейді;

• мэдениет тарихы, мәдениеттерді өзара салыстыра отырып, 
олардың қүндылықтарын жэне нормаларын, білімдерін жэне іскер- 
ліктерін, дәстүрлерін жэне эдеттеріндегі ерекшеліктерін олардың 
кеңістік пен уақыттардағы байланысын жэне өзара тәуелділігін 
айқындайды, эрбір бөлек мәдениетті бірегей және өзіндік қүбылыс 
ретінде талдайды;

• мэдениет философиясы қарастыратын сүрақтарға мына- 
лар жатады: Мэдениет дегеніміз не? Мэдениет не үшін жэне 
қалайша пайда болды? Оның тарихи дамуын қандай зандылықтар 
басқарады? Ол өз алдына мэдениетті жететүсіну, үғу арқылы саналы 
түрде меңгеруді мақсат етіп қояды, мэдениетті айқындайды, мәнін 
түсіндіреді жэне анықтамасын жасайды. Мәдениеттің табигагган 
айырмашылығын, өркениеттілік сияқты жэне т.б. қүбылыстар мен 
қатынасын айқындайды. Мэдениет эволюциясының басқы тен- 
денциясын айқындайды, оның өрлеу, қүлдырау және өсуінің, тығы- 
рыққа тірелу себептерін ашуға тырысады.

21



J»

Осы және жоғарыда көрсетілген гуманитарлық ғылымдар, мәде- 
ниетті біртұтас күйінде зерттеуді мақсат гүткан емес. Сондықтан 
бүл мақсаттек қана мэдениеттанудың қүзырында қалады.

Мэдениеттану жинақталған идеяларды, сонымен қатар көптеген 
деректерге негізделген жадыгаттарды комплексті түрде пайдаға асы- 
рады. Кейде мэдениеттану баска ғылыми білімдерді гікелей пайда- 
ланын қана қоймай, оларды мәдениет туралы біртүтас ғылымның 
жүйесіне түрлендіріп енгізеді. Нэтижесінде адамдар өздерінің эра- 
луан мэдени ортада өмір сүруі үшін мэдениеттану аркылы өздері 
туралы білімнің ерекше түрін табады. Мүның өзі, өзге мәдениеттің 
өмір сүру элеміне енуге, олармен сүхбаттасу арқылы өз мэдениетін 
тереңірек ұғынуга мүмкіндік береді.

Жалпы, жоғарыда атап өткендей, мэдениеттану ең алдымен ерек
ше бірегей феноменге айналған мэдениет туралы білімдердін жиын- 
тығы. Олай болса мэдениеттану эр дэуірде туындаган киеліліктер 
мен рәміздердітізу жиынтыгы емес. Бүлай болтан жағдайдаол, элем- 
дік мәдениеттің тарихымен ғана шектелген болар еді. Ал, мэдениет
тану адамзат қоғамының әр кезеңіндегі мәдениетін зерттейтін біртұ- 
тас эр түрлі гылымдар кешенінің белгілеу жиынтығы.

Нақты айтсақ. біріншіден, мэдениеттану гуманитарлык гылым- 
дардың жинақталған ерекше түрі.

Екіншіден, мэдениеттану мэдениет жэне оның мэні туралы білім- 
дер жүйесі, даму жэне өмір сүру зандылықтары, мэдениетгі түсіну 
тәсілдері. Ол мәндер көптеген адамдарды біріктіріп, олардың сезім- 
ойларының негізін кұрайды, іс-қарекеттерінің түрлерін туындатып, 
жалпы мәдениетті жасайды. Мэн кез келген кұбылыстар мен заттық 
объектілерді адамдармен байланыстырушы кызметін атқарып, адам 
болмысының мазмұнын қүрайды. Мэдениеттану соған концепция- 
лык түрғыда қол жеткізудің обьектісі.

Үшішаіден, мэдениеттану -  гуманитарлык пәндердің ішіндегі 
метатеория, әдістемелік негіз. Бүл жағдайда идеология да, саясат та 
немесе экономика да емес, дэл алганда мэдениеттану дүниенің сы- 
рынашудаэвристикалыккұрал болып табылады. Мысалы, мэдениет
тану міндетті түрде «мэдениет археологиясына» назар аударады. 
мәдениеттіц шығу тегін, даму кодың, оның мұрагерлігінің тэсілін 
ашады. Яғни, мэдениеттің сақталу, жаңару, оның мүлдем өзгеруі 
арқылы дін, онер, философия, саясат, экономика салаларындағы 
жасалу түрлерін, қайнар көзін қамтиды. Мәдениеттің жетістіктерін
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саралап капа коймай, олардың құрылымын, іс-әрекетінің түрін. мэ- 
дениеттің біртұтастығын жэне сондай біртұтастықты жасау жол- 
дарындағы концептуалдық тауқыметтерін қою жэне шешу жатады.

Қазіргі заманның гуманитарлық гылымдарында «мәдениет» 
ұғымы фудаменталдық дэрежеге ие. Мэдениет көптеген ғылыми 
пэндердің зерттеу объектісі болыгі саналады, олардың эркайсысы 
өздерінің саласында карастырады жэне соған байланысты өз 
анықтамаларын жасайды. Бұл жағдай бір жағынан заңды да, өйткені 
мэдениет көп қызметті. Сол себептен мэдениетті -  семиотика, соци
ология, тарих, антропология, аксиология, лингвистика, этнология 
сияқты көптеген ғылымдар зерттейді.

Мэдениеттанудың пэніне кең түрде жақын келеек жанында эр 
түрлі мәдениетті зерттейтін ғылымдардың немесе пэндердің жиын- 
тығы ретінде көрінетін сиякгы. Бүл түрғыда оны мэдениет филосо- 
фиясымен, мэдениет социологиясымен, мэдениет антропологиясы- 
мен теңдестіруге болады, мұндай жағдайда ол өзінің өзі зерттейтін 
пэнінен айырылады жэне аталған пәндердің қүрамындағы бөлігі 
болып калады.

Сондықтан мэдениеттануды тар магынасында карастырған жөн 
және оны жеке, дербес, белгілі бір білімдер жуііесіретіндегі гылым 
деп қарастыруға болады. Бүл тұргыда мэдениеттану, мәдениттің 
жалпы теориясы ретінде көрінеді жэне көркем мэдениет теория- 
сы, мэдениет тарихы сияқты мэдениетті зерттейтін ғылымдарға 
әдістемелік негіз қызметін атқара алады.

Мэдениеттану -  мэдениет туралы іы  іымдардың тәсілдемелік 
негізі. Мэдениеттану -  мэдениет феномендерінің жалпы өмір сүру 
түрлерін ашу ісінде әртүрлі тәсілдерді колданатын теориялық каре- 
кеттің нэтижесі. Бүл бағытта мәдениеттануда мэдениетті зерттейтін 
аналитикалык кұралдарды жетілдіру үшін жеке ғылымдардың да 
әдістерін тартады. Олардың арасында мэдениеттану тәсілі дең- 
гейінде суреттеу, талдап қорыту жэне мэдениетті зерттеулерінде эм- 
пиркалык деректерді жүйелендіру тарихтық-философиялык дэстүр- 
ге жақынырақ болады. Мэдениеттану аралык ғылымдардың зерттеу 
нәтижелерін қордалайтындыкган, ол, талдау жүргізу үшін танымдык 
тэсілдердің кешені мен бағдарланулары аркылы жүзеге асырады.

Мәдениеттанудың талдау тәсілінің барысында, эртүрлі пэндер- 
дің тэсілі ішінара тандалынып қолданылады. Мэдениеттану зерт-
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теулерінде бұл қолданылатын аралық пэндердің тәсілдері өзгеріске 
ұшырап трансформацияланады. Бұл оның гуманитарлык білімдер 
қатарына жататындығында, демек «рух туралы ғылымға» тән 
тәсілдер мәдениеттануга да жатады.

Солардың бірі «идеографиялық» эдіс (Г.Риккерт), немесе «түсі- 
ну» (В.Дилыпей) методологиясы, нақтылы — оқиғалы мэдениет әле- 
мін сурегтеп, мэдениеттің ұксас сияқты, не ұксассыз сапалығын 
бейнелеуге көбірек бейім. Олар мәдени құбылыстын өзгерістілігі 
мен біртүтастығын бейнелей алады, бірақ олардың көмегі арқылы 
өзгеру мен біртүтастыктын түрлерін айқындауга болмайды. Әлеу- 
меттік мәдениет динамикасын талдау, мәдениеттің ішкі себеп-сал- 
дар қызметтерін айқындау үшін мәдениеттануда экономикалық, 
элеуметтік, саясаттанулық зерттеулердің методологиялық бағыт- 
бағдар жэне нақтылы талдаулар: қүрылымдық-функционалдық түр- 
ғы, типтендіру, математикалық талдауды қолдану арқылы моделдеу, 
бщаралыц сүрақ (сүрацтама алу және интервью үйымдастыру) , 
контент талдау әдісімен мәтіндерді зерттеу жэне т. б. қолданы- 
лады. Мәдени-тарихи үдерістің нақты парапар суреттемесін алу 
үшін осы аталған барлық әдістемелік бағыт бағдарларды епті түрде 
үйлестіру қажет.

1.3. Ғылым ретіндегі мәдениеттанудың құрылымы
Бүрындары өздерінің эмпирикалық негіздері жеткілікті дамы- 

ғаннан кейін табиғат философиясынан физика, биология жэне әлеу- 
меттік философиядан социология жэне саясаттану бөлінгендей мэде
ниет философиясынан мәдениеттану бөлініп шықты. Осы түрғыда 
мәдениеттану да мына кұрылымдық бөліктерге фундаменталды 
жэне колданбалы болып екіге бөлінді.

Фундаменталды мэдениеттану мэдениеттіңжалпы даму заңды- 
лықтарын жэне элеуметтік-мэдени өмірдің жалпы зандылыктары- 
ның негізінде оның көрініуін жэне болу барысын анықтайды. Сон- 
дықтан мәдениеттің шығу тегі, мэдениет үлгілері, мәдениеттің 
зерттеу эдістемесі, мәдениеттің коғамдық қүбылыстарымен арақа- 
тынасы мэдениет философиясы жэне логика сияқты мәселелерді 
зерттеу фундаменталдық білімге жатады.

Фундаменталды мэдениеттану зерттеудің ең жоғарғы түрі. Бүл, 
оны адамдардың үжымдық өмір сүру карекетін негізгі нәтижесі
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ретінде қарастыратын мәдениет теориясының жалпы деңгеиі. 
Бұл деңгейде мэдениеттанудың ұғымдар аппараттары жасала- 
ды, мэдениет феномендерін зерттеудің эдістері жэне эдістемелері 
өңделеді. Сонымен қатар, мәдениет қүрылымы оның типология- 
сы мен динамикасын, мэдениет пен табиғаттың мәдениеттер мен 
өркениеттердің өзара байланыстарын жалпы түрғыда түсіндіру 
концепциялары жасалады жэне мәдениеттің атқаратын кызметтері 
қарастырылады.

Зерттеудің екініні деңгейінде тіл, мораль, этникалык жэне г.б. 
мәдениеттің жүйелері талданады. Оларды зерттеу мына бағыттар 
арқылы жүргізіледі:

• әлеуметтік мэдениеттану -  элеуметтік таптардың, топтардың, 
сословиелердің, саяси жэне кофенссиональдық жэне т. б. қүрылым- 
дардың мәдениетін зерттеумен шүғылданады;

• этномэдениеттану -  үлыстардың белгілі бір үксастықтар 
негізіндегі мэдениет жүйелерін зерттейді;

• тарихи мэдениеттану -  социомәдени жүйелердің эр түрлі вари- 
анттарын (мәдениеттің үнді-буддалыц үлгісін, исламдьщ мэдениет 
және т. 6.) зерттейді.

Зерттеудің үшінші деңгейі эрбір нақтылы мэдениеттегі үдайы 
өндірілетін мэдениет түрлерінің негіздік үлгілерін талдаумен бай- 
ланысты. Сондай мәдениеттердің түрлеріне мыналар жатады: 
нормалар жэне сана стереотиптері мен адамдардың эр түрлі стан
д а р ты  жағдайлардағы жүріс-түрыс үстанымдары (кездесу жаг- 
дайындагы адамдардъщ амандасу дәстүрлері), эталондық үлгілер 
жэне стильдер (үстемдік етуші көркем стильдер) және т. б. Кейбір 
мэдениет түрлері бүткіл әлемге кең таралған, оларды мэдениет 
универсалилері деп атайды.

Қолданбалы мэдениеттану. Қолданбалы мэдениеттану қо- 
ғамның мәдени өмірін ұйымдастыруды жэне технологиясын, мэ
дениет мекемелерінің қарекетін, көпшілік қызығушылығын, мәде- 
ниетке қатыстырудың себептерін, бос уақыттағы тыныстануды 
үйымдастыру түрлерін зерттейді. Мэдениет саясатын жасаудың ең 
негізгі бағыттары: рухани жэне экономикалық, саяси м эдениетің 
багдарламаларын іске асыруды қамтамасыз етуі. Қолданбалылық- 
тың сигіатарына өнердің түрлері мен түрпатын, денелік жэне ру
хани мәдениетті, м эдениетің басқа да өрістерін жатқызуға болады.
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Қоғамның мәдени өмірін ұйымдастыру жэне мәдени процестерін 
басқару технологиясын қалыптастыру үшін. ец алдымен, мәдениег- 
тің өрістерінің қайсысын баскару керек. максаттарын жэне объекгі- 
лерін амықтау керек, әсерберудегі қолданылатын әдістер мен құрал- 
дарды анықтау керек.

Қолданбалы мэселелерді дәстүрлі тұргыда мэдениет институт- 
тары шұғылданады жэне оларға саяси идеологиялық және занды 
шығармашылық батыттағы мемлекегтік мекемелер, эр түрлі қогам- 
дык үйымдар (саяси партиялар, кәсіподақтар) жатады, тәрбиелік 
агартушылык жэне білім беру мекемелері бүқаралық акгіарат 
қүралдары, баспалар, жарнамалық жэне туристік қүрылымдар, 
дене тәрбиесі жүйесі жэне кэсіпшілік спорт жүйелері жатады. Бүл 
мэдениет институттары адамдардың қүндылықтарын реттеуге, 
батытталган нормативті үлтілерді береді. Сонымен қатар, мемлекет 
пен қогамның жалпы мәдени саясатын өңдіру ең маңызды мақсаты 
болып саналады

Ол үшін қогамның қүндылыктык багдарын, адамдардың аралық 
эрекеггестіктердіц элеуметгік нормаларын, эрбір мәдениет инсти- 
туттарының нақтылы максаттарын жасау керек.

Ондай институттар көптеп саналады жэне оларды мынатүргыда 
топтауға болады:

(1) көпшілікпен тікелей жүмыстар жүргізетін институттар, 
олардың ішінде мыналарды ерекше атауға болады:

о агартушылык институттары -  кітапханалар, мүражайлар. лек- 
торийлар жэне т. б.;

о эстетикалық тэлім жэне агартушылык институттары -  көр- 
кемдік мүражайлар жэне кормелер, концерттер, кинопрокат, корніс- 
тілі ойынсауық іс-шаршіарды үйымдастыратын үжымдар;

о мәдени гыныс алу институттары -  клубтар, мэдениет сарайла- 
ры, балалардың мәдени тыныс алу мекемелері, ерію і шыгармашы- 
лык бірлестіктер;

(2) шыгармашылық институттар -  театрлар, студиялар, оркестр- 
лік ансамбльдер, баска да көркем үжымдар жэне шығармашылық 
одақтар;

(3) мэдениетті сақтау институттары -  ескерткіштерді сактау, к;ш- 
пына келтіру шеберханаларының үжымдары жэне мекемелері.
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1. М эден и еттан у  кандай  м эселелерм ен  ш ұгы лданады ?
2. М әд ен и еттің  зертелуі не себептен  кей індетіл іп  келді?
3. Рухани м эден и еттің  сы ңарлас ж актары н  атаңы з?
4. Рим ой ш ы лдары  «м әдениет»  терм и нін  кандай  кұрал деп есептеді
5. М эден и еттан у  теориясы н  алгаш  рет  ж асаған  кім?
6. Қ азіргі уакы ттагы  м әдени еттануды ң  негізгі м аксаттары  кандай?
7. М эден и ет туралы  түсін іктерд ің  негізгі тари хи  кезеңдерін  атап 

өтіңіз.
8. Ғ ы лы м  ретін дегі м эдениеттану  кандай кұры лы м ды к бөліктерге 

бөлінед і?
9. М эден и ет  ж әне м эдениеттану  туралы  өз түсін іг ің ізд і ж асаңы з.
10. М эден и ет  и нституттары  кандай топ тардан  кұралады ?

Бакылау сүрактары және тапсырмалар:



2. Тарау

АДАМЗАТ ТАРИХЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТ 
ТУРАЛЫ ТҮСІНІКТЕРДІҢ ДАМУЫ

2.1. Антикалык кезеңдегі мәдсниет туралы түсініктердің 
панда болуы

2.2. Орта тасырлық дәуірдегі мэдениет туралы түсіпіктер
2.3. Мәдениеттанудың дамуының классикалық дәуірі
2.4. Жаңа уақыттағы жэне қазіргі заманиыц мәдениетті 

үғынуы

Мэдениет туралы дағдылы түсініктер мен түрлі гылыми коз- 
қарастар. Дағдылы түсініктерде мәдениетке адамдардың ішкі дүние- 
сінің мөлшерлік үлгі жагы, немесе адам қылықтарының қалпы жата- 
ды. Бүл тұргыда мэдениет үғымы эр түрлі мағынада карастырыла 
беріледі. Мысалы, мәдениегті адам деп. элеуметтік ортада өзініц 
қылыктарының елшемін білетін сыпайы адамдарды айтады.

Мэдениет ұғымын талдауда шындықтагы моралдык, енер, фи
лософия, діни, саясат, қүкык сияқты қүбылыстар қоғамдық сана 
түрінде өмір сүрумен қатар мэдениезтің қүрамдас бөлігін қүрайды. 
Сондықтан мэдениет ұгымының ерекшеліктерін айкындау көгі 
жақтылы болатындыгы сөзсіз. Бірде мэдениетпен білімділікті 
катар қойса, енді бірде мәдениетті белгілі бір құбылыстардың са- 
палы деңгейін сипаттау үшін колданады. Ал енді бірде «Ойлай 
білу мәдениеті», «Сөйлей білу мэдениеті», «Тауарларды сата білу 
мәдениеті» сияқты қарапайым кітапшаларды жатқызуға болады.

Мэдениеттің жалпы мағынасы, бұл — когамныц жалпы рухани 
өмірі, өнер мен гылымныңжетістіктері, жеке түлғаның руханилығы, 
белгілі оір қүбылыстардың сапалы даму деңгейі (еңбек, түрмыс- 
салт, сөйлеу, ойлаужәие т.б, мәдениеті).

Мэдениет үғымының бөлінуінің айрыкша екі жолы бар: зайырлы 
жэне діни мәдениеттер. Діни ілім түсініктерінін шеңберінде «мэде
ниет» үгымы (гибадат) жоғарғы иенің беретін сенімі, дәстүрі, сал г- 
санасы. Мэдениеттің түптамыры байыргы заманга барып гіреледі 
жэне оның діни көзқарастардан нәр алатындыгы даусыз. Оларта
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адамдар арасындагы сапт-сана, дэстүр, жоғаргы бір күшке табы- 
ну, жаратканмың қүдіретіне сену сияқты т.б. табынудың түрлерін 
жатқызуға болады. Діни қарекеттер. діми тәжірибелер алғашқы 
адамдардыц табиги жағдайдан шыгуы. адам болмысының пайда 
бола бастауы. Оның бергі жагында тарихта зайырлы мәдениеттің 
де барлығын білеміз. Зайырлы дегеніміз, табынушылықтан тыс, 
оны жанап өтетін, рационалдық ақылестің негізінде пайда болатын. 
гылымныңтабыстарына негізделгентүрлітолғанулардыцжиынтығы.

Ғылым ретіндегі мэденнеттанудың қалыптасуын жүйелі гүрде 
зерттеу мэселелері мәдениет теорияларының көгітеген сүрактарын 
қарастыруға тура келеді жэне оны мәдениеттанудың иегізгі үгым- 
дарын. категорияларын аныктаудан бастаған жөн, олардың арасын- 
да «мэдениет» үгымының орыны ерекше.

2.1. Антикалық кезеңдегі мәдениет туралы 
түсініктердің пайда болуы
Егер «мэдениет» сөзінің өзі туралы айтатын болсак, ол негізінде 

латынның соіеге деген сөзінен бастау алады, ертедегі Римде 
«тыңайтқыш», «өсіру», «қолдаушы болу», «бас ию», «күрметтеу» 
сияқты мағыналардың жиынтык үғымдарын бейнеледі. Әдетге 
оны белгілі бір сапалық мағынада қолданған. «Тыңайтқыштар 
аркылы өндеу» сияқты үгымдарды мәдениеттің нэтижесі ретінде 
қарастырган, осыдан «агромэдениет» ұғымы шыкты.

Алғаш рет әдебиетте «мэдениет» үғымы Римнің атақты фило
софы, шешені Марк Туллий Цицерон (б.д.д. 16-43жж.) «Туску-

лан кеңесі» атты еңбегінде бүл сөзді 
«руханилық» мағынасында қолданды. 
Антикалық полисте азаматтарды дайын- 
дау, ессіз баладан, ер адамдық деңгейдегі 
калыптасу жағдайларын сипаттады. Олар 
бүл жагдайды «пайдейя» (жас бала) 
түсінігімен белгіледі.

Гректердін «пайдейя» гермині екі 
мағынада: біріниіісі тікелей тэрбиелеу, 
үйрену, екіниіісі білімді, білімділікті, 
ағартушылықты, мэдениетті анықтайды. 
Олар адамдарды белгілі кэсіби емес, 
керісінше азамат етіп айкындалган кун-
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дылықта қалыптастыруды негізгі деп санады. Яғни білім алу барысы 
тек қана нормалар мен талаптардың жиынтығын игеру емес, қайта 
соларды дәйекті игере отырып, қоғамдық өмірдің эралуандылығына 
дайындау болды.

Пайдеяның мақсаты мынада болды: адамның байыпты ойлау қа- 
білетін, эстетикалық сезімнің эдемілігін дамыту, адамның іс-әреке- 
тінде сезімділік өлшемі мен әділеттілікті қалыптастыруға жол ашу. 
Бұл жағдайда көне антикалык адам өзінің габигатпен біртұтас екен- 
дігін жогалткан жоқ. Табигат өзінің қанатының астына құдайлар мен 
адамдарды ала отырып, ғаламның айрылмас негізгі бөлігі болып кала 
береді. Тәуелсіз, байырғы антик адамы өзінің күш-қуаты мен акыл- 
ойының аркасында табиғатпен етене жацасып кегу кабілетін мактан 
етті. Табигаттың жалпы өзгеру тәртібін бакылай отырып. өзінің 
ақыл-ойын молайтты. Полис, байыргы гректің бостандығы мен 
әлеуметтік корғанысының жэне оның атаккүмарлык максатынын 
кепілі болғандықтан, ол өзін сот процестерінде, жоғарғы халык 
мәжілістерінде онтологиялык кауіпсіздікте сезінді. Түрактылық 
пен тэртіптің кепілі болып, зандар емес кайта санасына сіңіп кеткен 
рационалдық, мэңгілік, өміршеңдік сиякты ұғымдардың жаратылы- 
сына бітуі, олай болса кұдайдың өзі орнатқан реттілік.

Ал, Эллинизм дәуірінде, ежелгі антикалык полистің өзінін бас- 
тапкы дербестігінен айырыла бастауына байланысты когам азамат- 
тарға мүкгаждыгын доғартты: кала шексіз империяның қол астына 
енді, адамдардан шешім кабылдауда полистіксабырлылықты, батыл- 
дыкты талап етпей, тек кана белгісіз өмір сүру кабілеттігімен сакта- 
нуды, әлеуметтік түрақсыздык пен бакылаусыз саяси өзгерістерді 
«атараксия» (pyx сабырлылыгы) арқылы қол жеткізуді макұлдады.

Білімділік пентанымның ролі төмендеді де, Греция білімділігінің 
түйіні болған рационалдык білім мен адамдарды белгілі бір үлгімен 
калыптастыру жүйе ретінде кажет болмай калды. Егер грек ертерек- 
герде, иррационалдылыкка. жаратушыга сенуге менмендікпен күле 
қараса, енді олардыц жанын жаулап ала бастады.

Жалпы «пайдейя» термині сөйлесу тілінде нықталып калмады 
Жэне і рецияны латындыктар жаулан алуынан кейін баска да 
көптеген терминдер сиякты қолданыс айналымынан бірте-бірте жок 
болын кеггі. Бірақ бүл түжырым дэл осы «мәдениет ойына» жат- 
пайды, өйткені ол ой «пайдейя» терминінен жүз жылдыкгардан көп 
ертерек пайда болган. Олар табиғат әлемімен катар, адам қолдары
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арқылы ерікгіен жэне ақылмен жасалған элем бар екендігі туралы 
айткаи философтардың алғашқылары болды.

Софисттер «мэдениет» терминін қолданбаса да бүл екі әлемнің 
сагіалы айырмашылықтары туралы, олардың өзара эрекеттестігі ту
ралы, адамдардың өздері жасаған элемнің қалыптасу, даму ерекше- 
ліктері туралы ойлауға кедергі жасаған жоқ.

Софисттер «Мэдениет идеясын» негіздеуді бізге Платонның ба- 
яндауында жеткен Прометей жэне Эпиметей туралы аныздардың 
арқасында жасады. Ол аңыз былайша баяндалган: Зевс өзінің кұдай- 
лармен бірге жаратқан тірі мақлұқтарды еркіне жіберудің алдыңда 
агайынды Прометей мен Эпиметейге -  оларга эртүрлі кабілеттілік- 
терді үлестіріп берудітапсырады. Э пим етей-гректіліндегі аударма- 
сындағы «артқы ақылмен мықты» магынасы өзін әбден ақтады. Ол 
барлық жыланшаяндарга аңдар мен қүстарга тірі калуга мүмкіндік 
беретін өз беттерімен көбеюді, қуғыннан кету жәнет.б. қабілегтілік- 
терді үлестіріп беріп, ал адам туралы ұмытты.

«Адам тыржалаңаш жэне аяк киімсіз, жататын орны жок жэне 
қорганыссыз» калды, бүны көрген Прометей, ағасының жіберген 
қателіктерін түзету үшін, өлмейтін қүдайлардан оіты үрлап алып, 
оны адамдарга тапсырды. Адам енді эртүрлі заттарды жасауды 
үйренді, дэнді жетілдіруде іскерлік тапты, үйлер жэне қамалдар са- 
луды қолынан келтірді, жараны емдеуді, музыка шыгаруды игерді. 
Бірақ, Прометейдің үйреткені адамдарды жырткыш андардан корғай 
алмады. Сондыктан адамдар кауіпсіздік максаттарында калаларда 
коныстана бастады, алайда «олар бірлесіп өмір сүруді колдарынан 
келтіре алмады» жэне кезкелген нэрсе үшін, сылтаусыз бірін-бірі 
өлтіре бастады. Мұны көрген ұлы Зевс адамдарга Заң жэне үят ту
ралы түсінік беру үшін Герместі жіберді. Тек кана осыдан кейін. 
жерде бірін-бірі колдау аркылы канағат етерліктей өмір сүруге 
мүмкіндік болды. Дэл осылайша күдайлардың тікелей катысуымен 
жасалған адамдардыц әлемі пайда болды.

Жалпы, софистер үшін мэдениет өзінің шыгар көзінде қасиетті. 
сондыктан оны сактау эрбір ойлыақылды (разум) адамның борышы; 
адамдар әлемінің заңы субъективті болса, табитат әлемінің заңы 
объективті; адамдар элемінің өмір сүруі тәрбие идеясына байланы- 
сты; адамдар элемінің дамуының негізін (Демокрит) кажеттілік пен 
пайдалануға жарамдылық кұрайды т. б.
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2.2. Орта ғасырлық дәуірдегі мәдениет туралы
түсініктер
Орта ғасырда «мәдениет» сөзінен горі ғибадат сөзі көбірек 

колданылып, христиан мэдениеті -  ортағасырлық христиандык 
туындады. Ол көне антикалық мәдениеттің жетістіктерін сақтай 
отырып, сонымен катар пұтка табынушылықты теріске шыгарды. 
Ол политеизмді монотеизмге, (көп қудаига сенушілікті бір қудайга 
табынушылъщца) заттар әлеміне деген қүштарлықты, денелікті -  
адам рухына, гедонизмді (грек тіпінде -  рахат, ләззат, ңушыр) -  
тақуалық (аскетизм) идеалдарына, танымды -  Библияга сүйенетін 
таурат-жазба білімдеріне қарама-қарсы койды.

Егер көне антикалык мэдениетті түсінудің негізінде «күдай бер- 
ген заттар кисынынан шығатын» өзінің жеке даралыгы жок абсо- 
лютті мойындау жатса, ал орта ғасыр мәдениетінен туракты түрде 
өздігінен жетілу жэне күнэдан күтылу ыңтайлылыгын байқаймыз. 
Өзіне-өзісенбейтінсезімортагасырлықадамдарыныңакылойын.жа- 
нын жэне олардың мінез-құлқын айқындады. Материалдық қамтама- 
сыздыққа сенбеушілік, рухани сенбеушілікке экеп соқты. Антика 
адамы өзінің сенімділігін түрақты өзгермейтін мэңгі галамды, кала 
берсе табигатты меңзеу аркылы алды. Бұлар: жүлдыздар, аспан. 
таулар, өзендер. Ал қүдайлар болса, олар табигаттың бір бөлшегі. 
Табиғилық-элеуметтілік жөнділігі туралы, беріктілік сенімнен 
айрылуына байланысты, ежелгі антикалык сана-сезімнің негізгі 
тиянағын жокка шығарды да, «жоқтан», «кұдайдың еркімен» дүние 
жаратылды деген принцип мақүлданды. Ғарыштылықтың орнына 
трансценденталдык пен жеке даралык келді. Дара және барлығына 
катысы бар күдай, табиғилықтан жогарты түлға ретінде дүниені жа- 
ратушы, адам мен дүниенің негізін қалаушы.

Дүниенің жаратылғанын мойындау, оның түракты түрде жара- 
тыла беретін концепциясына үласады: қүдай өз еркінің негізінде іс- 
эрекет жасайды, ал адам оныц қарекетінің табиғатын біле алмайды 
жэне нәтижелерін жете түсінбейді.

Үшан-теніз элемге бетпе-бет келген адам, онда адамның акыл- 
ойына симайтын зандар мен мөлшерлердің бар екендігін байқайды, 
бірақ онда Жогарғы акыл-естіц жэне жоғарғы эділеттік бар екендігін 
үлкен қуанышпен жэне үмітпен түсінді. Мәдениет, адамның 
алдында табитаты бұзылмаган, толыктырған сенім арқылы оныц 
қабілетін, ақыл-ойын «қайта өндеу» ретінде қажеттілік болып кайта
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тұрды. Адамның алдыңда бұрын болып көрмеген әлем есігін ашты. 
Бэрін көріп-білетін күдай қамқорлык жасайды, оны сүйеді. Адамды 
кұткару үшін оған жалғыз өзі бэрін көріп-білетін, азаптанатын ба- 
ласын жібереді. Адамдардың алдыңда дүниені сүю сиякты баскаша 
көз-карас ашылды. Рационалдык, адамға ең негізгі болмай, адамның 
сенім, үміт, сүю сияқты өлшемдері пайда болды.

Адам өзінің дәрменсіздігін ашты. Адам -  әлсіз, дэрменсіз, жан 
ашуға лайықты тірі нәрсе. Бірак, адам өзінің дәрменсіздігі аркылы 
кұдіретті күш екендігін айқындайды. Адам сенімге үміт арта оты- 
рып астан-кестен, үйкы-түйқы түсініксіз дүниеге «ия» деуі мүмкін. 
Сонда өмірдін эрі кауіпті, эрі сандырак, әрі жан түршігерлік жағы 
аркылы, бүлттан шыккан күн сиякты, кұдайдың нүры шашылады. 
Өзіндік түлғасы бар күдай әр адамда бейнеленеді, кұдай -  түлға. 
Мэдениеттің жаңа түсінігі, адамды өзінің уникалды (өте сирек, 
бірегвй) күбылыс екендігін сезіндірді. Адамның бакыты оның өзін- 
өзі танып білуінде емес, керісінше, Қүдайды танып білуінде.

Сол уакыттары мэдениет туралы ойды үғынуға комақты үлес 
қоскандардың біріне христиандык, белгілі шіркеу кайраткері, кейін-

нен касиетті саналған Аврелий Августин 
(354-430) жатады. Тарих үшін оның көпке 
белгілі, мэдениет туралы ойлары айтылған 
«Жер кала» трактаты маңызды. Христи
ан идеологінің көруі тұргысынан тарих- 
ты ұшып бара жатқан жебеге ұксастыруға 
болады. Оның басталуы жэне соңы бар, 
тарихи барысының кезеңдерге бөлінуі 
Таураттағы баяндалғандарға сәйкес келеді. 
Адамзат тегінің тарихи дәуірлері Авгус- 
тиннің 18-ші кітабында айтылғандай, ал- 
тау, олар эрбір жеке адамның өміріне сай: 

сәбилік, балалык шак, ересектік, жастық шак, есейген шак және 
қартаю сияқты кезеңдерге сэйкес келеді. Августин, Тэңірінің 
әлемді жасаған күндерінің санына, адамзат тарихының даму кезең- 
дерінің санының сәйкес келуі кездейсок емес дейді. Бүдан жарату- 
шының асқан көрегендігі көрінеді. Адам ата мен Хауа аналардың 
балаларынан бастап топан суға дейін дейінгі аралык Августинның 
пікірі бойынша бірінші тарихи заман болып саналады. Екінші кезең 
топан судан басталып патриарх Авраамның түсына сәйкес келеді.
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Үиіінші -  Авраамнан Исаакқа дейін. Төртінші -  Иаковадан баста- 
лып Мысырдан «израил тайпаларының» шығуына дейін. Бесінші 
-  Христостың туу кезеңінен басталып, оның екінші келуіне дейін. 
Алтыншы -  соңғы тарихи заман, -  Қоркынышты сот жасалынатын 
заманның ақырғы күніне дейін созылады.

2.3. Мәдениеттанудың дамуының классикалық 
дәуірі
Қайта туу ойшыларының мәдениеттануды дамытудағы үлесі 

соншалықты аукымды болмады. Қайта туу гуманисттерінің оғашты- 
лығы сол, олар адам проблемасына кадала назар салғанмен, мәде- 
ниетті үғынудың теориялык жағын қарастырмады.

Олардың мәдениетті тануға қоскан үлесі тек кана мэдениеттің 
пайдейя түрғысындағы антикалық түсінікпен қайта жаңғыртты. Олар 
үшін мәдениет уакыт пен кеңістіктен тыскары кұдай жаратылысы- 
ның нәтижесі ретіндегі ерік (феномен) емес. Олар мәдениетті анти- 
калық ойшылдарға ұксас адамның қолымен жаралған тэрбиенің әсері 
негізінде болатын элдебір нэтиже сияқты деп түсіндірді. Олардың 
көзінше мэдениетті адам шіркеудің алдын ала жазылған талапта- 
рын мінсіз орындаушы жэне Қасиетті жазбаның парыздарына сөзсіз 
сенетін үлгілі христиандықтың синонимі болды.

Егер мэдениеттану теориясының негізін калаған ойшылдар ту- 
ралы айтатын болсак, онда итальяндық гуманизм өкілі, ақын жэне 

ойшылы Франческо Петраркадан (1304- 
1374) бастаған орынды.

Петрарка Қайта тууды мәдениеттің жаңа 
үлгісі ретінде ашты жэне гуманисттердің 
алғашқысы болып мәдениет пен табиғаттың 
өзара байланысын карастыруды ең қажетті 
мәселе деп санады. Ол, ренессанстык элемді 
түсіну жэне әлемді сезіну ортағасырлықтан 
түбегейлі айырмашылықта екендігін көрсетіп 
Қайта тууға тэн сипаттарды айрыкша бел- 
гіледі. Ол өзінің, шіркеудің рухани қысымы 
аркылы сыналмайтын, жаны сергек жан-жакты 
білімді жэне үйлесімді дамыған адам тезисін 
үсынды жэне соны негіздеді, еркін, азат адам- 
ды ғана мәдениетті жасаушы деп есептеді.
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Гуманистердің арасында Петрарка бірінші болып мәдениет 
жэне табиғатың арасындағы өзара байланысты карастырудың 
кажеттілігін койды. Оның ойынша адам табиғатпен көптеген байла- 
ныстар арқылы байланысты жэне сол себептен ол онымен үйлесімді 
өмір сүру керек, оны тек кана өзінің белсенділігінің косымша обьек- 
тісі ретінде қарастырмау керек. Табиғатпен үйлесімділікке жетуді 
Петрарка адамның тіршілік әрекетіндегі идеалдарының бірі ретінде 
жэне ол өзінің практикалық өмірінде соган жетуге үмтылды. Со- 
нымен бірге ол адам және табиғат арасындағы үйлесімдікті адам 
бостандығының негізгі шарттары ретінде түсінді. Кейіннен бұл ой 
Ағартушы идеологтарының еңбектерінде дамыды, мысалы, Ж-Ж. 
Руссоның «табиғи адам» концепциясында жасалды.

Қалай болған жағдайда да, Петрарка Еуропа мәдениетінің 
бірлігі туралы ойды бірінші болып негіздеді, бүл бүгінгі күні еуро
па халықтарының барлығының санасында басымды болып түр. Ол 
тілдердің ерекшелігіне жэне тарихи тағдырына қарамастан біртекті 
кұндылыктар жүйесіне бағдарланған Европа халыктарын біртұтас 
суперэтнос ретінде көрсетті.

Петрарканың осы жэне баска да ойлары бүгінгі күнге дейін өз 
практикалық маңыздылықтарын жоғалткан жок, өйткені олар дэлел- 
дерді талап етпейтін жорамалдар сиякты кабылданған. Сондыктан 
казіргі заманның көптеген мэдениетті тану теориялары өздерінің 
теориялык контрукцияларында осыдан алты ғасыр бүрынғы Пет- 
рарканың айтқан идеяларынан шығады.

Мэдениетті тану идеяларының даму 
процесінің калыптасып жэне жетілуіне 
Францияның көрнекті коғам кайраткері 
Мишель Монтень үлкен ықпал жа- 
сады. Ол европалык өркениетке кең 
түрдегі өзінің сыни сипаттамасын берді. 
Оның ойынша, еуропалык өркениет 
дүниежүзілік өркениеттің ең жоғарғы 
үлгісі бола алмайды. Оның ғылым жэне 
техника, музыка жэне әдебиет сала- 
ларындағы жеткен жетістіктері, кара- 
пайым табиғи парасаттылыкка, жэне 
ойлыакылға негізделіп үйымдаскан
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өмірге, бейнелеу жэне сэулеткерлік өнеріндегі басқа өркениеттің 
жетістіктерімен салыстыруға келмейді. Монтень европалықтарга 
майя, ацтек халыктарының әдеттері мен өмір сүру үлгілірін 
карама-карсы қояды. Ол олардың мэдениеттерін адамға табиғатпен 
үйлесімді өмір сүру үшін табиғи заңдарды колдануынан жэне оны 
негізге ала отырып жасағандарын осы халықтардың еңбегінен көреді. 
Ол әсіресе бұл халықтардың биік адамгершілікке бағдарланған 
мәдениетін айрықша бағалады. Ол, Жаңа Жаһан түрғындарының 
сөздігінде жалған, опасыздық, кулық, сараңдык, қызғаныш сияқты 
сөздер жоқ, деп жазды. Осыдан ол Жаңа Жаһан халыктарының 
мэдениеті кез келген Еуропа елдерінің мэдениетінен басым болады 
деген қорытынды шығарады.

Алайда Монтеннің мәдениеттану ғылымына қосқан үлесі мүнымен 
аяқталмайды. Мэдениетті түсінуі туралы айта отырып, ол антикалык 
авторлардың тұрғыларын кабылдайды, ол түрғыда адам мәдениеттілі 
күй-жағдайларға өзінің барлык ниеттерін тек кана рухқа, акылға, ерікін, 
эстетикалык талғамға жэне өз денесіне бағыттаған жағдайда ғана жетеді. 
Мәдениеттің маңыздылығын Монтень коғамдык қатынастардың қара- 
пайымдылығынан алғашқы кауымдылықтағы кең пейілдіктен, мінез- 
дердің тазалығынан, дүрыс түсінігінде, көбірек табиғатқа сеніп жэне 
оның нүсқауларына ерсе соғүрам жоғарырақ. Табиғатты оқытпау керек, 
кайта одан үйрену керек -  міне нағыз мәдениетке апаратын жол.

Сонымен катар Монтень біркатар оңтайлы идеялар айтты жэне 
оларды кейіннен баска теоретиктер дамыткан болатын. Әсіресе, ол 
адамтершілік пен мәдениеттің байланысы туралы бірнеше мэрте айтқан 
болатын. Оның түсінігі бойынша парасаттылығы жоқ, егер адамға деген 
мейрімділік болмаса, ұят жэне міндет туралы түсініктері жоқ котам 
мәдениеттілі деп аталына алмайды. Адамдык мейірімсіздіктің түбірін 
ол адамның биологиялық табиғатынан көрді, ал оларды болдырмау 
тек кана мэдениеттің арқасында мүмкін деп есептеді. Өнегелікті, жэне 
мэдениет ретінде де, Монтень адамның тумысынан жэне өзгермейтін 
қасиеті емес, ол негізінде тәрбиелеудің нәтижесі жэне сол арқылы адам 
мәдениетті жан иесіне айналады деп түсінеді. Адамгершілік, Монтеннің 
ойынша, адамның өзін-өзі тэрбиелеудің жиынтығы жэне соның өзініц 
рухани жұмысының нәтижесі.

Қайта туу заманының өкілі ретінде, ол еркін ойлылыкпен жэне
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дінге деген скептикалык катынасына байланысты, мәдениет жэне 
діннің карама-карсылығы туралы өз түсінігін жасады. Оның түсінігі 
бойынша, христиандык сенім адамның табиғи үмтылыстары мен 
тілектерін басып, қуанышсыз өмірге душар етеді. Ол сенушілікке 
шіркеудің сезімдік махаббатқа деген терістік қатынасын айыптады, 
олардың бүл әрекеттерін адамның табиғатын зорлыкпен өзгерту 
деп түсінді. Сонымен катар ол өкіну ырымдарына сыни түрғыда 
карады, оның пікірінше, күнэнің кешірілетіндігіне деген берік 
сенім адамның жасаған кылыктарының алдындағы моральдык 
жауаптылықтан босатады.

Әрине бүл идеяларды Монтеннің жасаған біртұтас мэдениет 
концепциясы деп карауға болмайды. Олардың бэрі оның философия 
жэне когамдык өмірге байланысты еңбектерінің бөлек үзінділері 
ғана. Десек де, бүл ойлар келесі үрпақтардың ғалымдарының шы- 
ғармашылығына терең эсер етті жэне дербес мэдениет теорияла- 
рының пайда болуына жагдай жасады.

Джамбаттист Вико (1668-1744) барлык 
халықтардың тарихын қарастыру аркылы 
олардың жалпы табиғи негіздерін ашуды 
өзінің мақсаты деп білді. Өзінің еңбекте- 
рінде алғашқы рет басқа мәдениеттердің 
өкілдерін объективті түрде қарастыруға та- 
лаптанды. Өйткені антикалық әлем оларды 
тек кана жабайылар деп санады, ал Орта- 
ғасыр бүл мәдениеттерді христиандык 
кұндылыктарға деген сэйкестікте ғана 
багалай алды. Вико бірінші болып еуро- 
палык өркениеттің жетілмегендігін байқа- 

ды, эр-түрлі мәдениеттердің тарихисалыстырмалы талдауын жаса
ды, үлттардың психологиясын, аккулкультурация жэне ассимиляция 
проблемаларын зерттеді (бөтен мәдениеттердің элементтерін 
меңгеру жэне сондай мәдениеттерге лайықтану). Сонымен 
катар, ол эрбір мэдениет өзімен өзінен кұнды жэне оларды өзіндік 
кұндылыктары тұрғысынан ғана бағалауға болады деп есептеді.

Негізінде Вико эр түрлі мәдениеттерді салыстыруға мүмкіндік 
беретін мэдениеттің дамуының жалпы көрсеткіштері бар деп есеп-
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теді. Оның пікірі бойынша ондай көрсеткіштерге, таптык кұрылым- 
дар, еңбектің сипаты жэне оларды ұйымдастыру түрлері, биліктің 
құрылымдары, тіл жэне т.б. жатады деп есептеді. Сонымен қатар, 
ол мәдениеттерге тэн эдеттерді көре білді: діннің болуы, міндетті 
түрде некеге отыру, сонымен катар көму ырымдары.

Вико, мәдениеттің негізінде сол мәдениетті бекітетін немесе оны 
опат қылатын таптык жэне элеуметтік топтардың күресі жататына 
сенімді болатын. Мэдениеттің өзінің бар болуында катал айқын 
шегі болады, осы жағынан ол тірі организм тектес, жэне ол өз даму- 
ында белгілі бір кезеңдер аркылы өтеді.

Қүдайлар ғасыры -  бүл алтын ғасыр, бүл уакыттары биліктік 
кұрылымдар көпшілікке карсы тұрмайды, билік пен бағынышты- 
лардың арасында аралық дау жок. Әзірге техника да жок, көзкарас- 
тарда мифология үстем болды. Әзірге адамдар бүткіл әлемді қүдай 
деп танып жатты, адамдардың санасында елестету жэне қиял ба- 
сым болды, осының өзі әлемді поэтикалык, шығармашылык түр- 
ғыда кабылдауға экеледі. Ол заманнан бізге мифтер мүраға қалды 
-  алғашкы халыктардың тарихы. Бүл пүтка табынушылык мәдение- 
тінің дэуірі болды. Бүл заманның даналары өлең түрінде оракул- 
дардың күпияларын түсіндіретін акын-теологтар болды. Билік те 
солардың колында болды, бір қолға біріктірген зиялы жэне діни 
билік -  теократия еді.

Батырлар гасырм -  күміс гасыр-  отырықшылдықка ауысудың 
арқасында басталды. Бүл уакыттары жанүя бөлек бөлінеді, бүл 
жерде жанұядағы әкенің шексіз билігін ескеру керек (ол цұдайлар 
заманының теократияпъщ басқаруын ауыстырады) жэне де бүл 
билік үй кызметшілеріне де катысты. Жанүялардың әкелері бірте- 
бірте библиядағы патриархтарға, рим патрицийлеріне, жанүяның 
катардағы мүшелері — плебейлерге айналды. Бүл дэуір аксүйектік 
баскару заманы, діни даулар үлғайған, техниканың жэне 
өнертапкыштықтың алға баскан дэуірі. Осы уақыттары бірыңғай 
тілдің ыдырауымен байланысты мәдениеттердің бөлшектенуі 
басталды, бұның акыры мәдениетаралык байланыстардың 
күрделенуіне әкелді. Мэдениеттер күшті және элсіз болып 
бөлінді. Мэдениеттердің элсіздігі табиғи бөлектенуімен, са- 
уда жолдарының қашықтығымен, халықтардың аздығымен,
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айналасындағы өшпенді қауыммен байланысты болды. Мұндай 
мәдениеттерді не бағынуды, немесе күшті мәдениетпен ассимиля- 
циянуды күтеді.

Адамдар дәуірі — темір ғасыры, ержету заманы, адамзат тегінің 
саналылығы. Бүл уақыттары адамдардың өзара катынастары ырык- 
сыз сезімдерді, санасыз эрекеттерді алмастырған үятпен, намыспен 
міндетпен жэне акылмен реттеле бастады. Бір жағынан, адами 
қатынастар көбірек адамгершілікті бола бастайды, азаматтык жэне 
саяси теңдікті мойындауға негізделген демократия баскарудың түрі 
ретінде бекітіледі. Бүл кезеңде ұлттык шектелгендіктен арыла ба
стайды, адамзат бірыңғай бүтіндік түрғыда бар болуға бастау алады. 
Ғылыммен алмастырылған діндердің дифференцациясы жүрді, со- 
лармен бірге техника мен технология, сауда-саттык, мемлекетаралык 
айырбастар жылдам дами бастады. Бірак ол дэуірдің теріс жағы 
-  билікке келген адамдардың көпшілігінің мэдениетінің жеткі- 
ліксіздігінен жоғарғы кұндылыктарға бағдарланбағандыктан бас- 
кара алмауымен байланысты туындаған мәдениеттің дағдарысы. 
Ол уакытта элеуметтік теңдіктің орнына еңбекшілердің элеу- 
меттік күресі, соғысы болды. Тіпті тілдің өзі мәдениеттердің үксас- 
тыктарының түрі бола алмады, кайта олар адамдардың бытырап 
кету факторына әкелді.

Сол себептен мәдениеттің жоғарыға самғауы бір уакытта оның 
акыры болды. Вико бүл жағдайдан шығудың үш жолын болжам- 
дайды: (1) карулы күшінің аркасында бір адамның билікті басып 
алуы, сонысынмен де өзіне коғамдык камкорлықты алады -  римдік- 
тердегі Августин; (2) бүзылған халыкты жаксы халыктардың жау- 
лап алуы -  дәл осылайша Грецияда болды, ал содан сон Римде де 
солай болды; (3) мемлекеттің толык ыдырауы, азаматтык согыс 
жэне анархия калаларды қиратып тастап, орнына «екінші тагылык» 
дэуірі келеді -  бүл шығыс халыктарының жолы.

Виконың концепциясы өз мэнінде мәдениет проблемаларын тео- 
риялык зерттеудегі алғашкысы жэне осы уакытка дейін бүрынғы 
ұрпактардың ойшылдарының еңбектерінде кейінгі жоспарда болып 
мәденеттанудың калыптасуында өте маңызды роль аткарды. Вико- 
дан бастап ойлыақылды мэнді адамның дамуы ретіндегі мэдениеттің 
классикалык түсінігі қаланды. Бірак бүл шекара адамды калган
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табиғат әлемнен қамаулайтын және бөлектейтін қабырға ретінде 
есептелмеді, қайта нағыз ойлыақылды болу үшін, адамзаттың өтуге 
тиісті жолы ретінде түсінілді, өйткені ойлыақыл нақ таза адамдык 
сапа сиякты көрінді. Сонымен, мэдениет- бүл адам тегін жэне жеке 
индивидтің рухани толык жетілдіру, оның қүрал-сайманы болыгі 
ойлыақыл саналады.

Мәдениеттін агартушылық жэне идеалистік концепция, іа-
ры. Ағартушылық дэуірі еуропалық мәдениеттің негізгі нүскасын 
жэне кейібін анықтады. Ғылым арқылы табылатын білімнің бүрын 
болмаған беделі көтерілді. Білімнің дамуын, оны үйымдастыруды 
коғамның ілгерілеуінің козғаушы күші ретінде қарастырылды. Сон- 
дықтан XVIII ғ. Француз ағартушылары мәдени-тарихи дамудың 
мазмүнын адамның рухани дамуымен байланыстырды. Қоғамның 
тарихы білімсіздік пен тағылықтан бірте-бірте білімді жэне мәде- 
ниеттілі күй-жағдайға кемелдену ретінде түсінілді. Мәдениеттің өзі 
коғамның рухани жэне саяси дамуының түрлерімен теңдестірілді, ал 
оның көрінуі ғылымның, адамгершіліктің, өнердің, мемлекетті бас- 
кару, діннің дамуымен байланыстырылды. Белгілі француз ағарту- 
шыларының Тюргоның, Вольтердің, Дидроның үстанымдары да 
осылайша болды.

Мәдениеттің мақсаттарын аныктауда XVIII-XIX ғғ. бірінші 
жартысындағы барлык мэдениет туралы концепциялар екі топқа 
бөлінді:

>  натуралистік концепциялар -  олардың жақтастары, мәде- 
ниеттің максатын өз табиғатының талаптары мен сұраныстарына 
сэйкес келетін өмір деп есептеді;

идеалистік концепциялар — мәдениеттің мақсатын жоғарғы 
тагдайындалган ойлыақылдың болуынан шықты, адам соған жетуге 
талпыну керек.

Сонымен, мэдениет туралы ағартушылык толғаныстар -  бұл 
фактілерді жай тізбектеу гана емес, сонымен қатар эңгіме адамның 
тегінің ең жоғарғы мақсаты туралы, адамдық өмірдің багдарлары 
жэне бағыттылығы туралы.

Мәдениетті түсінуінде ағартушылык тұрғының негізгі жайла- 
ры француз жэне неміс ағартушыларының еңбектерінде берілген 
болатын. Француз ағартушылары білімнің біртіндеп алга басқан
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қозғалысына сенді жэне сонда ғана жалпыға бірдей адамдардың 
бақытына жетуге болады деп есептеді. Сол себептен ағартушы-

лар білімсіздік күй-жағдайынан алып 
шығу үшін адамдарды білімге баулуды 
өздерінің ерекше миссиясы деп білді.

Мәдениеттанудың дамуының осы 
кезеңінде француз жазушы жэне фило
софы Ж -Ж . Руссонын (1712-1778) 
«географиялык детерменизм» теори- 
ясы ең үлкен назарға ие болды. Оның 
пікірі бойынша мәдениеттердің жал- 
пы сипаттары эр түрлі халыктардың 
материалдык жағдайларына байла- 
нысты қүрылады. Осы жағдайлардың 

арасында басты роль географиялык факторға жатады. Сол себептен 
Руссоның бүл концепциясы географиялык детерминизм деп аталып 
кетті. Руссо пікірі бойынша, географиялык факторга сол мекенде- 
ген жердің ауа райының жэне топырактарының құнарлығының 
бірлігі жатады. Бүл элементтердің әркайсысы мэдениетте өзгеше 
бейнеленді. Ауа райының және топырактарының күнарлыгының 
колайсыздығы мэдениеттің дамуын тежейді, өйткені дәл осы 
аймақтағы адамдардың күштері өмірді сақтауға жэне қолдауға 
жүмсалады. Мұндай мәдениеттің бар болу тәсілі -  токырау, 
токтатылған түрде болады. Дэл осылайша Солтүстіктің халыктары 
жэне мәдениеттері өмір сүреді. Ауа райының колайлы жағдайлары 
жэне кұнарлы топырактары (көптеген Африка аудаидарында) 
мәдениеттің көрінуіне ыңғайлы, бірак дамыту үшін емес. Сондықтан 
бүл мәдениеттер де токырау жағдайында. Бүның себебі -  жайлы 
жағдайда бар болу ерекше күш-жігерді кажет етпейді, адамдар
ды жалкаулык басады, алға дамудағы ынталылык жогалады, акыр 
соңында дамудың орнын масылдык басады. Сол себептен солтүстік 
және оңтүстік мәдениеттер тағылық сатыларда болады .

Тек қана топырақтардың жэне ауа райының эр түрлігі адамды 
сол ортаға лайыкты икемделуге эр жағдайда шаруашылык карекет- 
терінің тәсілдерін жэне еңбек күрал-саймандарын жасауға мэжбүр 
етеді. Бүл мәдениеттің дамуына жалпы адамдардың бар бола
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алуын қамтамасыз етеді. Сондықтан тек ауа райы белдігіндегі ор- 
таша біркелкілік мэдениеттің дамуына себеп болып тағылықтан 
өркениетке өтуді ынталандырады.

Руссо осы байымдама бойынша мэдениеттегі ілгерілікке бай- 
ланысты сұрақтарды карастырды. Оған дейін мэдениеттегі ілге- 
рілікке байланысты сұрақтар қоғамдық дамудың жаратымды фак
торы ретінде бағаланды. Сонымен бірге ол өндірістің сандык 
жэне сапалы өсу шегімен байланыстырылды. Бірак Руссо өзінің 
үптелгендікті сынауында, жетілгендік түсінігін ізгі күй-жағдай- 
Дың сандық жағынан өсуі ретіндегі байланысын жокка шығарган — 
бүл, өмірді жабдықталғандықпен камтамасыз еткен болар еді, яғни 
адамдардың алға карай дамуын шектейді. Сонымен катар, адамдар 
көбірек нэзіктіктенді, демек, табиғи табиғаттың жағдайында өмір 
сүре алмайды.

Сол себептен, мәдениеттің дамуы, Руссоның пікірі бойынша, 
ко-ғам өміріндегі негативтік фактор болып келеді, өйткені ол 
адамдар-ды біріктірмейді, оның орнына оларды ажыратып тастай- 
ды. Оның өсуі адамды биәлеуметтік макұлыкка айналдыратын, 
агрессияшыл жеке адамды туындататын сапаларды дамытуды 
білдіреді. Сол себептен мәдениетте алға басушылык жок, өйткені 
карапайым түсініктегі алға басушылык (ілгерішілдік) мэдениетті 
шарасыздықтан дағдарыска мэдениеттің дамуының нэтижесі 
ретіндегі биқүндылыктардың өсуіне ертіп экеледі, осы арада 
«артқа табиғатқа» сонау патриархалдыкка кайту кажеттілігі туын- 
дайды.

Ілгерішілдікке жағымсыз катынаста бола отырып, табиғат ая- 
сына кайта оралуға үндеуінде, Руссо нактылығында, онымен бай
ланысты жағымсыз факторларды тек кешеулете түруға мүмкін 
екендігін түсінді. Ол мүны тәрбиелеу процесі аркылы істеуге бола- 
ды деп есептеді. Адам өз табиғатында о бастан өшпенді дей отыра 
Руссо тәрбиешілердің алдына осы өшпенділікті сылып тастау про- 
блемасын кояды. Ол адамды жаратылыстың тэжісі деп санайтын 
гуманисттермен де келіспейді. Оның үстіне, адамгершілік оның 
пікірінше зиянды, өйткені зұлымдықты үдайы өндіруге әкеледі. Дэл 
осылайша оның репрессивтік тэрбие үлгісі аркылы адам көптеген 
тыйымдарды игеріп алуы тиісті.
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Мәдениеттің өте маңызды репрессивтік элементі қатарына тіл 
жатады, сол арқылы адам психикасына көптеген нормалар жэне 
тыйымдар енеді. Сол себептен, адам тілдің аткаратын кызметін не 
кұрам азырак білсе, соғұрам жаксы жэне баланы тілмен танысты- 
ру ең соңғы ретте болу керек. Шетел тілдеріне оқытудың өзі үлкен 
зиян, олар калай болғанда да сананың ішкі кұрылымын киратады, 
ал, туған тілмен жазылған тыйымдар, екі ойлылыққа әкеледі.

Тэрбие мэселелерімен шұғылдана отырып Руссо ең алғашқы 
болып еркек жэне әйел мэдениетінің бар екендігіне көңіл аударды. 
Әйел өз мэнінде сактаушы, белгіліні қайта өндіруші, бірак жаңаны 
жаратушы емес. Ол өзінің бейімделгіштігіне байланысты өзінің 
жакындастары үшін кез келген өнегелік принциптерді қүрбан ете 
алады, жэне осыны (имморалды еркектерге қаршанда) әйелдердің 
адамгершілікке жатпайтын кылығы деп есептейді Руссо. Сон- 
дыктан Руссо эйелдерді тэрбиелеу процестерінен шығаруды ұсы- 
нады. Олардың балаларын үш жасынан кейін камкоршылыгынан 
айырып, оларды әскери үжымдарда тәрбиелеу керек дейді. Тек отыз 
жастан кейін, оларды моралдык нормаларды игергеннен кейін, кай- 
тадан эйелдерге жіберуге болады.

Әрине, Ж-Ж.Руссоның мэдениет туралы көптеген концепция- 
лары даулы тіпті естен тандырушы жайлар. Бірак оның зор еңбегі 
казіргі біздің уакытымызда алдымыздан шыккан өткір проблема- 
ларды коя білгенінде.

2.4. Жаңа уақыттағы және қазіргі заманның
мәдениетті ұғынуы
Жаңа дәуірде (XVII-XVIII ғ.г.) мэдениет мэселесіндегі ең кы- 

зыкты деген идеялар, Ағартушылык философиясында алға тартыл- 
ды. Бұл ерекше тарихи кезен еді, өйткені ол діннен -  элем, адам 
туралы ақиқатқа деген меншіктік құқығын тартып алып, адамның 
ақыл-ойының тәуелсіз екендігін табанды түрде дәлелдеді. Наным- 
шылдыкты сынай отырып, жаңа бейнелер жасады. Ағартушылык, 
адамзат мэдениетін бүтіндей кабылдауға, мэнділікті элемдік күш- 
тің іс-әрекетінің корытындысы деп түсіндіруге тырысты. Бірақ сол 
кезде-ак, «табиғат» пен «мәдениеттің» адам әлемінде жарасымды 
біртұтастыкта болуы мүмкін еместігі айкындала бастады.
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Мәдениеттің мүлдем жаңа жетілген 
түсінігін неміс классикалык философия- 
сының негізін қалаған Иммануил Кант 
-  (1724-1804), ұсынды. Жалпы немістің 
классикалык философиясы, мәдениетті, 
рух дамуының тарихи процесі екендігін 
карастыра отырып, адам әлеміндегі таби- 
ғат пен мэдениет кайшылыктарын түзеуге 
әрекет жасады. Осы бағытта И. Кант адам 
табиғи жан иесі ретінде ерікті емес, өйткені 
ол толығынан өзіне тәуелсіз сырткы күштің 
себебі мен салдарының жэне уақытының 

ыкпалында болады. Бүл жерде, табиғатта зоология зандылықтары 
үстем болғандыктан бар бәленің кайнар көзі де осында. Бірак 
зүлымдык фатальды (цайтпайтын) емес. Оған мэдениеттің міндетті 
түрде, жалпыға бірдей өнегелік борышының күшімен жетуі ыктимал 
(кесімді императивпен). Өзіндегі «табиғилықты» яғни айуандыктың 
бастамасын жеңудің аркасында адам өзінен адам жасайды «өзінен 
күлды» жаншып шығарады жэне адам болады яғни жабайылықтан 
тұлғалыкка айналады.

Канттың пікірінше, мәдениеттің мэні адамдағы айуандыктың, 
сезімділіктің бастамасы тек ғана акыл ойдың күшімен емес, бэрінен 
бұрын, ізгіліктің күшімен жеңуге болады.

Осы уақыттан бастап, мэдениет дегеніміз -  адамзат ақыл-ойының 
нәтижесі дін емес деген, жаңа зайырлы түсініктер калыптасты.

Оның мәдениет концепциясының негізгі басталымы дүниедегі 
екі әлемнің бар болумен байланысты: табиғат әлемі жэне бостандык 
элемі. Адам табиғи жан болғандықтан, бірінші элемге, яғни табиғи- 
жаратылыстыкка жатады жэне сондыктан ол азат немесе бостандык- 
та емес, өйткені ол пэленің кайнар көзі жаткан табиғат заңдарының 
билігінде. Бірак адам тэжірибелік ойлыакыл иесі (адамгершілік- 
тік) ретінде, өнегелі жан болғандыктан сонымен бірге бостандык 
әлеміне жатады. Мэдениет аркылы зүлымдыкпен күресіп жеңуге 
болады жэне оның түйіні адамгершілікте.

Сайып келгенде, бір жағынан адамдык өмір зүлымдыкка жэне 
мейірімсіздікке толы, бірак басқа жағынан — адам, адамдык түлға
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әлеміндегі ең жоғарғы қүндылык. Канттың ашқан мәдениеттің 
қарама-кайшылығы (антиномиялыгы) мэдениет теориясын одан эрі 
дамытуға өте маңызды болды. Сонымен ұрпақтан ұрпақка адам өз 
кардарын (задаток) жетілдіреді. Бұл өзіне тиесілі жалкаулықпен 
жэне баска да жаман қылықтарымен өзі өзіммен тұрақты күрес 
аркылы болады. Бірак мәдениеттің негізгі кайшылығы -  бұл өзінің 
бостандығына деген ұмтылыс пен когаммен анықталатын шекара- 
лар арасындағы кайшылықтар. Осы шекараны аныктаудағы іскерлік 
мәдениеттілі адамның белгісі болып табылады.

Мэдениет, Канттың, түсінуі бойынша объективті әлемнің си- 
паты бола алмайды, ол тек кана оның субъективті белсенділігін 
көрсететін адаммен байланысты. Мэдениет -  әркашан да адамның 
ішкі дәулеті, ол оған имманентті, өйткені оның адамгершілікке 
лайыкты екендігін білдіріп, оның ішкі кажеттіліктерінен шьнып, 
оған өмірдің максатын береді.

Адам, тағы сыртқы эдептіліктерді сактауғатиісті, біракбүл болып 
табылады -  не қүрам көбірек жаңа мәндер жасалса, соғүрам мэде- 
ниеттің емес, өркениеттің белгісі деп ескертеді Кант. Мэдениетке 
карагандағы айырмашылык, өркениеттілікке үйрету жеңіл болып 
келеді. Өйткені ол -  техника мен технологияның жетістіктері, бүка- 
ралықтың пайдаланатын кажеттіліктерін канағаттандыру меха- 
низмдері -  сырткы мэдениет. Сырткы мэдениетті меңгерген субъек- 
тілерді баскару жеңіл, болады. Қоғам жэне мемлекет нак осы тектес 
мэдениетке зэру, негізінен бұны өркениет деп атайды. Сайып кел- 
генде, Кант сырткы жэне ішкі мэдениет үғымын накты жэне айқын 
түрде анықтады.

Өздік мэдениет тек кана ішкі мэдениет -  өнегелілік идеялардың 
жиынтығы жэне когамның өнегелілік детерминанттары. Ол бірегей, 
эмбебаптылыкка талаптанбайды, тек кана түлғаның кайталанбасты- 
ғын білдіреді.

Егер сырткы мэдениеттің қызметіне тэрбиелеуді, теріс кылык- 
тарды жазалауды жэне қарапайым кажеттіліктерді канағаттандыру- 
ды жаткызсак, онда ішкі мэдениет әркашан да адамның ішкі бостан- 
дыктарына жетумен байланыстырылады. Сондыктан символды 
мазмұны бар бейнелер ішкі мэдениет үшін өте маңызды. Олардан 
шыға отырып адам өзінің кажеттіліктерін сыртқы себептердін
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ықпалы жасамай, өзінің кажеттіліктерін өзінің меншікті ішкі әле- 
мінен шығарады.

Қарапайым адамдарға сырткы мэдениет жаксырак көрінеді, жэ- 
не адамдардың көпшілігі сонда калады. Алайда адамдык коғам ішкі 
мәдениетке катыстыру үшін тұлғаның екі үлгісін өндіреді -  талант- 
тыларды жэне дарындарды. Таланттылар мэдениет мүраларын 
бірден-бірге тапсырады, ондағы жаңа мағыналарды, бейнелерді, 
мәдениеттегі бар мәндердің түсініктемелерін ашады. Дарындылар 
коғамда құрылғандардың бэріне шүбэ келтіреді, олар жасалған- 
дарды өндіріп кана коймай, жаңа бірдеңе жасайды, соған байланы- 
сты қоғамның қозғалысы алға карай жүреді. Тарихка жаңа мэндер 
жэне мағыналар енгізуші дарындылар өте сирек болады. Оларсыз 
тоқыраушылык күйжағдайында калып мэдениет бар бола алмас еді.
Сол себептен данышпандардың карекеті мэдениеттің жетілуінің 
межесі мэдениетте үдей түседі. Мәдениеттегі ілгерішілдік сыртқы 
мэдениетке ешбір катысы жок, ол түтастай түлғаға, оның өнегелік 
жетілгендігіне бағдарланған. Қоғам түлғаның дамуын азырак жа- 
сауға әкелсе, мэдениет соншалықты жогарырак болады.

Мәдениеттің идеалистік концепцияларының теориялык акыры 
-  Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
(1770-1831) философиясы болды. Оның 
ойынша болмыстың нағыз нактылыгына 
абсолютті ой сай келеді. Ол эуелі логи- 
када дамиды, содан соң табиғатқа жатта- 
нады жэне абсолютті pyx түрінде өзіне 
кайтып келеді. Мэдениет Гегель үшін — бүл 
абсолютті рухтың жаттану түрі, абсолютті 
рухтың жэне адамзаттың өзін-өзі тану 
тәсілі. Ол адамзатта, халыктарда, жеке 
тұлгаларда іске асады, адамдардың руха- 

ни шығармашылык өнімдерінде бейнеленіп, олардың карекеттері 
аркылы көрінеді жэне өзін таниды. Жеке адамдарда ол субъективті 
рух ретінде болады, қоғамда -  объективті рух ретінде, жэне, ақыр 
соңында, рухани мэдениетте -  абсолютті рух ретінде.

Мәдениеттің өте маңызды касиеті шығармашылык -  жаңаны 
жасау, алайда ол өз тарихының кезеңі, өз алгы шарты ретінде 
бүрынғыны сақтайды.
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Мәдениет теориясы үшін Гегель жайының маңыздылығы 
мәдениетті адамдық еңбекпен байланыстыруы болды. Гегель, адам 
коғамдық мэндегі жан иесі, оның жануарлардан айырмашылығы -  
ойлыакылға ие болуында, сонымен катар ол эр алуан кажеттіліктерді 
еңбегімен жасалған кұралдарының аркасында канағаттандыруға ка- 
білетті деген тезистен шықты. Адамның қажеттіліктерінен еңбектің 
негізінде мэдениет пайда болады. Алгашқыда -  бұл жалпы бірдеңемен 
шұғылдану есебіндегі кажеттілік жэне әдет сиякты практикалык 
мэдениет, ол зердені, зейінділікті, жадты, эдетті, өзіне шек коюды, 
тэртіпті дамытады. Ал содан соң теориялық мэдениет пайда болады.

Тарихи үдерістің негізі болатын күшті Гегель ойлыақыл деп 
есептейді, ол тек кана элемді танып қана қоймай, сонымен қатар 
сыртқы элемді өз максатына бағындырып кайта кұруға қабілетті. 
Сол себептен Гегель бүткіл дүниежүзілік-тарихи процесті ойлыа- 
кылдың дамуы ретінде карастырады. Ол мына ойға келеді, эрбір 
тарихи заман адамзаттың дамуындағы белгілі бір саты, яғни, сол 
аркылы абсолютті рухтың өзін-өзі тануы. Абсолютті рухтың мэні 
бостандык, сондыктан дүниежүзілік тарих санадағы бостандыктың 
ілгерішілдігі. Әрбір дэуірде дүниежүзілік рухтың, ойлыакылдың 
қозғаушысы халық. Гегель, халықтардың бұл рухын дүниежүзілік- 
тарихи сана бостандығының сатысы деп айткан.

Рухтың іске асуы, оның дамуы адамдардың тілегімен байланыс- 
ты емес жэне адамдар тарихта өз мақсаттары үшін карекет жасай- 
ды, бірак ойлыакыл адамдық күмарлыктарды мәжбүрлеп өзінің 
меншікті максаттарын жэне мүдцесін іске асырады. Гегель оны 
«ойлыакылдың кулығы» деп атайды. Мэдениет те осы қатаң ка- 
жеттіліктің нэтижесі болып калады.

Дүниежүзілік ойлыакыл жэне адамдарда да көрінеді. Алгашкы- 
сында -  тіл жэне сөйлеу түрінде. Жеке адамның рухани дамуы дү- 
ниежүзілік ойлыакылдың өзін-өзі тану сатыларын үдайы өндіреді, 
«баланың былдырынан бастап» жэне «абсолютті біліммен», ягни 
адамзаттың рухани дамуының барлық процесін ішінен баскаратын 
түрлердің жэне заңдардың білімі біткенше. Сонымен, мэдениеттің 
дамуының нэтижесі адамның объективті элемдегі нағыз орыны 
үғынылып, өзін абсолютті идеяның кұралы ретінде сезініп жэне сол 
білімді кабыл алуы керек.
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Ілгерішілдіктің межесі адам білімінің, адам карекетінің нагыз 
жайына бара-бар келуі. Білімнің жетілген дәрежесі мәдениеттің эр 
түрлі үлгілерін ерекшелеуге мүмкіндік туғызады. Сайып келгенде, 
мэдениеттің дамуы барысында танымның барабар түрлерінің кем- 
нен көбірекке карай козғалысының процесі орнайды, діннен өнер 
және мораль арқылы ғылымға жэне философияға. Ұлттык мәдениет- 
тер де осы түрғыда, олардың нағыз білімге сәйкестігіне байланысты 
карастырылады, олар шығыс мәдениетінен (ақицатты білімінен 
алыс) нағыз білімді игерген германды-романдык мәдениетке дейінгі 
аралыкта болды (Гггель философиясы арңылы).

Бірак өмір, күнделікті тәжірибе, бұл ойды түрақты түрде жокка 
шығарып отырды, элемнің өзі де өзгерді, бүл жағдайда классикалык 
философияның шеңберінде тануға мүмкін болмады. Мәдениетті 
талдауға жаңа философияны талап еткен жаңа заман келді.

Фридрих Ницше (1844-1900) ежелгі 
мэдениеттегі білімдерге сүйене отырып, 
өзінің «Музыка рухынан туындаған тра
гедия» еңбегінде грек қүдайлары Дионис 
пен Аполлон есімдерін байланыстыра- 
тын мэдениеттің «дионисийлік» жэне 
«аполлондық» типтері туралы идеяны да- 
мытты. Дионис өмірдің вакхилік (ежелгі 
грек жэне рим аңыздарында: өсімдіктер 
және сауық-сайран қүдайы, жүзім шар- 
уашылыгы мен шарап ашытушылардыц 
қамқоршысы) апатына, табиғат күшінің 

аласапранына, дәстүрлер мен токырауға карсы бүлікті білдіреді. 
Аполлон -  ақылдылық, сабырлылық, тыныштык пен үйлесімділікке 
талпыну.

Ницше еуропалык мэдениет пен өнер идеалын осы бастапкы 
тартыстың тепетеңдігінен көрді, ал өзі дионисийлік жақты колдап, 
үгіттеумен болған. Қайшылыкка толы ізгілік (әсіресе діндегі) пен 
бегілі бір шарттыктың кұрсауынан бос дионисийлік бастау ғана, 
күрес пен сынактарда, ең жоғарғы түлғаның типі -  «кұдіретті адам- 
ды» жасауға қабілетті.

Ол, мэдениеттің өзі табиғатқа жат нэрсені камти жүріп, өмірдің
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карсы жағын кұрайды деп қорытындылайды. Мысалы, дін, ізгілік, 
байырғы философия өмірді мойындамайды жэне осыдан келіп 
«еуропалық нигилизм» пайда болды. Мәдениет «құдіреттілікке», 
«билікті калау» түрлерінде көрінетін табиғи инстинктіні басады, 
табиғи баскыштылықта (градацияда) болатын өмірмен қарама- 
қайшы келеді. Сондықтан мэдениет құндылықтарын қайта карау 
кажет. Ницше мэдениетті жоққа шығармай, оған жаңа мэн беруге 
тырысады. Ол, мэн, өмірге өте лайыкты, өте кұндырак, жаңа, бола- 
шақ адамның типі -  «кұдіретті адамды» тәрбиелеу.

Өткен тарихтағы, кұдіретті адам бейнесінің үлгісі философтың 
ойынша, тумысынан аксүйек, көркемдік талғам тэн, табиғи «өмір- 
сүйгіш», өмірдің барлык көрністерін шынайы үнататын шағын ка
ста мырзалары болды. Ал, нағыз мэнінде қүдіретті адам -  бүкіл 
адамзат талпынатын идеал. Ницшеде Қүдайдын орнын «қүдіретті 
адам» толықтырады. «Қүдай өлді, біз оны өлтірдік» -  деп, Заратуш- 
тра аркылы хабарлайды жэне оның орнына «күдіретті адамдар» 
келу керек дейді.

Ницше үжым мен рухани бишаралықты туындататын ізгілікке 
қарсы. Рационалдық жэне парасаттылык құрылыс Нищценің, айту- 
ынша, өзінің биігі мен кұдіреттілігін жэне өзіне баска ерікті бағын- 
дыруға бағытталған белгілі бір еріктің болашағы. Сайып келгенде, 
категориялардың, пікірлердің, таным көрністерінің мақсаты -  өмір- 
дің белгілі бір түрін сақтау жэне калпына келтіру. Бірак мэдениет 
тілі өзіне тэн сақтау кызметін орындай отырып, табиғаттың не- 
месе өмірдің түп нұсқасын бүрмалайды. Бүл бұрмалау екі кезеңді 
камтиды: бірінші, алғашкы кобалжуға тікелей байланысты бейнелер, 
аңыздар, метафоралар; екінші, хаостан пайда болған интуитивтік 
«түсініктерден», адам олардың өз жүйесіне көшеді жэне өмірмен 
байланыс үзіледі, өйткені оларды түсініктер бүркемелейді. Өмірге 
деген кұштарлық үшін жасалған мүндай «бүрмалау» өмірге қас 
өзіндік күшке айналады. Мысалы, Ницшенің айтуынша, христиан 
діні адам болмысының накты кайнар көзін ойдан шығарылған аспан 
мен Құдай кұдіретін жамылу аркылы жүргізеді

Осы тектес ауыстырулар жалған ғылыми аки катка, зердеге, заң- 
дылықтарда жэне т.б. негізделген ғылымдар аркылы жалғастырыл- 
ды. Ницшенің бұл философиялык ой желісі «жүйеге» айналмаса да,
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оның өмірінің ақырына дейінгі барлық кезеңдерді қамтыды. («Злая 
мудрость», Ф. Ницше Соч. т. I, М., 1990. С. 767.)

Мәдениет түсінігінің бір жақты қалып- 
тасқан анықтамасы жоқ, өйткені оған 
көпқырлылық тэн. Мысалы, американдық 
социолог Нейл Смелзер (1930ж) сенімді, 
құндылықты, көркемдік кұралды, мэде- 
ниет түсінігінің анықтамасының символы 
ретінде қарастырады. Бүл қүндылықтар, 
кейбір топтың, жалпы жағы болып есеп- 
телінеді де, тәжірибесін тәртіпке салады 
жэне сол топ мүшелерінің қарым-қаты- 
настарын, мінез-қүлықтарын реттейді. 
Ол, мэдениетті -  құндылықтардың, нор- 

малардың, тэртіп стандарттарының жиынтығы деп түсіндіреді. 
Мэдениет -  адамдардың қылықтарын, олардың коғамға жэне 
табиғатқа қатынастарын реттейді деп көрсеткісі келеді.

Бүл мэселені осы калыпта, ағылшын- 
ның қазіргі заманғы социологі Энтони 
Гидденсте (1938 ж.) қарастырады. Мәде- 
ниеттің қүндылығы, дейді ол, адамдар- 
дың, кейбір топтардың жасаған нормала- 
рынан, өмір талаптарынан, материалдық 
өндірістерінің негізінде пайда болатын 
идеялардан түрады. Жоғарғы күндылык 
ретінде абстракциялық идеал жатады, ал 
нормалар болса, олар адамдардың өздері 
өмір бойы орындайтын, рұқсат етілген не 
етілмеген принциптер мен ережелердің 
жиынтығы.

Сөзсіз мойындайтын бір нәрсе бар, жалпы мэдениет үғымы бүл 
айтылғандармен шектелмейді. Сол себептен, мэдениет терминін 
кездестіргенде, оның ішкі мазмүнын, білімнің қай саласына жата- 
тындығын анықтаған жөн. Негізінен мэдениет үғымының ғылыми 
эдебиеттерде берілген кейбір анықтамаларын мына тұрғыда қарас- 
тыруға болады:

50



1. Терминологиялық тұрғы -  мәдениет ұғымын тек кана теория- 
лык анықтамалар катарына жатқызумен шектелмейді. Әйтсе де 
оны көрсеткен жөн. Жалпы ғылымдық, гуманитарлык эдебиеттерде 
«микроорганизмдер мәдениеті», «техника мәдениеті», ауыл шаруа- 
шылығында қолданылатын «мэдениет» терминдері сияқты ұғым- 
дарды пайдалану кеңінен орын алған.

2. Сипаттамалық -  бұл жағдайда мәдениеттің көрінуі, оның эле- 
менттері карапайым тұрғыда аталынып кетеді, мыс, салт-дәстүрлер, 
сенімдер, эртүрлі қарекеттер жэне т. б.

3. Антропологиялык-археологиялық -  мәдениетті адам карекеті- 
нің рухани нэтижелерінің «заттык» жэне мінез-кұлықтык ізі калган 
жиынтығы түрғысында карастырады. Бүл, табиғат әлеміне карсы 
түрған жасанды түрде жасалған затгык элем, яғни екінші табиғат. Жал
пы табиғат өмірінен, адамзаттың коғамдык өмірінің айырмашылығын 
камтитын адам болмысының барлык жағы. Яғни, антропологиялык 
тұрғыда -  мэдениет, белгілі бір тарихи жағдайларда адамдардың 
барлық жасағандарын, табиғаттан өзге барлық болмысын камтиды.

4. Этнографиялык -  «этнос» -  кейбір топтык мәдени ұксастык- 
тың барлығына меңзейді, белгілі бір этноска тән: материалдык 
мэдениеттерді, рухани мәдениетті жатқызады,

5. Әлеуметтілік -  мәдениетті, коғамдык өмірдің үйымдасуының 
факторы, адамдардың ұжымдык карекеттерін камтамасыз ететін 
идеялардың жиынтығы, принцитері, элеуметтік институттар ретін- 
де түсінеді.

Бүл анықтамалардың ұтымды мазмүны бар жэне мәдениеттің 
белгілі бір жақтарының мэніне катысты. Мэдениет былайша айткан- 
да, адам мен табиғаттың байланысу принципі, оның қоғамдык өмірге 
енуінің эдісі, сана сезімнің механизмі, баска күбылыстардан оқшау- 
ланбайтындығы жэне өзіне тэн автономиялығы мен бірегейлігі (уни
кальное). Мэдениет -  бүл менталды мінезділік (сананьің -  адамның 
сыртына, өзіне, өзінің рухының түбіне багытталуы). Мэдениет 
қоғамға жэне түлғаға адами мағынаны енгізуге мүмкіндік береді. 
Яғни мәдениетті болу -  бүл «колдан келтіру». Көптеген заттарды 
қолдана білу, ғасырлар бойы калыптаскан кұбылыстарды, бүгінгі 
актуалдылықты өз күйінде жэне өзі аркылы көре білу.

Сонымен, мэдениет дегеніміз, адамның өмір сүру қарекетін
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дамытатын рухани еңбегі, материалдық жэне руханилық 
нэтижелері, әлеуметтік шамалар жүйесінде жэне мекеме 
орындарында, рухани кундыльщтарда, адамдардың табигатқа, 
өзара жэне өзіне деген қатынастарында, ішкі рухани болмысы 
арқылы көрінетін уйымдастырушы тэсіл.

Мәдениет ешуақытта өзімен өзі бар болмайды, ол өйткені тек 
кана баска мәдениеттермен әрекеттестікте көрінеді. Мәдениеттің 
көрінуінде машина тектес есептеп бақылайтын кайсыбір абстрак- 
тылы субъектісі болмайды, кезкелген мәдениеттің көрермені не- 
месе зерттеушісі болады. Оның өзі баска бір мәдениеттің бөлігі 
болып келеді жэне ол өзге мэдениетті зерттей отырып, эр уақытта 
өз мэдениетінің символдармен жэне мәндерінің тілімен тұрақты 
түрде арақатынасын белгілеп отырады. Сондықтан біз тіпті өз 
мәдениетіміздің ішінде болғанның өзінде де біз онымен тұрақты 
диалогта болып отырамыз.

Сонымен, барлық қарастырылған анықтамалардың өзіндік оры- 
ны бар, олар эрбір мәдениеттің маңызды жақтарын көрсетеді. Де- 
сек те, ол анықтамалардың уақытын көрсетуге болады жэне әркай- 
сысына өзіндік принципиалды жетіспеушіліктер де тэн. Әрине 
бұл аныктамалар өзара бірін бір жоққа шығармайды бірак оларды 
тізбектеп коса бергеннен де ешқандай позитивтік нәтиже бермейді.

Бақылау сүрақтары және тапсырмалар:
1. Атараксия ұғымы нені білдіреді жэне қай дәуірге тән?
2. Зайырлы мәдениет дегенді қалай түсінесіз?
3. Мэдениет туралы теориялык және қарапайым түсініктердің 
айырмашылыктары неде?
4. «Пайдея» жэне «білімділік» үғымдары тепетең ұғымдар ма?
5. Аврелий Августин адамзат тегінің тарихи дәуірлерін қандай ұғым- 
дармен атады?
6. Ф. Петрарка қандай адамды мэдениетті жасаушы деп есептеді?
7. М. Монтеннің ойынша Жаңа Жаһан түрғындарының сөздігінде қан- 
дай сөздер жоқ?
8. Д. Виконың ойынша мэдениет өзінің дамуында қандай кезеңдерден өтті.
9. Ф.Ницше грек кұдайларының есімдерімен байланысты 
мәдениеттің кандай типтерін айкындады жэне олар нені білдіреді?
10. Н.Смелзер мәдениетті қалайша түсіндіреді?
11. Осы тараудың соңында берілген мэдениет туралы аныктаманы 
талдаңыз.
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3. Тарау

ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ МӘДЕНИЕТТІ ТАНУ 
ТЕОРИЯЛАРЫ.

3.1. О.Шпенглердің тарихи-морфологиялық концепциясы.
3.2. А.Тойнбидін өркениеттер концепциясы.
3.3. П.Сорокиннің мәдениеттің дамуыныц циклдік
концепциясы.
3.4. Фрейдтің психоаналитикалық концепциясы.

XX ғ. басындағы мәдениеттану концепцияларының дамуы, 
қоғамдағы дағдарысттардың күй-жағдайларының себептерімен бай- 
ланыстырып карастыруға бағытталған болатын. Ғ алымдар мәдениет- 
тің эртүрлі аспектілерін жэне діндерді зерттеуге ден койды. Бүл өз 
кезегінде коғамды жэне мәдениетті талдауда принципті маңызды 
кезең болды, өйткені мэдениеттануда мэдениеттің жаңа концепция- 
ларының жэне социологиялык мектептердің көрінуіне әкелді.

3.1. О.Шпенгдердің тарихи-морфологиялық
концепциясы.

Бұл теориялардың ішіндегі ең белгілі- 
сінің бірі Освальд Шпенглердіц (1880- 
1936) «Еуропаның кұлдырауы» атты 
еңбегіндегі тарихи-морфологиялык кон
цепциясы еді. Ол дүниежүзілік та- 
рихты эволюциялық процесс ретінде 
қарастырып, (Ежелгі дүние, Орта гасыр, 
Жаңа уақыт) оны, белгілі-бір ландшафтта 
айқын көрінетін өзіне тэн меншікті түрі, 
ойы бар, соньтмен катар, өзіндік өлімі бар 
көптеген куатты мэдениеттердің спектаклі 
-  деп есептеді.

Әрбір мэдениет өзіндік жанға ие болады, олардың негізі әйтеуір 
бір материалды емес жэне мәдениеттің прасимволы болып табыла- 
ды, бірак, ондағы кескіндеме, музыка, сәулет, поэзия, ғылыми ойлау
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ерекшеліктері аркылы көрінетін жан -  символ. Осыған байланысты 
эрбір мәдениеттің табиғат, сандар, уақыт туралы өзіне тэн меншікті 
түсініктері бар болады. Шпенглер айтқандай олардың әрбірінің 
«өзіне тэн меншікті психологиясы, адамдар білімінің өзіндік стильі, 
тіршілік тэжірибесі болады». (О.Шпенглер Закат Европы. Очерки 
морфологии мировой истории В 2 т. Т. 1. М, 1993. С. 483.)

Оларды талдап әрбір мәдениетті түсінудің кілті осы символ бо- 
лып табылады, ол оның мәнін жэне баска мэдениеттен айырмашы- 
лыгын тануға мүмкіндік береді. Символдар ретінде эртүрлі артефак- 
тілер алынады мысалы, ортағасырда пайда болған механикалық 
сағаттар, алысқа ататын кұрал-саймандар, кытай экімшілік жүйесі, 
египеттік пирамида, жэне т.б. Символдардың жиынтығы заман 
бейнесін тудырады, жэне де, мәдениеттің бейнесі түсінілсе, онда 
оның түпкі мэні түсініледі.

Олардың эркайсысының өзіндік ішкі кұрылымы берік қалып- 
тасқан, тұйықталған, абсолютті түрде кайталанбайтын денелерге үқ- 
сайды. Тарихта 1200 -  1500 жыл өмір сүріп басқа мәдениет түрлері 
пайдаланатын артына кыруар ескерткіш пен іздер қалдырып жоқ 
болып кетеді. Жалпы, Шпенглер, мәдениетке тэн сабақтастықты, 
адамзат мэдениетінің біртүтастығын, керек болса өткен дэуірдің 
мәдениеттерін бір шама түсіну мүмкіндігін де жокка шығарады. Ол 
мэдениеттің жеті түрін айтады: египед, үнді, вавилон, қытай, грек- 
рим, аполлондық-мая, византия-араб.

Мэдениеттің уақыт тарапынан қанат жаю барысы, Шпенглердің 
айтуынша, оның иілгіш денелерінің қатайып жансыздануымен, ыды- 
раған күрылымның жеңілдетумен, эртектілікпен, үлкен біртектілікке 
өтумен, сонымен катар, эр алуан органикалық біртүтастықты, қира- 
тушы күрестермен кездесе отырып, механикалық біртүтастықка 
өтумен тікелей байланысты. Сайып келгенде, мәдениет өзгере- 
өзгере өркениеттілікке айналады.

Шпенглер үшін біртүтас әлемдік мэдениет болуы мүмкін емес. 
Әр мэдениеттің өз тағдыры бар: «Адамзаттың ешқандай да жоспары, 
идеясы жоқ!». (Шпенглер О. Закат Европы. т.І. М, 1993. С, 151.) 
Оның ойынша әрбір халык өз мэдениетін жасауына кабілетті емес.

Бүкіл адамзат тарихында өз мэдениетінің үлгісін аяқтаган тек 
сегізі болды: вавилондық, египеттік, кытайлық, үнділік, антикалык 
(грециялыц-римдік) , арабтык, батыс еуропалық жэне Майя халык-
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тарының мәдениеті. Осы түрғылардан шықсак мэдениеттің бір 
түрлері ретінде казақ мәдениеті өзінің пайда болу сатысында 
калыптасып келеді.

Шпенглер өз зерттеулерін мынадай оймен аяқтайды: Еуропалық 
мэдениеттің гүлденуі аяқталды. Ол өркениет фазасына енді жэне 
рух әлеміне жэне өнер саласына енді өзіндік ештеңе бере алмай- 
ды. Әрбір мэдениеттің рухани сөнуінің өзіне тэн ерекше тәсілі бар. 
Европалык мэдениеттердің артында не эвристикалыкка, не көркем 
өнер өнімдеріне жатпайтын тек кана таза экспансиялык кызмет 
калды. Бірак, мэдениеттердің бүл кезеңінің барлығына ортак бел- 
гілері және ең айқындары жатсыну, практицизм, мейірімсіздік, 
рационалшылдык. Өмірдің тірі сезімінің орнына бүл жерде оны 
рационалды негізде түсіндірумен алмастыруға тырысады, сол үшін 
де көптеген теориялар жасалуда. Барлык өркениеттерде рухтан- 
ған жанды болмыс интеллектуалдыкпен ауыстырылады, акшалар 
қоғамдык өмірдің негізіне айналады, мэдениет эклектикалыкка, 
ал өнер жаңалыктары сенсациялык немесе жанжал түрімен ығыс- 
тырыладьт. Шпенглерше еуропалық элемнің барлығын өзінің 
жаңа идеяларымен таң калдырған Еуропаның кұлдырауының апо- 
калиптік бейнесі осылайша аяқталмак.

3.2. Арнольд Тойнбидің өркениеттер концепциясы
А. Тойнби (1889-1975) көптеген 

нақты материалдардың негізінде та- 
рих үдерісінің мэнін аныктауға ты- 
рысты жэне адамзат ұйымдарының эр 
алуан түрлерден тұратындығы туралы 
қорытындыға келді. Тарихи үдеріс 
көптеген жағдайларда георгафиялық 
шарттармен аныкталады, сондыктан 
эрбір өркениет («аймацтың өрке- 
ниет» деп аталатын) өзінің кай- 
таланбайтын ерекше кейібін жасайды. 
Бірак өркениеттердің бэрі бірдей та
рихи бар болуында барлык фазалары- 

нан өтуі мүмкін емес («пайда болу»,«өсу», «жарылу», «цұлдырау», 
«ыдыра\>»), -  олардың кейбірі өз даму барысында гүлденбей жатып 
тарих саханасынан жойылып кетуі мүмкін.
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Өркениеттердің мэні туралы өз түсінігін аша отырып, Тойнби, 
адамзаттың бірыңғай өркениеттері жок деп есептейді. Тек қана, 
өзіндік құндылықтарымен, мэдени шығармашылық қарекеттерінің 
үлгілерімен, тарихи дамуының бағытымен жэне материалдык- 
техникалық базисінің деңгейімен айрықшаланатын көптеген 
өркениеттер бар -  ден есептейді. Бүл ерекшеліктердің үйлесуі 
жэне мағынасы эрбір өркениеттерде өз алдына, эр түрде бейне- 
леу өнерінде, эдебиетте, музыкада көрініс табады. Тойнби, «эрбір 
өркениет өзіндік дара көркемдік стильді жасайды» -  деп есептеді. 
(Тойнби А. Постижение истории. М. 1990. С. 289) Өркениеттер 
негізіне Тойнби тіл емес, үлыстық бөліну емес, дінді жатқызды. 
Өзінің ағашқы зерттеулерінде бір-бірімен байланысты және байла- 
нысты емес 21, ал кейіннен -  26 өркениетті бөліп көрсетті.

Тойнби түжырымдаған этерификация заңы -  өте нәзік энерги- 
яны қолдану көбірек орын алатын үдемелі қарапайымдатуды біл- 
діреді. Бұл эрине жоғалту емес, өз нақтылығында ие болумен 
бара-бар. Өркениеттердің өсуі сонымен қатар өзін-өзі прогресшіл 
ішкі айкындалу барысында көрінетін діннің өрескел түрінен діни 
сананың жэне мәдениеттің көтеріңкі жэне күрделі түрлеріне ауысу- 
ына да байланысты.

Ерте ме немесе кеш пе, кез келген өркениет өзінің шарасыздық 
соңына жетеді. Оның пікірі бойынша мұны ғарыштық қажеттілік- 
пен, не болмаса географиялық факторлармен немесе нәсілдік азғын- 
далумен, сыртқы дүшпандардың шабуылымен, техника мен техно- 
логияның кұлдырауымен байланыстыруға болмайды. Негізінде 
өзінің ыдырау сатысында оған қойылған сүрақтарға адекватты 
жауап табу сәтті болмайды. Творчестволық азшылықтың жауап- 
тары колайлы болмай, сұрақтар жауапсыз калады. Сол себептен, 
өркениеттер өздерін өздері күртады.

Сонымен катар, өркениеттердің қүлауы адамдардың жандары- 
ның жік-жікке бөлінумен байланысты -  бұл кезеңде жеке түлғалар- 
дың бірнеше негізгі типтері пайда болады:

- архаистер және футурисшілдер -  қазіргі нактылықтан, зама- 
науи құндылықтардан, көпшілік жағдайда зорлықпен жасалатын 
өткенге немесе келешекке кетуге ұмтылады;

- дүниеден безгендер жэне такуалар -  әлемнен кетудің енжар жо- 
лын таңдайды;

- гедонистер -  эрбір сәттің рақатын үстап калуға ұмтылады;
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- азапшылар -  өз өмірін киюға деиінгі талпынысымен жаңаның 
түкымын себуге тырысады.

Айтылғандарды қорытындысылақ, Тойнби, ешқандай да күш 
бұл ыдырауды тоқтата алмайтындығына назар аударады. Берекелі 
жалғыз ғана жол -  кейпін өзгерту, мақсатын жэне құндылықтарын 
ең сезімді Құдай патшалығында өткеру. Бұл өркениеттің ыдырау- 
ын токтатпайды, бірақ өркениеттің баска түріне айналудың бірден- 
бір қадамы бола алады, яғни жер қаладан кұдай қаласына көтерілу 
барысындағы адамнан асқан адамға өтуге апарады. Тарихтың 
максаты да Тойнби үшін осында.

3.3. П. Сорокиннің мәдениеттің дамуының циклдік 
концепциясы.

Питирим Александрович Сорокин
(1889-1968) XX ғ. үлы социологтары- 
ның жэне мәдениеттанушыларының 
бірі болды. Ол мәдениеттің интегра- 
циялық концепциясын үсынды. Оның 
бүл тұжырымдары ең толық көлемде 
«Әлеуметтік жэне мәдениет динамика- 
сы» атты көп томдық шығармасында 
баяндалған. Ол адамзатты біртүтас 
мәдени-әлеуметтік супержүйелердің 
алмасуы ретінде карастырды. Оған та- 
рихи процесс алға басқан түзу жүрістіц 

қозғалысы сияқты емес, оның орнына, мәдениет үлгілерінің 
аяқталған циклдерінің бір-біріне алмасуы болып келетін «циклдік 
флуктуация» ретінде көрінді, олардың әркайсысының өз негізіндегі 
акикатқа деген өзіндік катынасы болады.

Олар әлеуметтік деп ат коюға болатын байланыстарды қүрас- 
тырады. Маңыздылык кұндылықтар, нормалар түрлеріне айналып 
іске асқан заттар трансформациялануға үшырайды: олардың кейбірі 
руханилыкка, ал ертелердегі элеуметтік өмірде сиқыршылыкка, 
символдарға айналады (мысалы, діни ырымдарда агаги кесінділері, 
тастар қолданылды.) баскалары -  заттық символдарга (гима- 
раттар, машиналар, күнделікті түрмыс заттары және т. б.). 
Жаппай бэріне қатысты (тотальность,) маңыздылар-кұндылықтар- 
нормалар жүріс-тұрыс мәдениетін қүрайды. Ал маңыздыларға,
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кұндылықтарға, нормаларға катысты иелілер (заттар жэне энер
гия) заттық мәдениетті құрайды. Бүткіл мәдениет жүйелердің 
жүйесі болып табылады. Қоғамдағы мәдениеттің негізгі жүйелеріне 
тіл, ғылым, философия, дін, онер, мораль, күкык, колданбалы тех
нология, экономика, саясат жатады.

Сорокиннің ойынша, мәдениет -  бүл, белгілі бір даму сатысын- 
дагы когамның барлык жараткандарының жиынтығы. Бүл оны 
коғам мен адамның карекеттерімен байланыстырады. Мәдениеттің 
екі аспектісін айырып тану кажет: ішкі -  мэн, қүндылық, мәдениет 
феномендерінің рухани мазмүны, жэне сырткм -  заттардағы 
жэне кұбылыстардағы мэнділіктің жэне кұндылыктардың мате- 
риалдануының іске асуы.

Мәдениеттің негізгі жүйекүраушы элементтеріне: маңыздылар, 
мэнділік кұраушы байланыстар жатады. Ондай байланыстардың 
үлгілеріне математикалық теңдеулер, логикалық силлогизмдер, 
заңгерлік жэне эти калы к нормалар жатады. Олар мәдениеттің ішкі 
жүйелерінің -  математиканың, логиканың, физиканың, этиканың, 
кұқықтың, философияның жэне т. б. негізінде жатады. Бүл ішкі 
жүйелермен катар технологиялар, экономика, саясат түріндегі ту- 
ынды ішкі жүйелер бар. Олардың барлык жинақталған түрлері 
супержүйені күрайды.

Өзінің жинақталтан жағдайында, олар әлеуметтік топтардан тү- 
ратын социумнан, коғамнан. институттардан, адамдардың жеке түр- 
лерінен көрінеді. Тек қана дэл осылайша жеке адамның бағыт-бағ- 
дарын, оның жүріс-тұрысына деген сенімділік жэне алдын ала көре 
алуды, әлеуметтік қатынастардың жеке адамға деген маңыздылы- 
ғын камтамасыздандырады.

Негізінен адамдардың қызығушылығы материалдық не болмаса 
рухани құндылыктарға жэне олардың эр түрлеріне ден коюына бай- 
ланысты коғамды нығайтады, не кері эсерін жасайды. Сол себептен 
мэдениетті эйтеуір бір механизмге, не ағзаға теңеуге болмайды. Ол, 
символдар мен кұндылыктар аркылы жеке бөлек дыбыстардың үн- 
дестігінен кұралатын симфонияны еске түсіреді.

Тарихи процесс дербес бүтіндік жэне негізгі деген бірнеше үлгі- 
лері аркылы аныкталады. П. Сорокин мэдениеттің дэл сондай үш 
типін көрсеткен:

- идеационалды -  шындыктың нағыз соңғы акикаты ең жоғарғы 
сезімді Қүдай болып табылады;
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- сезімділік (сенситивный) — ақиқатты нақты сезімдер арқылы 
кабылдау басым болады;

- идеал исіік -  нағыз нақтылық -  бұл сезімділік пен ең жоғарғы 
сезімділік басталымды біріктіретін шексіз көп эртүрлілік.

Идеационалды мэдениет нағыз нақтылы деп есептелінетін әй- 
теуір бір абсолютікке, Құдайға бас июмен сипатталады, ал материал- 
ды элем -  тек қана Құдайдың жаратқан болмысы.

Қажеттіліктер жэне мақсаттар рухани тұрғыда болып келеді. 
Олардың жүзеге асырылуы физиологиялық қажеттіліктерге шек 
қоюымен байланысты. Барлык денелілік күнэһарлы деп қарас- 
тырылады да, екінші дәрежелік деңгейге ығыстырылып, болмашы 
нэрсемен теңестіріледі.

Бүл элемде ғылым жэне философия дінилік пен теологиялыққа 
толық бағынышты. Сенім ойлыақылдың үстінен үстемдікте болды. 
Өнер де діннің мақсаттарына бағынды, нақтылы бейнелерде іске 
асқан өнер белгілері шын мэнінде көрінбейтін құдайлы элемнің 
құндылықтарының символдары болды. Өнер туындыларының ба- 
тырлары -  қүдайлар, періштелер және қасиеттілер. Ғажап туын- 
дылар Құдай еркінің арқасында туады ал суретшілер -  тек оның 
колындағы аспап қана деп есептелінді.

XII ғасырдың соңына қарай Еуропаның ғасырлар бойы негізгі 
құндылық болып келген Қүдайдың бірте-бірте ығыстырылуымен 
байланысты орта ғасыр мәдениетінің қүлдырауы басталды. Олардың 
орнына жаңа қүндылықтар үсынылды жэне мәдениеттің сезімділік 
типі беки бастады.

Сезімділік (сенситивтік) мэдениет өзнің шын мэнінде эмпири- 
калық, зиялылық тұрғыда болды. Өйткені, ақиқатқа деген өзіндік 
катынасында пайдалылыққа яғни прагматикалыққа және гедонисти- 
калыққа айрықша көбірек мэн берді. Бұл мэдениеттегі адам эр түрлі 
нанымдарды ескі ұғымға сену, қиял немесе елестету ойындары деп 
есептеді. Сенситивтік, немесе сезімділік мэдениет, нақты шындык 
деп тәжірибеде берілген элемнің маңыздыларын мақүлдайды. Адам 
сезімдік қажеттіліктерді канағаттандыруға бағдарланған жайлылық- 
ты, комфортты бағалайды. Сондықтан бүл мәдениетке материализм, 
релятивизм жэне скептицизм тэн, ал ғылым оның өте маңызды сың- 
арласы болып саналады. Ғылыми ақиқаттарға қарама-қайшы келе- 
тіндердің барлығы жоққа шыгарылады.
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Сол себептен, Еуропада Қайта өрлеу заманынан дами бастаған 
сенситивтік мэдениетке табиғи кұқық, қоғамдык келісім, ойлыа- 
кылды эгоизм жэне прагматизм сияқты теориялар тэн.

Әрине когам мэдениетінің даму тарихындағы кұндылыктардың 
салыстырмалығы скептицизмге, цинизмге жэне нигилистік ойларға 
экелмей коймайды, когам моралдық, ойдың жэне мәдениет хаосына 
тіреледі, бұл коғамның опат болуы немесе жағдайдан шығу жаңа 
кұндылықтардың жүйесін өңдіре алуында.

Мэдениеттің идеалисттік типі. Мэдениеттің бұл екі үлгілері- 
нің аралығында өзіне сол жоғарыда көрсетілгендердің екеуін 
қосушы идеалистік мэдениет бар. Онда сезім интеллектімен, сенім 
-  ғылыммен, тэжірибелік таным -  интуициямен теңеседі. Адамның 
ойы дүниенің арғы жактағы элеміне ұмтылдырылған емес, со- 
нымен катар бір сәттік игіліктерге шоғырланған емес. Олар дара 
үзінділер түрінде осындағы жерде бар болуы да мүмкін болатын, 
идеалдылыкты, ойлыакылды ретіліктегі элемді жақтайды. Мүндай 
мэдениеттегі нақтылы шындықта -  материалды, сезімдік жарым- 
жартылай, ал ең жоғары сезімдік, руханилықта жарым-жартылай 
бола алады. Сондықтан адам бір жағынан руханилык кажеттілік- 
терін канағаттандырса, дэл осылайша материалдык кажеттіліктерін 
де қанағаттандыруға тырысады, алайда рухани кұндылықтарын 
жоғарырак бағалайды.

П.Сорокин мэдениет үлгілерінің ешкайсысы өзіндік таза түрінде 
болмайды деп есептейді. Кез келген заманда мәдениеттің бұл үш 
түрі нактылы болып отырады, бірак олардың бірі басым. Содан соң 
оның «ара салмағы» бірте-бірте кемиді, жэне оның орнына баскасы 
басымдық танытады. Мэдениет үлгілерінің құндылыктар жүйе- 
сінің бірі эзірше жас, жаңа болып тұрғанда оған деген ынталылык 
басым, оған сенеді жэне оған ереді. Бірак ыдырау жэне дағдарыс 
заманы келеді.

П.Сорокин «мэдениет энергиясы» ұғымын енгізді. Осы мэде
ниет энергиясының аркасында адамның рухани потенциалы кө- 
бейеді жэне оның мүмкіншіліктері арта түседі. Ол халыктарды, 
элеуметтік топтарды біріктіреді, олар бірлік пен татулыктың куатты 
күшіне айналады. Адамзаттың бұл жасампаз энергиясының өте 
маңызды кайнар көзі маххабат болып табылады. П.Сорокин ма- 
хаббат энергиясының үш аспектісін бөліп көрсетеді: ғарыштык, 
биологиялык және психологиялык.
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Сорокин қазір үстемдік етуші сезімділік (сенситивтік) мәдениет 
өзінің күнделікті өмірінің кұндылыктары айналасына шоғырландыра 
отырып діннен жэне моральдан азат болуға үмтылады. Олардың ба- 
тырлары фермерлер, жүмысшылар, үй иесі эйелдері жэне кылмыс- 
керлер тіптен жындылардың да болып келуінің өзі кездейсоқ емес.

Бірақ мүндай мәдениет абсолютті идеалдарынан айрылтан, 
сезімдік рахатқа жэне тілектеріне деген үмтылыс шегіне дейін 
жеткізілген. Бүл мәдениет батыс әлемінде, алты жүз жылдай 
басымдылық танытып келеді, бірақ қазір оның уақыты, өтіп келеді. 
Мәдениет дағдарысы өнердің тауарға, айналып, жарнамаға қосым- 
ша болуы арқылы, көрінеді. Ақиқат жүйесінің нақтылығы шайы- 
лып көмескіленеді, акиқат пен адасушылықтың аралык шекара- 
сы жоғалады. Дүниеге деген көзқарастар жалған ғылымилықпен, 
жалған философиялықпен, жалған діни түсініктермен жэне жал- 
ған сенімдермен араластырылып ауыстырылады. Кез-келген 
жүріс-түрысты ақтай отырып, адамгершілік жэне қүқық ұсақ- 
талады, сондықтан олардың адамдарды біріктіруі тоқтайды. Де- 
мократияның аясында анархия орнайды. Адамдар арасындағы 
катынастарда жабайы күш басымдылык танытады.

Сорокиннің пікірі бойынша, дағдарыстың мэні батыстық -  фи- 
ло-софия, дін, ғылым, құкык, мораль, өмір сүру салты, неке, жанүя 
сияқты мәдениеттің негізін құраушы түрлердің ыдырауында. Бүл 
дағдарыс өмірдің, ойлау түрлерінің жэне жүріс-тұрыстардың даг- 
дарысы. Сондыктан Еуропалык сезімділік (сенситивтік) мәдениет- 
гің опат болуы шарасыздыкпен байланысты. Бірак, Сорокин одан 
ешқандай да трагедияны көрмейді. Керісінше, бүгінгі дағдарыс тек 
қана кэрі мэдениеттің өлімі емес, сонымен қатар, азаптан туатын 
жаңа мәдениеттің пайда болуы.

3.4. З.Фрейдтің психоаналитикадық концепциясы.
Мэдениет қүбылыстарын түсіндіру үшін психологиялық ғылым- 

ды қолдану идеясы австриялық психиатор жэне психологі Зигмунд 
Фрейдке (1856-1939) жатады. Оның бүл идеялары көптеген білім- 
дердің өрістеріне таралды -  социологияға, педагогикаға, өнер тео- 
риясына, мэдениеттануға жэне т.б. Оның психологиялық талдау тео- 
риясында мэдениет теориясының жүйелік негізі болмаса да, адам 
психикасының эртүрлі сұрактарын карастыру барысында Фрейд 
көркем шығармашылық табиғатымен байланысты проблемаларды 
талдап онер жэне мэдениеттің функцияларын айқындауға тура келді.
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Оны мәдениеттің психоаналитикалык теориясының авторы 
ретінде есептелінуі, шығармашылык процестерді мэдениет құбы- 
лыстарын түсіндіруде алғаш рет психологиялық факторларды 
қолдануымен байланысты. Ол өзінің концепцияларында адам пси- 
хикасының үш деңгейлік қүрылымнан күралатындығы туралы 
болжам жасады.

Бірінші деңгей -  өзіне сокыр ырыксыз 
сезімдерді, жауапсыз күштарлықты, ал- 
ғашкы тілектерді, токтаусыз канағаттануға 
ұмтылатын жағдайларды косып алушы жэне 
табиғи тегі аркылы болатын -  санасыз Сол.

Адам психикасының бүл деңгейіндегі 
санасыз Сол -  санадан тәуелсіз, адам жа- 
нының түлғасыздык басталымы, біздің ті- 
лектеріміздің жэне жүріс-тұрыстарымыздың 
барлығының негізі. Бүл әлем, кепілге адам 
психикасына салынған ырыксыз сезімдер, 
бақылаусыз жэне адам қарекетіне эсері бар 

санамен сезілмеген тілектер элемі. Санасыздық біздің өмірімізге 
белсенді түрде килігеді, ал біздің жүріс-тұрыстарымызды біздегі Мен- 
санамыз басшылық етеді деу, қиялдық іс.

Біздегі барлық шоғырланған алғашқы ырыксыз сезімдер, адам 
баласының жүріс-тұрыстарының қозғаушы күштері. Оларға либидо -  
жыныстық ырықсыз сезім, үрпак жалғастыру үмтылыстары, сонымен 
қатар мортидо -  агрессияльщ ырықсыз сезім, өлімге жэне қиратуға 
үмтылу жатады. Сондықтан сананың жіңішке кабыршағының аста- 
рында оның жіптіктей болтан бейнелерімен жэне таза логикалығымен 
катар бұркыраған қараңғы тұңғиык сарқырайды.

Екінші деңгей -  санасыздык пен сыртқы дүние арасында делдал 
болушы жэне қоршаған элем туралы акпараттарды кабылдап өзін- 
өзі сактаудағы эрекеттерін реттейтін -  саналы Мен.

Сана (Мен) -  деңгейінде, адам өзінің Менін бакылай алады. 
Мен табиғат жэне коғамдар әлемінде өзінің тірі қалуын қамсыз- 
дандырады, ол сондықтан объективті жағдайларға икемделе оты- 
рып реалдылық принципін басшылыкка алады. Бірақ, өзін канағат- 
тандыру принципімен басқара отырып біздің санамыз эр уакытта 
санасыздыктың жойкын күшімен тұракты түрде үшырасып отыра- 
ды. Сондыктан көпшілік жағдайда Сол өзінің кұштарлығын Мен- 
нің саналы шешімдерін жасыру аркылы жеңіске жетіп отырады.
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Мен жэне Сол тікелей ұшырасқан жағдайда санасыздық жеңіске 
жетеді, өйткені онда адамның бар психикалық энергиясы шоғыр- 
ланған. Бірақ, адам, Сол дегенді тек қана өзінің мақсаттарына 
бағындыру арқылы коғамда өмір сүре алады.

Үшінші деңгей -  өзіне тиымдарды, әлеуметтік жүріс-тұрыстар 
нормаларын, түлғаның тәрбиелену барысындағы алғашқыда сана- 
сыз меңгерілген ар-үятты біріктіретін аекан-Мен.

Асқан-Мен, -  бүл, әке-шешенің беделінің өкілеттігі бойынша 
болатын міндеттілік, моралдык цензура өрісі. Асқан-Мен -  бүл өзіне 
тэн адам психикасына бағытталған, оның өзі де санасыздық түрде 
көрінетін ерекше элемдік мэдениеттің проекциясы. Бұлар, Сол 
энергиясын басып алу үшін санасыздык өріске енген мэдениеттің 
нормалары жэне қүндылықтары. Сонымен, Фрейдтің ойынша, сана- 
сыздықта бірлесіп эрекет жасайтын екі қарама-қарсы басталым бар 
-  инстинктивті табиғи жэне мәдени-әлеуметтік.

Мәдениеттің қайнар көздері. Сублимации механизмі. Дәл 
осы Асқан-Мен адамның инстинктивті қүштарлықтарын жеңуге 
мәжбүрлейді, нэтижесінде адамзат мэдениеті пайда болды.

Фрейд мәдениеттің кайнар көздерін іздеу барысында адамзат 
мэдениетінің пайда болуына дейінгі күй-жағдайын талдауға көңіл 
аударады жэне мәдениеттің пайда болуын «жабайылықтағы әкені 
өлтірумен» байланыстырады. Фрейдтің пікірі бойынша, бүның іздер- 
лері көптеген халықтардағы сонау алғашқы-қауымдық салт-жоралық, 
тотемдік күрбандық шалуларда сакталды. Алғашқы-кауымдық 
кездегі тотемдік жануарларды салтанатты түрде сойып руқауымы- 
мен жеу рәсімі сол бұрынғы желінген эке рәсімінен қалған.

Бірак эке өлтірушіліктен кейін, үлдары үлкен күнэһарлық сезі- 
мінде болып ендігі жерде әкені өлтірмеу жэне инцесті (қан арала- 
суга) жасамауға ру ішінде тиым салынды. Дэл осылайша, кейбір 
халықтардағы сақталған тотемдік салттар адамдардың тұңғыш 
күнэһарлығын еске түсіреді. Ал осы алғашқы тиымдар ұрпақтан- 
үрпаққа мүра ретінде қалдырылып Эдипов комплексін қүрастырды 
жэне мәдениеттің базалық негізі болды.

Сонымен, психоаналитиктердің айтуынша санасыздық адам 
психикасының негізі болып саналады, оның ең көне түйіні, ал 
ойлыақыл жэне сана, психиканың өркениет жағдайларының нәти- 
жесінде кейіннен пайда болтан тек қана сыртқы қабығы іспеттес. 
Санасыздықтың саналылықтан бөлінуі мэдениеттің пайда болу 
кезеңінен басталады. Бұл уакыттары адамның ертеректе еркін кана-
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ғаттандырылған агрессиялык жэне нәпсі кұмарлықтары коғамның 
моралдык нормаларымен жэне эдеттерімен басыла бастайды.

Қоғамның жэне мэдениеттің даму өлшеміне байланысты норма- 
лар мен тиымдар да көбіне -  көптеп келеді. Сондықтан мэдениеттің 
дамуы жоғарыланған сайын, нормалардын жэне тиымдардың сан- 
дарының көбейуіне, адамдык эуестіктің канагаттанбай калуына 
байланысты, адам соғұрам өзінің бакытсыздығын сезеді.

Бірак либидо жэне мортидо тек мәдениет нормаларымен тос- 
кауылданған. Ал канағаттанбаған кұштарлыктар жинактала отырып 
адам психикасын «тасып жаткан қазанга» айналдырады. Сол себеп- 
тен олар ауық-ауық «таркалуы» тиісті, жэне де коғамға ең кауіпсіз 
жолмен. Дэл осылайша сублимация механизмі пайда болады, ол 
либидо жэне мортидо энергиясын коғамдык жэне мэдениеттегі 
шығармашылық мақсаттарга аудара отырып әртүрлі карекеттердің 
түрлеріне айналдырады. Спорт, ғылым, өнер, рухтанган махаббат 
-  бүлардың барлығы Фрейдтің пікірі бойынша алгашкы ырықсыз 
сезімдердің сублимациялық өнімдері. Бүл психикалық каурыт 
күштерді бэсеңдететін мәдениеттің өте маңызды элементтері, жэне 
солармен катар дін жэне өнер жатады. Сол себептен олар мэдениетте 
бірте-бірте үлкен мағынаға ие болады.

Фрейд концепциясы XX ғасырдың ғылымы мен когамдык ой- 
лардың дамуына үлкен ықпалын көрсетті. Әрине, онда жетіспейтін 
жактары көпак -  пансексуализм, санасыздыкты биологияландыру 
концепцияларының кейбір жактарының антропологиялык зерттеу 
фактілерімен сәйкес келмеуі. Бірак бұл концепцияның жетістік жағы 
жеке түлғаның балалык шағының ерте дэуірін, түстерін, эмоциялык 
өрістерін зерттеу болды.

Бақылау сүракгары және тапсырмалар:
1. О.Шпенглер мэдениеттегі кескіндеме, музыка, сэулет, поэзия,
ғылыми ойлау арқылы көрінетін жанды калай атады?
2. О.Шпенглер бөлген мэдениеттің жеті түрін атаңыз?
3. О.Шпенглердің ойынша Еуропалык мәдениеттің экспансиялык
қызметін көрсететін белгілерін атаңыз?
3. А. Тойнби үшін тарихтың мақсаты кайда апарады?
4. П. Сорокин мәдениетті кандай үш типке бөледі.
5. П.Сорокиннің пікірі бойынша дагдарыс мәдениеттің қандай
түрлерінің ыдырауына байланысты?
6. 3. Фрейд жасаган адам психикасының үш деңгейі қалай аталады?
7. 3. Фрейдтің либидо жэне мортидо үғымдары нені білдіреді?
8. З.Фрейдтің сублимациялық өнімдері туралы пікірлеріңіз қандай.
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4. Тарау

ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ МӘДЕНИЕТТІ ТАНУ 
ТЕОРИЯЛАРЫ

4.1. К. Юнгтін үжымдык санасыздык концепциясы.
4.2. Б. Малиновскийдің функциональдық мәдениет 
теориясы.
4.3. Й. Хейзингтің ойындык мәдениет концепциясы.
4.4. Л. Гумилевтің пассионарлык мәдениет теориясы.

4.1. К.Юнгтың ұжымдық санасыздық концепциясы.
Фрейдтің адам өмірінің биологиялык 

жактарын абсолюттендіруі тек кана жал- 
пы психикалыкты талдауға карсы болтан 
ғалымдар жағынан да сынга ұшырап кой- 
ған жок, сонымен катар оның жакын із- 
басарлары да карсы болды. Солардың 
қатарында өз ойларын «Архетип жэне 
символ» атты еңбегінде көрсеткен Карл 
Густав Юнг (1876-1961) болды.

Юнгтің санасыздык мәдениетті түсінуі 
Фрейдтен тіптен өзгеше болды. Ең ал- 
дымен, ол Фрейдтің пансексуализмін 
жэне мэдениеттің барлык кұбылыстарын 

эротикалык тұрғыда түсіндіруін теріске шығарды. Сонымен катар, 
Юнг жеке тұлғаның баска кұрылымын үсынды. Медиумдердін 
транстык күй-жағдайларын, елестеулерін жэне акылының алжа- 
суын зерттей келе, ол мынадай шешімге келді: пайғамбарларда, 
акындарда, діни козғалыстардың негіздерін калаушыларда (сол 
ауру адамдардагы сияқты) сананың терең астарынан келетін 
бір дауыс болатын сиякты. Олардың көпшілігі өз білімдері жэне 
өмірбаянына байланысты транс уақыттарында келген мәдениеттің 
күрделі символдарын біле алмады. Осының негізінде Юнг адам 
психикасындағы жеке емес үжымдык санасыздыктың бар екендігі 
туралы қорытынды жасайды.
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Санасыздық, оның ойынша, біздегі Меннің инстинктивті өмір 
өрістерімен байланысты көзге елестетілмейтін резервуар. Онда 
элемдік мәдениет тарихы арқылы бәрінен өтетін алғашқы түрлер 
көрінеді -  типтік бейнелер, символдар. Оларда адамның кұпиялык- 
ка, өмірінің мистикалык жағына қатыстылығының барлығы көрі- 
неді. Қашан Санасыздык сана аймагына кіргенде, онда белгісіздер 
жэне түсініксіздер оларда қоркыныш тудыратын бірдеңе сиякты 
кабылданады.

Сайып келгенде, Фрейдтің, адамның жеке басына тэн санасыз- 
дығымен катар, Ю нгбарлықадамдарғатэн үрпактан үрпакқаберіліп 
отыратын жэне жеке адамның психикасының негізін қүрайтын 
ұжымдық санасыздықтың болатындығын мақүлдады. Оларға ту- 
мыстан болатын бағдарламалардың жэне әмбебап мінез-қүлықтар 
түрлерінің ықпалы арқылы болатын карапайым жүріс-түрыстар 
реттері (сөзсіз рефлекстер) ғана емес, сонымен қатар кабылдау, ой- 
лау, елестету жатады.

Ұжымдык санасыздық өмірлік тәжірибе барысында табылып 
алынбайды, ол туғаннан бастап адамның жанында болады, бірақ 
биологиялык жолмен берілсе де таза табиғи күш ретінде болмай- 
ды. Ұжымдық санасыздыктың негізгі қүрылымдық элементтеріне 
архетиптер жатады. Ол -  ұзақ уақыттар бойы жинақталған адамзат 
мәдениетіндегі үжымдық психикалық тэжірибе. Олардың ықпалы 
аркылы мифтерде жэне символды бейнелеулерде көрінетін бейне
лер, ойлар жэне өмір сүрген жэне өмір сүріп жатырған адамдардың 
сезімдері қалыптасады.

Алайда олар үгынылғанда санасыз өрістен сана өрісіне ауысып, 
ол архетиптер саналы бағдарга (нұсқау жолга) айналады. Осыдан 
соң олар санасыздықтан шығады.

Юнг мәдениетті Фрейдтен баскаша анықтайды. Егер Фрейдте 
мэдениет Асқан-Мен үғымымен қосылып Сол үғымына қатысты ол 
оппозицияда түрса, ал Юнгте саналылык жэне санасыздык бірін- 
бірі толыктырады. Олардың екеуі де мэдениеттің кайнар көздері 
болып табылады.

Сондықтан санасыз күштерді елемеуге болмайды, олар үшін 
бара-бар символдык-мәдениетті табу кажет. Өмір толыктығын 
сезінуді бізге санасыздық түйсігі береді, өйткені шығармашылык 
жэне шабыт өзінің бастауын осы архетиптерден алады. Ал жаны- 
мыздың «қараңғы жақтарынан» бізді әсіресе діннің жасаған
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көптеген символдары қорғайды. Мысалы, дінге сенетін адам эркашан 
да Құдайдың көмегіне кұлдык ете алады және көмекке шақырады. 
Юнг бойынша, Құдай да, жындар сиякты, адамды еліктіруші, сол 
мәдениеттің бейнелеріне сәйкес символдарына айналған архе үлгі- 
лер сиякты. Онымен үндесу адамға белгілі бір жағдайларды орын- 
дауда көмектеседі. Сондыктан, мәдениет санасыздыкпен күрес жүр- 
гізбейді, ол санасыздыкпен диалог жүргізеді. Дәл осылайша адам 
жанының бүтіндігі камтамасыз етіледі.

Юнгтің пікірі бойынша, XX ғасырдағы еуропалык мәдениет дағ- 
дарысы нак сондай басып ену болды -  бір жағынан, техникалық 
прогрестің үстемдігі және екінші жағынан символды білімдердің 
кұлдырауы, әлемнің «жадын тарқату (расколдовывание)». Нәтиже- 
сінде жекелік жэне бүкаралык психоздар, жалган сэуегейлік, 
бұкаралык без-берекеттіктер жэне соғыстар.

Дагдарыстан шығу үшін, еуропалык мәдениеттің өзгеруі тиіс, 
жоғалған адам жанының бірлігін калпына келтіру керек. Ол үшін 
санасыздыкка кіріп жэне оны сананың қазынасына айналдыру ке
рек, бірак онда калып коймау керек, ондай жағдайда толык малы- 
нып жэне өзін санасыздыкпен теңдестірп коюы да ғажап емес. 
Оның ойынша, біз каншалыкты санасыздыктың еркінде болуға 
тиісті болсак, олар да соншалыкты дэрежеде біздің санамыздың 
қүзырында болуы керек.

4.2. Б. Мадиновскийдің функциональдық мәдениет
теориясы.
Функционалдык бағыттың ең ірі өкілі поляк тегінен шыккан 

агылшын ғалымы Бронислав Каспар Малиновский (1884-1942) 
болды. Ол мәдениетті, адамның эр түрлі карекеттеріндегі материал- 
дык жэне рухани өндірістерінің интеграцияланған жиынтығы ре- 
тінде карастырды. Бүл түргыға сэйкес мәдениеттің негізінде эртүрлі 
биологиялык қажеттіліктер жатады.

Этнограф, социолог Б.Малиновскийдің еңбектеріндегі негізгі 
назар, мәдениеттегі айырбас жэне байланыстар проблемалары бол
ды, нәтижесінде айырбасталған мәдениеттердің «аукымына» кара- 
мастан жаңа мәдениет пайда болады. Сонымен катар мәдениетті 
күрайтын эрбір белек элемент тек кана өзіне тэн рольдерді орындап 
қоймай, онсыз мэдениет бар бола алмайтын буындарды кұрайды.
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Б.Малиновский мэдениетті біртұтас, 
үйлесімді жүйе түрғысында түсін- 
ді, мэдениеттің әртүрлі жақтарын осы 
біртұтастыкта зерттеуді талап етті.

Малиновский мәдениетті материал- 
дық жэне рухани өндіріс өрістеріндегі 
адам қарекетінің эр түрде көрінуін 
қарастыра отырып мэдениеттің негізін- 
де жаткан биологиялық қажеттіліктерді 
айқындады. Мәдениет, Малиновскийдің 
пікірі бойынша, элементарлық биоло- 
гиялық (азыңқа, киімге, баспана, текті 
жалгастыру) қажеттіліктерге деген ре- 

акциялардан қүралады. Оларды канағаттандыра отырып адамдар 
үйлер салады, киімді әзірлейді, азықты, отын жэне т. б. табады. Со- 
нымен бірге ол коршаған ортаны және мәдениетті жасайды.

Қоғам ол үшін -  ерекше түрдегі биологиялық организм, табиғи 
бейімді жүйе, қоғамның өзінің өмір сүру жағдайының жэне оның 
мүшелерінің кажеттіліктерімен сэйкес келуі. Сонымен мэдениет 
Малиновский үшін -  бүл заттық жэне рухани жүйе, адам өзінің бар 
болуын солардың аркасында қамсыздандырады жэне өзінің алдына 
қойған мақсаттарды шешеді.

Негізгі (алгашқы) кажеттіліктерден баска Малиновский туынды 
(екінші цатардагы) қажеттіліктерді де көрсетті, олардың пайда бо- 
луы енді табиғатпен емес, мэдениеттілі ортамен байланысты. Ол 
мүндай қажеттіліктерді элеуметтік императивтер деп атайды. Бүл 
кажеттіліктер экономикалык айырбаста, әлеуметтік бақылауда, 
білім жүйесінде жэне т. б. Бүл қажеттіліктерді қанағаттандыру 
нәтижелері де мэдениеттің бір бөлігі болып санлады.

Негізінде дэл сол сияқты туынды қажеттіліктерді қанағаттандыру 
кұралдары, жүйелік бүтіндікті кұрайтын бірліктерден түрады, олар
ды Малиновский институттар деп атады. Әрбір институт белгілі 
бір қажеттілікті канағаттандырудың кұралдары мен тәсілдерінің 
жиынтығы. Бірге алынғанда, институттар мәдениеттің құрылымын 
құрайды. Сол себептен, қазіргі заманның өркениеті Малиновскийде 
элеуметтік институттардың өте күрделі органикалық жүйесі түрінде 
көрінеді, яғни тарихи калыптасқан қоғамдық өмірді реттеуші меке-
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мелер түрлері жэне олардың әркайсысы адамдардың алғагпқы жэне 
екінші қажеттіліктерін канағаттандыру функциясын орындауға 
багытталған. Мэдениеттің негізгі максаттарының бірі элеуметтік 
тэжірибені сактау, дамыту жэне оларды келесі ұрпаққа тапсыру бо- 
лып табылады.

Әрбір мәдениет өзіне-өзі кұнды. Мәдениеттің барлық кұбылыс- 
тары уакыт сынағынан өтеді, тек өмірде бірте-бірте бекітіле оты- 
рып күн астынан орын алады. Мәдениет күбылыстарындағы осыған 
үксас кызметтерді орындаушы баска бэсекелестерге карағанда 
мәдениет өзінің нэтижелілігін дэлелдеуде. Бүл процесс эр түрлі 
адамдардың жэне эр түрлі әлеуметтік топтардың мәдениеттің бе- 
лгш! бір элементтерінің пайдалығын жэне дүрыстығын әркалай 
бағалаумен шиеленіскен. Бүл бақталастықта ең нәтижелісі, арза- 
ны, ыңғайлысы жэне әмбебап элементтері сақталынады жэне тірі 
қалады. Сондыктан мәдениетте ескірген немесе кажеті жок эле- 
менттердің болуы мүмкін емес.

Осыған байланысты Малиновский қызметкерлердің жаксы ниет- 
пен болса да тұрғыяықты халықтың өміріне дөрекі түрде араласуын 
тікелей айыптаған. Ол, мэдени дэстүрді жою әлеуметтік организ- 
мнің сактағыш касиетінен айырып оның кұрып кетуіне әкеледі деп 
есептеді. Сол себептен, тектен-текке мэдениет жүйесінің бүтіндігін 
бүзуға болмайды.

4.3. Й. Хеизингтің мәдениеттің ойындық 
концепциясы

Мәдениеттің ойындык концепцияс- 
ының ең жарқын өкілі -  голландиялык 
мәдениеттанушы Йохан Хейзинг 
(1872-1945), өзінің «Homo Ludens» -  
«Ойнаушы адам» кітабын 1938 жылы 
шығарған. Негізгі лейтмотиві: ойын 
мәдениеттен бұрын болған, ойын мәде- 
ниетті жасайды. Тап осы идеяны растау 
үшін ол тарихтың жэне мәдениеттік- 
ойындықтың ең терен кабаттарын тал- 
дады. Ойын онда тек кана мэдениет 
кұраушылык фактор ретінде емес, соны- 

мен катар, коғамның күй-жағдайларының межесі ретінде көрінеді.
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Ғалымның пікірі бойынша, адам қарекетінің кез-келгенін тал- 
дағанда ол ойыннан бөлек ешнэрсе емес сиякты көрінеді. Барлық 
мэдениет шығармашылығын поэзияны, музыканы, адам ойын, 
моральді, жэне мәдениеттің мүмкін болатын барлык түрлерін 
ойынға балауға болады. Сол себептен Хейзинг адам коғамының 
ертелердегі даму сатыларындағы ойын мен мәдениетті теңдестіріп 
қана қоймайды, сонымен қатар, мэдениетті ойыннан шығарады, 
мәдениеттен бүрын пайда болған ойын мәдениетті жаратады.

Қазіргі заман мәдениеттануында мэдениеттің ойындық кон- 
цепциясы елеулі орынға ие. Дэл осы ойын еңбекпен жэне окумен 
катар адам карекетінің түріне жатады, соның аркасында жеке адам 
өзінің адами қажеттіліктерін қанағаттандырады. Балалық шақта 
ойын бірінші орында түрады, алайда есейгендер де шахмат, лотерея, 
футбол, биржада, театрда жэне кинода т. б. ойындарын жалғастыра 
береді. Сондықтан ойын -  бүл, адамның мәдени карекеті, онда ол 
табиғатты жэне әлеуметтік әлемді қайта қүрады, адам өзін тұлға 
ретінде қалыптастырады.

Ойын мэдениеттен бүрын болған, өйткені ойынның барлык 
негізгі сипаттары адамзат коғамының пайда болғанына дейін оған 
тэн болған жэне жануарлардың да ойындық мінез-құлықтарына 
катысты болған. Өйткені олардың ойыны еркін жэне оларға өзіндік 
тұрғыда куаныш әкеледі. Сонымен бірге олар кайсыбір ритуалға 
үқсас нәрселерді, айқын дене түрыстары сияқты жағдайды сақ- 
тайды, жауыз жэне қаһарлы сияқты болып қылымсиды, кейбір 
заттармен ойыншық сияқты қатынасады. Осылайша жануарлар да 
ойын инстинкті қатарынан шығады.

Адамзат мәдениеті ең алғашқыда эуеліден «ойнатылған» ойын 
түрінде көрінеді. Адамзаттың архаикалык қоғамында карекеттің 
барлық түрлерінде ойынды артык көрді. Дэл осы ойындар аркылы 
котам өзінін өмір жэне әлем түсінігін калыптастырды.

Эрине, адам ойыны жануарлардың ойынынан әлдеқайда күрде- 
лірек. Жануарлар ойыны -  адам ойындарының алғашқы жасаушалар- 
ындай-ак. Өйткені адамдык ойын қогамдык жағдайлардың ықпалы 
арқылы дамиды жэне физиологиялык организмнің қажеттіліктерін 
қанағаттандыру арнасынан да алыстап кетеді.

Ойыннын мәдениеткалыптастырушы касиеті. Ойынның бүл 
сипаттары бірнеше аспектілер арқылы көрінеді.
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1) Ойын ең алдымен, адамға өз әрекеттерінде еркін болуды 
береді, елестетуге ынталандырады жэне күнделікті материалдык 
мұктаждықтармен байланыссыз өмірге мэндер енгізеді. Бұл рухани 
мәдениеттің пайда болуына әкеледі.

2) Ойын белгілі бір объективті жағдайлармен байланыссыз, 
адамдардың өздері аркылы болатын ережелерді сақтауды талап 
етеді. Бұл баска адамдар арасында өмір сүру үшін бостандыкка 
шек кою қажеттілігі туралы түсінікті дамытады, яғни белгілі бір 
реттіліксіз еш нәрсенің болуы мүмкін емес.

3) Нәтижесінде моральда, баска да адам өмірін реттейтін норма- 
лар пайда болады.

4) Қоғамның дамуына жэне адамдардың ара-катынастарын 
реттейтін басқа да өлшемдерді жасайды.

5) Ойын эдетте жарыспен байланысты. Сол себептен адамды 
жаксы нэтижеге жету ге итермелейді, оны жетілгендікке, кереметтікке 
ұмтылуға талпындырады. Бұл, өз кезегінде, мэдениеттің барлык 
өрістерінде шығармашылыққа ынталандырады.

6) Көпшілік жағдайда дэл осы ойын коғамға элеуметтік идеал- 
дарды өте жиі береді. Бүл идеалдардың өздерінде ойындык элемент- 
тер басым болып келеді, өйткені олар армандармен, киялдармен, 
утопиялык ұсыныстармен байланысты.

Хейзинг ойынның эр түрлі ерекшеліктерін талдай отырып мына 
белгілерін айрыкша көрсетеді:

• ойын эркашан өз әрекетінде бостандыкпен байланысты, 
адамды ойнауға ешкім күштемейді. Сондықтан ол ешкімге міндет 
жүктемейді;

• ойын бегілі бір пайдалылыкты, не өмір кажеттіліктерін қа- 
нағаттандымайды немесе заттык кызығушылыктармен байланысты 
емес. Ойынның мақсаты -  оның өзінде, үтканынан ғанибет алу;

• ойын әруакытта нактылыктың өлшемінен шығып киялдын, 
ойдың өрісіне өтуді білдіреді;

• ойын эркашан да күнделікті өмірдегі кеңістік пен уакыттан 
дербес болады. Сондыктан оны кайталауға болады;

• дамыған ойын ойыншыларды топка, достык бірлестітерге 
біріктіруге үмтылады жэне ол, ойын шектерінен асып жатады.

Идеалдарды іске асыру үшін бүткіл дэуірдіңөзі «ойнауы» мүмкін, 
мысалы, антикалык кұндылыктар мен идеалдарды жаңғыртуға 
талпынған ренессанс мәдениетін айтуға болады. Бірак мәдениет та- 
рихында ойынның ролі эркашан да бірдей емес еді. Мэдениеттің
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дамуы барысында ойындык сэт екінші жаққа шегінеді, сакральді 
өрісте еріліп кетеді, ғалымдықта жэне поэзияда, құқықта, саяси 
қарекет түрлерінде кристалданады.

Ойынның ығыстырылуы XVIII ғ. бастап қоғамның рухын прак- 
тикалык, парасаттык тұрғыдағы пайдалылық деген үғымға ие болу- 
дан басталады. Бұл экономикалык күш жэне экономикалык ынта 
тарихтың дамуын анықтайды деген адасушылықты тудырды. Еңбек 
жэне өндіріс идеалға, ал көп кешікпей, сиыну обьектісіне айналды. 
XX ғ. өзін толық көрсетуге жеткен бүндай жағдай еуропалық мәде- 
ниеттің дағдарысын білдіреді. Тәжірибешілдік, іскерлік, пікірлердің 
үстамдылығы ойындыктан басым түсті, пайдасыз «ережелермен ой- 
наудан» гөрі «мақсаттылыкка бейімділік» жэне кажеттіліктің дэре- 
жесі жоғарырақ болды. Ойынның игілік пен риясыздыққа негізделген 
жағы казіргі заман адамының азғындықпен жэне мейірімсіздікпен 
үштасқан жүріс-тұрысымен қарама-қайшы келді. Оған куэ -  нағыз 
қырып-жоюмен ерекшеленген дүниежүзілік соғыс, оларда бұрынғы 
эскери ойынның мейірбандылығынан ештеңе де қалмаған.

Ойын, дәстүрлі мэдениетті қүраушы факторлықтан, бүгінгі күні 
ойындық карекеттің суррогатына айналды -  спортка, үйымдаскан 
ғылыми-техникалық қүмарлыққа. Рухани жэне физикалық бірлік- 
тен ойын тек физикалық қабығын ғана сақтап қалды деуге бола- 
ды. Ойын өзінің қоғамдық жэне көпшілік сипатын жоғалтып алды, 
өйткені оған катысушылардың неғүрам көбірек болтан сайын со- 
турам көрермендер азырақ болады, жэне бул жеке тулғаға жемісті 
болып келеді. Бүгіндері ойынға қатысушылардан гөрі көрермендер 
едэуір көп. Ойынның рухани күшінен, Хейзинги пікірі бойынша, 
тіпті өнердің өзі айырылды. Оның өнімдерін адамдардың көпшілігі 
тұтынады, бірақ оны өз өмірінің қажетті бөлігі ретінде санамайды, 
әсіресе оны өздігінен өздері жасамайды, түтынбайды.

Мәдениеттің дағдарысынан шығу жолын Хейзинг жаңа коғам- 
дық рухты таратумен, мэдениеттілі сананың кең турғысында ойын- 
дықтың табиғаттын қайта туындатумен байланыстырады.

4.4. A. Н. Гумилевтің пассионарлық мәдениет 
теориясы
XX ғ. мәдениетті тану теорияларын жэне тужырымдамаларын 

салыстырмалы түрде зерттегенде олардың қазіргі заман әлемінің 
мэдениетін тануы өзінің шеткі мозаикалығымен біркелік- 
сіздігімен сипатталады. Жогарыда карастырылған теориялармен
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жэне тұжырымдамалармен қатар олардың құрамына жаратылы- 
стану арқылы мэдениеттің пайда болуы жэне дамуын түсіндіруге 
талпынған мәдениеттің биосфералық концепциясы енді. Бұл кон
цепция мәдениетті, жердегі биоөрістің жэне бүткіл әлемнің да- 
муының заңды кезеңі деп есептейді.

Этностардың пайда болуын қарастыра отырып Гумилев оларды 
табиғат феномені болып калатын биофизикалық кұбылыстар сияқты 
анықтайды. Ол үшін этнос -  өзінің кұрылу сәтінде энергия куатын 
алатын жэне этногенездің барысында жүмсайтын дискреттік үлгі- 
дегі түйық жүйе.

Ғарыш, адам жэне биоөріс идеяла- 
рының байланысы Лев Николаевич 
Гумилевта (1913-1992) этносты өмірге 
жаңадан тудырушы пассионарлық түрткі 
туралы болжамыныц негізін кұрады.

Гумилев этностардың пайда болу 
мэселесін карастыра отырып, оларды та- 
биғи феномен ретіндегі биофизикалык 
қүбылыс деп анықтайды. Ол үшін этнос 
-  дискреттік үлгідегі тұйық жүйе өзінің 
пайда болу кезеңінде, энергия қуатын 
алады жэне бүл энергияны этногенездің 
кейінгі процесінің жүруіне жүмсайды. 

Бүл энергия биогеохимиялык энергия тектес, кезінде Вернадский 
ашқан, күннің жэне гарыштык энергия селі сияқты өзгертілген 
биоөрістің тірі нәрселері.

Бұл энергетикалык сел -  мыңдаган жылдарда Жерде бірнеше 
рет өтетін ғарыштык ерекше сэулеленудің ерекше түрі, өзінің бары
сында өткен аймақтарында айрықша мутацияга экеледі. Қоршаған 
ортадан энергияны тіршілік әрекетіне қажетті деңгейден көбірек 
кабылдауға кабілетті адамдар пайда болады. Бүл эффект адамдардың 
ерекше касиетінен көрінеді, Гумилев оны адамдардың қарекетке 
деген үмтылысындағы асқан белсенділік -  яғни, пассионарлық 
деп атады. Егер осындай пассионарлық түрткілер өтетін аумақта, 
табиғаттың эр түрлі көріністері ландшафтылықпен шектес болса 
жэне эр түрлі халықтар өмір сүрсе, тек соған ғана тэн, мінез-кұлық 
стереотиптерімен жэне ерекше сана-сезімімен айрықшаланатын 
жаңа этностың пайда болуы мүмкін.
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Сонымен, этногенез -  энергияны шығындаумен байланысты, 
пассионарлык түрткі кезеңінде алынган 1500 жылдан бері жалғасып 
келе жатқан энергетикалық үдеріс. Этнос өзінің даму барысында 
бірнеше сатылардан өтеді.

Пассионарлық түрткіден кейін 200-300 жылға созылатын көте- 
рілу фазасы келеді. Ол жаңа этностың ыкпалын кеңейтумен байла
нысты, өзінің алдына жаңа күшті мемлекет жасауды максат түтатын 
жэне сол үшін кез-келген кұрбандыққа баратын пассионарилерін 
жасайды. Оларды қоршаған халықтар жаңа этносты аса белсенді 
адамдар кауымы сияқты түсінеді, бірнеше белгісіз тайпалар орнын- 
да кенеттен пайда болады жэне олар көпшілік жағдайда өз максатын 
белсенді түрде баска көршілердің есебінен сактауға тырысады.

Содан соң акматикалық фаза орнайды, онда пассионарилер са- 
нының көбейуіне байланысты, пассионарлык куат аса биік деңгейге 
жетеді ал, пассионарилер енді жалпы мақсаттар туралы емес, 
өздерінің жеке кажеттіліктеріне ден коя бастайды. Жекешеліктің 
өсу шегі пассионарлықтың молдығымен қиюласа отырып этносты 
пассионарлык кызуға жиірек үшыратып отырады, шегіне көтерілу 
фазасында қаркынды өсуге, кеңеюге жұмсалған артык энергия, ішкі 
дауларга ауысады. Келесі үш жүз жыл жалғасып жататын бүл фаза, 
этнос өміріндегі ең бір ауыр шак -  бұл азаматтык соғыстар дэуірі 
жэне мәдениеттің жоғалтыла басталуы.

Ақыр аяғында, пассионарилердің үлкен бөлімі бірін-бірі жоя- 
ды, ол этностың пассионарлык куат деңгейін күрт томен түсіруге 
әкеледі. Нэтижесінде жарылу фазасы — екі жүз жылға үласатын 
дағдарысты фаза келеді.

Бастан өткізілген күйзелістерден кейін адамдар табысты емес 
тыныштыкты қалайды. Бұл этностың келесі инерциялык фазасына 
өтті деген сөз. Онда аз да болса жоғарылау жүреді, ал, содан соң 
пассионарлык куаттың акырындап төмендеуі жүреді. Мемлекеттік 
өкіметті, әлеуметтік институттарды нығайту жүреді, материалдык 
жэне рухани кұндылыктардың қаркынды корлануы, белсенді түрде 
коршаған ортаны өзгерту жүргізіледі. Этноста «алтын орташа» 
типі басымды болып түрады -  заң бұзбайтын, іскер адам. Мәдениет 
жэне тәртіп бүл уакыттары соншалыкты жетілген болады, тіптен 
сол уақыттағы адамдарға ешкашан да өзгерместей көрінеді. Бірак 
пассионарлык куат деңгейі үдайы төмендей береді, ол болмай 
коймайтын қүлдырауға әкеледі.
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Этностың карттык кезеңі -  обскурация фазасы келеді. Бұл, 
этностың жасы 1100 жылга жеткенде болады. Бұл уакыгтары пас- 
сионарлык куат теріс өлшем деңгейіне дейін төмендейді. Бұл конст- 
руктивті қарекет жасауға мүмкіндік бермейді, этнос сол бұрынгы 
қорлардың есебінен өмір сүреді. Нэтижесінде қоғамдык организм 
ыдырай бастайды: сыбайластык жемқорлык накты түрде ашык ма- 
кұлданады, қылмыстылык жаппай таралады, эскери күш өзінің со- 
гысқа жарамдылығын жогалтады, өкіметке тобырдың көңіл-күйімен 
ойнайтын үятсыз арандатушылар келеді. Этностың саны жэне оның 
жер көлемі едэуір кыскарады, ол баска пассионарлық көршілерінің 
жеңіл олжасы бола алады.

Обскурация фазасы этникалық жүйенің опат болуынан бүрын 
болады немесе этностың тек аз ғана маңызды сау бөлігі жете алатын 
гомеостаз күй-жағдайына өтеді.

Кейде регенерация фазасы -  этникалык жүйенің уакытша калып- 
тасуы обскурациядан кейін шеттерінде сакталған мекендердің 
этностық пассионарлығы есебінен болуы мүмкін. Бірак қалай 
болғанда да, бүл белсенділік шайып өткендей кыска этногенездің 
аякталу карсаңындагы мемориалды фазасы болып келеді. Бұл фаза- 
да үдыстык жүйе пассионарлыгын жоғалтады, және бүрынғы мәде- 
ниет дэстүрлерін сактауды оның тек бөлек мүшелері жалғастырады. 
Ата-бабаның карекеттеріндегі батырлык фольклорда, аңыздарда 
үрпак жадында калып өмір сүреді.

Этникалык гомеостаз түріндегі мемориалдык фазадан аякталған- 
дыкка ауысу өте жайбаракат сипатта өтеді жэне бұрынгы дәстүрлер- 
дің бірте-бірте ұмытыла бастаған сиякты көрінеді. Тіршілік циклі 
ұрпақтан ұрпакка кайталанады, жүйе бағытталған белсенділіктің 
кандай бір болмасын түрлерін көрсетпей табиғат ландшафтысы- 
мен тепе-теңдікті сақтайды. Этнос бүл уакыттары тұтас дерлік 
үйлесімді адамдардан түзеледі, олар өзін жэне өз әулетін бәрімен 
камтамасыз ету үшін, жеткілікті түрде еңбек сүйгіш, бірак өмірде 
бірдеңені өзгерту кажеттіліктері мен кабілеттіліктерінен айрылған.

Сондай күй-жағдайда этнос егер тек кана агрессия кұрбаны бо
лып, апатты жағдайға үшырап немесе ассимиляцияланып қалмаса 
шектелмеген ұзак уакыт бар бола алады. Мысалы осындай күй- 
жағдайда Австралия, Шеткі Солтүстік халыктар аборигендері 
өмір сүруде.

Даму циклының жаңа кезеңі тек пассионарлык түрткімен келуі



мумкін, сонымен бірге жаңа пассионарлық популяция пайда бола- 
ды. Бірақ бүл көне этносты қайта құрмайды, этногенездің жаңа ба- 
сталымын бере отырып кезектегі өзге орамын жасайды, сондыктан 
да Адамзат жер бетінен жоғалмайды.

Сонымен, этногенез -табиғи  процес, ал мәдениет пассионарлык 
күй-жағдайды туындататын табиғи орта, этнос жэне гарыштык 
мутацияның органикалык әрекеттестігінің нэтижесі. Пассионарлык 
энергия мәдениеттің эрбір этносында айрықша кристаланады. Онда 
этностың өзіне тэн ойлаудың өзіндік типі жэне жүріс-тұрыстың 
ерекше стереотипі бейнеледі. Бірак сонымен бірге жаңа этностың 
қалыптасуының негізін кұраушы халықтардың бүрынғы мәде- 
ниеттермен генетикалык байланыстарының ізі болады.

Пассионарлык концепция ғарыштық, күннің, геологиялык жэне 
мәдени-әлеуметтік процестерді косуға, халықтардың пайда болуын 
жэне даму бағытын түсінуге мүмкіндік береді.

Бақылау сүрактары жэне тапсырмалар:
1. К.Г.Юнгтің ойынша адамдарға тэн, үрпақтан ұрпақка беріліп отыра- 
тын жэне психикасының негізін құрайтын деп нені мақүлдады.
2. К.Г.Юнг бойынша үжымдық бисаналыктың негізгі кұрылымдык 
элементі ретіндегі архетиптерге не жатады?
3. Б.К.Малиновский пікірі бойынша элементарлық биологиялык 
кажеттіліктерге нелер жатады.
4. Екінші катардағы кажеттіліктерді Б.К.Малиновский қалай атады?
5. И.Хейзинг бойынша мәдени шығармашылық ойын кандай фор- 
малардан түзіледі?
6. И.Хейзинг бойынша ойынның мәдениет қалыптастырушы сипат- 
тарының көріну аспектілерін атаныз?
7. Адамдардың карекстке деген ұмтылысындағы асқан белсенділікті 
Л.Н.Гумилев қалай атайды.
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5. Тарау

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨРКЕНИЕТ. МӘДЕНИЕТ 
ҮЛГІЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ДИНАМИКАСЫ

5.1. «Мәдениет» және «өркениет» үғымдарының
арақатынасы.
5.2. Мәдениет динамикасы

5.1. «Мәдениет» және «өркениет» ұғымдарының 
арақатынасы.
Ғылыми эдебиеттерде бұл сұрактың үш ұстанымы бар: теңдес- 

тіру, қарама-қарсы қою жэне өзара себептілі ретінде.
Алғашқыда бұл ұғымдар мэндес сөздер сияқты көрінді, ешқан- 

дай да қарама-қарсы қойылған емес. Ағартушылық дэуірінің фило- 
софтары тек кана дамыған мәдениеттен өркениеттілік туады де- 
уден табжылмады. Ал осыған сәйкес, өркениет мәдениеттіліктің 
кемелдігінің жэне халділігінің көрсеткіші болып саналды. Дэл 
осындай ұстанымдарды біз А. Гумбольдтың жэне Э.Тайлордың 
еңбектерінен көреміз, олар «мәдениет» ұғымымен катар «өркениет» 
ұгымын бір-бірімен жиі ауыстырып пайдаланды. Ал Фрейд болса 
мәдениет жэне өркениет адамдарды жануарлардан айырады деп 
табандылық танытты. Бұндай ұстанымдардың негізі бар, өйткені 
мэдениет жэне өркениет өзара көптеген көрсеткіштері арқылы 
үйлесімді. Мәдениеттің, дэл солайша өркениеттің элеуметтік 
табиғатты бар, тек қана адами қарекеттің нэтижесінде болып, 
адамның табиғат әлеміне карсы түратын жасанды мекені «екінші 
табиғатты» жасайды.

XVIII ғ. соңына таман неміс философтары жэне ағартушылары 
арасында мэдениет жэне өркениетті карама-карсы кою дэстүрі 
көріне бастайды. Сайып келгенде, мэдениет адамның ішкі дәулеті 
болып келеді, оның рухани дамуы, бостандығының өлшемі. Ал 
өркениет болса адамның өзіне арналмаған заттарды түрлендіру 
аркылы оның өзгертілген элемі сияқты, сонымен катар оларға сол 
қоғамдағы эртүрлі элеуметтік топтардың қол жетерлік дэрежесі. 
Мэдениет жетілген түлғаны, жасампаз-адамды қалыптастыруға 
багытталған.Өркениет идеалдызаңбұзбайтыназаматтытэрбиелеуге
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бағытталған, өйткені ол жалпы кабылданған ақикаттың абсолютті 
дүрыстығына дэл келетін стандартты ойлаумен байланысты. Дэл 
осылайша «өркениет» ұғымы урбанизациямен, тығыздықпен, ма
шина тираниясымен синонимдес болып келеді.

О.Шпенглердің, Н.Бердяевтің, Г.Маркузенің жэне баскалары- 
ның эйгілі мәдениеттанымдық теориялары осы рухта жасалған. 
Мысалы, Шпенглерде, мэдениет тірі организмдермен салыстыры- 
лады. Сол себептен де, олар өздерінің дамуында туу, гүлдеу жэне 
өлім сатыларынан өтеді. Мәдениеттің дамуының соңғы корытынды 
даму фазасы -  кұлдырауды жэне опат болуды Шпенглер өркениет 
деп атайды. Сондыктан ол үшін өркениеттің негізгі сипаттарына 
мыналар жатады: діни сенімнің қүлдырауы, өнердің азуы, матери- 
ализмнің жэне кұрғак рационализмнің таралуы, шығармашылыктың 
нэтижесіздікке ауысуы, рухсыз техникалык.

Бердяев өз жүмысында мэдениет пен өркениеттің, ерекше сипат- 
тарын айшықтайды бірак ол, сонымен катар оларды синхронды да- 
миды деп есептейді. Оның ойынша, мәдениетте руханилықтың, жеке 
адамдылықтың, ақсүйектіліктің басталымы дамиды. Сонымен катар 
мәдениетке сапалылық, мэнерлілік, эстетикалық, тұрақтылыкка деген 
ұмтылыс жэне консерватизм сияқты сипаттар тэн. Ал өркениеттілік 
материалдылықтың, әлеуметтік-үжымдыктың, демократияльщтың 
дамуымен байланысты. Сонысымен өркениет тираждауға, жалпы 
кол жетімділікке, пайдалылыкка үмтылады. Сондыктан, Бердяев 
өркениеттің пайда болуы тіршіліктіктен, ол адамның табиғатпен 
күресінде храмдардан жэне діни дәстүрлерден тыскарылықтан келді. 
Егер мәдениеттің жаны болса, ал өркениетте -  тек әдістер мен құрал-

саймандар -  дейді.
Мэдениет пен өркениеттің арака- 

тынасы туралы бүдан да ащырак айтқан 
философ жэне социолог Г.Маркузе 
(1898-1979) болды. Ол үшін өркениет 
-  бүл қатал, салкын, күнделікті нак- 
тылық, ал мэдениет -  мэңгі мейрам. 
Ол мэдениеттің рухани еңбегін өрке- 
ниеттің материалдык еңбегіне қарама- 
қарсы қойды, калайша жай күндер 
мейрам күндеріне карама-карсы түрса, 
кажеттіліктің патшалыгы -  бостандык 
патшалығына, табиғат -  рухқа.
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Алайда, мэдениет пен өркениетті қарама-қарсы койғанмен, 
философтар жэне мэдениетті танушылар олардың бір-бірімен 
өзара байланысты екендігін, тіпті бірі біріне себеп екендігі жайлы 
білді. Сол себептен, бұл проблема жайлы парасатты жэне өлшемді 
көзқарастар пайда болады, енді оның жақтаушылары мэдениет пен 
өркениеттердің айырмасына селкос карамайды, бірак, олар өзара 
әрекеттестікте жэне бір-біріне сіңсіп кетуі де мүмкін екендігі жайлы 
көзкарастар калыптасты.

Мэселенің осындай түсінігін біз Л.Морганан таба аламыз, ол 
адамзат тарихын үш сатыға бөлді -  жабайылық, тағылық жэне өрке- 
ниеттер. Бүл тұрғыны марксизмнің негізін салушылар бөлісті. Бүл 
түрғыдағы «мэдениет» үғымы «өркениет» үғымынан кеңірек, өйткені 
мэдениет адамзат қаншалықты болса соншалыкты бар болады

Сонымен қатар мэдениет өзіне тэн айрықша коды аркылы өрке- 
ниеттің түқым қуалаушылық механизмімен есепке жатқызылады, 
онда оның үрпақтан ұрпаққа берілетін барлық өмірінің негізгі 
кезеңдері жазылған. Басқаша айтқанда, өркениет материалдық 
дене болып табылады жэне адамдар өмірінің әлеуметтік үйымы, ал 
мэдениет әлемдегі өмір үшін қүндылықтық бағдарларды береді. Со
нымен қатар, мэдениет сақтайды жэне белгілі бір коғамның өзіне 
тэн ерекшелікті тапсырады. Ол мәдениеттің түйінін күрастырушы 
ерекше кұндылықтар жүйесінде нықталып бекиді. Мэдениет 
элеуметтік организмнің тұрақтылығын, сонымен қатар бейімделуін 
жэне өркениеттің динамикасын камсыздандырады. Сол себептен, 
мэдениет пен өркениет тек бірлікте ғана бола алады.

Дегенмен, мэдениет немесе өркениеттің қайсысы маңыздырақ 
екендігін түсінуді -  коғамның құндылықтарының парадигмасы 
анықтайды. Егер өркениет мэдениетке кызмет етіп жэне оны одан 
эрі қарай дамуына жағдай жасаса, онда коғамда материалдық және 
рухани кұндылықтардың арасында үйлесім байқалады, бүл әрине 
тап осы қоғамның нақты алға басуын қамсыздандырады.

Егер мэдениет өркениетке бағынса жэне оған қызмет етсе, онда 
материалдьщ кажеттіліктер жэне қүндылықтар басым болып келеді, 
прагматизм жэне пайдакүнемділік қожалық етеді, рухани таяздыққа 
экеледі. Өкінішке орай, соңғы кезде өркениет өзінің прагматизмімен 
мэдениетті дағдарысқа жиірек үшыратуда.

Сонымен, өркениет пен мэдениеттің арасында не абсолютті 
үйлесімдік, не толыкканды сыйымсыздық жоқ. Олардың арасын-
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да нақты үш түрлі байланыс бар. Олардың біріншісіне -  генетика- 
льщ, өйткені дэл сол мәдениет өркениетті туындатады, сонда өзін 
объективтендіреді. Мәдениеттің генетикалык коды өркениеттің 
материалдық денесінде іске асады. Олардың байланыстарының 
екінші түрі -  кұрылымды-функционалдык, өйткені мәдениет жэне 
өркениет адам қарекеттерінің бірінсіз бірі болмайтын рухани жэне 
материалдык жақтарын іске асыруға қызмет етеді. Ал, үшінші 
түрі, өркениет өзіне мәдениетті бағындыруға үмтылдыратын дис- 
функциональды байланыс. Бұл жағдайда мәдениет кұндылыктары 
үмытылады және оның жаны жоғалады. Бүл жаңа мәдениеттің 
фундаментіне жатқызылатын жаңа қүндылыктардың көрінуі тиісті 
екендігін білдіреді, бүлар осы қүндылықтардың объективтелінетін 
жаңа өркениет көрінуіне тиісті болады.

5.2. Мәдениет динамикасы
Сонау тастан жасалған балтадан бастап казіргі заманның 

компьютеріне дейінгі, жабайы адамдық табынан кұқықтық мем- 
лекетке дейінгі адамзат өткен жол мэдениеттің өзгерістерге жэне 
кұбылмалыкка толы екендігіне куэ. Алайда эр түрлі халыктардың 
мэдениеттерінің өзгерістері эртүрлі каркындылықпен өтіп жэне 
эр түрлі нәтижелерді береді. Мысалы, жылдам даму үстіндегі 
еуропалық өркениетпен қатар жүздеген тіптен мыңдаған жылдар 
бойында Азия, Африка жэне Австралия халықтарының мәдениеті 
ешбір өзгеріссіз катар өмір сүруде. Барлык мэдениеттану тео- 
риялары жэне мектептері мэдениеттің осы өзгерістеріне өзіндік 
түсініктерін беруде.

Осы бағыттағы алғашқы талпыныстарды біз мифтерден көре 
аламыз. Өйткені мифтердегі мүндай түсініктердің негізінде табиғат 
пен адамның бірлігі туралы түсініктер жатыр жэне де әлемдегі 
барлық құбылыстар мен процестер адами сезімдер мен көз ал- 
дына елестетулері жэне мінез-күлықтары арқылы түсіндірілді. 
Осы тектес жағдайларды коне грек мифтерінен табуга болады, 
онда қоғамдық адамның өміріндегі барлык оқиғалар күдайлардың 
қалауымен жэне тілектерімен байланыстырылды. Дүниежүзіліктер 
діндер - христиандық, ислам, буддизм - әлемдегі болып жатырған 
барлык өзгерістерді күдіретті Қүдайдың еркіне жатқызды.

Мәдениет өзгертерінің рационалды себептерін іздеуді фило- 
софияда карастырылған болатын. Онда бұл себептерді элем мен
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қоғамның ішкі даму заңдылықтарынан жэне осы зандылықтарды өз 
мақсаттарында қолданатын адамдардың қарекетінен тапты.

Мәдениет динамикасы туралы ғылыми түсініктер XIX ғ. 
эволюционизмінің төңірегінде пайда болды. Алайда ол уақыттары 
«динамика» терминінің өзі қолданысқа енбеген. Ғалымдар дамудың 
барысын абсолюттендіріп мэдениеттегі қозғалыс қарапайымнан 
күрделіге үласады деп есептеді.

Қазіргі уақыттары мэдениеттегі даму деп мэдениеттің ішіндегі 
кез-келген трансформациялык өзгерістерді айтатын болды. Оларға 
реттелгендік, қарқындылық, тұрақтылық немесе дағдарыстарды ту- 
ындататын реттелмегендік, баяулық, түрақсыздық жатады.

Мэдениет динамикасы туралы түсініктер, оның өзгерістері және 
дамуы, саяси және шаруашылық циклдерін, өнердің, ғылымның, 
күнделікті өмірдің динамикалық бірқалыптылығын бакылаумен 
негізделеді.

XX гасырдан бастап мэдениеттің сипаттары жэне ондағы 
өзгерістердің бағыттылығы туралы түсініктердің кеңейтілген 
түрлері пайда болды. Қазір өзгерістер деп тек қана дамуды 
қарастырмайды сонымен қатар мәдениеттің ішіндегі кез келген 
трансформациялануды айтады. Оларға дағдарыстар, көнеге оралу- 
ды, толығынан жойылуды жэне басқалар жатады. Сонымен қатар 
мәдениеттің реттелген жэне тэртіпке салынбаған, қарқынды және 
әлсіз, түрақты жэне тұрақсыз, дамуға немесе дағдарысты сипатта- 
рын туындататын жылжымалыгы жэне мәдениет түрлерінің транс- 
формациялануы туралы айтыла басталды

Бүгіндері мэдениет динамикасы деп тек кдна дамуды емес со
нымен катар мәдениеттегі кез-келген өзгерісті, оның қүрамдас 
бөліктерін, белгілі бір бөліктерін, белгілі бір күй-жағдайларды ту
ындататын кезеңдер ретінде түсініледі. Сонымен даму жэне өзгеру 
мэдениет динамикасы түрлерінің бірі ретінде қалыптасты.

Мэдениет динамикасының - типтері жэне түрі, ондағы 
өзгерістердің үлгілері (модельі), детерминанттары жэне мэдениет 
динамикасының механизмдері бірте-бірте үзақ зерттеулердің 
нәтижесінде бір топ мэселелер анықтала басталды. мэдениет 
динамикасының моделі мэдениетке сырттай қарауға мүмкіндік 
туғызады.

Мэдениет динамикасының модельдері (үлгілері). Мэдениет 
динамикасы оның оралымдық циклі, өзгерістері - саяси жэне
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шаруашылық циклдерінің (кезендерін) дамуына жэне өнердегі, 
гылымдагы, күнделікті өмірдегі динамикалык ыргақтары туралы 
түсініктері бақылауға жэне зерттеуге негізделеді. Мэдениет дина- 
микасын бағалауда жеке адамның тіршілік циклдері де әжептәуір 
мағынаға не бола алады.

Зерттеушілер өздерінің байқауларының нэтижесінде, тарихтағы 
жэне мәдениеттегі өзгерістер тізбекті сатылардың бекітілуіне не- 
месе күй-жағдайларға ие болады деген түжырымға келді. Орныи 
басушылық жэне мәдениеттегі өзгерістер екі түрде бар бола ала
ды. Біріншіден, эволюциялық үдеріс түрінде, мэдениет жүйелерінің 
күрделі үйымдасқан деңгейініңжогарылауыныңкайтымсыз мәнінен 
түзеледі. Екіншіден, қайталанып отыратын білгілі бір фазалардың 
немесе күй-жағдайлардыц тізбегін үсынатын уақытша шеңбер 
түріндегі (циклдік). Дүниежүзілік тарих жэне мәдениеттердің 
нақты дамуын көрсететін бүл екі «таза» гүрден өзге мэдениет 
динамикасының тағы да басқа бірнеше үлгілері бар.

Циклдік үлгі (модель). Мэдениет динамикасы туралы алғашқы 
тарихи түсініктер уақытша шеңбер түрінде (циклдік), сонау ертедегі 
әлемде Қытайда, Үндіде, ежелгі Грекияда элемнің мифологиялык 
үлгілерінің шеңберінде пайда болды. Олар оқигалардың мэңгі ай- 
налыста болатындығын жэне өздерінің қайнар көздеріне мэңгі 
қайтып отыратындығы жайлы ойларға негізделді, сонымен қатар, 
табиғаттағы жэне мэдениеттегі қүбылыстардың оқтын-оқтын 
кайталанып отыратындығына сенді.

Мэдениет динамикасының циклдік үлгісін алғаш рет жүйеге 
келтірген Гесиод жэне басқа да антикалық ойшылдарга жа- 
тады. Оның көзқарастары бойынша адамзаттың жалпы тари
хи уақыттардағы қозғалыстың мэңгілігі ретінде торг дәуірге 
бөлінеді - алтын, күміс, мыс жэне темір гасыры болып. Әрбір 
дэуір мәдениеті өзіне тэн күй-жағдайлармен сипатталады. 
Тарихтың мэні - түрақты түрде кайталану, нақтылы қоғамның 
ерекшеліктерінетэуелді болмай жалпы заңдарды жаңғырту. Өз да- 
муында қоғам алтын ғасырдан неғүрам алысырақ кетсе, бастапқы 
идеалды үлгі - архетиптен ауытқуы соғүрам күштірек болады. 
Сондықтан да, адам мэні негізінде өзгермейді деп есептелінді, дэл 
осы ауытқулар мэдениеттің торт кезеңдерінің эрбірін анықтады. 
Ол уақыттары мэдениет моралдық нормалардың, биліктің сипа- 
тын мінез-күлық, ұрпақтар байланысы, мэдениет құндылықтарын
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меңгеру тәсілдерінің жиынтыгы ретінде түсінілді. Алтын гасырда 
адам кұдайларга теңелді, әлемде махаббат, теңдік төрелік етті, 
ұрпактар арасында тығыз байланыстар болды. еңбек етудің 
қажеттілігі болмады, өйткені өмір сүруге қажетті заттардын, 
барлыгы тікелей табиғаттыц өзінен алынды, кажет десе білімді 
де сол табиғаттан алды. Темір ғасырға жақындаганда адамдар 
толық естен шықкан моралдык үстанымдарға, барлықтарының 
барлықтарга қарсы соғысына келді, ұрпақтардың байланысгары 
жоғалтылды, табиғатпен үйлесімдік жойылды.

Дамудың ақырғы кезеңі мэдениеттің дағдарысына әкелді, эдетте 
адамга карсы табиғаттың бүлігімен байланысты. Дағдарысты 
түтас күйінде тек қана негативтік кұбылыспен байланыстыруға 
болмайды, өйткені ол мэдениетті акырғы күйреуіне әкелмейді, ол 
оны эуелгі нүктесіне кайтарады. Бір нүктеде өткен мен келешек 
түйіседі, олар бір бірініц инварианттары болыгі калады. Бүндай 
циклдер шексіз кайталанды, міне мэцгі кайталанудың жэне өткенді 
дэріптеушіліктің мэні осында.

Инверсия. Мәдениет динамикасының циклдік үлгісінің бір 
түрі инверсия болып табылады, онда өзгерістер шеңбер түріндегі 
айналыста болмайды, маятниктің тербелісі сияқты мәдениеттің 
бір мағыналарынан екінші бір полюсына ауысып түрады. Осы 
тектес кайта ауысулар, егер мэдениеттің берік ядросы не- 
месе қүрылымы құралып шықпаған жағдайда пайда болады. 
Сондықтан қоғамдағы түрақтылық қаншалықты аз дәрежеде бол- 
са соншалыкты оның құрамдас бөліктерінің арақатынасы элсіз 
болады және соншалыкты оның рухани немесе саяси өміріндегі 
бетбүрыстар пзрменді болады: адамгершіліктің қатал талапта- 
рынан бастап моралдық бейбастақтықа дейін, үнсіз көнгіштіктен 
аяусыз бүлікке дейін.

Қарама-қайшылықтардың элементтері мэдениеттің дамуының 
эр түрлі деңгейлеріне қатысты. Мифологиялық санада бүл қарама- 
қайшылықтар бақталастық жағдайындағы екі эртүрлі бағыттар 
тұргысында түсініледі (күн - түн, өмір - өлім, жақсылык - жауыздык 
жэне т.б.), ал олардың алма-кезек инверсиясы тек күй-жағдаЙЛардың 
уақытша алмасуын білдіреді. Қытай мәдениетінің мүрй/іарында 
өмірдің екі қарама-қарсы бастауларын инь жэне ян деп 'атай- 
ды, олардың тіркесімдерінің алмасуы тіршілік жағдайларының 
барлығын анықтайды .
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Инверсивтіктолкынәртүрлікезеңдердіқамтуы мүмкін-бірнеше 
жылдардан бастап бірнеше ғасырға дейін. Белгілі бір кезеңде 
сондай мінез-құлық пүтқа табынушылықтан бірқүдайлыққа ау- 
ысу осындай сипатты қабылдады, алдыңғы діндердің табыну 
түрлерін түп-тамырымен қүртумен аяқталды. XX гасыр діннен 
шегінуді демонстрациялап дінсіздікке өтті, ол ақыр соңында 
бүрынғы қасиетті деп саналғандарды қиратуга, - қалыптасқан 
ескі тэртіпті орынсыз сынга алды және діни қызметшілерді 
жазаға тартты. Ғасыр соңында маятник тілі қайтадан теңселді 
- жэне халықтың дінге деген қызығушылығы артып мемлекет 
жағынан да қолдау тапты. Көптеген елдер оңашаланған мәдениет 
саясатынан алшақтап қарқынды түрде өзге мәдениеттермен бай- 
ланысты күшейтті. Инверсиялық қозғалыстың үлгісіне мысал 
ретінде радикалды әлеуметтік, экономикалық өзгерістер, соны- 
мен қатар, қоғамның басым қүндылықтарын білдіретін револю- 
цияны жатқызу жиі айтылады. Марксистік - лениндік теорияның 
аукымында жасалған әлеуметтік революция концепциясы, 
қүлаған үстемтаптың экономикалық жэне рухани билігін жой- 
ып жэне жаңа революцияшыл таптың бастаушы ролін бекітуді 
қарастырды. ТМД елдерінің өмірін бірнеше он жылдыктар бойы 
радикалды түрде өзгерткен социалистік революция сондай си- 
патта болды.

¥заққа созылатын инверсия ертеректегі жинақталған позитивтік 
дэулеттің қирауына соқтырады, бірак, ерте ме кеш не әйтеуір қайта 
тууды немесе өткенді калпына келтіруге шақырады. Дәл осылай- 
ша, европалық қайта туу бүрынгы антикалық пүтқа табынушылық 
мәдениетінің қалпына келуіне әкелді, көптеген ғасырлар бойы 
христиандық шіркеудің кұндылықтарын теріске шығару дәріптелді. 
Бірақ ренессанстың соңынан діннің шайқалып кеткен жақтарын 
жарым-жартылай қалпына келтірген Реформацияға жэне 
контрреформацияға үласты.

Жергілікті (локальдық) өркениеттердің концепциялары. Біздің 
жогарыда карастырган жергілікті өркениеттер концепциясы 
мәдениет дииамикасының циклдік үлгі түрлерінің бірі болып 
келеді. Дүниежүзілік тарихи процестің біртүтастығы ретіндегі 
ұгымды теріске шыгара отырып, олар жекелепген халыктар 
мен мэдениеттердің дамуы циклдік заңдар бойынша өтеді жэне 
басқа мәдениеттер үшін инвариантты болып келеді деген идея-
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ны ұсынды. Жеке өркениеттер немесе мәдени-тарихи типтердің 
дамуы кезеңмен жэне паралельді түрде бола алады. Даму түрі 
барлықтары үшін бірдей, бірақ эрбір мәдениеттердің мазмұны 
ерекше бірегей. Жергілікті өркениеттердің дамуы: пайда болу, 
даму, гүлдеу жэне қүлдырау сатылары арқылы болады - бастапқы 
күй-жағдайына оралу.

Жергілікті өркениеттер өздерінің өсіп жетіліп отырған жер 
қыртыстарымен табиғи ландшафпен байланысты. Олар жергілікті 
өркениеттердің ерекшілігін жэне сипатын алдын ала анықтайды, 
олардың жакын калыптастырады. Әрбірінің іске асуының мәні тап 
сол өркениеттің дамытып отырған ойлыақылында белгіленеді. Бүл 
мәдениеттердің өткендегі жэне казіргідегі әр алуандылығының 
себебін көрсетеді.

Мэдениет динамикасының линеарлык үлгісі. Христиандықтың 
пайда болуымен, ал содан соң теологиялық түрғыда оның идея- 
сын үғыну мэдениет динамикасының линеарлык (эволюциялық) 
үлгісінің пайда болуымен байланысты. (Бұдан әрі қарай басқа 
оқулықтарда пайдаланып жүрген «линеарлық» қазақ тіліндегі 
«сызықтык» деген үғымдарды қолданбаймыз. Өйткені олардың 
бэрінің түбінде «эволюциялық» үғымы жатыр).

Әволюциялық үлгі негізінде христиан дініндегі пара- 
дигмасындағы «тарихтың бастауы мен ақыры» үғымымен байла
нысты әлемнің жаратылуынан бастап корқынышты сотқа дейін со- 
зылады дейтін уақытқа байланысты түсінікке негізделді. Бүл үлгі 
аукымында алғашқы рет тарих жэне мәдениеттегі ілгерішілдік 
проблемалары, мәдени дамудың мэні жэне мақсаттары, мэдениет 
жетілдірудің өлшемдері койылған болатын.

Эволюциялық үлгі француз жэне неміс ағартушыларының 
(А. Кондорста, И. Гердерде) белсенді түрде дамды, неміс 
классикалық философиясында (И. Кант, Г. Гегель), марксизм- 
де, әлеуметтік жэне мэдениет антропологиясында (Э. Тай- 
лор, Д. Фрэзер, Л.М орган), сонымен катар мәдениеттанудың 
неоэволюционистік бағытында (Л. Уайт. К. Клакхон ) өзіндік 
түргыларда көрінді.

Қоғам мен мәдениеттің дамуының қайнар көзі жэне мақсаты 
ретінде нені карастырса соған байланысты эволюциялык үлгі 
трансформациялана алады. Мысалы, Кантта - бүл адамның өзінің 
дамуы, Гегельде - абсолюттік рухтың өздігінен дамуы, марксизм-
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де - материалдық өндірістің дамуы. Вірақ бұл бағыттағылардың 
барлығына ортақ негізгі деген бірнеше жалгіы идеяларды табуға 
болады. Олардың ішіндегі ең негізгісі адамзат тегінің бірлігі ту- 
ралы түсінік, жарық дүниенің кез-келген бөлігіндегі мэдениеттің 
біркелкілігі туралы түсінікті тудыратын адамның біртүтас мэнін 
мойындау. Мәдениет ең төменгі қарапайым күй-жағдайдан бірте- 
бірте күрделіге, ең жоғарғыға карай дамитын бірыңгай дүниежүзілік 
мэдениет ретінде түсінілді. Бүл әрине мәдениеттің дамауында 
белгілі бір жалпы зандылықтар бар деген сөз.

Эволюциялық концепциялардың маңызды элементіне адам 
жэне қоғам өмірін сандык және сапалық жағынан жақсартуды 
білдіретін ілгерішілдік (прогресс) үғымы жатады. Ілгерішілдіктің 
критерий мэдениеттің даму механизмімен, оның мақсаттары жэне 
қүралдары аркылы айқындалады. Мысалы, Гегельде тарихтың 
жэне мэдениеттің дамуының ілгерішілдігінің критерийі абсолютті 
рухтың өздігінен дамуы және бостандыкты жасау болды. Марк- 
сизмде тарихты өндірістік күштер мен өндірістік катынастардың 
диалектикалық үдерісі ретінде карастырып ілгерішілдік деп осы 
көрсеткіштердің сэйкес келуі ретінде түсінілді. арналған , қазіргі 
заманның мэдениеттануының негізін салушылардың бірі Л.Уайт 
үшін, мәдениеттіц дамуын табиғи күштерді жеңіп алу процесі 
ретінде багалады, мэдениеттің ілгерішілдік критериесі ретінде 
жыл бойғы адам басына шаққандағы энергия санының артуы са- 
налды.

Реверсивтік үлгі. Мэдениет динамикасының эволюциялык 
үлгісінің бір варианты болыгі есептеледі және өткенге бағытталган 
уакыт жебесін еске түсіреді. Егер классикалык эволюциялык үлгі 
болашакты өткеннен гөрі жақсырак деп есептесе. реверсивтік 
үлгілер керісінше: алтын ғасыр өткенде болып өткен, мэдениеттің 
одан кейінгі дамуы тек қана адам мен қоғамның жағдайларының 
нашарлауына әкеледі. Олай болса, мэдениеттің инволюциясы жэне 
қүлдырауы ғана бар. Адам, алтын ғасырға үмтылатын болса, онда 
ол тарихты кері карай жүргізіп, мәдениеттің идеалды, алғашқы күй- 
жагдайына оралуы тиіс.

Шын мэнінде, реверсивтік үлгі мэдениет динамикасының 
эволюциялық үлгісінің таза түріне жатпайды өйткені эволюция иде- 
ясымен катар ол циклдік кейбір кұндылықтык (алтын ғасырга оралу 
идеясы) детерминанттарын қолданады.
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Мэдениет динамикасының реверсивтік үлгісіне мысал ретінде 
Ж. Ж. Руссоның концепция жатқызуға болады, онда мэдениеттіц 
дамуындағы; адамның материалдык жагдайының өсуі бақыт
емес өз еңбегінің өнімінен жэне қоғамнан, басқа адамдардан 
жаттануына экеледі. Сол себептен мэдениеттің дамуы ол үшін 
негативтік, айырушы фактор болып келеді. Адамның бақьіты - 
табигатпен бірлікте болуы, оган қайтып оралу тек кана қазіргі 
заманның өркениеттерінеи жэне оныц қүндылыктарынан бас 
тартқан жагдайда мүмкін болады.

Мэдениет динамикасыныц девианттық үлгісі. Мэдениет 
динамикасының эволюциялык үлгісі негізінде неоэволюцио- 
низмде калыптасады. Олардың арасындағы авторларға Л.Уайт, А. 
Кребер, Д.Стюарт, М.Харрис жатады. Графикалык түрінде күшті 
бүтақталған ағашқа үқсайды, діңгегі мэдениет пен қогам дамуының 
- бас сызығы іспеттес, ал бұтақтары -  сол сызықты дамудың негізгі 
бағытынан ауытқуды білдіреді.

Мэдениеттердің эр алуандык түсіндіруіне арналган неоэво- 
люционисттер еңбектерінде жалпы және ерекшеліктік эволюция 
үғымдары енгізілген болатын. Ерекшеліктік эволюция, өзіндік 
табиғи ортасына тэн сипаттарына бейімделуді қажет ететіп әрбір 
бөлек мэдениетке қатынасы бар. Нэтижесінде кез-келгеи мэдениет 
бірегей жэне қайталанбайды. Мәдениеттің жалпы кескінін 
калыптастырушы жалпы эволюция болса, онда ол мәдениетаралық 
өзара әрекеттестік үдеріс арқылы жүреді.

Мэдениет динамикасыныц девианттық үлгісі Л. Уайттың 
еңбекгерінде айкыпдыкқа ие болды, онда эволюция процесінің 
бірсызықтық жэне мульсызықтык жағдайлары кеңінен 
қарастырылды. Уайт біртүтас адамдық мэдениетті эволюциялық 
түрғыда түсіндіру біртүзулік сияқты болуы тиісті деген 
қорытынды жасады. Бірак, көптеген мәдениеттердің жиынтыгы 
ретіндегі адам мэдениеті, мультисызықтық түрғысында 
түсіндірілгені дүрыс. Жазу эволюциясы, металлургия, қогамдық 
үйымдар, архитектура, сауда-саттық жэне т. б. бірсызыктық 
жэне мультисызықтық тұрғысынан да қаралғаны жөн. Соны- 
мен бірге, біртипті мэдениет қүбылыстарын XV ғ. ақырына 
дейін бір-бірінен дербес дамыған жер шарының Батыс және 
Шығыс бөліктерін салыстырганда мэдениеттің бірсызықтылықы 
ешкандай да шүбәлікті тудырмайды.
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Мәдениетдинамикасыныңтолқынды үлгісі. Бүл модель мэдениет 
динамикасының кайталынатын және қайталанбайтын процестерді 
қосатын айналымдық (циклдік) жэне сызықтык моделдердің 
үйлесімдігі.

Кезінде мэдениеттің толқынды өзгерістері туралы Д.Вико, 
П.Сорокин айтып кеткен, бірақ, бүл үлгі ең толық түрінде көрнекті 
экономист Н.Д.Кондратьев (1892-1938) еңбектерінде ашылған бола- 
тын.Ол, эконом и кажәне соны мен тікелейбайланыстагы мэдениеттің 
басқа өрістері ықшам циклдердің негізінде дамиды (3,5 жыл) деп 
болжады. Ал, орташасы (7-11 жыл) жэне үлкен циклдер (50 жыл). 
Көтерілу фазасы жаңа еңбек кұралдарын енгізуімен, жүмысшылар 
санының артуымен байланысты, бүл әрине, қоғамдағы оптимистік 
көңіл-күйдің үласуын, мэдениет дамуының теңгерімділігін қосады. 
Қүлдырау жүмыссыздықтың өсуіне, өнеркэсіптердің көбісі езілген 
жағдайға үшырап жэне қоғамда торыққан көңіл-күй орын алып, 
мәдениеттің қүлдырауына экеледі.

Н. Д. Кондратьевтің негізгі идеяларын американдық эконо
мист Й.Шумпетер статистикалык түргыда сынаған болатын, жэне 
ол, инновацияны - динамикалар циклділігінің негізгі факторы деп 
есептеді. Олардың пайда болуы экономикалық өсудің, дағдарыстан 
шығудың себепшісі болды. Циклдік дамудың аяқталуы жэне инно
вацияны қолдану қоғамды жаңадан дағдарыстық күй-жағдайға ду- 
шар қылды.

XX г. екінші жартысына Шумпетердің идеялары түрақты 
түрде жаңа тауарларды үсыныгі отырған дамыған елдердің 
фирмаларының инновациялық нарықтық саясатында іске 
асырылған болатын. Ал мемлекет бүл саясатты салықпен рет- 
теп, инновациялық кэсіпкерлікті және капиталдың тәуекелін 
қолдап отырды. Нэтижесінде қоғам дамудың жаңа сапалы 
постиндустриальдық сатысына көтерілді.

Э.Тоффлер өзінің «Үшінші толқын» еңбегінде адамзат 
тарихының толкынды сипаты туралы айтады. Ол техникалық 
ілгерішілдіктің арқасында бірін-бірі ауыстырып түратын үш кезенді 
белгілейді: аграрлық, өнеркәсіптік жэне ақпараттық. Тоффлер со- 
нымен қатар ілгерішілдіктің тездетілуін де көрсетеді: егер бірінші 
кезең мың жылдықтарға созылса, онда екіншіге өзін-өзі жою үшін 
небэрі 300 жыл керек болды. Сондықтан үшінші толқын бірнеше он 
жылдықтардан эрі үзара қоймас деп есептеді.
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Циклділік идеяның дамуы Юрий Михайлович Лотманның 
(1922-1993) «Мәдениет жэне жарылу» атты еңбегінде мэдениет 
динамикасының ең негізгі түрі деп инверсивны атайды, мэдениет 
мағыналарының бір полюсынан екіншісіне асуды атаған, онда 
үзілмелі жағдайда бірте-бірте жүреді, жарылу түрінде дэл солайша, 
- ғылымдағы жэне өнердегі жаңалықтар ретінде көрінеді.

Циклділік идеялардың белгілі өкілдерінің бірі культуролог Ю.В. 
Яковец тарих циклы жаца тарихи жүйенің орныққанын білдіретін 
революциялық төңкерістің уақытынан бастап келесі жаңа жүйені 
бекітетін төңкеріске дейінгі уақытты есептеді. Тарихтың жүрісі 
спирал тектес. Маятник екі рет бір нүктеде ешуақытта бол- 
майды, бірақ тербелу фазаларына үқсас іске асырады. Яковец 
өркениеттердің дамуының бес фазасын айрықша көрсетті. Бірінші 
фаза ескі өркениеттің негізінде жаңа өркениеттің пайда болуын 
жэне алғашқы элементтерінің калыптасуын білдіреді. Бүл дэуір 
үзаққа созылады, жэне де жаңа өркениет тарихи аренада өзін 
көрсетпейді. Алғы тарихи дәуір, аяқталған уақыгга, тарихи аренаға 
шығатын жаңа өркениеттің шапшаң өсуінің қалыптасу дэуірі баста- 
лады. Өзінің ержету сатыларында өркениет өз потенциалын толық 
мэнінде мәдениеттің барлық өрістерінде іске асырады. Өкінішке 
орай, дэл осы уақыттары, өркениеттің өзіне тэн қайшылыктары, 
оның мүмкіншіліктерінің шектері көріне бастайды. Одан эрі, элі 
де болса қүдіретті, өз гасырын үзартылуы үшін күресуші өркениет 
шарасыздықтан кенеттен қүлдырай бастайды, өйткені оның ішінде 
жаңа өркениет пайда бола бастайды. Бесінші, реликтілі (ескіден 
қалган көне дэуірге тэн) дәуір, егер шеткі аумақтарда оның 
жарықшақтары, ғалымдарга арналған тірі мұражай ретінде аман 
сақталса, бірақ элемдегі оқиғаларға эсер етпеген жағдайда өркениет 
тарихында, мүмкін бола алады.

Яковец концепциясында өркениеттердің (мэдениетің микродина- 
микасы )тек қана даму үлгісін қарастырып қоймайды, сонымен қатар 
бүткіл адамзат мәдениетін (мэдениет макродинамикасы) бүтіндей 
қарастырады. Оның пікірінше, қоғамның жэне мэдениеттің даму 
түрлері, қайтымсыз эволюция жолымен қозғалыстыц бір сатыдан 
екінші сатыга біртіндегі алға басып, қайтадан толқын тәріздес спи
рал түріндегі көтерілу фазаларының оқтын-оқтын алмасуы, түрақты 
дамуы, дағдарысы, жанданып жэне мәдениеттің жаңадан көтерілуі, 
маңызды дэуірлерінде самгауы жэне жығылуларының үйлесулері
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арқылы жүреді. Бұл ырғақ мэдениеттің эрбір элементі, эрбір ел үшін 
ерекше. бірак өз жиынтығында ол жалгіы адамзат эволюциясыныц 
симфониясын калыптастырады, ол тарих спиралының бір орамы- 
нан келесі орамна өту қозғалысын білдіреді.

Мәдениет динамикасы полициклді. Ыргақтылығы 10-20 
жылдық жеделдікпен созылатын орташа болып жэне олар 
адамдар үрпақтарының, техника түрлерімен экономикалык 
белсенділіктің оралымдарының алмасуымен байланысты. Ұзак 
мерзімді циклдер орташа есеппен жарты гасырды камтиды және 
басымды деген ғылыми жэне көркемөнер мектептерінің алмасу
ымен байланысты. Ақыр соңында, үзақ мерзімділіктен де жоғары 
мегамерзімді циклдер бар. Оларды бірнеше ғасырдан мыцдаған 
жылдарды қамтитын, өркениеттілік циклдер деп атауға болады 
жэне олар элеуметтік-экономикалық жүйелердің негіздері болып 
табылатын руханилықтың алгы шарттарын жэне үстемдік етуші 
өндірістік технологияны жэне экономикалық тэсілдерді алма- 
стыруын қамтамасыз етеді. Бүл, барлық циклдер бірінің үстіне 
бірі қабаттасып кетуі де мүмкін. Мәдениет динамикасыныц 
циклділігі ішкі жэне сыртқы эрекеттестіктерінің күрделі байланы- 
стар тізбекгерін ерекшелеуге болады: атап айтқанеда мәдениеттің 
дамуындағы көтерілулер жэне дагдарыстар демографиялық, 
технологиялық, экономикалық, әлеуметтік-саяси циклдермен 
кабаттасып кетуі де мүмкін.

Дәл осылайша, екі-үш мың жылды қамтитын, бірінші 
дүниежүзілік мэдениеттің динамикасыныц жеделдіктен жогары ци
клы жазудыц, қалалардың, кэсіптердіңжэнеауыл шаруашылыгыныц 
кәрінуімен, ерекшеленді. Оныц шарықтау шегі біздің д.д. VII-VI 
мың жылдықтарды қамтиды. Осы арқылы алғашқы дэуірде эр түрлі 
уақыттарда жергілікті өркениеггер өтті .

Екіншіжеделдіктіңжоғаргы циклына, денееңбегініңой еңбегінен 
бөлінуі барысындағы ежелгі таптык коғамга дейінгі кезец жата- 
ды. Еңбек өнімділігі, мемлекетті басқарушылардың, басқарушы 
элитаның, абыздардың қажеттіліктері күрделеніп өскен сайын, жаңа 
мамандықтардың эр түрлерініц көрінуіне әкелді: сэулеткерлердің, 
мүсіншілердің, кескіншілердің, бишілердің, музыканттардың, 
ақындардың жэне т. б.

Мәдениеттің нагыз гүлденуі үшінші жеделдіктің жоғарғы ци- 
клында, ежелгі антикалыкеркениетзаманында жетті. Біздің д.д. IV-111
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гт. Александриялық дэуірдегі ежелгі Грецияда, Рим империясының 
гүлдеу дэуірінде, үнді жэне қытай өркениеттерінде адамдардың 
эстетикалық қажеттіліктері және оларды қанағаттандыру өзінің 
шарықтау шегіне жетті.

Дүниежүзілік мэдениеттер динамикасының төртіиші 
жеделдіктен жоғары циклы орта ғасырлык қоғам дэуіріне жа- 
тады, оның Еуропадағы шарықтау шыңы ХІ-ХІІ ғғ., келеді, ал 
Қытайда, Үндіде, араб әлемінде - одан ертерек уақытта болды. 
Орта гасырлық қоғам мәдениетінің дамуы дүниежүзілік діндердің 
басымды эсерімен болды және олар өнер туындыларының негізгі 
мазмүндарын аиықтады. көпшілік жагдайда көркем стильдерді 
таңдауға эсер етті, адамдардың өмір сүру салтының негізгі 
көзқарасын айкындады.

Бесінші циклдіңэпицентрі БатысЕуропаныңалғыиндустриальды 
өркениетінің Қайта туу заманы болды. Бұл казіргі біздің 
заманымыздың негізін қүраушы алгашкы глобальды ғылыми 
революциялардың, өнердің қарқынды гүлдеуініц кезеңі, дін 
билігінің қол асгынан босануы.

Алтыншы өркениеттілік цикл өнеркэсіптік қоғамның дамудының 
қүлдырауының, қалыптаса бастау дәуірін қамтады, ол XVIII ғ. орта- 
сынан бастап ХХғ. соцғы ширегіне дейін үласты. Бүл цикл одан ары 
өнеркәсіптіқогамныңқуаттыөндіргіш күшінеайналдыратынбарлык 
ғылыми орістерді бүзып отуден басталды. Дэл осылайша бірте- 
бірте барлық халықты қамтитын білім өрістерінің маңыздылыгы 
кеңейді, көркем туындылардың таратылуы барысында техникалық 
құралдарды қолдана бастады, дін өз позицияларын жоғалтты. Бірақ 
гуманистік тенденциялар элсірей, бастады, машиналы рух барлық 
рухани өрістердің үстінен бірте бірте көбірек билік жасай бастады, 
бүл өрістерді жэне оның өнімдерін стандарттап, оны біріңғайлап, 
коммерциялық объектіге айналдырды. Ежелгі ІІІығыс жэне Африка 
мәдениеттері орыны толмас шығынға үшырады.

Өнеркәсіпті қоғамның рухани әлемінің дағдарысы оның барлық 
жақтарын қамтты жэне ол, XX ғ. соңгы ширегінде айқын және та- 
нымал болтан. Бірак, сонымен бірге күйреудің хаостык жатдайымен 
бір уақытта, түрақтанған ғылыми парадигмалар, мәдени мектептер, 
білім жүйелері, өнегелі нормалар, капиталистік жэне социалистік 
идеалдардыц жаңа постиндустриальдык қогамның рухани алғы 
шарттары пайда болады.
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Мәдениеттің дамуының уча к мерзімді жетінші жеделдіктен 
жоғары циклының көрінуі басталады. Әрине оның көтерілу шыңына 
XXI ғ. екінші жартысында қол жеткізе алады. Жаңа қоғамда маши- 
налы өндірістің озбырлыгы жеңіліске ұшырайды, адамгершіліктік 
қайта жаңғырады, рухани құндылықтардың басымдылығы күшейеді, 
адамдардың шығармашылық күштерінің гүлденуі басталады.

Енді осыны XX г., екінші жартысында пайда болтан нікір 
алуандылығы идеясының түрғысынан қарастырсақ онда бүл 
көрсетілген мэдениет динамикасының үлгілерінің біреунде жоққа 
шығара алмайды, өйткені олар эклектикалық түрғыда бір бірімен 
қиюласып, көптеген варианттардың әр түрлілігін жасайды

Сонымен катар постмодернизм мэдениеттегі өзгерістердің эр 
уақытта айқындалмаған жэне ауыспалы сипатын есептей отырып 
оларды бағытталған, реттелген процес ретінде қарастырмайды. 
Сондықтан постмодернизма үшін мэдениет динамикасы өсу де 
емес, даму да емес, білгілі бір мақсатқа бағытталган қозгалыс та 
емес кайта ретсіз қайсыбір күй-жағдайлардың түрақсыз бірде 
жоғары, бірде артқа жүйесіз жүрістер. Динамиканың мүндай түріне 
ботаникадағы «ризома» термині алынған. Өйткені қазіргі заман 
элемінің адамы үшін мэдениет әлеуметтік-мәдени жүйелердің 
үйымдасуыныңүйлесімдігіемес, нақтылықтыңэртүрліүзінділерінің 
жиынтығы, катар өмір сүруші беделділердің, күндылықтардың, 
мэдени түрлердің жэне стильдердің, жэне де олар не синхронды, 
не диахронды түрде біріккен емес. Қазіргі заман адамын коршаган 
кеңістікті ешкандай да біріктірілген принципке жаткызу мүмкін 
емес жэне ол толығынан орталыксыздандырылған .

Сондықтан бүгінгі күні мэдениет динамиксының кайсысы 
ақиқатқа жақын деген сүрақ түрмайды. Жетілген және айқын деп 
солардың кез келген жалғыз біреуін таңдасак онда біз кателікке 
үшыраған болар едік. Зерттеудің осындай күрделі объектісі болып 
табылатын мәдениетті бір ғана факторға, себепке немесе үлгілерге 
тіреп кою принципті түрде мүмкін емес. Мэдениет динамикасы 
өзінің нақтылығында жоғарыда аталған үлгілердің қай-қайсысы 
болмасын карастырылуга мүмкіндігі бар.

Бақылау сүрактары және тапсырмалар:
1. О.Шпенглер мэдениетті немен салыстырып қарастырады және 

соған байланысты мэдениет кандай сатылардан өтеді?
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2. Өркениет қандай ұғымдармен синонимдес?
3. Өркениет жэне мэдениет қандай адамдарды тэрбиелеуге 

багытталған?
4. Егер мәдениеттің жаны бар десек, ал өркениетте не болуы 

мүмкін?
5. Қандай жагдайда материалдық жэне рухани қүндылықтардыц 

арасында үйлесім байкалады?
6. Өркениет пен мэдениеттің арасында нақты үш түрлі байланы- 

сты атаңыз?
7. Мәдениеттегі өзгерістер қандай түрлерде болады?
8. Мэдениет динамикасының эволюциялык жэне реверсивтік 

модельдеріне түсініктеме жасаңыз.
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6. Тарау

МӘДЕНИЕТ МОРФОЛОЕИЯСЬЕ НЕЕІЗДЕРІ 
ЖӘНЕ ЖҮЙЕҚҰРУШЫЛЫҚ ФАКТОРЛАРЫ:

6.1. Материалдық және рухани мәдениет түрлері
6.2. Мэдениет морфологиясы: қундылықтары
6.3. Мэдениет морфологиясы: білім және мэндер

Мэдениет морфологиясы оның негізгі кесінділерін камтиды. 
Оларға мыналар жатады: материалдық мэдениет; рухани мэдениет; 
әлеуметтік мэдениет; денелік мэдениет.

6.1. Материалдық және рухани мәдениеттің
түрлері
Магерналдық мэдениет өзіне шаруашылык жэне экономика- 

лык мэдениетті қосады. Кез-келген мэдениет көп кырлы жэне коп 
жузді, оның мазмұны эр түрлі түрлермен көмкерілген. Әлеуметтік- 
гуманигарлық ғылымдарда бүл эр алуандылық адамзат карекетініц 
түрлерінің негізінде жиірек қүрылымданады, кейде оларды 
мэдениетгің шығармашылық өрістері деп атайды.

Адамдар түракты түрде өз биологиялық кажеітіліктерінен тыс 
өздері үшін өз карекеттерінде жаңа мақсаттар жасайды, бірақбиоло- 
гиялық жан иесі болып қала береді. Сол себептен, оның омір қаре- 
кеттерінің мақсаттары бір жағынан биологиялық. екімші жагынан 
биологиялықтан тыс сипатқа ие болады. Ғылымда бұл макеаттардың 
екі түрін материалдық жэне рухани деп бөлу кабылданған. Осы 
мақсаттарға сәйкес адамдар мэдениеттің материалдық жэне руха
ни күндылықтар түрлерін жасайды, нәтижесінде мәдениеттің мате- 
риалдық жэне рухани өрістері пайда болады.

Одетте материалдық мәдениетке адамныц материалдык-өнді- 
рісій ' қарекетін жатқызады жэне оның нэтижелерін -  еңбек қүрал- 
сай-мандарын, мекен-жайын, күнделікті түрмыс заттарын, киімді. 
транспорттық қүралдарын, практикалык қызмет тэсілдерін, өнді- 
ріс жэне түтыну қүралдарын жэне т. б. Рухани мэдениет руха
ни өндірістің өрістерін (идеялар өндірісі, білімдер, рухани цүн-
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дылыңтар) жэне олардың ғылымда, философияда, дінде, өнерде, 
адамгершілікте жэне т. б. іске асырылған нәтижелерін камтиды.

Материалдық мэдениеттің өмір сүруінің негізі адамның 
материалдық-жасампаздық қарекетінің нэтижесі болып келеді. Кез- 
келген зат екі жақты сипатта, өйткені бір уақытта екі әлемге -  табиғи 
жэне мәдени элемдерге жатады. Негізінде заттар табиги материал- 
дардаи шыгарылады, ал мәдениеттің бөлігі больш олар адамдардың 
өндеуінен кейін саналады. Нақ дэл осылай біздің алғашқы аталары- 
мыз әлдеқашан тасты -  кескішке, таяқты -  найзаға, өлтірген аңның 
терісін киімге айналдыра алды.

Пайдалы заттар -  мәдениегтегі заттар болмысының бастапкы 
түрі деп айтуға болады. Бірақ мынаны ұмытуға болмайды, заттардың 
колдануга пайдалылығынан баска о бастан заттар әлеуметтік маңыз- 
ды акпаратты, белгілерді жэне символдарды алып жүрушілер, олар 
адамдар әлемін рух дүниесімен байланыстырып отырады. Үжым тірі 
қалуы үшін заттар қажетті акпаратты сақтаушы мэтін тектес болды. 
Бүл әсіресе өзінің біртүтастыгымен -  барлык элементтерінің бөлін- 
бейтіндігімен сипатталатын алғашкы кауымдык мәдениеттерге 
тэн болды. Сол себептен олардың практикалык пайдалығымем 
катар заттарды магикалык ырымдар мен дәстүрлерде колдануга 
мүмкіндік беретін символикалық пайдалығы бар, сонымен катар 
оларға қосымша эстетикалық қасиеттер де бере алады.

Бірте-бірте мындаған жылдар бойы заттардың эр түрлі қүнды 
қасиеттері оқшаулана бастады, оз кезегінде ол заттардың екі топка 
бөлінуіне -  пайдалылық, таза материалдык жэне салт-жоралар 
мақсаттарында қолданылатын заттық-белгілерді экелді. Олардың 
арасында жалаулар, мемлекеттік елтаңбалар, ордендер жэне т. б. 
Әйткенмен де, -  бүл топтардың арасында ешуакытта бір-біріне өту 
бөгеттері болмады, заттарды өздерінің тікелей мақсаттылытымен 
ғана байланысты колданылып койылған жоқ. Мысалы, шіркеулерде 
осылай шоқыну ырымына арналган арнайы купельдерді колданады. 
бірақ кажетті жағдайларда оның мөлшеріне сэйкес кезкелген лайык- 
ты ыдыспсн ауыстыра салута болатын болтан. Ягни, кез-келген зат 
өзінің мәдениеттік мэтінімен байланысты болса да белгілі функци- 
ясын сақтай алады.

Уақыт өте заттардың эстетикалық қүндылығы үлкен маңызды- 
лықка не бола бастады, сол себептен сүлулыкты ұзак уакыттар бойы 
ең маңызды сипаттардың бірі деп есептелінді. Бірак өнеркәсіптік
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*
қоғамда сұлулық жэне пайдалылық бір бірінен бөлектене баста- 
ды. Сондықтан көптеген пайдалы, бірақ эдемі емес заттар, енді 
бір жағынан, иелерінің байлығын көрсететін өте эдемі қымбат 
үсак-түйек эшекейлер көріне бастады. Осы жагдайлардан шығу 
максатында XX г. қазіргі заман өнімдерінің сапалыгын, заттардыц 
технологиялық, экономикалық, эргономикалық жэне эстетикалык 
сапасын арттыруға бағытталған дизайн, көркем жобалаушы салала- 
ры пайда бола бастады. Сонымен, материалдық заттар рухани мэнді 
үстанушылар бола алады, өйткені онда нақты дэуірдің адамдық за- 
манауи бейнесі, мэдениеті, элеуметтікжайлары жәнет. б. сакталады.

Заттар өзінің жиынтықтарында материалдық мэдениеттің күрде- 
лі жэне тармақты қүрылымын жасайды. Онда бірнеше өте маңызды 
аймақтарды ерекшелеуге болады. Бірінші -  бүл ауыл шаруашылы- 
гындагы өзіне селекцияның нэтижесінде шығарылған өсімдік- 
тердің сорттарын жэне малдьщ асыл түқымдарын, сонымен катар, 
өнделген топырақтарды қамтиды. Материалдық мэдениеттің бүл 
аймақтары адамның тірі қалуымен тікелей байланысты, өйткені 
олар тамақ өнімдерін береді, сонымен қатар өнеркәсіптік ендіріске 
шикізат дайындауға арналған. Сол себептен адамдар тұрақты түрде 
өсімдіктердің өнімді түрлерін жэне малдың түрлерін көбейтіп және 
сақтаудың жолдарын үқыпты түрде жаңалап отырады.

Материалдық мәдениеттің келесі аймағы адамдардың мекендей- 
тін эр түрлі ғимараттар жэне қүрылыс обьектілері. Адам оларды 
өз функцияларын орындай алу үшін әр уақытта ұкыптап, тұракты 
түрде ретке келтіріп отыру керек.

Материалдық мэдениеттің тағы бір аймағына, адамдардың фи- 
зикалық жэне ой еңбегінің барлық түрлерін қамтамасыз етуге 
арналған -  аспаптар, қондырғылар жэне жабдыктар жатады.

Көлік жэне жол қатынастары да материалдык мэдениеттің бір 
бөлігіне жатады. Бүлар арнайы жумыстарды ойдағыдай журНзуге 
арналған арнайы жабдықталған жолдар, көпірлер, үйінділер, 
эуежайлардағы ұшатын жолақтар; ғимараттар жэне теміржол бекет- 
тері, эуежайлар, порттар; барлык көліктердің түрлері -  автомобиль- 
дер, темір жолдар, су кұбырлары.

Сонымен катар, материалдык мәдениеттің міндетті элементіне 
технологиялар -  барлық айтылған салаларға кажетті білімдер жэне 
дагдылар жатады. Технологияларды одан ары қарай толық жетілдіру 
ғана емес, сонымен катар олардың сақталуы жэне келесі ұрпақтарға
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тапсыру білім жүйесін дамытуды кажет етеді. Ал бұның өзі матери- 
алдық жэне рухани мәдениеттердің өте тыгыз байланыстылығын 
көрсетеді.

МАТЕР1ІА.'ЩЫҚ МӘДЕШІЕТ

матсриалдық-вндіріеик қарекет

өнаіріс және іұіыну юдшдары күвдедікгі іұрмыстық затіар

еңбек щш-саймандар көлік жэне жол катынасгары

мекен-жай зр турлі пшараггар жэне кмэьиыс обьекгілері

практикалык кызмет тәсіэдері і ыіімдер

Мәдениеттің материалдық жэне рухани өрістері. Жалпы тұр- 
ғыда рухани мэдениет эркашанда магериалдыкпсн тығыз байла- 
нысты болады, Өйткені материалдык мэдениет эркашанда рухани 
мәдениеттің белгілі бір белігінің іске асуы болады. Бірак, рухани 
мэдениет те заттылыкка ауысып материалданған жағдайда ғані 
бар бола алады. Бұны әсіресе рухани мәдениеттің кұрамдас бөлі і 
болып саналатын өнер туындылырынан байқауға болады. Өйтке ні 
кез-келген кітап, сурет, музыкалык композиция, жэне одан да 
басқа онер туындылары материалдық негізге -  қағазға, кенепке, 
бояуларга,музыкалық аспаптарға жэне т. б. мұқтаж болады.

Тіптен кей жағдайда кұбылыстар мен заттардың мэдениеттің 
ма-териалдық немесе рухани жақтарының қайсысына 
жататындығының өзі айқын болмай түсінуге өте күрдеді болып 
келеді. Мысалы, кітап, даусыз рухани мәдениеттің ззты, бірак 
оны отынның орнына ошақта жағу үшін де колдануГй болады. 
Олай болса, мәдениеттің заттары өздеріне белгіленгеНдерді ал- 
мастыра алады. Демек, материалдык жэне рухани мәдениеттерді 
ажырата алу үшін белгілі бір шама, өлшемдер енгізілуі тиісті. 
Бүл жағдайда заттың мэндік жэне белгіленуін колдануға бола
ды -  егер зат немесе құбылыс адамның алғашқы (биолОгиялық) 
қажеттіліктерін канағаттандырса онда оны материалдық
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мәдениетке жатқызуға болады, егер ол екінші қажеттіліктерді 
қанагаттандырса жэне адамның қабілеттілігін дамытумен байла- 
нысты болса, онда ол рухани мәдениетке жатады.

Сонымен катар, материалдық жэие рухани мәдениеттің арасын- 
да өтпелі түрлер бар. Бүл белгілер туралы. өздерінің көриістерінен 
тіптен басқаша бола тұрып, нақты мазмұны рухани мэдениетке жат- 
пайды. Сондай белгілердің бір түріне ақша белгісі жатады, сонымен 
катар адамдар колданылатын кызметтерді белгілеуге арналган эр 
түрлі талондар, жетондар, квитанциялар жэне басқалар. Мысалы, 
ақшалар -  тауарларды айырбастау кезінде жалпыға бірдей балама 
ролін атқаратын ерекше тауар, біз оларды тағамдарды немесе киімді 
(заттъщ мәдениет), сатып алуға жүмсай аламыз, ал оларға театрға 
билет немесе мұражай сатын алуға (рухани мәдениет) болады. 
Баскаша айтканда, казіргі заман коғамында ақшалар материалдык 
жэне рухани мәдениеттің арасында жүретін эмбебаб делдал болып 
келеді. Бірақ осының өзінде кауіп-қатерлік жасырылган, өйткені 
олар бүларды өзіндік ерекшеліктерінен айырып теңестіріп жібереді, 
эсіресе рухани мэдениетті.

• Әлеуметтік мәдениет немесе әлеуметтік үжымдык жэне рет- 
теушілік мэдениет өзін әлеуметтік-мәдениеттің процесінде жэне 
элеуметтік қатынастарда, қогамдык кұрылымда, шаруашылык біті- 
мінде, саяси билікті үйымдастыру және іске асыруда, кұкықтык нор- 
малардың жиынтығында көрсетеді. Әлеуметтік мэдениет басқару- 
дың түжырымдарын, басшының бейнесін жэне стратегияны 
қалыптастыруға жэне т.б. жасауга экеледі. Әлеуметтік мэдениетке 
саяси, кұқыктық мэдениет жатады.

• Әлеуметтік коммуникациялык мэдениет, кордалану, сақтау 
жэне ақпаратты трансляциялау (түлгааралъщ байланыстар ж эне 
ұрпақаралық тәж ірибені трансляциялау, БАҚмәдениет і, ацпарат- 
тық-кумулятивті мэдениет, мэдениетт ілі ж ете білушілік) жэне 
мәдени мүраның белгілерін дәстүр деп атайды.

Дәстүрлер түрақты тұрмыстык ортада, инертті әлеуметтік топ- 
тарда, қарапайым этнографиялык қотамда орын алғанымен, ол жог- 
ары сатыдағы елдерде де кездеседі. Әлеуметтік жағынан танылған 
үлгілер дәстүрлер болып қалыптасады, ал қордаланған тәжірибелер 
үрпақтан үрпакка, түлғадан түлғаға сабактасып жатады.

Дәстүрлерге: дэстүрлі еңбек тәжірибелерін, тэргіптің түрлерін, 
өмір салттарын, тәрбие барысын, күнделікті қалыптасқан тазалык
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ережелерін, тамақтану уақыттарын, ұйқыны т.б. жатқызуға болады. 
Тамақтану адамның тек қана ағза қажеттілігінен тумайды. Мыса- 
лы, Россияда жылқы етін, Үндістанда сиыр етін, ал мұсылмандарга 
шошқа етін жеуге болмайды.

Әртүрлі елдердің эртүрлі тагамды қабылдауы олардың нэрлігіне 
емес, керісінше, қалыгітасқан дэстүрлерге байланысты. Үйге кірген- 
де еуропалық адам ей алдымен бас киімін шешеді, ал шыгыста алк 
киімін шешу есіне түседі. Дэстүрлері осылай калыптасқандыкган 
оларды нақты жагдайлармен түсіндіруге болмайды.

Дәстүрлерді жалпылама мойындау жэне бекіту көптеген әдет- 
ғұрыптардың, дагдылардыңөкімділігінің нэтижесі. Олардың көпте- 
ген бөлігі егжей-тегжейлі түсіндірілмейді. Әрі десе сол үжымдык 
мүшелерініц мойындамауы да мүмкін. Ал, «Сіз неге бүлай істеді- 
ңіз?» -  деген сүракқа, «Осылай қабылдаган» -  деп, жауап береді.

Формалданған дэстүрдіц белгілі бір орында, белгілі бір уақытта 
арнайы себеппен жасалынуы эдет-ғүрып деи аталынады. Қоғамда 
жогарғы статусы бар, көпшілік алдында орындалатын, қарапайым 
дәстүрге Караганда, адам әдет-ғұрыпты еркін таңдай алмайды. Әр 
қоғамда жеке адамды (am қою, шоқындыру, сүндетке отыргызу, 
төл қуж ат беру т.б.) немесе жасы үлкенкіші топтарға бөлу (тугаи 
кундер мен мерей тойлар, ж ерлеу рәсімдері ж әне т.б), сияқты 
арнайы эдет-ғүрып, салттары бар. Қоғамдык біртүтастықты еске 
түсіретін мемлекеттік, қоғамдық, үжымдық мерей тойларда, естелік 
күндерде, қаралы күндерде көрсетілетін дэстүрлер бар. Дэстүр ескі 
мен жаңаның сабақтастығын айғақтайды, оның қоғамда қабылдану 
орнын бекітеді. Мысалы, ел басын бекіту, таққа отырғызу, ел басы- 
ның ант беруі т.б.

Дәстүрлер, кейбір жағдайларда әдет-құлқында еліктегіш дағды- 
ларды еске түсіретін эдет-ғүрыпқа Караганда бірқатар аукымды 
күбылыстарды қамтиды. Бір үйге кіргенде, үй иесінін нан ауыз 
тигізуі әдет-ғұрып болады, ал, қонак күту, оны ынта-ілтипатпен 
қарсы алу, демалдыру -  мүны дэстүрге жатқызуға болады. Бірақ 
әдет-ғұрып дэстүрден белек, дербес бола алмайды, қайта ол сол 
дэстүрдің бір түрі, оның болу тәсілі. Ырым, салт жоралар, әдет- 
ғүрыптардың өткізілуінің, бекітілуінің жасалу реттілігі. Бүлар 
негізінен дәстүрлердің бір кезеңдері гана.

НОРМАЛАР. Әдет-ғұрыпқа Караганда, нормалар (шама, 
өлшем, ереже) іс-әрекетті басынан аяғына дейін түгел емес.
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тек қана бір принциптің параметрін қамтиды. Әрбір қогам не- 
месе әлеуметтік топ алауыздық пен зорлық-зомбылықты, 
стихиялық көңіл-күйдің ықпалын, өздерінің арасындағы қарым 
қатынастарын реттеу арқылы түрлі бағыттарын бәсеңдетуді қажет 
етеді. Нормалардың мазмүны, олардың қатынасы бар накты өріс 
қарекеттерінің эр түрлілігі, біркелкі шамаланбаған, ал олардың 
мазмұны мен мөлшерлеу тәсілдері эр мэдениетте эр түрлі. 
Өндіріс өрісінде техникалық нормалар қабылданған. Азаматтар 
мен элеуметтік икституттар арасындағы өзара катынас өрістері 
зан нормаларымен регтеледі. Көптеген мэдениеттерде, ішімдік 
жэне нашақорлық туралы біршама қатал нормалар бар. Өкінішке 
орай, шынтуайтқа келсек, қалалық жаппай мэдениетте олар жоқ 
болып кетеді. Сексуалдық қарым-қатынастық нормаларын рет- 
ке салмаған қоғам болмайды. Оның бергі жағында ондай қогам 
жалпы болды деген дерек те кездеспейді. Киім таңдауға да адам 
ерікті емес. Денені жалаңаштау мүмкіндігінің дәрежесі де қатал 
нормаландырудың объектісі. Қоғамға ондағы адамдардың ша- 
шының формасы мен үзындыгы, сақалмүрты, жүру жэне сөйлеу 
үлгісі, қол алысуы, күлуі, басқа адамдарга қарауы т.б. бэрібір емес.

Негізінен нормаларды мына түрғыда жіктеу қабылданған:
1. Жалпы қоғамда жэне оны күратын топтарда формалданган 

тэртіпті сақтауға арналған нормалар. Кезкелген қогамда міндеттер- 
дің бөлінуі эр түрлі мәселелерді шешеді. Мысалы, ер адамдар 
күрделі техникалық, дене еңбектерін, эскери борышын атқарса, 
әйел-дер бүрынгы қоғамдарда тек қана үй шаруашылығымен 
айналысқан.

2. Экономикалық нормалар шаруашылық қарекетті, мақсатты- 
лықты, косіпкойлыктың жэне іскерлік нен тиімділік мөлшерінің 
колайлы жақтарын береді. Олар ресурстың қабылданған шыгын 
өлшемін, өнімнің өндірілуін, жүмыстың сапасын сипаттайтын орта 
мөлшер болып анықталады.

3. Өз еліндегі жалпы саяси принциптердің жүйесін қолдайтын 
міндеттерді белгілейтін, зандылықтар мен конституцияны бүзбай, 
күресті «ережені» сақтай отырып жүргізетін саяси нормалар.

4. Коммуникацияның түрақты принциперін, жеке адам мен 
түрлі топтардың өзара қарекеттерін қолдайтын мэдени норма
лар. Ол өз халқының тілінде сөйлеу, оқу, жазу, музыканы сүю, өз 
мәдениетінің стилі мен рэміздерін қолдау. Егер кейбір нормалар 
өзінше соны немесе талапқа сай бола алмаса, онда кабылданған
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нормалар жедел катардан шыгып калады да, қолайсыз мінез-қүлық 
деп аталады.

6.2. Мәдениет морфодогиясы: құндыдықтары.
Құндылыктар жоғары деңгейде объектілерді, халжагдайды, қа- 

жеттілікті, мақсатты таидауды түсіндіреді. Құндылықтар қоғам мен 
адамдарға жақсылық пен жамандықты, ақиқат пен адасуды, эсемдік 
пен сиықсыздықты, эділеттілік пен эділетсіздікті, еріктілік пен 
тиым салушылықты, мэнді мен мәнсіздікті ажыратуға көмектеседі.

Құндылықтар деп, адамдар мен әлеуметтіктоптардың, қоғамның 
қажеттіліктерін канағаттандыратым белгілі бір заттар мен құбылыс- 
тардың қасиеттерін айтады. Құндылықтар үлкенді, кішілі, абсолютті 
жэне салыстырмалы, Материалдық жэне рухани т.б. түрлерге бөлі- 
неді. Кез-келген қүндылықтарды олардың типіне жэне деңгейіне 
қарап классификациялау эрқашан да белгілі бір шартқа байланы- 
сты, өйткені оларға әлеуметтік және мэдени мәндер енеді. Алайда 
оған қарамастан мазмүны жағынан қүндылықтарды шартты түрде 
мына реттілікпен жіктеуге болады.

1. Виталдық қүндылықтарға: өмір, денсаулық, тэнділік, қауіп- 
сіздік, түрмыс халі, адамның хал-жағдайы (топтъщ тыныштъщ, 
көңіл күй) күш-қуат, төзімділік, өмірдің сапасы, тәжірибелік, прагма- 
тикалық, түтынудың деңгейі жэне т.б. жатады

Тәндік, денелілік. Кез-келген қоғамда адамның тэндігі кұнды- 
лықтар өрісінің маңызын күрайды, Тэндік сипаттама тек кана антро- 
пологиялықзерттеулердіңжэне өлшеулердің (дененіңкелбеті, бойы, 
физикалъщ белгілеріж әне т.б.) игілігі ғана емес. Әрине бүл қасиет- 
тер арқылы адамның нәсілдік жэне этникалық детерминанттарын 
анықтауға болады. Алайда, қоғамдық мэдени факторлар көбінесе 
адамдардың тэнін жэне тэндік мәдениетін, одан әрі адамдардың 
сипаттамасына байланысты мінез-қүлқын, қатынастарын қалып- 
тастырады. «Мәдени тэн» өмір сүруді қамтамасыз етудің меха- 
низміне түзету жасай отырып, антропологиялық жэне әлеуметтік 
тэндердем жоғары түрады. Бейнелердің «мэдени Мені» мэдени 
үйымдастықпен, намыс, күш-қуат, эсемдік, дене ептілігі туралы 
түсініктермен, әлеуметтік жэне орнықтылықпен, сонылықпен ара- 
қатынаста болады.

Ағартушылық дэуірінде ол жоғары жэне барлығы мойындаған 
жетістікті мерекеледі. Буржуазиялық дэуірде дене артықшылығы-
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мың, ақыл-ойдыңжэне рухани әсемдіктің үйлесімдігі сияқты қасиет- 
тер жедел белең ала бастады. Өнерде еркектер мен әйелдердің ең 
алдымен кемеліне келген кезі жогары бағаланды. XX гасырда Еуро- 
па мэдениетінде адам тэнінің акталуы, адамның соматикалықбаста- 
уын (сома, грек тілінде -  организм денесі, тірі заттың, беіте бір 
ж ыныстыц клеткаларында, орналасцан, өлмейтін, өзгермейтін 
түцым қуалаушылық цасиеті) жетілдіретін эр түрлі мектептер 
дүниеге келді.

Адамдардың мазарын, уақытын, каржысын өзіне аударған ең көп 
тараған түріне спорт жатады. Айта кеткен жөн, спорттың барлык 
түрлері олармен шүғылданушылар жэне жанкүйерлер болып бөлін- 
еді жэне бүл оның айрықша сипаты. Егер бірінші топтағылар тән 
мәдениетімен шүғылдану тәжірибесіне тікелей енсе, ал екіншілері 
барлық уақытта спорттык мақсатқа қатысы бар деп те айтуға бол- 
майтын жанама гүрде қатысады.

2. Әлеуметтік қүндылықтар: элеуметтік орны, дәрежесі, 
байлық, мамандық, от басы, сабырлылық, кәсіпқойлык, тәртіп, тэуе- 
келге бел байлаушылық, элеуметтік теңдік, жыныс теңдігі, үлкенге 
немесе болашаққа багытталғандық, үлттык теңдік.

Байлық. Материалдық байлықты мойындамау бағыты кезкелген 
қоғамда кездесе бермейді, тек қана арнайы ниеттестіктен өткен жэне 
қанағат етерлік өмір кешуге калыпты бағыт алған коғамда кездеседі.

Бүл жагдайда, артык байлықтың жоқтығы, одан бас тартумен 
толықтырылған. Мүндай байлыктан бас тартатын әдет-ғұрыпты 
потлач деп атайды. Мысалы, кейбір тайпаларда көп жылдар бойы 
жинаған артық заттарды өртеп жіберу салты бар.

Дегенмен, байлық, шаруашылықтың сипатына тәуелді, ал оған 
дегендегі қатынас сол коғамга тэн элеуметтік-мэдени факторларта 
байланысты. Көшпенді халықтардың ең басты байлығы -  мал, отыр- 
ықшы шаруалардың -  жер, ал феодалдык қогамда жеке адамның 
мәртебесі оның өмір салтын паш ететін байлыккатікелей байланыс
ты болады. Байлық қүндылык ретінде басқа бағыттармен қайшы- 
лыққа келуі мүмкін. Бүкіл әлемдік көркемөнерлік мәдениетте тұрақ- 
ты түрде байлыққа тікелей моральдық теріс қатынас бар. Әділдік 
жолмен жиналмаған байлық азғырылады да, дәулетін, жиған-тер- 
генін қоғамдық мақсатқа жүмсаған байлардың іс-қимылдары мақұл- 
данады. Оның үстіне байлықты көпшілік жағдайда сарандық пен 
жауыздықка баламаласа, ал кедейшілікті озара көмекпен жэне шын 
аштықпен байланыстырады.
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3. Саяси қүндылықтар: сөз еркімдігі. азаматтық, бейбітшілік.
4. Моральдық қундылықтар: жақсылық, игілік, махаббат, бор- 

ыш, намыс. шыншылдық, адал ниеттілік, парасаттылық, берілгенді- 
лік, өзара көмектесу, эділеттілік, үлкенге ізеттілік жэне балаларға 
әлеуметтік ілтипаттылык-

5. Діни қүндылықтар: құдай, сенім, кұтқарылу, рахат, рэсім, мешіт.
6. Қогамды қадірлеу: еңбекқорлык, патриотизм, қол жеткізе 

білу қабілеттілігі, қоғам өміріне белсенді қатынасу, жоғары локаль- 
дық (мемлекеттің интернационалъдылық) бағытталу.

7. Эстетикалық күндылыктар: эсемдік (немесе эстепіикалық 
сиьщсыздық), идеал, стиль, үйлесімдік, дэстүрге бағыну, жаңалық, 
ерекше мэдениет, сырттан енгізілген модаға еліктеу.

6.3. Мәдениет морфологиясы: білім және мәндер.
Білім -  қоғамның рухани өмірінін негізгі элементтерінін бірі. 

Білімнің көптеген түрлері қызметі жағынан өмірдегі іс-эрекеттердің 
белгілі типтерімен, деңгейімеи арақатыста болады. Білімнің ол тур- 
лер! мыналар: практикалық білім, рухани білім, эмпириялық білім, 
теориялық білім, экзотериялық білім.

Практикалъщ (тәжірибелік) білім  адамның қарекетпен шүғыл- 
дануының нәтижесінде қалыптасады жэне оның шеберлік дағдысы- 
мен біте қайнасқан. Ол тэжірибеге белгілі бір түрде кызмет етеді 
(жер өцдеу, ж ас балага қарау, малга царау, үй салу балаларды  
тәрбиелеу ауруларды емдеу, механизмдермен, ацпараттармен 
ж үмыс істеу ж әне т.б), былайша айтқанда, рефлексия денгейіне 
жеткен, бірақ нақты қарекеттермен тыгыз байланыста өмір сүреді. 
Кейінрек тэжірибелік қарекеттер өзінің күрделі түріне көшкенде 
білім ноухауға айналады, өйткені ол карекеттің барлық салаларын- 
да жоғарғы технологияны іске қосуды қамтамасыз етуді қажет етеді.

Рухани білім, қатынас туралы білімнің жиынтығы және адам- 
дардың қарым-қатынасын (отбасынын, этникалыц, үлттыц, тап- 
тыц, үжымдъщ) реттейді. Оның үлан-ғайыр эр түрлі қүралдары бар, 
оның ішінде мифтер, аңыздар, тарихи ескерткіштер, көркемөнер 
туындылары, бейнелер, аруақты мэтіндер жэне т.б.

Эмпирикалыц білім, табиғаттағы, қоғамдағы табиғи процестерді 
бақылау барысында арнайы ғылымдарда жазылған сезімдік жэне 
эксперименттік тәжірибе негізінде қалыптасқан білім.
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Теориялыц білім  субъектінің ұғымдар, белгілер, формулалар 
арқылы объектіден қашықтауының нэтижесінде қалыптасады, тек 
қана тэжірибеде емес білімнің өзін де ұғынып, мағына береді. Тео- 
риялықбілім ғылымды ғана дамытпай, сонымен қатар идеологияны, 
философияны, элеуметгік жэне діни ілімдерді дамытуға шешуші 
ықпалын тигізеді.

Экзотериялық білім  -  мистика туралы білімді кенейтетін ерекиіе 
нүсқа. Арнайы білімді қажет етпей барлығына арналған.

Кэуділгі сана ғана магиялық, діни, өнегелілік, эстетикалық сим- 
волдар жэне факторлармен толтырылып қоймайды. Ғылыми таным 
да элеуметтік-мэдени ортаның бұрмалайтын ықпалына тап болады. 
Өйткені ол, сол ортадан нэр алады жэне өзінің азды-көпті прин- 
циптерін игеретін элеуметтік ортада белгілі мәдени дэстүрдің шең- 
берінде қызметін атқарады. Сондықтан, білім катарына шартгы 
түрде шамамен сөзсіз дэлелденген жэне логика жагынан реттелген 
деректерді жатқызады. Ал, қалгандарын білімге жаткызуға болмай- 
ды, олар не білімнен тысқары, не соган дейінгі білімдер.

Мәндер адам мен табигатты немесе жалпы субьекті мен объек- 
тіні белгілеу арқылы қауыштыратын арнайы мэдени қүралдар. Егер 
экономикалық қарекетте сыртқы дүниемен шаруашылықты жүргізу- 
ге, саясатта билеп-төстеу қатынастары арқылы қауышса, мэдениет 
қоғамдагы фактілерді, қүбылыстарды, жағдайларды мәндендіреді. 
Одан эрі мәдениетте күрделі жэне эралуан қордаланатын, қолдайтын, 
үйымдастыратын белгілер қалыптасады, Белгілер жүйесінің катары
на табиғи жэне жасанды тілдер, эртүрлі дыбыс белгілер жүйесі, бей- 
нелеу жүйесінің тілдері (бейнелер, символикалар) жатады.

Сөздердің мәндері, олардың шындықтағы заттармен, қүбылыс- 
тармен немесе жағдайлармен сәйкес келе бермейтіндігі мэлім. Бүл 
мәндердің бастауы дүниедегі бар заттардан алынуы мүмкін (найза- 
гайды, ж ер сткінуді, күпді, айды, агаштарды рәміздендіру және 
т .б). Сонымен қатар ол бастау болмай, керісінше мәдени құбылыс- 
тар дүниесінде қияли мэннің тууы мүмкін (цүдайлар, перілер, періш- 
телер, су перілері ж эне т.б.). Бүлар жоғарыда көрсеткендей, кейбір 
қатынастарда нағыз обьективті заттардан да маңызды роль атқарады.

Адамдар жасаған мәндер жүйесінің аса маңыздысы -т іл , өйткені 
ол басқа белгілер жүйесіне Караганда ең әмбебап қүрал болып та- 
былады. Тілдің уақыт өлшемдерін (қазіргі, өткен, келер ишцтар)
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модальдықты, (т ілдегіраіілар) шырайды жэне т. б. анықтап береді. 
Адамның өз ойын жеткізе берумен катар, мәдениеттің алғашқы са- 
тыларында маңызды роль атқарган өлшем болып табылады. Тілде 
алғашқы кезде ол үшін көбінесе табиги өлшемдер пайдаланылды -  
адам ағзасының, мүшелерінің іс-қимылдары (алацан-вершок) орыс- 
тың 4,4 см., көне үзындық өлшемі (табан, адым), табиғат ырықтары 
(күн, сәтке, маусым, жыл).

Бертін келе математика мен кейбір нақты ғылымдардан өлшем 
шартты шамалардың қажет екендігін талап етті (сандар, формулалар, 
графиктер, кестелер т.б.). Дәл белгілер қызметі мәдени көркем- 
өнерде эрдайым басым болды. Сәулеткерліктің, драманың, музыка- 
ның, бидің бөліктері мен шығармашылықтар нэтижесінде қайта өн- 
деу арқылы қалыптасқан күрделі тілдер, мэдениеттің ерекше өрісін 
жасайды. Сол арқылы адам эралуан түрлерді қабылдап үғады.

Өзіндік, өзінше мәндер, бейтарап күйде болуы мүмкін, өйткені 
қоғамдагы пайдалану белгілерінің ауқымы өте кең. Алайда, 
олардың кейбіреулері эдетте күнделікті кездесетін, нормалар жэне 
қүндылық-тармен қосыла отырып, басқалардан жоғарғы деңгейге 
көтеріліп дэрежеге ие болуы мүмкін. Бүған мысал ретінде жоға- 
рылауға қойыл-атын табуды (тиым салу әдеті) немесе егер үжым 
жағынан қатал шара қолданыла қалган жағдайда, кейбір ерекше 
бөлінген заттарға, іс-қимылдарға, сөздерге белгі жөнінен үзілді- 
кесілді тиым салынады. Тиым салушылықтың қаталдығы соншама, 
тіл алмаған адам өз жазасын өзі кесуі мүмкін.

Тиым салу әдеті иррационалдық жоне т іііт і абсурдтық сипатта 
болуы мүмкін. Бірақ абсурдтықтың сыртқы көрінісі элеумегтік- 
мэдени тэртіптілікті сақтауда ерекше екендігін көрсетеді. Алайда 
тиым салу эдеті біршама артта қалған коғамды реттеу барысында 
керек қүралдардың ішіне кіреді. Аса күрделі діни жүйелерде, ол 
әдетте бөліктенген тиым салудың (кінзлау, іспен өтейтін күнә т.б.), 
өкінудің, жалбарынудың, «кейінге калдырған» санкцияларымен ау- 
мастырылады. Сонымен катар, күрделі қүндылықтардың дәрежесі 
мен нормаларын көрсететін сөзбен, мэтінмен (киелі кітаппен болса 
да), ыммен, бейнелеумен айтылатын кең жэне вариативті эулиелік 
мэндер жасалынады.

Сол сияқты, жоғарғы қызметтілік белгісі бар киім, тек кана жау- 
ын-шашыннан немесе қоршаған ортадан қорғану мақсатын атқар-
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майды. Кезкелген киім адамның жынысын, жас шамасын, мэрте- 
бесін, тұрмыс күйін жэне т.б. көрсетеді. Мысалы, барлық уақытта, 
армияда өзінің дэрежелерін көрсететін арнайы киімдері болады. 
Олардың аса ұқыптылыкпен дайындаған киімдері мен формалары- 
ның белгілері бар. Әскерде, еститін жэне көретін: бұйрық беру, 
жалау сияқты сигнал жүйелеріне зор мэн беріледі. Керек болса не 
көлік, не спорт, не ақпараттық жүйе белгілерсіз өмір сүре алмайды.

Бакылау сүракгары және тапсырмалар:

1. Материалдық және рухани мэдениет ерекшеліктерін атаңыз?
2. Материалдык мәдениетке адамдардың кандай қарекеттерінің түрлері 

жатады?
3. Рухани  м әдени етке адам дард ы ң  кандай  карекеттер ін ің  түрлері ж ата

ды ?
4. А дам ға  тэн  тан ы м д ы к  карекеттің  үш  түрін  атаңы з?
5. М азм үны  ж ағы нан  кұнд ы лы ктар  кандай  реттіл ікп ен  ж іктеледі?
6. Қ ұн д ы л ы ктар  деген ім із не ж эн е кандай  түрлер і бар?
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7. Тарау

МӘДЕНИЕТТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ 
ЖҮЙЕЛЕРІ.

7.1. Артефакт, мәдениеттік түр және мәдениеттілік жүііе
7.2. Дүниежүзілік мәдеішет жэне үлттық (үлыс) мәдениет
7.3. Бүқаралық мәдениет және элитарлық мәдениет
7.4. Контркультура жэне субмәдениет
7.5. Мэдениет функцинсы

7.1 Артефакт, мәдениеттің түрі және мәдениеттілік
жүйе
Осыган дейін айтылғандай, мэдениет қоршаған әлемде тірі калу

га көмектесу үшін пайда болды. Мэдениеттің аркасында адам өз 
өмірін ыңгайлы жэне кауіпсіз қылып жасайды. Мәдениет арқылы 
өзінің бар болуы үшін ортаға икемделе отырып ол өзін қоғамда, 
табигатта, әлемде бекітеді.

Ең алғашқы мәдениеттен бастап екі мың үрпағынан астам уақыт 
бойы өмірқарекеті үшін тіршілікте қазіргі заманныңадамдык қогамы 
қалыптасты, бірақ сонымен бірге дербес экономикалық, саяси, руха- 
ни өрістер бүгінгі күні өзара байланысқан түрін әкелді. Олардың 
әрқайсысы жалпы қоғамдық түргыда өзіндік қүрылымға, атқаратын 
қызметтеріне, институттарына ие. Бүл күрделі көпдеңгейлі жүйеде 
мэдениет жэне оның өнімдері функционалдык кызмет аткарады, со
нымен катар олар өзара байлапысқан жэне күрылымдангап.

Мэдениеттің практикалық элпетінде эртүрлі заттарды, әрекет- 
терді жэне оқиғаларды артефакты деп аталуы қабылданған. Бүлар 
нақтылы заттық өнім, жүріс-түрыс актісі, әлеуметтік қүрылым, 
акпараттык хабарлар, немесе бағалау пікірлері түрінде бола ала- 
ды. Бүлар өте ұсак жэне мэдениеттің бөлінбейтін бірлігі. Тіптен 
адамның өзі артефактіге жатады, өйткені ол тек қана биологиялык 
тіршілік иесі болумен катар, мәдениеттілі жан иесі.

Кез-келген артефакті заттық немесе рухани мазмүн түрінде 
көрініп сипаттала алынады. Артефактінің материалдык формасы 
адам мен коғамның мүмкіншіліктеріне байланысты пайдалылык
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сапасымен анықтала алады. Рухани мазмұн (мшына, мэн) әртүрлі 
ойлардың айтылу кажеттілігіне, эстетикалық талғамына, әлеуметтік 
статусын белгілеуіне жэне т. б. байланысты.

Артефактілер белгілі бір айқын бүтіндікті, жүйені қүрайды, 
жэне соған байланысты: әйтеуір бір мәдениетте олардың бірі 
орталык орынға немесе фундаментальдық орынга не болады жэне 
өзге біреулері -  косалқы немесе туынды орынға, ал қайсыбіреулері 
глобальды немесе жергілікті мағынаға не болады. Артефактілердің 
маңыздылық мөлшерлері түрақты емес, олардыцбағалануы келе-ке- 
ле өзгере алады, мэдениегге сондықтан эр уақытта кейбір элемент- 
тер жойылып олардың орнына басқалары көрінігі отырады. Кейбір 
мәдени жетістіктер өз мағынасын жоғалтады, олардың қолданылуы 
қысқарады, ал басқаларга сүраныстар жоғарылайды жэне өседі.

Жалпы алғанда егер мэдениеттің түрлерін аяқталған ойдың бе
лек сөйлемімен теңестірсек, онда, мэдениет жүйесін түтас мэтін 
деп есептеуге болады.

7.2. Дүниежүзідік мәдениет және ұлттық (үлыс)
мәдениет
Мэдениетті қүрылымдык түрғыда қарас гырудың негізінде мәде- 

ниетті «ұластырушы» белгілері жатады жэне соған сэйкес әлемдік 
жэне үлттық мәдениет болып бөлінеді.

Дүниежүзілік мэдениет. Осы берілген түргының негізінде мәде- 
ниеттің қүрылымын қарастырсақ мэдениеттің иемдену обьектісіне 
байланысты дүниежүзілік мэдениет және ұлттық (үлыстық) болып 
екіге бөлінеді. Дүниежүзілік мэдениет бүткіл адамзат тарихында 
жасалғандардың жэне біздің планетамыздың барлық аймақтарына 
таралған, барлық халықтардың үлттық мәдениеттерінің ең үшқыр 
жетістіктерінің жиынтығын қүрайды. Қазіргі заман мәдениетінің 
негізі қалалық үлгідегі еуропалық мэдениеттен күралған ал басқа 
халықтардың жетістіктері оған қүрамдас бөліктері ретінде енеді. 
Осыдан шыға отырып, дүниежүзілік мэдениетке эртүрлі аймақ- 
тардағы көркем- мәдениетті, бүқаралық мэдениетенімін, түрмыстык 
мәдениеттің түрлерін (азық, киім, аспап, мекен-жай), бос уақытты 
толықтырудың түрлерін (туризм, спорт, қызықты әуестіктер), 
элеуметтік мінез-қүлык үлгілерін жатқызуға болады.

Ғылым ретіндегі дүниежүзілік мэдениеттің маңызды компо- 
ненттеріне элем жэне дүниетану туралы білімдердің жүйесі жа-
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тады. Ол бүгінгі күні коммуникация, өзара байудың жэне өзара 
әрекеттестіктің жалпы жетістіктерін жариялауда. Өндірісті жетіл- 
діріп өзгерту казіргі заманның ғылыми технологияларынсыз жа- 
ңарту мүмкін емес. Бірақ даму барысындагы елдердегі ғылымға 
келгенде олар батыстың тэуелділігіне түсіп қалады.

¥лттық (үлы ст ы к) мэдениет Үлттык (үлыс) мәдениет өз 
кезегінде, эртүрлі әлеуметтік топтардың мэдени қарекеттерінің 
өнімдерінің жиынтыгы жэнс қогамга лайықты жіктелу мәдениеті. 
Кез-келген этникалык мэдениеттің оның өз ерекшелігін қүрайтын 
міндетті белгілеріне қайталанбастық жэне түпнүсқалық жатады. 
Үлыстык мәдениеттің бүл ерекшелігі (менталитеті) тілі, діні. 
өнері, шаруашылык баскаруы, дэстүрлері мен әдеттері арқылы 
көрінеді. Алайда үлыстық мәдениеттің негізгі факторына этни
калык баламалану сезімі, ортақ тарихы жэне қандай болмасын 
халықтың немесе үлыстык топтың мэдениеттері жатады. Үлыстық 
мәдениетке тэнділік ең алдымен шығу тегінің бірлігімен байла- 
нысты, өзінің туған мәдениетіне жататындығын айқын үғынады, 
өзіндік аталуы бар ерекше психикалық үйқастықтары бар жэне 
топттык менталитеті болады.

Этникалық мэдениеттің бастама нүктесі жэне негізгі белгілері, 
бір топ адамдардың қажеттіліктерінің пайда болуы, олардың ұжым- 
дык негізде өмір сүрін жэне іс істеуге мэжбүрленуінің үғынылатын- 
дыгымен байланысты.

Этникалық мэдениеттің негізгі бірегейлігі кез-келген мәдениетке 
тэн ерекше қүндылықтар жүйесі -  сол мэдениеттің өкілдері же- 
туге үмтылатын идеялар. Олар мэдениет қүндылықтарын өмірге 
енгізуге мүмкіндік беретін мінез-құлык ережелері жэне нормалар 
жүйесінде бекітіледі. Әсіресе типтік, түрақты жүріс-түрыс түрлері, 
қоршаған әлемді жэне басқа адамдарды қабылдаудың таптаурын- 
дары (стереотипі) маңызды. Көпшілік жағдайда ереже сияқты, 
біз таптаурындардың (стереотиптердің) бар болатындығына есеп 
бере бермейміз, бірақ кез-келген адамның нақты жүріс-түрыстары 
әрқашан да соларға негізделеді. Мысалы: Европа, Жапония т.б. 
елдердің амандасу рэсімдерін айтуға болады. Ягни түрақты жүріс- 
түрыстар нұсқауларында мәдениеттілі этникалық мэдениеттің 
ерекшеліктері көрінеді.

Сонымен, кез-келген үлыс мәдениетін «мэдениет айсбергі» деп 
айтуға болады, оның негізі қүндылықтардан түрады, ортасында -
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нормалар жэне жүріс-түрыстар ережелері, ал айсбергтің шыңында 
адамдардың жүріс-тұрыстарының нақты көрністері орын алады. 
Кез-келгем айсбергтегі сияқты, оның шыңы барлық көлемнің 10% 
кұрайды, ал қалган көпшілігі судыц астында жасырылған.

¥лыстыкмәдениеттіңқалыптасуына(^абмги,жа2<Эашар, тіл, дін) 
сонымен қатар этностың психикалық үйқастығы ыкпалын жасайды. 
¥лыстық мэдениеттің қалыптасуының белгісіне өздерінше аталған 
аталуы -  этнонимі жэне қалыптасуының шартты жагдайына таби- 
ғи (географияльщ) орта жатады. Өйткені, ауарайы көпшілік жағдай- 
да киім және баспана, ауылшаруашылығындагы өнделетін өнім- 
дердің түрлерін, көлік күралдарының ерекшеліктерін анықтайды. 
Дәл осылайша, Мезоамерикалық үнділік оркениеттердің даму дина- 
микасының еуропалық өркениеттерден бэсең болуының өзі тіптен 
де кездейсоқ емес. Оның бірден-бір себебі Америкада қолға үйрету- 
ден кейін жүмысшы малына айналдыруға болатын жануарлардың 
болмауында еді.

Географиялық ортаға тэн ерекшеліктер сонымен қатар тап- 
таурынды (стереотипті) жүріс-түрыстардан, эдеттерден, ырым- 
дар мен дәстүрлерден көрінетін этностың рухани мәдениетінің 
қалыптасуынажәнеоның психи касыныңүйлесімінеайқын ықпалын 
жасады. Мысалы, тропикалык белдіктегі халықтарга, маусымдык 
циклдармен байланысты егіншілікпен айналысатын біркелкі белдік 
түрғындарының көптеген ырымдары мен дәстүрлері түсініксіз бо- 
лып келеді.

¥лы с мэдениетінің қалыптасуының өте маңызды факторы, бел- 
гілі бір топтың қүрамында болуды үғыну жэне сонымен қатар, 
топтық барабар сезімдердің қалыптасуына жағдай жасайтын -  тіл 
болып табылады. Өз тілінің негізінде эрбір халық әлемнің өзіндік 
бейнесін жасайды.

¥лы с мэдениетінің қалыптасуында діннің ролі өте маңызды. 
Мысалы, сербтер мен хорваттар бір антропологиялық гипте жэне 
бір тілде сөйлесе де өзге халықтар болып саналады. Оның себебі, 
хорваттар -  католиктар, ал сербтер -  православиелік дінге жатады. 
Осыдан эр түрлі мәдениет хорваттықтар Батые Еуропаға ал сербтер 
Ресейге бағдарланады, осы арадан сербтер мен хорваттықтардың 
арасындагы бүрыннан орын алған алауыздық.

Бүгінгі күндері элемдетаза этникалық мэдениет калган жоқ, сон- 
дықтан кез-келген мэдениет этникалық бейтарап (жалпы дүние-
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ж узілік) және этникалық рендік сипатта құрылады. Сондықтан 
этноерекшеліктегі мэдениет элементтерін білдіретін «үлыстық мэ- 
дениет», ұғымымен катар мәдениетінің барлық элементтерін және 
дэл осы этностың этноерекше, этникалық бейтарап жақтарын бел- 
гілеу үшін «этнос мәдениеті» ұғымын қолданады.

Этникалық жэне жалпыэлемдік мэдениеттердің сипаттарын үй- 
лестіру әр түрлі халықтарда біркелкі емес жэне жеке этностық мәде- 
ниеттің өзінің ішінде де бірдей емес, өйткені эртүрлі элеуметтік 
топтар мэдениет құндылықтарының өзіндік меншікті иерархия- 
сына бағдарланған. Жалпы әлемдік жэне этноспецификалық си- 
паттардың үйлесуі мэдениет өрістеріне де тэуелді. Дэл осылай- 
ша, этникалық ерекшелік ауылшаруашылыгында жэне колөнер 
өндірістерінде жақсы көрінеді, бірақ қазіргі заманның өнеркэсіптік 
кэсіпорындарында төменгі деңгейге дейін түседі, оның түрмыс- 
тық жақтарын үйымдастыруда ғана біліне алады. Этникалық эле- 
менттер көркемдік мәдениетте, дінде, моральда едәуір көбірек, ал 
ғылымда, құқықта, экономикада -  азырақ. Жалпыәлемдік элемент- 
тер жүмыста, іскерлік карекеттерде, ал этникалық үйде, демалыс 
уақыттарында жиі байқалады. Сонымен қатар, этникалық элемент- 
тер өзінің негізгі элементтерінің сипаттарымен емес (киім үлгілері, 
пәтерлердіц жобаларымен, үйді ж абдъщтау — олардың барлыгы  
әлемдік мәдениеттің элементтерінде көбірек көрінеді), оларды 
таңдаулылык түргысында қарастырған жөн.

Мәдениеттің этникалық жэне жалпыәлемдік элементтерінің тір- 
кесімдері ауылда жэне қалада, эр түрлі континенттерде, эр түрлі ел- 
дерде көрінеді. Мысалы, Латын Америкасында этникалық мэдениет 
негізінен орта таптың негізінде жэне ауылда сақталады, Африкада 
тіптен жалпыәлемдік мэдениет сол қозгалмаған күйінде, Азияда 
(Ж апониядан басца, онда бикулътурализма қубылысы бащ алады ) 
жалпыәлемдік мәдениетті сақтаушыларға қала түрғындары жэне 
қоғамның жоғарғы жақтары жатады.

7.3. Бұқаралық мэдениет жэне элитарлы мэдениет
Мэдениеттануда қазіргі заман мәдениетінің ең негізгі сипат- 

тарының бірі ретінде этникалық жіктелулердің негізінде оның бір 
текті еместігін, жэне ондағы қүбылыстардың байлығы жэйлі қа- 
былданған. Алайда жаһандану барысында соңғы бірнеше он жыл- 
дықтарда өзінің практикалық көріністерінде бүқаралық мэдениет
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деп аталып кеткен этникалық мэдениеттің біркелкілігі жэне бірың- 
ғайлау тенденциясы қарқынды дамауда.

Бүқаралық мәдениет. Бұкаралык мәдениет деп жалпыэлемдік 
мэдениеттің өнеркэсіптік жолмен көп көлемде шығарылатын тұтыну 
элементтерініңжиынтыгын атайды. Бүл күнделікті, көп бөлігінде қо- 
ғамның эр түрлі каналдары арқылы таралатын бұқаралық ақпарат- 
тар қүралдары жэне коммуникацияларды коса есептегендегі өмір 
мэдениеті. Сондықтан бүкаралык мәдениеттің мазмұны мына қа- 
зіргі заманның өнеркәсіптік өндіріс өнімдерінен, кино, теледидар, 
кітаптар, газеттер жэне журналдар, спорт, туризм жэне т. б. кұра- 
лады. Бұл өнімдерді тұтыну -  бүқаралык түтынылу, өйткені, тан осы 
мәдениетті кабылдайтындар бұқаралық дәрісханалардағы, үлкен 
залдардағы, стадиондардагы, миллиондаған теле-киноэкрандардың 
көрермендері.

Бұқаралык мэдениеттің қалыптасуы индустриальдык коғамның 
күрылуымен байланысты. Ғылыми-техникалық прогресс адамизат- 
тың бос уакыттарының көбейуіне жэне коғамдагы бүкара халық- 
тың бос демалыс уакытын өткізуге өз ықпалын жасады. Мэдениетті 
демалыс уақытын өткізумен қосу бұқаралық мэдениеттің негізгі 
бірден-бір ерекшелігі болды.

Сол себептен, бүқаралық мәдениеттің негізгі белгілеріне мына- 
ларды жатқызуға болады:

• оның түтыну заттарының сериялы сипаттылыгы;
• өмірдің стандарттарының жэне адамдар арасындағы катынас-
тардың карапайымдылығы;
• сауык-сайрандык, кызыкшылык. аяп-елжіреушілік (сештшен-
тальность);
• көркемдік мэдениеттегі натуралистік кескіндердің белгілі бір
сценкалары;
• күшті адам құндылыгы, тіршіліктегі табыстың кұндылығы.
Бүқаралык мәдениетттің туындыларынан түтынушылар ең

алдымен сюжет, әңгімеден өмірге орай емес өмірлікті, өздерінің 
киялдагы каһармандарының анықтығын іздейді. Ондай сюжет 
қаһармандармен бірге қуанышқа бөленуге мүмкіндік береді, аяушы- 
лык танытыи өмірдегі қиындыкка ортактастырады. Көркем гуын- 
дыларда күйзеліске бірге ортақтасу соншалықты, көрермен неме- 
се оқырман өздерін сол каһармандармен баламалайды. Бүкаралық 
мэдениет ақшаның жоқтығы, қадірлі болмау сияқты өмірдің эді-
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летсіздігі үшін орнын толтырушы сағымды қаитарым ретіндегі 
касиетке ие. Оны түтынушылар аз уақытқа болса да өз проблема- 
ларынан шығып ұнамды қаһармандармен баламалануға мүмкіндік 
алып өзінің бейшаралық жағдайын әртүрлендіреді.

Бүқаралық мэдениеттің бекуі бүкаралық ақпарат қүралдарынын 
кептеген елдерге енгенде жэне адамдардың барлық әлеуметтік топ- 
тарына кол жетімді болған уақыттардан бастап XX ғ. ортасынца 
болды. Бүқаралық ақпарат қүралдары кез-келген ақпараттарды тек 
қана барлық адамдарға қол жетімді қылып қана қойған жоқ, со- 
нымен катар, олар тұтынудың жалпы стандарттарын бір уақытта 
қальштастырып, адамдарды біріктірді, олардың араларындағы ерек- 
ше айырмашылықтарды жойды.

Осынысымен де бүқаралық мэдениет бүқаралық коммуникация- 
лык күралдармен тығыз байланысты. Алғашкыда полиграфиялык 
өнеркэсіптердің техникалық мүмкіндіктерін колданды, арзан эйгілі 
болтан газеттер жэне журналдар, сонымен қатар арзанкол кітапша- 
лар -  беллетристика (суйіспениіілік және детективті романдар) 
жэне комикстер. XIX ғ. соңында осы уақытқа дейін бүкаралыц 
өнердің маңызды күралы болып келген кинематография пайда бо і- 
ды. Ол жынысына, жасына карамастан бәріне қолайлы, тіпті өзіндік 
қабылдауында арнайы элементарлық сауаттылықты да талап 
етпейді. Сол уакытта бүқаралык мәдениеттің тағы бір бөлімі жеңіл 
музыканы туғызган граммофон пайда болды. 1960-шы жылдары 
бүқаралық мәдениеттің техникалық мүмкіншіліктері қайта-кайта 
өсе басталды, бүқара халық теледидарды, спутниктік байланыстар- 
ды, миллиондаған пластинкалар, кассеталар, компакт-тегеріштерді 
қолдана бастады. Соңғы кезде бүған арнайы компьютерлердің 
мүмкіншіліктері, интернет желілері косылды.

Бүқаралык мэдениеттің пайда болуы мәдениеттіңтағы бір үлгісі- 
нің пайда болуы ғана емес, бүл жалпы мәдениеттің жұмыс жасау 
тәсілінің өзгеруін білдірді. Жүмыс уақыттарының кысқаруымен 
жэне де кажетті көптеген еңбек операцияларынан адамдарды азат 
еткен техниканың дамуы есебінен, әсіресе үй шаруашылығынан, 
бүл демалыс уақыттарының көбейуімен паралельді болды, Нәти- 
жесінде демалыстың жаңа тәсілдерінің жэне психикалық жеңіл- 
деулердің пайда болуына экелді. Сонымен бірге, бүқаралық мэде
ниет мүмкіншілігі ешнәрсемен де ауыстырылмайтындай болды .

Бүгінгі күндері адамдардың көпшілігі, әсіресе жаогар, буқара-

113



лық мәдениеттен жүріс-тұрыстардың өмір сүру салтының, карьер- 
дің адамдар арасындағы қатынастардың үлгісін алуда. Азық-түлік, 
киім, баспана, күнделікті тұрмысқа қажетті техникалық заттар, 
білім -  бүлардың бэрі адамга бүқаралық мәдениеттің механизм- 
дер! аркылы келеді. Бүгінгі күні қандай болмасын өнімнің мәрте- 
бесі жэне бағалылыгы бүқаралық сүраныстың пэніне айналғанда 
ғана өзінің өзектілігіне ие болады. Сол себептен, бүқаралык 
мэдениет түтынудың ынталандырушысының қүралына айналды, 
ол үшін үлкен шығындарды қажет ететін жарнама белсенді түрде 
қолданылуда. Сол себептен үлттық шекаралар жойылуда жэне 
алынып тасталуда, бүқаралық мэдениет әлемдік мэдениеттің фун- 
даментіне айналуда.

Бүқаралық мэдениет туындылары негізінде әмбебаб психология- 
лык (психофизиологияльщ) мінездеріне, білім деңгейіне жэне белгілі 
бір топтың арнайы даярлығының дәрежесіне қарамастан қабылдау 
механизмдері арқылы жүмыс істейді. Әсіресе, асқан білімділіктің өзі 
ол үшін тіпті зиянды, өйткені, бүқаралық мэдениеттің көздеген эмо- 
циональдық негіздегі тікелей кызуқанды қабылдауға кедергі жасайды.

Бүқаралык мэдениеттің сыншылары ұзак уақыттар бойы оның 
негативтік тек жагымсыз жақтарын, яғни оның талгамы жоқ көрер- 
мендерініңсынамасыныңтомендігін, өнімідерінің дорекілігін айтын 
келді. Сонымен катар бүкаралык мэдениет рухани стандарттың ка- 
лыптасуына ықпал жасайтындығы жайлы айрықша аталуда, адамды 
«ақымақтандырады», ал, өнер өрістеріндегі қажеттіліктерді тәрбие- 
леуде шыгармашылыққа емес ен төменгі түтыну бағдарларына 
есептелген. Бүқаралық мэдениеттің ең негізгі жағымсыз сипатта- 
рына мына қасиеттерді жатқызуга болады:

• ол көпшілік жағдайда айрықша көңіл жадырататын, алданды- 
рушы сипатта болады;

• оның туындыларының кішкене бөлшегінде ғана мақсат жэне 
күндылықтар туралы, өмір мэніне байланысты сүрақтарды қозғайды;

• бұкаралык мәдениеттің көптеген туындылары сапасы томен 
кәсіпшілік деңгейде емес және эстетикалык кұндылыкка ие бола 
алмайды;

• ол сыни сенімдерге жэне дүниетануға негізделмеген бұқаралык 
көзкарастарды калыптастырады.

Әрине осыларды ескере отырып бүқаралық мәдениеттің дүрыс 
жақтарын да алып тастауға болмайды. Оның негізгі жетістігі халык- 
тың жалпы сауаттылығын ашу, мэдениет қүндылықтарының адам-
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дардың барлығына да қол жетерлігі. Әрине солармен бірге, төменгі 
сортты өнімдердіңде болуы, бірак солармен қатар біртума шығарма- 
лар да тираждалады жэне одан ешкімнің де зардап шекпегендігі дау- 
сыз, қайта кейбіреулерге тереңірек түсінуге мүмкіндік жасай алды. 
Рекреациондық (үзілістік) механизм жағдайындағы адамдардың 
стреске, каурыт жагдайларға үшырауы барысында бүқаралық мэде- 
ниеттің ролі айрықша болуда. Сонымен қатар, соңғы кездері бүкарг- 
лық мәдениет «мидкульт» деп аталатын -  мәдениетің орта деңгейіне 
ауыса бастады, оның көлемінде көптеген классикалық эдеби туын- 
дылар экранга шыгарылды, эйгілі ғылыми концепциялар, классика- 
лык музыкалар нағыз көркем шығармашылык үлгілер модаға енгі- 
зіледі. Сол себептен, қазіргі замандағы бүқаралық мәдениеттің 
жалпы деңгейі өсе түсуде.

Негізгі көріністерінің жэне бүқаралық мәдениеттің бағыттары- 
ның арасында мыналарды ерекше атап өтуге болады:

• өнеркәсіптік балалық шағы -  балаларға арналған тауарлардың 
жане ойыншыктардың өндірісі, балалар клубтары жэне лагерьлері, 
ұжымдық негізде балаларды тәрбиелеу;

• бүкаралық жалпы білім беретін мектеп -  балаларды ғылыми 
білімдердің негіздеріне баулайды, тап сол қоғамның құндыллығыиа 
негізделген әлемнің бейнесін қалыптастырады, барлық балалардың 
бір стереотипті жүріс-түрыстарын тэрбиелейді;

• бұкаралык ақпарат қүралдары — халықтың барлык топтарына 
ағымдағы хабарларды хабарлайды, қоғамдық пікірді қалыптасты- 
рып жэне адамдардың санасын қитүрқылай отырып оның бағасын 
береді:

• үлттық (мемлекеттіктің) идеология және насихат жүйесі көп- 
шілік халықтың ең басты саяси сенімділігін қалыптастырады;

• бүқаралық мэдениетті саяси қозғалыстар жэне партиялар, са
яси жэне мемлекеттік элита өкілдері өздерінің мақсагтарын саяси, 
үлттық не-месе діни психоз арқылы іске асыру үшін қолданады;

• дүниежүзілік элеуметтік мифология -  квазидінилік багыттар 
жэне секталар, жалған ғылыми ілімдер, дэріптелген ұлыларды 
жарату, осек жэне дақпырттарды калыптастыру, бүлар қазіргі за
май проблемаларын қарапайым түрде түсіндіріп береді. Міне, дэл 
осылайша әлемдік қүпия үйымның қастандығы, келімсектер жайлы 
мифтер пайда болды;

• бос уакытгы көңіл жадырататып өткізетін өнеркәсіп - бұкара-
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лық көркем мәдениет (барлыц әдебиет пен онердіц түрлері), көңіл 
жадырататым көріністер. көріністілі ойын-сауык ретіндегі кәсіптік 
спорт, клубтар, дискотекалар жэне т.б. психикалық бэсеңсуге жағдай 
жасайды;

• бос уақытты шипалыта өткеру өнеркәсібіне — курорттар. 
спорттық туризм, бүқаралық дене тэрбиесі, косметикалык фирма- 
лар жэне кызметтері жатады;

• ойды жэне эстетикалықты бос уақытта көңіл жадырататып өт- 
кізуге бағытталған өнеркәсіп -  мэдени туризм, көркем-өнерпаздык, 
коллекция жинау, үйірме жэне қызыгушылыгына байланысты 
қоғамдық ұйымдар, XVIII ғ. бері сақталынып келе жатқан гылыми- 
ағартушылық мекемелер;

• сэндер, жарнама жүйелері -  қоғамдық сананың мәртебелі 
өмір сүру бейнесінің стандарттарын қалыпгастырады, түтынатын 
заттарға көрсетілетін қызметтерге, идеяларға деген сұранысты ын- 
таландырады жэне басқарады;

• эртүрлі ойындық кешендер -  дене реакциясының тездігін да- 
мытып, адамды қазіргі заманның екпіні мен өмір ырғагына үйретеді;

• сөздіктер, анықтамалар, энциклопедиялар, электрондық ақпар- 
аттар банкілері, кітапханалар, қазіргі заман білімін көпшілікке дә- 
ріптеп тарататын бүқаралық түтынушыларға есептелген.

Сайып келгенде, бүкаралық мәдениет қазіргі замам адамының 
мэдениетінің дамыган жаңа түріиің қүзыреттілігіне, инкультура- 
цияның және әлеуметтендірудің жаңа механизмдеріне, басқарудың 
жаңа жүйесіне жэне оның санасын қүйтүрқылануына, қызығушы- 
лыгына жэне қажеттілігіне қарай үсынады Бүл қазіргі заман мә- 
дениетінің бар болуга деген тэсілі.

Элитарлы мәдениет. Бүқаралық модениеттің оппозициясы бо- 
лып элитарлы мэдениет саналады жэне ол қоғамның дегдар бөлі- 
мімен (элиталъщ, белгілі бір топтың арасындағы көрнекті, бетке 
үстары) түтынылады.

Қоғамның жоғары деңгейіндегі ақсүйектер, саяси көсемдер, ірі 
бизнесмендердің талғамдарымен байланысты элитарлы (дегдарлы) 
мэдениет қабаты бүқаралық мәдениеттің қарама-карсы түрі ретінде 
қарастырылады. Бүл адамдар үшін өздеріне ең жақсы сапалы зат- 
тар мен бірегейлер жэне ең қымбат өнімдерді пайдалану ережесі 
сияқты. Бүл түрмыстық заттарга олардың киім-кешек, сәндену, 
баспана, машина, онер туындылары жатады. Сонымен қатар, бүгі-
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нгі күндері элитаға (франц. elite -  ең жацсысы) мәдениеттің жаңа 
құндылықтарын жасаушы шығармашылыққа жататын өнер қайрат- 
керлерін жэне ғылымдарды жатқызады. Көркем мэдениетке бай- 
ланысты айтсақ, көпшілік тұтынушыга түсініксіз, жоғары білімді 
адамға есептелген өнердегі жаңа бағыттар, элитарлық болып сана- 
лады. Сонымен, коғамныңосы бөлігі когамныңдаму барысын жэне 
мәдениеттің жетілуін қамтамасыз етеді.

Элитарлык мәдениет туындыларының мэдени деңгейі замандас- 
тарынан ондаған жылдарға алга озықта болады. Оның төңірегіндегі 
түтынушылар қоғамның жоғары білімді бөлігін қүрайды, олар, 
негізінде көркем модернизм, өнерде жаңашылдар түрінде көрінеді, 
ал оларды қабылдау арнайы дайындықты қажет етеді. Олар интел- 
лектуалды элитаның, мамандандырылған рухани зиялы қауымның 
ортасында қызмет атқарады. Элитарлы мәдениет эстетикалық бос- 
тандықпен сипатталады, шығармашылықтары коммерциялық ерік- 
тілікке, адамның мэні мен жанының маңызылығына философиялық 
түрғыда ену арқылы, элемді эр түрлі қиын көркемдік түрлерімен 
игеруге тырысады.

Бірақ элитарлы мәдениеттің бұкаралықтан негізгі айырмашылы- 
ғы элитарлы мэдениет иағызтворчестволыкка саяды: тек кана соның 
өзі арқылы жаңа мэдениеттің түрлері жасалады жэне мәдениеттің 
даму жолдары айқындалады.

7.4. Контрмәдениет және субмәдениет
Контрмәдениет. Жастар контрмэдениеті. Мәдениеттіц ажыра- 

мас бөлігі болып үстемдік етуші үлгілердің орнына немесе оларды 
толығымен теріске шығарушы оппозициялық элементтер жатады. 
Ондай, белгілі бір мәдениеттің негізін қүрайтын фундаменталды 
принциптеріне қарсы түратын элеуметтік-мэдени багдарлар контр- 
мәдениет деп аталынды. Олар қалыптасқан элеуметтік қүндылық- 
тардан, моралдық нормалар мен идеалдардан, бүқаралық мәдениет- 
тің стандарттары мен стереотиптерінен бас тартуымен сипатталады.

Бүл термин 1960 ж. батыстағы әдебиеттерде көрінді. Оны амери- 
кандық социолог Теодор Роззак енгізген болатын. ол үстемдік етуші 
мэдениетке қарсы, эртүрлі рухани ыкпал жасаушы бағыттарды са- 
лыстырмалы түтас феноменге біріктіруге талаптанған. Контрмәде- 
ниет теориясы өзінің алдына жеке түлғаның үстіннен зорлық- 
зомбылык ұйымдастырушысы ретінде көрсететін казіргі заман
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мәдениетін құлатуды мақсат етіп койды. Бүл наразылық эртүрлі 
түрлерде: енжарларлықтан басталып экстремистік түрлерге дейіи 
етті. Ең маңыздысы алгашқыда өнеркэсіптік қогамның технок- 
ратизміне қарсы багытталған қазіргі заманның жастарының өмі- 
ріндегі контрмэдемиет болды. Меншік, жанүя, жеке жауаптылық 
жэне одан да басқа қазіргі заман өркениетінің қүндылықтарын 
адамдарга қажеті жок кертартпа нанымдар деп жариялады, ал олар- 
ды қорғаушыларды ретроградтар деп қарастырды.

Контрмэдениеттің ең белгілісіне 1960-1970 жж. өздеріне буржуа- 
зиялық идеяларды жэне буржуазиялық моралға қарсы ойларды шо- 
ғырландырған жастардың битниктер жэне хиппи қозғалыстары 
болды.

1940-шы жылдары, битниктердің негізін салушылары, Джек 
Керуак, Уильям Берроуз жэне Аллен Гинзберг бір-бірімен кезде- 
скен уақытта достық үғымдарын, жаңа түсініктері мен жаңа сана- 
ны тәжірибелей бастады. Ал 1950-ші жылдары олардың кітаптары 
шыға бастады, онда дүниені түсінудің жаңаша түрі жанқиярлыктың 
басталымын, жүректілік пен бүлікшілікті поэзияландырып негіз- 
дей бастады, пуритандықты жэне буржуазиялық моральдың жәді- 
гөйлігін және түтыну қогамындағы дәстүрлерді қабыл алмады. 
Осы ізденістер оларды шығыстан бірақ шығарды, нәтижесінде 
келесі үрпақтарға, әсіресе хиппилар еліктеген буддизмге, оның 
психикалық істерінің тэжірибелеріне назар салуға көңіл бөлді.

Кейінрек 1960-шы жылдары контрмәдениеттегі жастардың эр- 
түрлі ағымдық спектрлері кеңейе бастады. Сонымен бірге, олардың 
жасаушылары көпшілік жағдайда 13-19 жастагы жасөспірімдер 
тинэйджерлер болды. Дэл осылайша тоғышарлардың зәре-кұтын 
алатын рокерлер -т е р і курткалы киінген мотоциклистілер көрінді. 
Олар тек қана қара күшке сенетін «еркектік рухты», мейірімсіздікті 
жэне жеке адамдар арасындағы қарым-катынастардың туралыгын 
дәріптеп өсірді. Олар агрессивті, өрескел, шулы жэне өзіне өте 
сенімді. Олардың өмір сүру бейнесінің іске асу аясы рок-музыка 
болды -  ауыр жэне қарапайым ыргаққа негізделген жэне ол олардың 
өміріые үндесіп жатты.

Содан соң панкілер көрінді. Бүл сөз «бүлінген», «түкке түрмай- 
тын» деп аударылды. Панкілердің козғалысы эсіресе 1970-1980-жыл- 
дары эйгілі болды. Өздерінің киім киістерімен -  акылды қораштан- 
дыргыш түрлерімен жэне ерекше қойылған шаштарымен, мектептік
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ескі киімдер түрімен, сыпырынды пакеттермен, дәретханалық бау- 
лармен, түйреуіштермен панкілер парасатты адамдарды естен тан
дыры. Оларга «теділер» («тедди-бойз») дегендер карсы түрды, олар 
орта тапқа өздерін жақындату үшін элеуметтік реттілікті сақтаушы- 
лармыз жэне «сәнділерміз» («модернистілер») деп жариялады. Сол 
уақыттары шығыс атрибутикасын әсіресе философиясы мен дінінің 
идеяларын колданатын шығысқа бағытталған қозгалыстар көріне 
бастады. Кейінірек «сэнділерден» («модернистілер») «скинхеды», 
немесе «тақырбастылар» бөлінді, олар өздерінің тұргысында бар- 
лык девианттылыққа агрессиялық көңілде болды.

Контрмәдениеттің пайда болуы XX ғасырдың өзіндік ерекшелігі 
деп есептеуге болмайды. Үстемдікетуші мәдениетке қарсы тұратын, 
жаңа күндылықтардыңтүрақты түрде пайдаболуы дүниежүзілік мә- 
дениетке тэн. Рим империясында контрмэдениет ретінде христиан- 
дық, Қайта өрлеу заманында зиялы мәдениет, Ағартушылық дәуірі- 
нің соңында романтизм пайда болды. Жалпы кез-келген жаңа 
мәдениет алдыңғы дэуір мэдениетінің дагдарысының негізіндегі 
контр-мәдениеттік бағдардың болуына байланысты пайда болады.

Кез-келген қоғам өзінің қүрамы жағынан бір текті емес, ол өзіне 
эр түрлі -  үлттық, демографиялық, кәсіпшілік жэне т.б. әлеуметтік 
топтарды қосады. Олардың арасындағы ерекшіліктерге қарамастан 
оларда өмірдің жағдайларымен ортақ туындаған кейбір жалпы кун- 
дылықтары жэне нормалары бар. Бүл жалпы қүндылықтардың және 
нормалардың жүйесі басым (үстем) мәдениет аталады. Бірақ топ- 
тардың аралық ерекшеліктеріне қарамастан, сонымен қабаттас олар- 
дың әр қайсысына тэн субмэдениет деп аталатын өзіне меншікті 
мәдениетті калыптастырады.

Субмэдениет. Біртұтас жергілікті мәдениеттердің ірі кұрама бө- 
лімдеріндегі (этникалъщ, ул/шпық, әлеуметтік), жергілікті ерекше- 
ліктермен айшықталған сипаттылық айырмашылығын субмэдениет 
деп атайды. Өз мэнінде бүл белгілі бір аспектілерде басым мәде- 
ниеттен айырмашылығы бар, бірақ негізінде ұқсастығы бар, білгілі 
бір халықтың жалпы мәдениетінің бір бөлігі.

Субмәдениеттің қалыптасуы жасқа байланысты немесе 
әлеуметтік ерекшілік негізінде этнографиялық, сословиелік, кэсіп- 
шілік, функционалдық белгілер аркылы болады. Әлеуметтік топ- 
тарда үйымдасқан субмэдениет, басым мәдениеттің өкілдерінен 
тілмен, өмір салтымен, мінез-қүлық үлгілерімен, әдеттермен жэне
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т.б. ерекшеленеді. Айырмашылықтар түбегейлі өзгеше болуы 
мүмкін, бірақ субмәдениет қоғамдағы басым мәдениетке қарсы 
түрмайды. Өйткені ол басым мәдениеттің қүндылықтарын бэрібір 
қамтиды және оны жаңа қүндылықтармен толықтырады. Субмә- 
дениеттің үлгілеріне ауылдық, қалалык, жэне жастар, зейнеткерлер 
мэдениетін жатқызуға болады.

Субмэдениет басқа мэдениеттілі топтардан дербес автономды- 
ғын сақтауга үмтылады, өз мәдениетінің, өмір сүру салтының 
әмбебаптыгына талаптанбайды. Осыған байланысты ең басты 
мәдениеттің негізгі қүнды күргыларын сақтай отырып, олар өзде- 
рінің локалдығымен (таратпаушылықпен) жэне айқын түйық- 
тылығымен ерекшеленеді. Субмэдениет -  бүл мәдениеттің ма- 
гистральды даму жолдарынан ауытқу ғана. Олар үстемдік етуші 
мәдениетті қайта жөндеуді өз мақсатына айналдырмайды, қайта 
өзінше оларға икемделуге тырысады. Міне осынысымен олар әлем- 
ді қайтадан жасауға тырысатын контрмәдениеттен ерекшеленеді.

7.5. Мәдениеттің қоғамдағы атқаратын негізгі 
қызметтері
Мэдениеттің мазмүны мен мэнін қарастырғанда мэдениетті эл- 

еуметтік күбылыс ретінде жэне элеуметгік қатынастарды туындата- 
тын фактор ретінде көрсеттік. Мэдениет өзінің материалдық, рухани 
коріністерінде бір кездегі бытыраңқы биологиялық жеке түрлерді 
адами тіршілік көзіне айналдырып біртүтас қогамдық организмге 
байланыстыратын жалғыз-ақ күш. Мәдениеттің бүл әлемі өміршең, 
өзінен жаңарып отыратын субстанция, ол субстанцияның негізі: ал
горитм (әдет-цулықтың, ж үріс-түрыстың багытын, белгілі бір яәр- 
сеге қол ж еткізудің тәсілін ащындаілтын багдарлама, ережелер 
ж үйесі, үйгырым) әдістер, адамдардың еңбегінің, көркемөнерінің 
интеллектуалдық қаракеттері. Мэдениет уакыт пен кеңістікте адам- 
дар тобын бірлестіреді. адамдарды біртүтас адамзат өрісіне бірікті- 
реді, мүмкін оларға болашақтағы элемдік жүйеде экологиялық, атом- 
дық жойқын апатқа үшыраудагы ролін алдың ала айкындай алады.

Мәдениеттің адам өміріндегі мүндай ролдері мен «міндеттері» 
оның атқаратын кызметтерінен көрінеді. Дүниені тануда болсын не- 
месе табиғатты қорғауға тырысса да, Қүдайға сенсе де немесе гума- 
низмнің жоғары идеалын ұстаса да адам оның бэрін өзіне, өзі үшін 
жасайды. Мэдениеттануда «мәдениеттің қызметі» үгымына мэде- 
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ниеттің қоғам мен жеке адамдарға жасаитын эртүрлі эсер-ықпал- 
дары, бағыттары жатады. Жалпы мәдениеттанудағы қалыптасқан 
элеуметтік қызметтерінің (функцияларыныц) негізгі түрлеріне мы- 
налар жатады:

1. Мэдениеттіц танымдық қызметі өзінің көрнісін ғылыми 
ізденістерден, ғылымнан табады. Әсіресе қазіргі заманның гылыми- 
техникалық революциясында әбден айқын көрінді. Мәдениеттің 
бүл танымдық қызметі екі жақты бағытталған: бір жагынан, білімді 
жүйелендіруге жэне табиғат пен қогамның даму зандарын ашуға, 
екінші ж агынан адамның өзін-өзі тануынан түрады. Өкінішке орай 
қазіргі заманның мәдениетінен гөрі оның өркениеттілігі басым бол- 
ғандықтан мәдениеттің танымдық қызметінің бірінші жағы оның 
екінші жағынан анағүрлым басымырақ. Адам өзінен гөрі өзін қор- 
шаған элемді көбірек білетін болды.

Мәдениет өзіне көптеген адамдар ұрпақтарының тэжірибесін жэ
не дағдыларын шоғырлайды, жинақтайды әлем туралы білімдерді 
жинастырады, жэне де сонысымен оны танып игеру үшін қолайлы 
мүмкіншіліктер жасайды. Әрине, білімдер мэдениеттің басқа да 
өрістерінде жасалынады, бірақ онда олар -  адам қарекетінің қосал- 
қы нәтижесі, ал ғылымда объективті әлемі туралы білімдерді алу ең 
негізгі мақсаты болып саналады.

Десек те, мәдениет -  адамның өзін өзі тануының ерекше түрі, 
өйткені ол оған айнала қоршаған әлемді көрсетумен қатар өзінің кім 
екендігін қандай болу керектігін танытады. Таным және өзін өзі тану 
күнелтудегі ақыл, тәжрибемен беріліп, белгілер, символдар арқылы 
бір халықтан екінші халыкқа, үрпақтан үрпаққа жалғасып отырады.

Қоғам өзінің ерте тарихында аңыздар, сиқыршылық, балгерлік 
(сәуегейлік) шеңберінде, адамдардың қоршаған ортаны тану үшін 
мағлүматтардың, ұсыныстардың, мақсаттардың механизмдерін 
қалыптастырды. Әрине, өмір қаракеттерінен туындайтын өзге- 
рістерге зор ауқымды түрде жауап беретін көлемді түсініктер 
жинақтарын дін жасады. Бірақ діни жүйе өзінін жинақталған 
мағлұматтары, күндылықтары аркылы қоғамдағы міндетті эдег- 
қүлықтың тұрақтылыгын жэне біртүтастықтың аса қажеттілігін 
ауыртпалықпен талап етеді де, қоғамдық, реформаторлық потен- 
циясын буып тастайды. Алайда, дінмен қатар коғамның ерте даму 
сатысында-ақ зайырлы (светская) мәдениет өзініңтүрлерімен (өнер, 
әдебиет, философия, гылым т. б.) көптеген білімнің бағыттары мен 
салаларын жасауды өз қолына алды.
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Коркемдік мәдениет пен гылымның шеңберінде сабақтастықты 
қолдайтын көптеген арнайы эдіснамалар (дэстүр, мектептер, 
жалгастырушылық, беделділер, «классика») жэне иновациялар 
жасаудың (жаңалықтарды ашу, зксперименттер, өлеңдер, авторлыц 
шыгармашылыцтар т. б.), нәтижесінде ашылган жаңалыкдардың 
денгейі болашақтың көріністерін анықтады. Мысалы, ғылымда бұл 
мәселелер жариялау (мацала, кітап т.б), диссертация қорғау, түрлі 
сыйлықтар, гранттар т.б. сияқты жүйелер аркылы жасалынады.

Біздің заманымызда коғамның дамуы -  білім өндірісіне тікелей 
байланысты. Өйткені ол индустрияның ерекше бір түріне айна- 
лып барады. Егер, ескі салаларда жетістіктердің көбісі өндірістік 
тәжірибенің нэтижесінде қол жетсе, ал жаңа еңбектің салалары хи
мия, автоматика, электроника сияқты бірінші реттегі білімдерге 
негізделеді. Дамыған өндірістік елдерде білім өндірісі, тауар өндірісі 
мен халыққа кызмет етуге қарағанда, акпаратты өндіру, пайдалану 
ұлттык өндірістің келелі бөлігі болып табылады. Мысалы, 1986 ж. 
ақпарат өрісінде АҚШта жүмыс істемейтіндердің 63%-ын қамтыды, 
60-70 жылдары ғылыми ақпараттың көлемі эрбір 20 айда, ал 90-шы 
жылдардың басында бүл ыргақтылық жыл сайын іске асып отыр.

2. Мәдениепің адаптивгік қызметі. Мэдениет адамдардың 
коршаған ортаға бейімделуін қамтамасыз етеді. Адам биологиялык 
жан иесі болғанымен өзін қоршаған ортаға биологиялык инстинкті- 
лерінің жеткіліксіздігінен, табиғилық, дене өзгерістерімен бейімделе 
алмайтындығынан өзінің кажетгілігіне байланысты жасаңды орта, 
мәдени ортасын жасады. Адамзат тарихының барлык кезендерінде 
адамдарға: суык пен ыстықтан, жауын мен кардан, жырткыш андар мен 
көзге көрінбейтін бактериялар сиякты жаулардан қорғану қажег болды. 
Мәдениетгің дамуы баспана, қаружарақ, киім-кешек, дәрі-дәрмектер, 
әртүрлі тағамдар жасап, олардан қорғануға мүмкіндік берді. Адам 
биологиялық тіршілік иесі ретінде кез-келген табиғи жағдайларда сол 
адам түрғысында кала береді, бірақ табигаттың ер-екшеліктеріне байла
нысты халықгардың эр түрлі «сақтандырғыш қалқаны» -  мэдениеттің 
түрлері туындайды. Олардың мәдениетінде сол қоршаган ортаға 
бейімделудің әртүрлі тарихи тэжірибелердің эдістері сакталған.

Мэдениет арқылы элеуметтік тэжірибе бір үрпақтан өмірге ене 
бастаған екінші үрпаққа, қоғамның ішкі синхронды жақтарында, 
елдер мен халыктар арасында іске асады. Мэдениет үрпақтардың 
элеуметтік тәжірибесін түсініктерде, үғымдарда, математикалык
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рәміздерде, ғылыми формулаларда, өнердің өзіне тэн тілдерінде 
сактайды. Бұл жагдайда мәдениет когамның есі, оның қордаланған 
тәжірибесі, уақыттың қорғаушысы, тэжірибесінің реттеушісі.

Жеке адамның есі, тіл мен рухани мәдениет сақталган ұжымдык 
естіңжапайсақталған құралынамыналаржатады: мәтіндер, кітаптар, 
сурет құралдары, ескерткіштер, архитектуралық ғимараттар, қүры- 
лыстар, мэтіндер жазатын аса жада кұралдар, суреттер, белгілер 
т.б. Барлық жағдайда есті сақтау белгілерінін жүйелері реттеудің 
белгілі бір тәсілнамасын, ақпараттық мазмұны мем кұндылыгына 
қарай қолдауды талап етеді. Өте көп тараған белгі жүйесі ретінде 
сөйлеу тілін келтіруге болады, ал үйымдастыру әдістері дем: ауыз 
екі жеткізуді, мифологияны, жазуды, канондарды, түсіндірмелерді, 
эртүрлі ғылымдардың нәтижесінде жасалынған логикалык жэне 
семантикалық білімдердің жүйесін айтады. Бүларсыз адамдардың 
табиғи жэне әлеуметтік ортаға бейімделуі мүмкін емес.

Мэдениеттің дамуы адамдарға бүрынғыдан да кауіпсіздік пен 
жабдықталғандықты қамтамасыз етеді. Еңбектің тиімділігі арта- 
ды. Ойлап тапқан көптеген заттар, күралдар жэне тэсілдер, өмірді 
жеңілдетеді, жақсартады солардың көмегімен оны ойын-сауықпен 
рахаттандырады. Адамдар өлімге мэжбүр ететін шешек, оба, чума 
сияқты түрлі жүқпалы ауруларды жеңуде. Мүның бэрі Жер бетіндегі 
халықтардың үлғайуына, адам өмірінің үзаруына әкеледі. Алайда 
мәдениет эволюциясы адамзатқа мұнымен қоса өзге қатерлер ту- 
ыидатуда. Адамдардың табиғи қатерлерден қорғанысы иеғүрам 
жоғарылаған сайын, соғүрам адамның жауы оның өзі екендігі 
айқындала түсуде. Соғыстар, діни алауыздықтар, қылмыскерлердіц 
қолынан айуандықпен және зорлық-зомбылығынан күнэсіз қүрбан 
болғандар, табиғатты андаусыз улау жэне қүрту -  осылардың бэрі 
мэдеииет прогресінің көлеңкелі жақтары.

Ал, өркениеттің игілігімен қоршалған адам соның қүлына айна- 
лады. Организмнің элсіреуін, элсіздігін, тым төзімсіздігін туында- 
татын дене күшінің азаюы және жабдықталғандыққа үмтылысы, 
синтетикалық тағамдар, есірткі заттарды қолданудың өсуі, табиғи 
реакцияның бұрмалануына соқтыратын дәрі-дәрмектерді пайда- 
лануға дағдылану, адамзаттың генофондысына зиянды биология- 
лык өзгерістердің жинақталуы, осының бэрі болашақ үрпакка қауіп 
төндіріп, қасіретіне айналуы мүмкін. Табиғат күшінен өзініңтәуел- 
дігін азайта отырып, адамдар мәдениет күшіне деген кіріптарлықка 
таи болады. Сол себептен адамзаттың болашағы түгелдей жэне
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толығымен оның мәдениетті қай багытта дамытылатындыгымен 
айкындалады.

3. Мәдеииеттің коммуннкагивгік (байланыс) қызметі. Мәде- 
ниет адамдар қатынасының құралын жэне жағдайын қалыптастыра- 
ды. Қоғамнан толык оңашаланган өзінше «жеке мәдениет» болған 
емес. Мэдениет адамдардың бірлесуінің арқасында ортак күш саду 
арқылы жасалынады. Мәдениет бұйымдары жеке адамдардың қаре- 
кетінің нэтижесі болуы мүмкін, бірақ жалпы мәдениет қоғамдык 
дэулет. Мэдениет адамдар қатынасының жағдайы жэне нәтижесі. 
Жағдайы болатын себебі, адамдардың арасындағы калыптаскан 
нағыз адами қатынастардың түрлері мәдениетті меңгерудің 
арқасында ғана мүмкін; мэдениет оларга карым-катынас құрал- 
дары -  тілді, белгілер жүйесін береді. Ал нэтижесінде адамдар 
қатынастарының арқасында ғана мэдениетті сақтауға, жасауға, 
дамытуга болады; олар белгілер жүйесін пайдалануда, үйренуде, 
өздерінің ойларын белгілеуде немесе белгіленген өзгелердің ойла- 
рын үғуға осы қатынастар аркылы үйренеді.

М эдениет-адам қатынастарыныңалаңы. Ол адамдарды байланыс- 
тырады, біріктіреді. Адамдар арасындағы карым-қатынастар эртүрлі 
қүралдармен іс-жүзіне асырылатындығы жалпы белгілі. Байланыссыз 
қатынастардың, қарекет түрлерінің іс жүзіне асуы мүмкін емес.

Сонымен, адамзат мэдениетінің тарихындағы байланыстылық- 
тың түрлері мен тәсілдерінің дамуы ең манызды мэселеге жатады. 
Өте ертеректегі антропогенездік кезеңде адамдар бір-бірімен өзара 
қатынастарында тікелей ыммен, дыбыспен ғана түсінісе алған. Бай- 
ланыстың принципиалды жаңа қүралы анық сөз болды. Олардың 
дамуының арқасында адамдар бір-біріне эртүрлі ақпараттар беруге 
кең мүмкіндік алды. Келесі кезең байланыстың арнайы қүралдары- 
ның пайда болуынан басталады. Оны тарихтың даму барысында 
бастапқы дыбыстық даңғырадан спутниктік теледидарға дейінгі ха- 
барды жеткізуші қүралдардың күші мен арақашықтығының өсуінен 
байқауға болады.

Ал, жазудың пайда болуына байланысты кеңістік пен уақытта 
кең таралуына негіз жасады: қашықтық пен жылдар адамдар байла- 
нысына алынбайтын бөгет болудан қалды. Қазіргі заман күнделікті 
өмірге бүқаралык байланыс қүралдарын (ББҚ) енгізді. Оның ішінде 
ең ықпалдылары болып радио мен теледидар есептелінеді. Әрине, 
болашақтағы коммуникацияның өрістеуі, бүкіл элемді камтитын
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байланысты кез-келген ақпараттар көзімен қас-қагымда жүргізетін 
компьютерлік жүйелердің дамуымен байланысты. ББҚ-ныц дамуы- 
ның нэтижесінде жеке түлғалардың басқа адамдармен жанасуының 
саны көбейеді. Мыс, теледидардан эркім көптеген сөйлеушілерді 
кереді. естиді, олардың ішінде кызықтылары да аз емес. Бірақ, бүл 
жанасушылар жанама, бір жақты болып келеді, көрушілер енжар, ал 
оның әңгімелесуімен өз ойларын бөлісу мүмкіндіктері шектелген. 
Мүндай бір жақты қатынас көпшілік жағдайда жалгызбастылық 
сезімін дамытуға әкеп соқтырады. Көптеген жанасулар (контакт) 
жэне соған қарамастан карым-қатынастың жеткіліксіздігі қазіргі за- 
ман мәдениетінде мүмкін еместілікті (парадокс) туындатып отыр.

Егер адамдар бір қоғамға, үлтқа немесе өндірістік қауымдастық- 
қа жатса да, олар бір-бірінен аулактау болады. Оларда уакыт, кеңіс- 
тік, болмыс, қарекет жағдайы бір-бірінен бөлінеді, одан қала берсе 
элеуметтік үлкен-кішілігіне карай, мәдениетіне, жекебасыныңайыр- 
машылықтарына да қарай бөлінеді. Қоғамның өмірі канша алуан 
түрлі болса байланыстың қызметі де сонша болады. Адамдардың 
ортақ істе бір-бірімен түсінісуі байланыстың алғашқы қызметі екені 
даусыз. Бірақ эр істің өлшемі нақты жэне шекті болғандықтан, 
эртүрлі топтардың арасында қайшылықтар мен араздықтар туып 
отырады, соның салдарынан, бірін бірі жақтырмай қол үзуге дейін 
барғандықтан, байланыс теріс күй кешеді.

Жаңадан қалыптасып келе жатқан жалпылама қатынастар «жаһ- 
андық ауылды» қүрады, кеңістік пен уақыт шеқараларын жояды, 
дүниені көзбен көріп, қолмен үстайтын, сезетін, бүтін деп түсін- 
діретін аңыздардың жаңа түрлерімен рационализациялауды баяу- 
латады. Теледидар жэне көптеген бейне көрініс жүйелері, қарым- 
қатынаста өмір сүріп жатқан қазіргі заман адамдарының коршаган 
ортасын түбегейлі түрде өзгертуде. Бірақ, коммуникативтік типтер- 
дің тарихи ауысып түруы, синхронды өмір сүретін параллельді тип- 
терді жоқка шығара алмайды. Сондықтан, байланыс тэсілдерін топ- 
таудың тарихқа ғана емес, осы заманға да қатысы бар.

А. Дәстүрлі тип бірін-бірі аздап болса да білетін, эр адамның ролі 
оның жасы мен өмір салтына қарай белгілі болтан, ал қарым-қатынас 
нормалары барлығына бала шағынан немесе соңғы бірнеше жылдар 
таныс болтан ауылдық орта. Қарым-қатынас өзінің үздіксіздігімен, 
күту түрақгылыгымен, байланыстық дагдылармен көзге түседі. Мүн- 
дай ортада коммуникацияның жоқ болып кету мәселесі кездеспейді, ал 
қарым-қатынас арнайы ынталылық пен білімді қажет етпейді.
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Ә. Коммуникацияның (баіиіалыстылың) рольдік тимі едәуір іс 
әрекетпен жэне өмір салтымен жіктелген типтер жағдайында қала- 
ларда дамиды. Олардың өзіндігі жоқ, мамандандырылған болып ке- 
леді. Коммуникацияның ережесі адамның сол дәуірдегі карекетінің 
жүйесіндегі дәрежесіне жэне қалыптасқан иерархиялык жүйесіне, 
кәсіптік роліне сай келеді. Ауыз-екі, немесе одан да көп жазба түрде 
араласу формалды болып келеді. Түлғалардың карым-катынастары 
шытырман сатылардан түрады. Мысалы, қала адамдары эдетте кө- 
шеде немесе қала көліктерінде бір-бірімен сұхбаттаспайды, ал олар- 
дың бір-бірімен танысу ережелері қызметтілік ортада басталады.

Б. Бүхаралық коммуникация -  осы заманның бүхаралык 
қоғамның шеңберінде қалыптасады. Ол, адамдардың элеуметтік 
статусына жэне мекен жайына қарай, адамдардың көп шоғырланған 
ортасында бірден тарайды. Мүндай коммуникация (баіпаныс), тек 
қана ізденістің тым жылдамдығын және жалпылама болуын, ақпар- 
атты өндеу жэне таратуды қамтамасыз ететін аса жаңа технология- 
лык күрал-жабдықтар бар болғанда ғана мүмкін. Жаңа акпараттык 
жэне коммуникативтік технологияның енгізілуі коммуникативтік 
үдерістерді радикалды түрде өзгертіп кана коймай, сонымен катар 
адамдардың арасындағы байланыстардың типтерін, материалдық 
және рухани өндірістің сипаттарын түбегейлі өзгертеді. Олардың 
барлығы постиндустриалдық қоғам деп аталатын элеуметтіліктің 
жаңа, жалпы типін қалыптастырады.

4. Мәдениттің шогырландыргыш (біріктіру) қызметі.
Мэдениет халықтарды, элеуметтік топтарды, мемлекетті бірік- 

тіреді. Кез келген элеуметтік ортақтылықта жасалынатын мәдениет 
сол мәдениетпен бекітіледі. Өйткені, олардың мүшелеріне ортақ, 
сол мәдениетке тэн жэне адамдардың эдет-күлқын, санасын айқын- 
дайтын біртүтас көзқарас, сенім, қүндылық, мақсаттардың жиын- 
тықтатары таралады. Оларда бір мәдениеттік топка жататын сезім 
қалыптасады. Біз көпшіліктің ішінен өзіміздікі деп жерлестерімізді, 
күрдастарымызды, өз эріптестерімізді ерекше бөліп қараймыз, өйт- 
кені басқаға қарағанда олармен тез түсінісуге болатын сияқты. Оған 
біздің сол мәдени ортаға жататындығымыз негіз болады.

Үлттық дэстүрді, тарихи есті, мэдени мүраны сақтау үрпақтар 
арасындағы байланысты қүрайды. Осыдан адамдардың бірнеше 
жүз жылдықтар бойы тіршілік еткен ортақтығы ретінде үлттың 
тарИхи бірлігі жэне халықтың сана-сезімі қүрылады. Мэдениеттің 
бірДІГІ мемлекеттің беріктігінің маңызды алғышарты болып табыла-
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ды. Сол себептен қазіргі саясатшылар жэне қоғамтану ғалымдары 
Қазақстан Республикасы мәдениеттің біртұтаетығын нығайту үшін 
жалпы ұлттық идеяның қажеттілігін мойындап отыр. Бұл эрине 
қазіргі уақытта республиканың біртұтастығын жасай алатын жэне 
бүткіл мәселелерді төңірегіне шогырландыра алатын Қазақстан 
Республикасының тэуелсіздігін сақтау идеясы.

Мэдениеттің шоғырландырғыш қызметі кең аукымда элемдік 
діндер арқылы да қүрылуда. «Христиан әлемін», «Ислам әлемін» 
қүратын біртүтас сенім эртүрлі халықтарды байланыстырады. Олар 
ғасырлар бойы көптеген топтарды, элеуметтік, этикалық жэне мәде- 
ни айырмашылықтарына карамай үйымдастырым, аса жогары тип- 
тегі шоғырлануды жасады. Өйткені олар эр топтың жэне шағын 
қауымдастықтың шеңберінен шығып, жалпы мүдделеріне жэне 
болашақ «белестеріне» сай келетін, қүндылықтары бар бағыттарды 
баулиды, алға тартады.

Ғылымның бірлестірудегі ролі одан да кең ауқымда көрінеді. Ғы- 
лым өзінің даму барысында бірте-бірте бүкіл адамзаттың ортақ ісіне 
айнала бастады. Ғалымдардың біртүтас әлемдік бірлестігі қүрылды. 
Барлық елдердің мектеп оқушылары мен жоғары оқу орындарының 
білімгерлері, бэрі бірдей ғылыми білімдердің негіздерін игеруде, Жер 
шарынын түпкір-түпкіріне ғылыми символикалар (гуманитарлық, 
ж аратылыстану гылымдарыныц белгілері мен формулалары, геог- 
раф иялық карталар т.б.) біркелкі таралуда, бэрі де сол, бірдей тех- 
никаның түрлерін (автомобильдер, компьютерлер т.б) қолданады.

Алайда, мәдениеттің бірлестіру қызметі күрделі және қарама- 
қайшы болып келеді. Адамзат тарихында жэне эрбір дэуірде эртүрлі 
мәдениеттер болады. Мәдени айырмашылықтар адамдардың қа- 
рым-қатынасын қиындатады, бір-бірін түсінісуге кедергі жасайды. 
Бүл айырмашылықтар қауымдастықтарды және әлеуметтік топтар
ды алшақтатады. Яғни, мынау «біздер», ал аналар «олар» болып 
бөлінеді. «Біздер» бір бірімізге сенеміз, түсінісеміз, ал «олар» өзге- 
ше, түсініксіз. Осылардың бәрі ерекше сақтықты, кей жағдайда жек 
көрушілікті туындатады.

Қауымдастықтардың арасындағы мэдениет айырмашылықтары 
олардың бір-бірімен қарсыласуларының, жауласуларының пайда 
болуынаталай себеп болғандығы тарихқа мэлім. Бірак мэдениеттің 
айырмашылықтары олардың қатынастарының арсында өздігінен 
шиеленісу мен даужанжал тудыруға еш міндетті емес. «Бөтен» мә- 
дениеттерге жэне оларды иелену ш і -  хал ықтарға, елдерге, элеуметтік
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топтарға жэне жеке жандарга деген сенбеушілік, оларға кауіптену 
жэне жирену бұрынгы мәдениеттердің карым-қатынастарының әл- 
сіздігіне, сирек жэне тұрақсыздыгына байланысты болады.

Алайда, элемдік тарихтың дамуында мэдениеттердің тоғысуы 
бұрынгыдан да бекіп келеді, олардың бір-бірімен өзара араласуы, 
өзара әсері өрістеуде. Кітаптар, музыкалык шығармалар, ғылым мен 
техника жаңалыктары,бұкаралыкакпаратқұралдары, ұлттықтагам- 
дардың дайындалу әдістері, сэн мен үлгілердің ағымдары мемлекет- 
тік шекарадан асып, мәдениет топтары мен қауымдастықтарды 
бөлетін қалқаларды бұзуда. Өрмекшінің торындай болтан Интернет 
эртүрлі мәдениеттерді біртұтастыккатүзуде. Әрине, мәдениеттердің 
айырмашылықтары бүгінгі күнде де сакталады. бірак негізгі максат 
олардың бүл айырмашылығын жою емес, қайта сол эртүрлілікті 
біріктіру. Мәдениеттің эртүрлілігі адамзаттыц өмірін әрлендіреді, 
олардың жинақталған тэжірибесін кеңейтеді. Яғни. мәдениеттің 
шоғырландыртыш кызметі мәдениеттің айырмашылықтарын жоюға 
емес, қайта сол бір мәдениеттің аукымына жэне одан да тыс жерлер- 
ге адамдарды біріктіріп, акыр соңында бүкіл адамзаттың біртүтас 
екендігін түсінуге багыттайды.

5. Мэдениеттің әлеуметтендіретін қызметі. Әлеуметтендіру 
үғымы жеке жанды, сол қогамта, оның әлеуметтік роліне, элеуметтік 
топқа сай келетін білімдерді, қүндылыктарды, тэртіп ережелерін, 
элеуметтік тэжірибені игеру аркылы когамдык омірге кірістіруді біл- 
діреді. Әлеуметтендіру процессі жеке түлғаға өз позициясын айкын- 
дап алуға, котамның толык мүшесі болуға жэне салт-дәстүрлерінің 
талабына сай өмір сүруге мүмкіндік береді. Сонымен катар, бүл жаг- 
дай коғамның кұрылымын сақтауға жэне ондағы калыптаскан өмір 
сүру түрлерін камтамасыз етеді. Қогамдағы адамдар қүрамы және 
әлеуметтік топтар үздіксіз жаңарады. әлеуметтік ролді орындаушы- 
лар ауысады, өйткені адамдар туылады жэне өледі, бірак элеумет- 
тенудің арқасында когамның жаңа мүшелері, жинакталтан элеуметтік 
тэжірибеге араласады және тәжрибедегі белгіленген мінезқүлық- 
тардың үлгісін колдануды одан эрі жалғастырады. Әрине, уақытпен 
бірге котам да өзгереді, бірақ когамдық өмірге енгізілетін жаңалык- 
тардың өзі де қалай болганда да бүрынгы ата бабаның өмір сүру дәс- 
түрлері мен мүраттары аркылы айкындалады.

Мэдениет әлеуметтендірудің ең негізгі себепкері және оныңтәсі- 
лін, жолын. мазмұнын айкындайы. Әлеуметтендірудің барысында 
адамдар мэдениетте сакталтан негізгі багдарламаны игереді жэне со-
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ларға сай ойлауды, өмір сүруді үйренеді. Жеке адамдардың әлеумет- 
тік тәжірибені игеруі балалық кезеңнен басталады. Түлғаньщ 
багытталуыныц негізгі себептері үй ішінен басталады. Бала өзіьің 
өмір жолын күруда ата-аналарының мінез-күлқын, жүріс-түрысын 
үлгі тұтады. Оларга қатар күрбыларынан, мұгалімдерден байқаган 
тэлімдер де зор ықпал жасайды.

Әлеуметтендіру мүнымен аяқталмайды. Бүл, бүкіл өмір бойына 
жалғасатын үздіксіз жай. Оның жагдайы мен қүралына мектеп пен 
баска да оқу орындары, бұқаралык ақпарат қүралдары, еңбек жэне 
еңбек үжымдары, бейресми топтар жэне өзін өзі тәрбиелеу жатады.

Әрбір адам белгілі бір жағдайлардың ырқымен мәдениеттің өз 
өміріне сай ағымында болып, содан өзінің түсініктерін, идеалдарын, 
өмір ережелерін жияды. Осыған сәйкес сол когамда жеке түлғаныц 
өзіне деген сенімділігі, пысықтығы, көпшілдігі немесе сезімтал- 
дылығы, төзгіштігі сияқты сапалары мадақталады. Мысалы, социо- 
логтардың зерттеулерінен жүмысшылардың ортасында бэрінен 
бүрын орындаушылық, тілалғыштық, ынталылық, еркін ойлылық 
бағаланса, ал оқығандардың арасында орындаушылық пен тілалғыш- 
тықган гөрі ынталылық пен сркін ойлылық көбірек бағаланады.

Мәдениет контекстінде тэрбиеленетін үл балалардан біз, көпші- 
лікжағдайда, белсенділікті, дербестікті, батылдықты талап етсек, ал 
қыз балалардан ізгі тәрбиелілікті, тазалықты, нәзіктікті қалаймыз. 
Ягни мэдениет ер адамдар мен әйел адамдар үшін эртүрлі тэртіп 
белгілейді. Жалпы көпшілік мәдениеттерде ер адамдарға отба- 
сының молшылығын жүктесе, эйелдерге балаларды тәрбиелеу мен 
үй шаруашылыгын жүргізуді жүктейді. Осы тектес ерекшеліктерді 
қоғамның барлық өрістерінде, адамдардың жас ерекшеліктеріне 
байланысты көптеп кездестіруге болады. Әрине, олардың көшпілігі 
адам тэнінің биологиялық өзгешеліктерінен гөрі мәдениетте сақ- 
талған белгілі бір жасқа, қызметке сэйкес келетін өмір сүру сал- 
ты түсінігімен айқындалады. Яғни, мәдени орта түлға қарекетінің 
түрімен қатар оның қоғамдағы тұрғысын, демалу түрін, көңіл 
көтеру жағдайын айқындайды.

Сонымен, жеке жанды әлеуметтендіру айрықша институттар- 
дан (отбасы, мектеп, бейресми топтар т.б.) немесе түлғаның 
ішкі дүниесінің механизмдерінен колдау табады. Сондықтан біздің 
әрқайсымыз сол қоршаған қоғамдық ортаның қалыптастыруының 
жэне тәрбиелеуінің ғана нәтижесі емеспіз, қайта біздің өзіміздің
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қайталаибайтындыгымызды сақтауга жэне жетілдіруге деген тала- 
бымыз, өзіміздің ішкі белсенділігімізді кажет етеді. Ягни элеу- 
меттендіру белгілі бір себептер мен кұнды тұлгаларды қалып- 
тастырумен ұштастырмаса. нэтижесінде қогамның да тоқырауына 
әкеліп соқтырады. Немесе, керісінше, жеке жан иесінің үстемшіл- 
дігі әлеуметтік байланыстарды элсіретеді, жалпыға ортақ қабыл- 
данған нормалар мен күндылықтар мазардан тыс қалып, халыкта 
органикалык біртұтастык элсірейді жэне түраксыздык кезең ор- 
найды. Әрине когамның дамуына ең оңтайлысы ұжымдык пен 
тұлғалықтың арасындагы тепе-теңдік болыи табылады.

Мәдениеттегі бар құндылыктар жәме нормалар эр уакытта тиімді 
түрде элеуметтендіруді толыгынан қамтамасыз ете алмайды. Социо- 
логтардыңайтуыншадүниежүзінде, әсіресебатыселдерінде қартай- 
ган адамдарды әлеуметтендірудің қиымдыгы үлкен тауқымет туды- 
рып отыр. Сонымен катар, экономикалық жэне саяси жагдайлардыц 
қолайсыздыгымен бірге мәдениет контекстісі -  ішкілік, зорлык-зом- 
былық, нашакорлық, жезөкшелік, кылмыскерлік сиякты жүріс-тұр- 
ыстың элеуметтілікке жат түрлеріне жагдай тудыруы мүмкін.

Мэдениет, экономикалык жэне саяси механизмдер сиякты күры- 
лымдаудыц ең маңызды, ең қажетті дэйектерінің бірі. Егер экономи- 
када қатынастардыңнегізін меншіктілік күраса. саясатта-үкімет, ал 
мэдениетте нормалар, кұндылықтар жэне магыналар есептелінеді.

Әлеуметтік мэдени орталыктык күрделіленуіне байланысты 
әлеуметтенудін механизмі жэне оны мэдени камтамасыз ету бары- 
сы да барган сайын күрделілене береді. Аскрептивтік қатынаспен 
катар, күндылыкка кол жеткізу басымдау болып отырады. Ежелгі 
дэуірдің өзінде-ақ аскрептивтік негіздегі белгілердің шыгу тегіне 
байланысты көсемдер, жыраулар, абыздар, даналар, батырлар пай- 
да бола бастады. Сонымен катар бүл қатынастык жүйеде мэдени 
атрибуттар әлеуметтендіру жэйінің аса маңызды кезі, делдалшы 
кызметін аткарады. Қарекет типтері, шаруашылык катынастар, бө- 
лектенген атақ-абыройлар, дэрежелер жэне түрлі лауазымдар тек 
қана өзіндік экономикалык, әлеуметтік жэне кэсіби мазмүн емес. 
сонымен катар, белгілі бір мэдени атрибуттар мен белгілердің 
анықталуы арқылы жасалынган рәміздер, символдар. Әлеуметтік 
статустың белгілік қолдаушылары ретінде эртүрлі дәйекгерді айту- 
га болады. Олар: туыстык, этникалық жэне элеумеітік тегі, байлык. 
білім алу, жеке шеберлікке, өмірлік тэжірибелілікке, ғылымга. 
көркем өнерге т.б. кол жеткізу.
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Әкімшілік жэме эскери қызметтегілер қосалқы механизмдері бо- 
лып есептелінгенмен қогамдагы ақсүйектер ғасырлар бойы аскреп- 
тивтік белгілсрі тегінің негізінде қалыптасты. Уақыт озган сайын 
дворяндардьщ бүрынгы құрметке деген дэмелері негізсіз бола бас- 
тады, өйткені байлық тектілікті, эскери жэне қызмет дәрежелерін 
немесе білімге деген күрметтерді ыгыстыра бастады.

Экономикалык капиталы бар өсіп келе жатқан буржуазияның 
алдыңда аристократияиың (ацсүйек) қалпы баяу болса да үздіксіз 
төмендеп отырды. XV111 -XIX ғг. Батыс Еуропа елдеріндегі әлеумет- 
тік жэне мәдени өмірлсрдің ерекше белгісі, басқарып отыргаи ақ- 
сүйектер мен буржуазияның «өз қатынастарын анықтау» болды. Са- 
яси революциялар емес, кайта элеуметтік-мэдеми динамика үстем 
таптардың апмасуын шешуде үлкен роль атқарды.

Англияның өзіиде үстем тапта «джентельмен» деген, мол табы- 
сы бар жеке адамның әлеуметтік-мәдени типі қалыптасты. Оның 
өзіне тэн қамқорлық, қауіп-катереіз, күнделікті абыржусыз жэне 
«таза ойнайтын», қаныккан өмірді колдайтын, өзіндік ерекше 
үлгісі болды. Элитарлык топтардың арасындагы рсттеуде жогары 
элеуметтік мэдениеттің калпын сактаган Англия формапьді түрде 
конституциясыз-ак омір сүріп жатканы белгілі.

Барлык коғамда ендірістің бір бөлігі эртүрлі деңгейде, мәртебелі 
түтыныска багытталган тауарларды шыгаруга машыктанган. Оның 
негізгі кызметі мәдени күрьілымньні дэрежесі мен жіктелуін жасай 
отырыгі баскарушы топ (аңсүйек, орпш топ) пен төменгі қабагтагы 
топтарды анықтау.

Мәртебелі түтынудың бастауы болған жеке капитал мен статус 
иерархиясының арасындагы бәсекелестік. бюрократиялык номен
клатура мен буржуазияның катынастарына да тэн. Номенклатура 
әлеуметтік жүйеде өзінің ерскше орнын кызметтілік міндеттерін 
орындау аркылы бекітіп коймай, сонымен катар мемлекеттік кьіз- 
меткерлер мен әкімшілік аппараттык айрыкша жеңілдіктерімен мак- 
ұлдатады. Революцияға дейінгі Россияда дворян-помещиктермен 
катар, кең көлемде шендерге бөлінген чиновниктердің де болганы 
мэлім. Чиновниктік агіпараттың сатысымен жылжу олардың бар 
күші мен кабілеттерін сарп ететін басты мақсат болды. Осы сияқты 
мемлекеті ік-партиялық номенклатураның қалыптасу механизмі 
советтік когамда да кеңінен орын алды. Өндірістік, ақпараттык 
революцияны басынан кешкен қазіргі замандагы когам, кейіннен
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мэдени статустық қатынасты елемей, адамды экономикалық неме- 
се саяси қауымдастыктың азаматы деп карау орны толмас қагелік 
болар еді. Мэдениеттің статустық жэне аскрептивтік (оның іиіінде 
лпиикалың, отбасылық, діни бейімділігі) калпы элсіреген немесе 
трансформацияланған күйде кез келген когамда сақталады.

Статустык рэміздер бюрократияда маңызды роль атқарады. 
өйткені лауазымдар, дәрежелер, этикеттер -  ұйымдастырудың 
маңызды факторлары. Қарым-катынастардың тауар-ақша деіт ата- 
латын үлксн бөлігі, мәдениеттің статустық иеленуіне мегізделгем. 
Ол тауарды түтынуга жэне қызмет көрсетуге күшті эсерін тигізе 
отырып, өздері өндіретін өндіріске тікелей ықпал жасайды. Оның 
көп бөлігі мәртебелі түтыныстарды қанағаттандыратын тауар- 
ларды шығаруға бағытталған элитарлық орта, төменгі топтармен 
аралықтарының дэрежелері мен жіктеулерін белгілейді. Күнделікті 
түрмыстық ортада ең көзге көрінетін нэрсе -  тамақ, баспана жэне 
түргын аймақтары саналады.

Сәннің талабына сай өзгеріп отыратын жэне статустық дэре- 
жені көрсетуші (паш етіп) күралы болып есептелінетін статустык 
рэ-міздің идеалдыц қүралына автомобиль мен киім жатады. Осы 
мақсатқа да бос уақытты пайдалана білу, яғни эйгілі курорттарда 
демалу, өзінің қарым-катынаста болып жүрген адамдармен діни кез- 
десулер өткізу, саяси, этникалық, жерлестік ассоциацияларды қүру 
т.б. жатады.

Тауарлар мен қызмет көрсету өрістерінің мағынасына назар ау- 
дарып қана қоймай, статустық дэрежені синаттайтын жарнамаға өте 
коп қаражат жүмсау, қазіргі бизнестегі адамдардың талгамыньщ қа- 
лыптасуына, статустықтұтынуға дегенге беретін мағынасының куәсі.

Қазіргі заманда бүқаралық түтынушылыққа бағытталған қоғам- 
дағы бүкіл адамзат туындатқан идеалдар беделінің түсуіне байлан- 
ысты мәдениеттің элеуметтендіру қызметі өз тиімділігін әсіресе 
жастар мен орта жастағылардың арасында (солардыц аз бөлігіне) 
толық көрсете алмай отыр.

6. Мәдениеттің т еңелт у (рекреативтік) кызметі. Әрбір мә- 
дениетте күнделікті өмір жайларынан, адамдарда жинақталған 
қызу қарекеттен босану реттілігінің тәсілі бар. Ондай тэсілдерге 
ойындардың, спорттық, бүқаралық өнер (детективтік, шытырмаи 
оқигалы филъмдер, эстрада) кештері т.б. түрлері жатады. Өмірдегі 
көптеген мәселелерден, бағытталған мақсатты белсенділіктен
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тыныстап, эмоционалдық серпіліс алу үшін теңелту қызметінің 
шеңберінде уақытша топтардың назарларын басқа жаққа аударудың 
түрлері жасалынады. Мәдениеттің бүл қызметі компенсаторлық 
(ңайтарымды) деп аталады, яғни есесін қайтару, орнын толықтыру 
дегенді білдіреді. Ал, казақ тілінде оған мазмүны жағынан ың- 
ғайлысы «теңелту» үғымы, өйткені бегілі бір нәрсенің бос орнын 
толтыру үшін оны белгілі бір нэрсемен теңелту немесе есесін қай- 
тару керек. Сол себептен бүдан эрі кейбір окулықтарда қолданылып 
жүрген «мәдениеттің компенсаторлық қызметі» ұғымыньщ орнына 
«Мэдениеттің теңелту қызметі» үғымын пайдаланамыз. Оның басқа 
аты рекреативтік деп аталады, себебі аталмыш кызмет бос уақыт 
пен демалыс кезеңінің жиі үйлесуін бейнелейді, былайша айтқанда 
формальді түрде өндірістен, немесе «пайдалы» қарекегген бос уакыт.

Социологияда бүл өріс кебінесе, өндіріске тікелей катысудан бо- 
сатылған бос уақыт есебінде қарастырылады. Бірақ бос уақыттағы 
іс-қимылдардың мағынасы жағынан аукымы кең, өйткені ол, оқу 
-  білім алу, қарым-қатынаста болу сияқты т.б. көптеген шығарма- 
шылық карекеттердің типтерін камтиды. Екінші жағынан, адамдар 
рухани толығуын діни жоралардан, мистикалық күшке табынудан, 
мәдени-көркемдік шығармалармен (кіпгап ақу, театрга бару, музы
ка тыцдау т.б.) айналысудан, туристік саяхаттан, табиғат аясында 
дем алудан немесе шығармашылықпен эуестенуден, балаларды тәр- 
биелеуден, кэсіби емес саяси іс-әрекеттерге қатысудан алады.

Мэдениеттің теңелту қызметінің маңызды түрі ретінде күндел- 
ікті қалыптыөмірдіуакытшаболсадатүрлендіретін, көтерінкі көңіл- 
ді туғызатын мерекелерді келтіруге болады. Психикалық бэсеғісу- 
дің, тэсілі, әдетте күнделікті жағдайда үстануды талап өтетін жүмыс 
күнініғі қалпын бүзумен, кей жағдайда әдептіліктің шеңберінен 
шығып көретін жүріс-түрыстың еркіндігі жэне бостандығымен, 
карнавалдық сауық-сайранымен байланысты. Бірақ, бір карағанда 
бүл жөнсіз әдет-қүлықтар шын мэнінде мэдениеттің ережелерімен 
реттеліп, салт жоралар болып кетеді.

Мерекелердіц қандай бір түрі болмасын өзінің формальді түрде 
реттеулерімен анықталады: айқындалған уақытты жэне орынды сақ- 
тау, күнделікті өмірдің айналасынан шығатын түрақты рольдерді 
ойнау. Бүл формальді жағдайлардың бүзылуы сезімдік бейімділік- 
тің күш алуына экеп соғады, рекреативтік түтыну, физиологиялық 
рахат алу үшін тырысушылыққа айналады. Олар шарап ішмдіктері
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мен наркотик арқылы қанағаттану, сексуалдық әсерлер беретін 
күралдар т.б. Мэдениеттің теңелту эрекеттеріне қызмет ететін көп- 
теген елдердегі қанат жайып отырған жүз мындаған долларды жұ- 
татын өндіріс көпке аян.

7. Мәдеииеттің ойындық қызметі. Ойып мэдени қарекеттің 
мәнді жэне арнайы түрі. Ол басқа әдістерден бөлек, дағдылы өмір- 
ден тыс жэне ерекше кеңістік пен уақыт тарапында өтеді. Ойынга 
қатысушылардың кэдімгі өмірден, өндірістік іс-әрекет қимылдар- 
дан, нормативтік элеуметтік ортадан ерекшеленуін талап етеді. Ол 
материалдық мүдделермен байланысты емес, риясыз. Сондықтан, 
ойынды қара басының пайдасына пайдалану, катаң түрде жазғы- 
рылады жэне жаза қолданылады. Басқаларга қарағанда ойындық 
әрекет өзіне өзі бағытталған, ал ойын ережесіне кірмейтін (мыса- 
лы, салт-дәстүр, міндетті түрде жогаргы күшпен байланысудың 
рәмізі болып есептелінеді) мәселерді шешпейді.

Ойынды өткізу үшін, ерекше бір шартылыққа багынагын нақты- 
лықты кұру керек, шарттылык жоқ жерде ойын да жок. ал егер ол 
практикалық сипат алар болса, сол мезеттен бастап ойын өз мағына- 
сын жояды. Бірақ бүл реалдылық, діни реалдылық талап еткендей, 
өмірдің басқа салаларына жогарғы мағынада ыкпал ете алмайды. 
Ойынның эрдайым қайталана беретіндігі, оның ерекше сипаты бо
лып есептелінеді. Ойынның элементтері қоғамның реттейтін жэне 
элеуметтендіретін салаларында (дін, саясат, білім беру, тәрбие) 
міндетті түрде пайдаланылады.

Әрбір мәдениеттің түрлеріне байланысты, спорттың немесе 
көңіл көтеру ойыныңың өзіне тэн салалары қалыптасады. Спорт 
ойындарының ең басты принципі бэсекелестік, былайша айтқанда 
қатысушылар біріне бірі қарсы екі командадан түрады да ойын ба- 
рысында жеңіске жетуге үмтылады. ¥тыс, рэміздік (лавр сәукелесі, 
естелік диплом, көпшелі жалау, вымпел, гимнді орындау т,б.) не
месе материалдық, ақшалай сыйлық түрінде болуы мүмкін.

Көңіл көтеретін ойындардың ермектік сипаты болады, өйткені 
ол қатысушылар мен көрермендердің көңілдерін күнделікті мэселе- 
лерден басқа жаққа аударады, элеуметтік магынасы бар іс-әрекет- 
терінде іс жүзіне аспаған үмтылыстарды толықтырады. Сондықтан 
көңіл көтерудің маңызды қызметі эртүрлі партиялар мен күштердің 
әлеуметтік, саяси, қарама-қарсылықтарынан туған психологиялык 
шиеленістерінің деңгейін төмендетеді. Әзілқой адамдарга, асаба-
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ларға, клоундарға, сықақшылдарға т.б. реттеу жүйесінің дифферен- 
циясы пісіп жетілген жағдайда, қоғамда оларга сұраныс көп болады. 
Схемалық түрде ойындар мынадай бағыттарға бөлінеді: спорттық, 
көңіл ашарлық, интеллектуалдық, іскерлік, әскери т.б.

Мэдениттің бүл қызметтерін бірегей пайдалы деп түсінуге бол- 
майды. Әр кұбылыстың бірнеше функциясы болуы мүмкін, ал бір 
қызмет, бірін-бірі алмастыруға болатын бірнеше кұралдармен орын- 
далуы мүмкін. Әрбір қүбылыс бір функционалдық катынаста пайда 
болса, екіншісінде зиянды болуы мүмкін, сондықтан оны функцио- 
налдық жэне дисфункционалдық түрғыдан қараганды талап етеді. 
Мыс., діни қүндылықтар, жеке адамдар мен топтардың күнделікті 
әрекеттерін жақсартуға бағытталған магиямен қайшылықтарда бо
лады. Осыдан туындайтык дисфункционалдық келісімге жеткен 
салаларда (жоралардың магиялық, ролі және цасиетті мәтіндер) 
жарымжартылай бәсеңсиді.

Діни жэне ғылыми қүндылықтардың кақтығысуынан өзара дис- 
функционалдық пайда болғаны жақсы мәлім. Дін мен ғылымның 
арасым екі салаға ажыратып, қатынастарын реттеп, жігін жаткызу 
үшін бірнеше ғасырға созылған рухани жүмыс қажет болды. 
Өйткені, бүрынгы жетістіктерін сақтап жэне колдап отыратын 
мэдениеттің ең қажетті қызметі қогамдық «есті» дисфункцияга 
(цызметтіксіздікке) әкелдірмеу. Егер ол, ес жаңа жетістіктерді иге- 
руге бөгет жасаса немесе «прогресшілдер» мен «консерватор- 
шыларды», «батысшылдар» мен патриоттардың арасында карама- 
қайшылықтар тудырған жағдайда, егер бір ортақтықтың (общность) 
«тарихи шындықты» келесі бір ортақтықтың «шындығымен» кай- 
шылыққа келген жағдайда кез келген иррационалдық рэсім (салт- 
жоралар), сенушілік. әдет-гұрып т.б. тек кана мифологиялық 
(жалган гылымдылыц) түргыдан түсіндірілсе, дүрыс қарапайым 
мағынаға сәйкес келмегенімен өзінің қызметтілігін көрсетуі мүмкін. 
Өйткені оның бір адамның немесе топтың маңызды бір мүддесіне, 
қажеттілігіне жауап беру қабілеттілігі болганы. Оның мэні «жан- 
бырды қолдан жауғызу» сияқты сену акциясымен шектелмейді.

Көптеген рэсімдер есте қаларлық жоғарғы қүдай өміріне немесе 
көптеген эулиелерге байланысты күндерді атап өту үшін жүргізілуде. 
Бүл күндердің тізбегі өмірдің басқаша басталатынын еске түсіру 
жоғары мағыналы іс-әрекеттер жасайтын кейіпкерлер туралы. 
Шартты күнді атап өту үшін жасалған рәсімге қауымның белгілі
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адамдары жиналады да, нэтижесінде олардың ынтымақтастық 
сезімі нығаяды. Ал қалған уақытта олардың арасы тұрақсыздау бо- 
лып келеді де, көбінесе функционалды болмауы мүмкін. Жасырын 
қызметтілік эртүрлі әдістердегі әдеттегі механизм.

Тарихи дамудың барысында ойынның себеп-шарттарының ко
там өміріндегі ролі өзгерістерге үшырайды. Практикалық жэне 
ойын қарекетінің арасы айқындала бастады. Практикалық, іскерлік, 
есті ойлылық -  «ойнақылықтан», ал обьективтілік қажеттілік жэне 
пайдалылық -  қүнтсыздықтан, тіптен кей жағдайда ережелері 
сақталган «таза ойынға» деген талпыныстарға кедергі жасаған 
қажетсіздіктен гөрі, сөзсіз үстем болды.

Алайда, «карекеттің» жэне «ойынның» межеленіп бөлінуі және 
ойындық факторлардың қоғам өміріндегі ерісі іс-эрекеттерінің аз- 
айуына байланысты бүгіндері қарама-қарсы бағытталған жэйлар 
байқалады.

Біріншіден, адамдардың іс-әрекеттерінің айырықша өрісі ретін- 
дегі рекреативтік (демалуга арналган оііын-сауықтар) ойын 
әлемі үлғайуда, осы әлемге эйтеуір бір себептермен тартылған, 
«сырын түсінгендердің» арасы көбейуде. Әртүрлі ойын, ойындық 
қондырғылар мен мекемелер көбейді. Өмірге тотолизатор (бәйгедегі 
бәстесуді үйымдастыру), лоторея, казино, ойын автоматтары нық 
енді. Соңгы кезеңдері компьютерлік ойындар ерекше орын алу- 
да. Бүгінгі күндері монитор экраны, клавиатура өмірлік әсерін 
калыптастырудың негізгі күралдары болып, ал компьютерлік гра- 
фикалар аркылы жасалынған обьектілердің ортасындаты өмір 
жэне электрондык серіктермен тілдесу, шынайы өмір мен нақты 
серіктерінің орнына колдана бастады.

Екіншіден, қоғамдық өмірдің көптеген маңызды жактарынан ай- 
ырыла отырып, ойынның себеп-шарттары кейбір жаңа өрістерде 
қолданыла бастайды. XX тасырда ойын сценарилерін педагогика- 
лык, ғылыми зерттеулерде, техникалық даярламаларда кенінен кол- 
дану шықты. Қазір, ойын жағдайларын жасау шығармашылық қа- 
рекеттерді ынталандыру құралы ретінде пайдалатын болды. Ойын 
сценарилерінің көмегімен болашақты болжау жэне экономика, эко
логия, саясат салаларын оңтайландыра жүргізу белгіленіп отыр.

Жалпы қорыта айтканда, ойынның ролі тарихи даму барысында 
өзгеріп отырады, алайда ойын бүгінгі күнге дейін мәдениет дамуы- 
ның себеп-шарты ретінде калып отыр.
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1. Артефактылар мэдениетте кандай түрлерде бола алады?
2. Дүниежүзілік мәдениетке нелерді жатқызар едіңіз?
3. Ұлттық (үлыстық) мәдениетің ерекшелігі калайша көрінеді
4. Бұқаралык жэне элитарлык мэдениетке түсініктеме беріңіз?
5. Бұкаралык мәдениеттің жағымсыз сипаттарына қандай 

касиеттерді жаткызуға болады?
6. Бұкаралық мэдениеттің негізгі көріну бағыттарын атаңыз?
7. Жастар контрмәдениетінің кандай түрлерін білесіз?
8. Мәдениеттің кандай кызметі негізгі болып саналады? Here?
9. Білім беру қарекетінде мәдениеттің қай қызметі іске асады?
10. Жалпы ойындар кандай бағыттарға бөлінеді?

Ьакылау сүрактары жэне тапсырмалар:



8. Тарау

АЛҒАШҚЫ ТҰРМЫСТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ ЖӘНЕ 
МЕСОПОТАМИ ӨРКЕНИЕТІНІҢ МӘДЕНИЕТІ

8.1. Ежелгі мэдениет және оныц даму кезеңдеріне тән 
сипаттары

8.2. Алғашкы түрмыстык қогамның жэне Месопотамии 
оркениетіндегі мәдениеттін қалыптасуы

8.3. Алғашқы түрмысгық қоғамнын жэне Месонотами 
өркениетіндегі рухани мэдениет

8.4. Алгашқы турмыстық қоғамның жэне Месопотами 
өркениетіндегі көркем мәдениет

8.1. Ежелгі мәдениет және оның даму кезеңдеріне
тән сипаттары
Ежелгі Шығыста алғашқы мемлекет пайда болғанға дейін б.д.д. 

35 мың жылдықтан III мың. жылдықтарга дейін алғашкы дәуірдің 
мәдени тарихы созылған. Осы уақыттар бойы өзінің шапшаң сілкі- 
нісін істеу үшін адамзат мэдениеті өз күшін жинақтап жатты. Оның 
негізгі өзгерістері адамзаттың нағыз тарихы көрінгенде барып соң- 
ғы 5 мың жылдарда болды.

Мэдениет адам кызметінің ерекше түрі. Сол себептен адамның 
қалыптасу (антропогенез) процесінен тысқары мәдениетті 
зерттеу-дің мэні болмайды. Адамның бүл калыптасу уақытын 
үш сатыга бөлу белгіленген: архантроп, палеоантроп жэне не
оантроп.

Архантроп кезеңі (1,5 млн жыл бурын) адамдардың үжымдык 
түрде бірге аң аулап түратын қоғамдық өмірінің негіздерін салды. 
Бүл кезеңге оның питекантроптар, синантроптар. гейдельбергтік 
адам жэне басқа түрлерінің тармактары жатгы.

Палеоантроп кезеңі (500 мың. жыл бүрын) еңбек күрал-сай- 
мандарды қолданған неандерталдықтардың үстемдігімен сипат- 
талады. Приматгардың бүл түрінің миы үлкен. қолы епті болып 
келеді, тік жүруі тұрақты. Алайда неандерталдықтардың ми кү- 
рылымы бір қатар карапайым мүмкіндіктермен сипатталды ал 
қолдарының қозғалыстары шектелген болатын, бүның өзі еңбек
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құрал-саймандарын даярлауға мүмкіншілік бермеді. Сондықтан 
неандерталдықтар мәдени өмір сүруге көше алмады.

Нагыз адамдық мәдениеттің пайда болуы неоантроптың (100 
мыц жыл бұрын) — кроманьондық кезеңінде өтті, бүл ойлыақылды 
адам мақсатқа бағытталған еңбек қүрал-саймандарды, даярлай ала- 
тын болды. Неоантроптың пайда болуымен қатар биологиялық даму 
қүбылысытары тежеуледі, ал әлеуметтік дамудың түрі тездетілді.

Алғашқы адамзаттың өткен жылнамасын анықтау шамамен он 
жылдықтар. тіпті жүз жылдық дэлдікпен белгіленеді. Әрбір алғашқы 
қауымдық дэуірлер ондаған мың жылдармен есептеледі. Олардыц 
аттары, өмірбаяндары, сол уақыттардагы адамдардың тагдырлары, 
өзара қатынастары біздерге беймәлім. Олардың жазулары болмаған, 
ал енді алғашқы адамдардың тіпті тілі де болмаган. Олардан бізге 
дейін тастар, сүйек, кул жэне тастардагы сызылған бейнелер ғана 
жетті. Сондықтан алғашқы қауымдық дәуірді кейде тарихқа дейінгі 
немесе адамзаттың алғы тарихы деп атайды.

Тарихи ғылымда алғашқы түрмыстық мәдениетті зерттеудің екі 
жолы болды. Біріншіден, алғашқы түрмыстық мәдениет әлеуметтік 
белгімен бірнеше дэуірге бөлінеді: алгашқы түрмыстық адамдар 
тобыры, туыстас can (өзіне аналыц дәуірді жэне атсиіъщ дэуірді) 
жэне ең жоғары демократияны қосып алган. Екіншіден, алғашқы 
түрмыстық мэдениеттің бүткіл тарихы еңбек қүрал-саймандар мен 
қару-жарақтар эзірленетін материалдармен сэйкестікте бірнеше 
дэуірлерге бөлінеді. Сол себептен мына белгілер арқылы әр түрлі 
тарихи дәуірлерге бөлінеді: тас дэуірі, өз кезегінде ол ежелгі тас 
дэуірі (палеолит) -  12 мың. жыл бүрын, орта тас дэуірі (мезолит) -  9 
мың жыл бүрын, жаңа тас (неолит) — 6 мың жыл бүрын; қола дәуірі 
-  б. д. д. 3 мың жыл бойы; темір дэуірі б.д.д. -  I мың жылдықтарда.

Бүл соңғы дәуір шаруашылык қызметтің барлық карекеттерінің 
дамуымен көрінді. Рудың жалпыга ортақ меншігі жеке адамдардың 
дербес өзіндік меншігімен ығыстырылды, жалпырулық байланы- 
стар көршілес қауымдық байланыстарға жол берді. Сол уақыттары 
қанаудың бірінші түрлері пайда болды, жеке меншіктің тууы болды, 
қоғамдық таптардың және мемлекеттіліктің туындауы басталды. 
Бүл дэуір шамамен осыдан 5 мың. жыл бұрын аяқталды.

Алғашқы түрмыстық мәдениеттер барлык дәуірлері мен даму ке- 
зеғадері арасында ең жоғарғы орынға (кейінгі) палеолит ие. Осы ке- 
зеңнен бастап біз материалдық жэне рухани сияқты нағыз адамдық
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мәдениет туралы айта аламыз. Бұл уақыттары алғашкы бейнелеу 
қарекеттерінің ескерткіштері жасалған болатын. Тарих ғалымдары, 
кейінгі палеолит дәуірінің басында коркемдік қарекеттердіц бар- 
лык гүрлері дүниеге келген деп дэлелделген: кабырғалардагы жэне 
үңгірлердің төбелеріндегі сызбалар, рельеф жэне көлемді мүсіндер, 
тастардағы, сүйектердегі, мүйіздердегі ойып жасаған суреттер.

8.2. Алғашқы тұрмыстық қоғамның жэне Месопо
тамии өркениетіндегі мәдениеттің қалыптасуы
Алғашқы тұрмыстық когам тарихындағы өндірістік карекеттің 

негізгі екі үлгісіне түтынушы және өндіруші түрлерін жатқызады. 
Бірімші кезенде (түтынатын) адамдар табигаттың дайын сыйын 
қолданды, ал, оларды алу үшін колда бар тастар, таяктар. сүйектер 
сияқты күралдарды қолданды. Бірте-бірте өндірістік катынастар- 
дың өзгеруіне байланысты адамдардың өздері де жэне өзара ка- 
тынастары да өзгерісте болды.

Алғашқы түрмыстық өндірістің екінші кезеңі (өндіретін) адам- 
заттың егін шаруашылығынан жэне мал шаруашылығынан өтуі- 
мен басталды. Мәдемиеттің калыптасуына сол уақыттары тастарды 
өңдеу барысындағы оларды бірте-бірте көркемдік түрғыда өңдеу 
өте маңызды болды.

Алғашқы түрмыстык мәдениеттін синкретикалық сипаты.
Шаруашылық карекеттердің, элеуметтікжэне отбасындағы қаты- 

настардың, материалдык күбылыстардың жэне эртүрлі заттардың 
жаңа үлгілерінің пайда болуына қарамастан алғашкы тұрмыстык 
мэдениет өзінің синкретикалык (ыдыратылмаган) яғни біртұтас- 
тық ерекше сипатын сақтады.

Көптеген археологиялык қазбалар біздерді, алғашқы тұрмыстық 
мэдениеттің синкретикалык бүтіндікте болатындығына сендіреді, 
оларды қүрастырушы компоненттерге еңбек қүрал-саймандары, 
эмпирикалык білімдер, нанымдар, түрмыска қажет заттар, өнегелі 
нормалар, дәстүрлер және әдеттер, жарга салынған суреттер жэне 
мүсіндікбейнелер жатады. Бүл ыдыратылмаган алгашкы түрмыстык 
мәдениеттің синкретикалыгы жер бетіндегі әр аймақтардан (Пире
неи, Франция, Африка, Сібір) табылған жарға салынған суреттер 
аркылы аныкталды. барлык суреттер жэне бейнелердің бэрі дерлік 
тас үштарымен және жебелермен алабажактанган. Олардың бүл
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іздері суреттердің өздерін эстетикалық ләззаттану үшін жасамаган 
шыгар, қайта падалылық мақсатты көздеген болуы әбден мүмкін. 
Яғни, бүл бейнелеулер сиқыршылық мэнде болды. Алғашқы түр- 
мыстық «суретші» барлық уақыгга дерлік тамақ іздеумен аң ау- 
лаумен айналысса, жарга суреттерді тек қана сыйқырлық эдеттерді 
орындау үшін салуы мүмкін. Өйткені, тайпаның аңшылары сурет 
салғанда сиқыршылық әдетті іске асыруға арнайды. Олар тек қана 
аң аулау барысында осы сияқты әдетгердің күшімен жануарлардың 
суретін жараласа тірлігінің сэтті шыгатына сенімді болады, яғни, бүл 
жерде эстетикалық лэззаттан гөрі пайдалылык мақсатқа бағытталған.

Жалпы, синкретизм адамның алгашқы түрмыстык қарекетінде 
өзінің сипатын келесі негізгі жагдайлар арқылы алады:

• адам жэне меңгерілген табиғи ортаның бірлігінен;
• нақты шындык пен одан тысқарылықтың ара жігін ажырата
алмағандықтан (болмыспен иемесе болымыссыздықпен);
• әлеуметтік сана-сезімнің дамыған түрлерінің жоқ болуында;
• әлемді сезім арқылы қабылдаудың басым болуы жэне ондагы
елестетулерге негізделуі.
Ежелгі Шығыс деп әдетте грек-римдік элемнен шығысқа жэне 

оңтүстіктік-шығыс беткейіне орналасқан жерлердегі мэдениеттер- 
дің жиынтығын айтады. Негізінде бүның өзі шамамен айтылган 
термин, өйткені, ежелгішығыс мәдениеттерімен грек-римдік дүние 
арасында ешуақытта нақты шекара белгісі болтан емес. Сол себеп- 
тен, Ежелгі Шығыс өзіне Оңтүстік Азияны жэне Солтүстік Африка- 
ны, сонымен қатар Үндіні жэне Қытайды қосады. Бүл аймактарды 
біртүтас мәдениеттерге қосу фактісінің өзі Ежелгі Шығыс мәде- 
ниетінің жалпы адамзат мәдениетінің тарихына косқан үлесінің 
маңыздылыгын көрсетеді. Дэл осы Шығыста алғашқы түрмыстық 
қауымның ыдырауы басталып отырықшылдыққа ауысу мүмкіндігі 
болды. Осы жерде бірінші мемлекет, жеке меншік, жазудың бірінші 
жүйелері және т. б. көрініс тапты. Ежелгі Шығыстағы барлық мәде- 
ниеттер үзақ эволюциядан өтті, оның негізгі басталымы алғашқы 
түрмыстық қауым болды.

Ежелгі өркениеттерінің орталықтарының біреуі Алдыңғы Азия- 
ның үлы екі өзендерінің Тигр мен Ефраттың ортасына орналасқан. 
Оларды Ежелгі гректер Месопотамии деп, ал орыстар Междуречье 
немесе Двуречье деген. Бүл аймақтарда Шумер, Аккад, Вавилон
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жэне Ассирия өркениетртері пайда болып, ал содан соң жер бетінен 
жок болып кеткен .

Тигр жэне Ефрат бассейніндегі мәдениеттің жасалуы сондағы 
көптеген халықтардың өзара эрекеттестіктерінің нәтижесінде бол- 
ды. Жалпы Месопотамии халықтарының мәдениетінің құрылуына 
шумерлердің ролі айрықша.

Шумер мәдениеті. Б.д.д. IV мың. жылдықтарда Қос өзеннің оң- 
түстік бөлігіне шумерлер деп аталган халықтар келіп коныстанды. 
Бүл халыктардың тегін анықтауға сэті түспеді, бірак шумерлердің 
өздерінің арасындағы аңызга сәйкес олар Персид аралдарынан шық- 
қан. Олардан сәл кешірексирийлік-месопотамдықдаласынан семит- 
тік тайпалар келген. Дэл осы ежелгі тайпалардың екі тобы шумерлік 
мэдениеттің жэие кейінгі өркениеттердің негіздерін калаған.

Бүл халықтардың шыққан тегі туралы таластар осы уакытқа 
дейін жүруде. Сонымен қатар олардың шумерлік тілдері де өзіне 
тендесі жоқ қүпия ретінде қалуда. Олар өте жоғары егіншілік мәде- 
ниеттін жэне дамыған су шаруашылығының жүйесін жасады. Баска 
халықтарға Караганда шумерлер доңғалақты, гончарлык айналма- 
ны, желкенді қайықты ертерек қолданған.

Б. д. д. 3000 мың. жылдар шамасында абыздар билеген бірінші 
қаламемлекет пайда болып, солардың ішіндегі ең өте маңыздысы 
болып Ур қаламемлекеті саналды.

Шумерлер өз баскарушыларына арнап бүрын беймәлім болған 
табыну үшін жасалған храмдарды салуға үйренді. Храмдардың 
кабырғалары иероглифтермен тіркеліп жасалатын болган, ал храм- 
дардың өздері дүниенің төрт жагына бағытталған болатын. Шу- 
мерлерде ең алғаш рет арка, күмбез, фриз, өрнек, таспен ою жасау, 
сиякты безендіруге арналған кұрылыс элементтері пайда болды.

Баскарушыларға табынудадан өзге Шумерлердің өмірінде астро- 
номиялық білімдер негізінде жатқан халык тағдырына аспан сэу- 
лелері эсер етеді деген түсініктерге сенім күрастырылды. Шу- 
мерлердің дінимифологиялық түсініктері эр түрлілікпен ерек- 
шеленеді. Олардың қүдайларға салған Пантеондарының жалпы 
саны 3000-нан асады. Нақты табиғат кұбылыстарының жэне адам 
карекеттерінің эрбірі дерлік белгілі бір бөлек-бөлек кұдайдың 
ықпалының өрістеріне енді. Келе-келе оларда кұдайлар иерархиясы 
қүралып шықты. Негізгі табиғат күштерін жэне өрістерін: аспанды
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ауаны, жерді жэне суды басқаратын құдай басқаларынан жоғары- 
рақ орында болды. Қүдайлар ГІантеондарындағы негізгі рольді 
(аспан қүдайы) Ан, (жерцүдайы) Энлиль, (суцүдайы) Энки ойнады. 
Бұл қүдайлардың мәртебесі тұрақты емес жэне олар практикалық 
жағдайларға тэуелді болды.

Вавилон мәдениеті. Б.д.д. III мың соңында -  II мың. басында 
Қос өзен аймагына Месопотамидің кең алқабыи жаулап алған семит- 
тік аморелік тайпалары килікті жэне орталыгы Вавилонда болған 
күшті мемлекетті құрды. Ежелгі Вавилон мәдениеті көпшілік жағ- 
дайда шумерлік мәдени дэстүрлердің мирасқоры болды жэне ол он- 
ың алға дамуының маңызды жагын құрады.

Ежелгі вавилондықтардың дүниетану негізі қүдайларга қызметету 
үшін «адамдар сазбалшықтан жасалған» дейтін элемнің діни түсінігі 
болды. Көптеген вавилондык қүдайлар патшаныц қамқоршысы бол
ды, бірақ оларға көптеген адами касиеттер де тэн болды: олар табыска 
үмтылды, пайданы тіледі, өздерінің жағдайларын жасауға тыры- 
сты, ыңғайға қарап іс істеді. Олар байлыкка немқүрайлы болмады, 
мүліктерге ие болды, жанұялармен жэне әулетпен иелене алды. Олар 
адамдар сияқты ішуге жэне жеуге тиісті болды жэне оларга эртүрлі 
әлсіздіктер жэне жетіспеушіліктер тэн болатын: қызганыш, ашу, 
түрақсыздық. Қүдайлар адамдардың тағдырларын анықтады, бірақ 
қүдайлардың ерікін тек кана рухтарды шақықыра алатын жэне дуа- 
лай білетін, күдайлармен әңгімелесе алатын, аспан жүлдыздарының 
қозғалысы арқылы келешекті анықтай алатын абыздар біле алды.

Ежелгі заманда тэжрибедегі жағдайларды аңызға айналдырудың 
негізгі жэне алғашқы себебі болып жансыз заттарға жанды макұлық- 
тардың қасиеттерін таңу арқылы бүкіл табиғатты жандандыру бо
лып саналады.

Мүны тек ғана поэзия тілі арқылы белгілі бір оқиғаны беру үшін 
ойдан шығарылған айла, немесе тәсіл деп қарастыру жеткіліксіз. 
Адамзаттың қарапайым тайпалары үшін айналасындағы аспан жүл- 
дыздары, күн, тау мен өзендер, өсімдіктер жэне т.б. -  жанды, олар 
да адам не жануарлар сияқты өздеріне тэн қызметін орындайды. 
Осылайша адамдар өзін қоршаған ортаны өзіне ыңғайластырып 
бейнелеу арқылы өзіне жаңа болмыс-мәденитті туындатады. Мыс. 
Вавилон мемлекетінің гүлдеген уақытында қорқынышты, қүбыжық 
әйел-қүдай Тиаматты жеңген қүдай Мардук үстемдік еттті. Мар- 
дуктан басқа жүлдызды аспанның қорғаушы-қүдайлары Шамаш
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(күн қудаі/ы), Син (аи цудайы) жэне Иштар күдайы (Шолпсш пла- 
нетасының кейіпі) құрметтелді.

Ежелгі мифтер әртүрлі жагдайларды басқаратын рухтың бейне- 
лерін суреттейді. Ішіндегі ең кұдіреттілері мен күштілері уақыт өте 
адамдар сиынатын Қүдайға айналады. Рух пен күдайлар адамдарга 
өте ұқсас, бірак, тек қанаадам бейнесіндеболу шартемес. Мифтерде 
жануарлар мен өсімдіктер де жаны бар ақыл иесі бола алады, тіптен 
бүл қатарға тау, өзен, жел, Күн мен Жүлдыздар да жатады. Адамдар 
көзге көрінбейтін рухтар мен қатар жанды заттармен де сұхбаттаса 
алады: көмек сүрайды, үрсады, жазалайды, кұрбандык шалып ма- 
дақтайды. Табиғатта болып жатқан осылардың бэрі адамдардың 
қарекеттерімен ұқсас. Жануарлар сөйлейді. Үйықтау үшін Күн мен 
Ай көктен жерге түседі, рухтар мен қүдайлар ұрыссады, тагуласа- 
ды, үйленеді, балалы болады.

Танзаниялық аңызда ертеде Күн (Матунде қүдайдың үлы дол
гам) солтүстікте, жэне жер ол кезде өте әсем, салкын, ал жердің 
басқарушысы Ай болтан. Бір күндері Матунденін баласы жоғары 
қарайды. Аспандағы айды көріп өте жақсы көреді. Содан соң «Мен 
сол Айға үйленемін» -  дейді. Ол Айдың соңынан еріп, оңтүстікте 
көкте өмір сүретін Айға барып оған үйленеді. Олар үлкен бір 
жартасқа орнығады, әдеттегідей Ай көп бала туады. Оларды туғанда 
Матунде оған қара сиырды қүрбандыққа шалады, Ай жауынды жа- 
сайды. Өлке өте әсем болып қүлпырады. Сол уақыттан бері адамдар 
Айға қүрбандық шалады.

Көне заманда адамдық тағдыр алдын ала анықталган, адам жо- 
ғарғы күшке бағынышты деген сияқты сенімде болтан адамдар абыз- 
дарга жэне патшаларга багынды. Бірақ тагдырта көнгіштік абсолют 
емес: ол адамдардың жауларымен күрестегі жеңіске деген ұмтылыс- 
тарымен сыйысты. Қоршаган әлемдегі қауіп-қатерлер адам санасы- 
ның өмірде толыққанды рақаттану тілегімен сәйкестікте болды. 
Жүмбақтар жэне үрейлер, ырымшылдық, мистика жэне сиқырлау 
оларда салауатты оймен, есеппен жэне пайдалылықпен сыйысты.

Б.д.д. II мың. жылдықтардың ортасына карай Вавилон иран тай- 
Наларымен талқыланган болатын, ал біздің д.д. XII гасырда ежелгі 
өркениеттің құдіреттісі болтан Ассириге батынышты болды.

Ал, біздің д. д. XIII гасырдың екінші жартысына карай Ассирия 
Таяу Шыгыстаты ең кұдіретті мемлекет болды. Вавилонды жеңіп 
алганнан кейін ассириялықтар оның мәдениеттін пайдаланды
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жэне дамытты. Олар Вавилонияның діиіи, мәдениетін жэне өнерін 
тұрпайылады.

Ассирияның жетістіктерінің арасында өз уақытына сэйкес ең ірі 
кітапханасын Ашшурбанипал патшажасады. Біздің уакытымыздың 
өзінде ондағы жүргізілген қазба жүмыстардың нэтижесінде оның 
Ниневиидегі табылған кітапханада 30 мың сазды клинопистік жаз- 
балар болған.

Олардың мэтіндерінің маңызды бөлігінде діни мифтер, құдай- 
ларға арналған әнүрандар, өркениет жэне егін шаруашылығы ту- 
ралы сипаттамалар болған. Солардың арасында Урук патшасы 
Гильгамеш туралы аңыздар да болған. Сонымен катар, онда баска 
халықтардың аңыз-әңгімелеріне күшті эсер берген дүние жүзілік 
топан су туралы аңызды көруге болады.

Жалпы ежелгімесопотамдық мәдениет, өзінің месопотамдык 
мемлекеттігінің күйреуінен кейін тағы 500 жыл өмір сүрді. Меж- 
ду-речьеде эллиндықтардың Қос өзенге келуі месопотамдық 
өркениет тарихында түбегейлі бет бүрыс сәттеріне айналды. 
Оның халықы, о бастан бірнеше мэрте астан-кестеңі шығып 
келімсектердің бірнеше толқынын ассимиляцияландырған, 
осы жолы өздерінің мэдениетінен басым болтан мәдениетпен 
кагысты, ал ең негізгісі -о л а р  өздерінің жаулап алған жерлерде эл- 
линизациялау саясатын белсенді түрде жүргізді. Вавилондықтар 
ЭллИндарға мэдениет жетістіктерінде көптеген жағынан жол 
берді және ол вавилондыктар мэдениетінің тағдырын анықтады. 
Нәтижесінде мэдениет жетістіктері ежелгі еврейлермен жэне 
гректермен қабылданды жэне жерортатеңіздік өркениетті күруга 
үлкен үлес косты.

8.3. Алғашқы тұрмыстық қоғамның және
Месопотамии өркениетіндегі рухани мәдениет
Мифологиялық дүниетану. Қазіргі заман ад ам ы н а . алғашкы 

адамдардың ойлау сипатын көз алдына келтіру қиын -  қгИІргі заман 
адамы элем туралы өзгеше ойлайды жэне түсінеді.

Элем туралы біз өз түсінігімізді белгілі бір рухани құндылықтар, 
қағидалар жэне мэндер жүйелерімен байланыстырамыз* ©зімізге 
белгілі бір айқын мақсаттар қоямыз. Басқаша айтқанда, біз кептеген 
ұрпақтардың қызметінің нэтижесінде қалыптасатын күрдеЛ' рухани 
ортада өмір сүреміз.
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Эрине, алғашқы адамдар үшін ондай дайын рухани орта жоқ 
болды. Тіптен оның айналасындагылардыц бэрінің қажет десе атта- 
ры болмаган, сондықтан да олардыц қоршаган элемге деген қатына- 
сы рационалды түрде болмай, эмоционалдық негізде гана қатынас 
жасай алган. Сол себептен, эмоционалдық жэне заттарды өздеріне 
үқсату алғашқы адамдардың ойлау сипаттарына тэн болған.

Ойлаудың мүндай тәсілі тек кана ойлаудың мифологиялық түрі 
ғана тугыза алды, осыған сәйкестікте, әлемдегі барлык табиғи құ- 
былыстар эйтеуір бір көрінбейтін күштердің әрекеттерінің нэти- 
жесінде өткеріліп жатады деген сенімге негізделді. Алғашқы 
түрмыстық адамдардың әлемді сезінуі эмоционалдық қиналыспен, 
үрейленумен, драмалықпен өтті. Оларды қоршаған нақтылы шын- 
дықбылыққанжэне аяқастынан қауіп-қатерәкелетін асау күштердің 
эрекеті сияқты қабылданды. Әрине, адамдарға бағынбайтын элемде 
тірі қалу үшін табиғаттың күтпеген айбатты апаттармен туыста- 
су қажетті болды жэне олар туысқан, жаны болғандықтан оларды 
мейрімдендіру, дуалау, у, кажет болтан жагдайда коркыту арқылы 
да аман калуга болады. Осы арада мифтегі адамның психологиялық 
мэндерді заттардың бастапқы касиеттері деп түсінуін, табиғат қүбы- 
лыстарын рухтанған мақүлық ретінде қарастыруын жэне сезінуін, 
адамдық болмыстың тәсілі ретінде қарауға болады.

Алғашқы мифтердің өте маңызды мазмүндары жер мен аспан- 
ның, жалпы әлемнің, адамның жэне т. б. пайда болуы туралы ға- 
рыштық түсініктер болды. Алгашқы түрмыстық мифтер бэрін де 
үрпақтан үрпаққа жеткізу арқылы түсіндірді, жиналган тәжірибе 
элеуметтік жадта аман сақталды жэне білімдердің алғашқы деңгейін 
қүрады. Бүл, сонымен қатар философия мен ғылымның алгашқы 
бастауына себеп болтан ойдың тэсілі еді. Қүдай, рух, ата-бабалар 
туралы мифтік әңгімелердің негізінде діни көзқарастар жэне фило
софия мен онер пайда болды.

Ежелгі мифтер келе-келе қазіргі заманның дүниежүзілік діндер- 
інің қасиетті кітаптарына енді. Дэл сол байыргы заманның түп тер- 
еңінде күдіретті қүдайдың әлемді жаратуы туралы, алгашқы адам
дар жэне олардың аспан елшілерімен катынастары туралы, дүние 
жүзілік топан су туралы жэне көптеген басқалар туралы алгашқы 
мэліметтер пайда болды. Мысалы, ежелгі шумердердің алгашқы 
адамның саз балшықтан жасалтаны туралы идеясы Тауратқа жэне
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Құранға енді. Мифологияның көркем мэдениетке жасаған ықпалын 
көптеген мифтердің бейнелеу енеріне мүсіндер жэне эдебисттің 
мазмұнын кұрайтындыгы куэландырады.

Діни көзқарастардың калыптасуы. Алгашқы тұрмыстык 
адамдардың діни нанымдары адамның әлемді тәжірибелік жэне ру- 
хани игеруінің өзіне тэн ерекше түрі болды. Алғашқы тұрмыстық 
діни нанымдағы адамдар табиғи күштерге тәуелді болды. Өздерін 
табиғаттан бөлмей адам алгашқы түрмыстық қауымда болған 
қатынастарын, соның өзіне, яғни табиғатқа аударды. Діндегі табы- 
нудың объектісіне адамның күнделікті практикалық қарекеттерін- 
дегі кездескен табиги қүбылыстар және тіршіліктегі маңызды 
нәрселер жатты. Табиғат алдындағы элсіздік пен оның қүдіретті 
жэне қүпия күштері адамдарда үрей туындатты. Осындай үрейлер- 
ден азат болуға тырысу адамдарды, табиғатты кұдай деп тануына 
әкелді жэне оған сиынудың түрлерін жасады.

Адамдардың объективті әлемге деген практикалық қатынастары 
екі жақты болды: адами практиканың бір жагы адамдардың қорша- 
ған дүниеге деген үстемдік дәрежесі, ал екінші жағы -  адамдар 
өмірінің үстінен жасалатын объективті жағдайлардың үстемдігі. 
Бүлардың арақатынасы тарихтың даму өлшемдеріне байланы- 
сты өзгерісте болып отырды жэне алғашқы түрмыстык дэуірде 
өзіндік ерекшеліктері болды: адамдар өз өмірлерінің объективті 
жағдайларын бағындыруда алғашқы қадамдарын енді ғана жасай 
бастаған, демек, олардың практикалық қарекетінің осы жағдайларға 
тәуелділігі олардың бостандығынан әлде қайда үстем болған.

Бейне бір заттарға жэне әлемнің бізді қоршаған қүбылыстарға 
эсер ететін қүралдарының жиынтығы өзінің айтылу әлпетінің 
алғашқылары діни нанымдарда анимизм, фетишизм, тотемизм 
жэне сикыршылық түрлерінде болды.

Жаратылыстан тыс бір кереметке сену (цүдай, тәңірі), дүниеде 
болын жататын алуан түрлі қүбылыстар арасында бір сиқырлы сыр 
бар деп, соған нану (магия, тотемизм), кейбір заттарда табиғатта 
жоқ қасиеттер бар деп түсініп оларды кие түту (фетшизм). Ата баба 
рухына табыну тотемизм, анимизм сияқты коне діни нанымдардан 
туындаған хайуанаттар түріндегі рух иелері, желеп-жеббуші күштер, 
магиялық бейнелер ретінде адамдар түтынатын заттарға еалынатын.

Анимизм — (лат.тілінде Апіта — жан) жанның адймнан тыс 
болатындығына жэне барлық қүбылыстардың, барлык заттардың 
өзіндік рухы болатындығына сенетін, діннің жабайы түрлерінің
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бірі; кез-келген діннің міндетті түрде болатын бөлшегі, бұл дене- 
ден бөлек өмір сүретін, өлімнен кейін сақтаталатын, ерекше тэнсіз 
бастамасы бар жанға сену.

Анимизм алгашқы түрмыстық адамдардың қоршаған әлемнің 
себепті-салдар байланыстылыгын түсіну жэне түсіндірудің өзіне 
тэн алгашқы орекеттері. Олардың түсінігі бойынша табигаттың кез 
келген элементі, соның ішінде адам өзі -  заттылыққа жатпайтын 
өте нэзік жанға ие болады. Өзінің материалдық қозғаушысы ретінде 
жан санаға жэне еріккке ие болады, олар адамдарга денеден бөлек, 
бірақ соған үқсас елес түрінде келеді.

Жанның денеден бөлектігіне деген сенімділік, элемді екі бөлікке 
-  нақты жэне о дүниеге бөлуге әкелді. Осыган сэйкестікте корша- 
ған әлемнің барлық элементтері ежелгі адамдарға көрінетін бейне- 
лерге жэне көрінбейтін жан болып екіге айрылды. Алғашқы түр- 
мыстық адамдар барлық мақүлықтарға, табиғат қүбылыстарына 
жэне өлі материалдық заттарға жан-сыңарлары тэн деп есептеді. 
Әлемнің барлық бөлшектерінің жаны бар деген түсінік бірте-бірте 
қалыптасып, элемгежаппай тараған рухқа деген сенімге дейін бірте- 
бірте дамды. Табиғат рухы, заттардың рухы, мейірбан жэне жауыз 
рухтар өзіне байланысты қарекеттерінің нәтижелі болу мақсатында, 
ерекше салт-жораларды қажет етеді. Көптеген діни салт-жоралар 
анимистикалық түсініктердің негізінде пайда болды, оның ішінде 
ең белгілеріне табигат рухына жасалатын салт-жоралар, жэне ата- 
баба рухына жасалатын ғүрыптар.

Ата-баба рухына жасалатын салт-жоралар көптеген халықтарда, 
өлгендер өзінің үрпақтарының, туған-туысқандарының жердегі 
өміріне эсер етіп көмектесе алады деген сеніммен сипатталады. 
Сол себептен, өлгендермен жақсы қарым-қатынастарды үстану 
үшін ата-бабаларының көңілін аулау үшін тірілер эртүрлі салт- 
жораларды, ырымдарды жасауға тиісті.

Ертедегі Египетте, сол сияқты бүкіл ертедегі Шығыс әлемінде, 
діннің маңызы өте зор болды. Солардың бірі фетишизм өзінің та- 
биғи қасиетін біздің қалауымызша өзгертуі мүмкін деген сияқты 
жалган пікірде болды. Өте қарапайым жолмен қүдайландырган кей- 
бір сиқырлы заттармен (тастар, таяцтар, цүстың кауырсындары, 
мүйіздер, тістер, оқтар, гарпундар және т.б.) қатар, табиғатқата- 
бынудың, үзақ уақыттар, ескінің жүрнағы іспеттес көне қауымдас-
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тықтарда сақталған дөрекі түрі пайда бола бастады. Бұл көне 
табиғатқа табыну бірте-бірте мемлекеттік діннің жаңа түрлерімен 
ымырласып кетті. Көне табиғат қүдайлары патша өмірін жэне 
мемлекетті қорғайтын қүдайларға айналды. Соның ішінде ерекше 
кең жайылыс алған Осирис қүдайына табыну болды. Қоршаған 
әлем бүл дүние мен о дүниеден түрады, күн (Ра) өзінің нүрын екі 
дүниеге де бірдей шашады. Тіршіліктің мэңгілігін египеттіктер 
ағзаны сол күйін де сақтаумен байланыстырды (агзаны балъзамдау 
осыдан барып шъщты). Осирис патшалығында өлген адам, егер 
мәңгі жэне шаттық тіршілікте болғысы келсе, ол Осирис алдында 
ақталуы кажет болды.

Бүл пәниде, египеттіктер, тіршіліктің нағыз үлгісі Ра -  фараонга 
тэжім етті. Көне дэу ір патшалығында, Египет аса үлкен орталықтан- 
дырылган мемлекет болып түрған кезде де, фараонның билеп- 
төстеуі ешқандай шектелмеген. Фараонның өз басы, табигат пен о 
дүниені қамтитын жалпы элемге, универсумға аса маңызды болды. 
Бүл туралы айқын түсінікті пирамидалардан көруге болады. Бүлар 
египеттіктердің ел билеушіні (фараонды) қүдайға теңейтіндігінің, 
жер бетіндегі ғүмырға қарағанда о дүниелік ғүмырды артық кө- 
ретіндігінің айғақтары.

Әр түрлі рухтардың болатындығына деген сенім, жанға ие зат
тар рухтардың болатын жерлеріндегі фегишзаттар ретінде жаны 
барлардың катарына жатқызылды. Сонымен, фетишизм -  бүл таби- 
ғаттан тыс қасиеттермен жэне күштермен иемденген жансыз зат- 
тарды қастерлеумен байланысты алғашқытүрмыстық діннің түрі. 
Фетиш ретінде кез келген зат бола алды, бірақ көптеген заттардың 
ішінен тарту күшіне ие, қайсыбір шындық қүбылыстарға үқсас 
символдары ретіндегі, әдетте сүлу не көріксіз заттар алынды. Он- 
дай заттардың тартымдылығы оның жанының барлығын білдірді. 
ол заттар иесіне эр-түрлі қарекеттерініңтүрлеріне көмектестіміс не- 
месе өшпенді күштерден оны коргадымыс.

Фетишизм алғашқы түрмыстық халықтардың барлығына көп 
таралган болатын жэне түмарлар касіреттерден жэне бақытсыздык- 
тан қорғайды, ауруларды аулақтадады жэне денсаулық береді, аң ау- 
лауда сәттілік экеледі деген сенімге байланысты көрінді. Олардың 
ішіндегі ең белгілісі жэне фетиш есебінде аса қүрметті деп 
есептелетін Кағбадағы «қара тас». Исламда ол ең қасиетті деп сана- 
лады. Мыңдаған мүсылмандар жыл сайынғы, Меккеге қажылыққа
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барғанда оны жеті рет айналып шығады. Ал, ғалымдар ол «қара 
тас» Аравиялық түбектегі арабтардың пұтқа табынушылықтардың 
кезінде бас иген метеориттің қалдығы деп есептейді.

Ең ертедегі адамдар өзінің тарихи кезеңдерінде табигатпен бір- 
лігін сезді және сол себептен, өзін соның эргүрлі көріністерімен тең- 
дестірді. Алғашқы түрмыстық мэдениетте бүл баламалану (иденти
фикация) тотемизм түрін қабыл алды, яғни, сенімділік, адамдардың 
эрбір гобы қандай да болмасын әйтеуір бір малдың немесе өсім- 
діктің (тотемніц) түрінен шықты жэне олармен туысқандық каты- 
наста болады. Классикалық вариантта тотем белек румен туысқан- 
дық байланысты көрсетеді, өзініңтуган әкесіндей көріп сыйлайды. 
Әрбір ру өзінің тотемдік атымен аталып жүрді.

Қазіргі заман қоғамында тотемизмді эртүрлі символдар түрінде 
кездестіруге болады. Мысалы, көптеген мемлекеттер, саяси партия- 
лар жэне қозғалыстар өз эмблемалары немесе символдары ретінде 
әйтеуір бір жануарды немесе өсімдікті таңдайды. Дэл осылайша, 
АҚШ-та республикалық партияныц символ ретінде пілді, ал демок- 
раттарда есек таңдалған. Ресейде «Алманың» атымен аталатын са
яси козгалыс бар.

Функционалды түрғыда тотемизм адамдар үжымның бірлігін 
үғынуы тәсілі болды. тотемизм пайда болғаннан бастап «өзіміз» жэ
не «бөтендер» арасында шекара өткізілген болатын.

Алғашқы нанымдардың барлық түрлерінің ішіндегі ең көнесі 
сиқыршылық (грек, magia-сицырлыц), оның негізде пакты объек- 
тілер немесе әрекеттер аралық табиғаттан тыс байланысқа де
ген сенім жатады. Ежелгі аталарымыздың сенімінде, заттар мен 
қүбылыстардагы мистикалық ортақтық, екі жақты сипатқа ие, егер, 
екі зат немесе екі нәрсе бір-бірімен мистикалық ортақтықта бол- 
са, онда олардың тағдырлары бір-бірімен байланысты. Ал алгаш- 
қы түрмыстық адам мағыналыққа байланысты себептіліктен айыра 
алмағандықтан, олар заттардың өздеріне емес, өздерінен тысқары 
мағыналык сыңарына, олардың символдарына эсер етуге болады 
деген сенімде болды. Сондықтан сиқыршылық заттардың өзіне 
олардың объективті қасиеттерін қолдану арқылы эсер ету емес 
олардың бір-біріне деген мистикалық ортақтығы арқылы эсер ету 
тэсілі. Сиқыршылықта мистикалық байланыс адамдық ерік құрал- 
сайман ретінде болады. Осыған орай сикыршылыкта практикалық 
нэтижелердің сэйкестігін туындататын ымдау, салт, сөз, ырым, 
әдетте үлкен мағынаға ие.
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Көптеген археологиялық қазба жұмыстары жэне этнографиялық 
зертеулер сиқыршылық сенімдер мен рэсімдердің өте ертеде алғаш- 
қы тұрмыстык қоғамның даму кезендерінде пайда болғандығын 
куэландырды. Сиқыршылық еңбек қарекетімен байланысты пай
да болмаған, кайта оның шектелгендігінің жэне элсіздігінің нэ- 
тижесінде болган. Практикалық кұралдармен өз еңбектерінің тілек- 
теген нэтижелерін қамсыздандыра алмағандықтан, алғашқы адам 
табиғатқа алдамшы құралдарға жүгініп эсер етуге тырысты. Сиқыр- 
шылық қойылған талаптардың нәтижесі болмаған жағдайда, алдам- 
паз елес арқылы алғашқы тұрмыстық адамдардың еңбек карекетін 
орындайды. Сиқыршылықтың қайнар көздері -  адам тәжірибелері- 
нің шектелгендігімен, адамдардың тәуелсіздігімен, олардың күтпе- 
ген табиғат апаттарының күштерініц үстемдік етуімен байланысты.

Месопотамидіц руханн мәдениегі. Б.д.д. IV мың жылдықтың 
соңында Шумерде адамзат алғашқы рет алғашқы түрмыстықтан еж- 
елгі дэуірге шықты, осыдан бастап адамзаттың нағыз тарихы бас- 
талады. Алғашқы түрмыстықтан ежелгі дэуірге, «тағылықтан өрке- 
ниетке» мэдениеттің принципиалды негізде жаңа үлгісінің көрінуі 
жэне сананың жаңа типіне өтуін білдіреді.

Месопотамии табиғаты адам еркін қиратты жэне таптады, оған 
оның каншалықты әлсіз жэне ешнәрсе еместігін түрақты түрде сез- 
діріп отырды. Бүндай жағдайда адам өз әлсіздігін сезінді, толық 
мәнінде, ол адам шошырлық иррационалды күштердің ойынына қам- 
тылғандығын ұғынды жэне түсінді.

«Мойміісүнғыііі өмір». Табиғат күштермен өзара эрекеттестік 
адамдардың өздерінің өмір сүру барысындагы сол әлем туралы тү- 
сініктерінен көрінген трагедиялық көңіл-күйлерді туғызды. Адам 
одан реттілікті көрді, ғарыш, хаос емес. Бірақ бүл реттілік оның 
қауіпсіздігін қамсыздандырмады, өйткені бүл реттіліктің өзі, по- 
тенциалды түрде бір-біріне сәйкес келмейтін көптеген қүдіретті 
күштердің өзара әрекеттестігі аркылы октын-оқтын болып түратын 
қақтығыстармен жасалынып отырылды. Сондықтан барлық қазіргі 
жэне алдағы оқиғалар бірыңғай ерікпен біріккен табиғи күштермен, 
жасалды жэне атқаруға тура келді, олардың иерархиялығы жэне 
өзара қатынастары мемлекетті еске түсіреді. Мүндай көзқараста 
элемде жанды немесе жансыз, тірі жэне өлі деп бөлінулер болмады. 
Бүндай әлемде кез-келген заттар және қүбылыстар өзіндік ерікке 
жэне мінез-кұлыққа ие болды.
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Әлемді мемлекет сияқты есептейтін мүндай мэдениетте, мойын- 
сұну ізгіліктің ец негізгі сипатының бірі болды, өйткені мемлекет 
билікті сөзсіз қабылдайтын мойынсұнгыштық негізде салынган. Сол 
себептен Месопотамида «өнегелі өмірдің» өзі «мойынсұнғыштық 
өмір» болып есептелінді. Адам бостандығын шектеп отыратын би- 
лікте жеке адам оның кеңейгіш шеңберлерінің орталығында қалды. 
Билікке ең жақын шеңберді оның жанүясы: эке, ана, үлкен агалары 
жэне апалары, жэне жанұядағы үлкендердің тілін алмау бүл басқа да 
күнэлілікті тудырып жазықты болудың тек капа бастамасы, өйткені 
жанүя шектерінің ар жағында биліктің тағы да басқа шеңберлері ор- 
наласқан: мемлекет, қоғам, қүдайлар.

Бүл қайта-қайта нықталып жасалынған жүйе Месопотамидегі 
өмір сүру ережесі болды, өйткені адам қүдайлардың қаны араласқан 
сазбалшықтан жаратылган жэне қүдайлардың орнына, қүдайлар 
үшін еңбек етуге жаратылған. Адам қүдайларга кұлдық етіп қызмет 
жасау үшін жасалған. Осыған сәйкес ынталы жэне тілалғыш кұл 
оның шапагатына жэне сыйяпатына үміттене алады. Сонымен, мой- 
ынсүнғыш жол, қызмет ету жэне мойынсүнғыштық жердегі табысқа, 
өмірдің аса биік қүндылықтарына әкелетін жол болды: денсаулыққа 
жэне көп жасауға, қауымда қүрметті жағдайға, байлыққа.

Өлім проблемасы. Месопотамдық рухани мәдениеттің өте маң- 
ызды басқа проблемасына адамға берілген кесір жэне өте қатал жаза 
болған өлім проблемасы болып саналады. Шынында да өлім -  бүл 
зүлымдық, бірақ ол адамдық өмірдің қүндылығын сызып тастай ал- 
майды. Адамдық өмір өз мэнінде керемет, жэне бүл кэуділгі өмірдің 
барлық жақтарынан, жеңіс қуанышынан, әйелге деген махаббат- 
тан жэне т. б. көрінеді. Өлім жеке адамдардың өмір жолдарыньщ 
аяқталғандыгын көрсетеді.

Адамның өлімнен қүтылатын мүмкіндіктері жок, бірақ бүл өмір- 
гетүңілген қатынастарды туындатпайды. Адам барлықжағдайларда 
адам болып қалуғатиісті. Оның барлықөмірі жер бетінде әділеттілік 
орнату жолындағы күреспен толыгуга тиісті, өлім өмірдің кульми- 
нациясы ретінде көрінеді жэне оның үлесіне тиген жеңістері мен 
жетістіктерінің аяқталуы. Жалпы адам өмірі туылғаннан бастап ал- 
дын-ала жазылған, онда кездейсоқтықтарға орын жоқ, алдын-ала 
оқиғаларға эсер ету мүмкін емес. Дэл осы месопотамдық мифо- 
логияда адамдық өмірдегі қатаң болмай қоймайтын: қорқынышты 
сот, алтын ғасыр жэне жүмақтағы өмір болжамдарын қажет ететін
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концепциялары жасалған. Бұл түсініктер Алғы Азия халықтарының 
діни нанымдарының құрамында жэне содан соң библияның 
мифологиялық әдебиеттерінде орын алды.

Мүндай мифология жалпы-қүдайшыл басталымды, бэрі қолынан 
келетін жауыз түлға арқылы іске асырылатындарды бекіту жэне дәр- 
іптеу функциясын орындады. Ондай мифология аяқталуды білмейді, 
ол эрқашан қосымша толығуға, діни, мемлекеттік немесе нақтылы 
түрмыстық жағдайға икемделуге бағдарланган. Осылардың барлы- 
ғын бірге алынганда месопотамдык халықтардың рухани мәдение- 
тін этникалық эр түрлілігіне қарамастан, бүтін біркелілікте істейді, 
сонымен қатар өмірге төзімді жэне эсем, өсуге қабілетті жэне күр- 
деленуге бейім, сонымен қатар ең зор мәдени қүндылықтарды жа- 
сай алады.

Діни сананың дамуы. Месопотамидің рухани мәдениеті адам- 
ның барлық қарекетін көрсетуге тырысты. Оның ішінде ең бағалы- 
ларына кырсықтан қүтылуға мүмкіндік беретін білімді жатқызды, 
ал егер олар бола койған жағдайда, онда оның салдарынан 
қүтқарыла алды.Сол себептен рухани мәдениетте келешекті болжай 
алатыи балгерлік ерекше орынга ие болды. Балгерлік елдегі және 
жеке адам өміріндегі оқиғаларды алдын ала болжай алды. Мыс.: 
шумерлік, ассирийялық, вавилондық абыздар жэне сиқыршылар 
адам психикасы туралы кең көлемдегі білімдерге, сендіру жэне ар- 
баудың тэжірибесіне ие еді.

Жалпы Месопотамии халықтарының рухани мәдениетінің қал- 
ыптасуы дінисананыңдамуыментығызбайланысты болды, табиғат 
күштеріне бас ию жэне ата бабаны қүрметтеуден, ең жогарғы 
Ану кұдайын қүрметтеуге дейінгі жолдан өтті. Месопотамдык 
өркениет мэдениетінің діни түсініктері, бірте бірте, патша жэне 
патшалық өкіметті қүдай деп тану идеясы үстемдік еткен күрделі 
діни жүйеге айналды.

Ырымдық жэне салттык рэсімдерді орындау барысында абыздар 
дүға айтуға тиісті болды, қүдайлардың аттарын есте сақтау, олардың 
өзара қатынастарын білу, элем жэне өз халықы туралы аңыздарды 
есте сақтау, кұдайларды бейнелей білуге, рәсімдерді орындау 
уақытында музыкалық аспаптарда ойнай алу керек болды. Сонымен 
қатар, олар ауарайын алдын ала болжай алуғатиісті болды, адамдарга 
қүдай еркін хабарлау, сырқаттарды емдей білу, ауыл-шаруашылық эр
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түрлі ырымдарды іске асыру жэне көптеген басқаларды да білу ке- 
рек болды. Сонымен, абыз бір мезгілде: дін қызметшісі, ақын, энші, 
суретші, балгер, агроном, екі жүзді жэне т. б. ие.

Месопотамия көптеген діни ойлардың жэне догмалардың отаны 
болды, олардың көпшілігі ассимилияцияға үшырады жэне көршілес 
халықтар творчестволық негізде қайта жасалды, соның ішінде грек- 
тер жэне ежелгі еврейлер болды. Бүған біз библиядағы айтылым- 
дар арқылы көз жеткізе аламыз, мәселен жүмақ туралы түсінігіміз 
осыған сәйкес келеді. Қасиетті кітаптарда, діни суреттерде және 
эдебиеттерде керемет бақ онда Адам жэне Хауа-ана кыдырып жүр, 
ағаш бүтақтарында Хауа-ананы тиым салынған ағаш үрыгынак 
дэм татуын үсынған жылан-арбағыш жасырынған. Олай болса, 
өлім деген атымен жоқ жүмақтағы бак туралы шумерлік түсініктер, 
библиядағы түсініктерге сай келеді. Христиандық библиядағы 
қүдай жүмағы шумерлік түсініктерден алынғандығын, жүмақтың 
түрған жерінің суреттелінуі арқылы куэландыруға болады; Библи- 
яда жүмақтың Ефрат өзенінің аумағында орналаскандыгы туралы 
тікелей корсетілген, яғни Месопотамида. «Болмыс кітабындагы» 
әлемнің жаратылуы туралы библиялық суреттемелерді, вавилондык 
«Энума Элиш» («Жогарыда болганда») дастанымен салыстырғанда 
көптеген үқсас жақтарын көруге болады. Космогонияда, 
сазбалшықтан адам жасау жэне содан кейінгі жаратушының дема- 
лысы көптеген жерлерінде сэйкес келеді.

8.4. Алғашқы тұрмыстың қоғамның және
Месопотами өркениетіндегі көркем мәдениет
Мифологиямен жэне діни нанымдармен бірге алғашқы тұрмыс- 

тық адамда көркем-бейнелілік қабылдау жэне шындықты бейнелеу- 
ге қабілеттілік қалыптасты. Өйткені табиғатты адамдык сапалармен 
жэне қасиеттермен иемдендіріп, ойдаы шыгарылған және мәнерлі 
әлем бейнелер жасай отырып, адам метафоралық (астарлап, тецеу) 
түрғыда ойлайды. Бүл жағдайда табиғаттың ұғынылуы, айты- 
луы, сезінілуі, тірі адамға үқсас сияқты болып көрінеді. Осыдан 
көркемдік-бейнелеу негізінде ойлау көрінеді: метафорикалык (бір 
нәрсе басқа арқылы беріледі), бағалылық, маңызды эмоционалдық. 
Бірақ көркемділік қарекет, алғашқы түрмыстық адам өз санасындағы 
көркемділік ақпаратты бекіткенде, сақтай алганда жэне арнайы 
қүралдар арқылы суретте, таста, сазбалшықта, ағашта жэне т. б.
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кейінгі ұрпаққа тапсыра алған уақыттан бастап көрінді.
Алғашқы тұрмыстық адамдардың көркем мәдениетін бір топ 

зерттеушілер олардың көркем шығармашылығын алғыөнер деп 
атауға болар еді деп есептейді, өйткені олар көптік дәрежесінде 
сиқыршылық, символды мағынада болды. Соиымен қатар, көр- 
кемдік қарекет алғашқытұрмыстық жағдайда синкретикалық сипат- 
та жэне әр тектілерге, жанрларга, түрлерге бөлінбеді. Оның барлық 
нәтижелері утитаралық, қолданбалы сипатта болды, бірақ солай 
бола түра оларда салттық-сиқыршылық мағына сақталды. Жал- 
пы адам қарекетінің көп бөлігі өзінің біртүтастығына байланысты 
көркемділік маңызға ие болды.

Алғашқы түрмыстық дамудың тап осы сатысының ерекшілігі 
көркем мәдениетосы синкретикалық бүтіндіктің ішінде қалыптасты 
жэне көркем мэдениетті анықтаушы мағына сол мәдениеттің бү- 
тіндікке бағытталған барысы. Осыдан көркем мэдениеттің өзіндік 
аморфтылығы және нақтылы көріністерінің көмескілігі шығады. 
Бірақ ауылшаруашылығының күшейіп дербестенуі жэне әлеуметтік, 
этникалық қатынастардың күрделендіруі көркем мәдениеттіңжікте- 
ліп дербес кұбылыстарына айналуға экелді.

Үңгірлік кескіндеме. Тарихи бірінші көркем-бейнесіидегі 
адамның элем туралы түсініктерінің көрінісі дөрекі түрдегі бей- 
нелеу өнері болды. Оның көрінуінің ең маңыздысы ғарыштық 
мифтерді көрсететін қүралы болған, жарға салынған кескіндеме 
болды. Жеке объектілерді бейнелемей, тек қана қарекетті қамтыган 
көпфигуралы күрделі композициялар «оқу» үшін жасалды. Сурет- 
тер көпфигуралы композициядан қүралды әскери күрес, аң аулау, 
малды айдамдау, бал жинау. Бүл суреттерде алғашқытүрмыстық 
суретшілер тек қана сыртқы ұқсастықты беруге тырысып қана 
қоймай, сонымен бірге өтіп жатқан оқиғалардың ішкі мэнін беру
ге тырысты. Белгілі белгілі бір объектілердің қызметтік ерекше- 
лігінің қозғалысын беруге эрекеттену фигураларды нобайлап 
айрықшаландыруға жэне таң қалдырарлықтай біртүтастыққа жэне 
динамикалық композицияға әкелді. Сондықтан алғашқы түрмыстық 
дэуірдегі әлемнің көркемдік суреті, бір жағынан көбірек объективті, 
және басқа жағынан символикалы. Ол дэл үқсастыққа үмтылған 
емес, ол қарекеттің элпетін өмірдің мақсаты ретінде көрсетуге ты
рысты, бүл адамдық абстрактілі ойлаудың белгілі бір деңгейіне 
жеткендігін куэландырады.
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Үңгірлік кескіндеменің кейбір жағы балалар суретін еске түсір- 
еді. Тіктік жэне көлденен тұртыларын салыстырганда бейнелер 
мүлдем еркімен орналасқан, бірін-бірі жиіжиі жабады олардың 
қайсысы асты, қайсысы үсті екендігін айыру мүмкін емес. Мүмкін 
авторға ойлап тапқанының бөлек бөлшектерінен гөрі жалпы 
маңызы басыңқы болған, дененің кейбір бөліктері бейнеленбеген. 
Аяқталмаған сурегтер суретшіге суреттің қайдан бастау алатындығы 
маңызды болмаған -  құйрығынан ба элде аяғынан ба жэне т. б.

Неолит дәуіріндегі алташқы тұрмыстық рухани мэдениеті түрақ 
ты дамуда болды жэне онда бағалық қатынас шындыққа жэне адам 
өміріне, соның ішінде және эстетикалық түрғыдан көру де бар. Бүл 
мынаны білдірді, адам санасы акиқаттан сұлулықты бөліп алып қа- 
растыруға қабілетті болды.

Қолданбалы өнердіц көрінуі. Алгашқы түрмыстық адам көрі- 
нетін заттарды нобайлап жэне жалпылап, өзінің іскерлік дамуында, 
жалпы абстракцялауда жэне көркемдікті қүрудың жалпы принципін 
сезінуде алға қарай үлкен кадам жасады. Ол шеңбер, тікбүрыш тура- 
лы, симметрия туралы түсініктер қүрды, табиғаттағы осыган ұксас 
түрлердің қайталанғыштығын байқады. Осының барлығын ол, өзі 
әзірлеген заттарға қолдануға тырысты. Дэл осылайша қолданбалы 
өнер дамыды, онда заттың пайдалылық қүрылғысы, бейнеленуі 
жэне өрнегі бірыңғай бүтіндікті қүрды.

Алғашқы түрмыстық адамдардың өмірдегі әлеуметтік қатынас- 
тардың қалыптасу жэне дамуы көркемдік қарекетке өз ізін салды. 
Оның ең маңызды жаты сәнділік болды -  күнделікті қолданыстағы 
заттарды әдемілеуі. Бірінші жоспарға ол уақыттардағы көркем 
шығармашылыгында алғы шепке өмір динамикасы емес, оның 
қүрылғысының байлығы, оның эртүрлі болып көрінуі жэне түрлі- 
түсті ерекшеліктері. Сәнділік эдемілеу өмір қүрудың көркемдік 
мэнін көрсетуге, яғни сүлулықта белгілі тіршіліктің мэні бар екен- 
дігін мәнерлеуге үмтылды.

Көркем өмірдің қүрылымында алғашқытұрмыстык қоғамда саз- 
бал шықты өңдеу айрықша орынға ие болды. Сонау палеолит жэне 
мезолит замандарында адам сазбалшықты тұрмыстық заттарды 
жасауда қолданды, бірақ ол оны қолдануы кездейсоқ сипатта бола- 
тын. Отырықшлық өмір сүру салтына ауысу, мал шаруашылығын 
жэне егін шаруашылығының дамуы сазбалшықты өңдеу істері 
қажеттілікке айналды.
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Алғашқыда керамикалық ыдыстар қандай болмасын әдемілеусіз 
қарапайым жэне қолданысқа икемді болды. Содан соң ақшыл түстес кера
мика көрінді, бояумен безелеген, бастапқыда қарапайым әшекейлермен, 
кейіннен күрделі орнектермен. ақыр соңында суретпен. Сонымен 
қатар, неолитгік керамикада біз егіншіліктегі табынушылыктың сим- 
волды кескіндерін жэне сол бейнелеулердің аркасында пайда болған 
салттық ыдыстарды көреміз: антропоморфык (адамдыц пішіндерініц 
бейнеленулері) жэне зооморфтық (малдарды бейнелеу).

Сәулетшіліктің гүлдеуіне сазбалшық негіз болды. Адамдар 
өздерінің баспанасын салғанда негізінде өздерінің адам қажет- 
тіліктерінен шықты. Сәулетшілікте таза сәндік элементтер үлкен 
роль атқарды: қолтаңбалар жэне оюлы безендірулер, оларда 
адамдардың өмірінде ерекше орын алган малдар болды. Жалпы 
айтқанда, көркемдіктің іске асу объектісі, ең алдымен, практикалық 
қарекеттермен тығыз байланасты кұбылыстар жэне тірі қалу гіро- 
блемаларымен байланысты болды.

Көптеген археологиялық жэне этнографиялық фактілер көркем 
мэдениеттің қалыптасуында ерекше роль егін шаруашылыгында 
болганын куэландырады. Ол уакыттағы әлеуметтік жүйелерге 
айрыкша қауымнан жоғары түратын ерекше орган -  аймақтық- 
экімшілік билікті қажет етті. Ірі-ірі егіншілік елдер осылайша қала- 
мемлекеттерге айналды.

Байырғы Шығыс, адамзатты алғашқы кауым мифтерінен тербеп 
шығарган, үлы мәдениеттің отаны болғанды. Алайда, бертін келе 
Шығыс алғашқы қауымдастықты артқа тастағанымен адамның 
дүниеге қатынасының мифтік тәсілінен қүтыла алмады. Өйткені 
табигаттың дүлей күші түгіл, адамдардың ыркынан жоғары түрган 
қатал экімшілдікке негізделген мемлекетке де бас иіп, қүдайдай 
көрді. Мэңгілік табиғаттың көне қүдайлары, енді мемлекеттің 
алғашқы қүрылысшылары мен қамқоршылары кейпінде алға шық- 
ты, оларды күдай орнатқан Жоғарғы тэртіптіліктің жалғасы деп 
есептеді. Коне шығыстың бүл ерекшелігі адамдардың үжымдық 
жолмен біріге отырып тірі қалуының жэне сол дәуірдегі қолайсыз 
географиялық жағдайларға байланысты туындаған бірден бір жол 
еді. Аман қалудың алғы шарты катаң өміршіл мемлекеттің болуын 
қажет етсе, сол байырғы адамдардың мәдениеті енді дүние түйсігі 
арқылы дәлелденіп отырылды.

Әрине қоғамдық қатынастардың радикалды түрде қайта құ- 
рылуы, барлық мәдениеттің түбегейлі өзгеруіне экелді. Ол анағұр-
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лым конструктивті жэне әлеуметтілі болды. Бұл принциалды түрде 
көркемдік қарекеттің түбегейлі өзгеруіне экелді.

Отырықшы енгіншілердің мәдениетінің өсуі үдемелі түрде 
жік-телуі ақыр аяғында салыстырмалы дербес кэсіптердің 
қүрылуына әкелді. Алғашқытұрмыстық карекеттің біртүтастығы 
бірте-бірте бөлек арнайы тэсілдерге ыдырады, бүдан кейін белгілі 
бір межелермен шектелген дербес мамандандырылган кэсіптер 
дамды. Әлеуметтік-тарихи жағдайлар қолөнер бүйымдарының 
көлеміне жэне көркем өңдеуінің сапасына қарай саралануын 
туғызды. Нәтижесінде мамандандырылған қолөнердің база- 
сында енді автономиялық өзгеше көркемдік сипаттағы кэсіптер 
қүралып шықты, мысалы, темір үсталығының негізінде зергерлік 
іс пайда болды.

Месопотамдық мэдениеттің туындылары негізінде діни мақсат- 
тарға және эр түрлі практикалық мақсаттардың шешіміне қызмет 
етті. Көркем шығармашылықтың өнімдері еңбек гіроцестерін 
жеңілдету, элеуметтік катынастарды реттеу жэне діни-сиқыршылық 
ырымдарды іске асыру үшін қолданылды.

Храмдық және сәулет сарайлары. Көркем сананың ең бірінші 
дербес өріске бөлінуі арнайы қүрылыстар «қүдай үйлері» -  храм- 
дардың салынуы болды. Храмдық архитектураның даму жолы 
салыстырмалық негізде қысқа болды, бірақ храмдардың қалыптас- 
қан үлгілері сонан соң мындаган жылдар бойы өзгермеді.

Храмдар қалаларда салынған және сондағы қүдайға арналған бо- 
латын. Храмның жанында негізгі жергілікті қүдайга арналған зик- 
курат болған -  биік мүнара, әдетте бейне бір бірнеше мұнаралар 
тэріздес эсер калдыратыи жэне шыгыңқы болып түратын терра- 
салармен белдіктенген, жоғарылаған сайын көлемі азайтылған 
кемерлерден түрған. Мүндай кемерлер -  террасалар тертеуден ба- 
стап жетеуге дейін болған. Зиккураттарды төбелерде кірпіштерден 
салган жэне әйнекейлі плиткалармен қаптаған жоғарғы жақтарына 
Караганда төменгі кемерлердін бояуы қошқыл түстес болған. Терра- 
саларды көпшілік жағдайда, көгалдандырылған.

Қүдай өзінің меншігіндегі каланы қоргауға тиісті деп есептелді, 
сондықтан қүдай ажалды адамдарға қараганда биікке орналасуға 
тиісті. Ол үшін зиккураттың жоғарғы бөлігіне алтындалған күмбез 
салынды, яғни «қүдай үйі».
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Бүл күмбездің ішінде, ложа жэне алтындалған үстелден басқа 
ештеңе болмады. Ьірак абыздар оны басқа да керекті жағдайларға 
қолданды: олар ол жерден астрологиялық бақылаулар жасап отырған.

Сәулет өнерінің мұндай классикалық үлгісіне месопотамдық ді- 
ни жэне көркем мәдениетінің маңызды орталығының бірі Урукдегі 
зиккурат саналады. Ол, ай кұдайы Наннға арналған жэне ол үш 
сатылы мүнарадан тұратын террасалы храм болды. Біздің бүгінгі 
күндерімізге дейін аман сақталғаны тек үлкен көлемді төменгі плат
форма көлемі 60 м х 43 жэне биіктігі 20 м шамасында. Бастапқыда 
бүл зиккурат бірінің үстіне бірі қойылған қиынды үш пирамидадан 
күралған, биіктігі 60 м дейін жеткен.

Клинопистік хат жэне әдебиет. Месопотамдық өркениеттердің 
өнерлеріндегі тағы да бір жетістік ақпараггарды пиктографиялық жэне 
клинопистік хатгар түрінде берудің әртүрлі тәсілдерін жасау болды.

Клинопистік хаттар да бірте-бірте суреттіліктен дамды. Өзінің 
атын ол оның белгілерініңтүрлерінің көлбеу, тіктер және бүрыштық 
үштармен үқсастықтары үшін алды, олардыц комбинациялары эуелі 
сөздерді бейнеледі, сонан соң екі немесе үш дыбыстардан қүралған 
-  белгі-буындар болды. Сына жазу эліпби болмады, ягни дыбысты 
хат, оның орнына белгілі бір бүтін сөзді немесе дауысты немесе бу- 
ындарды қүрайтын идеограммалар болды. Олардың қиындығы көп 
мағыналығында еді.

Бүндай жазбаларды жасаушылар шумерлер болды, кейіннен оны 
Вавилондықтар иемденді, ал одан соң, сауданың дамуының арқасын- 
да, барлық Алдыңғы Азияға таралды. Б.д.д. II мың. Жылдықтың ор- 
тасында сына жазуы халықаралық жүйеге айналды жэне месопотам- 
дық әдебиеттің қалыптасуында үлкен роль атқарды.

Сына жазудың арқасында месопотамдық әдебиеттің көптеген 
ескерткіштері аман сақталды -  олар сазды табличкаларда жазылған 
болатын, жэне олардың басым көпшілігі оқылды. Олар негізінде 
қүдайларға арналган энүрандар, діни мифтер жэне аңыздар, сонымен 
қатар өркениет пен егін шаруашылығы туралы. Бірақ месопотамдық 
эдебиетте ерекше орынға дастан ие болды жэне шығу тарихы шумерлік 
дәуірден бастау алады. Шумерлік эпикалық дастандардың мазмұны 
мифтермен тығыз байланысты, оларда «алтын ғасыр», бүрынғы 
көнеліктер, қүдайлардың көрінуі, әлемнің жэне адамның жаратылуы.

«Гильгамеш туралы поэма», Вавилондық ең көрнекті эдебиет- 
тің туындысы болып саналады, онда адам өмірінің мәні туралы
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жэне тіпті даңқты батырдың өзінің өлім алдыңдағы шарасыздығы 
жайлы мәңгі-бак» сұрақтар қойылған. Поэманың мазмұны сонау 
көне шумерлік дәуірмен байланысып жатыр, өйткені Гильгамеш 
деген есім жартылай аңызға айналған Урук патшасы Шумердегі ең 
көне патшалардың тізімдерінде аман сақталған.

Бұл шыгармада, көне заманның батыр тұлғасы, Урук каласының 
эміршісі, Энкиду атты алып адаммен достаса отырып, көптеген үлы 
жорықтарды басынан кешіргені туралы айтылады. Өзінің досының 
өлігіне ұзак жоқтау айтып болғаннан кейін, Гильгамеш, өмірдің 
мэңгі сырын ашу мақсатымен дүниені кезуге аттанады. Бірак 
мәңгі өмірдін қол жетпейтін елес екендігіне көзі жетеді. Сонымен 
еліне қайта оралған Гильгамеш құдайдан өзінің өлген досын қайта 
көрсетуді өтінеді.

Ежелгі Месопотамии халықтарының эдеби шығармашылығында 
көптеген проблемалар қойылған: өмір және өлім, махаббатжәне зұл- 
ымдық, достық және дұшпандық, байлык жэне кедейлік, бұлардын 
барлығы келесі халықтарга жэне мәдениеттің эдеби шығармашылы- 
гына тэн болды.

Жалпы, месопотамдық мэдениет басқа халықтардың дамуына 
үлкен ықпалын жасады. Оның бойында бірнеше мындаған жылдар 
бойы ең көне өркениеттердің көркемдік қакрекеттері жүзеге асты, 
бірте-бірте көркемдік ойлау қозғалысы алға басты. Осы қайнар көз- 
ге антикалык эллинизм шықты, одан батыстағы жэне шыгыстағы 
орта ғасыр мәдениеті сусындады. Өйткені тарихта алғашқы рет 
нақ осы Месопотамида көркемдік үласушылық қүрылды, алғашқы 
көркемдік стильдер қалыптасты.

Бакылау сүрактары және тапсырмалар:

1. Ш ум ер м әд ени етін дегі Қ үдай лар  и ер ар х иялары ндағы  
ж оғарғы лары  нені баскара алды ?
2. Е ж елгі В ави лонд ы ктарды ң  дүн и е тан ы м ы н д а  адам дар  неден 
ж араты лган?
3. А лғаш қы  діни  наны м дарды ң  түрлері калай аталды ?
4. М есоп отам д ы қ  м и ф ологи яда адам  өм ір ін де болм ай  койм айты н  
кандай концепциялар  ж асалды ?
5. М есоп отам д ы қ  алғаш кы  көркем дік  карекеттер  кандай  си патта  
болды ?
6. «Г ильгам еш  туралы  поэм а» ж айлы  ой қорты нды  ж асаңы з.
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9. Тарау

ЕЖЕЛГІ ШЫҒЫС ӨРКЕНИЕТІНЩ 
МӘДЕНИЕТІ

9.1. Ежелгі Үнді мәдениеті
А) Харапптық және арилер өркениетінің мәдениеті
Ә) Буддизм заманының мәдениеті
9.2. Ежелгі Қыгай мәдениеті
А) Ежелгі Қытай мәдениетіндегі дін.
Ә) Даосизм және Конфуцишілдік

9.1. Ежелгі Үнді мәдениеті
Әр алуан ежелгі мәдениеттердің ішіндегі үнді мэдениеті ең өзін- 

дік жэне бірегейі болып табылады. Мұндағы шешуші рольге табиғат 
факторы жатады -  Ежелгі Үндінің табиғи жағдайы әлемнің басқа 
бөліктерінен оқшау болды. Оңтүстікте, оңтүстіктік-батыста жэне 
оңтүстіктік-шығыста табиги шекарасы Үнді мүхиты. Аравиялык 
теңіз жэне Бенгал шығанағы болды. Солтүстік шекарасында Гима- 
лай тауының жотасы түрды.

«Үнді» елінің атының өзі сондағы Инд өзенінің атымен байла- 
нысты болды. Үнділердің өздері оны «Синдху» деп атады, ал парсы- 
лар, өз тілінде «с» дыбысы болмағандықтан бүл елді -  «Хинду» деп 
атап кетті. Олардан бүл атты гректер қабылдап өздерінше «Индос» 
деп атады. Гректердің бүлайша «индос» елі деп атауы барлық еуро- 
палық тілдерге таралды.

Ежелгі Үндінің халықы өте алалы-қүлалы болды. Елдің оңтүсті- 
гінде австрало-негроид нэсілге жататын қара нэсілді тайпалар ба- 
сым болды. Б.д.д. ІІІ-ІІ мың. жылдықтар шамасында Инд жэне Гангі 
өзендерінің алқаптарында өзіндік протоүнді мэдениеті қалыптасты, 
олардың негізгі орталығы Хараппа қалалары болды (бүгінгі штат 
аумацтарына жататын Пенджаб) жэне Мохенджо-Даро (бүгінгі 
Синд штаты аумацтарына жатады). Бүл үнділік өркениетті 
көпшілік зерттеушілер әдетте Хараппа мәдениеті деп есептейді.

Әр түрлі елдердің ғалымдары өткізген археологиялық қазба жұ- 
мыстары б. д. д. 2500 жылдары шығу тарихы белгісіз халықтан 
қүралған Инд өзенінің орта жэне төменгі ағымында дамыған
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қалалық өркениеттің болғандығын анықтады. Өзінің таралу аре- 
алымен бүл өркениет Ежелгі Шыгыстагы ең ірілердің бірі болды. 
Ол батыстан шыгысқа дейін 1600 км жэне оңтүстіктен солтүстікке 
дейін 1250 км созылды.

Бүл өркениеттердің орталықтары -  Хараппа жэне Мохенджо-Да- 
ро -  халықы 100 мың адамнан асатын ең ірі қалалары болды.

Бүл уақыттардагы үнділік көркем туындыларда кейінгі нағыз 
үнділік мәдениетке үқсас кейбір бейнелерді көруге болады. Ондағы 
кейбір бенеленген суреттердің ішінен мүйізді үш жүзді мақүлықты 
көруге болады, анык та, айқын -  Әлемді қирататын алып күштердің 
әміршісі, болашақ ІІІива құдайының бейнесін еске түсіреді.

Харапптық өркениет тіл жэне жазуы осы уақытқа дейін ең кур- 
дел! жүмбақтардың бірі болыгі калуда. Хараппы мәдениеті жазуы 
болгандықтан өздерінің эдеби туындылары, діни және эпикалық дас- 
тандарын шумерлік жэне вавилондықтарға үқсас жасай алған болуы 
керек. Алайда, бүл тектес көркем мэдени ескерткіштер туралы де- 
ректер белгісіз болып қалуда. Жазулардан баспалардан, керамикалык 
және темірден жасалган бүйымдардан галымдар 400 астам әртүрлі 
белгілерді жинап алган, бірақ олардың қандай жазу жэне Харапп 
түрғындары қай тілде сөйлегені туралы деректер ашық қалуда.

Шамамен б.д.д.ІІ мың. жылдықтардың ортасына қарай харапп- 
тық өркениеті өзінің кұлдырауына келді. Оның себебі де жүмбақ 
болып калуда жэне ол турапы эр түрлі жорамалдар бар. Бір 
түрғысында, ауа райының өзгеруіне сәйкес жердің қүнарлығының 
әлсіреуіне экелді. Бүл өркениеттің жойылуы қоғамдық дамудың 
төменгі сатысында түрған көшпелі тайпалардың шабуылдары- 
мен байланысты болуы мүмкін. Соңғы уақыттары антропологтар 
қалалардың түрғындарымың опат болуы безгек індеті себебімен 
байланыстыратын түжырымдар жасады. Қалай болғанда да, шама
мен б.д.д. 1800 жылдары олар Инд алқабындағы қалаларды тастап 
кетті. Нәтижесінде ең көне мәдениет басқа халықтарға ешқандай 
ықпал жасамастан жоқ болып кетті.

Инда өзендерінің алқаптарына харапптык өркениеттің қүлды- 
рауынанбірнешегасырдан кейінГангжэне Индөзендерініңалқабына 
арийлық тайпалар келді (ария -  «мейірбан»), Ариялар көшпенділер 
болған, орын алмастырғандармен орта Азия аркылы қазіргі Поль
ша аумағына, бірақ Ганга өзен алқабының бас жақтарына келгеннен 
кейін, саны аз жергілікті түрғындардың тайпапарын тықсыра немесе 
ассимиляциалап олар сол жерлерді бірте-бірте игере бастады. Бүлар

162



биік жэне ақшылдау терілі адамдар болған, топтарымен батыстық, 
оңтүстік жэне шығыс бағыттарында коныс аударып, жергілікті 
халықты бағындырып жэне олармен араласып кеткен. Негізінде, 
гректердің, латындықтардың, кельттердің, жэне тевтондықтардың 
шығу тегін солармен байланыстыру қалыптасқан. Арийлықтардың 
басып кіруінен бастап, тіптен жаңа мәдениетке ауыса бастады.

Жоғары дәрежедегі материалдык мэдениеттер -  тұрмыстық 
темір-лермен, соқа, тыңайтқыштарды қолдану, жер суландыра- 
тын хауыз-дар, көлік күралдары. қол өнер кэсіптері жэне т. б. -  
осылардың барлығы келімсектердің басып алынған аумақтарында 
тез арада жылдам жэне табысты бекуіне себеиші болды. Олардың 
тілі жэне мәдениеті әсіресе олардың діни-көзқарастық негіздері 
мыидаған жылдар бойы тіптен біздің күндерімізге дейін, үнді 
мәдениетінің тарихи жолын айқындады.

Үнді мәдениетіне арийлердің келуімеи жаңа индо-арийлық дэуір 
басталды. Дэл осы ариялықтардың діни символикалары жэне мифо- 
логиясы, табынушылығы жэне қүрбандық шалулары, абыздар-брах- 
мандардың ролі жэне қасиетті мэтіндерді қүдайландыруы барлық 
үнді мәдениетіне діни-рухани сипаг берді, оның квинтэссенция- 
сы болды. Діни-рухани проблемалардың басымдылығы Үндінің 
сол дәуірдегі әлеуметтік-тарихи жады тек қана діни-эпикалық, 
мифологиялық-табынушылық түрде болды. Шежірелі деректер, жа- 
зужазбалар сиякты түрлер керек болмаган. Өмірге қажетті барлық 
білім, жатқа жэне ұрпақтан-ұрпаққа ауызша беріліп отырған. 
Үндінің өте қасиетті кітаптарының бірі -  ведалар (етістіктен «ха- 
бадар бону», «білу») дэл осылайша көрінді.

Үнді мәдениетіндегі дін де терең мағыналармен жэне мәндері- 
мен бай. Көне Үндідегі ең ерекше роль атқарған алғашқы мэтін 
бұл «Веда» деп агалады. Солардың ішінде діни эн үран болып ата- 
латын «Ригведа». Ригведаның дүниеге көзқарастарының ең басты 
принципі, табиғатты бүтіндей жэне табиғат пен әлеуметтік өмірдің 
кейбір қүбылыстарын қүдай деп түту болды. Мысалы: Индра -  
найзағай қүдайы, құдіретті сардар; Варуна -  әлемдік тэртіптілік 
пен әділеттіліктің қүдайы; Агни -  от пен әулиеттің құдайы; Сома 
— қасиетті сусынның қүдайы.

Ең жоғарғы веда құдайшылығына 33 қүдай жатады. «Ригве
да» мен «Упанишаданың» қорытынды бөлігінде (философиялъщ) 
дүниенің біртұтастығы мен пайда болуы, адамның жоғарғы мін-
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деттері туралы суракіар қойылған, яғни -  ғарыштық (дүниенің 
ңүрылымы), теология (қүдаи туралы ілім), сотериология (цүтцару 
туралы ілім) сияқты мәселелерді алга тартады да, олар жан- 
жақты талқыланады. Ведашылар эн ұранның авторлары, дүниенің 
біртұтастығынан оның эралуандылығына (бір мвзгілде гарыштъщ, 
моралъдъщ, әлеуметтік) өтетіндігін, бірақ біртұтас заңға бағына 
отырып дәрістейтіндігін көрсетеді. Бұл заңның («pum a» немесе 
кей ж агдайда «драхма» деп аталады) маңыздылығы бір жағынан 
ол жақсылық пен жамандықты айқындайтын жаза немесе құрмет, 
заңының үстем болуына жол ашатын -  карма, ал екінші жағынан 
әлеумет-табигат реттілігін ғарыштық реттіліктің кұрамына енгізеді.

Карма идеясы, тіршілікгің мэңгі айналып отыратын, жанның 
кайта оралатыидығы сияқты (сансара) идеяларды, өмір жолы ту
ралы ойларды өздігінен өзі жетілу арнасына багыттады. Сенің 
дүниеге қайта оралуың тіршілікте істеген жақсылықтарың мен жа- 
мандықтарыңның қосындыларымен айқындалады дейді.

Жалпы үнді мәдениеті пайдакүнемділік қатынаспен өмір сү- 
рудің қажет еместігін, өзін-өзі тежеу, өзін-өзі жетілдіру арқылы 
ішкі дүниені өзгертпей, сыртқы дүниені өзгертуге ұмтылмауды 
мойындайды. Дегенмен ертедегі үнді мэдениетінің біртүтастығы 
жетерліктей шартты түрде қалыптасты деп айтуға болады. Зерттеу- 
шілер индуизмді үнді мәдени өмірінің гетерогендік (әрцш ылыц) 
екенін баса айтады.

Индуизм б.д.д. I мыңжылдықта, элемді жаратқан жанның 
көшіп жүретіндігіне сенетін кұдай -  Брахман ілімінің негізінде 
қалыптасты.

Ол қоғамды кастаға бөліп, жогарыдан эр кастаның пешенесі- 
не жазылган драхманың өмір салтын мүқият сақтауды талап етті. 
Брахмадан басқа, индуизмде қүрметтеудің объектісі болып индуис- 
тік үштіктің қалған екеуі болып саналатын -  тримурти Вишну 
(әлемдік ңор) жэне Шива (күйретуиіі) бар.

Төрт жинақтан түратын индуистік діни ілім мен әдет-ғұрыптың 
негізі Ведаларда (қасиетті білім) жазылған: Ригведа (мифоло- 
гиялық ән үрандар мең гарыштъщ, мазмүндардыц жинагы), Са- 
моведа (діни ән айтумен салт-ж оралардыц нүсцаулар ж инагы), 
Яджурведа (цүрбан шалу ереж елерінің ж инагы), Атхарваведа 
(магикалъщ сицырдың ж инагы мен формулалары).
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Индуизмнің дін уағыздауының негізгі принципінің бірі, жанның 
бір ағзадан екінші ағзаға ауысуы (адамдардыц гана емес, соны- 
мен қатар жануар.чар мен өсімдіктердің де), карма заңы бойыша 
сансара (жиһан кезу) деп аталады -  ризығына карай беру, есесін 
қайтару. Адам ғұмырының ең жоғарғы мазмұн-мәні, ол -  кайта 
туу жағдайынан бөлініп шығып әлемдік жанмен, абсолю тен  -  
браханмен қосылу. Индуизм ілімі әлеуметтік теңсіздікті ақтайды, 
дэріптейді, қоғамдағы касталык бөлінуді қорғайды, көнгіштік пен 
бас иушілікке шақырады.

Индуистер өздері құрмет тұтқан құдайларына көптеген храмдар 
түрғызып, оларда абыздар қызмет еткен. Әлі де болса суды, жануар- 
ларды (сиырлар, маймылдар, пілдер т.б.) күрмсттеу сақталған.

Индуизмде көптеген ағымдар мен багыттар бар. Солардың 
ішіндегі ең негізгілерінің бірі вишнуизм, ол Вишна қүдайын ерекше 
кұрметтеуге багытталган жэне басқа кұдайлардан артық санайтын 
Шива құдайы -  шиваизм. Біріншісіне жақындауы аватарах (әлемге 
ену туралы) ілімі -  Вишну. Каноникалык аватар -10. Солардың 
ішіндегі ең мәнділері сегізінші жэне тоғызыншы аватарлары. Сегі- 
зінші әлемге енуде Вишну, Кришна кейіпін қабылдайды, ал тоғы- 
зыншыда Будданы. Қиратушылық қызметі бар Шива, сонымен 
қатар өзгеріп отыратын дүниенің құнарлығы мен шыгармашылық 
бастамасын бейнелейді. Бұл жерде қиратушылық жасаушылықтың 
алдыңда жүреді.

Буддалық мәдениет. Ежелгі Үнді мэдениетінің діни-рухани па- 
фосының түлғалығын айқын көрсеткен буддизм (онымен толассыз 
күресте индуизмніц өзі ңалыптасты) болды. Ол индуизм секілді 
веда діндерін айтарлықтай өзгерткенімен веда мәдениетінің негізгі 
тақырыптарына тимеді. Тірі жан иерархиясында адамга ерекше 
роль атқарғыза отырып жэне оның өмір жолын нсгізгі мәселе деп 
тауып кайгы-касіреттен кұтқаруды мақсатетті.

Буддизмнің негізін қалаған, кейіннен Будда («көзі ашылган») 
атын берген, принц Сиддхратхи Гаутама болды. Гаутама (Шакъя 
руынан шыққан дана Ш акъямуш) уағыздары нирванага қол жеткізу- 
дің жолдары, немесе мэңгілік кайта түлеудің қасіретінен қүтылу жэ
не тыныштык пен рахат өмірге қол жеткізуді негіздеген. Ең алдымен 
«қайғы-қасірет туралы касиетті ақиқат» жарияланады. Ол дегеніміз 
тілегенге қол жеткізу. Онда туу мен өлім, тілегенге кол жеткізу жэне 
жеткізе алмау туралы сөз болады. Қысқасы: адамның ғүмыры басы-
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нан аягынадейін қайғы қасіреттен тұрады. Қайгы касіреттің қайнар 
көзі -  рахатқа батута, билікке ие болуға құштарлық, ал, олардың та- 
усылуы -тілектен арылу арқылы құштарлықты жою. Тілектен ары- 
лу адамның тікелей өзіне байланысты.

Бүл: иіі сену, игі шешім, игі іс-әрекет, игі гұмыр. игі талаптану, 
игі еске алу, игі өзіне-өзі үңілу жолдары.

Бүл жолдар психикалық іс-әрекет мэдениетінің ерекше типін дү- 
ниеге деген ерекше қатынасын қалыптастырады жэне негізгі нәти- 
жесі ретінде қоршаған ортага залалын тигізбеу мен төзімділікті ту- 
ындатады. Сөйтіп жаңа, эдеттен тыс діннің өмір жолы басталды. О 
баста онда сиынудың арнайы дәстүрі болтан жоқ. Ең негізгісі оның 
толыққан өмірдің мэнін шоғырландыратын құдайы да болтан емес. 
Шындыгында буддизм бұрынгы қүрмет тұтатын эртүрлі қүдайлар- 
дың, перілердің болганын жоққа шытарган жоқ. Алайда, олардың 
барлыгынан да, өзінің әулиелігімен жэне құрметтілігімен карма- 
ның езгісін артқа тастатан, жүрегінің сәулесі бар аскет (таңуа) 
адамдарды жогары қойды.

Осы арада нирвана мен болмыссыздың нирвана мен өлім ұқсас- 
тықтары діндар буддистердің ойына да кіріп шықпады. Олардың 
ойынша бүл үқсастықтар сырттай тана еді. Бүл дүниедегі жалмап 
тұрган өлім, оны одан қүтқармады, қайта керісінше оны жаңа қайгы 
қасіретке, жаңа іс-әрекеттерге багытады.

Нирвана, бүл -  әлемнің шырмауыгынан натыз арылу еді. Бірақ 
оны таныс түсініктер мен образдар аркылы айқындап беруге бол- 
майтын еді, өйткені ол шын мэнінде белгілі бір құбылысгардың 
сыртында жатты. Сол себептен ол көптеген діни сенушілерге тү- 
сініксіздеу еді. Өйткені көп күткен, эрі күнделікті өмірден тым алыс 
жатқан о дүниедегі Нирвана тыныштық, рахатпен ассоцияланды.

Бүл буддизмнің ерекшеліктері. Дегенмен Гаутама ілімі эрі қарай 
дамуга көптеген мүмкіндіктер калдырды. Уақыт оза жаңа багыттар, 
көптеген әрқилы секталар мен философиялық мектептер дүниеге 
келді. Буддизмнің жалпы бір сипатты белгісі, оның догматикалық 
жүйесінің ашықтыгында, жаңа постулаттарды косып алута даяр 
тұраты нд ыгы \ іда.

Біздің дэуіріміздің I г. буддизімнің жаңа түрлері пайда болды. 
«Махаян» (даңгыл жол), «Хинаян» (тар жол). Махаяна -  бүл, ма- 
хаббат пен қайгы-қасіретті буддизм догматтарының шеңберіне 
енгізу талпынысы. Махаянаның этикалық идеалы — байыпсыз
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тұнғиықтағы Нирванаға тэн тақуалык емес, қайта ең соңғы шаң- 
тозаң Будцаға жеткенше бүл дүниені тастап кетпеу үшін сертберген, 
Будда болған, әулие-Бодхисаттва болды. Бүл енгізілген жаңалық эти- 
калық нормалардың екпінін белгілегенмен де, ең негізгісін өзгерте 
алмады: нирвананың ең қасиетті түпкі мақсаты махаббат пен жек 
көрушілік, жақсылық пен жамандык бүрыңғыдай арғы бетте калды.

Махаяна қарапайым адамдардың түсінуіне оңайлау болды, өйт- 
кені ол күнделікті қолданыстарына қарапайым діни түсініктерді 
енгізеді. Олар: нирвананың мэңгілік тыныштану жолындағы өтпелі 
бөлігі пейші пен тозак; жергілікті жердің көптеген қүдайларын 
өзіне қамтыған, будда рухының түрғысында түсіндірілген -  ғибадат; 
дүниедегі тірі жанды түпкілікті азат етуші, болашақ кұтқарушы -  
Будда, Матрейя жэне т.б.

Буддизмнін жан жақтылығы мен иілгіштігі оның дүниежүзіне та
ран кетуінің кепілі болды. Буддизм өзін шыгыс философиясының 
көптеген багыттарында, өнерде, эртүрлі үрыс өнерінде көрсете білді.

Буддизмнің өзіне тэн «Меннен» толық азат ету үшін берген уэде- 
сі, жэне онымем тыгыз байланысты мзселелер оның жақтастары- 
ның қатарын бүгінгі Батыста да көбейтті. Бүл көбінесе мэн дағда- 
рысын, өздерінің рухани мәселелерін басқалардың мэдениеті 
арқылы түбегейлі жеңіл шешуге мүмкін деген адамдардың сағымға 
үқсаган үмітінің көрінісіне меңзейді.

Буддизм идеисыныц шыгуы. Бүдан шамамен екі жарым мыц 
жыл бүрын Сиддхратх ілімі ежелгі үнді өркениетінің мэдени-та- 
рихи қүрамында пайда болды. Жер мен қүм қабаттарының астын- 
да ежелгі Хараппа жэне Мохенджо-Даро қалалары тастан жасалған 
үйлері мен су қүбырларымен ғасырлар бойы мэңгілікке қалған. 
Осы күнге дейін жүмбақ болып келген жазу өнері бар, қол өнері 
дамыған бүл жерде негізінен үнді халқы өмір сүрген. Біздің жыл 
санауымызға дейінгі II мың жылдықта үнді мәдениеттіне сол- 
түстіктен еніп жергілікті халықпен араласқан үнді арийялық тай- 
паларының мәдениеті келді. Негізінен «Ведаларды» солар жасаған. 
Олар жауынгер, бақташы, егінші болтан. Олардың қауымдастығын 
раджалар (аскер басшылары,князьдар, патшалар) басқарды жэне 
төрт варнга: брахмандар (абыздар), кшатрилер (әскерипер), вайшь- 
лер (егіншілер), шудрлер (қызмет көрсетушілер) бөлінді. Парилер 
(қүлдар, қуылгандар) варннан тыскары калды. Варн сөзі португал-
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дық тілден алынган жэне «ру», «үрпақ» деген мағынаны білдіреді. 
Бірақ санскритте бүл үғым түр, түс деген мағынаны білдіреді, эр 
түсті адамдардың қауымдастықтағы айырмашылықгарының қатар 
өмір сүруімен байланысты болуы мүмкін.

Ведалар ежелгі үнділердің өмірнің барлық жақтары туралы мә- 
лімдемелерді камтиды. Мыс. олар бізге үнді қоғамыныңтөрт варнаға 
бөлінетіндігі жайлы хабарлайды. Варна жүйесі индоарийлік тайпа- 
лардың ішіндегі сословиелік ерекшеліктермен байланысты ежелгі 
Үндіде қүралып шықты. Бүл туралы «Ригведада» былай делінген: 
алғашқы адам Пуруштың аузынан (цүрбандыц шалу барысында 
құдаилардан әлемнің барлыгы пайда болды) абыздар-брахмандар 
варнасы көрінді, оның қолдарынан жауынгер-кшатрилер варнасы 
пайда болды, оның сандарынан -  егіншілер жэне мал багушылар 
варнасы (вайшья) пайда болтан, ал, табанынан -  ең төменгі Вар
на дәулетсіз жэне құкүктары жоқ кедей шудрлар пайда болтан. 
Алдыңгы үш жогаргы варна генетикалық түртыда индоариялар- 
мен байланысты, әсіресе жогаргы екеуі, сол себептен олар қүрметгі 
болып есептеледі.

Бірақ уақыт өте, варна жатдайларында өзгерістер болды, үшін- 
шінің статусы төмендеді жэне төртінші варнаның статусы жо- 
гарылады. Б.д.д. I мыңжылдықтың ортасына қарай жогарты екі 
варна ең жақсылар абыздар-брахмандар әкімдер жэне жэне жауын- 
герлер, төменгі екі варнага қарсы түрды.

Ежелгі ариялық діни мифологиялық көзқарастарын брахман- 
шылар деп атайды. Брахманшылдык қалыпта индустік мәдениетке 
тэн көзқарастар «Ведаларда» берілген:

■ Атман туралы (немесе Брахман туралы) -  әлемнің негізінде 
жатқан дүниенің біртүтас жаны жэне жеке адамдардың жанының 
сарқылмас бүлагы болып саналуы туралы;

■ адам жанының өлгеннен кейін басқа адамга көшуі туралы;
■ тіршіліктегі әрекеттері үшін өлгеннен кейінті берілетін карма 

заңы туралы;
■ өтпелі оқигалардың щеңберінде жэне бүлыңгыр сезім, жердегі 

тіршілікте амалсыз айналыста болатын денеден денете көшіп 
жүретін жан сансара туралы;

■ жогаргы жетілгендік жэне жан рахатына жету үшін айналым- 
нан шыгып Атманмен қосылдыратын нирвана жагдайы туралы.
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Будда ілімі. Буддизм элем туралы түсініктерде дәстүрлі ведалық 
түрғыдан шығады. Жоғарыда көрсетілген үгымдар оныңтіліне еніп 
негізін қүрайды. Өзінің Беиаресстік уағызында Сиддхартх буддизм- 
нің негізгі төрт қагидасын баяндайды:

1. «Азап шегу туралы қасиетті ақиқат»: өмір қайғы-қасіретке то- 
лыққан. Оларды болдыратын біздің жердегі болмысымызға бес есе- 
лік қүштарлығымыз: «дүниеге келген -  азап, қартаю -  азап, науқас- 
тану -  азап, сүйкімсізбен қосылған -  азап, сүйіктіңмен айрылысқан
-  азап, тілегеніңе жете алмаған -  азап».

2. «Азап шегудің қайнар көзі туралы қасиетті ақиқат»: азап көру- 
діңсебебі біздіңтілегімізде-«болмысты көксеу, қүшырлықты ансау, 
құдіреттілікті көксеу». Өлімнің өзі бізді азап шегуден қүтқармайды 
өйткені біздіц жанымыз сансарага кайта келеді.

3. «Азап шегуді аяқтаудың қасиетті ақиқаты»: азап шегуден күт- 
ылу үшін қүштарлыктан босану керек «қүштарлықтан толык кету 
үшін оны толык жою керек».

4. «Азап шегуді тоқтату туралы қасиетті ақиқат»: сегіздік; «көзін 
ашатын, ақылын да ашатын, тыныштыкка, танымдылыққа, жады- 
рауга әкелетін өздігінен даму жолы». Ол, игеру өнерін қажет етеді.

■ дүрыс түсіну (қасиетті ацщ ат т арга толыгынан сену);
я дүрыс шешу (шешім цабылдаганда осы сенімді негізге алу);
я дүрыс сөйлеу (өтірік айтпау, дөрекілік жасамау);
я дүрыс іс істеу (тіріге залал келтірмеу);
я дүрыс өмір сүру салтын өткеру (таза еңбегіңмен);
■ ерікті дүрыс мақсаттандыру (цызыцтырушылыцца қарсы күрес 

үшін);
я дүрыс назар салуды бағыттау (рухани кемелденуге, сезімділік 

пен тіршіліктіц бәрінен бас тарту).
я өзін-өзі дүрыс терендете білу (ацыл-ойын ж огары ақиқатты  

іштей түсінуге ж инаңтау). (Иллюстрированная история религии. 
Т 2. М.. 1992. С. 82-83.)

Буддизмнің ақырғы идеалы -  нирвана. Санскритте бүл сөз дэлме 
дэл «өшу», «суу» дегеңді білдіреді. Бірақ нирвана өлу емес, өлімнен 
де, өмірден де бөлек жағдай. Бүл жағдайда адам тұлға ретінде, жеке 
«Мен» түрінде болып бітеді, оның жаны Атманға қайта келіп, арала- 
сып жоғары, жалпылыққа, абсолюттік болып жоғалады. Кімде кім 
сегіздік жолдың барлық сатысынан өтіп нирванға жетсе, ол будда
-  «жарықтанған».
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Будцалар -  буддалық діннің күдайлары. Олар көп. Сиддхартхтаи 
баска -  қазіргі уақытгағы, ¥лы Ұстаз (Будда сөзі бас әріппен жазы- 
луы оныц өзін білдіреді), бурынғы уақыттың буддасы Кашба, бола- 
шақтың буддасы (8,5 млн. ж ылдан кейін келетін) Матрейя, будца 
Эмитабу -  пейіштік бақыттың символы «шексіз жарық» және т.б. Со- 
нымен қатар жерде бодисатвалар өмір сүреді. Бүлар нирванаға жетің- 
кіреп калған, бірақ оган түспеген, жердегі тіршілікпен өмір сүру үшін 
қалған қасиетгілер. Олар игіліісгі жасайтын, будданың көмекшісі.

Брахманшылдар нирванага тек қана варнның өкілдері брахман- 
дар тана жете алады, ал калғандары бірнеше рет кайта туудан кейін 
ақыр соңында брахманға іске асу үшін өздерінің кармаларын, тэнін 
жансыздандыру жэне тақуалық аркылы жетілдіру керек дейді. Бүган 
Караганда буддизм барлык адамдардың тендігін бекітіп жэне кай 
варнға жатпасын «жаркырауға», бодисатқа не буддага айналатын- 
дыгына кез келгенінін мүмкіндігі бар екендігін жәрия етті.

«Буддизмнің әлемдік тарихи маңызы, онда адамзаттың жеке тұл- 
ғасы алғаш рет рудың, кастаның, үлттык-саяси одақтардың мүшесі 
ретінде қарастырылмай, алдамшы тұрмыстык үйқыдан оянуға қабі- 
леті бар жан, жоғарғы сананың иесі ретінде қарастырды». (Соловьев 
Вл. Соч. В 2 т. Т .1 .М , 1988. С. 314.)

Буддизм ең бірінші болып сол уақытқа дейін болмаган рухани 
идеяның жалпы жүйесіне біріккен эртүрлі халықтар мен каста- 
лардың бауырластығын, қайыршылыкпен күнелтіп жүрген монах- 
тардың одағын кұрды. Будда жолын қуушылар бірлестігінде жеке 
тұлғаның арнамысы олардың белгілі бір рута не тайпага жататын- 
дыгына, не оның атагына, байлыгына немесе билігіне байланысты 
айқындалмай, рухани идеалды тандаудагы ішкі шешіміне жэне 
соны іске асыруга деген талпынысымен айқындалды.

Буддистер үшін тіршіліктің қуанышы мен азабы «сезім алдам- 
шысы», сол себептен де оларды байыпсыз қарсы алады. Будда өзінің 
Бенаресстік уагызында шектен шыгып кетушіліктің екеуін де айып- 
тайды. «Біреуі -  кұмарлык пен рахаттылыққа берілген өмірдің лэз- 
заты, бүл опасыз, арзымайтын, рухка жиіркенішті, лайыксыз, таяз 
өмір. Екінші шектен ш ытуш ылык-өз еркімен азап шегетін өмір; бүл 
капас, көңіл бөлуге түрмайтын, бейшара өмір. Жетілгендік олардың 
екеуінен де алшақ тұрады; ол ортасында түрган жолды таныган» 
(Иллюстрированная история религии. В 2т .М .,1992. С. 82.)
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Буддизм, брахманизмге қарағанда тақуалықгы қажет етпейді. Ол 
тек қана карапайым адамдардың игілігіне және киыншылықтарына 
жэйбарақат қарауды талап етеді. Буддалық жақсы эрі дэмді тағам- 
дардан қашпайды, ол сонымен бірге жартылай аш жүрсе де күйін- 
бейді. Ол тек қана тағамды лэззат пен азаптың кайнар көзі деп 
есептемейді. Буддизмніц негізін қалаушының өзі шопқаның етін ша- 
мадан тыс көп жегеннен өлді деген де аңыз бар. Буддизмнін «Орта 
жолы» кез келген нәрседегі ақырғылықтан алшақ болуға, адамдарға 
өте қатаң талап қоймауға шакырады. Буддашылар тұлғалыкты 
тэрбиелеу жүйесін осыған негіздеген.

Осы уақытқа дейін жеткен аңыздардың бірінде Будда өзінің оқу- 
шысына былай деп ақыл береді: «Кез келген лютнде ойнайтындар 
егер ішекті қатты тартса дыбыстың ырғақты болмайтынын біледі, 
Егер жэй тартылса онда даусының үйлесімдігі де, ғажаптығы да 
жоқ, бірақ оны катты да емес жэй да емес тартса, дыбысы үйлесімді 
шыгады. Біздің тәніміз де дэл солай. Егер оған қатаң қараса ол 
қажиды жэне біздің ақылымызда енжарлық пайда болады, егер оны 
өте жүмсақ ұстасаң, онда біздің сезімдеріміз нэуетек келеді жэне 
еркіміз элсірейді».

Алайда, Буддизм идеалы ішкі түргыда қарама-кайшы. Бір жағы- 
нан ол барлық тірі жандыға жаңашырлық білдіреді. Буддилік монах 
байқаусызда әйтеуір бір жэндікті басып кетпес үшін келе жатқан 
жолын сыпырып жүретін болтан. Денесіне қонған масаның өзін за- 
лалын тигізбес үшін ақырын гана үрлеп ұшырып жіберуге тырыс- 
қан. Тірі жәндіктерге деген жаңашырлығы соншалықты, тіптен со- 
лар үшін өзін-өзі қүрбан етуге дейін барған. Будда өзін, тіршілік 
болмысының азабын түсінумен шекгеп қоймайды, ол барлық тірі 
жандылардың қиналысын жеңілдетуге көмектеседі.

Келесі бір жагынан Будда тіршілік болмысының жалған екен- 
дігін одан толық қол үзіп, бар қүлықты басу керектігін уағыздайды. 
Басқаларды олардың кармасынан қүтқару үшін түрақты көмек- 
тесіп түру мүмкін емес, сол себептен эркім өз күшімен қүтқарылуы 
керек. Ешқандай да мейрімділік карма заңын бүза алмайды. Сондық- 
тан бөтен біреудің азабын жеңілдету орынсыз нэрсе. Буддистік 
ілімде «сегіздік жолға» түскендердің эрекеттеріне арналған рет- 
теуліктерінде сэйкессіздіктер де жетеді: «Кез келген тірі жанга 
кайрымды бол», және «Ешқандай да тірі жан жоқ, кез келген сезім
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хабареыздықтың нәтижесі. «Өзін-өзі күрбан қылу қарекетінің» 
омірге деген белсенділік идеясы, бос киялға жататын рахаттылыгы 
мен бақытсыздығы, куанышы мен азабы бар сансар әлеміне қарама- 
қайшылық тудырады.

Буддизмнің таралуы. Б.д.д.ІІІ г патшалык құрган Маурье 
эулетінің үнді Буддизмнің патшасы Ашока. Будда дінінің таралу- 
ына тікелей ықпал жасады. Ол халықты, буддалық монархтарды 
қолдауға шақырып өзінің импернясының ішінде көмектесіп кана 
коймай буддизмді уагыздау жэне Ашоканың өзінің тақуалыгып 
айту үшін басқа да елдерге миссионерлерді жіберді.

Буддизм өзінің үзақ уақыг даму тарихында көптеген өзгерістер- 
ге үшырады. Нәтижесінде оның көптеген түрлері пайда болды. 
Негізгілерінің ретінде жоғарыда айтылгандай хинаян мен махаян 
саналады. Хинаянда нирванаға тек қана монахтардың жету қабілеті 
бар, ал баска адамдар өзінің кармасын жақсартуға ғана мүмкіидігі 
бар деп есептейді. Махаяндықтар, будда болу монах-аскет гана 
емес, кез келген дүрыс өмір сүретін адамдар да бола алады деп 
оқытады. Нирванадан бас тартып, басқа адамдардың жетуі үшін 
көмектесушілер, бодисатвтар махаянда ерекше қүрметке иеленеді.

Б.д.д. бірінші мыңжылдык бойы Үндістанда брахманизм мен 
буддизмнің бірте-бірте жакындасуы өтті, нәтижесінде индуистік дін 
пайда болды. Олардың негізгі қүдайлары болып ежелгі үнділік қү- 
дайлар Вишну, Шива және Кришна саналды, ал буддалық идеялар 
олардың рухани қүрамына енді. Қазіргі уақытта индуизм буддизмді 
толық дерлік ығыстырған.

Алайда буддизм Үндістанмен шекаралас Азиялық елдерде негізгі 
дінге айналды. Цейлонда, Бирмада, Таиландта, Вьетнамда, Камбод- 
жада басшы агымы болып хинаяна есептелінеді. Қытайда буддизм 
махаяна багытында дами бастады. Императорлық Цинь түқымдары 
біздің дәуіріміздің III ғ. буддалық сенімді кабылдап, мемлекеттік 
дінге айналдырды. VI-VII гг. Тань түқымдарыныңтүсында Қытайда 
бір-бірімен қарсылас буддизмнің 10 мектебі пайда болды. Буддизм 
кейінректе жергілікгі жердің діндері даосизм мен конфуцианшыл- 
дықтармен жақындасты. Бүгінгі күндері қытайлықтарды діннің 
тазалызы мазасыздандырмайды, кайта көпшілік жағдайда олардың 
үшеуіне де мән береді. Осыған үксас жағдай Жапонияда да орын 
алған, онда буддизм адамдардың санасында ежелгі жапондықтар- 
дың синтоистік дінімен үйлесімін табуда.
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Тибетте жэне Монголияда VIII г. бастап махаянның негізінде 
тантрикалық буддизм (ламаизм) бекіді. Лама (діни қызметкер) өзіне 
Будданың рухы дарыган жоғарғы дәрежелі касиетті деп есептелінді.

Тибет -  Монголияда буддизмінің рухани орталыгы болып храм- 
дар мен монастырлар саналады. Оның негізгі бағыттарының бірінің 
басында, Авалакитешвараның бодисатвасы дарыган деп есептеліне- 
тін Далайлама тұрады. Буддизм Монголиядан Ресей жеріндегі бур- 
яттықтардың, тувиндіктердің, қалмықтардыңарасындатарады. 1741 
жылы император әйел Елизавета Буддизмді Ресей империясының 
діндерінің бірі екендігін мойындады.

XX ғ. дзен-буддизм болып саналатын жамон-қытай буддизмнің 
бір түрі тантризм, батыс әлемінде белгілі бола бастайды. Оган деген 
қызығушылык негізінен олардың нсихотерапевтихалык кызметіне 
байланысты. Батыс өркениеттілігінің қүндылықтарынан түңілу, ру
хани бейшаралықты сезіну, «өмірдің мэнсіздігі мен абсурдтығы» 
адамдардың бір бөлігін оның ішінде жастарды, буддалық уағызды 
қабылдауға материалдык игіліктен бас тартуға, өзінің рухани әле- 
мін өзі терендетуге, өзімен өзі болуға алып келді.

Буддизмнің мәдени-әлеуметтік дәстүрлері. Буддалық мәдени- 
ет сонау Ашока уақытынан бастап саяси-әлеуметтік түрғыда қоғам- 
дық келісімді, тең қүқықтықты жэне күштемеуді уағыздаумен бай
ланысты болатын. Жеңіс өштікті туындатады, өйткені жеңілген жақ 
«бақытсыз», «өштілік, өштілікпен жеңілмейді» -  деген Будданың 
нақыл сөздері белгілі. Ашока ахимсті (тіріге запал келтірмейтін) 
жақтайтын, азаптауға тиым салатын, жазаны жеңілдететін зандарды 
жариялады. Мүны Үндінің үлы діни-саяси қайраткері Махатма Ганди 
өз елінің тэуелсіздігі үшін жасаған қозғалысының негізі етіп алды.

Саналылық, ұстамдылык, сабырлылык, жұмсақтык -  будда эти- 
касына тэн сипаттар. Ол «Ақыл -  адамның сәні, ақылдың сэні- 
сабырлылық, сабырлылықтың сәні -  ерлік, ерліктің сәні -  жүм- 
сақтық», -  деп оқытады. Махаяндагы негізгі принциптер былайша 
түжырымдалған: жамандықты -  қақпайлап және кесіп өту керек, 
игілікті шараны жасау жэне оны қолдау керек.

Кісілік тәрбиенің Қытай буддизмінде бес негізгі қағидасы бар: 
кісі өлтірме, үрлық жасама, өтірік айтпа, әйелге қүмарлықпен 
қарама, масайтатынды ішпе. Айта кету керек, үнділік эротика жэне 
махаббат лэззатын дәріптеу буддизмнің емес брахманизм мен ин- 
дуизмнен шыққан. Ал буддизм болса сезім рахаттылығын мадақ- 
тамаса да оларға тыйым салмайды.
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Буддизм рухани мэдениет өрісінде, адам өз денесінің физиоло- 
гиялық жағдайларын басқаруға жэне элем құрлысының терең құ- 
пияларына ой арқылы енуге мүмкіндік беретін ерекше психикалық 
күшті іздеу дәстүрін дамытты. Бүл дэстүр әдеттен тыс мистикалык 
қуаныштар мен қайғыруды беретін өзін-өзі жетілдірудің үлкен ру
хани тәжірибенің жинақталуына, өзін ерекше транс жағдайына апа- 
ратын«өзінөзінебатырудың»арнайы әдістері ментэсілдерінжасауга 
экелді. XVIII -  XIX ғғ. буддалық идеялар Батыс философтарыньщ 
көңілін аудара бастады.

Алайда буддистік мэдениеттің элемді ғылыми танудағы жетіс- 
тіктері өте қарапайым болды. Б.д.д. III гғ. көне үнді ойшылдарына 
ондық есептеу жүйесін қүруды жэне нөлді ойлап тапқандығын есеп- 
гегенімен де будда мәдениетіндегі елдерде нақты ғылымдардың да- 
муы жоқтың қасы болды. «Өзін өз ішінде жетілдірумен эуестену, 
өзіне терендеу, мистикалық ойшабыт, нақты өмірден алшақтык, 
сенгіштік жэне деректерге келгенде таяз ойлаушылык, сезім эле- 
міне жаттана жэне елемей қараушылық бүлдыр көзқарастарды 
туындатты. Іс деректерге келгенді ол сын көзбен қаралмады. Өйт- 
кені іс-қарекеттер деректерге жаңасканда қажетті шамада мэн 
берілметіндігінен болуы мүмкін». (НеруДж . Открытие Индии. Кн. 
1. М. 1989. С. 156.)

Осы себегітерге байланысты буддалык мәдениетте тарихи зерт- 
теу жүмыстары да өте баяу жүреді. Осыдан көптеген аңыздар, ой- 
дан шығарылған фантастикалық эңгімелердің эртүрлі түрлері пай- 
да болды. Негізінен ғылым мен техниканың дамуы басқа буддистік 
ошақтарга қарағанда Ежелгі қытайда дамып (порох, компас, қагаз, 
механикальщ сагат ж әне т.б.) ал біздің уақытымызда Жапония 
алға шыкты.

Буддалық өнер, сәулет өнері мен мүсінде көбірек жүзеге асты. 
Ежелгі буддалық бейнелеу өиерінің үлы үлгілеріне Үнді еліндегі 
Аджанта үңгіріндегі жэне Қытайдың Дуньхунасындағы фрескалар 
жатады. Будда храмдарынан, іздемшілдігімен ерекшеленген будда- 
ның эртүрлі кейпін бейнелеген жүздеген эсем мүсіндерді көруге бо- 
лады. Олардың әрқайсының өзіндік символикалық мәндері бар: Сол 
қолының алақанын көрермендерге каратып басының турасында 
үетаган кейпі—«адамдарға мейрімділік пен махаббатты сыйлаганы»; 
Будданың көрермендерге қолын созып, оң алақанын жоғары көтер- 
гені -  «адамдарға акиқатты ашқаны»; егер екі алақаны бір-біріне
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жақындап, бейне бір дөңгелек загты үстап тұргандай болса. -  будда 
«заңның дөңгелегін айналдырғаны», элемді жамандықтан тазарт- 
қаны»; егер екі алақаны да ашық күйінде тізесінде болса -  Будда 
«өзіне сенім артуға шақырғаны»; егер Будданың басы иіліп екі ала- 
қаны тігінен косылса, — ол «ақыл-ойына кадалып пайымдауы»; Буд- 
даның қолындагы лотос-«ақылдылық пен тазалылықтың символы» 
жэне т.б. Бүлардың бэрі ғасырлар бойы жинақталған аңыздардың 
көркем бейнелілігін, терең ойлылығын көрсетіп күні бүгінге дейін 
адам санасына эсер етуде.

9.2. Ежелгі Қытай мәдениеті
Ежелгі Қытай мәдениетіндегі дін. Мэдени біртұтастықта, 

өзіне тэн ерекшелікпен мэдени түйықтықта калыптасқан Қытай 
мэдениеті, өзгермей сол қалпында біздің дэуіріміздің XVII ғ. дейін 
келіп жетті. Бірақ бүл бірден белгілі болтан жоқ. Қытайдың мэдени 
тарихы б.д.д. 1ІІ-ІІ мыңжылдықтарда белең берсе де этника аралык 
саяси-мэдени біртүгастық бірте-бірте калыптасты. Батыс дэуірін- 
дегі Чжоу Ван (патиш) Аспан қүдайының баласы, жердегі өкілі 
болып жарияланды. Сонымен қатар Шан дэуірінде байқалгандай 
ел билеушінің сакрализациясының сабақтастыгын сақтады. Содан 
барып этикалық сананың негізі қаланды.

Аспанға табыну мен билікті басқарушының сакрализациясы мэ
дени архаикадан басталды. Бірақ, экімшілік жүйенің пайда болуы 
оның рационалдық принциппен қалыптасуын қалады. Бүл таяу шы- 
ғыстағыдай мэдени сарайларға жэне храмдық шаруашылықтарға 
негізделмеді.

Ежелгі Қыгайдағы жоғарғы қүдайға табыну негізінен Чжоулық- 
тар басқарушысының эулиесі, «Аспанның Үлын» қүрметтеу деп 
білді. Ал, арғы ата-бабалар эруағына табыну патриархалдық отбасы 
төңірегіне шоғырланды. Бүл жерде, азаматтық-храмдык қауымның 
пайда болуының негізі болатын айтарлықтай храмдык шаруашы- 
лықтар салынған жоқ. Жерорта теңізіндегідей, оның бергі жағында 
Таяу Шығыстағыдай сияқты кең көлемде қалалық автономиялар 
қалыптаспады.

Қытайда қалалықтиптегі рационалдык мәдениет дүниеге келтір- 
ілгенмен, түйықталған абыздардың кастасы мен төрелердің негіздері 
қаланған жоқ. Бірақ ол экімшілік басқаруды үтымдыландырды, чи- 
новник-басқарушының рационалдық типін қалыптастырды. Мемле-
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кеттік чиновниктер тұйык кастаға айналган жок. Шань Янныц өзі 
(б.д.д. IVr.) экімшілік қызметке тағайындауды ата даңқымен бай- 
ланыстырмай, керісінше мемлекет алдындағы еңбегінің нәтижесі- 
мен бағалады. Лауазымы төмендеу әкімшілік қызметтер акшаға са- 
тылды, жэне де экімшілік кызметтерді емтихан қабылдау аркылы 
тағайындау кеңінен орын алды (мандаринат). Қытай тарихында 
басқару мәдениетін тиімді өндіру тамырын терең жайды, керек бол- 
са онымен адамның қоғамдық мінезін салт-жорғылауға да байла- 
нысты болды (цытай церемониясы).

Ежелгі Қытай мәдениетінің осы тектес сипаттары, сол кезендегі 
адамдардыңұжымдары тірі қалу үшін жасаған әрекеттерінің мүмкін 
болтан жалтыз амалы еді. Тірі калудың шарты, ежелгі адамдардың 
мэдениеті мен дүниетану түсінігінің мәнімен мақүлданған, қуатты 
деспотиялық мемлекет болды. Бірақ, мүны күшті дамыған шығыс 
мәдениеті мақүлдап қана коймай, қайта мемлекеттің бар қуатымен 
адамдардың еңсесін басуына қарсы шыгып, олардың сырткы катал- 
дықтан қорғана білуіне талаптандырды.

Даосизм. Қытай мәдениетінде конфуцианшылдыкпен катар 
мүлде жаңа бағыт, өмір туралы мүлде жаңа ілім пайда болды. Ол 
адамды жоргылармен матап, багдарлаудан бас тартты да, адамның 
шексіздігіне баса назар аударды. Өкінішке орай бағы заман адам 
түлғасын жете біліп түсінбеді. Ал, даналар адамның ішкі дүниесі- 
нің шексіздігі мен эмбебаптылығын көбінесе табиғатпен байланы- 
стырды. Жаңа ілімнің негізін қалаған Лаоцзы өзінің шексіздігінің 
бастауын табиғи барысынан алып, оны үлы табиғат өмірінің шек- 
сіздігімен үласуы кажет деді. Осыдан барып даосизм (иероглиф  
-«ЖОЛ») ілімінің аталуы басталды.

Егер конфуцишілдік отбасының, қоғамның және мемлекеттің 
тағдырымен айналысса, ал даосизм өзінің назарын еңалдымен адам 
тағдырына, адамның кәуділгі өміріне аударды. Даосизмнің негізін 
қалаушылар Лао Цзы (б.д.д. VIr.) жэне Чжуан Цзы (б.д.д. 369-286 
жж.) әрқайсысы өз бетімен, адам ғүмырының болмысы өткінші, 
қымкигаш, аумалы-төкпелі екендігін, оның қапас түнектен бір 
мезеТГе жалт етіп шығып гайып болуға үмтылып тұратындығына 
меңзеді. Жер мен көктің арасындағы адамның ғүмыры биік жар- 
дан еекіріп оқша атылып көзден ғайып болтан ақбозатқа ұқсайды... 
Бір өзгерісте қарасаң ғұмыр басталады, ал екіншісінде -  өлім ба- 
сталады, (Чж уан Цзы.«Еж елгі Қытай философиясы». Мэтіндер  
жинагы. 2-т. М ., 1972 ж. І-ш і т, 281 бет.)
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Даңқ пен байлықтың, жалт еткен тэтті салтанат пен жетістіктің ба- 
янды құндылыктары жоқ, өйкені өлім мен өмір алдында барлығы да 
бірдей (Чжуанцзы, 228 бет). Осындай нәрселердің алдында қалты- 
рау бақытсыздыкка экеп соғады, өйткені өзінің гұмырын өткінші- 
лікпен, салыстырмалықпен байланыстырады. «Даңқ пен масқара- 
лық қорыкканмен іспетгес, өмірдегі атақтылық үлкен қоркынышпен 
бара-бар», -  дейді Лао Цзы. («Дао дэ цзии», Еж едгі Қытаіі филосо- 
фиясы. Мэтіндер жинагы:2-томдық. М,1972.,т.1. 118 бет.)

Даосизмнің негізгі категориясы бұл «дао» -  заң. Даосизмнің пай- 
ымдауынша бүкіл дүние бірақ заң -  даоға бағынады. Дао дүниедегі 
бар нэрсенің негізі мен бастауы, ал оның айқындаушы белгісі ол 
табиғилық. Дао табиғаттағы заттар мен құбылыстардың эр алуанды- 
лығын қамтамасыз етеді: табиғат- шынайы дүние -  қүдайдың еркі- 
нен немесе сыртқы дүлей күштен емес, даодан тікелей тэуелді. 
Адам заттардың табиғи реттілігін өзгерте алмайды, сондықтан 
адамның үлесі тек ғана оқиғаларды енжарлық түрде бақылау жэне 
даоны үғып білуге үмтылу, деп пайымдады дао философиясы. Со- 
нымен даолықтардың жақтастары белсенді іс-эрекеттен бастарту 
мен «әрекетсіздік» теориясын алға тартты.

Дана адамның мақсаты жасанды жорғыларды қажет етпейтін 
оның жекелігін бүғаулайтын күштарлықтан арылу және болмыстың 
нағыз үйлесімін табу. Жалпы, үйлесімдік даоның табиғатына бер- 
ілтен, бар. Бар тірлікті қамтитын, эртүрлі қалыпты қабылдайтын, 
шексІз өтпелі нэрселер мен жағдайларды іске асыратын, өмірге 
бірден-бір жол дао. Даомен үласып кету үшін дана адам, өзін шыр- 
мап тастайтын соңғы түрлерге соның ішінде жеке басында танылған, 
бар дүниеден бас тартады.

Даосизм мен еуропа мәдениетінің арасындағы қарама-қарсы- 
лықты байқау қиын емес. Ең қиыны бүл айырмашылықтың түп 
жағында жатқан фундаментальдық үқсастықты көре білу: оның да, 
мүның да бастауында жалпы-азаматтык кұндылық -  бостандыққа 
құштарлық жатыр. Христиан батысындағы адам бостандықты 
табигат пен коғам көгінде калықтау арқылы іздейді. Бүл жерде 
бостандық. адам өзінің ішкі дүниелік «Меннің» элемінен де жо- 
ғары тұрғанын көрсетеді. Шығыс адамы өзін әлеуметтік-табиғи 
ғарышпен косарланып кеткендігін көрсетеді. Оған «өзімен өзі 
болу» өзінің әлеуметтік ролін бекіту немесе нәпсінің тұңғиығына 
берілмеу, қалай да болса өз өмірін сақтап қалу деген сөз. Бірақ

177



әртүрлі жорғылардың қызметшісі, нәпсінің қүлы немесе үрейдің 
түтқыны болу бәрі бір емес пе? Қалай да болса беріліп кеткендіктің 
екінші жағы, іштей бостандықтан айырылу. Сондықтан даолық 
дана адам өзіне өзі берілгендікті буып тастайды, жеке «Меннен» бас 
тартуға тырысады: «Егер осы багытта өмір сүрсе қайғы мен қуаныш 
жүректің төрінен орын алмайды. Ертедегілер айтқайдай бұгаудан 
қүтылу деген осы. Өзін өзі босата алмаған адамды, сыртқы заттар 
матап алады». (Чж уанцзы. Еж елгі Қытаіі фшософиясы. Мәтін. 
жинагы 264 бет.)

«Табиғилық» жэне үлы даомен үласу әрекетсіздік арқылы іс жү- 
зіне асады. Өйткені даостық әрекетсіздік, енжарлық бақылаумен 
парапар емес. Әрекетсіздік, заттың табиғи бағытымен, арнайы бел- 
сенділіктің қажетінсіз ұласуы. Дана адам өзін жағдайга қарсы кой- 
майды, керісінше оған іш жагынан, хабарсыз адамдарға К-үпия тари- 
хи мүмкіндіктерді пайдалана отырып ықпал жасайды. Әрекетсіздік 
өзінің кэмелеттік шыңына жеткенде адамның жанын жегідей жеген 
қорқыныш гайып боп кетеді. Адамның акиқаты ғарыштык өмірмен 
біте қайнасқан. Мүны білген адам кез-келген қауіпке дес бермейді, 
неге десеңіз ақиқат адамның психикасын сындыра отырып ең алды- 
мен оны іш жағынан бүзады.

Даосизм мен өнер бір Караганда бір-бірінен алшақ жатқан сияқ- 
ты, өйткені бейтарап даолык тақуа адам жэне болар болмасты сезіп 
білетін жаны нэзік суретшініц араларында қандай ұқсастық бо- 
луы мүмкін? Алайда шынтуайтқа келеек барлығы да басқаша. Дао 
данасының бейтараптығы эмоциональдық топастықпен бірдей емес, 
қайта, даолық «қуыс кеуде» идеалы рухы сөнгендікпен ешқандай 
ортақтастығы жоқ. Керісінше даолық дана, баланың анқыған иісі 
мен эмоционалдық қабылдаудың өткірлігін түрақты сақтайды. Бүл 
жердегі «қуыс кеуде» (жүрек) ақылсыздық нэпсімен лайланбаған 
таза айнаға ұқсайтындығын көрсетеді.

Осындай дүниетану түсінігі Ежелгі Қытай мен Онтүстік Шығыс 
Азия елдерінің өнерлерінің негізіне енді. Табиғатқа назарын ау- 
дарып, адам уақытша болса да салт-жораланған әлеуметтік жэне 
отбасылық өмірдің қыспағынан бір босанады. Ондай сезім өзінің 
көрінісін өнерден тапты да, ол мәдениеттің нышаны болып қалды.

Б.д.ІІ-Ш гг. даосизм өзініңерекше мистикасымен (қуп иялыгымен) 
жэне табынуымен неодаосизм (нео -  сөздің алдыңа «жаца» үгымын 
білдіреді) және діни даосизм болып екіге бөлінді. Бастапқыда Ла-
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оцзы және Чжуанцзы ілімдеріне қарағанда, неодаолық әлеуметтік 
жағдайларға бейімделген жэне мемлекеттік мэселелерге араласудан 
бас тартуды талап етпеді. Керісінше, жаңаланған даосизмде Конфу
ций үлы даналардың бірі жэне өмір үстазы болып дэріптелді. Соны- 
мен, жаңа түрде даосизмнің рухы сақталды да, дэл осыдан атақты 
көркемдік стиль «жел жэне тасқын» (фэнлю) дүниеге келді.

Ал діни даосизмге келсек, бүл жерде даоның мэңгі бақилықпен 
үйлесімдігі сиқырлы, өлмейтін ағза ретінде жиі еркін түсіндіріліп 
жүр, даолық эулиелердің өлместікке қол жеткізу жэне олардың 
мәңгі өмір силайтын қүпия элексирі туралы аңыздар баршылық. 
Бүл жағынан даосизмнің мағынасы ортагасыр еуропадагы мисти
ка арқылы адамды рухани -  ағзалық жағынан қайта өзгертіп не- 
месе асыл емес металдарды трансмутациялау арқылы алтын алуға 
болатындығы туралы алхимияны еске түсіреді.

Даосизм мифологиялық мотивтерге толы болғанмен, оны мифке 
қайтып оралды деп айтуға болмайды. Егер үзын сүреге түспей-ақ 
түсіндірсек, олардың арасындағы принципиальды айырмашылық, 
ол, миф үлы бостандықтың көрінісі бола алмайды, ал даосизмнің 
өмір сүру идеалы адамның ішкі дүниесінің бостандыққа талпы- 
нуына негізделген. Даосизм Оңтүстік Шытыс Азия елдеріне тара- 
ды да өмір мен өнер туралы қатынастардың жаңа мэнінің негізін 
қалады. Даосизм ілімі адамга деспотизмнен еркіндік сезімге қарай 
жол ашты, бірақ бостандыққа қарай бүзып жарып өту, әлем өмірінің 
мэңгі жолы сияқты қажеттілікке еніп жоқ болып отырды.

Сонымен, алғашқы қауымдық магиялық эдет-гүрыптыц бастап- 
қы архаикалық мәдениеті мен жаңа рациональдыктың синтезі 
қүрылды. Ол басқару мен ритуалдық қоғамның нормаларында іске 
асырыл ды. Солай бола түра, өзін үдайы өндіретін, болмыстың 
толықтығы мен өзімен өзінің жеткіліктігін, әлеуметтік және 
табигилыкгың бірлігінің негізінде табиги реттілікті мойындайтын 
жалпы тиімді дүние-танымдылықтың бір бөлігі болып қалды.

Ақыл-ойдың мақсаты оны өзгерту немесе күйрету емес, қайта 
жалпы Жолдың (даоныц) артынан ере отырып, адам өмірінің 
кітабынан, табиғаттан, адамның онымен араласуынан, адам мен 
Аспанның үйлесімдік бірлігінен сол реттілікті танып білу.

Ежелгі Қытайдың қоғамдық-саяси өміріне сай бүл мәселеге Кон
фуций (б.д.д.УІғ.) жауап беруге тырысты. Конфуций латын тілінде 
Кунцзы, немесе «Күн үстаз» деген сөз. Төрт ғасырдың ішінде
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адамдардың ақылы мен жүрегін жаулап алған конфуцишілдік б.д.д. 
II ғ. императорлық Қытайдың ресми идеологиясына айналды. 
Конфуцианшылдықтың негізгі кызметі шығыс дэстүрінің рухына 
сәйкестендіре отырып мемлекеттік пен адамгершілікті біріктіруге 
үмтылды. Конфуцишілдік үлкен отбасында қарым-қатынасты 
бүкіл қоғам өміріне таратуды үсынды. Мүны Қытайдағы дәстүрлі 
ритуалданган этика — ережелер (сыпайылыц әдеп, ж оргы) арқылы 
іс-жүзіне асырудың кажеттілігін айтты. Этикет -  ереже Ли, бүл 
сүйіспеншіліктің немесе қүштарлықтың көрнісі емес. Әйтсе де 
Ли таза формальды қарым-қатынас (цүкықтық заң типтес) емес 
эулиеттік ынтымақтастық пен отбасылық борышқа негізделген. Ол 
этикет тек тана отбасы емес, сонымен қатар мемлекеттік дэрежедегі 
нормаға да айналды. Пагша мен оның кол астындагы адам- 
дар -  қарым-катынасы «эке (әулеттің бас иесі) мен балалардың 
(иерархиялъщ әулиттік тайпадагы жасы кішілер) үлгісі іспеттес 
де, ал әрбіреуі өзінің элеуметтік ролін отбасындағы міндеттей етіп, 
шын ниетпен атқаруы қажет: патша-патшадай, уэзір -  уэзірдей, эке 
-  әкедей, бала-баладай». (Лунь юй. Еж елгі Қытаіі философиясы, 
т. 1 М, 1972 ж. 160 бет)

Әдетте мүндай қатынастар екі жақтан да бірдей болғанды талап 
етеді. Мүндай екі жақтық талап, әлеуметтік отбасалық иерархияны 
жоққа шығармайды, қайта солардың қайнар көзі болып табылады. 
Әркімнің қоятын талабы, оның отбасылық жэне әлеуметтік стату- 
сына бара-бар болуы қажет. Конфуцийдің сіңірген еңбегі басқада: 
Ол бүл принципті бірден жэне сөзсіз халық пен мемлекеттің өкім 
жүргізуші мен оның қол астындағы адамдардың өзара карым- 
қатынастарына енгізді.

Адам тек қана осылай өзінің сезімдерін қалыптасқан түрде көрі- 
ністендірігі отырса, ол ешқашан стихиялык нэпсінің қүлы болмайды 
жэне жан дүниесінің түнекті бастамасын тежеп отырады. Егер оған 
осы заманның еуропалық көзқарасынан келеек ол анайы, қияли іс- 
петтес. Бірак шынтуайтқа келсек Конфуцийдің идеялары өз дэуіріне 
аса қажетті жэне епті болды. Бүл жерде Конфуций адамның жеке 
басынан ұятына негізделген мораль емес, толығынан сезімдікұятқа 
қүрылған бірлескен борыштың моральды алға тартады: біріншіден 
моральдык ұят элі ене қойған жоқ, ал екіншіден, шынында да жеке 
адамның басындағы ұятын мемлекетті басқарудың негізі мен құра-
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лы деп айту онайырақ болган болар еді. Әнгіме, бұл жерде Конфу
ций патриархалдық отбасы-эулиеттік кісілікті біртұтас моральдык 
бір бөлегі ретінде қабылдауды үсынып отырғанында.

Бүл патриархалдық мораль еркіндік пен жеке адамның қалауына 
негізделмек түгіл оларды адамгершіліктің құндылығы ретінде өмір 
сүруін қарастырмайды. Конфуцишілдік адамның жан-дүниесін 
сарқып алып жорғыландырған этикет арқылы өмірге үйлесімдік 
енгізгісі келді. Бірақ адамның жан дүниесі сарқылмайды, олай бол- 
са олардың жолдарын есептеуге болмайды.

Бакылау еүрактары және тапсырмалар:

1. К өне Ү ндідегі ең  алгаш кы  мәтін калай аталады ?
2. Буддалық мэдениетте тілектен арылудың кандай жолдары бар?
3. Буддалык мэдениеттегі нирвана ұғымы нені білдіреді?
4. Б уддизм нің  төрт  каги дасы н  атаң ы з?
5. Буддизм дегі ө зд ігін ен  дам уды ң  сегізд ік  ж олдары  кандай?
6. Буддизм дегі акы рғы  идеал не?
7. Буддизм қай елдерге тарал ды ?
8. Б уддизм дегі келісуге болаты н  болм айты н  ж актары  туралы
коры ты нды  ж асаңы з.

9. Д аоси зм д егі д ан а  адам  кандай  болу керек?
10. Д ао ұгы м ы  нені ж эн е калай  түсін д іред і?
11. Конфуцияшылдык кандай қарым-катынастарды мемлекеттік
тәртіп тің  негізі деп есеп тед і?



*

10. Тарау

ЕЖЕЛГІ ГРЕЦИЯ ЖӘНЕ РИМ 
ӨРКЕНИЕТТЕРІНІҢ МӘДЕНИЕТІ

10.1. Ежелгі Греция мәдениеті жэне даму кезеңдері
10.2. Ежелгі Греция мэдениетіндегі дін және опер
10.3. Ежелгі Рим оркениетініц мәдениеті

10.1. Ежедгі Греция мәдениеті және даму кезеңдері
Ежелгі Греция жэне Рим мэдениетін антикалық деп те атайды.
Грек мәдениетінің бірегейлігі Жерорта теңізінің аймағындағы 

көптеген георгафиялық ерекшеліктермен байланысты. Қоңырсал- 
қындығы -  табиғаттың негізгі сапалық сипаты -  ежелгі гректерге 
тэн салмактылыққа умтылуды, өлшемді қастерлеп және үйлесім- 
дікті, айқын жэне анық бейнелерге деген эдетті туғызды. Табиғат 
көрінісінің эр түрлілігі және табиғи қазба байлығы, теңіз жэне жа- 
ғалаулар, кемемен жүзугеарналган ыңғайлықтар, саудалардыцдаму- 
ына, қарқынды мэдени айырбасқа жағдай жасады, ал географиялық 
кейбір облыстардың оңашалыгын құру полистік автономияларды 
қалыптастыруды жеңілдетті.

Б.д.д. I мың жылдықтың басында ежелгі шығыс өркениеті қүл- 
дырау заманына үшырады жэне Жерорта теңізінің аймағында пай- 
да болған мәдениеттің жаңа ошағына өз жолын берді. Б.д.д. VIII ғ. 
Бастап бүл аймақтагы мәдениеттің даму орталыгы Грецияда болды. 
Ежелгі Греция мәдениеті өзінің даму барысында бірнеше кезеңдерді 
басынан өткерді.

Б.д.д. II мыңжылдықа қарай аты аңызға айналған Миностың 
патшасы жэне Крит аралындағы оның эйгілі сарайы Кносстың аты 
бойынша аталған ежелгі Минойстық, немесе кносстық мәдениет 
жатады. Минойстық өркениет, күтпеген жағдайда жанартау атқы- 
лауымен байланысты жойылған, ал Крит ахейлік тайпалармен 
жаулап алынған, олар негізінде б.д.д. XV ғ. ортасына дейін өсіп 
дамыған болатын.

Ахейлік қоғамның дамуы б.д.д. минойлық өркениеттің ықпа- 
лының арқасында болды, бірақ оны ең көне мәдениетті Микен 
қаласының атымен атады. Критмикендік өркениеттің аяқталу оқи-
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ғасы тайпалардың Балкан түбегіне кіруін жеңілдеткен Трояндык 
сотые болды. Грецияны дорийліктердің жаулап алуы эгейлік мәде- 
ниеттің опат болуына экелді жэне жалпы шаруашылық қүлдырады. 
Сондықтан, Ежелгі Греция мәденнетінің тарихында б. д. д. X1-IX гг. 
дэуірін «қараңғы ғасырлар» деп есептейді, бірақ оны тағы Гомер- 
діц атымен де атайды. Бірақ. Гомердің өзі бұдан көп уақыттар кейін 
өмір сүрген өйткені осы уакыгтардагы окиғалардың кайнар көз- 
дері туралы ақпараттарға Гомердің «Илиада» және «Одиссея» дегеи 
эпикалық дастандары жатады.

Б. д. д. VIII ғ. ортасынан VI ғ. соңына дейінгі уақыт аралығындағы 
мәдениеттердің ерекшеліктері Греция аудандарындағы өзімен-өзін- 
дік георгафиялық дербес қала-полистердің көрінуі архаикалык ке- 
зеңге тура келді. Осы уакыттары түргындар санының өсуі жэне 
егістік жерлердің жетіспеушілігі, полисттердегі сауданы дамытып 
жэне «үлы колонизациялау» деп аталған, жерлерді кеңейтіп оған өк- 
темдік жүргізу дэуіріне көшуге мэжбүр болды, бүл мэдениеттің кар- 
қынды дамумен үласты.

Ежелгі Греция мэдениеті өзінің ең жоғары гүлденуіне классика- 
лык дэуірде жетті, ол б. д. д. V-IV ғг. дейін ұзарды. Грек-персиялық 
соғыстар жеңіспен аякталғаннан кейін Афина, Грецияның саяси 
және мэдени орталығына айналды.

Александр Македонскидің Парсы мемлекетін жаулап алуы б. 
д. д. ІІІ-І гғ. қамтыған эллинизм дэуірін әкелді. Бүл кезенде грек 
жэне шығыс өркениеттер мэдениетінің жетістіктері бірі-біріне өза- 
ра күрделі шатысып, енуі көрінді. Сол себептен, гректердің де, жэне 
«жабайылар» мәдениетінің қүндылыктарымен де байланысты мәде- 
ниеттің барлык жактарының қарқынды дамуымен сипатталды.

10.2. Ежедгі Греция мәдениетіндегі дін және өнер.
Ежелгі Греция мәдениетіндегі дін. Дін, тарихи дамуында үш 

кезеңге бөлінеді. Біріншісінде табиғи қүбылыстарды реттестіріп 
отыратын алғашкы Қүдіреттілік жасырын күш аркылы іске аса- 
ды деп есептеді. Бүл политеистік (мифологиялъщ діндер) сатысы. 
Келесі кезеңінде алғашқы Қүдіреттілікте табиғат болмысының жок- 
тығынан табиғатка карсы койылады; жамандык, жалган, азап есе- 
бінде танылып, ол бар тіршілікті, жэне өмірді жокка баламалады, 
сол себептен терістігімен айқындайды. Діннің бүл типіне Буддизм 
(терістік дін) жатады. Акыр соңында, алғашкы К^діреттіліктіц
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үшінші кезеңі болмыстың біртұтастығы мен толықтыгы барлыгы- 
ның бірлігі ретінде оңқай сипатталады, ол барлығын қамтитын, жа- 
сайтын күш, бейне бір тірі Құдай, ол — «бэрі». Қүдайдың бүл гүсінігі 
(оццай дін) христиандықта дамиды.

Буддизімнін ежелгі үнді брахмашпылдықтан шығып Индия- 
дан басқа да елдерге тараганы сияқты, Иисус Христостың да ілімі 
ежелгі еврей халқының діні иудаизмнен пайда болып, халықаралық 
әлемдік діндердің біріне айналды. Христиандықтардың қасиетті 
мэтіиінің жинағын ежелден бастап-ақ қарапайым түрде «Кітап» 
деп аталынды. «Библия» грек тілінде де «Кітап» деген мағынаны 
білдіреді, негізінде екі бөліктен тұрады. Біріншісі, Библияның хрис- 
тиандықтар мен иудаизмге ортақ ең көне бөлігі «Ветхий Завет» деп 
аталынады. Оған христиандық Библияга екінші бөлігін қосады, 
онда иудейлік Библияда жоқ «Новый завет» (Ж аца өсиет).

Өсиет діні, ягни адамдардың біртұтас жэне қүдіретті Құдайдан 
алған өсиеті алғаш рет біздің д.д. II мыңжылдықтарда Атлант 
теңізінің жағалауы мен Евфрат өзенінің арасында Аравия жерінің 
солтүстік бөлігінде көне заманнан бері көшіп жүрген ежелгі 
еврейлердің мал шаруашылыгымен айналысатын тайпаларының 
ортасында пайда болды.

Б.д.д. 1900 ж. Халдейде өмір сүрген (Месопотамидің оңтүстік 
бөлігі) Авраам есімді тайпанын көсеміне Қасиетті Жазу бойын- 
ша Қүдай келіп: «Мен қүдіретті Құдаймын, менің алдымда таза бол 
және Менімен сенің араңа өсиетімді қоямын...» деген. (Быт. 17, 1-2)

Б.д.д XVII ғ. Ніл атырауының шығысына қараған жагындагы 
еврей тайпалары Египет фараондарының қол астында болды, сол 
себептен Авраамға сенуді олар ұмытуға айналды. Бірак б.д.д. 1230 
ж. Моисей еврейлерді Египет патшалығынан «Израилдің үлымын» 
дегендерді шығарып алды (Пасха ежелгі еврейшв -  «нәтиже», 
«соңы» десен үгымдарды білдіреді -  осы оцигага арналган көне 
өсиеттік мереке). Синай тауының етегіндегі уақытша тұрақта 
«әкелер сеніміне» оралған босқындарға Моисей зандарды жәрия 
етті. Оның негізі болып Моисейдің 10 өсиеті саналды, Кейіннен 
Иисус Христос оны христиандық сенім іліміне сақтап калдырған 
еді. Олардың мэнісі Жаратушы, әлемнің Иесі тек қана бір Құдайдың 
талабын құрметтеуге саяды жэне пұтқа табынушылықка тыйым 
салынған, сонымен катар кісілік нормаларының негіздері: эке мен 
шешені қүрметте, кісі өлтірме, үрлық жасама, зинақорлық жаса-
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ма, жала жаппа, қызғанба. Синайлық заңдар жиынтығы «әлемде 
адамдардың абройын, ар-намысын жэне таза адамгершіліктің негі- 
зін жасады... Енді алғаш рет қоғамдық тендікті жария етті» -  дэл 
осылай Моисейдің өсиетін дін ілімін зерттеуші провослав А.Лопу- 
хин багалайды. (Лопухин А. Библейская история Ветхого Завета. 
Монреаль. 1986)

Израилдықтар б.д.д. XIII ғ. таман, Ханаандық деген жерге орна- 
ласып жэне сол жердегі жергілікті ханаандықтармен жэне фини- 
кийліктермен араласып, олардың жергілікті ғибадат қылатын Ваала 
(Күн), Астарта (Ай) сияқты пұтқа табынушылық құдайларын аздап 
болса да қабылдады. 1100 жылдар шамасында теңіз жағындағы 
филистимляндықтар баса көктеп кіріп Ханаан қаласын жаулап 
алған, солардың аттарына байланысты грек тілінде Палестина де
ген жер аты гіайда болды. Филистнмляндықтарга қарсы көтеріліс 
ойдағыдай аяқталғаннан кейін X ғ. Дэуіт патшаның тұсындағы 
Ніл өзенінен бастап Евфратқа дейінгі алқапты алып жатқан израил 
мемлекеті пайда болды. Оныц астанасы ханаандық көне қорган Ие
русалим болып кала берді.

Израилдік патшалардың басына зэйтүн майын жағу дәстүрге 
айналды, ол шығыста мықтылықтың символы болып саналатын. 
Сол себепген патшалар, кейде әулиелер, көрегендер «Помазанник- 
гер» (басына май ж агушылар) деп аталды. Ежелгі еврейше «По
мазанник» -  «Мессия», ал грек тілінде -  «Христос». Кейінректе бүл 
атақты Қүдайдың өкілі -  Болашак Патшага ғана жатқызатын бол
ды. Оның келуі иудейлік әулиелер арқылы болжаланды. Сонымен 
Исай пайғамбар Мессияның -  тандаларлық нэрестенің Қүдайдың 
¥лы, элемнің Князі келетіндігін алдын ала болжады, ал пайғамбар 
Премия (б.д.д. 630 ж ылдар ш амасында) Қүдай адамдардың 
жүрегін әлпештейтін Жаңа өсиеттерін беретін күн де болады деп 
түжырымдады. Мессия Дәуіттер руының үрпақтарынан жэне ол 
Вифлеемде туады деген сенімдер болды.

Б.д.д. 586 ж. ассирийялык патша II Навуходоносор Иерусалим- 
ді алып еврейлердің басым көпшілігін «Вавилон тұтқындығына» 
апарды. Б.д.д. 140 ж. израил мемлекеті қалпына келтірілді, бірак 
(б.О.д. 63 ж.) оны рим әскерінің қолбасшысы Помпей жаулап алды 
жэне Рим империясының провинциясы болып қалды. Иисус Хри
стос туар қарсаңында оны римдік сенаттың сыйлаған Иудей патша-
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сы деген атагы бар Ирод баскарды. Ал Ирод өлгеннен кейін оның 
патшалығы балаларына бөлінді. Бүкіл Иудей жеріндегі билікті Рим 
бекіткен наместниктер арқылы жүргізілді.

Жаца дэуірдің басталуын Христостың туған күнінің қүрметімен 
байланыстырса да, шындыгында Хрстос б.д.д. бірнеше жыл бүрын 
дүниеге келген. Қазіргі нақтылықтар бойынша бүл шамамен 6 жэне 
4 жыл аралықтарында болған. Иисус Христостың нақты туған күні 
белгісіз. Ол уақыттары жыл санау деген болмаған. VI ғ. монах Дио
нисий Римнің негізі қаланған 754 ж. Христостың туған күніне жаң- 
сақтықпен жатқызды. Бүл жыл жаңа дәуірдің жыл санағының басы 
болып саналды. Алайда Библияда Христос Ирод патшаның кезіңде 
туылған деп айтылған, ал ол болса б.д.д. 4 ж. өлген. Сонымен, 
«Христос рождествосы» біздің дэуіріміздің I жылы Иисусқа 4-6 жас 
болған. Сол уақыттағы Иудейдегі жағдай тынымсыз, үрейлі болган. 
Қарапайым адамға барлық жағынан қысымдық жасаған. Мытарлар 
(салың жинаушылар) империялық салымдарды қағып алып отыр- 
ган, «жер салығын» иерусалимдік шіркеуге беретін. Рим мен Азия- 
ның «варварлық» халықтарының арасында түспатүс калган Пале
стина эртүрлі сенімдегі адамдармен толыққан болатын. Көпшілігі 
пүтқа табынушылар еді. Самаряндықтар (ассирийя патшалыгының 
үрпацтары) иудаизмді қабылдағанмен өз діндерінен де бас тартқан 
емес.

Діншіл иудейлердің де іштерінде діни келіспеушіліктер бол- 
ды. Әртүрлі бағыттар жэне секталар жэне солардың ішіндегі ең 
көп белгілі болғаны өздерін «Жаңа өсиеттің адамдарымыз» деп 
есептейтін ессее сектасы болды. Сауатты адамдардың арасында 
ойлыакылды (разум) сенімнен жоғары қоятын антикалык филосо
фия идеясы тарай бастады. Бірақ, римдік басқыншылар жергілікті 
жердің дәстүрлерімен санаспай өз қүдайларына ғибадат қылуға 
міндеттегендіктен жалпы халықтық ашу-ызаны туындатты. Осыдан 
әлеуметтік және діни қайшылықтардың негізінде эргүрлі ереуіл- 
дер мен көтерілістер туындап, оларды римляндықтар қатал басып 
отырды. Иудеи халқы шиеленіскен жагдайда олардан құтылатын 
жэне қүтқаратын Мессиияны күтуде болды. Иисус Христостың 
алдындагы ізашар шоқындырушы Иоанн «Тәубеге келіңдер, өйт- 
кені Қүдай Патшалыгы жақын» деп жар салды.

Осындай қайнаған оқиғалардың арасында Иисус қалалар мен Га- 
лилеидіңтүрғын жерлерін аралап, синагогтарда жэне ашык аспанның 
астында өзінің уагыздарымен сөз сөйлеп, адамдармен эңгіме жүр-
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гізді, ауруларды жазды. Оны тындау үшін көптеп адамдар жиналатын 
болған. Христиан шіркеулерінің болашақ апостолдары -  оның ізбасар 
окушылары пайда болды. Иисустың уагыздаушылық қарекеті ұзаққа 
созылган жоқ: 27 ж. бастап 30 ж. иудейлік алғашқы дін кызметшіле- 
рінің префектісі Понгии ГІилаттың талап етуімен жазаланды.

Пилатты қарапайым түрде Иудейдің прокураторы деп атаған. 
Бірақ 1961 ж. «Понтий Пилат, префект Иудей» деген жазуы бар 
тас плитка табылтан. Сонымен, Пилат қарапайым прокуратор бо- 
лып кана қоймай одан да жоғары дэрежесі болган: прокуратор 
негізінде салық жинаумен тана шектелген, ал префект ататы про- 
винцияны басқаруга қүзыры болган. Сол себептен жазалау ше- 
шімдері тікелей прокуратордың қызметіне енбесе де Иисусты жа- 
залауды Пилат жүргізген.

Егер Пилатқа Иисус Христосгың ілімі Рим империясының мем- 
лекеттік діні болады жэне әлемде ең бір таралған діннің біріне ай- 
налады дегенде, ол әрине есі кеткенше таңырқаған болар еді. Ии
сус ол үшін уагыздаушы еврейлердің бірі болатын, және де оның 
ойларының алшақтықтары аса маңызды да емес еді. Римляндықтар 
үшін Иудей үлы Римнің сырт жагындағы қиеынсыз дінге шокы- 
натын және қасарсып содан айрылмайтын варварлар, артта қалған 
жэне надан халықтар қоныстанған майда провинция болатын.

Помпей Иерусалимді үш ай қамап, шабул жасап алғанда, ол 
Қасиеттілердің Қасиетін көрсетуді талап етті -  иудейлер өздерінің 
храмдарындағы күпия орынды солай деп атайтын, эрі ол жерге дін- 
нің алғашқы қызметшілері жылына бірақ рет кіруге рүқсат етіл- 
ген. Пүтқа табынушылардың ойынша онда өздерінің храмдарын- 
дағыдай қастерлі нэрселер, қүдайлардың символикалық белгілері, 
қүнды заттар бар деп үқты. Ал Помпейдін алдыңда Қасиеттілердің 
Қасиеттісін көрсеткенде бос қуыс бөлме ғана болған. Римляндық- 
тар еврейлердің көзге көрінбейтін нэрсеге сыйынатындығына таң 
қалған, әскерлер храмнан үнсіз аңтаң сезіммен жэне ырымшылдық 
қоркынышпен шығып кеткен. Иудейлік сенім римдіктер үшін 
қауіпті эрі оғаш көрінді. Кейіннен де олар иудаизмнің бір тармағы 
есебінде саналатын христиандықтарға да солай қарады. Ізбасар 
-  оқушыларының жазған Евангелиясында көрсетілгендей Иисус 
Христостың өзі тындаушыларын Моисейдің өсиеттеріне еруге 
шақырған. Нагорлық уағызында ол былай деді: «Мені занды бүзу 
үшін келді деп ойламандар; Мен бүзу үшін келген жоқпын, бірак 
орындау үшін» (Матф. 5,17).
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Алайда, Иисус діни ұйғарымдардың міндетті түрде орында- 
лу қажеттілігін болдыруға тырысқан иудейлік фанатиктер мен 
фарисейлердің кейбір талаптарына қарсы шықты. Иисус сенбі күні 
жүмыс істеуге салынған тыйымға ашықтан ашық қарсы шықты. Бүл 
заң өте катал болатын, тіптен сотые кезінде еврейлердің бір тобын 
толыгынан жойып жіберген, өйткені сенбілік заңын бүзбас үшін 
олар өлімді тандаған. Иисус, «Адам сенбі үшін емес, сенбі адам 
үшін», - деп сендірді. Ол тагамды салт жоралар арқылы шектеу- 
ге болмайды деп есептеді, сыртқы құдайшыл касиеттерге жэне эр 
түрлі ырым-жораларға онша мэн берген жоқ.

Фарисейлер Иисустан еркінойлылық пен күпірлікті (діннен 
азгандъщ) көрді. Оларды қарапайым назареттік ұстаның өз бетімен 
оқытушы жэне дін қызметкері функциясын атқарып, олардың бе- 
делімен санаспағаны ашындырды. Олар оны өзін Мессиямын деп 
жэне оның үстіне Қүдайдың Үлымын деп касиетті нәрсені кор- 
лаганы үшін; пүтқа табынушыларды Қүдай патшалығына кіруге 
лайықты екендігін мойындаганы үшін; ол өзіне «Иудейліктердіц 
патшасы» атағын бергені үшін кінэлады.

Бір күні храмдағы орнатылтан тәртіпке қарсы ашумен Иисус 
«қолдан істелінген храмды» жоқ қылып оның орнына үш күннің 
ішінде жаңа «колдан жасалынбаған» храмды түрғыза алатынды- 
ғын айтқан. Бүл иудейлік заң бойынша қасиеттілікті қорлағаны, 
Қүдайдың өзін қорлағанымен тең еді. Иисусті керген крест аға- 
шында «Иудейлік патша» деген жазу болды. Ол өзін еш уақытта 
олай айтқан емес еді. Пилаттың, сен өзінді иудейлердің патшасы- 
мын деп есептейсің бе деген сүрақка, Иисус: «Менін патшалығым 
бүл әлемнен емес», одан эрі, одан да жоғары патшалык бар, ол пат- 
шалық -  рух, ақиқат патшалығы деп түсіндірді. Эрине оны Пилат 
түсіне алған жоқ. Осылардың бэрін иудейлік руханилықтың жоғары 
органдары Құдайға қарсы жасалынған қылмыс деп шешіп, Иисусты 
сенімді қорлағаны үшін өлім жазасына кесті.

Христиандық сенім ілімі адамды Қүдай жаратқандығы, жүмак- 
тагы Адам мен Еваның күнэкарлануы, жердегі олардан кейінгі 
ұрпактарының өмірі, жалпы көне өсиеттегі элемнің жаратылу та- 
рихы туралы иудаизмнен мүра қылып алды. Бірак Иисус Христос 
эулиелердің болжағанындай адамдар алдында көне өсиеттегі Мес
сия бейнесінде болмады. Ол қатал айыптаушы және күнэкарларды 
жазалап, шыншыл такуалар үшін Жер бетінде жүмақ орнататын
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құдіретті күш емес, элемді құтқару үшін ол күш қолданбайды. Ол 
жазаламайды, кайта адамдар үшін өзі азапқа үшырайды. Оның үсті- 
не ол Қүдайдың өкілі емес, Құдайдың өзі -  Қүдай бала, адамдарды 
сүйетін жэне олар үшін азапқа түсетін, адам бейнесіндегі Қүдай.

Қасіретті Мессия, Азаптанушы Қүдай -  бүл түсініктер діни са- 
надатөңкеріс жасады. Қүдайдың бүл жаңа бейнесінде, Иисус Хрис- 
тостың түлгалығында — христиандықтың қүпия күші бар. «Егер 
біз Христос ілімінің бүткіл теориялық және кісілік мазмүнын 
қарастырсақ, онда оны Евангелиден тапқан болар едік, ал ондағы 
басқа діндермен салыстырғандағы айырмашылық жаңалыгы 
Христостың өзі туралы ілімі, өзін жүзеге асырылған ақиқат ретінде 
өзін көрсетуі». Ол Қүдайды адамдарға жақындатудың амалын тап- 
ты. Иисус Христос-ш ексіз адам жүзді, көрінбейтін, белгісіз Қ үдай- 
эке. «Мен жалғыз емеспін, бірак мен жэне де мені жіберген экемін»; 
«Мен экеденмін, жэне эке менде» (Иоав. 8, 16; 14, 10). Әкеге жол 
оның Баласы арқылы жатыр. «Егер Қүдаймен қосылысуға бол- 
маса, Қүдай адаммен болады» -  дейді протоиерей А. Мень. Басқа 
діндерге қарағанда христиандылық нирвана жағдайына толыгы- 
нан енуге немесе жогары күштің еркіне бағынышты болуға емес, 
адамды Христоспен тікелей жеке кездесуге жэне өз жанынан Хрис- 
тосты табуга шақырады.

Сол себептен христиандылықта «сенім, үміт, сүйіспеншілдік» 
үштігінің ерекше маңызы бар. Бүл христиандық маңызды рухани 
қүндылықтар дінге сенушілердің Иисус Христосқа адам жүзді Құ- 
дайға деген жеке эмоционалдық қатысуынан туындайды.

«Сенім заң ісінен жоғары», -  дейді апостол Павел. «Адам заң 
ісіне байланыссыз сенумен ақталады» (Поел, к римл. 3, 28). «Заң 
ісі» -  бүл тэртіп ережелерімен жэне діни дәстүрлерді орындау. 
Павелдің айтуынша, егер адам оларды орындамаса да, сенім жан- 
ды қүтқара алады. Бірақ бүл жерде Қүдай бар дегенге тана сену 
емес. Христиандықта сенім белгілі бір нэрсеге ғана емес, сенім 
-  сену ретінде, сенім -  сенімділік ретінде үғылады. Ежелгі еврей 
тілінде сенім сөзі (эмут) сенімділік (омен) сөзінен шыққан. (Осыд- 
ан лепт і сөз «Амин!» -  я т и  «Сенмді», «Сенемін», «Сендім» осыдан 
кейін қуран оқылады.) Жерге Христос бейнесінде келген Қүдайға 
рухы әлсіз, күнэкар болса да сенімді болу керек, жэне бүл оған 
құтқарылу үмітін береді. Сонымен сенім үмітпен байланысты. 
Бірақ қүтқарылу үміті Қүдайдың қайрымдылығының кепілдігі
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емес. Үміт -  қажетті, бірақ жеткілікті жағдайы емес. Рахаттылық өз 
еркіңнің тілегімен табылмайды, ол игілік адамның емес Қүдайдың 
еркімен «беретін» сыйы -  Қүдай сыйы. Міндетті түрде берілетін 
сыйлық үшін емес, тек қана сену қажет жэне шексіз үміттену керек. 
Сенім мен үміттін тірегі Құдайга беген сүйіспеншілдік болу керек. 
Көрінбейтін қүдіретті жақсы көру әрине қиын, бірак Қүдай адамды. 
Иисусті жақсы көру басқаша іс. Қүдай дегеніңіз Сүйіспеншілдік». 
Иисус Христос адамдарды өзінің соңынан «Қүдай Патшалығына» 
шақырады. Бірақ бүл патшалық, «бүл әлемдік емес». Бүл -  рухтың 
патшалығы. «Құдай Патшалығы қашан келеді деген сүраққа, оларға 
жауап берді: Қүдай I Іатшалыгы белгі бейнесінде келмейді, және де 
«мінекей мына жерде», немесе «әне ана жерде»,- деп айтпайды. (Лк. 
17, 20-21). Қүдай патшалыгы Жерде де емес, және аспанда да емес, 
адамдардың рухани жанында құрылу керек. Иисусті элеуметтік 
жэне саяси күрес мэселелері қызықтырмайды, ол қоғамды өзгертуге 
шақырмайды.

Оның идеясы -  адам жанын қайта өзгерту, олардың руха
ни, кісілік қасиетін тазарту жэне жоғары дэрежеге көтеру. Қүдай 
патшалығына қогамдық емес кісілік қасиетті түбегейлі өзгерткенде 
ғана жеткізеді. Христиандық кісілік түсінігі адамзат мәдениетіне 
қосылган үлкен жетістік.

Христиандык кісіліктің принциптері Иисустың Нагорный уағы- 
зында баяндалған: «өз жауларыңды сүйіндер, сізді коре алмай- 
тындарға кайрымды болындар, сіздерді қаргагандарға баталарыңды 
беріндер жэне сіздерді ренжіткендер үшін мінэжат жасандар. Жа- 
гыңнан ұрғанға, келесі жағынды тос, жэне сырт киіміңді алып 
жатқанға іш киімінді жэне көйлегіңді алуға кедергі жасама. Кез кел- 
ген сенен сүрағандарға бер, сенен алғандарды қайта сүрама. Адам- 
дар сізге қандай кылық жасағанын қаласаңыз, сіз де оларга соны 
істеңіз... Сонымен, қайрымды өздеріннін экелеріндей, қайрымды 
болыңдар- Біреуді тергеме, тергелуші болмайсың; біреуді кінэлама, 
кінэлі болмайсың; кешіре біл, жэне кешірілген боласың; бер жэне 
саган да береді...». (Лк. 6, 27-38)

Күдай патшалығына «рухы кембағалдар» жұпынылар, момын- 
дар, тақуалар кіреді дейді Иисус. Оны іске асыру -  сүйіспеншілдік 
салганаты, пайдакүнемдік, кекқұмарлық пен тэкаппарлықтан гөрі 
қайрымдылық пен көнгіштіктің, жүректен гөрі ойлыақылдың (раз
ум), дөрекі күштен гөрі кісіліктің тазалығы.
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Буддизмге қарағанда христиандылық күнэкарлык пен жаман- 
дыққа қарсы күрестегі азаптың тазарту роліне сендіреді. Оның иде
алы буддалық даналардың азаптан қүтылу жэне алансыз тыныш- 
тық емес қайта Христос жасагандай күштеніп жэне өкінуге ынтық, 
барлык адамдардың күнәсі үшін азаптануға дайын. Қүдайдың ал- 
дындағы тіл алғыштықтан бастап, дін қызметкерлеріне бой үсыну, 
азапқа кайыспай шыдау, еркімен кедейшілдікке барганға дейін 
адамдарға риясыз қызмет ету үшін адамдар Христостың соңына 
еріп «эркім өз қайгысын өзі көтеру керек» болды. Осыдан барып ол 
жамандықты жеңу жолына түседі және «Құдайға жетеді», Егер ол 
бүл жолмен жүре алмаса, онда оның Христостың өлгенін дүрыс деп 
тапқаны жэне бақилыққа мерт болады.

Иудеилік қарапайым жүрттың ортасынан шыққан адамзаттың 
жэне күдайдың үлы Иисус Христосқа деген сенім -  жаңа діннің ба- 
стамасын жасағанына, сол діннің аясында пайда болып шеңберінен 
шыгып кетуіне Пилатта, Синедриона да түсінбеді. Мүны Иисустың 
жазалануынан кейін Иудеиде күрыла бастаган христиандық алға- 
шкы қауымдастықтардың мүшелері де түсінбеді. Олардыц «наза
рян» деп аталатын (Назарет цаласынан ш ы щ ан агаш үстасы  
Қудіретінің табигатына сенетін еврейлер өздерін осыпай атай- 
тын) бүл қауымдастықтардың саны бірінші гасырда тез өсе баста- 
ды. Жаңа өсиеттің шіркеулері Көне өсиет шіркеулерінің ішінде бо
лып, христиандықтар иудейлік храмдарда сыйынды.

Христос ағашқа керілгеннен кейін Иисустың апостолдары, шә- 
кірттері өсиеттерін жалгастырып дінді уағыздау үшін елелге та- 
рап кетті. Рим империясының жан жағында иудеилі-христиандық 
қауымдастықтар пайда бола бастады. Ол еврейлердің империя 
аумагында таралуына ықпал жасап, ақыр соңында рим эскерлері 
иудей көтерілісшілерінің тасталқанын шығарып, ирусалимдік хра- 
мның қиратылуымен аяқталды. Дэл осымен кабаттас фарисейлер 
және «шыни» иудейлік діннің қорғаушылары еврей халқының 
бірлігін сактауға тырысып Христостың ізін қуушыларды діннен 
безгендер деп жариялады.

Бірінші ғасырдың соңына қарай иудаизм мен христиандық акыр 
сонында бір-бірінен бөлектеніп бітті. Иудейлі-христиандылық ке- 
зеңі аяқталды. Христиандықтардан бөлектену діншіл еврейиу- 
даистерді үлттық шектелуге жэне басқа әлемнен діни оқшаулануға 
соқтырды.
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Ал христиандықтар үшін «Эллин де, иудей де, сүндетке оты- 
рғызу да, отырғызбау да, қүл да, еріктілер де жок, бірак барлығы 
барлығында Христос», олар ұлтаралык сипат алып жэне әлемге тез 
тарай бастады.

I ғ. екінші жартысында апостолдар Матфей, Марк, Лука жэне 
Иоанн, Иисустың іс-әрекетін баяндайтын Евангелияны жаз- 
ды. Апостол Павел барлық жерде кала мен шеткері аймақтағы 
шіркеулерді біріктіретін біртүтас хистиандық шіркеуді (еписко- 
патты) қүра бастады.

Христиандылықтың рим жерінде тарала бастауының бірден- 
бір себебі I-1II ғғ., Рим империясыныц барлық тагітарын қамтыған 
рухани дағдарыс болды. Енжарлық, адамгершілікке жат кылықтар 
императорлардың мемлекетті басқарудан шеткерілеткен Римдік 
аристократтар түқымын қамтыды. Өзіне қаратқан шеткері аймақ- 
тагылардың бастапқы тэртіптері бүзылып адамдар өздерінің ко- 
рлығын сезді. Жер-жерде қүлдар көтерілді. Грек-римдік қүдайлар 
күрметтілігінен айрыла бастады, римдік абыздар күлкіге айналды.

Өзге жердің сыйынуларына көңіл аудару. гүрлі қүпиялық мис- 
тикалар, сиқыршылык римдіктердің ортасында модаға айнала ба
стады. Осылардың аясында жүбату мен үміт беретін, қүтқарылу- 
дың жолын ашатын христиандылық, дін ретінде көріне бастады. 
Алғашқыда христиандықтың адамдарды Күдайдың алдыңда тең 
екендігіне сөндіруі негізінен қоғамның төменгі топтарының наза- 
рын аударды. Қалайша Иисустың төңірегінде қарапайым еңбек- 
шілер, шаруалар, балықшылар жиналса, солайша христиандық 
шіркеушілердің төңірегіне жоқ-жүка адамдардьщ кауымдастығы 
мен бауырластықтары жиналды. Римдік қоғамның жоғарғы қалау- 
лылары бүл күдікті кауымдастықтарга дүшпандық түртыда карады.

Мемлекеттік өкімет христиандық қауымдастықтарды «қүдай- 
сыздықтары» үшін, (өйткені олар мемлекеттің Римдік дінін цабыл- 
дсшады, арнайы гибадат цылудан бас тартты), «императорға тіл 
тигізгені» үшін, (өйткені олар мүсінніц алдыида құрбандық шалма- 
ды) кугынға душар етті. Олар кұпия түрде ғибадат жасауға мәжбүр 
болды. Олар туралы жабайы өсектер тарады. Жас балаларды өлтіру 
және қанымен тазалану сияқтылар христиандылыктарта жабылды. 
Өздерінің қүпия жиындарында олар жаппай күнэкарланады, түрлі 
сыйқырлар арқылы қуаңшылықты, ауруларды шакыра алатындығы 
туралы әңгімелер айтылды.
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Алайда, уақыт өте христиандыктарға Римдік аристократтары- 
ның өкілдері қосыла бастады. IV ғ. басында Константин императо- 
рының уакытында христиандық шіркеуді мемлекеттің өзі мойында- 
ды. Осыдан соң, кугындалудан тез арада үстемдік етушіге айналды.

Ежелгі Греция мәдениетіндегі өнер. Ежелгі Греция өнерінің 
стилі адамға сай, айқын, байсалды, үйлесімді, оптимист Греция 
өлшемге негізделген қағидаларды кұрмет тұтты. Шпенглердің ой- 
ынша бұл стилдің «көне символикасы» шектеулілік, осы дененің 
сезімі. Греция классикасы эсемдік идеалын көзге көрінетін және 
сезілетін сәулетшілік, мүсіншілік, драмалық өнер туындыларын- 
да нақты түрде көрсетті. Антикалык храм өзінің зәулімділігімен 
жаншымайды, ол адаммен шамалас. Ежелгі грек ең әуелі сыртқы 
денесімен эсем.

Дене қүрлысының әдемілігі аса қүрметтелді де оған ұзак жат- 
тығу мен гимнастиканың нэтижесінде қол жеткізді. Тарихшы- 
лардың айтуынша, денеге табыну элеуметтік саяси мэселелерді 
шешуде аса кұдіретті дем берушісі болды. Спарт патшасы Агеси- 
лай өзінің сарбаздарына кайрат беру үшін, тұткындалған персілерді 
шешіндіріп саптың арасынан өткізген. Олардың дейді тарихшылар, 
төзімсіз, нэзік денелерін көрген гректер барынша кекетіп күліп, 
жек көрген жауын жеңетініне толык сеніп алға карай үмтылған. 
Денеге табынудың аса күдіретті болғандығы сонша, оның анадан 
жаңа туғандай жалаңаштығы үятты сезімді тудырмаган. Қылмыс 
жасады деп айыптаған афина қаласының аруы Фрине, сот алдыңда 
өзінің киімін шешіп тастағанда тэнінің сүлулығынан есі кеткен сот 
мүшелері бірден актап жіберген.

Адамның денесі барлык грек мэдениетінің түрлерінің өлшемі 
болды. Грек филосфиясын әсемдік жэне үйлесімдік эстетикасын- 
сыз түсіну мүмкін емес. Грек математикасы, физикасы, астрономи- 
ясы «мүсінделген жэне сезгіштенілген». Грекгердің барлық өнері -  
сәулет өнері, мүсін өнері, поэзиясы, драмасы эрі әсемді, эрі нәзікті.

Тэн жэне мәнерлі эсемдіктер өнердің сәулет пен мүсін түр- 
лерінде өзінің толык көрністерін тапты. Соғылып жатқан храм- 
дардың математикалық есептеулерінің өзі адамның денесімен 
үйлестірілді. Қандай да бір қүрылыстар болмасын ертедегілердің 
негізгі өлшемдері адам денесінің мүшелерінен (саусацтар, алацан, 
өкше, шынтақ және т. 6.) алып пайдаланған. Ержүрек, айбат- 
ты дориялық багана (колонна) дене кұрылысы куатты, аяғын нык
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баскан, ешқандай безендіруді қажет етпейтін жэне әсемділігі шегіне 
жеткен ер адамның пішініне ұксайды да, талшыбықтай бұралған, 
нэзік, сымбатты ионилік алып бағанасы әйелдің пішінімен салы- 
стырылады.

Б.д.д. XII ғ. -  Грециядағы жалпы мэдениеттің жаңа типі, оның 
ішінде көркем мэдениеттің, «Гомер дэуірінің» бастапкы кезеңі бол- 
ды. Греция кола дәуірінен темір дәуіріне ойысты. Бірак материалдык 
мэдениеттің мүмкіндіктерін іс жүзіне асырған, ал, жалпы мәдени 
деңгейі төменгі сатыда тұрған халықтар болды. Қола дәуіріндегідей 
кайтадан қалалар киратылды, сарайлардың салынуы тоқтатылды, 
жазу тәсілдері де ондаған жылдарға үмытылды. Бейнелеу өнері, 
көркем қолөнері кэсібімен алмастырылды.

Бүл, көркем кол өнер кәсібі кезеңінде, бүйымдарды тамаша етіп 
колдан жасайтын шеберлер өте жоғары бағаланды. Әрине, бұл жер- 
де коршаған ортаны бейнелей салу немесе өз әсерін калдыру негізгі 
максат болған жок, мәселе кайта табиғаттағы бар заттарды пайда- 
лана отырып, онда жок затарды шығара алатын адамның шебер 
қолының іс-эрекетінде болды.

Дүниені поэтикалык қабылдаудан гөрі, талдау мен арифметика- 
лык есептеу үстем бола бастады. Бүл адамның ақыл-ойының таби- 
ғаттан тәуелсіз бола бастауының айғағы еді. Кейбір зерттеушілердің 
пайымдауынша, ыдыстық форманың өзінде ақыл-ойға сыйятын 
«адамдандыру композициясын» жасауға деген талпыныстары 
байқалды. Осы калыптың тұрғысынан сымбаттылық, реттілік стиль 
«әлемдік модель» түрінде кабылданды да, табиғаттағы хаоска кар- 
сы койылды. Қатал арифметикалык есеп, ыргак пен симметрия, 
кейін философиялык жэне көркемдік негіздеме алған идеяны іс- 
жүзіне асырды. Сандар аркылы заттар мен кұбылыстардың тек ғана 
негізгі касиеттерін аныктап кана коймай, сонымен қатар әсемдікті 
математикалык ережелермен корсете отырып адам айтқысыз 
эсемдікті жасауға болатындығы дәлелденді.

Сүйектен және коладан жасалынған шағын мүсіндер, хайуа- 
наттардың, сарбаздардың түрмыс тірпгілігінің көрністері сиякты 
майда пластикалар дамыды. Олардың кейбіреулерінен олимпиада 
күдайларын байкауға да болады. Монументті мүсіндер етек алып 
дами бастады, ал мүсіншілер болса адамның денесін тірі жанға 
ұксату жэне еркін бейнелеу мүмкіндіктерік іздеді. Дегенмен мәде- 
ниеттің шыңы Гомердің өнегесі болды.
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Архаика дэуірінде (б.д.д. VII-VI гг.) сәулетшілердің, ваза 
жасаушылардың жэне ұкыпты жер өңдеушілердің беделдері үстем 
болды. Нағыз өмір туралы түсініктерін күнделікті ғүмырдың 
кызыктарының төңірегіне дейін тарылтып (Архилох өлең жолда- 
рында), жолдас-жоралар тойларын жэне өмір рахатын (Анакреоит 
туындылары), махаббат пен сезімнің шынайлығын жырлайтын 
поэзиядағы Сапфо лирикалары дами бастады.

Поэзиямен үйлесе отырып өзінің тамаша жемісін, ырғақты 
биді берген Музыка дами бастады. Архаикалык кезеңде храмдар 
тұрғызу ерекше етек алды. Мысалы, олимпиада қүдайларының 
эдемі мүсіндеріне аса сәулетті жэне сэн-салтанатты мол үйлер са- 
лынды. Көк жэне қызыл түстерге бояған «күдайды құрметтеген» 
храмдар салынды. Дегенмен архаика кезеңінде грек өнерінің негізгі 
бағыттарын толығынан вазаға жазудан көруге болады.

Бірақ қара-көлеңке бейне пішіндер, заттар көлемі мен кеңістікті 
толығымен бере алмағандықтан, кара бейне пішінді жазу кызыл 
стилмен аумастырылды. Оның фоны кара лакпен жабылды да, ал 
адамдар мен заттардың кескін-келбеттеріне ашық, кызыл-күрең 
лайдың түсіндей бояулар калдырылды. Мүнда көлемді етіп көрсете 
білу үшін адамдардың кескін-келбетінің фонын сэл бүрылып тұр- 
ған кезін бейнелеу үтымды болды. Осыдан кеңістікті белгілеуге 
ягни бірінен кейін бірі орналасқан нәрселерді бейнелеуге мүмкін- 
дік туды. Бүл адамдардың бейнесін реалды жағдайға жакындатып 
беру үшін мүсіндердің дэл сол кездегі талпынысын айкындады 
жэне дамытты.

Классикалық кезеңдегі антикалык мэдениеттің орталығы Афина 
болды. Бүл жерде қоғамдық ойлар мен көркемдік іс-әрекеттің та
маша жетістіктері шоғырланды. Афина мемлекеті өзінің азаматта- 
рына, түрлі мерекелер мен театрларға баруға мүмкіндік туғызып, 
олардың мәдени өміріне қамқорлык жасады. Кедейлеу, колөнерінің 
адамдары мен саудагерлерге театрға бару үшін жәрдем ақша берілді. 
Ұзак уақыт аристократтардың дэрежесіне жаткан спорттык жары- 
стар, енді барша халыктың еншісіне тиді. Залдары мен моншалары 
бар гимнасиондар, жастар жаттығатын жер -  палестрлер кезкелген 
афин азаматтарының пайдалану правосына берілді. Мүның негізгі 
мақсаты жан-жақты тұлғалық тәрбие беру еді.

Б.д.д. V ғасырда Афинада монументтік қүрылыс керемет қүлаш 
жайды. Бас аяғы екі оңжылдыкка жетпейтін уакытта Парфенон,
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Пропилай, Афиналық Жеңіс иесі сияқты храмдар тұрғызылды. 
Парфенонды салган Иктин мен Калликрат нағыз әсемділік пен 
үйлесімдікке қол жеткізген. Қаладан жоғары жэне үстем тұрған 
Акрополь классиканың кезінде де адамдардың ең кымбатты демо- 
кратияшыл еркін мемлекетінің рэмізіне айналғанды.

Архаикалық дэуір, өзін лирикалык көріністе тапқаны бізге бел- 
гш!. Б.д.д. V ғ. әдебиет пен поэтикалық шығармашылықтың орта- 
лығы болтан Афинада трагедия мен комедия кеңінен етек алып 
дамыды. Трагедия («текелердің әні» деген магынаны береді) -  теке- 
лердің терісін жамылып алып, шарап кұдайы Дионистің серіктерін 
бейнелеп, сатирашылардың айтатын хор энінен шығады. Бұл ұлы 
Дионисий жалпы мемлекеттік мереке болып бекітілгеннен шыгар- 
машылыктың ресми түріне айналды.

Грек трагедиясы, дэл Гомердің эпостары тэрізді, эстетикалық 
пен қоса тәрбиелік қызметін орындады. Трагедия авторлары жан- 
күйерлерін қызықтыруға тырысып қана қоймай, сонымен қатар 
қүдайдың зандылықтарының қалай орындалатындығын көрсетті. 
Трагедияларга грек мэдениетінің көрнісі болып катарсис (тазару), 
адамның өнегелік касиетінің артуы, адам жанына (зұльтдыңтар) 
немесе кеселді аффектілерден (долданган кез) тазарту сиякты үғым- 
дар толығынан бойлап енді. Аристотельдің пайымдауынша трагедия 
(қаіігы-қасіретіне ортақтасу ж әне үрейпендіру арцылы) кеселді 
аффектілерден тазартады. (Аристотель, «Поэтика», М., 1957. бет 56.)

Трагедияның гүлденіп шарықтау мезгілі Эсхил, Софокл, Еври
пид сиякты үлы драматургтардың аттарымен тығыз байланысты. 
Олардың әркайсысы адам мәселесін, оның тағдырын, әділеттілік 
пен игілікті күн тэртібіне койғанымен, бірак эркайсысы оларды 
өздерінше карастырып шешуге тырысты. Эсхил трагедиялары шын- 
дық, эділеггілік, игілік сияқты ұғымдарды, діни-этикалық шенберде 
айкындады: кұдайлардың белгілеген жэне бақылап отыратын, әділет- 
тіліктен кері айналмайтын эділ жаза атты заңы орын алды. Әдетте, 
Эсхилдің қүдайлары эділетті болғанмен, қүдайларға деген жаңа 
қатынастардың элементтері енгізіліп, «Шынжырланған Прометей» 
атты трагедияда, отты қолына түсірген адамдардың атынан Прометей 
қатігез, жек көрнішті тиран, қүдіртті Зевстке лағнат айтады.

Софокл трагедияларының дауы -  адам мен жазмыш арасындагы 
карамақарсы түрушылық. Қүдайдың дегені бэрінен де күшті, 
бірақ трагедиялардың адамдары да, ержүрек батырлары Софокл 
(495- 405 до н.э.) да жәй емес шетінен қайсар жэне кажымайтын
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тұлгалар. Креонт пен Эдипп, Анти
гона мен Электралар осының дәлелі.
Софокл трагедияларында аса толық 
түрде формасын кабылдау үшін, оны 
бір оралып айналып шығу керек.
Олар -  Праксителдін, Скопастың жэне 
Лисипптің шығармашылықтарында кай- 
таланады. Праксительдің «Гермес, нә- 
ресте Диониспен» және көркемдік мәде- 
ниеттің жаңа көңіл-күйінің көрністері 
бар: нақты тұлғаларға назар аудару, дер- 
бестік, өмір жолын жекелеп анықтау.

Адамға түлға ретінде назар ауда
ру Еврипид трагедияларында да өз жалғасын тапты. Қүдайдың 
қатігездігінде сөз жок, бірак олар бэрінен де күшті емес: адамның 
кайгы касіретінің бастамасы кұмарлык пен оның жанының 
қызбалығында. Еврипид адамның іс-кылықтарының себебін 
адамның өзінен іздейді де, ал кұдайлар мен батырлардың траге- 
диясын адам трагедиясына айналдырады. Егер Софокл, Аполлон 
алдыңда бас исе, ал Еврипид оны кекшіл деп есептейді. Ол, заңдар 
мен этикалық нормалардың пайда болуына құдайдың қатысы бар 
екендігіне сенімсіздік білдіреді. Оның ержүрек батырлары -  Ме- 
дия мен Федра, калыптасқан дэстүрлер мен салтсаналарға қарсы 
тұрады. Замандастарының айтуынша Софокл да, Фидий, Мирон, 
Поликлет сияқты, адамды қалай елестетсе солай суреттеді, немесе 
адамның кандай болу керек екендігін көзге елестетіп суреттеді.

Жеке адамға көңіл бөлудің артуы жалпы грек мәдениетіне тэн 
нәрсе болды да, ал оның барысы әсіресе Афинаның мәденисаяси 
өмірінде тіпті ерекше болды. Демократиялык кала-мемлекетте нор- 
малар мен принциптер күлталкан болып күйреді. Афина, Спарта- 
мен соғысты, оба ауруының індеті сияқты ауыр күндерді басынан 
кешіріп жатты. Ауыр қиыншылықтар ескі қалыптасқан ұғымдарды 
қиратып бұзды, дүниеде, оңай да, айқын да емес жаңа катынастар 
орын тебе бастады. Енді азамат -  ұжымдык емес, қайта жеке, 
қайталанбайтын, сирек кездесетін адам, идеал бола бастады. «Адам 
үшін игіліктің ең күштісі коғамнан тәуелсіз болу», деген философ 
Антисфеннің сөзі өзінің көрінісін жаңа мәдени кұндылықтың толык 
калыптасу жағдайынан тапты.

197



Жекелік пен ерекшелікке баса назар аудару көркем образдар- 
ды жасауды киындатып жіберді. Жаңа дэстүрлер, дүниені жаңама 
түрде бейнелейтін өнердің түрі -  сәулеткерлікке де өзінің салқынын 
тигізді. Сол себептен де Акропольдағы Эрехтейон -  Афина храмы, 
көзге өте карапайым көрінетін Парфенонға карағанда, өздерінің 
сыртқы көрністерімен бөлектеу.

Әрехтейон күрделі жэне ассимитриялы, оның ассимитриялық 
«Афина Киндқызы» атты мүсіндері ең алдымен эстетикалық қажет- 
тікті өтейді, нэзік әсемдік пен талғампаздықты өсіреді. Скопас іпы- 
гармашылығындағы сэулеткерлік пен мүсіншілік тіпті бөлекше бол- 
ды. Фидия кескін-келбеттеріннің маңғаздығына, тэкаппарлығына, 
Мирон мен Поликлеттің адам кейпіндегі құдайдың әдемілігіне, Ско
пас: қозғалысқа, қүмарлыкка, каһрлыкқа толы екпінді бейнелерді 
карсы қойды. Скопас бейнелерінде гректердің дүниеге жаңа қаты- 
насы, оган дегендегі айқындық пен гармонияның келмеске кетуі 
өзінің көріністерін тауып жатады. Адам өзін аяқ астынан шығатын 
трагикалық даулардың күтіп түратынын өткір сезіне бастады. Енді, 
өмірдің гармониясы мен куаныштары емес, қайта оның қайшылық- 
тары көзге ұрып тұрды. «Бір өлім хак болған соң, екінің бірін тандап 
алу керек: не дүниеге келмеу керек, не дүниеден тез кайту керек» -  
дейді ақын. (Культура Древнего Рима. В 2-хт. М.,1985. С. 82.)

Мүсінші Скопастың тас тұлғалары туралы пікірлер өте жиі кез- 
деседі. Оның «кайта тірілген құмарлык» мүсіні пластикалық бейне 
қозғалысқа, өмір талпынысына толы, яғни тасқа жан бітіре алған 
мүсінші. Ол, Ницше айтқандай, грек мәдениетіндегі Аполлон мен 
Дионис қүдайларында қарама-карсылығы -  өзара күреске түскен екі 
жақтың бастамасын бейнелейді. Дионис атына арналған думай мере- 
ке үстінде, адам жэй уақытта тиым салынатын жағдайдан құтылады. 
Ал енді, жан жақты өзін-өзі шектеген, тиым салынған жерге дио- 
нис мерекесінің эстетикалық дыбысы өзінің таңғажайып әндерімен 
баса көктеп енген жағдайда жеке адам өзіне салынған барлық 
Аполлондық тиымдарды үмытып дионистік қылықтарын іс-жүзіне 
асыруға тырысады. (Нищие Ф. Трагедшяың тууы, 2 томды шыг.)

Грецияның кейбір калалары, Шығыс қалаларының да, негізінен 
Александрия әдеби шығармашылыктың орталығы болды. Өз мем- 
лекеттерінің архитектуралык ескерткіштерімен жэне калаларды 
салу арқылы даңқын өсіру жолдарындағы өмірлердің талпыны- 
сы көбінесе сәулеткерліктің аса қарқынмен дамуына экеп соқты. 
Ғимараттарды безендіруге байланысты мозайка, декоративтік скульп-
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тура, эшекейленген керамика сияқты өнердің түрлері гүлденді. 
Эллинистік дэуірде қүдайлардың мүсіндерінің өзінде бүрынғы 
үлылық жойылды жэне оларда қатаң эстетикалық шама болмаған- 
дықтан кеудесі түскен кэрі балықшыны немесе тісі ырсиған карт 
әйелді көрсету салтқа айналды. Мүсіншілер алғаш рет адамды не 
нәресте, не каужыраған карт етіп көрсетуінің себебі, олар сырткы 
тұлға жэне бетбейнесі аркылы адамдык таза сезімді бергісі келді.

Эллинистік мүсіншілер өздерінің туындыларымен көрермендерді 
толғандырды жэне ол үшін жоғары көркемдік түрлерді іздеп тапты. 
Мүсіншілер: Агесандраның, Полидораның, Афинадораның «Лаоко- 
оны» осындай. Гомердің «Илиадасынан» алынған мазмұн -  троян 
абызы Лаокоон жэне оның балаларының өлімі (оны цүдайдың өзі 
жіберген, бірақ, трояндық аттың цалага енуіие қарсы болган) -  
адам тағдырының коркынышты трагедиясы болып есептелінеді.

Көркем туындылардың тәсілдері антикалык мәдениетте 
теориялық түрғыда ойластырылды: музыка аспаптарының ішегінің 
ауытқу принципі жэне сәулет ғимараттары мен адамның дене кұры- 
лымындағы (алтын қима) геометриялык сэйкестік математикалык 

еңбектерде; Поликлет өзінің атакты «Дори- 
фор» («Копьеносец) мүсінінде ер адамның әсем 
денесінің идеалын іс жүзінде жасап көрсетті; 
Аристотельдің «Поэтикасы» мен «Риторикасын- 
да» көркем мэтінді күру заңдары түжырымдалған.

Тағы да айта кету керек, Ежелгі Греция бүткіл 
дүниежүзілік мәдениетке өз ыкпалын жасады. Он- 
сыз қазіргі заманның Еуропасы болмаған болар 
еді. Римдік мәдениет тек кана Грецияны жаулап 
алғаннан кейін өзінің дамуының куатты күшіне 
не болды (грек мәдениеті рим  мәдениетін ж а
сады деген пікір де бар). Шығыс әлемі эллиндік 
мэдениетінсіз мүлдем басқаша болған болар 
еді, өйткені Мысырдың, Сирияның, Шағын 
Азияның, Балкан түбегіндегі аймақтарда барлык 
көркем мәдениеттің онан арғы дамуы, Греция 

мәдениетінің мұраларының ыкпалының аркасында болды. Акыр 
соңында, грек мэдениеті өзінің эллинисттік түрінде Шығыс Жерорта 
теңізінің аймағында византиялық мәдениеттің пайда болуының алгы 
үлгісі болды, сонымен қатар өнердегі классикалык стилдің негізін 
күрайтын рационалды жэне конструктивті ойлау тэсілі болды.
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10.3. Ежелгі Рим өркениетінің мәдениеті
Ежелгі Рим өнері біршама тұстарында ежелгі грек өнерін «ти- 

раждаумен» алға шықты. Бірак Рим ежелгі грек шығармаларын сан 
жағынан көбейтіп қана қоймай, сонымен қатар жалпы эллиндік үлгі- 
мен өз мәдениеттерін жасауға талпынды. Ең әуелі антикалық класси- 
каны игерді. Бірақ, шағын Грек полисі элемдік рим империясының 
бесігі ғана еді. Әрине кейбір стилистикальщ өзгерістер енгізіп өлше- 
мін өзгертуге тура келді, Сэулетшілік кұрылыстардың көшпілік си- 
ятындай болу үшін енін үзартып, аспандатып өзінің бүрынғы адам- 
мен сәйкестігін жоғалтты. Мүсіндер қатқылдау, өте жаксы жасалған 
түлғалардың өзі сондай бір есептелген, машықтанған сияқты, эсі- 
ресе легионерлердің киімдерінен көруге болады.

Бірақ Рим мэдениеті белгілі бір нәрселерден гректерден асып 
түсті: Овидия мен Катулланың лирикасында, Цицеронның проза- 
сында, портреттік мүсіндерде Азаматтың бірегей элемін өзгерту 
басталды. Үқсас пішінді жасау ежелгі грек мүсіншілерінің де 
қолдарынан келетін, бірақ адамның ішкі жан дүниесін бейнелеуге 
талпынатын психологиялық портрет тек қана Римде пайда болды.

Эллинизм өнері сол дәуірдегі толғандырған адамдардың идеяла- 
рын бейнеледі, ал көркемдік мэдениет болса Жерорта теңізі айма- 
ғындағы көптеген елдердің өнер түрлерінің дамуының негізі болды. 
Б.д.д. I ғ. соңында эллинистік мемлекеттердің қүлдырауына байла- 
нысты, үлан байтақ Рим державасының көркемдік тэжірибесін іс 
жүзіне асыру антикалык элемде Грецияның Римдік өнері жетекші 
роль аткарды. Гректердің антикалық антропоцентризміне римдіктер 
дүниетанымдылықтың анағүрлым парасатты түрін енгізді. Көтеріңкі 
поэтикадан кашықтау гректердің мифтік шығармашылығына Кара
ганда, римдіктердің көркемдік мэдениетінің негізінде дэлдік пен 
тарихи ойлау, катал түрдегі проза жатты. Ертедегі Рим мәдение- 
тіндегі қаскыр ананың асырауында болған Ромул мен Рэм туралы 
қүпия аңыздар мектеп кабырғасынан таныспыз. Рим -  бүл, гла- 
диаторлардың жарқылдаған кылыштарының заңы, жэне кақтығы- 
сында жеңілгенінің жантапсырғанын эдейі аңсап көру үшін қаты- 
сып отырғанда белгі ретінде үлкен саусактарын томен түсіріп 
отыратын римдік арулар.

Рим -  бүл Юлий Цезарь, ол Рубикон жағалауында: «Жеребе 
тасталды», деп азамат соғысын бастады. Кейін кастандык жасау- 
шылардың салған канжарынан күлап бара жатып «Брут сен де
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ме?», деп үн қатқан. Рим мәдениеті көптеген императорлардың іс- 
эрекеттерінің нәтижесімен ассоцияланады. Солардың ішінде, кір- 
піштен соғылған Римді қабылдап, оны келер үрпакка мрамормен 
қалдырдым, -  деген тэкаппар -  Август. Өзінің мініп жүрген атын се
натор етіп сайлауға бел буған -  Калигула; Зайыбы Мессалина есімі 
жүгенсіз бұзылушылықтың синонимі болған император Клавдия; 
Трояндағы өрт туралы поэмадан рухтану үшін Римді өртеген -  Не
рон; «ақшаның исі болмайды» -  деп, копал сөзімен атағы шыққан -  
Веспасиан, егер күніне бір жақсы іс істемесем «Достар, күнім босқа 
өткен болар еді» -  деген мейірбан Тит. (Гай Светоний Транквилл, 
Ж изнь двенадцати цезарей. М..1988.С5.)

Римнің көркем мәдениеті өзінің әралуандылығымен жэне эр 
түрлі қалпымен эйгілі болды. Онда Рим жаулап алған, керек десе 
өнері жоғары деңгейде түрған, халықтардың мэдениетінің белгі- 
лері орын тепкен. Рим өнері жергілікті италияндық тайпалары мен 
халықтарының эрі күрделі, әрі ерекше өнерлерінің өзара сіңісуінің 
нэтижесінде қалыптасты. Римдіктерді қала салушылық өнерімен 
(күмбездердің түрлі варианттары, инженерлік қүрылыстар, храм- 
дар мен түргын үйлер ж әне т.б.) кабырғадағы монументальдық 
көркем суретпен, өзінің натурасымен сипаты өткір қабылданатын 
мүсіндік жэне живопистік портреттер мен таныстырган ең алды- 
мен, қүдіретті этрусктердің өнері болды. Сондағы ең негізгісі грек 
өнерінің ыкпалы болды. Горацийдің сөзімен айтканда: «Греция 
түтқында болса да, дөрекі жеңімпаздарды түткындады».

Екі халыктың көркемдік мэдениетінің принциптерінің баста- 
масы эр түрлі еді. Әсемдік, «эр нәрседе өзіндік орны бар» грек- 
тер үшін мэдениеттің идеалы мен принципі болды. Жоғарыда 
айтқандай, гректер үйлесімділіктің қүдіретін, сайкелушілік пен 
сүлулықты мойындады, ал римдіктер күштің қүдіреттілігінен бас
ка қүдіреттілікті мойындамады. Олар ұлы жэне қүдіретті мем- 
лекет кұрды. Римдік өмірдің табиғаты күштің құдіреттілігімен 
айқындалды. Әлеуметтік мақсат баска болғандыктан жеке адамның 
таланты алға тартылмады жэне оған табынушылык та болмады. 
Осыдан барып рим мәдениетін зерттеушілер «үлы істерді жүзеге 
асырған римдіктер болса да, олардың арасында үлы адамдар болған 
жок» -  деген канатты сөзді дүниеге келтірді. Былайша айтқанда, 
антикалық грециядағы данышпандарға тең келетін Римде үлы 
суретшілер, сэулетшілер, мүсіншілер болған жок. Мемлекеттің
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күшқуаты кұрылыста көрініс тапты. Сол себептен рим өнерінің 
гүлденген кезінде жетекші роль атқарған -  сэулет өнері болды. 
Архитектуралық ескерткіштер кирап, бүзылып жатқанның өзінде, 
өзінің күш қуатынан зор эсер калдырды.

Римдіктер өте көп адамның катысуына арналған коғамдык 
қүрылыстарды салуға өте зор көңіл бөліп дүниежүзілік сэулет 
өнерінің дэуірін бастады. Бүкіл ерте дүниедегі архитектурасаласын- 
да өзінің кұрылыс салу типінің әралуандылығымен, композициялык 
түрлерінің байлығымен, қүрылыс масштабымен бұған тең келетін 
инженерлік кұрылыстар (акведуктер, көпірлер, ж олдар, гавань- 
дар, бекіністер ж әне т.б.) болған жоқ. Олар сәулеткерлік обьек- 
тілер ретінде қалалык жэне селолык ансамбльдерге енгізілді. Олар 
греция архитектурасының принциптерін, ең алдымен ордерлер 
(колонна тэрізді тіреулер мен баганалардан цүрастырылган архн- 
тектуральщ композициялардың бір түрі) жүйесін қайта түзді. Де- 
генмен, гуманистік бастамасы бар, игілікті үлылық пен үйлесімділік 
негізін қүраған грек өнері, императорлардың үлылығын, импе- 
рияның эскери кұдіреттілігін мадақтайтын Римдік бағытка сы- 
рын бере бастады. Осыдан барып, масштабты түрде асыра сілтеп 
көрсету, сырткы нәтиже, зэулім кұрылыстарды жалған пафостары, 
кедейлердің жыртык -  саңлау үйлерімен, тар, кисык-кикыр, лас 
көшелерімен қатар орналасты.

Монументальдык мүсіндер саласында Римдіктер гректерге 
үксатып маңызды ескерткіштер салудан 
анагүрлым калып койды. Бірак, сәулеткер- 
лік сәндеудің маңызды бөлігі болып са- 
налатын өмірдіц жаңа қырының пласти- 
касын байытты, түрмыстык және тарихи 
рельефтерді (бедерлер) іске косты.

Рим мәдениетінің ең жаксы мүрасы 
бұл портрет салу болды да, дербес шыгар- 
машылықтың бір түрі ретінде б.д.д. I ғ. 
бері етек алып дами бастады. Римдіктер 
бұл жанрды жаңадан түсінудің авто
ры болды. Бүлардың, грек мүсіндерінен 
айырмашылығы, адамның кайталанбас 
кейіпінің белгілерін үңіле жэне қырағы 
зерттеді. Портреттік жанрда Рим сәулет-
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шілерінің өзіндік реализмі айқын көрінді, бақылауғыштығы, бай- 
қағыштығы жэне сол бақылаудың деректерін бір көркемдік түрде 
талдап қорытуда икемділік көрсетті. Римдік портреттер адамдар- 
дың сыртқы кейіпінің, мінез-күлқының жэне идеалдарының тарихи 
өзгерістерін айкындады. Дэуірдің идеалы болып дана жэне қайрат 
жігердің иесі, тэжірибелік ақыл-ойы қалыптасқан, мінез-құлықты 
сақтаушы Катон атты адам саналды. Мұндай образдың мысалы етіп, 
Римдік ассиметриялық арық кейіпі бар, алысқа қадала қараған жэне 
бір нәрсенің дүрыстығына сенбей скептикалық түрде езу тартқан 
жеке портретті алуға болады. Республика кезеңіндегі азаматтық 
идеал монументальдық портреттің тік түрған кезеңі арқылы беріл- 
ген. Мысалы, Тогатус мүсінінде («Тогуді үстіне жапцан») ертедегі 
Римдіктердің сыртқы киіміндегі сөз шеберінің тік түрып сөйлеп 
тұрған кезі бейнеленеді. Ал белгілі «Шешен» мүсіні (б.д.д.І ғ.) ел 
азаматтарына карап сөйлеп түрған Римнің немесе этрустың магист- 
рінің үндеуінің кезеңін бейнелейді.

Б.д.д. I ғ. соңында Римдік мемлекет аристократиялык респу- 
бликадан империяға айналды. «Рим бейбітшілігі» деп аталатын 
Августтың ел билеген түсында, тап күресінің тынышталған кезінде, 
өнердің шарықтап дамуы жандандырылды. Антикалық тарихшы- 
лар бүл кезеңді Рим мемлекетіндегі «алтын ғасыр» деп сипаттады. 
Онымен сәулеткер - Витрувия, тарихшы Тита Ливия, акындар -  
Верглия, Овидия, Горация есімдерімен байланысты.
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Біздің дэуірдің I ғ. соңы мен II ғ. басы кеңістікке кұлашын жай- 
ған зор құрылыстардың, орасан күрделі сәулет кешендердің дүниеге 
келуінің кезеңі болды. Ертедегі республикалық Форумның жаны- 
нан салтанатты рэсімдер өткізетін императорлардың форумдары 
тұрғызылуы Римнен баска да калалардың бейнелерін айкындай түсті.

Рим империясының қүдіретілігі мен тарихи мэнділігін айқын 
дайтын, әскери жорықтарды даңкка бөлейтін Триумфальдык кұры- 
лыс болды. Тастан айнала калап шығарған оның алаңына 50 мың- 
нан адам сыйуын кажет етеді. Ондағы адамдардың орыны олардың 
әлуметтік жағдайына карай орналаскан. Қалың кабырғалары төрт 
кабаттан түрады, түтас бағаналарды косатын аркалыктар төмен- 
гі кабатында кіріп шығатын кызмет аткарады. Орасаң зор жоспар- 
ланған түпкі оймен жэне кеңістік енділігі тарапынан шешілген 
Коллизеймен тең түсетін Пантеон храмы ғана өзінің еркін үйлесім- 
дігімен баулап алатын болды. Заманында оны Аполлодор Дамасский 
тұрғызған, ол антикадағы ең үлкен жэне әсем орталык -  күмбезді 
ғимарат. Кейінгі атақты сәулетшілер масштабы мен әсемдігі 
жағынан Пантеоннан да асып түсуге тырысты, Антикалық сезімнің 
өлшемі кол жетпейтін биік болып кала берді.

Ill -  V ғғ. Рим өнерінің көркемдік идеалы күрделі дэуірдің бейне- 
сін сипаттады: ежелгі антикалык өмір кұрылысының дүниетаным- 
дылығының ыдырауы өнердегі жаңа ізденістермен ұштасты. Рим 
жэне оның шеткері аймактарындағы орасан зор масштабты ескерт- 
кіштер Ежелгі Шығыс сэулеткерлігін еске түсіреді.

Империя дэуірінде бедер (рельеф) мен дөңгелек пластика 
эрі карай дамыды. Марс алаңында Августың Испания мен Еа- 
лия жорьщтарының жеңісіне арналып монументальді мрамордан 
жасалған бейбітшілік Алтарьы түрғызылды. Алтарьдың жоғарғы 
жағы накты портреттермен сипаттай белгіленген Августың, оның 
жанүясының жэне патрицийлерінің салтанатты түрде Алтарьға бара 
жаткан кезі бедермен бейнеленген. Орындау шеберлігі, суреттердің 
еркін орналасуы, грек ыкпалының айғағы еді.

Рим мүсіндерінде портрет салу бүрынғыдай жетекші орында 
болды. Оның жаңа бағыты грек өнерінің эсерінен пайда болды да, 
«август классицизмі» деп аталынды. Августың дэуірінде салтдәстүр- 
дің сипаты тез өзгерді, ол өзінің көрнісін республикалык Рим біле 
коймайтын, сүлулыктың катаң классикалык идеалдарынан, адамның 
жаңа типінен тапты, Түла бойы үстамды жэне ұлылықта орындалған 
салтанатты сарай портретінің пайда бола бастауы осының дәлелі.
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Кейініректе өміршең жэне адам нанарлык шығармалар пайда 
бола бастады да, портрет өзінің даму шыңына жетті. Бейнелеуді 
мәнерлеп, ерекше жалқыландыруға тырысу кей кезде езу тартатын 
мысқылды жағдайға да апарады. Портретте Неронның мандайы 
қысыңқы, іскен қабақтың астынан қараған ауыр көзқарасы жэне 
қаһарлық сезілген езу тартуын аңғару киын емес. Осылай етіп 
жауыздықтың салкын катігездігін, опасыз, жүгенсіз құмарлықтың 
жетегінде кеткен адамды көрсетеді.

Антикалық дүние танымдылықтың дағдарысқа ұшыраған
кезінде (II ғ.) портреттерде индивиду
ализм мен жігерлік, терең ойға шому 
белгіленсе, сонымен қатар күлдырау 
кезін сипаттайтын болдырғандық пен 
нэзіктік те орын алды. Өзінің нэзік, 
күрделі қайғысымен сүйкімделген 
«Сириянка» портреті де осындай. 
Түскен сэуледен өзгерген сыртқы 
бейнесінен көзге көрінбейтін мыс- 
қылға үқсаған күлімсірегеңдікті бай- 
қауға болады. Ал қарау бүрышын 
аздап өзгертсе, күлімсіреу күйі 
жоқ болып кетеді де, болдыру мен 
мүңдану сезімі басымдау болады.

Осы дэуірге Римдегі Капитолий алаңына XVI ғ. қайта орна- 
тып Микеланжелоның жобасымен коладан құйылып жасалынған, 
атқа мініп отырған Марк Аврелийдің мүсіні жатады. Азаматтық 
идеалдылық пен адамгершілікті іске асырған императордың бейнесі 
халыкты жалпы татулыкка шақырып түр. Бүл байлыққа да, данкка 
да немкұрайлы карайтын «өзіне-өзі үн қатқан» философтың бейнесі. 
Киімнің етегі оны керемет коладан кұйылған аттың зор денесімен 
біртүтас етіп түр.

III ғ. бірте - бірте дәстүрлі идеалдардан, портретке салынушы- 
лардың мэнінің өзін ашып тастайтын көркемдік тәсілдер мен тип- 
терден арылған римдік портреттің гүлденген кезі. Бұл кезең Рим 
мемлекетінің жэне оның мәдениетінің ыдырауы, жоғарғы антикалык 
өнер түрлерінің жойыла бастауы сияқты аса күрделі кайшылықтармен 
қабаттас жүрді. Сонымен катар антикалык коғамның негізінде елен 
бере бастаған феодалдык катынастардың дүниеге келуі жаңа үлы
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шыгармашылықтардың бағытын белгіледі. Провинцияның ролін 
күшейту, империяның жиіжиі билеген варварлардың келіп қосылуы, 
солыңкырап бара жатқан Рим өнеріне дем беріп, Римнің кейінгі 
мәдениетінің жаңа келбетін анықтады. Онда, кейіннен орта гасырда, 
батыс пен шығыс өнерінде, қайта өрлеу дэуірінің өнерінде эрі карай 
өзінің дамуының жалғасы болатын белгілер калыптасты. Портрет- 
терде, сол кездегі қоғамды қамтып алган, катігез жэне трагикалык 
күрестердің нэтижесінде куатталып мығымдалган, эгоцентризм- 
мен (лат. т ііінде - мен+орталыц, өзін әлемінің ортапыгы ретінде 
қарастыру, өзімдиіктің ақыргы түрі) дөрекі күшпен билікке 
кұштарланган адамдардың бейнесі пайда болды.

Кейініректегі портреттің дамуы, сыртқы кейпінің ажарсыздануы- 
мен жэне рухының көтерінкі экспрессиялануымен (мәнерленуімен) 
көріне бастады. Сайын келгенде, ортағасырлық өнерге тэн, сал- 
танатты түрде рухани бастамға ұмтылған рим өнерінде ойлаудың 
жаңа жүйесі дүниеге келді. Өмірдің өзінен этикалык идеалдыгын 
жоғалткан адамның бейнесі, антикалық дүниеге тэн физикалык 
жэне рухани бастаманың үйлесімдігінен айрылды.

Рим өнері антикалык көркемдік мэдениеттің үлкен кезеңін 
аяктады. 395 жылы Рим империясы Батыс жэне Шыгыс болып 
екіге бөлінді. IV-VII ғг. Варварлар киратып тонапган Рим қаңырап 
калды. Оның кұлаған орнында жаңадан кыстактар орын тебе баста
ды. Бірак Рим өнері дэстүрлі түрде жалғаса бепді. Ежелгі Римнің 
көркемдік образдары кайта өрлеу дэуір шебер.' ерін дэйім шабыт- 
тандырып отырды.

Бакылау сүрактары және тапсырмалар:

1. Ежелгі Грецияда адамның дене кұрылысы калай иа кұрметтелді,
(мысалдар келтіріңіздер).
2. Нені Грек өнері мэдениеттің түрлерінің өлшемі р> тінде алды?
3. Софокл трагедияларындағы тұлғалар кандай сипагтарға ие?
4. Рим мэдениеті өздерінің портреттік жанрында несімен алға шықты?
5. Ежелгі Грек түлға бола алды ма?
6. Қазіргі Еуропа мәдениетінде Антикалыктың ықпалы болды ма,
(мысал келтіріңіз).
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И.Тарау

ЕУРОПАЛЫҚ ОРТАҒАСЫР МӘДЕНИЕТІ

11.1 Орта ғасыр мәдениетінің ерекшелііі
11.2. Орта гасыр мәдениетінің үш үлгісі
11.3. Орта гасырдағы корксмдік стильдер

11.1. Орта ғасыр мәдениетінің ерекшедігі
Дүниежүзілік мэдениеттің дамуындағы орта ғасыр тарихының 

маңыздылығы, нақ сол уақыттары Еуропа қауымдастығының мәде- 
ни-элеуметтік негізі қаланды. Географиялық «Еуропа» үғымы фини- 
киялықтардың «батыс» деген үғымды білдіретін «Эреб» сөзінен 
шығады. Бұл терминмен олар жерорта теңізінің батысында жэне 
солтүстігінде жатқан елдерді белгіледі. Өзіндік дербес мэдени-элеу- 
меттік аймақ ретінде сол Орта ғасыр заманында қалыптаса бастады.

«Жабайы» тайпалардың соккыларының астында қалған анти- 
калық өркениеттің қирауы батыстағы Рим империясының акырына 
жеткізді, сонымен бірге алдындағы мэдени-тарихи дамудың бар- 
лығының аякталу кезеңі болды. Батыс Еуропадағы германдык тай- 
палар рим өркениетінің қалдықтарымен араласып үзақ уақыт бойы 
былыкка батты. Жабайылар өздерінің мэдениетінің даму деңгейі- 
мен грекримдік элемнен элде кайда төмен болды. Бүл жерде үзақ 
уакытка мемлекеттер жойылған, қалалар киратылган, аумактар үсак 
бөлшектерге бөлінген болатын. Бүрынғы империяның халықтары 
өркениеттілік жағдайдан мемлекеттікке дейінгі жағдайға артқа лак- 
тырлып тасталынған болатын. Оларта алғашқы мемлекеттердің 
қалыптасуына жэне өркениеттің негіздеріне жаңадан өту жолының 
азабы алда тұрды.

V ғ. соңында Ортағасыр деп аталған Батыстағы Рим империя- 
сының қираған орындарында жаңа мәдени-тарихи үлгі пайда бола 
бастады. Ортағасыр шамамен 1000 жылға созылды. Ол дәуірдің ба- 
стауын Рим империясының 476 жылы қүлауымен, ал аяқталуын — 
XV ғ. Ренессанс дэуірінің басталуымен байланыстырады. Ортағасыр 
дәуірінің тарихи эволюциясын даму барысында үш кезеңді ерекше- 
леуге болады: ең ерте (V-X ғғ.), кемелденген, немесе классикалық 
(XI-XII1 ғғ.) жэне кешкі (X1V-XV ғғ.) Ортағасыр.
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276 ж. Галийді, Испанияны, Солтүстік Италияны, Дакияны 
жабайылардын талан-таражға түсіріп (алемандар, франкілер, гот- 
тар) басып кіруі Рим империясының ыдырауының басы болды. 
Бұл римдік шеткі аймақтардың орнына көптеген уалаяттык бірлес- 
тіктердің жиынтығы кұралды, түракты қүрылымы жэне қандай да 
бір болмасын орталықтандырылған билігі болмаған, бұл бірлестік- 
тердің түрғындары бірін-бірі түсінбейтін эртүрлі үстеу сөздермен 
сөйлесті. Британияда жергілікті бриттарды жэне кельттерді ысырған 
германдык англолык жэне саксолық тайпалары түракталды.

Рим империясына коныстанған жабайылар толык мэнінде сон- 
дай болмады. Жас, жабайы халыктар, жаңа ғана өз ормандарынан 
жэне далаларынан шыққандар еді, олар даму барысында өздерінің 
атам заманғы кезбелік уакытының үзак жолынан өтті, соның ба
рысында олар мәдениеттің жэне өркениеттердің эр түрлілермен 
карым-катынас жасады, олардан өнегелікті, өнерді жэне кәсіптерді 
қабылдады. тікелей немесе жанама түрде бүл халықтардың көп- 
шілігі азиялык мэдениеттердің шығыс элемінің, Римнің шығыс 
провинцияларының ықпалын татты, кейіннен Византия деп аталды. 
Еуропаға олар металдарды өңдеудің нэзік, жоғары зергерлік кэсіпті, 
теріні өңдеу техникасын, сонымен қатар далалык, оның айуанаттық 
мотивтермен байланысты стильдік өнерді алып келді.

Римдіктердің жабайыларға катынасы екі жакты болды. Бір жа- 
ғынан, олар мәдениетті жаулап алушылар жэне киратушылар болып 
саналды, олардың жауынгершілігі, әскери табыстары мен жеңістері 
элдеқашан артта калған римдіктерден асып түсіп жатты. Баска 
жағынан, Рим кейде келімсек тайпаларды кабылдап өз шекаралары- 
на қоныстандырды жэне мұндай жағдайларда олардың дәстүрлер 
мен ғұрыптарын силады.

Орта ғасыр мәдениетіне сипаттама бере отырып оның кәсіпші- 
лік жэне әлеуметтік топтардың негізінде үйымдаскан сословиелік 
мінез-кұлығын ескеру керек. Әлеуметтік топтар үғымы Орта ғасыр- 
да ерекше мэнге ие болған, өйткені сословиелердің жиынтығы 
кұдаймен анықталған реттің жердегі іске асырылған сиякты түсі- 
нілген болатын. Орта ғасыр мэдениетінде басыңкы сипатта үш со
словие болды -  дін басылары, серілік жэне халық.

Классикалык феодализмнің орныккан уакытынан бастап орта ғасыр 
коғамының күрылымына сәйкес негізгі сословиелер — дворяндық,
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дін басылары жэне қалған тұрғындар кейіннен «халық» деп аталған. 
Адамның әлеуметтік жэне рухани иерархиялармен байланысты 
міндеттерді орындауы, оның өмірінің мэні ретінде қарастырды.

Христиандылык және ортағасыр көзкарастары. Антикалык 
өркениеттің жэне мэдениеттің бір мезгілде опат болуы пұтка 
табыну-шылықты христиандықтың жеңісін білдірді (алайда 
бүл ж еңіс толыц болган емес, ж әне христиандық пен пұтқа 
табынушылықтың аралыц дауы бүткіл орта гасыр арқылы  
өтті) жэне оны рухани күшке айналдырды, адам өмірінің барлық 
жакттарына эсер етіп оны рухани бағдарына айналдырды. Ерте 
Орта ғасыр дэуірінде мәдениеттің жаппай кұлдырау жағдайында 
тек қана шіркеу көптеген ғасырлар бойында, Еуропа тайпалары мен 
мемлекеттері үшін, жалпы барлык елдерге жалғыз ғана әлеуметтік 
институт болып калды.

Күнделікті өмірлерінің ауыр жэне кауіпті жағдайларында хрис
тиандылык адамдарға әлем, «оның кұрылымы жэне ондағы күштер 
мен заңдылықтар» туралы жіптіктей білімдер жүйесін үсынды. Со- 
нымен қатар, христиандықтың өзіне тартатын күшіне қосымша: 
жалпы адамды сүйіспеншілдікке шақыру жайлы уағыздары, бэріне 
түсінікті нормалар жэне өмір ережелері, барлық адамдардың теңдігі, 
күрбандық өтеуші туралы идеялар жэне т. б. жатады. Сонымен бірге 
христиандык өзінің күндылыктар жүйесін бекітті, әлемнің мэңгілік 
екендігін теріске шығарды жэне элемнің мэңгі жэне өзгермейтін ба- 
сталымы ретіндегі күдайдың ролін мақүлдады. Христиандыкта бар
лык заттардың жэне адамның өзін жаратушысы Қүдай деп ойласты- 
рылды. Қүдай иконографияда бірде тақтада отырған эмірші ретінде 
бейнеленсе, енді бірде Пантократ -  ғарыштың басшысы ретінде, ал 
енді бірде Иисус, адамзаттың күнәлерін жэне кайғы-касіреттерінің 
өтелуі үшін өз еркімен өлімді қабылдаған -  Құдай адам.

Әлемнің христиандык бейнесіне сэйкес ортағасырлык еуропалык 
оны пирамиданы еске түсіретін иерархиялық жүйе түрінде елес- 
тетті. Оның ұшар шыңында Қүдай, төмен карай касиетті персо- 
наждар деңгейі келеді: Қүдайға ең жакынырак апостолдар, одан 
кейін жебірейілдер, періштелер жэне басқа осыған үқсас персо- 
наждар, содан соң, кұдайдан бірте-бірте алыстатылғандар жэне жер 
деңгейіне жақындалғандар. Бүдан да төмен бүл иерархияда адамдар 
орнын алады: алдымен папа жэне кардиналдар, содан соң төменгі 
деңгейлерде клириктер жэне эйтеуір, ең соңында қарапайым жер
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түрғындары. Одан соң тағы да Құдайдан алысырақ жэне жерге 
жақынырак малдар, сонан соң өсімдіктер орналаскан. Пирамидалар 
негізінде толығынан жансыз жер. Ал, оданда алысырақ жер асты 
әлемінде, шайтан бастаған зұлымдык күштері орын алған, олардың 
арасында да өзіндік иерархиясы болады.

Орта ғасыр көзқарасының әлем туралы түсініктері дуалистік тұ- 
рғыда сипатталды: ортағасыр адамының санасында ол екіге бөлінді, 
біздің сезімдерімізбен көрінетін элем, жер жэне идеалды арғы жақтық 
аспан элемі. Дуалиизммен ортағасырлык мэдениеттің мына жақтары 
байланысты: универсализм, символизм, аллегоризм. Универсализм 
-  бұл ортағасырлық ойлаудың әлемді ұғынуында аяқталған бүткіл 
бірлікке деген ұмтылыс. Бүл бірліктің негізі әлемнің Қүдайдан бас- 
қасының барлык жақтарының жаратылғандығынан көрінді.

Символизм жэне аллегоризм -  бүл, әлемдегі эрбір зат алдын ала 
анықталған орынға ие болады дейтін елес сияқты түсіну. Ол өзімен 
өзіне бағалы емес, ол сондай, соншалықты діни немесе адамгершілік 
қүндылықтардың символы болған. Дэл осылайша Ай, шіркеу сим
волы, жел -  қасиетті рухтың жэне т. б. Осы сияқты ортағасыр өне- 
рінде аллегорияларға айналдыру (астарлы сөздерге, ииіараларга) 
жиі қолданылады.

Сыртқы әлемдегі дуализм өзінің көрінісін христиан ілімінің 
келісімінде екі басталымның дененің жэне жанның болуына сәйкес 
адамнан тауып алды. Дене жанның зынданы, олай болса ең жоғарғы 
рахатқа жетуі үшін оны азат ету керек деп ойлады. Адамның сұлу- 
лылығы рухтың дене әлпетінен үстем болуында. Сол себептен тэнді 
тоқтатып жуасыту ең жаксы ізгілік деп есептелді, ал адамның өз 
еркімен физикалық азапты қабылдап такуа болуы нағыз идеал.

Ортағасырлық өнерге христиандықтың жэне діни көзқарастың 
үлкен эсері тиді. Оның жасағандарының барлығы дерлік нақты 
шындықты бенелемей, арғы жақтық әлемді елестетуде символд- 
дық тілді жэне аллегорияларды қолдана отырып дінге қызмет етті. 
Архитектура, мысалы, кұдайлы әлемнің реттілігінін сүлулығын 
жэне мағыналығын бейнелеуге тырысты. Әдебиеттің көп таралған 
жэне эйгілі жанры болып әулиелердің тіршілігін бейнелеу болды, 
кескіндеменің ең көп таралған жанры -  Қасиетті жазудағы персо- 
наждар бейнеленген икон болды.

Жалпы, ортағасыр мэдениетінің ең негізгі әлпеті оның діншіл- 
дігі. Адам санасы үшін ол жаңа көзқарастық бағдар ретінде алға
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шықты. Пұтқа табынушылық діндер мұндай қажеттілікті канағат- 
тандыруға қабілетті болмады, ал жалпы адамдардың көпшілігі 
жердегі өмірдің куаныштарынан бас тартып такуа болуға дай- 
ын болмады. Христиандық бұл проблеманы табысты шеше алды, 
өйткені өзіндік тұрғыда, рух жэне тэннің компромисінің «алтын 
ортасы» бола алды, яғни бір уакытта руханилык жэне денелі мэнге 
ие Құдайадам бола алған Христос тұлғасы аркылы іске асырылды.

Діншілдік мәдениеттің өте маңызды ұжымы ретінде шіркеу 
ролін көтерді. Осы деңгейінде шіркеу христиан әлемінің үстінен 
үстемдік орнатуға үмтылатын зиялы күш сиякты көрінеді. Шіркеу 
мақсаты өте күрделі болатын: мәдениетін қалыптастыру жэне да- 
мытуды, тек қауымдық істерге араласу арқылы тана жасай алды, 
ал бұл мәдениетті тарату тек қана оның діншілдігін тереңдету жо- 
лымен, яғни күнэлі әлемді дерексіздендіру арқылы. Мэдениеттің 
діншілдігін дамыта отырып шіркеу жердегі әлемге түсуге тиісті 
болды, сөйтіп оған басқа түр енгізу керек болды.

11.2. Орта ғасыр мәдениетінің үш үлгісі
Үзак уакыттар бойы мэдениеттану әдебиеттерінде ортағасыр тек 

қана «караңғы ғасырлар» деп бағаланып келді. Мұндай көзкарастың 
негізін калатан француз ағартушылары болды. Бірак ортағасырлык 
батыс еуропалык мәдениетін осылайша бағалануы эділетті емес, 
өйткені дэл осы орта ғасыр адамзат тарихында өте маңызды дэуір 
болып келді. Осы дэуір бойында Батыс Европаның мәдени өмірі 
түрақты түрде күрделеніп жэне жетіліп отырды. Егер ертеректегі 
Ортағасырда өнер мен мәдениеттің сақталуы жэне дамуының негізгі 
орталықтары монастырлар жэне монастыр мектептері болса, ал XI- 
XIII ғғ. бүл роль калаларға көшті. Зерттеушілер ортағасыр мәдени- 
еттінің үш үлгісін белгіледі: рыцарь (серілік), қалалык (бюргерлік) 
жэне халықтык (шаруалың, фольклорлық). Олар коршаған элемді 
тануда өздеріне тэн үғыну тәсілдерімен ерекшеленеді.

Рыцарлық үлгі. Дамыған орта ғасыр дэуірінде «рыцарь» үғымы 
игілікпен байланысты, атақты адамдарды айтып жэне оған ең ал- 
дымен, ең төменгі сословиелерді шаруа мен кала түрғындарын 
карама-карсы койды. Олардың тектік санасының өсу шегі ұлғайған 
сайын қарапайым халықтарға жағымсыз қатынастары күшейе түсті. 
Олардың коғамдық иерархияларда өздерін ең жоғарғы сатыларға 
шьтғаруға байланысты саяси талаптары эжептэуір өсті. Бүл со- 
словиенің нақты саяси, түрмыстық, рухани өмірлерінің негізінде
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көрінген рыцарлық кұндылыктар жүйесі зиялылыкка әбден жата- 
тын. Осыған орай идеалды рыцарь бейнесі кұрылды жэне серілер 
намыс кодексі қалыптасты, бұларға сәкес нағыз рыцарь текті 
жерден болуға тиісті, ержүрек жауынгер болу, түрақты түрде өз 
данкын көбейту камын ойлау керек, ерлік істерді жүзеге асыру ке- 
рек, өлімді жеккөріп менсінбеу керек. Бүлардан да басқа, рыцарь 
сеньордың алдында немесе өзімен элеуметтік жайы бірдейлермен, 
шексіз сенімділікгі, өз міндетін сақтауға тиісті болды, вассалдарға 
қатынасында жомарт болумен катар, әлсіз жэне езілгендерді кор- 
ғау керек. Одан, сыпайылықты, музыкалык аспаптарда ойнай алу 
жэне өлеңдер шығара алуды, жарыстарға катысу жэне мінсіз тәр- 
биелікті сақтауды талап етті. Жалпы серілер намыс кодексіндегі 
жауынгерлік әдептану, күштер және ерліктері христиандык өнегелі 
күндылыктарымен жэне ортагасырлык сұлулык идеалдарымен са- 
пырылысып жатты. Эрине, идеалды рыцарь бейнесі көпшілік жағ- 
дайда нақтылы шындықтан айырмашылыкта болды, алайда, ол ба- 
тысеуропа мәдениетінде зор роль аткарды.

Бүл идеалдар жеке түлғаның өмірінің жэне жүріс-тұрыстары- 
иың эталоны сиякты кабылданды, оған императивті эсер көрсетті. 
Оның санасына енгізу нағыз рыцарлық міндетті сапаларын наси- 
хаттау аркылы жүзеге асты. Дэл осылайша, театрланған әрекетке 
ұласатын, салтанатты сарай маңындағы рәсімдерде, айбынды ма- 
жорлы дауыс ырғағы музыкамен сәйкестіктегі жатьщ қозғалыстар, 
қыр көрсететін ымдар жэне дене түрыстары, баяулатылған ырғақты 
козғалыстар, патетикалық тіл буындары бэрі аскан сэйкестікпен 
жасалды. Осы элементтерден өнерде жэне өмірде таратылған кур- 
туаздық стиль қүралып шықты. Ерекше мағыналыққа олардағы 
сыртқы кейіпке коса, түрдің тиімділігі күшті эсер жасады. Халық- 
тык жэне қалалық мэдениеттен гөрі серілік мэдениет өзінің 
нәзіктігімен, сэнділігімен жэне келбеттілігімен айрыкшаланды.

Серілік мэдениеттің ерекше күбылысы рыцарлык эдебиет бол
ды, өзінің көрінуін эдебиеттің жанрларының екі түрінен тапты 
-  рыцарлык романнан жэне рыцарлык поэзиядан. «Роман» терми- 
нінің өзі бастапқыда латын мәтіндеріне қарағанда, тек қана роман 
тіліндегі өлеңдік мэтінді білдірді, бірак кейіннен бүл термин белгілі 
бір әдебиет жанрын атау үшін колданылатын болды.

Алғашкы рыцарлык романдар 1066 ж. нормандык феодалдардың 
Англияны жаулап алғаннан кейін көрінді. Романдардың негізі король 
Артур мен дөңгелек үстел рыцарларының сүйіспеншілік-шытырман
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оқиғалары жэне ерліктері туралы кельттік аңыздардан алынған сю
жет болды. Романдардың басты кейіпкері бриттарының корольі Ар
тур жэне оның рыцарлары Ланселот, Персеваль, Пальмерин жэне 
Амадис рыцарлық ракымшылдыктың нағыз үлгі-нұсқасы болды.

Орта ғасырлык эдебиеттің бұл жанры Еуропаға XII ғ. кең та- 
ралды. Романды жазу үшін тек қана ақындық шабыт жэне әлемді 
лирикалық қабылдау ғана емес, сонымен қатар кең білімді қажет 
етті. Сондықтан көпшілік жағдайда олардың авторлары ғалым адам- 
дар болды. Олар куртуаздык идеалдарды, тақуалыкты жэне Қүдай 
алдындағы жалпыға бірдей теңдікі, накты сарай маңындағы әдет- 
термен, қоғамның сословиелікке бөлінуімен және заман ғұрып- 
тарымен жарастыруға тырысты.

Рыцарлық романның жасаушыларының бірі XII ғ. осы 
жанрдың ең ірі өкілі француз акыны Кретьен де Труа болды, ол,

батырлардың кұпиялы оқиғаларымен, 
сиқырланған адамдармен, керемет елдер- 
мен байланысты романдар жасады. Оның 
батырларының өмірінде реалистік жэне 
фантастикалық жағдайларға толы болып 
келуі романдарының маңызды белгісі болып 
саналады. Батырлардың барлық ерліктері 
ақыр соңында өнегеліктің жетілгендігіне 
ертіп әкеледі, олардан тек кана нағыз ры- 
царьлар жасаған жоқ, сонымен катар ба- 
тыл, елгезек кеңпейілдікке және игілікке ие 
болтан епті адамдар жасады.

Рыцарлык роман жанрында көбірек 
белгілі жэне көпшілікке танымал туынды «Тристан туралы по
весть» жэне «Изольде» болды, оның негізіне жас жігіт Тристанның 
жэне ханшайым Изольданың трагедиялык махаббаттары тура
лы ирландық аңыздар жатты. Романның мазмүнында рыцарлык 
жанкешті окиталар жок жэне алташкы баяндауда батырлардыц 
жеке сезімдері жэне жалпы нормалар арасындагы шешілмейтін 
дау көрініс табады. Терен кұмарлық, батырларды кылмыскы 
жэне алдаулардың тізбегінен шыгу үшін өз міндеттерін бұзуға 
итермелейді. Сол себептен кітап жалпы үндестілігі трагедиялык 
сипатқа ие болады: тағдырдың кұрбаны болтан батырлар опат бо- 
лады. Бүл романның әйтілілігі, орталык орынга жердегі сезімдік 
махаббатты, оның әсерлеріне ие болу түргысында түсінуге болады.
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Еуропалықтарға шығыс мәдениетінің ашылуына себеп болған 
корольдық өкіметтің нығайуы, калалардың өсуі, крестілер жорығы 
-  осылардың барлығы куртуаз деп аталған яғни сарай маңындағы 
дегенді білдіретін мәдениеттің жаңа түрлерінің көрінуіне ықпал жа- 
сады. Дэл осы уақытта адамзат мәдениетінің тарихында алғашқы 
рет рухани махаббаттың идеалы саналы түрде бейнеленді, рыцарлык 
лирикалық поэзия және музыка, куртуаздык өнер, рыцарлық ерлік, 
әйелге деген сыйлаушылықпен байланысты үғымдар пайда болды.

Рыцарлык поэзияның отаны француз провинциясы Прованс 
болды және онда феодалдық батыс Еуропаның зиялы мэдениет 
ошағы кұралып шықты. Онда басқаға қарағанда жалтыраған, сәнді, 
талғампаз сарай маңындағы рыцарлык мэдениет ертерек гүлденді. 
Поэтикалық шығармалардың басты кейіпкері куртуазды деп 
аталынған, сарай маңындағы эдепті үлгіні көрсете алатын, Керемет 
Әйелге бас ие алатын, әсем мэнерге ие жауынгер, рыцарь болуға 
тиісті болды. Дэл сол «жүрек әйелдеріне» табынудан куртуаздық по
эзия басталды. Ақын-Рыцарлар оның сұлулығын жэне асыл қасиет- 
терін мадақтады, ал атақты әйелдер өздерін биік қоғамдық тұғырға 
көтергендіктен куртуаздык поэзияға өте мейрімділікпен қарады.

Куртуазды махаббат бірқатар ерекшеліктермен айырықша таныл- 
Д ы ,  ол ең алдымен кұпия махаббат, ақын өз әйелін сақтық жасап атын 
атамады. Куртуаздык махаббат сезімге негізделген ақылсыз махаб- 
баттан гөрі өте нэзік, талғамды махаббат болуымен айырықшаланды. 
Ол калтыраған мәпелеу түрін алып жүруге тиісті болды. Рыцарлар 
нақ сондай елестік махаббаттан ең жақсы, аскан қуаныш өлшемін 
тапты. Бірақ куртуаздык махаббаттың платондық басталымы ша- 
мадан тыс үлғаймады, сол кездегі ең жақсы сүйіспеншілік эндерде 
адамдык ыстық сезім әркашанда көрініс тауып отырды.

Нэсілдердің кең провансальдык Лангедок қалашығындағы 
атақты мырзалардың аулаларында лирикалық поэзия трубадурлар 
(шыгарымпаздар), кеңінен таралды. Куртуаздык поэзиялардың бұл 
түрінде керемет эйелге табыну орталық орынға ие болды, оцаша 
сырласу сезімдері дэріптеле бастады. Эйелге деген махаббат жетіл- 
гендіктің, тазалықтың, игіліктің және жаксылықтың қайнар көзі 
сияқты есептелінді. Негізгі болып әйелдің байлығы емес, оның 
атактылығы емес сырткы жэне ішкі сүлулығының үйлесімдігі са- 
налды. Осындай үйлесімдік рыцарьлар бас июге тиісті керемет 
әйелдің идеалы болды.
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Трубадурлар поэзиясында эр түрлі жанрлар көп болды: га- 
шыктық өлеңдер; лирикалык эндер; саяси эндер; мырза немесе 
жакын адамның өлімі жөнінде кайғысына көңіл білдіргендер әні; 
билеуге арналған эндер жэне т. б. Провансадан трубадурлар поэзи- 
ясы Еуропаның баска елдеріне таралды. Францияның солтүстігінде 
труверлер поэзиясы дамыды, Германияда - меннезингерлер (махаб- 
бат эншілері), Италияда -  гистриондар (жаңа тәттілік ст ш інің  
эншілері), Англияда -  менестрельдер. Рыцарлык поэзия Батыс Еу- 
ропада куртуаздык мәдениеттің жаппай таралуына жағдай жасады.

Қалалык мәдениет. Рыцарлык мэдениеттен баска, куртуаздык 
ережелердің елес патшалығының карнавалдык Батыс Еуропасында 
феодалдыкка карсы және өзінің бағыттылығында бостандык сүйгіш 
жэне өзінің мінез-кұлыкында сатиралық түрғыда шіркеуге карсы 
ХІІ-ХПІ ғғ. қалалык (бюргерлік) мәдениет тарала басталды. Оның 
жасаушылары сол уакытта калалык халыктың негізгі көпшілігін 
кұрайтын үшінші сословие болды.

«Бюргер» неміс сөзінен шыккан «бург» (қамап, цала, цорган) жэне 
орта ғасырдағы батысеуропалык кала түрғындарын білдіру үшін 
қолданылған. Қалалык мэдениет орта ғасырлык сананың бюргерлік 
өмір сүру салтының косылуының барысында калыптасты. Хала- 
лык тұрмыстың күндылыктары идеалдар, максаттар, практикалык 
рухпен үштасып, күнделіктіліктің нактылы мазмүнымен анык- 
талды. Сондықтан көркемдік сананың бүл әлеуметтік кабаты идеал- 
дандыруға жүгінген жоқ, кайта оны идеалистік шынға үксатып 
жаңғыртты. Бүл нұсқау стильдік көрінісін ең алдымен бейнелеуден 
және эдеби шығармашылыктан тауып алды. Тіпті сол кездін өзінде 
әдебиетте немесе суреттерде бейнеленбеген кала өмірінің өрістері 
болмады, немесе өрнектеде бір мағыналығымен анык айкындыкпен 
бейнеленді. Осылайша әлемді кабылдау реалистік суреттеме түрінде 
алынып, идеалдандыруға бөтендігі кездейсоқ болмады.

Сондыктан бюргерлік мэдениеттегі ең белгілі жэне беделдісі 
калалык мэдениеттің болуы кездейсоқ емес. Қалалык акындар 
қаладағы қолөнершілердің, сатушылардың, феодалдардың, шіркеу 
кызметкерлерінің күнделікті түрмысын бейнелеуге талпынды. 
Олар еңбеккорлыкты, практикалык тапкырлыкты, кулыкты жэне 
кала түрғындарының жылпостығын бағалады. Қалалык эдебиеттің 
кейіпкерлері аңғарғыш колөнерші, өздерінің сословиелік басымды- 
лығын көрсететін байларды киналмай-ак акымактандыратын ку 
поп болды.
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Қалалық әдебиеттің ең белгілі жанрларына өлең түріндегі новел
ла, мысал немесе эзіл болды (оларды францияда фаблио деп ата- 
ды, an германияда -  иіванк). Оларда әдебиеттің жаңа кейіпкерлері 
- қала тұргындары жэне шаруалар, олар тапқырлығымен жэне 
парасаттылығымен ерекшеленді. Олар алыптармен немесе кұбы- 
жықтармен арпалыспайды, олар оптимистік негізді сақтай оты- 
рып тек кана күнделікті күннің тауқыметімен күреседі. Әдебиеттің 
бүл жанрындағы жағдайлар күлдіргі немесе авантюралық сипат- 
та болып келеді, бірақ қашан да реалистік тұрмыстың шектерінен 
шықпайды.

Сюжеттік материалдарда жұбайлардың опасыздықтары, эйелдер- 
дің амалдары, таяз күйеулердің үстінен жәбірлеушілік, кез-келген 
авантюрашылдықта эйелдердің өзара бірін-бірі сүйеуі суреттеледі. 
Сонымен қатар, оларда католиктік шіркеу қызметкерлерінің пай- 
да үнемдігі, феодалдардың өрескелдігі жэне білімсіздігі, олардың 
ашкөздігі жэне опасыздығы келекеленді.

Ортағасырлық көркем мэдениеттің басқа бағытына қалалық театр- 
лык өнердің карнавалдық-күлкі түрі жатады. Ол өнерді қабылдаудың 
бұқаралық түрлерінің нэтижесі ретінде, қалалық тұрғындардың 
көпшіліктерін көркем шығармашылыққа қосумен бірге пайда бол
ды. Сол себептен қалалық ортада өте көп таралғаны үжымдардың 
қатысуымен болтан (карнавалдар, жәрмеңкелер) көрсетілімдер еді. 
Бүнда кэсіптік шығармашылык емес, негізінде ойда-жоқта, жаны- 
нан шығарушылыктан бастау алды, бүл, көпшілікке кең таралған 
үлгілерді ашық-эмоционалды түрде интерпретациялау болды.

Ортағасырлык калаларда адамаралық қатынастар каркынды, ди- 
намикалы демек өзара алшақтықта болды. Күлкі мәдениеті карна- 
валда, алаңдық көрсетілімдерде, халықтьщ кезбе актерлар шыгарма- 
шылығында үстем болды.

Алайда мэдениеттің бүл бағытының көрінуі адамдарының атақ- 
тарына, күйжағдайларына, жас айырмашылықтарына қарамастан 
барлығын біріктірген, карнавалмен байланысты болды. Карнавалдык 
мінез-қүлық өздерінің сюжеттерін өмірден, ал мәнерлі құралдарын -  
фольклордан алған калалык театрлық эрекеттерге де тэн болды.

Мәдениеттің карнавалдык түрлері орта ғасыр халыкының 
көпшілігі тікелей катысушы болтан баска әлемді, басқа өмірді жаса- 
ды. Карнавал бостандык рухын іске асыруды орындайды, күнделікті 
өмірдің уақыт тәртібінен аттап кетуге ыңгайлылық жасайды, азаттык
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сезімін барынша бере алады. Дегенмен карнавалдық көрсетілімде 
қоғамда кабылданған жүріс-тұрыс нормаларының жэне ережелер- 
дің барлығы бұзылады. Карнавалдық көрілімнің көркемдік эсері 
оның ауыстырып кою эдісінде, соған сәйкестікте азамат -  гіатша, үй 
қызметшісі -  мырза, еркек -  әйел, ақымак -  дана болып қалады. Бүл 
көрілімде барлық сезімдер, ниеттер жалпыға бірдей экстаздық әсер- 
ленушілікке қосылады, ашык, қуанышты шаттыққа бөленеді. Шекті 
еркін сезіну, жан сапалығының еркін көрінуі, күнделікті өмірге тэн 
өнегелі нормаларды, әлеуметтік рольдерді, міндеттерді, уақытша 
болса да қабыл алмауға жағдай жасады.

Карнавалдық салтанатты шерулердің түбірі архаикалық орги- 
ялардан бастау алады, сатурналий сияқты мейрамдардың ежелгі- 
римдік үлгісіндей, онда да сол уақыттары жалпы реттілік, танымал 
ережелер, элеуметтік тәртіп өзгертілді «аударыстырылды»: мырза- 
лар өз қүлдарының тамақ ішу барысындағы қызметті өздері жасады, 
құлдар мырзалардың рольдерін меңгерді. Жэне осының барлығы 
ырықсыз эзіл-күлкі жағдайында болды. Бүл жерде орындаушы- 
ларға жэне көрермендерге бөлулер болған жоқ, әлеуметтік иерар- 
хиялар да болмады, барлық қатысушылар өздерін бірыңғай түтас 
организм ретінде сезді. Еуропада кең тараған, шіркеу ырымдары 
кекетілетін «рухтар мейрамдары», «есектер мейрамы» осылай- 
ша тойланды. Мысалы, қүдайға қүлшылық етудің мазақы түрін 
үйымдастыруда шіркеу кызметшісінің ролін есек орындады. Мей- 
рамдар қалалық шіркеудің алдында жүргізілді, ал кейде шіркеудің 
өзінде. Карнавалдық көңіл көтеру бағдарламаларына мешкейлікті, 
ішкілікті, дененің ашылуын, дуананы жэне т. б. косты.

Шіркеу билігі бұл күлкі мәдениетінің түрін қиып тастауға де
ген үмтылысы әбден табиғи. Шіркеу күлкіні және эзіл-күлкіні адам 
жанын азғындайды деп оқытты, жэне тек қана арам күшке жэне 
шайтанның кызметшілеріне тэн. Соңғыға, кезбе актерлер жэне 
күлдіргіштер, ал ойын-сауықтар «қүдайсыз оңбағандық» жэне 
екі жүзділік деп оларға таңба тақты. Шіркеушілердің түсінігінше 
күлдіргіштер адамдардың Қүдаймен қатынасын алаңдатып, бөгет 
болады, оларды нағыз ақиқат жолынан тайдырады, накұрысша 
даңққа қызмет етеді.

Карнавалдық мэдениет түрімен катар Сонымен ХІІ-ХІІІ гг. Ба
тые Еуропа калаларында кезбе студенттердің поэзиясы -  ваганттар 
(лат. тілінде -  кезу) дамыды. Ваганттар, жақсы мүғалімдерді жэне
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жақсы өмірді іздеп бүкіл Еуропаны кезіп жүрген студенттердің поэ- 
зиясы өте өркөкірек, камшылағыш, шіркеу ақауларын жэне оның 
кызметшілерін кіналап жердегі ерікті өмірдің куаныштарын мадақ- 
таушы болды. Ваганттардың үшқыройлы өлеңдерін сол уакыттагы 
бүткіл Еуропаның бәрі әнге салып айтып жүрді. Олардың еркі- 
нойлы, сотқар поэзиясы ортағасырлык такуалык армандардан өте 
алые болатын. Олар, бейкам эзіл-күлкі, азат өмірді мадақтады, шір- 
кеуді әшкереледі. Ваганттар өз өлеңдерін латын тілінде шығарды. 
Ортағасырларда латын тілі тек кана католиктік шіркеудің емес, 
сонымен қатар ғылым жэне білімнің тілі болды. Университеттер- 
де, монастырь жэне қалалык мектептерде сабақтар латын тілінде 
берілді. Сол себептен, ваганттар өз шығармашылыктарында ла
тын поэзиясының дэстүрлерімен байланысты болатын жэне өлең 
ырғақтарын солардан алған, тіпті кейде кұдайлык кызмет мэті- 
ндеріне пародиялар жазған. Өлеңдері көбіне анонимді болған: олар, 
өз мэнінде плебейлік (ваганттар арасында көпшілік ж агдайда ең 
төменгі сословиелерден шыққандар), осынысымен аристокрттар- 
дан күралған трубадурлар шығармашылығынан айрыкшаланды. 
Өз кезегінде шіркеу ваганттардың ізіне түсуге шаршамады жэне 
де шіркеу ақаулықтарын сынағаны үшін, жэне де жердегі өмірдің 
даңқын шығаруға талпынғаны үшін.

Қалалык өмір салты ерекше білімдерді талап етті, оны тек кана 
мектеп бере алды. Сондықтан мектеп жэне университеттер бюргер- 
лік мэдениеттің ажырамас элементі болып саналды. Алғашқы 
термин «universitas» кен таралуға ие болмады және біріншілер 
ең жаксы мектептер «studium», деп аталды, яғни әмбебап багдар- 
ламалары бар оку мекемелері. Алғашкы университеттердің баска 
мектептерге қарағандағы айырмашылығы, олар өз бітірушілеріне 
білім туралы диплом берді. Диплом тап сол адамның білімдерін 
бір топ сол саладағы білімді адамдар куэландырды. Ал бүл деге- 
ніңіз таи осы адам белгілі бір қызметпен айналасуға рұксат 
етілетін қоғамдық ықпал-шара беріледі деген сөз. Мүндай ьщпал- 
шара кажетті болды, өйткені алғашқы университеттер белгілі бір 
дәрежеде шіркеу камқоршылығынан азат болды. Накты жүмыстың 
түріне ыкпал-шара беруші ұжым окытушылар корпорациясы (ма- 
гистрлар ж эне докторлар) болды, олардың магистр жэне доктор 
ғылыми дәрежелерін беруге құкығы болды. Қасиетті Женевьев 
жэне қасиетті Виктор мектептерінің базасында ең бірінші универ
ситет XII ғ. Парижде көрінді.
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ХІІ-ХІV ғғ. пайда болтан университеттер шіркеуден бұл монопо- 
лияны алып қойып, зиялы білімдердіңтаралуына серпінді күш берді. 
Университеттердің кызметінің өте маңызды мәдени үш салдары бол- 
ды: 1) ол кәсіпшілік ғалымдар сословиесін туғызды; нәтижесінде 
шіркеулік жэне зиялы билікпен катар рухани мэдениетке эсері 
шешуші болған ойшылдардың (интеллектуалдар) өкіметі келді; 
2) университеттік туыстық, зиялы мәдениеттің түрін бекітті жэне 
қоғамдық өнегелікке жаңа мэн берді; 3) нақ осы университеттердің 
қабыргасында келесі мәдениет дэуірінің төңкерісін жасайтын 
ғылыми білімдердің бастамасы көрінді.

Халық мәдениеті. Ортағасырлық мэдениеттің үшінші үлгісі 
өзін діни-шіркеу мэдениетінің антиподы ретінде көрсеткен халық 
мэдениеті (шаруа) болды. Ол бір жақты байсалды ресми мэдениетке 
карсы түрды. Рухани күткарылу жэне өлмейтіндік идеяға халык 
мэдениеті дененің өлмейтіндігі идеясын карсы қойды. Ол, қартык 
жэне өлім кезегіне келетін түрақты түрде ұрыктану жэне жаңа 
өмірдің тууы жағдайында мүмкін деп есептеді.

Алайда мэдениеттің бүл үлгісінің келесі жағы ақиқатты мифо- 
логиялык түрғыда түсіндірді, бүны олардың: материалдыкты жэне 
руханилықты, табиғилықты жэне адамдықты теңдестіруінен көруге 
болады. Бүл «мифологиялық реализмде» элемді қайта жасау жэне 
өзгерту қиял күшімен іске асырылды. Нәтижесінде нақты көркем 
бейнелердің емес символдардың элемі жасалды.

Ортағасырдың барлық тарихи дамуы бойында халық мәдениеті 
практикалық тұрғыда жаңа сипатқа ие болмады, тек мәдениет жүйе- 
сіндегі оның ара салмағы жэне оның көркем мәдениеттің басқа 
қабаттарымен өзара қарым-қатынастары өзгерді.

Халық санасында бүткіл ортағасыр бойында дерлік христиан- 
дыкқа дейінгі мифологияның жэне ғүрыптардың калдыктары өмір 
сүрді. Фольклор, ортағасыр мәдениетінің қосымшасының бірі жэне 
халык поэзиясын, ертегісін туғызушы батырлык дастанның негізі 
болды. ХІ-ХІІ ғғ. шебінде ортағасыр мәдениетінде жазбаша эдебиет 
дамыды. Сол уақытта алғашқы ортағасырлык дастандар, батырлық 
туралы әндер жэне аңыздар жазылды. Онда батырлардың ерліктері, 
эйтеуір бір халықтардың тағдырына ықпал жасаған маңызды оки- 
ғалар жырланды. Сол уақыттағы Франциядағы ең зор әдеби ескер- 
ткіш «Роланд туралы эн» болды.
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Германияда бұл жанрға эйгілі «Нибелунгтар туралы ән» эпо- 
пеясы жатады, германиялык кайта өңделген батырлық әндер 
жэне аңыздар материалдарының нэтижесімен келді, бургундык 
корольдыгының опат болуы жэне гунндардың корольі Аттил тура
лы дастаны. Поэмада сарай маңындағы бос уақыт жэне рыцарлар 
жарыстары, тойлар, аң аулау көріністері, алыс елдерге саяхат жа- 
сау және сәнді сарай маңындағы салтанатты өмірлерін бейнелеп 
көрсетілген. Қырғын шайқастар жэне батырлардың жекпе-жектері 
барлық жағынан толыкканды көрініс тапты.

11.3. Орта ғасырдағы көркемдік стидьдер
Антикалық дэуірден ортағасырға өту христиандыкка дейінгі 

мэдениеттің күйреуімен кабаттас келді. Жалғасушылык катты бұ- 
зылды. Еуропалык алғашқы ортагасыр өнері антикалык өнерден 
таң қалдырарлыктай тұрпайылығымен, көмескілігімен, такуалығы- 
мен, бірыңғайлығымен ерекшеленеді. Феодализмнің бірінші бес 
жүз жылдығы (V-IX ғғ.) қараңғы ғасырлар деп аталынады, өйткені 
ол ғасырлар дүниенің ақырын күту күдігін жамылған.

Бүл дэуірдің сәулетшілік стилі романдык болтаны белгілі. Мо- 
настырлармен камалдар берік жэне аласа болып салынды. Көмескі 
бөлмелерге тар терезе аркылы жарықты сәл ғана өткізетін қалың 
кабырғалы горизонталдар үстем болды. Аласа күмбездердің тіреуі 
шомбал колонналар болды. Бейне бір антикалық кұрылыс өнерінің 
күпиясы жоғалғандай, ғимараттың түзілісін дэл есептей алмау 
оның мықтылығының кепілдігін сақтауда шектен тыс қалыңдатуға 
соқтырды. Бірақ көлемді романтикалық горизонтал дэуірді сезудің 
накты түрі еді, негізінен шындыққа жанасымдысы да осы.

Романдык шіркеу тынымсыз бос әлемнен тасалануға болатын 
кұткарылу үңгірінің бейнесін эбден толык орындады. Собордың 
шомбал тасты тауында шіркеудің тар бөлмелерін тесіп жасағандай. 
Қабырғаларының калың болатын себебі, күнделікті керекті зат- 
тармен толтырылған опасыз сыртқы кеңістіктен бөлектендіруінде. 
Антикалык мүсін кеңдікті, ауаны, козғалысты калады. Романдық 
храмда ол қозғалыссыз қысылған. Оны не қабырғаға түтастыра 
жапсырған, не колоннаға тығыздаған. Романдык стиль функционал- 
ды, қарапайым, түсінікті. Романдық храм адамзаттың бұхара тобын 
«сығып» «Христостың папствосына» тығыз жэне көнбіс тобырына 
үйымдастырды, жинады.
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Алғашқы ортағасыр өнерінің баска түрлері романдық сәулет- 
шілікпен үйлеседі. Романдық храм өзінің қатқылдығымен, безу- 
шілігімен, қарапайымдылығымен жэне керіағарлығымен христиан 
эдебиетінің (қасиеттілердің күн көрісі, тарихи жылнамалар, үйре- 
тулер, уагыздар, апокрифтік аңыздар) рухын нақты түрде көрсетті. 
Романдык стильге фольклорлық-эпикалык шығармалар да үндес 
(рунолар.сагилар),ондағы олардың бір мағыналығы жэне тарихи 
окиғаларды бағалаудағы айқындылығы, адамның қарапайым әсер- 
ленуі, көркемдік безендірудегі қағидалығы.Сол дәуірдегі қандай бір 
өнерді алсақ та, эрқашанда, кез келген жерде, алғашқы түрпайылық, 
қажетті іскерлікке дейін өңдейтін таңырқатқыш эшекейсіз-ақ сезіп 
білетін «материалдар» (тастар,сөз, бояулар) сезіледі.

Соңғы орта ғасырдың 
стилі қала арқылы жасалды. 
Қатардағы қарапайым адамдарға 
үй салуда сәулетшілік тэсілдің 
пайда болуы -  коғамның мэдени 
дамуының шынайы көрсеткіші. 
Отбасы кіші әлеуметтік топ 
ретінде қоғамның маңызды «ба- 
стауш үйымы» мэртебесін ала- 
ды. Қалада жеке қатынастарды 
қалыптастыру, азаматтар ара- 
сындағы горизонтальды ұласу- 
лар (достық, махаббат, 
кәсіпіиілердің бірін-бірі қолдау- 
лары) азаматтарға жэне баска да 

діни өмірдегі қатынастарына бағыт көрсетті. Бұрын жұмсартылған 
қүтқарылу үмітімен бірге, күнэлілік қоркыныш басым болды. Енді 
бәрінен бүрын рухтың «қалықтауы» бағаланды, мінэжат кезіндегі 
нұрға бөленіп, тэтті мистикалық, әсерде Құдаймен арақатынастағы 
жеке сезімі оянды.

Түрактылықтың аздап та болса орнатылуы, қалалардың жэне 
жалпы еуропалык экономиканың көтерілуіне мүмкіндік берді. Ба
тые Еуропада түрмыс қатты өзгерді, қоғам тез арада жабайылық си- 
паттан арылып, қалаларда рухани өмір гүлдене бастады. Антикалық 
Римдік империяға Караганда жалпы еуропалық қоғам анағүрлым 
бай жэне өркениеттілікке қолы жетті. Бүған өзі дамып, ілімін жэне
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ұйымдарын жетілдіре отырып үлкен үлес коскан христиан шіркеуі 
болды. Ежелгі Рим жэне алғашқы варвар тайпаларының көркемдік 
дәстүрінің негізінде роман, содан кейін жаркын готикалық өнер 
дүниеге келді жэне де сәулет өнері жэне әдебиетпен катар өнердің 
театр, музыка, мүсін, көркем-сурет сияқты түрлері дамыды. Дэл 
осы кезде «Толанд туралы жыр» жэне «Роза туралы жыр» сияк- 
ты әдеби үлгілер кеңінен тарала бастады. Ең маңыздысы, батыс 
еуропалық оқымыстылар антикалық жэне эллинистік дэуірдің, 
оның ішінде Аристотелдің шығармаларын оқып танысуға, толық 
мүмкіндік алды.

Орта ғасырлық Еуропада рухани мәдениеттегі өнердің ролі 
жетерліктей күрделі жэне қайшылықта болды. Бұл кайшылық- 
тарды оның христиандьщ идеологиямен байланыстары қоздырды.

Мұны антикалықсуретшілерді 
қанаттандырған идеяларды 
(болмыс қуаиыиіы, сезімдік, 
тәнділік, и/ынилық, өзін гары- 
штың бөлігіне теңеу, адам- 
дарды дэріптеу) жоққа шы- 
ғарған, дене мен рухтың, адам 
мен жерүйыктың антикалық 
үйлесімін қиратқан христиан 
идеологиясыныңөнерімен, ка- 
рым-қатынасыиан іздеген жөн. 
Орта ғасырдың суретшілері 
өзінің басты назарын о 
дүниеге -  күдайшылдықка ау- 

дарды, ал олардың өнері адамның Қүдаймен косылуының құралы 
ретінде, оның мэнін түсіндіру үшін сауатсыздардың Библиясы 
ретінде қарастырылды.

Орта ғасыр Еуропада алғашқы, өзінше дербес, (готика цалып- 
тасцанга дейін іиамамен 1000-шы ж ылдардан бастап) Батыс 
Еуропаның өнері мен архитектурасы сипатталатын Еуропалық 
көркемдік роман стилі көпшілік аймактарда шамамен XII ғасырда 
Рим жэне варварлар тайпаларының көркемдік мәдениеттерінің 
синтездік корытындысынан пайда болды. Алғашқы кезде бұл 
праромандық стиль болды.

Ежелгі-романдық кезеңнің соңында роман стилінің бөліктері 
византиялықпен, таяу шығыспен, эсіресе сириялыкпен жэне де Си-
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риядан Византияға келген: германдықтардың, кельттіктердің, басқа 
да солтүстік тайпаларының стилімен сипатталып, араласып кетті. 
Осы ықпалдардың эртүрлі комбинациясы Батыс Еуропада көптеген 
локальді, шағын стильдерді кұрай отырып «Римляндықтардың 
мэнері бойынша» романдық деп жалпы аталды.

Ол кездегі стилдердің эртүрлілігі көбінесе архитектурада бағыт 
-  мектептермен анықталды. V-VIII ғғ. архитектура қарапайым бол- 
ды. Ғимараттар ескі Рим қүрылыстарынан алынган бөлшектерден 
кұралды немесе солармен нақышталды. Көптеген аумақтарда мұн- 
дай стиль ертехристиандықтар өнерінің жалғасы болды. Дөңгелек 
немесе көп бұрышты, Византия ахитектурасынан кірген, соборлық 
шіркеулер праромандар кезеңінде соғылды. Кейініректе олар Фран- 
цияның оңтүстік батысы Аквитанияда жэне Скандинавияда түр- 
ғызылды. Оның шыңы, рим базиликтерін іс-жүзіне асыра отырып 
тұрғызылған католик соборы болды. Француз сәулетшісі Роденнің 
айтуынша, роман архитектурасы «адамды тізерлетіп кояды», бей- 
не бір ауыр, адамның еңсесін басып түратын, үлы үнсіздік сияқты 
қабылданады, адам көзқарасының тұрақтылығын білдіреді.

Роман кезіндегі архитектураның көрнекті жетістіктерінің бірі, 
бүл гимараттарды тас вольтамен (конструкциямен ұстатылатын 
арка) құрылыстар соғу өнері болды. Тас аркаларды жасаудың негізгі 
себебі шатыры ағаштан жабылған праромаңдар ғимараттарын ау- 
ыстыру қажеттігінен туды. Вольт конструкцияларын енгізу ауыр 
қабырғалар мен бағаналарды жаппай пайдалануға әкеп сокты.

Романдық живопись үлгілері өзіне, тігінген маталар бейнесі 
бар кабырғаны жэне абстракцияланған оюлары бар колонналар 
сияқты архитектуралық ескерткіштердің әдемілігін қосып алды. 
Живопистік композициялар, соның ішінде, библиялық сюжет- 
пен қасиетті адамдардың өмірін баяндайтын көріністер де кең 
кабырға бетінде бейнеленеді. Бүл композицияларда, көбінесе 
византиялык живопись пен мозаикаға еліктеген кескін стильден- 
ген және тегіс, сондықтан олар шынилық бейнеден гөрі рэміздер 
түрінде қабылданады. Мозаикада дэл кескіндеме сияқты, негізінен 
византиялық тэсіл болды да, Италиядағы роман шіркеулерін, эсіресе 
қасиетті Марк соборы жэне Цефал мен Монреалдағы сициліктер 
шіркеулерін безендіруге кеңінен колданылды.

Қалалардың гүлденіп дамуы мен қоғамдык катынастың жетілуіне 
байланысты роман стилі жаңа готикалык стилмен алмастырылды.
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Готикалық стильдің пайда болуы храмдык кұрылыска төңкеріс 
экелді. Енді кабырғалар кыштан эріліп немесе жұка тастармен тол- 
тырылады жэне кең терезелі болып келді. Терезенің көздері эр түсті 
слюдалармен эшекейленіп немесе касиеттілердің бейнелерімен жа- 
былды, кейіннен олар шыны әйнекпен алмастырылды. Романдык 
храм шатырының салмағымен ғимаратты кұлатпайтын негізгі 
сүйеніш бөлшектері болып қалың қабырғалары саналса, готикалық 
түр ғимарат түзілісінің бекітілуі қабырғалықтар арқылы жасалды.

Бүл стильде Еуропада діни жэне ақсүйек ғимараттары, мүсін, 
түрлі-түсті шыны, иллюстрацияланған колжазбалар, орта ғасырдың 
екінші жартысынан бастап бейнелеу өнерінің шығармаларында

орындала бастады. Готика 
өнері Францияда 1140 ж. 
пайда болды да, келесі жүз 
жылдықта бүкіл Еуропаға 
таралды. Содан Батые Еу
ропада XV ғ. ал Еуропаның 
кейбір аймақтарында XVI ғ. 
дейін өмір сүрді. Алғашқы 
кезде италияндык кайта 
өрлеу дәуіріндегі авторлар 
гот деген сөзді орта ғасыр 
архитектурасы мен өнерінің 
барлық түрлерін жойып 

жіберетін жарлық таңу ретінде пайдаланады. Өйткені олар, оны 
варварлар -  готтар, шығармаларымен салыстырғанды. Кейінрек 
«готика» терминінің қолданылуы роман кезеңінен кейін артынша 
келген жоғарғы немесе классикалық орта ғасырмен шектелді.

Готикалык кезеңнің негізі, өкілі мен айкындаушысы архитекту
ра болды. Готиканың кезеңіндегі ескерткіштердің басым көшпілігі 
ақсүйектік болса да, готика стилі алдымен, сол уакытта жаңа бағыт 
болып есептелінетін архитектураның дамуын камтамасыз еткен 
орта ғасырдағы ең қуатты кұрылысшы шіркеуге кызмет етті.

Готикалык соборлардың кабырғаларынан тасты касиеттілер
«шығып» түрады. Олардың кескіні созылған түрде, бірі бұрыл-
ған кейіпте болса енді біреулері, еңкейген, иреңдетілген. Негізі- 
нен кайғылы, мұңлы, аянышты, жэне сенімге шақыру кейпін, 
мейірбандылықты, каркындылықты, абыржушылыкты, даңғой-
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лықты бейнелейді. Готикалык храм бейне бір библиядагы окигалар 
мен сипаттарын түсіріп алуға талпынгандай: Альмендік соборда 
мүсіндердің жалпы саны екі мыңнан асады.

Готикалык храм өзінің бар стильімен материалдық тежеулерге 
төзе отырып рухқа көтерілу арқылы Күдайды жекедара ұктыруға 
мүмкіндігі бар. Сол уакыттағы өнердің баска да түрлері готика- 
мен үндес. Бұл нэзікшіл, іздемшіл серілер поэзиясы, батырлык- 
фантастикалық, серілер романы, өзінің бойына куртуаздық жыр- 
шылардың (трубадурлар, мнестрелейлер) шығармаларын сіңіріп 
рухтанған провансалдык поэзия.

Христиандықтардың табынатыны Қүдай Шеше бірте-бірте де- 
несіздік, жіңішкертілген түске боялған жэне эсем әйелге деген ма- 
хаббатына жан киятын сері. Дэл осы махаббат нақты жұбайлар 
қарым-қатынасына ауыстырылған жэне кейіннен негізінде махаб
бат туралы казіргі ұғымдарға жол салған ашыналык катынаска жоға- 
ры түсінік береді. Осылардың бэрі готика дәуірінің көрнекті үлгілері.

Адамдардың басым көшпілігінің Інжілге қолы жетпей жүрген 
дэуірде (оның латын тіліндегі нүсцасы тек X V I <?. паида болды) бір- 
түтас бейне түрінде қүдайшылықтың эдемілігін беретін өнердің бей- 
нелеу түрі христиандықтың ең басты тілі болды. Сурет өнері мылқау 
уағыздаушы ролін аткарды. Жанрдың ең бастысы икон жазу болды. 
Иконалар колы жетпейтін бүхара халықтың, кұдаймен сезімдік бай- 
ланысы ретінде карастырылды. Бірақ құдайды, әулиелерді, мадонна- 
ларды бейнелейтін икондар адамдардың сезімдік, тэндік бейнелерін 
топтастандыратын, терең рэміздер (символикалар) еді.

Сонымен Батые Еуропадағы орта ғасыр, тарихи тәжірибені жэне 
өткен мыңжылдықтың білімдерін синтездейтін рухани өмірдің кызу 
жэне күрделі де киын конструкциясын іздестірудің кезеңі еді. Бұл 
дэуірде адамдар, бүрынғы кезде көріп білмеген, мэдени дамудың жо- 
лына шыкты. Сенім мен ақыл-ойды табыстыруға тырыса отырып, 
өзінің қолында бар білім аркылы дүниенің бейнесін кұрып жэне хри
стиан догматизімі көмегімен ортағасыр мэдениетіне жаңа көркемдік 
стильдер, қаланың жаңа өмір салтын, жаңа экономиканы жасады.

Ортағасыр мәдениеті көпмағыналы жэне көпжүзді, бірдеңелерде 
жабайы жэне бір уакытта нэзік бола алды. Онда діни көзқарас 
жэне өмірді қуаттайтын дүние-сезім, мистика жэне парасатты ра- 
ционалдылық, Қүдайға деген үмтылыс жэне жердегі өмірге деген 
махаббат үйлесімді түрде қиюласқан.
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Еуропалык ортагасыр мэдениеті 
ұлы көркем мәдениет ескерт-кіштерін 
қалдырды. Көптеген еуропалық ка- 
лаларды романдық жэне готикалық 
стильдегі сэулет өнерінің ескерткіштері 
сэндендірген (іиіркеулер, монастырь 
ансаибльдері, қоргандар, ратушалар 
жлне т. б.); фрескалык және станок- 
ты кескіндеме түріндегі тамаша ту- 
ындылары көптеген мұражайлардың 
даңқын шығаруда. Әлемдік мэдениет 
корына ортағасырлык тамаша үлгілер 
енді: икондық жазбалар, витраждық 
өнерлер, мүсіндер, миниатюралы кі- 
таптар. Ортағасырлык эдебиеттер 

ең зор құндылық болып саналады -  рыцарлық романдар, труба- 
дурлар поэзиясы, вагнаттар лирикасы жэне кайталанбайтын Данте 
Алигьеридің «Құдайшыл комедия» шығармасы.

Ортағасыр мэдениеті өз заманына сай карама-қайшылыкта бол 
ды, сондықтан оны бір тұрғыда бағалауға болмайды. Ол өзімен 
өзіне «қараңғы» жэне «жарық» жақтарын алып келді, прогресшіл 
жэне кертартпа қүбылыстарды да, бірақ, ол әлемдік мәдениеттің да- 
муында маңызды кезең болтаны сөзсіз.

Бакылау сүрактары және тапсырмалар:
1. Не себепті V-IX  ғасы рлар  қараңғы  ғасы рлар  деп  аталды ?
2. Рим и м п ери ясы н ы ң  кұлауы на бай лан ы сты  қандай  ж аң а  м эдени- 
тари хи  үлгі п айд а болды ?
3. А лғаш қы д а и кон ограф и яда Қ ұдай  қандай  түрл ерде бей н еленд і?
4. А н ти кал ы қ  ө ркен и еттің  ж эн е м эден и еттің  бір  м езетте  опат болуы  

к ім дердің  ж ең іліп , к ім д ерд ің  ж еңісін  б ілд ірд і?
5. М эден и етті зерттеуш ілер  ортагасы р  м эден и етін ің  кандай  үш  
үлгісін  белгілед і?
6. Ш іркеу кы зм етш ілер і -  кезбе актерлерді, күлд іргіш терді, ж алпы  
ой ы н -сауы ктарды  кім дерге қы зм ет етеді деп  түсін д і?
7. О рга ғасы рда кандай  көркем дік  сти льдер  болды ?
8. О рта ғасы рл ы қ  Е уроп ад а  өн ерд ің  ролі қандай  ж ағд ай д а  ж эн е  оны  
қандай  и деология қозды ры п  оты рды
9. Х ристи ан  әд еб и ет ін ің  рухы н  ром ан ды қ  храм д арды ң  қандай  
ерекш ел іктер і нақты  көрсетті?
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12. Тарау

ОРТАҒАСЫРДАҒЫ МӘДЕНИЕТТІҢ 
АРАБ-МҰСЫЛМАНДЫҚ ҮЛЕІСІ

12.1. Араб мәдеіінетііііц қайнар коздері және негіздері
12.2. Ортағасырлық араб-мусылман мәденисті

12.1. Араб мәдениетінің қайнар көздері және
негіздері
Б. д. д. I мың. жылдықта Аравиялық түбек аумактарында бір топ 

араб тайпалары жасаған («араб» — батыл шабандоз), егін шаруа- 
шылык мэдениет болды, олардың даму деңгейі өте төмен жабайы- 
лықта болтан. Әлеуметтік тұртыда арабтар екі бөлікке бөліиді: 
қалалық тұрғындар, негізгі жұмысы сауда-саттықпен айналысқан, 
жэне бэдуйн көшпенділер (араб, кошпелі өмір адамдар), олар 
түйелерді жэне басқа да малдарды бағумен айналысқан. Алғашқыда 
араб өркениеті көшпелі тайпаларга сауда орталықтары болған оази- 
старда шоғырланғаи.

Исламдыққа дейінгі Аравия діні пүтқа табынушылық болған, 
эрбір тайпаның сенетін өз корғаушы қүдайлары болған, олар тас 
бүттарға күрбандык шалып отырған жэне жалпы саны 360 сана- 
лады, сол себептен арабтардың бірігуіне олар кедергі болды. Өз 
нанымдарында арабтар табиғат күштеріне табынды: аспан шырақ- 
тарына, тастарға, ағаштар мен жылғаларға. Сонымен бірге араб
тар Аравияға келген тэубе етуші миссионерлер арқылы басқа да 
діндерді білді: зороастризм, иудаизм, христиандық.

Бірте-бірте патриархалдық қатынастардың ыдыраумен жэне 
элеуметтік жіктелумен байланысты көшпенді-арабтзрдың өмірінде 
өзгерістер бола бастады. Бүл процестер тек қана ішкі емес, сонымен 
қатар сыртқы себептермен байланысты болатын. Бүған Персияның 
жэне Византияның Аравиялық түбекке жэне оның халқына өз 
ықпалын жүргізуге бағытталған әрекеттерін жатқызуға болады. 
Мүндай үмтылыстарға қарсылық корсету бірде-бір тайпаның қо- 
лынан келмеді. Сол себептен арабтардың ортасынан қйрсы әрекет 
көрсетуге қабілетгі эртүрлі бірлестіктер шыға бастады, Бірақ
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тайпалық одақтарды қүру үшін негізделген біртүтас дінсіз мүмкін 
болмады. Ал бүл орталықтандыру жэне эртүрлі тайпалардың дін- 
дерін бірыңғайлаулар арқылы жүргізді, ал олардың ішінде ең беделді 
жэне көп таралгаиы жалпыарабтык Аллага табынушылық болды. 
Осының негізінде бірыңғай араб діні -  ислам қүралып шықты.

Мүсылман дегеніміз, арапша ислам дініне тэубе етуші. Ал ис
лам араб тілінде Алланың тілін алу дегенді білдіреді. VII г. Мекке 
қаласының түрғыны, арабтың курейш руынан шыққан Мухаммед 
адамдарды Алланың еркімен сәйкес өмір сүруге шақырды. 610 
(мүмкін 608 немесе 612) жылы рамазан айыныңтүнінде оған белгісіз 
біреу (түйіншекке түйген) кітабымен келіп «Оқы!» дегі талап етеді. 
«Мен оқи білмеймін»,- деп жауап береді ол. Сол кезде, аяк астынан 
дауыс естіледі: «Қойыртпақтан адамды Жасаган өз Қүдайың үшін. 
Оқы!». Мухаммед естігенінің бэрін қайталап шығады «Мен оянып 
кеттім, жэне менің журегімде жазу жазылып қалғандай» Сосын 
далаға шығады. Содан аспаннан түңгі қонағының даусын естиді: 
«Мухаммед, сен -  Алланың жіберген елшісісің, ал мен періштелер 
пайғамбары Жебірейілмін». Осыдан соң Алланың өзі мен Жебірейіл 
Мухаммедтің түсіне бірнеше рет енеді жэне ол, олардан Құдайдың 
сөздерін естиді, ол оны адамдарға жеткізу үшін есіне сақтау керек 
болды. Міне, айтуларға қарағанда осылайша мусылмандықтың та- 
рихы басталады.

Мухаммедтің кезінде, Мекке Арабтардың ең үлкен сауда орта- 
лығы болды, жэне қала мен оның аймағын мекендеген қүрайыш- 
тар негізінен мал багумен жэне керуен саудасымен айналысатын. 
Меккедегі метеориттің қорьпуымен жасалған улкен қара тас үстінен 
қүрылган храм Араб еліндегі ең қасиеттілерінің бірі болатын.

Бул тас -  Кағба (араб тіліиде куб) аспанның жіберген сыйқырлы 
өкілі,- деп саналды. Оның айналасында жергілікті жердің қудайлары 
Хубалай (Аллах), қүрайшиттардың ең негізгі қудайы болды. Мек- 
кеде путқа табынушылардан баска иудаизм мен христиандықты 
қолдаушылар, сонымен катар көн қудайға сенуге қарсы, бір қудайға 
ғана сенетін, бірақ иуделерге де, христиандықтарға да жатпайтын 
ханифтар болды.

Мухаммед шамамен 570 ж. туылды. Әке-шешелерінен бала 
жасынан айырылып, өзінің атасының үйінде өсті.Бастапқыда мал 
бағып кейіннен ауқатты туратын жесір эйел Хадишаның сауда 
істерінің реттеушісі қызметін атқарды. Оған үйленгенде Мухам
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мед шамамен 25-те болатын. Хадиша 15-20 жас үлкен бола- 
тын, бірақ олар бақытты өмір сүріп, төрт қыздары болған. Оның 
түнгі қияли көрністері басталғанда Мүғаммед 40-қа жақындап 
қалған. Бастапқыда Жэбірейіл мен Алланы түсінде көріп кездесін 
жүргендерін айтуга сенбестік тудыратындыктан қорықты да, бірак 
Хадиша жэне руластары колдау көрсетті, онымен баягыдай Мүса 
пайғамбарлармен сөйлескендей Қүдай сөйлесіп жүргендігіне оның 
сенімін арттырды. Содан ол Алланың айтқанының бэрін орындауға 
кірісіп, Меккеліктерге Құдайдың сөзін уағыздай бастады.

Ол ескі пүтқа табынушылык нанымдарды жоққа шыгара бас
тады. оларга карама-қарсы күдіретті жалғыз қүдай туралы ілімді 
қойды. Қатал бір қүдай туралы уагыз, сонымен катар өз ізбасар- 
ларының шыққан тегіне, тайпасына қарамай бэріне тендікті жари- 
ялады, бүл жаңа сенімнің эмбебаптығы болды жоне Мүхаммедтіц 
өзінің саяси және үйымдастырушылық қабілеттілігі -  осының бэрі 
мынау меккелік котам өкілдерінің колайлы келісімін тапты (көп- 
шілік жагдайда оныц орта сословиелерінде) жэне олар араб елін 
орталыктандыруга, жоғарылатуга үмтылды.

Мухаммед отандастарын көп күдайдан бас тартып әлемді жарат- 
қан жэне ондагы болып жатқандардың барлығына бүйыратын бір 
гана - жалғыз Қүдай - Аллага сенуге шақырды. Ерте ме кеш пе әйтеу- 
ір бүл өмірдің соңы бар. Сол уақытта Аллатагала о дүниедегінің бәр- 
ін тірілтіп, олардың үстінен сот болады. Бұл сот эділдікті орнатудың 
мерекесі болады. Аллага сеніп, дүрыс өмір сүрсе жұмакка түседі 
жэне ондагы салкын өзеннің жанындағы ағаштың көлеңкесінде 
өмір баки өмір сүреді. Ал көп қүдайға сеніп, әділетсіздік жасаса, 
оларды тозакка жібереді, онда оларды бакилык отты азап күтіп түр.

Иисус Христоспен болғандай Мүхаммедтің де соңынан ізба- 
сарлары жинала бастайды, негізінен олар жігерлі жас адамдар бол
ды, олар болашақ мүсылман қауымының өзегі еді. Алайда Мек- 
келіктердің көпшілігі бастапқыда оның сөйлеген сөздеріне онша 
мэн берген жоқ, кейіннен ашу шакырып, мазақка айналдыратын бол
ды. Оны есі ауысқандау, нақүрыстау деп есептеп, одан мысқылмен 
гажайыптарды жасауды талап етті. Мүхаммедтіц иудейлерге, хри- 
стиандар мен ханифтерге артқан үміті ақталмады. Иудейлер мен 
христиандар оның Мессиялыкка тырысуына күлді. Иисус сияқты 
ол: өз отанында пайғамбары болмайды, деп айтқан болар еді. 10
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*
жыл шамасында Меккеде Мұхаммед өзінің үгітін жүргізеді, бірак 
онда ол кеңінен таныла қоймайды, қайта жагдайы бүрынгыдан 
да нашарлайды. Ру басы (Мұхаммедтің агасы) өлгеннен кейін ол 
руластарының да қолдауынан айрылады. Оны ылги да рухтанды- 
ратын Хадиша да өледі. Мухаммед енді жетістікке жетуді Мекке- 
ден тысқары жердей іздейді. Таиф қаласында оны тасгіен атқылады, 
алайда Йасриб алқабының адамдары оның Меккедегі жэрмэнкеде 
естігендіктен огап түсіністікпен қарады. Олар Мүхаммедті иай- 
ғамбар деп атауға келісімдерін беріп үштік сот болуға шақырады. 
622 ж. Мухаммед өзінің аз ғана қолдаушыларымен Йасрибқа көшіп 
келеді, кейіннен Мадинат, Наби (пашамбар ңаласы) немесе жәй гана 
Мэдине («Қала») деп аталады. Осы жылдан бастап мусылмандардың 
жыл санаулары басталады. Мухаммед жэне оның серіктестері көшіи 
келген кун хиджра деп аталады (әдетте ол 22 қыркүйек 622 ж.).

Басқа қүдайларга Караганда Алланың артықтыгын қарудың күші- 
мен дэлелдеу үшін Мәдинеде Мухаммед мусылмандардың эскерін 
курды. Мәдинелікәскери топтар Меккендік сауда керуендерін басып 
алабастайды. Мекке мен Мэдиненіңарасында сотые басталды. Оның 
барысында Мухаммедке наразылық көрсеткен Мәдиналықтармен 
де күрес жүргізуге тура келді. Олардың қатарында касарысқан 
пүтқа табынушылар мен оның пайғамбар екеніне күмэн келтіріп 
иудаизмді кабылдаған мэдиналық тайпалар және оған қоса ислам- 
ды қабылдап бірак Мухаммедтің саясатын колдамаушылар да бол- 
ды. Бұл екі карсыластары үшін Мухаммед діншілдердің ортасымда 
катаң тэртіп орнатты. Оның уағыздарында иудейлікке карсы жэне 
христиандықтарға карсы дәлелдер пайда бола бастады.

Ол, Ибрахим -  Авраам иудей емес бірінші ханиф болтан, храм 
тургызган, Мухаммедтің келетінін алдын ала айткан пайгамбар деп 
хабарлады. Кагба исламның негізгі қасиеттісі жэне сыйынганда 
бетті Иерусалимге карай емес соган карату керек екендігін жария 
етті. Көп қудайга сыйынушылардан Меккені азат етуге жэне Кагба 
храмын идолдардан тазартуды Мухаммед өзінің негізгі мақсаты 
етіп қойды. Мәдиналық иудеилер мен путқа табынушылардың бір- 
шамасын қырып жойды, біршамасы қаладан куылды. 630 ж. Мекке 
тізе бүкті Кейіннен Мухаммедтің әскері Таиф қаласын жэне баска 
да қалаларды алды. Өзінен кейінге Мәдинаның қол астына бүкіл 
Аравиялык түбекті калдырып, Мухаммед 632 ж. кайтыс болды.

230



Мұхаммедтің бейіті (Меккедегі Қагбадан кейінгі) исламның 
екінші аса қурметтісі және қажылық орыны болды. Мухаммедтің 
көзі тірісінде құран ауызша түрде, колжазба кітап сияқты мэтіндік 
түрде кұран тек 644-656 жж. мүмкін болды.

Ислам дінін толығынан өзіндік жаңа дін деп есептеуге болмай- 
ды. Оның баска да монотеистік (ягни, тек қана бір цүдайды мой- 
ындайтындармен) арабтар таныс болатын діндермен туыскандығы 
көрініп түр -  христиандықпен және иудаизммен жэне олардан ол 
көптеген негізгі жөн-жобасын жэне догмасын алып пайдаланғаны 
анык. Ислам олармен өз туыскандығын мақүлдайды. Сондыктан 
Қуранда дәстүрлі араб сенімдерімен бірге таураттың аңыздары 
жэне мифтері бір-бірімен шырмала байланыскан, иудейлер жэне 
христиандар мүсылмандар үшін кұдайдың «жазылғандардың адам- 
дары» болып калады, бірак оны олар бүрмалаған. Адам, Ной (Нух), 
Авраам (Ибрагим), Моисей (Муса), Иисус (Иса) негізін Мухаммед 
пайғамбардың алдындағылар деп мұсылмандардың өздері қабыл- 
ған. Осы пайғамбарлар аркылы кұдайдың сыйланған нағыз акикатты 
ілімі, адамдармен бүрмаланған деп есептелінеді. Сол себептен осы 
қателерді түзеуге тиісті жаңа пайғамбар кажет болды. Дэл осылай- 
ша Мухаммед пайда болды, ол адамдарға өзінің көрінісіндегі нагыз 
таза сенімді жеткізді.

231



Мухаммед өлгеннен соң, Құдайдың ашқандары туралы оның 
айтуы бойынша жазылып алынған. Бұл жазылғандар белгілі же- 
тіктер арқылы редакцияланып, ең дұрысы деп хабарланып біртұ- 
тас мэтінге қосылған еді. Бұл мэтін ислам дінінің қасиетті кітабын 
құрайды. Құран араб тілінде «оку» деген сөз. Құранды мұсылман- 
дар эндетіп окиды.

Қүран Мұхаммедтің айтқан Алланың ісі туралы эңгіме емес, ол 
Алланың өзі айтқан сөз. Құдай кей жағдайда бірінші жақта (Мен) 
десе, кейде -  үшінші жақта (Ол) дейді. Бірақ Құранда айтылған- 
дардың бэрі мұсылмандар үшін Алла тағаланың өзінің қасиетті 
сөздері ретінде кабылданады. Қүранды қүрастырушылар Қүдайдың 
сөзін адамдарға дейін жеткізген Мүхаммедтің уағыздарына тақы- 
рыптык немесе жылнамалық өзгерістер енгізуге батыл шешім жа- 
сай алмады. Олар Мүхаммедтің уағыздарындағы 114 тараудан (сүре) 
түратын жазбаны карапайым түрде: әуелі ең үзақ сүрелерді, ал со- 
ңына қарай ең кыска сүрелерді орналастырды. Сол себептен, Қүран 
мүсылмандық діни ілімінің жүйелі түрде жазылғаны емес, немесе 
өзіне көрінгендерді ретімен Мүхаммедтің өзінің айткандары емес. 
Сонымен «Қүран» дегеніміз Мүхаммедтің 20 жыл бойы өзінің 
тыңдаушыларына жеткізген Қүдайдың ашқандарын оқу. Әрине 
Қүранды қүрастырушылар мен Мухаммед Інжілмен таныс болғаны 
рас. Сондықтан да Қүранда сол жердің ерекшеліктерімен, арабтарға 
тэн әсерлі буын өзгешеліктерімен Інжілдің негізгі оқиға желісі жаңа 
түрде берілген.

Алла тағала Қүранды негізінен үш сапалык түрғыда берген: 
жалғыздығымен, барлық бар нәрселерден элдеқайда артықшылы- 
ғымен жэне болып жатқандардың бэріне катыстылығымен. Інжіл- 
дегідей элемді Алла алты күнде жасайды. Аспанды ол түтіннен жа- 
сайды жэне де біреу емес жетеуін жасайды. Ең жоғарғысына ол өз 
тағын орнатады, одан төменгісіне Күнді, Айды және жүлдыздарды 
орнатады. Содан кейін ол жерді өсімдіктерімен жэне жан-жануар- 
ларымен толтырады. Інжілге қарағанда Құранның ерекшелігі, 
Алла, әуелі бүрындары жаратқан періштелерді жэне жынсайтан, 
перілерді орналастырады, содан соң өзінің жердегі орынбасары 
болғанын қалап адамды -  Адам Атаны жэне оның әйелін (бүл жер- 
де Мухаммед әйелдің атын айтпаиды) жасайды. Періштелерге 
адам үнамайды. Сонда Алла Адамды барлық заттардың атына 
үйретеді, сөйтіп періште мен адамды барлық заттардың атауын 
айтыңдар деп жарысқа түсіреді. Адам бұл талапты орындайды, ал
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періште орындай алмайды. Адамның өздерінен асып түскендігін 
көріп періштелер адамның алдында бастарын иеді. Бірақ олардың 
арасындағы Ібіліс атты періште айқайлап жібереді: «мен оттан жа- 
ратылғанмын, топырақтан жаратылғанның алдында басымды имей- 
мін». Осы үшін Аллатағала оны аспаннан куып жібереді, бірақ 
соңғы жазасын Сот күніне дейін кейінге калдырады. Ал Ібіліс осы 
уакытын адамдарга задал жасау үшін, Аллатагаланың калауынан 
басқа жолға түсіру үшін пайдаланатындығын жариялады. Одан эрі 
қарай Інжілдегі белгілі «жеуге ұлықсат етілмеген жеміс» туралы 
жэне т.б. эпизодтар баяндалады.

Адамзаттың тарихы Қүранда, түрлі апаттар мен кесапаттардың 
қайталануы тұрғысында түсіндіріледі, өйткені адамдар сайтанның 
азғыруынан шыға алмады. Алла адамдардың ортасынан такуа пай- 
ғамбарларды тандап алып, солар аркылы өз еркін хабарлады. Бірақ 
халықтар Алладан алған игіліктерді пайдалана отырып менмен- 
дікке беріліп кетті, оған деген сенуден кетіп оның жіберген пай- 
ғамбарларын тындамады. Ашуланған Аллатағала оларды жазалап 
жэне қүрып кетулеріне душар етті. Пайғамбарлар көп болды, басқа 
діни жазбаларда 100 мыңнан астам, бірак Құранда олардың 28-нің 
ғанааттары аталынады. Оның ішінде: Нух (Ной), Ибрахим (Авраам) 
-  «Алланың досы», исламның алғашқы оқытушысы жэне қасиетті 
Кағбаны салушы, Йакуб (Иаков), Йусув (Иосиф), Мүса (Моисей), 
Алладан ат-Таураны алған (торо-Моисейдің Бес кіташпасы), Дәуіт 
(Давид), Иса (Иисус) оларға Аллатағала Інжілді лайық деп берген. 
Соңғы жэне пайғамбарлардың ішіндегі ең жоғарғысы -  Мұхам- 
медтің өзі, оған жоғарыдан Құран жіберілген. Алланың жіберген 
баска елшілерінен айырмашылығы ол танкалдырарлықтар жасаған 
жок, өйткені оның барлык сөздері мен істері онсыз да Қүдіреттің 
өзінің оны үлкен істерге тағайындағанының айқын куәсі еді.

Мұхаммед, Қүранның бір катар сүрелерінде Қүдайдын адам- 
дарға қалай өмір сүру керектігі туралы жіберген эмірі бойынша жа- 
салған заңдарды хабарлайды: тақуалык тэртіптің ережелері туралы, 
коғамдық жүмыстарды ұйымдастыру, дүниемүлікті иемдену, әскери 
олжаларды бөлісу.

Ол, міндетті түрде ауыз бекітуге, намаз окуға, балаларды сүн- 
детке отырғызуға, әйелдерге пэренже жамылуға, есірткіш сусын- 
дарды ішпеуге, сонымен бірге шошқаны, канды, арам өлген жану- 
арларды, жыртқыш андар мен қүстардың етін пайдаланбауға, кұмар 
ойындарды тыйуға бүйрык берді.
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Құранның қосымша ретін, сунна — Қасиетті айтылып жеткізілген 
орындайды. Суннаға көптеген хадистиер -  Мұхаммедтің өмірінен 
алынған әңгімелер жатады.

Исламның діни дәстүрлері қатаң мұсылмандық тэртіпке негіз- 
делген құндылыктар жүйесін үсынады. Исламның «тілалғыш- 
тықты» білдіретіндігі тектен тек емес. Ең жоғары күндылык болып 
Алла және оның еркі болып табылады. Аллаға риза болу -  мұ- 
сылманның ең бірінші міндеті. Исламдық діндарлар Алланың бүкіл 
билігі мен адамның ерік еркіндігі калайша үйлесетіндігі туралы 
пікір таластырады, бірак карапайым мүсылмандардың арасында 
адамдарда өтетіндердің бэрі де алдын ала Алланың еркімен айқын- 
далып қойғандығы туралы катты сенімділік бар. Тілалғыштык оған 
ең игілікті іс болады. Алла мейрімді, бірак христиан күдайындай 
емес. Ол қаталдау эрі қатты. Христиандықтарға Караганда ол 
адамдарға жаны ашымайды. Ол еш уақытта адамдардың күнәсін 
көтеру үшін өзінің баласын ешкашанда жібермейді. Алла кайрым- 
дылығынан адамдарға игі істер жасайды, бірак сол кайрымдылыкты 
білмейтіндерді катаң жазалайды. Қүранда эділеттілікті кайрым- 
дылықтан жоғары қояды, бірінші кезекке Алланың эділеттілігі 
койылады, ал кайрымдылык сол эділеттіліктің бір бөлігі ғана не- 
месе салдары болып есептеледі.

Мүсылмандар шыншылдык пен эділеттілік ұғымдарын бір- 
біріне жакындатады. Екеуі де ақыр соңында Алланың еркін, оның 
берген өмір сүру ережелерін орындауға саяды. Мұсылмандылық- 
тың барлык өмір құндылықтары Қүдіретті Қүранда жазылған та- 
лаптармен байланысты.

Мүсылманның қүндылықтарына: Алланың заңына еруге 
негізделген шыншылдық, діндестерді сыйлау, нағыз дін үшін жаулар- 
мен күресте жүректі жэне катал болу жэне т.б. жатады. Исламдықка 
жату әлеуметтік жағдайға, үлтына Караганда әлдекайда артык бо
лып есептеледі. Ол өз діні үшін мактанышының жэне басқа діндерге 
Караганда үстемдік сезімінің қайнар көзі. Қүранды білу өте жоғары 
бағаланады. Оны жатқа білетіндер хафиз деген атаққа ие болады.

Әрбір діншіл мүсылмандар орындайтын негізгі бес міндет ар- 
кылы мүсылмандык күндылықтар іске асады. Бүл міндеттер — бес 
парыз Қүран мен сөрелерде эбден нақтыланып жазылган.

Шахада -«сенім  куэлігі» ислам дініне кірудін формуласы: «Алла- 
дан баска Қүдай жок, жэне оның пайғамбары Мухаммед» Бүл форму- 
лада ислам дінінің басты деген екі кағидасы бекітілген: бір Қүдайға
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ғана сену жэне Мұхаммедтің пайғамбарлық борышына сену. Кімде- 
кім осы шахаданы біреудің көзінше айтса сол мұсылман болып сана- 
лады. Ал исламнан бас тартқан мұсылман — ол өлімге лайық сатқын.

Намаз (персиялыцтар тілінде) — сыйыну. Аңыздардың біріне 
Караганда, Алла бір кездері жердегі Мұхаммедке аспанның жетінші 
қабатына көтерілетін саты түсіреді, сонда Аллатағала оған мұсыл- 
мандар күніне 50 рет сыйынсын дейді. Бірақ пайғамбар төмен түсіп 
келе жатқанда бір қабатында Мүсамен кездеседі ол оған қайтып 
барып сыйынуды азайтуды сүра дейді Нәтижесінде Аллатағала 
міндетті түрде оқылатын намазды 5 ретке дейін кысқартқан екен 
дейді. Ислам намаз оқудағы салтжораны өте қатты реттеген, ғибадат 
етудің 300 -  ден астам ережесі бар. Міндетті түрде окылатын на
маз араб тілінде оқылу керек, міндетті түрде дэрет алу керек, иілу, 
белгілі бір ыңғайда тұру жэне т.б. Аптаның жүма күні мешітте түскі 
намаз оқылу керек.

Саум — рамадан айындағы ауыз бекіту. Бүл айда мүсылман күндіз 
тамак ішпйді, жемейді, хош иісті түтінді жүтпайды, жыныстық 
қатынаска бармайды. Түн болып таң атканға дейін (ац ж іпті қара 
ж іптен аж ыратуга болмайтын уацыттсіры) бүл тыйымдар алы- 
нады, бірақ соның өзінде адам такуалык ойларда болу керек. Бүл 
айдагы түнгі ғибадаттылык «алдын ала болжанган түн» немесе 
«кыдыр түні» деп Мүхаммедке Қүранның алғаш келгенін белгі- 
лейді. Осыдан кейін тамақтанады.

Зекет -  жарлы-жақыбайларға бағытталған салык, міндетті түрде 
жасалатын кайрымдылык. Оның мөлшері 1/40-тан 1/5-ке дейінгі 
шамада болады. Зекет сөзі тура мағанасында «тазару» дегенді біл- 
діреді: зекет берілсе онда адамның колындағы бар дүние мүлкі та- 
зарады яғни байлықты адал кылады.

Қ ажы лы қ- Кағбаға, Меккеге қажылыкка бару. Әрбір мүсылман 
өз өмірінде ең болмаса бір рет Меккеге баруға міндетті, болмағанда 
өзінің орнына орынбасарын жіберу керек. Қажылык жылдың бір 
мезгілінде өтеді жэне тәртіпке, киімге, дәрет алуға байланысты 
көптеген ережелер жасалады. Меккедегі ең негізгі мешітке кірерде 
әуелі оң аяғымен кіріп шыгарда сол аяғымен басып шығады; Кағба 
храмын эртүрлі шапшандыкпен 7 рет айналып өту керек, сайтанды 
бейнелейтін бағанага жеті тас тастау керек жэне т.б. Қажылык үлы 
мереке -  Қүрбан-Байраммен аякталады. Қажылыкка барғандар -  
қажы деген атақ алып жасыл шалманы басына орап жүруге құкылы.
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Ислам катал монотеистік дін, бірақ оның монотеизмінің өз ерек- 
шеліктері бар. Аллага табыну барлык жандылардың өмірі мен өлімі 
оған тәуелді болғандықтан оның қудіреттілігін. өлмейтіндігін, 
шапағаттылыгын жэне кайрымдылыгын мойындауды косады. 
Бүткіл әлемнің барлығы өзінің бар болғандығымен Алланың еркіне 
міндетті. Аллаға табынушылық мұсылман фатализімі -  адамның 
жүріс-тұрыстарының алдынала анықталатындығы жайлы идеяның 
негізі болып табылады. Алла бэрін біледі жэне шынайы діншілдердің 
өмірін бағыттайды. Исламдағы адам христиандықтағыдай өзіне- 
өзі қүнды емес. Оның өмірі -  элемдегі жалғыз, сөзсіз және өзіндік 
қүнды Қүдай қолындағы үлпадан артық емес. Алла күші сонымен 
катар бөлек адамдаға беріле алмайды. Бүл тек кана мұсылмандык 
кауымға -  уммаға ғана, нағыз діншілдерге ортақтылык орнағанда 
ғана мүмкін. Бүлардың кұрамында болу, нәсілдерге, руларга, тай- 
паларға бөлінуден гөрі жоғарырак. Мүсылмандык мэдениет элеу- 
меттік жинакылық принципін насихаттай отырып, практикалык 
түрі ыдатүйықтыкты макұлдамайды. Адам кұл болуы мүмкін, бірақ, 
Алланың сыйлаған кездейсок жағдайы оны әмір немесе сүлтан ете 
алады. Бірақ сонда да умма алдынала тиісті мінез-қүлык бере оты
рып, әрбір уакытта мүсылманның өмірін, оның ойларын бақылай 
алады жэне қажет болса оны ислам жауынгері ете алады.

Осындай қажетті фанатизмді тәрбиелеуге (әрбір мүсылман  - 
джихадта, кәпірлермен цасиетті согыста олуге дайын болу тиіс- 
ті) намаз көмектесті, сонымен қатар өздерінің дінін баскалардан 
гөрі артық санаушылық сезімдерін өсіріп тэрбелеумен байланысты. 
Бүған экономикалық рычагтар аркылы жасалған, жағдайлар көмек- 
тесті: исламдық мемлекеттерде мұсылмандарға қарағанда, исламға 
сенбейтіндерге салықты көбірек салынатын болды.

Жалғыздык жэне Алланың абстрактылығы, жалпылығы, оның 
мәңгі бар болатындыңғы иудейлік Қүдайға үқсас қылды. Ал бүл 
мүсылман кұдайының иррационалдығы оның сыртқы кейіпінің 
анықтықсыздығын туындатады. Бүл жағдайда, қүдайдың бейнесін 
кез-келген түрде бейнелеу дінге жасалған қастандық сияқты қабыл- 
данды. Мүсылмандар үшін сонымен катар адамдардың және хай- 
уанаттарды да бейнелеуге болмады, ол күпірлік болып саналды, 
өйткені олардың ойынша мұндай жағдай тек қана қүдайға тән жа- 
рату процесін еске түсіреді. Сондықтан ислам барлық тірі жанды- 
ларды бейнелеуге тиым салады, ол әрине Араб Шығысы өнеріне 
түбегейлі эсер етті.
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Жоғарыда көрсетілген исламның негізгі жайлары, сонымен қатар 
иудейлік, христиандық жэне жергілікті араб өкілдерінің үстаным 
дарының синтезі ретінде түсінілген космологиясы, эсхатологиясы 
(заманның сщыры туралы түсінік), әлемнің күтқарушысына деген 
сенім қатаң догматикалық жүйеге біріктірілмеген болатын. Бұл ис
лам дінінің ішінде эртүрлі ағымдардың пайда болуына әкеп соқты, 
олардың арасында өте маңыздысы суннизм («ахлассуина -  дәстурлі 
адамдар) және шиизм («шиат Али» -  Али партиясы), Мүхаммедтің 
өлімінен кейін көп кешікпей пайда болған. Суниттер үшін сенімнің 
кайнар көзіне Қүраннан басқа, Мухаммед пайғамбардың өмірбаяны 
-  Сунна да жатады. Ал шеиіттер үшін ол ондай беделге ие емес. 
Сонымен катар сунниттер мен шеиитер өздерінің өкіметке деген 
қатынастарымен айрықшаланады -  суниттер басшыны Мухаммед 
руынан сайлануы керек десе шеиттер биліктің кұдайлық табиғатын 
алға тартып 656-661 жж. басқарган Али халифтың мурасымен бай- 
ланысты берілу керек деген ережелерді устанады.

Практикалык турғыда о бастан суннизмге жэне шиизмге бөлінген 
ислам осы уақытқа дейін өздерінің ұсақталуын жалғастыруда, өз -  
көру нүктелері уатылу жэне алысырақ, не кез келген мусылман дін 
сурақтары бойынша өз пікірін айта алады, тек ол Қүранга жэне Сун- 
наға карсы пікірде болмаса болды деген устаным жаңа секталардың 
және бағыттардың пайда болуына әкелді, олар Араб халифатының 
тарихында жэне Еуропада маңызды роль аткарды, мысалы эйгілі 
ассасинов сектасы (өзін-өзі өлтіруші терроршылар, букіл әлемдік 
өркениеттілікке сол уацыттардыц өзінде қорқыныш әкелген).

Мусылман әлемінің кеңейуі эртүрлі дінисаяси күштердің билік- 
ке деген өзара кактығыстарымен уласып отырды. Бул күштердің 
әрқайсысы өздерінің негізгі турғыларын мықтылау үшін жэне соны 
дәлелдеу үшін олар көпшілік жағдайда Қүраннан өздеріне дәлел- 
дер іздейді. Пайғамбар өлгеннен кейін шейіттер мен сунниттердің 
арасында бөліну басталды.

Шейіттер (жолын устаган халиф эли ибн Талиб, М ухаммедтің  
ж ездесі әрі агайын агасы) мусылмандардың басында исламның 
негізін қалаушылардың мұрагерлері — имамдар болу керек деп есеп- 
теді, яғни рухани жэне зиялылық биліктер қосылады.

Сунниттер суннадағы түсініктемелерге сүйене отырып мусыл
ман мемлекетін беделді муджтахиттер баскару керек деп есептеді. 
Шейіттер мен сунниттер күні бүгінге дейін мусылмандылықтың

237



екі бағытын кұрап отыр. Суннизм ислам әлемінде ең көп таралған 
бағыт. Суннизм арнасында мұсылмандық дін ілімінің ең басты мек- 
тептері пайда болды жэне олар Құранды түсіндіру арқылы, ауыз 
екі Қасиетті жеткізілгендердің негізінде шариаттың негізін жаса- 
ды. Шейіттіктер өздерінің ықпалын Иранда жүргізді. Шейіттер 
исламның занды билеушілері деп VII-IX ғғ. билік жасаган 12 
имамды есептейді. Соңғы 12-ші имам құпиялык жағдайда 9 жа- 
сында жоғалын кеткен. Шейіттер оның қайтып келіп жаңа Мессия 
болатындығына, бүкіл әлемде эділеттілік орнататындығына сенеді.

Исламда суннитік пен шейіттерден тысқары көпшілік жағдайда 
саяси ынталылықпен, кейбір топтардың, қауымдардың ықпалына 
байланысты көптеген діни бағыттар мен ағымдар пайда болды. XIX- 
XX ғғ. көптеген мүсылман елдер батыс державаларының отарлық 
бүғауына тәуелді болды. Бүл эрине қарама-қарсылыкты туындатты. 
Мүсылман елдердегі үлттык-азаттық қозғалыс діни сипат алды. XIX 
ғ. панисламистік козғалыс пайда болды. Оның негізін қалаушы Дже- 
мальалдин аль-Ауғани мүсылмандық Шығысты жойғысы келетін Ба
тыс христиандарымен күресу үшін барлық мүсылмандарды бірігуге 
шақырады. Қазіргі уақытта мүсылмандар элемінде исламдық фун- 
даментализмнің ыкпалы өте зор. Олар баска да діндер сияқты 
элемдік билікке таласуды негізгі мақсат етіп койған.

12.2. Ортағасырлық араб-мұсылман мәдениеті
Аравиянын қуаң даласында пайда болып, ислам өзінің та- 

ралу барысында гректік-рим, византиялық. персиялык, үнділік 
және басқа да мэдениеттердің жетістіктерін бойына сіңіріп келді. 
Араб мәдениетінің кецінен таралуы жэне гүлденуі IX ғ. жаулау- 
шылық соғыстардың нэтижесінде біртүтас мемлекет -  халифат 
қүрылғаннан бастау алады. Араб мәдениетінің гүлденуіне көркем 
қүндылықтарды қолданылуы әжептэуір дэрежеде ықпал жасады, 
олардың арасында ең маңыздылар қатарына фольклордың ауыз- 
ша жэне жазбаша туындылары жатты. Жаңа діннің өз эсер күшін 
тіріжандыларды бейнелеп емес, сөз арқылы кұрды. Сол себептен ең 
негізгі қасиеттілер қатарына икон жэне мүсіндер емес, ескілікті қол 
жазбаларды жатқызды.

Мүсылмандық мәдениет көп үлтты. Оның жасаушылары араб- 
тар. персілер, тәжіктер, маврлар жэне түріктер. Олардың басын 
біріктіретін ислам жэне Құран тілі -  араб тілі болып табылады.

238



Мұсылмандар Алланың өзі Мұхаммедпен араб тілінде сөйлескеніне 
сенеді. Сол себептен олардың бэрі де араб тілін білу керек жэне сол 
тілде сыйыну керек. Классикалық дэуірдегі мұсылман мәдениетін 
айтқанда арабтық дегенде ұлттық тұрғыда емес тілдік сипатта 
айтылатындығын ескеруіміз керек. Араб тілі мұсылмандар әлемі 
үшін латын тіліндей.

Мұсылман мәдениетінің ерекшелігі діни құндылықтардың не- 
гізгі жүйелерін жэне ғибадат қылу мен тұрмыстық тэртіптерді қатал 
белгілеуді, исламның діни мэселелерін түсіндірудегі өте кең еркіной- 
лылықпен байланыстыруында. Мүндай еркін-ойлылықтың мүмкін 
болуы ислам дінінде (христиан дініндегідей) орталықтандыратын 
мешіттер үйымдарының болмауында. Мүсылман әлемінде филосо
фия мен ғылымның дамуына әжептәуір ықпал жасаған Құранмен 
бірге ғалымдыққа деген қүрмет. Мүхаммедтің өзі жэне одан кейінгі 
халифтары оқу-ағарту ісінің дамуына көп көңіл бөлген. Пайғамбар: 
«Ғалымдардың көрегендігі мінэжат жасаумен парапар», деген. Осы 
бағытта халифтарға таңылған көптеген қанатты сөздер сақталған. 
«Білімді таба біл, егер сен бай болсаң жақсартады, ал жарлы бол- 
саң тамақтандырады»; «Адамдағы ең зор әдемілік -  білімде»; 
«Ғалымның сиясының құрметтілігі, азаптанушының қанындай». 
Бүның өзі Еуропада мәдениеттің жаулары үстемдік еткен түсында, 
көсемдерінің сөзінде: «Готтың ісі -  қаламсап емес, қылышты сер- 
мей білу» деген замана еді.

Әсіресе, ағартушылық істе әуесқой жэне ғылым мен өнерге 
қамқоршы халиф аль Мамунның атағы шықты. IX ғ. басын- 
да оның кезінде Бағдат қаласы көптеген оқу орындарымен жэне 
кітапханаларымен, ғылыми коғамдарымен, жүздеген кітап дүкен- 
шіктерімен үлкен мэдени орталыққа айналған. X ғ. Еуропадағы ең 
сүлу жэне үлкен қалалардың бірі халифат астанасы -  мұсылмандық 
Кордовада: 200 мың үй, әсем сарайлар, кең көшелері, су құбырлары 
болды. Кордовтық халиф эл Хакеманың кітапханасында 400 мың- 
нан астам қолжазбалар бар еді.

Христиан дініндегідей мұсылман мәдениетінде де діни ілімнің 
ойларының негізінде мистикалық пен рационлдылықтың арасында 
күрес пайда болды. Мистикалық ойдың бағыттары шығыс дінифи- 
лософиялық ізденістердің (әсіресе персалық зороастризмде), со- 
нымен катар, Платон идеясының жэне неоплатоншылдыктардың 
ықпалымен суфизмде айқын көрінді. Суфийліктер өзін-өзі рухани
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терендету, Құдіреттің ашқанын (олардың ойынша Мұхаммедтен 
кейін де болатындыгына сенеді), кұпия оқкульттік білім (эріп, саи, 
дуалау) жэне т.б. идеясын уагыздайды.

Суфистік идеялар негізінен шейіттік мұсылмандардың жолын 
ұстаушылардың ортасында қадір тұтылады. Рационалдылық Х-ХІІ 
ғғ. Аль Фараби, Ибн Баджжа, Ибн Сина (Авиценна), Ибн Рошд (Авер
роэс) сияқты ұлы араб философтарының аттарымен философиялык 
ойдың ең күшті ағымына айналды. Мұсылман рационалдылығының 
идеялық кұралы классикалык ежелгі грек философиясы эсіресе Ари
стотель ілімі болды. Бұл ойшылдар мұсылмандықтың шенберінде 
бола тұрып ең алғаш Құранның түсініктемесінесінен гөрі логикага 
сүйенді. Ибн-Сина өзінің «акикаттың екі жағы туралы» тезисін 
үсына отырып философияны діннен жогары койды.

Танымға рационалдылык түрғыдан карау ғылымның дамуында 
үлкен роль аткарды. Батыс-еуропалык философтардың барлығы 
дерлік дінилікке жатқанда, мүсылман философтары дәрігер, химик, 
астроном, математик болды. Орта ғасырда адамзатка араб-мүсылман 
әлемі ғылым мен тэжірибе облыстарында көптеген білімдер берді.

Біз римдік сан жазуларынан гөрі, өте ыңғайлы арабтык сандарды 
колданамыз. Араб ғүламалары индустардан арифметика мен алге- 
браны алып әжептәуір жетілдірді. «Алгебра» сөзінің өзі («алхимия» 
сияқты) арабтардан шыккан. Геометриядағы, тригонометриядағы, 
оптикалық геометриядағы дэлелдемелердің көбісін арабтык мате- 
матиктер жасаған. Химия өзінің магикалык алхимиясын Еуропаға 
Кордовадан келді. Араб-мүсылмандық мэдениеттің өркендеу дәуі- 
рінде еуропалық ғүламалар астрономия, минералогия, фармаколо
гия, ботаника, физиология, медицина, тіл білімі жэне баска сала- 
лардағы білімдерді алып пайдаланды. Еуропада әсіресе арабтардың 
дэрігерлік өнері катты бағаланды. Жараны жазуда антисептика- 
лык кұралдарды колданудьтң негізін қалаушы хирург эз-Захрави 
200 хирургиялык кұралдарды ойлап табушы. Ибн Синаның жазған 
«Медициналық ережелері» біраз уакыт бойы көптеген елдер пай- 
даланған негізгі кітап болды. Еуропалык түтыныска айналған 
магниттік ине, окдэрі, механикалык сағат, кағаз бэрі де Қытайда 
жасалынып арабтар аркылы енген еді.

Мүсылмандық мәдениеттің өзіндік ерекшелігінің бірі, ондағы 
бейнелеу өнерінің жоқтығы. Мазмүнды бояқты кәрімдер (кітаптар- 
дагылардан басқа) не болмаса мүсіндер болған емес. Мүнын
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бэрі исламның адамды, жануарларды, Аллатагала мен барлык 
Құдіреттілікті бейнелеуге қатаң тыйым салынғандыгынан болды. 
Дэл осындай себептермен мұсылман елдерінде театр да болма- 
ды. Бірак бояқты кэрімдер мен мүсіндердің орнына эшекейлі өнер 
(арабескілер) жэне көркемдік каллиграфия дамыды.

Көркем жазу өнері. Арабеска. Араб әлемінде ерекше кұрметпен 
көркем жазу өнері пайдаланылды, ол тек кана діннің тілі емес, со- 
нымен катар поэзияның, философияның, ғылымның тілі бола алды.

Оның, христиан өнеріндегі икондардың 
функцияларына ұксас, дэл сондай функ- 
циялар болды, өйткені кұдайшыл Сөздің 
дене көрінісі сияқты көрінді. Соны- 
мен катар, каллиграфия сэулет өнерінде 
жэне мэтінді жеткізу кұралы ретінде, 
жэне қарапайым эдемілеу үшін кең кол- 
данылды. Сэулеткерлер сарайлардың жэне 
мешіттердің бүтін кабыргаларын ойнақы 
араб оюымен, сонымен қатар өсімдіктер 
әлемінен стильденген мотивтермен жэне 
геометриялы өрнектермен жапты. Арабес- 
калардың көрінуі араб өнеріндегі кескін- 
деменің бейнелеу негізі болған жарык 
мәнерлілікке, сэнділікке ұмтылысымен 

байланысып тамаша өрнек өнерін туғызды. Көпшілік жағдайда ара- 
бескалык стильденген өсімдіктер мотивтері жэне геометриялык 
пішіндерді бедерлі эшекейге ұксатып араб әріптерімен орындалған 
жазулармен толыктырады. Көркем жазудың киындатылған кол 
таңбаларының әртүрлі қолдануында ерекше нэзіктікке жетіп калли
графия ою-өрнектің нормаларының біріне айналды, өз кезегінде ол 
мүсылмандық Ортағасыр өнерінде маңызды роль аз карды.

Мүсылмандык өнер заттарды табиғатымен сэкестікте өндірді -  
өзімен өзінше керемет, өйткені олар Құдайдың жаратқаны. Алайда 
ислам елдерінде Қүдайды бейнелеуге болмайтын болды, оны тек 
кана эріптермен жэне белгілермен белгілеуге болады. Сондықтан 
өнерде геометриялык әшекей кеңінен таралды жэне олар сим- 
волдық діни мағынада болды. Мысалы, «Алла» сөзі схемалык 
тұрғыда осы сөздің әріптерін белгілейтін тік төрт сызықтармен 
белгіленді. Қүрастырылған квадрат Қағбаның символы болды.
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Екі квадраттың қиылысуы сегіз сэулелі жүлдызды қүрады — бүл 
мүсылман эшекейінің ең көп таралған түрі. Үш бүрыш Қүдайдың 
«көзін» бейнелейді. Бес бүрыш Ислам негізгі бес парыздарының 
символы ретінде танылады. Символдар аркылы жасалған өрнектер, 
ортағасырлык мүсылман коғамда бейне бір ашык кігап сиякты 
«окылады». Баска халыктардың бейнелеу дәстүрлерінің ыкпалы- 
ның негізінде дами отырып, ол эр уакытта айтарлыктай күрделенді. 
Ою-өрнек суретшілердің творчестволык күштерін жүмсайтын не- 
гізгі өрісі болды, оның болып көрмеген дамуы өнердің басқа түр- 
лерінің шектілігін толықтырды.

Миниатюралы кітап өнері. Араб элемінде миниатюрлі кітап 
өнері көп таралған болатын, бүл да сол арабтардың кітаптарға де
ген ізетті көңілдерімен байланысты болуы керек. Қүранда ол ту- 
ралы еске алынбағандықтан, каллиграфиялық кол жазбалардың 
беттерінде біз таңғажайып орындалған эпиялык батырлардың 
бейнелеулерін, тойлардың, баталдык көріністерді көреміз. Жалпы 
кітап дайындау өнері Араб Шығысында ерекше биік деңгейге жетті.

Өз даму барысында миниатюра эртүрлі кезеңдерден өтті, олар- 
дың эр кайсысы дербес қүндылыкка ие болды. Бүл өнердің негізгі 
орталықтары Сирияда, Иранда, Мысырда, Испания жэне Солтүстік 
Африкада болды. Оның дамуының шыңы шираздык (Иран), 
гераттык (Ауганстан) және, эсіресе, XIII ғ. бағдадтык мектептер.

Миниатюра өнері өзінің жоғары сәнделегімен айрыкшаланды. 
Миниатюра -  бүл көлеңкелік сэулесіз кескіндеме. Бүл өнерде түсті 
сезу, миниатюраның эстетикалықты эсер етуінің ең бір негізгі 
элементтерінің бірі -  таңкаларлық нэзіктік.

Өзінің бейнелеу шарттылығына қарамастан терең ақындық бей- 
нелеулерінде тіршіліктің мазмүнын ашуда, миниатюра үлкен көр- 
кемдік айқындыкка жетті. Миниатюраның мағынасы жоғары сэндік 
сапалармен, 5 тамаша колоритімен, бөлекше композициямен, суре- 
тінің иілгіштігімен аякталмайды. Миниатюра сызыктарының бояу 
дактарындағы қарқындылықтан, ырғакты музыкалығынан, өмірдің 
нактылығы, сезімділігі, куанышты түйсігі көрінеді. Әлем миниа- 
тюрада өзінің мерекелік аспектісінде көрінеді -  бүл сэнді ертегідей 
бақ, бірназды акшылкызғылт раушан гүліндей гүлденген, енді бірде 
жапырактары желден дірілдегендей кызғылт-сары түсті сәнділі.

Кейбір миниатюралардың сюжеттерінде, олардың күрделі 
символдык мэнінде мистикалык исламның (суфийстік) тенден- 
цияларының білінуі ешбір күмэн келтірмейді. Бірак адамның
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ішкі өмірін шамадан тыс ұлғайтып спиритуализациялау сипаттау 
көпшілік жағдайда Византия және батысеуропаның ортағасырлық 
өнеріне тән болса, ал, шыгыс миниатюрасына мүлдем бөтен бола- 
тын. Оған салынған мистикалық мән сезімдік-бейнелі түрде емес 
тек кана зердеде кабылданған, сонымен бірге барлык көркемдік 
қалып тіршіліктің толықтык сезімін және жердегі нақты болмыс- 
тың байлығын тудыра алды.

Сонымен катар өнердегі миниатюраның шартты-эшекейлігі- 
нің беталысының дамуымен катар жэне баска да багыттар дамы- 
ды, оларға сюжетті жэне тематикалык шеңберді кеңейту тэн бол- 
ды, накты бейнеленудің көңілге конымдылыгы, түрмыстык 
толыктықты жеткізу, нактылы бір нәрсеге кызығушылык таны- 
ту, мысалы адамға. Алайда жаңа ізденістер ортағасырлык шығыс 
кескіндемесінің барлығына тэн, сол шарттылыктың аукымындағы 
мәнерлілік пен көтеріңкі эшекейліктен шыкпады. Дэл осындай 
бірлікте дәстүрлілік жэне жаңалык, фантастикалық жэне реал- 
дылык, идеалдылык -  дерексіздік және нақтылы -  гіршіліктік 
дүниежүзілік көркемдік мэдениеттің бір-тумасына жататын Шыгыс 
өнерінің миниатюрасында дамды.

Қолданбалы өнер. Мүсылмандык мэдениеттің мүрасында 
маңызды роль колданбалы өнер туындылары жэне көркем кол опер 
кәсібі жатады. Араб халифатының аумақтарында гүлденген орта- 
лықтар көптеп саналды, онда керамика, кару, металдан жэне шы- 
ныдан, маталардан жасалган бүйымдар шығарылды. Сәнді-кол- 
данбалы өнер бұйымдарының барлыгы жоғары талғампаздыкпен 
жэне таңдаулы сұлулығымен ерекшеленді, осының өзі көркемдік 
мәдениет тарихында маңызды орынға ие болды.

Қолданбалы өнер туындыларында эстетикалык сапа, сұлулык 
недэуір мөлшерде материалдардың ерекшілігін түсінуге тэуелді бо- 
лады, суретшілердің оның табиғи сапасын іскерлікпен қолдану, олар- 
ды творчестволық өңдеу барысында жаңаша үн шыгарумен байланы- 
сты. Нәтижесінде Араб Шығысының колданбалы өнері нак осындай 
биік көркемдерділік сапасымен ерекшеленуге мүмкіндік жасады.

Осы аймактагы халыктардың өнер туындыларының арасында 
ең алдымен күшті кілемдер жэне кілемдік бүйымдар аталуы тиісті. 
бүл бүйымдардың декорларында геометриялык оюлар, кеңөрістік 
өрнектер және жазулар басым болады. Бірак сонымен катар су- 
ретшілердің адамдарды, хайуанаттардың суреттерін жиі салатын,
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кілемдерге арналған суреттер жиі кездесетін. Әсіресе даярлауға ұзак 
айларды, көп адамдардың еңбегін қажет ететін эйгілі персиялык 
кілемдер көбірек пайдаланылды. Олар түстердің үйлесімімен, 
суреттердің нэзіктігімен түктерінің жұмсактыгымен таң калдырды.

Персиялык кілемдер европалықтарға XVI ғ. бастап кеңінен та- 
нымал болды. Осы уақыттардан бастап «персиялык кілемнің» 
бейнесі араб орта ғасыр мәдениетінін сэндік өнерінің ең жаркын 
мэнерлігі болды. Дағдылык түрғыда кілемдер араб элемінің барлык 
облыстарында токылды, бірак ең жаксы жэне қымбат бағалы кілем- 
дерді персиялық (иран) шахтардың сарай маңындағы шеберха- 
наларында жасалды. Персиялык кілемдер ерекше эр түрлі. Олар 
дайындаған жеріне, не нэрсеге арналғандығына, ондағы бейнеле- 
ленген суреттердің сипатымен айрыкшаланады. оларды кой кейде 
түйенің қылшыктарының жаксы сорттарынан, ал ең кымбаттарын 
жібектен токиды. Оларды даярлауда тек кана натуральды боягыш 
заттар -  грекиялык жаңғак кабыктарынан, анар, кашениль, индиго 
қолданылды.

Персиялык кілемдер осы уакытка дейін түс сұлулығымен мадак- 
талады. Олардың жарыктылығы, күштілігі, қаныктылығы ғажайып 
үйлесімдікпен жэне сонымен бірге көзді еркелетушілігі, түстердің 
үйлесуіндегі талғампаздык танкалдырады. Кілемнің түгі факту- 
раға тығыздык жэне шомбалдылык косып берумен катар, үстінгі 
бетіне ерекше баркыт сиякты назды құйылысты хабарлайды. Әрбір 
кілемнің ерекше бейнеге ие болды, аса дара тональді дыбыстау- 
мен, бірде күнгейлі-алтындай, бірде күміс тәрізді -  көк, бірде көк 
жасылды -таң-курайдай, бірде сары-кызғылтты. Барлык түрлі- 
түсті жэне ұзындык композициясының элементтері бүзылмайтын 
бірлігімен жэне сызыкты өрнектерімен алға шыкты. Сюжеттегі ба- 
сымды элемент жұка жэне өте күрделі көгерісті иілгіш, жүмсак ою 
эртүрлермен шатасқан.

Жалпы барлык накты композициялар әлемнің ертегідей керемет 
эр алуан поэтикалык елесті үсынғандай.

Арабтык сәулет өнері. Халифаттың кұрылуы кұрылыстың 
кең күлаш жайып дамуына әкелді. Әртүрлі үлгілердегі салыным- 
дар түрғызылды: діни (мешіт, мұнара, медресе), дэл осылайша 
жэне зиялы салулар -  керуен-сарайлар жэне жабылған базарлар, 
әміршілердін жэне атақтылардың сарайлары, нығайтылған камал- 
дар, мүнаралары бар калалык кабырғалар жэне какпалар, айбынды 
көпірлер жэне т. б.



Культтық сәулетте ең көп таралған үлгілері мешіт (араб, - табы- 
нуга арналган орын) болды. Мешіттердің түп тұлғасы Мәдинадағы 
Мухаммед үйі болды, қоршалған ауланың оңтүстігінде шатыры бар 
пальмалардың діңгегіне бекітілген қалқа.

Араб мешітінің классикалық үлгісі, бағана немесе кора маңын- 
дағылар деп атайды, олардың биік қабырғамен коршалған тікбү- 
рышты учаскесі бар. Композициясының негізгі элементіне, арка- 
мен, бағаналармен немесе діңгектермен коршалған аула жатады. 
Бағаналар құбылаға қарай (Меккеге багыты), бірнеше қатардан 
жиірек орналаскан, олардың барлыгы әдетте үзын колонналы зал 
күрастырады. Қүбыла сонымен катар, арнайы безендірілген жазу- 
лармен ою-өрнектермен эдемілеп белгіленген куыс -  михраб. 
Мешіттің жанында биік, күмбез тәріздес дөңгелек мұнарамен аяқ- 
талған сэулетті минарет-мүнара көтерілген (араб. -  Маяк). Сәулет- 
шілер үшін тұрғызған мүсұлмандық діни ғимараттардың ең үлгілісі. 
Үлкен астанальщ -  Дамаскідегі, Самаррдағы мешіттер болды. Бірақ 
халифаттың эртүрлі облыстарында кұрылысшылар жергілікті ха- 
лыққа үйреншікті дәстүрлі тэсілдерді жэне сэулетшілік түрлерді 
кеңінен қолданды. Сондықтан бағаналы мешіт үлгісі эрбір араб 
елдерінде өзіне тэн ерекшеліктермен ұғынылды.

Арабтық сәулет өнерінің жарқыраған үлгілері -  сарай кешендері 
өзіне сарайларды, қамалдар, мешіттер, түрғын үйлерді , монша- 
лар, коймалар, бейіттерді жэне бактарды қосты. Сарай жайлары 
орталык ауланың айналасына топталып орналаскан, ол жерден 
ішкі сарайды айнала орналаскан салтанатты залға жэне тұрғын 
жайларға өтуге болады.

Мүсылмандардың дәстүрінде түрғын үйлерін негізінен оюлан- 
ған кілемдермен эсемдеу, ыдыстар мен каружарақтың сыртын 
сэнді безендіру үрдіске айналған. Исламдық мінэжат жасайтын 
жай және сарайлардын сәулеттілігі сонылығымен, іздемшілігімен 
жэне накыштылығымен ерекшеленеді. Олардың үлгілері -  мав- 
ритандық үлгідегі Гранададағы атақты Альгамбра (Кордова 
әкімдерінің резиденциясы),

Агредағы Тадж Махал (Үндістан) мавзолейі, XVII ғ. ¥лы 
Монғолдың кезінде соғылған Кордовадағы, Бұхарадағы, Самар- 
кандта, Стамбүлдағы мешіттер күні бүгінге дейін өзінің накышты 
ою-өрнектерімен, күрделі симметриялығымен таң калдыруда. Қа- 
бырғаларының сыртынан жабылған тұтас декор бейне бір ерекше 
жеңілдік туындатып затсыздандыратындай болады.
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Альгамбрдың сәулетшісінің мақсаты сэнді сарайдың өзіндік 
ішкі жасауларының байлығымен таңдандыратын жэне салтанатты 
қабылдауларға жэне шығыс әміршісінің жеке сырластық тірлігіне 
арналған жайларды жасауда барлык қолайлы болған құралдарды 
мүмкіндігінше қолдану болды. Сарай сәулетінде су жэне көк шөп 
үйлесімді қосылган. Жер асты су күбырлары арқылы келетін сал- 
кын жэне таза су бүткіл сарайды жабдықтайды, оның бассейндері 
жэне фонтандарының сулары арнайы мәрмәрдан істелген науаша- 
ларда жарық жылғалармен, тыныш сылдырап жарыса ағып бакка 
жэне қалаға шығады.

Сарайдағы фонтандардың жарқырап атқылаған сулары бағана- 
лардың тік ырғағын толыктырып жандандырады. Олардың су айды- 
нының бетіндегі бейнелену әсері архитектуралық түрлердің жеңіл- 
дік жэне нэзіктік сезімдерін одан да көбірек күшейтеді.

Орта Азияда жэне Иранда бағаналы мешіттермен қатар төрт- 
айвандық ансамбльдер пайда болды, бұл сәулеттердің кейбірі зиялы 
қүрылыста қайта өндіріліп жасалды. Айван -  бүл, мешіттің немесе 
медресенің ішкі ауласына ашылатын күмбез тәріздес зал. Айванға 
кіру аркалармен қосылған мықты пилонмен кұрастырылған. Айван- 
ды мешіттерде Меккеге қараған жақтан түрғызады.

Жалпы осыларға үқсас типтегі сәулетшілік үлгілердің ең белгілі 
ескерткіштер катарына, Агредегі (Үндістан) Тадж-Махал кесенесі 
жатады.

Араб поэзиясы жэне суфий әдебиеті. Арабтык Шығыс сэулет 
өнерінің жетілгендігіне карамастан онда бэрібір пластикалык жанр 
өнерінің жетіспеушілігі сезілді. Оның орынын поэзия алды. Бүл
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кездейсок еместін. Исламдыққа дейінгі Аравиядағы бедуйндік 
мәдениеттің бар болуының негізгі түрі акындык еді жэне кезкел- 
ген поэтикалық түрдегі идеялардың айтылуы да, есте сақталынуы 
да прозаға Караганда жақсырақ болатын. Бұны, сарай маңындағы 
ақындарды асырап отырған эміршілер де жақсы түсінді жэне акын- 
дар эміршінің даңқын шығаруға тиісті болды, сондықтан олар, 
өздеріне әйтеуір бір әйгілі акындарды жакындату үшін ештеңені ая- 
мады. Өйткені жаксы өлеңдер лезде базарда таралатын болған жэне 
базар дінимәдени жэне саяси өмірдің қайнаған ортасы болатын сол 
себептен тапсырыс берушіні үзак уақытка даңкын шығаратын.

Араб поэзиясының ерекше композициялык түрі -  касида, 
исламдық елдерде поэтикалык түрінің бүткіл жүйесін жасауда негіз 
болып қызмет етті. Ол VIII ғ. екінші жартысына қалыптасты жэне 
15-200 жолдардан, катар-бәйіттен тұратын кішкене поэма түрінде 
болды. Касида әдетте сюжетсіз, стилистикалық байланыссыз, бірак 
тыңдаушының санасында жіптіктей біртүтас суретті қүрайтын 
эртүрлі жанрлардан кұралатын үш бөлімнен тұрады. Бірінші, лири- 
калық бөлім, махаббат лирикасын жэне өмір куаныштарын мадақ- 
таушы поэзиясын жасауда басталу нүктесі болды. Екінші бөлім, 
шөл даладагы кейіпкердің киын өмірін, «аңшылык» поэзиялар жэне 
батырлықты жэне тақуалықты үлыктап суреттейтін туындылар жа- 
тады. Үшінші касида бөлігі, сүйікті өлкесін тастап кеткені туралы 
естетеліктеріне арналған, бүл, ақындарды жоқтау жэне мазак қылу 
жанрларын жасауға рухтандырды. Касидалық өлең катары сарай 
маңындағылардың төңірегінде өте тартымды болатын. Касида жан
ры ақынның алдында екі жол ашты: дәстүрлі -  композицияны толық 
өңдеу жэне жекедара -  жаңа стильдік түрлерді жасау.

VII-Vin ғғ. араб поэзиясының негізгі жанры панегириг болды 
зиялылықка жақын жэне саяси күрал-сайманға жеңіл айнала ала- 
ды. Өйткені ақындар діни-саяси көсемдікке жэне өздерінің наза- 
рын туындылары арқылы өз мақсаттарын қорғауға арнады. Дэл 
сол өлеңдерде идеалды әміршілер, мемлекеттік кызметшілердің, 
қолбасшының бейнелері қалыптасқан болатын.

Арабтарда 7 немесе 14 бейттерден (екіжолды) түратын газелдер 
жанрына жататын лирикалық өлеңдер өте танымал болатын. Газел- 
дер кезкелген діни рамкалардан азат, махаббат жэне құштарлық эн- 
үранын ұсынды. Онда ұшталған көркемдік түрлер, философиялык 
жэне адамгершілікпен асқан шеберлікпен қосылған. Мүндағы махаб-
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бат сопылық негізде түсінілді, жоғарыдан алдын ала анықталған 
жалғыз арманға ұмтылу, белгісі «мэңгі» сүйіспеншілік, мысалы, көп- 
теген араб акындары жырлап өткен Лэйла мен Мэжнүн махаббаты.

Араб поэзиясының басқа классикалык жанры: қыта -  бүл 
өлеңдер бір мазмүнды 8-12 жолдан түрады, әдетте сондай түрлерге 
жерлеу жоктауларын қосады, сонымен катар оларға мадактаулар 
жэне батырлық дастандар жатады. Әсіресе ең танымал болған ру- 
байлар -  төрт жолдан тұратын философиялык сипаттағы нақыл 
сөздер, алғашқы екі жолы экспозициялы қысқа нақылдар, эсіресе 
танымал мазмүн, үшінші -  қорытынды, төртіншісінде «ұшкыр сөз».

Ислам ағымдарының ішінде көркем мэдениетке ең үлкен ықпал 
жасаған суфизм -  мұсылмандық мистика VIII ғ. көрінді. Осы уақытқа 
дейін ислам әлемінде үлкен кұрметке ие болуда. Оның негізінде 
такуалық идеал, жер игіліктерін жек көру, мистикалық жолмен Ал- 
ламен косылуға деген үмтылыс жатады. Бүл сырттай көрінісінде 
қойдың қылшығынан жасалған өрескел плащты киініп жүруімен 
ерекшеленген, кейде оны дэуріш деп те атайды. Сопылар ырым- 
дарды жэне шарттарды, жалпы мүсылмандарға тэн міндеттерді (на
маз және т. 6.), орындаудан бастартқан, ал оларды ұжымдык дұға 
окылатын шеңбер бойымен айналып жүретін зікірмен ауыстыр- 
ды, ол жагдай кұдаймен косылуға жағдай жасауы тиістіміс, яғни, 
мистикалық экстаз -  желігу арқылы. Бүл Құдайды танудың жалғыз 
нағыз жолы болды, өйткені Құдайдың заңдарын ойлыақылмен 
аңдау мүмкін емес, тіптен міндеттерді катал орындаудың өзі тілеген 
нәтижелерге экеле алмады.

Сопылар өз ілімдерін тек кана трактаттар түрінде баяндап 
коймай, сонымен катар акындық түрде де жеткізе алды. Сопылық 
эдебиет -  араб мэдениетінде ерекше қүбылыс, көптеген араб акын
дары әуестенген символдық жэне метафоралықпен байланысты.

Сопылық тарихындағы атақты акындардың бірі Ибн Ара
бы (1240 өмірден өткен) сопылқтың ірі теорияшылы, көптеген 
трактаттардың авторы, «болмыстың біртүтастығы» туралы ілімді 
жасаган.

Көптеген ойшылдар тамаша ақын, жазушы ретінде атағы шық- 
кан. XII г. Ибн Туфейлдің шығармалары «Якзананың үлы Хайа ту
ралы роман» -  роман жанрындағы философиялық ой. Автор жан 
баспаған аралдағы «табиғи адамның» өмірі жэйлі айтады. Бүл адам 
ойланудың аркасында Құдіреттің ешбір ашып беруінсізак білім-
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нің шыңына жетіп, ақыр соңында Құранның үйрететіндерге дейін 
жетеді. Бірақ оның осы білімдерге аралдағы тұрғындарды үйрету 
үшін жасаған талпыныстары іске аспай қалады. Бүның өзі Ибн 
Туфейлге корытынды жасауға негіз болады, «тобыр» адамдарға 
білімді дін түрғысында беру керек, ал дана адам оған ойлыакыл 
аркылы жете алады.

Суфизм шығармашылыққа мүмкіндіктер ашты, өйткені бір 
жағынан, бүл түйсіну поэзиясы, қүдайшылдық ақиқатқа деген мис- 
тикалық үмтылыс жэне қүдаймен араласып ерілу, ал басқа жағы- 
нан -  нэзік сезімділік, махаббат жэне өмір. Сол себептен сопылык 
өлендер эркашан да көпжактылы: көзге көрінетін «жерлік» жагын- 
дағы, махаббатты жырлау, сезімдік сүйсіну, масығу рақатында, 
терең мистикалық мэн жасырылған. Міне нақ осы жердегілік жэне 
мистикалықтың өзара сіңісуінде сопылықтың жақсы үлгілерінің 
ерекше сүйкімділігінің күпиясы жатыр, олардың арасында эйгілі 
Омар Хайям (1048-1123) рубаийлары.

Омар Хайямның өлеңдерінің орны тіптен бөлек, ең тамаша 
философиялық поэзияның үлгісі десе де болады. ¥лы  ақын және 
философ, оған коса үлкен астроном жэне математик болды. Ол

өзінің төрт шумақты өлеңдері 
арқылы адам өмірінің қарама- 
қайшылығын және адамның 
күрделігін таңкаларлықтай аша 
білді:

*> -¥

т аU УшЛ

Біз гой — қайгының қазынасы, 
Ш аттықтың шыгар жагы. 
Біз гой -  таза бұлақ ж эне де 
Зүлымдыцтың болар шагы.

Айнадагы әлемдей  
Көп жүзділі, адам тагы,
Ол бейшара, ж эне ол 
Ш ексіздіктің атар таңы.

Омар Хайям -  еркінойлы, көпшілік мақүлдаган ақиқат Қүраннан 
да тайқу үшін кауіп-қатерге баратын. Ол, о дүниелік өмірге онша 
сене қоймай мұсылмандыкка қарсы -  шаттықты, сауық-сайранды,
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махаббатты, болмыстың жер бетіндегі қуанышын жырлады. Бірак 
кейбіреулер кінэлағандай оның негізгі мақсаты ішкілік пен бұзык- 
шылық емес. Оның поэзиясы -  адамзаттык ар, намыс пен абройдың 
гимні. Онымен бірге Фирдоуси, Низами, Руми сияқты мұсылмандык 
Шығыс акындары өлместей элемдік даңкка ие болды.

Сопылыктың билігі жэне ықпалы, белгілі бір дәрежеде сопылық 
болған мұсылман шығыс мәдениетінің бэріне таралды. Бұл әсіресе 
классикалық дэуірі X-XV ғғ. келетін иран -  тэжік поэзиясында 
көрінді. Бұл поэзия (фарсы тілде) араб-мұсылман мәдениетіндегі 
бағалы элементтерді кабылдай алды, сонымен бірге, көптеген 
ертедегі ирандык төлтума дэстүрлерді сактай алды. Осындай 
түрлерде (месневи) поэзия шеберлері Низами, Навои жазды. Месне- 
ви жанрында жазылған, Фирдоусидің атақты «Шахнамэ» дастаны, 
ол 1010 ж. аяқталған болатын. Дастанның көлемі «Илиада» жэне 
«Одиссеяны» бірге қосқанда екі есе шамадан асқан болатын.

Газелдердің шеберлері ақын-сопылар Саади (шам. 1203| 1210 -  
шам.1292) жэне Хафиз (1325-1389) болды. IX ғ. соңына карай араб 
мәдениетінде поэзияның жэне ғылыми трактаттардан баска, проза 
көріне бастады. Нақ сол уакытта ауызша халык шығармашылығынан 
әйгілілер новеллалар «Мың жэне бір түндер» дүниеге келді. X ғ. со
нымен қатар, өзіне классикалык поэзияның жэне новеллистиканың 
ерекшеліктерін эр түрлі пропорцияларда косқан, макам қүралып 
шықты. Мақамдар XVI ғ. Испанияда пайда болған еуропалык «айла- 
керлік романның» алғы көрінісі болды.

Жасампаздық, кираткыш күрес тақырыптары, махаббат жэне ой- 
лыакыл идеясы сияқты коғам дамуының негізгі қозғаушы күштері 
ретінде, акындык сөздің ерекше рольдері жэне акын-пайғамбар 
такырыптары, Шыгыс мұсылмандарының әдебиетінің негізгі 
мазмұнын қүрап, араб әдеби дэстүрін кейінгі ғасырларда араб- 
мүсылман мәдениеттерін жандандырудың негізгі факторы бол
ды. Оның ыкпалының іздерін тек кана Шығыста емес, сонымен 
катар баска да мәдени дэстүрлерде: ваганттар поэзияларында жэне 
ескі провансальдык трубадурларда, Пушкин жэне Байрон сиякты 
көптеген баска еуропалык жэне американдык жазушылардың жэне 
акындардың шығармаларынан көруге болады.

Араб халифаттары әлсізденгеннен кейін, мүсылман мәдениеті- 
нің орта ғасырдағы шарыктап дамуы кұлдырауға ауысты. Ислам 
жэне христиан өркениеттіліктерін бөлген кастастык акыр соңында
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мұсылмандык Шығыстың Еуропадан артта қалуына әкеп соқты. 
Бүл Қайта өрлеу дэуірі Еуропанын еркінойлылық пен ағартушы- 
лық, ғылым мен техниканың дамуына әкелді. Қазіргі уақытта ис
лам, болған алшақтықты өткеруге тырысуда. Алайда бір кездері сау- 
атсыз бедуиндерден мәдениеті жоғары күшті өркениеттілікті жасай 
білген мұсылмандылық бүгіндері кейбір жағдайда өткен дэстүр- 
лер мен өмір сүру түрлерін сактауға тырысатын консервативтік 
күшке айналуда.

Бакылау сүрактары және тапсырмалар:

1. Қ үранда дәстүрл і араб сен ім дер ім ен  бірге и удейлер мен христиан- 
дард ы ң  кандай  такы ры п тағы  аңы здары  б ір  б ір ім ен  ш ы рм ала 
бай лан ы сқан?

2. С уф истілік  и деяларды ң  н егізін  ж асаған  кім дер?
3. И слам да бес бұры ш  н ен ің  сим волы н білдіреді?
4. А раб м еш ітін ің  класси калы қ  үлгісін  калай атай ды ?
5. М ұсы лм ан ды қ м эден и еттің  ерекш ел ігін  көрсететін  өн ерд ің  қандай  

түрі болған ж оқ?
6. Б үры нғы  кеңес үк ім етінд егі қандай  үл ттар  м үсы лм ан ды қ
м әдениетті д ам ы туға  үлес  қосты ?

7. Қ азақтарда ортағасы рлы к  д іни  ғасы р болды  ма?



13. Тарау,

ҚАЙТА ТУУ ДӘУІРІ МЕН ЖАҢА ЗАМАН 
МӘДЕНИЕТІ

13.1. Қайта өрлеу мәдениетінін алғы шарты және ерекшел іктері
13.2. Гуманизм қайта өрлеу дәуірінін көзқарастарының негізі.
13.3. Қайта өрлеудің даму кезеңдері және сол уақыттағы өнер 
шеберлері
13.4. Жаңа заманныц XVI1-XIX ғ.ғ. мәдениеті
13.5. Жана заманнын XVII-XIX ғ.ғ. өнер стильдері.

13.1. Қайта өрдеу мәдениетінің алғы шарты және 
ерекшеліктері.
Әрбір халыктың мэдениетінде ерте ме кеш пеалдынғы замандардың 

идеалды бейнелері көрінетін кездері болады, оны көпшілік жағдайда 
«алтын ғасыр» деп те айтады. Өткенге осындай тұртыда қараудың 
өзі жаңа тарихи жағдайларда, өткен мәдениет жетістіктерін кайта 
ойластырып жаңадан жасауды білдіреді. Мәдениеттегі бұл таралған 
тұрғы оның кайта өрлеуі, яғни казіргі элеуметтік-тарихи жағдайларға 
сэйкес өткен заманның мәдени мұраларын кайта жаңарту.

Италияда сондай кайта өрлеу процесі XIV ғ. бірінші жартысын- 
да антикалык мэдениеттің кұндылыктары кайта жаңғыра баста- 
ды, жэне еуропалық мәдениеттің мазмұнының жаңаруы сиякты, 
антикалык мэдениеттің элементтері кайта өркендеп дами бастады. 
Тап осы жаңарту XVI ғ. акырына дейін созылды жэне Қайта туу, 
Қайта өрлеу дэуірі деп аталды.

«Қайта өрлеу» терминін алғашқы рет 
колданған белгілі суретші Джорджо Ва
зари (1512-1574) еді, бірақ ол антикалык 
дәуірдін кайта тууы деген мағынада 
бергенді. Әрі карай, негізінен XVIII ғ. 
бастап Италиядағы Қайта өрлеу дэуірі, 
адамның кайта өрлеуі немесе гуманизм 
(лат.тілінде -  адамның табигаты, адам- 
ның ар-намысы) дэуірі деп басымырак 
сиппаттала бастады.
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Батые Еуропа елдеріндегі Рене- 
санс мәдениетінің даму қарқыны 
эр түрлі болды. Шамамен Италияда 
XIV -  XVI г. ал басқа елдерде XV 
-  XVI ғ. Оның жалпыеуропалык 
құбылысқа айналып кемелденген 
шағы XVI ғ. саналды. Ал, XVI ғ. 
соңғы онжылдыктарында Жоғарғы 
классикалык Қайта өрлеудің кезеңі 
басталды.

Қайта өрлеу мәдениеті Италия- 
ның барлык калаларын дерлік 
камтыды, эйтсе де оның орталығы 
болып Флоренция саналды. Сол 
уақыттарға сай онда өте көп дәрі- 
герлер, дэріханашылардың, музы- 
канттардың цехтары болды. Соны- 
мен қатар юристер-қорғаушылар, ас 
пісірушілер, нотариустар көп бол

ды. Дэл осы топ өкілдерінің арасында білімді адамдардың кружок- 
тары саптала бастады. Олар діни кағидалық өнер түрлеріне қарсы 
антикалық идеалдарды жактап кайта тірілтті. Ол анықтылыкка, 
үйлесімдікке, денелілікке, байсалдылыққа, симметриялыкка, адам 
заттар өлшемі ретіндегіге бағытталғандыкка кұмар болды. Әрине 
антикалык өнерді ақтау, ежелгі ескерткіштерді калпына келтіру, 
сәулеткерлік жэне мүсіндік түрлерді алып пайдалану, еліктеу Қайта 
өрлеудің бір жағы ғана. Негізгісі -  рухани денеліктің үйлесімін 
кайта жаңғырту талпынысы. Алайда бүл талпыныс әлем жэне адам 
туралы антикалык түсініктің шеңберінен асып кеткен еді.

13.2. Гуманизм -  қайта өрлеу дәуірінің 
көзқарастарының негізі.
Гуманизм идеялык козғалыс ретінде көпестердің айналасындағы, 

тирандар сарайындағы пікірлес адамдарды камтыды, жоғары діни 
ұйым -  папа канцеляриясынан орын тапты, саясаткердің куатты қа- 
руына айналды, бұхара халықтың арасында кеңінен етек алды, халық 
поэзиясына тереңдеп бойлады, сәулет өнерінің төрінен орын алды, 
суретшілер мен мүсіншілердің ізденістеріне бай материалдар берді.
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Гуманистер рухани мәдениетке пікір еркіндігін, лауазымдылар- 
мен қатынаста дербестік күйді сактауды, сыншыл, батыл рух ен- 
гізді. Олар адамның мүмкідіктерінің шексіздігіне кэміл сенді, оны 
өздерінің көптеген ой-пікірлерінде жэне трактаттарында айқын 
айтты. Гуманисттер үшін енді сословия мүддесін қорғаумен ғана 
шектелетін иерархиялык коғам өмір сүрмейді. Олар цензураның 
барлық түрлеріне, оның ішінде эсіресе шіркеу жағынан жасалынған 
цензураға қарсы болды. Гуманистер тарихи заман талабын көрсете 
отырып, адамдарды іскер, белсенді, ынталы болуға баулыды. Адам 
тағдырына өзі ие, жаратқан иенің көрегендігі түк емес. Адам өз па- 
расатымен, акылымен өмір сүруі абзал.

Дегенмен гуманизмнің гүлденуі мен қалыптасуы қайшылықтарға 
толы. Ғылым, поэзия, сәулет, бейнелеу өнері бұрын сонды болып 
көрмеген карқынмен дамыды. Өнерді сүйемелдеген көптеген билеп- 
төстеушілер болды. Сонда да, коғамдык катынас мәселелері канжар 
мен удың, кастандық пен соғыстың нэтижесінде шешліп жатты. 
Тарихқа кісі өлтіруші, тонаушы, азғын, бірақ талантты мемлекеттік 
қайраткер атанған VII Александр папа бастаған Броджиа әулеті енді. 
Белгілі дипломат, тарихшы және акын Макиавелли бүған мынадай 
ақтау табады: Идеалды түрде ел билеуші түлкі мен арыстанның 
касиеттерін үйлестіре алуы, тек адам болып тана коймай, сонымен 
қатар, жыртқыш аң да болуы кажет. Замандастарынын, айтуына 
Караганда тиран Сигизмунд Малатесте катігездікке келгенде барлык 
варварлардан асып түскен, қүрбандарын өз қолымен қанжар сүғып 
өлтірген. Әйтсе де, ол философияда үлкен білімдарлык көрсеткен, 
оны қоршаған көптеген сарай кызметшілерінің ішінде біршама 
гуманистері болтан, ал келелі өнер шытармаларын талкылауда тал- 
гампаздыгымен айқындалтан. Оның колдантан қанжары зергер өне- 
рінің үлтісі болтан.

Зерттеушілер Қайта өрлеу дэуірінде жақсылық пен жамандықтың 
қайран қаларлықтай түрде шырмалып жаткандыгын бірнеше мэрте 
атап өткен. Гуманизм идеалы ортатасырдан шыккан адамдардың ру
хани өміріне нэр берді, бірақ еркін ойлауга олар элі төселе коймаган 
еді. Әлеуметтік кұрылымда үйлесімдік бойлап ене коймады, 
кейбір жеке түлгалардың арасының шегі болмагандықтан, олар еш 
нәрседен бой тартпай, сескенбей, артының не боларына мэн бермей 
іс-эрекеттерін жалгастыра берді.
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Қайта өрлеушілер өмір сүрген уақыт, шын мәнінде, олардың өз- 
дерінің келелі роль атқаратындығын өздеріне-өздері жауапкер екен- 
дігін мойындатты. Құдай мен діни сенімді жоғалтпай, олар өздеріне 
тек жаңа дүниетанымдылық түрғысынан карады.

Өмірдің жаңа жағдайлары заңды түрде негізінде зиялы еркіной- 
лылық жатқан ойлаудың жаңа жүйесін туғызды. Орта ғасырлық 
моралдың такуалылығы, коғамдық өмірдің бірінші орнына шыққан 
нақты тіршілік тәжірибесіне, жаңа элеуметтік топтардың талаптары- 
на сай болмады. Қоғамдық моралда рационализм, үнемшілдік, адам 
жеке қажеттіліктерінің ролін ұғыну өз пәрменділігін корсете бастады.

Жэй қарапайым адамдардың өмірдегі қуаныштарын, жердегі ба- 
қытқа деген адам қүкығын ақтайтын жаңа морал калыптасты. За- 
йырлы көңіл-күйлердің өсуі адамның жердегі эрекеттеріне деген 
кызығушылық, қайта өрлеу мэдениетінің пайда болуына жэне ка- 
лыптасуына шешуші жэне ыкпал жасаушы, өте маңызды факторы- 
на айналды.

Жаңа қоғамдык жағдайларда адами жеке тұлға қоғамның ба- 
стаушы элементіне айналды. Жаңа жағдайларға, оның үлгісіне, өз 
жетістіктеріне жэне мансабына шықкан тегіне емес, жеке өзінің 
меншікті күш-жігеріне, іскерлігіне, тапқырлығына, ақылына, білім- 
деріне, ұтымды сэтіне байланысты адам көбірек сэйкес келді. Адам 
өзін жэне өзін коршаған табиғат әлемін жаңаша коре бастады, 
оның бағалау межесі өзгерді, эстетикалық талғамы, өзін коршаған 
шындыққа жэне өзінің өткеніне қатынасы өзгерді.

Адам идеалына -  үндескен, күшті, азат, рухани жағынан бай, 
жан-жақты дамыған (homo universale -  әмбебаб адам) адамды жат- 
қызды. Бостандықтан адамның ең қымбатты табысын көрді, оған де
ген үмтылысты адам жаратылысының табиғи касиеті деп есептеді.

Гуманизм Қайта кұру мэдениетінің принципі жэне кең қоғам- 
дық бағыт ретінде антропоцентристік көзкарасқа негізделді де, 
барлық идеологиялық өрістерде жаңа орталық -  қүдіретті жэне 
танғажайып түлға орталығы калыптасты.

Антикалық мүранын қайта тууы. Қайта өрлеу мәдениеті 
өзінің қалыптасу барысында басқа мәдениеттердің типтеріне, бас
ка дәуірлерге дегендегі өзінің қатынасын анықтады. Антикалык 
мәдениетке назар аудару Ренессанс мәдениетінің маңызды ерекше- 
ліктерінің бірі болып есептелінеді. Антропоцентризм жэне әсем- 
дікті дэріптеу, адамның үйлесімді дамуы әсіресе еуропалык гу-
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манизмге жақын тұрды. Ренессанс кезеңінде адамның антикалык 
идеалы, сұлулыкты элемдік үйлесім ретінде түсінуі қайта туында- 
ды жэне де өнердің пластикалық түрлерінің шынилық түрі дүниеге 
кайта оралды. Орта ғасырлык схоластык күрылымга Караганда, 
ерте дүниенің тэжірибелік, болмыстык дүние кабылдауы эрі тар- 
тымды, эралуан жэне жеңіл болды. Қайта өрлеу суретшілері, мүсін- 
шілері жэне ақындары антикалык мифология мен тарихының 
мазмүндарына, байыргы грек жэне латын тілдеріне кызыкты.

Антикалык мұраларды калпына келтірудің өзі байырғы тілдерді 
окып түсіндіруден басталды. XVIII ғ. соңына карай гуманистер бел- 
сенді түрде грек тілін оқып үйрене бастады, ал классикалык латын 
тілінде (Цицерон, Гораций, Сенека) гуманистердің еңбектері жазы- 
ла бастады. Латын Қайта өрлеу дэуірінің тіліне айналды. Керек бол- 
са жеті жастағы балалар да латынша жақсы білуге тырысты.

Гуманистер -  тарихшы, филолог, кітапханашы да болды, олар 
ескі колжазбалар жэне кітаптармен жүмыс істеуден жалыкпады, 
байырғы еңбектердің коллекцияларын түзді. Олар үмыт калган 
грек жэне рим авторларының еңбектерін қалпына келтірумен катар, 
Орта ғасырдагы бұрмаланған мәтіндердің түп нұскасын аньщ- 
тады. Қазіргі гылымның корында бар антик авторларының мәті- 
ндерінің үлкен бөлігі, сол кезде гуманистер шығарган еңбектер 
еді. Антикалык колжазбалар мен ескерткіштер жансыз, сөйлеуден 
калган заттар емес еді, қайта өзін-өзі ашуға көмек көрсеткен нағыз 
ұстаздар іспеттес еді. Бүл максатка әртүрлі дэрежеде өнердің барлык 
түрлері бағындырылды.

Қайта өрлеу дэуіріндегі әдебиеттің негізгі кезеңдері мен жанрла- 
ры кайта өрлеудің бастапқы, жоғарғы, кейінгі кезеңдеріндегі гума- 
нистік концепцияларының эволюциясымен байланысты.

Ренессанстың негізін салушылар өз кызметтерін көшіру жэне 
әдеби мәтіндерді окып білуден бастады, бірак оларды назарларының 
шеңберіне бірте-бірте антикалык көркем мэдениеттің, баска да ес- 
керткіштері іліне бастады, әсіресе ең алдымен ежелгі мүсіндер. 
Өйткені, Флоренцияда, Римде, Равеннада, Неапольде, Венецияда 
сол уақыттары грек жэне римдік мүсіндер, әшекейленген ыдыстар, 
сэулетшілік кұрылыстар көптеп сақталғанды. Христиандык билік- 
тің мыңдаған жылын артка жіберген уақытта алғашкы рет антика
лык мүсіндерге пүтқа табынушылардың кумиры ретінде емес, өнер 
туындылары ретінде карады. Одан эрі, антикалык мүраны білім
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жүйесіне қосу басталды, жэне антикалык әдебиетпен, мүсінмен, 
философиямен таныс адамдардың ауқымы кеңейе түсті. Ақындар 
жэне суретшілер ежелгі авторларға үқсауға жэне ежелгі өнерді 
қайтадан жандандыруға үмтылды. Алайда, мәдениетте қандай бол- 
масын бүрынғы принциптерді кайта жаңғырту барысында тіптен 
жаңа түрлерді жасауға әкелетін жағдай жиі болады. Сол себептен 
қайта туу мәдениеті антикалықтың қарапайым қайталануы болма- 
ды. Ол оны жаңаша дамытты жэне тарихи жағдайлардың өзгеруіне 
байланысты түсіндіріп берді. Сондықтан кайта өрлеу заманының 
мэдениеті, нэтижесінде ескі мен жаңаның синтезі болды.

Дінді кайта ойлау және әлемнің жаңа бейнесі. Қайта өркендеу 
мэдениеті ортағасыр мәдениетін мойындамай, карсы болып, кабыл 
алмай қалыптасты. Догматизм жэне схоластика теріске шығарылды, 
өзінің байырғы беделінен теология да айырылды. Шіркеуге жэне 
дін қызметкерлеріне деген қатынастарында сыни түрғыда болды. 
Зерттеушілер еуропалык мәдениеттің тарихында, бірде бір дэуір 
дэл осы Ренессанс заманындағыдай шіркеуге карсы шығармалар 
жэне пікірлер жасаған емес деген пікірге косылады.

Бірак жердегі өмірге және адамға деген үлкен кызығушылык 
болғанмен, сонымен катар ренессанстык мэдениетке тэн католиктік 
шіркеуді сынау, дінді кабыл алмауды білдірмеді. Ренессанстың 
көптеген кайраткерлері дінге сенуші жэй ғана адамдар еместін. 
Олардың кейбірі өз шығармашылығында христиандықты антика- 
лықпен жарастыруды калады, алғашқы христиандық идеалдарға 
қайта оралуға шақырды. Басқа біреулері үлттық, этникалык, мәде- 
ни ерекшеліктерден азат жаңа, біртұтас дінді жасауға тырысты. 
Сонымен қатар, гуманисттердің арасында эртүрлі саяси, діни, фи- 
лософиялық жэне табиғи-ғылыми көзкарастардың адамдары бол
ды. Олардың бэрін біріктірген мүлдем басқа -  білімділік жэне 
көркемшіл сөз жолын үстаушылық.

Ренессанс дінсіз мәдениет болмады. Бүл замандағы көптеген 
жақсы туындылар шіркеу өнерінің арнасында туылған болатын. Іс 
жүзінде Қайта туу дэуірінің үлы шеберлерінің барлығы (Джотто, 
Боттичелли, Рафаэль, Микеланджело) Таураттың персонаждары 
мен сюжеттеріне үндей отырып фрескалар, шіркеулердің жоба- 
сын жэне безелеуін жасады. Гуманисттер Тауратты жаңадан аудар- 
ды жэне түсініктемелерін берді жэне теологиялык ізденістермен 
шүғылданды. Сол себептен, дінді қабыламау емес, тек кана кайта 
ойластыру туралы айтуга болады.
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Адамның құдай берген әсемдікпен толтырылған әлемді түсінуі, 
сол заманның дүниетанымдық мақсаттарының бірі еді. Әлем адам- 
ды тартады, өйткені ол Қүдай аркылы рухтанған. Бірақ осы елік- 
тіргіш әлемді адам тек кана өзіне меншікті сезімдер арқылы тани 
алады. Сол кездегі мэдениет кайраткерлерінің пікірі бойынша, та- 
ным процесінде адамның көзі ғана ең сенімді жэне баянды қүралы. 
Сол себептен, Итальяндык кайта өрлеу заманында көзбен үңіле, ви- 
зуалды қабылдау түпкілікті назарда болды, кескіндеме жэне басқа 
да кеңістіктік түрлер өркендеп дамыды, дэл солар ғана күдайшыл 
сұлулыкты көбірек және дэл көруге мүмкіндігі болды. Сондыктан 
Қайта туу заманында кескіндеме теорияларына, ерекше көңіл бөліп 
суретшілер басқалардан гөрі сол уақыттың рухани мәдениетінің 
мазмүнын көбірек анықтай алды. Сондыктан да Итальяндық Қайта 
туу заманы көркемдік сипатқа не болды.

Қайта өрлеу мэдениеті тек кана адамды ашып қана коймай, соны- 
мен катар өзінің өмір сүріп отырған нақты элемін де ашты. Ол ор- 
тағасырдан айтарлықтай ерекше элемнің бейнесін калыптастырды.

Ренессанстың көркемдік санасы. дүниежүзілік мэдениеттер та- 
рихында самғап көтерілген жэне жарқырап өркендеген, көркем- 
ділікке бай жэне жемісті замандарды жеткілікті түрде көруге бо- 
лады. Ренессанстык элем бейнесінің калыптасуын жэне оны іске 
асырушы көркемдік стильдерді бірнеше кезеңдерге бөлуге болады: 
даярлау, ерте, жоғарғы, кейінгі жэне аяқталу. Бірак мынаны ескеру 
керек болды, ренессанс осы кезеңдердің эрбірінде эртүрлі кейіпте 
және ішінен эр текті болатын. Өйткені ренессанстың өзімен қатар 
басқа да стильдер өмір сүрді -  кейінгі готика, проторенессанс, 
маньеризм жэне т. б. Олардың барлыгы жиналып ренессанстык 
элемдісезіну кұралы болып табылатын бай жэне әртүрлі палитра- 
сын калыптастырды.

Қайта туу өнері рационалдыққа үмтылды, заттарға деген ғылыми 
көзқарасқа, «табиғатқа еліктеу» деп аталатын принципті орындауға 
тырысты. Міне осы уақыттары табиғат үйлесімдігіне ерекше назар- 
ларын аударды, бүл оларды көркемдік ізденістерге жігерлендірді 
және шығармашылыкка рухтандырды. Табиғат бейнесі қайта өркен- 
деудің көркем мэдениетінде антикалық жэне ортағасырға Караганда 
анағүрлым үлкен орынға ие. Табиғатқа еліктеу ренессанстық өнер те- 
ориясында орталык принцип болып есептелді жэне заттардың жэне
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коршаған әлемнің кұбылыстарының сырткы кейібіне емес, табиғат 
заңдарына еру дегенді білдірді. Табиғатты бейнелеудің және табигат 
заңдарын шығармашылык тұрғыда игерудің контаминациясы болды.

Табиғи әлемнің ең жоғарғы жаратылысы ретіндегі адам сұлулы- 
ғын іске асыру ерекше мағынаға ие болды. Суретшілер ең эуелгі 
кезекте адамның жетілген денесіне назарын аударды. Егер орта ға- 
сырда дене көлеңке, сыртқы қабық, жануарларға тэн ырықсыз сезім- 
дердің түйіні, күнэһарлыктың қайнар көзі ретінде карастырылса, ал 
ренессанстық мэдениет оны эстетикалык кұндылық деп есептеді.

Бұл уақыттары эйелдің сүлулығына табыну ерекше маңызды 
роль атқарды. Көптеген суретшілер эйел өңінің керемет таңғажайып 
кұпиясын табуға тырысты. Бұл көптеген жағдайда эйелдің накты 
өмірдегі жай-күйін кайта караумен байланысты болатын. Егер орта 
ғасырларда оның тағдыры үй шаруашылығын жүргізумен, балалар- 
ды тәрбиелеумен, зиялы ойын-сауыктардан алшактатылған болса, 
Қайта өрлеу заманында эйелдің тіршілік кеңістігі эжептэуір кеңейді. 
Енді білімді, эмансипацияланған, коғамда жаркырап түрған, қызық- 
ты эңгімелесе алатын, өнерге эуесқой эйел идеалы қалыптасты. Ол, 
косметиканы қолдана отырып шашты, мойынды, колдарын ашып 
өз сүлулығын көрсетуге ұмтылады. Сәнге алтынмен, күміспен ке- 
стеленген, кымбатты тастармен, шілтерлермен эдемілеген киімдер 
кіреді. Әдемі, сэнді, білімді әйел өзінің тартымдылығы, сүйкімділігі 
арқылы сүйсіндіруге, элемге эсер етуге үмтылады.

Егер орта ғасырда эйел идеалын нэзіктік, жіңішке денелі, бо- 
зарыңқы бетті, татулы көзкарастығы, момын, сиыну барысындағы 
тәрбиелігін дэріптеп жасаған болса, Қайта туу заманында денсау- 
лығы мыкты әйелдер артыкырак көрінетін болды. Бүл уакыттары 
әйелдердің салтанатты түрлері бағаланды. Жүкті әйел сүлулыктың 
идеалы болып есептелді, эстетикалық тартымды,ұрпакжалғастыру- 
дағы үлы кұпияшылдыкка катыстығын білдіретін нағыз әйелдің ба- 
сталымы ретінде кейіптелді. Ер адамның сүлулығына физикалык 
күшті, ішкі энергияны, мақсатка үмтылушылыкты, танымалдыкка, 
мәртебеге ие болуда іскерлікті корсете білуді жаткызды. Жал- 
пы Ренессанс дэуірі адамның бірегейлігін дэріптеуге негізделген 
әдемілікті түсіндіруде көптеген реңктердің эр түрлілігін туғызды.

Қоғамдык өмірдегі өнердің ролінің өсуі. Қайта туу заманындағы 
көркемдік санадағы радикалды өзгерістердің болуы, ондағы мә- 
дениеттің күрылымындағы барлық өзгерістерді жасай алуға
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апарып соқтырды. Сол уакытта көркем құндылықтардың діни- 
этикалыктардан айырылу процесі басталды. Адамдык карекеттің 
ерекше өрісі ретіндегі өнерге тек кана дінмен шектелетін емес 
жаңа қатынас орнықты. Ренессанстық адамгершілік аспан элемімен 
катар адам әлемінің дербестігі туралы идеясын шығарды. Өнер 
табиғаттан жоғарғы акиқаттарға таңылмайтын өзіндік реттілігімен 
мэдениеттің бір өрісі ретінде түсінілді.

Қайта туу дәуірінде рухани қарекеттің негізгі түріне айнал- 
ды. Тіптен өнерге немқүрайлы қарайтын адамдар болтан жоқ. 
Қоғамдық санада, көркем туынды үйлесімді, үйымшыл әлемнің 
идеалын ең толык түрінде корсете алады деген сенім үстем бол- 
ды. Осы максатка әртүрлі дәрежелерде өнердің барлық түрлері 
бағынышты болатын.

Сонымен қатар, оны дүниенің жаратушысындай салыстыра 
бастаған суретшілердің ролі айтарлықтай өсті. Сол уақытта нағыз 
идеалды адам сүретші болуға тиісті деген ой санада көріне баста- 
ды. Ал, сурешілердің өздері табиғатқа еліктеуді өздерінің негізгі 
мақсаты ретінде қабылдап, олар өнерді тіпті табиғаттан жоғарырақ 
деп есептеді. Олардың шығармашылығында техникалык шеберлік, 
кэсіпшілік дербестік, ғалымдылық, заттарға деген тэуелсіз көзқарас 
және іскерлік «тірі» өнер туындысын жасау көбірек бағаланды.

Қайта туу суретшілері тек қана байқап алу емес жэне жараты- 
лыстықты жаңадан жасады, жэне олар оның заңдылықтарын 
қондырды. Қайта өрлеу көркем шығармаларының өте маңызды 
жетістіктерінің бірі перспективаны ашуы болды. Қайта туу өнері 
заттың кеңістікті бүтіндей қамтитын түрғыда көруге үмтылды. Бүл 
бір түрғыда бүтін композицияны көруді, іздеу тана емес болатын, 
перспективаның ашылуы элемді көруді өзгертті. Дэлірек айтсак, 
элемді жаңа түрғыда көру көркем шығармалардың туындыларын 
кұрудың жаңа принциптерін ашты.

Жаңа көзкарастың негізін: орта ғасырдың соңғы, жаңа дэуірдің 
алғашқы акыны Данте Алигьери (1265-1324) қалады. Данте жасаған 
«Қүдірет комедиясы» поэзияның, философияның, теологияның, 
ғылымның қорытпасы болды да, сонымен катар орта ғасырлык 
мэдениеттің қорытындысы жэне Қайта ерлеу дэуірі мәдениетінің 
жаңа кадамы іспеттес болды. Мүнда ұлы ақын орта ғасырға тэн 
сюжетті пайдалана отырып, өзінің касына элдекашан дүниеден 
өткен римдік ақын Вергилияны, ертіп алып Тозак пен Пейіште
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саяхат жасап жүргенін бей- 
нелейді. Дегенмен, сюжет 
күнделікті өмір күйгелеңінен 
қашықтау болса да, шығарма 
сол кездегі Италиядағы өмір 
көріністеріне толы, әрідесе 
рәмізділік бейнелермен жэне 
астарлы сөздермен каныккан.

Ең эуелі, Дантені жаңа мә- 
дениеттің адамы ретінде си- 
паттайтын нэрсе, ол өз шы- 
ғармасының бастамасын жа- 

ғымды «стиль -  бағыт» деп аталатын таза эмоцияға толык арна- 
уы, сонымен қатар терең мазмұнды философиялық бағытқа назар 
аударды. Бүл стиль орта ғасырлык лириканың орталык мэселесіне 
айналған «осы пәнилік» пен «көктің» махаббаттарының карым- 
қатынастарының шешілуімен айқындалады. Егер діни поэзия бүл 
пэнидің махаббатынан бас тартуға шақырса, ал куртуаздық поэзия, 
керісінше, бүл пэнидің құштарлығын дэріптейді, ал жаңа жағымды 
стиль пәнилік махаббаттың бейнесін сактай отырып оны жоғары- 
латып рухтандырады да, бірак сезімдік кабылдауды құдайдың қаре- 
кетінің жетістігі деп түсінідіреді. Рухтанған сезім куаныштың кай- 
нар көзі, бүл діни ізгі өнегелік пен аскетизмге жат нэрсе.

Данте, шығармашылық актінің бір ұлы себепшісінің бар екен- 
дігіне сенеді. Егер табиғат аз дәрежеде кұдайдың кемелдігін бо- 
лар-болмас деңгейде бейнелесе, ал көркем суретші болса, акынның 
пайымдауынша жоғары күштің идеясын, «нағыз эсемдіктің да- 
нышпанын» мүлтіксіз үстап алуы жэне оны бар күшімен өзінің 
шығармаларында дэл іс жүзіне асыру қажет. Мәңгілік мәнге, бы- 
лайша айтқанда, жоғары күштің идеясына, жакындай түсу Қайта 
өрлеу дэуірінің көркем суретшілері алдында тұрған мақсат болды. 
Мүны Дантенің рэмізділікке жақын түруға тырысуынан байқауға 
болады. Шығармалардағы жоғарғы күштің идеясын анықтау үшін, 
оның символдык мэнін түсіну кажет.

Дантенің «Қүдірет комедиясындағы» жеке түлғалықтың күн- 
кэрларға деген пікірі, жалпы жасағанның эділ сотының нормала- 
рынан алшақтау. ¥лы  ақын орта ғасырдағы күнэға батудың жэне 
ол үшін жазалаудың жүйелерін кайта өңдеуге тырысты. Данте
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кемістік пен қылмысты багалауда Аристотельдің классификаци- 
ялау нұсқасын дұрыс деп есептейді де күнэға батудың дэрежесін 
ойдың мағынасымен емес, карекеттің болмысымен анықтау қажет 
дейді. Жазаның о бастан қылмыстың өзінде, қоғамдық пікірдіц 
анықтауында жатқанын Данте көрсете білді. Шындығында бұл, о 
дүниеде қылығына қарай құрметтеуді кажет етпейтін, ізгі өнегелілік 
теориясымен сабақтасып жатқан іспетті.

Адамның осы пәнидегі мақсат-мүддесіне, оның ерлік істерді өз 
күшінің қабілеттілігімен іс жүзіне асыра алатындығына деген сенім 
Дантенің «Қүдірет комедиясын» адам абыройының бірінші гимні 
етіп көрсетті. Ол үшін жаратқанның жасаған қүбылыстарының 
ішіндегі ең қүдіретті данасы, ғажайыбы -  адам.

13. 3. Қайта өрдеудің даму кезеңдері және 
с о а  уақыттағы өнер шеберлері
Ергеректегі Қайта өрлеу өнерінің ерекше гүлденуіне көптеген 

себептер болды. Бұған, ықпалды жағдай жасаған, итальяндық 
қоғамның ақсүйектерінің -  рим папаларының, герцогтарының, 
банкирлерінің, қаланың бай түрғындарының өнерді, сүлулықты 
жэне сән-салтанатты жоғары бағалауы болды. Оларға өзінде жұмыс 
істеу үшін жақсы суретшілерді шақыру үлкен мэртебе саналды 
жэне сол үшін де бір-бірімен даудамайға түсіп жатты. Флоренци- 
яда Медичидің басқару уақытында билікке деген талас саябырла- 
ды жэне бақталастық сән-салтанат, өнердің біртума шығармаларын 
иемденумен байланысты болды.

Бірак бүл сыртқы себептер ғана еді. Негізгісі, өнер коғам өмірін- 
де өте маңызды роль атқарды: ол ғылым мен философиядан озып 
кетіп танымның эмбебаб функциясын орындады. Адамның әлемге 
деген жаңа қатынасы, оның оларды игеруге деген үмтылысының 
нақты аренасы ретіндегі әрекеттері бүл элемді зерттеуді кажет етті. 
Осы әлемді тану барысындағы заттар табиғатын аңғарушы болатын 
бірінші қадам әлемді айқын жэне анықтап көру. Әлемді бейнеле- 
уде адам оны калай көрсе дэл солай бейнелеу принципі, бүрынғы 
принцигітен толык кабыл алмаған ренессанс суретшілерінің не- 
гізгі принципі болды. Перспектива, пропорция теорияларын, адам 
денесінің құрылысын жэне оның қозғалысының механизмін, жа- 
зықтыктағы көлемді іскерлікпен бере алуды білу, ал дене қозға- 
лыстары арқылы жанның қозғалысын корсете білу -  осының бэрі
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шығармашылықтың қажетті шарты, 
жэне нағыз суретшілердің өздерінің 
кажеттілігі болып табылады.

Қайта өрлеу мэдениетінің ең ірі ше- 
берлері архитектор Филиппе Брунеллески, 
мүсіншісі Донателло деп аталып кеткен 
Донато де Николо ди Бетти Барди, сурет- 
шілер Томазо, жэне Сандро Боттичелли.

XV ғ. итальянддық жаңа бағыттың 
негізін калаған Мазаччо (1401-1428). 
Ол XIV ғ. соңынан -  XV ғ. басындағы 
кескіндемесіне тэн көп сөзділіктен бас 
тартып Джотто дәстүрлерін қайтадан ту- 

дырды. Мазаччоның дара көркем стилі оның Флоренциядағы Сан
та Мария шіркеуіне арнайы жасаған «Троица» фрескасында өте 
жоғары мәнерде көрінген.

Қасиетті үштік туралы христиандык догмат эке, ұл, қасиетті 
рухтың бірлігін аспан элемінің орталығы ретінде бекітті. Мазаччо 
бүл бейнелерді накты тарихи 
пішіндер ретінде түсіндіреді.
Бүкіл композиция пішіндерді 
бірыңғай бүтінге жаткыза- 
тын және косатын сызыкты 
перспектива принципі негі- 
зінде күрылған. Мазаччо 
фрескасында, Қүдайды жэне 
адамды көрсететін барлық 
пішіндер адамдық ақылмен 
жасалған әлемнің бейнесін- 
де біріккен. Әлемнің ортаға- 
сырлық үлгісінен айырмашы- 
лығы жоғарыға ашык, жердегі 
күнэһарлы өмірден рухты 
қалыктатып мэңгіліктің 
өрісінен ажыратылған, Ма
заччо моделі композицияның 
жогарғы бөлігін материалдан- 
дырады. «Троицада» ол арка-
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лы керең күмбез арқылы жабылған жэне тұйықталған. Аспан элемін 
осылайша материалдандыру жердегі өмірдің аса маңыздылығын 
бекітеді.

Алайда Мазаччоның негізгі шығармаларының қатарына «Жұмақ- 
тан куылу» жатады. Бұл фрескада Адам жэне Хауаана келе жата- 
ды, үміт үзілген, тағдырға көнген жағдайлары қамтылған, олардың 
соңынан қолында семсері бар қалқыған періште ізіне түскен. Бүл 
фрескада кескіндеменің көпшілік жағы алғашқы рет істелген: 
жалаңаш денелер анатомиялық түрғыда дүрыс бейнеленген; сэуле 
мен көлеңкелер аркасында олардың көлемі пішінделген; пішіндер 
табиғи еркін қозғалыста көрсетілген; тірі дене түрыстары жэне 
персонаждардың елгезек күй-жағдайы мәнерлі түрде ашылған. 
Адам жэне Хауаана күнэға батып, жұмактан куылса да көрерменнің 
айыптаушылық сезімін қозғамайды.

Ертелі Қайта туу рухы, зиялылық, кауым- 
дық сипаттағы діни өнерде ғана көрінген 
емес. Антикалыққа, олардың идеяларына 
жэне бейнелеріне қызығушылық Ортаға- 
сырларда тиым салынған пүтқа табыну- 
шылықтың мифтік сюжеттеріне назар ауда- 
руды туындатты. Пүтқа табынушылықтың 
бейнелері Сандро Боттичеллидін (1445- 
1510) шығармашылығында іске асырыл- 
ды. Сандро Боттичеллиді әдетте XV ғ. 
флорентиялық мәдениеттің соңғы суретшісі 
деп атайды. Оның шығармаларының ерек- 
ше сипаттарына -  кейіпкерлердің ішкі 
элеміне, олардың көңіл-күйлеріне жэне 

толғаныстарына үндеу жатады. Ең үлкен даңққа бөленген «Көктем» 
жэне «Шолпанның тууы» бояқты көрінімдерін айрықша атауға 
болады. Осы уақытка дейін «Көктем» картинасы жүмбақ болып 
қалуда. Түрлі түсті гүлді көгал жер бүтақтарында кызғылт сары 
жемістері бар талдармен қоршалған жэне онда эртүрлі мифо- 
логиялық персонаждар орналасқан: Меркурий, үш әсемдік, Шол- 
пан, олардан жоғары Амур, көктем жэне гүлдер қүдайы Флора, 
орман нимфасы және жеңіл жел қүдай Зефир шарықтайды. Пер
сонаждар іс-әрекеттің дамуымен өзара байланысты емес, олар 
өздеріне байланған, сөзге сараң, ойланған, іштей жалғыз. Олар
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қажет десе бірін-бірі тіпті байқамайды. Бұл нэзік жэне әдемі бей- 
нелер оғаш көңіл-күйлерді тугызады -  киялшыл уайым, тыныш 
қуаныш, айқындығы жок күңгірт зарығу жэне жарқыраған үміт.

«Шолпанның тууы» картинасы да көңіл-күйге таяу, пүтқа 
табынушылыктың махаббат күдайы жалаңаш күйінде жағаға баяу 
жүзіп келеді, Зефирдің самалды жеңіл есумен бақалшақта түр. 
Шолпанды жеңіл жапқышпен жабуға дайын нимфа қарсы алады. 
Қүдайдың беті таң каларлықтай жэне керемет, қайғының толық 
күпиясы тәріздес. Өнертанушылар былайша есептейді: «Шолпан 
тууы» -  бүл пұтқа табынушылықтағы әйел сүлулығын мадақтау

емес. Онда рухани сұлулык көбірек, ал 
оның жалаңаштығы табиғилықты жэне 
тазалықты білдіреді.

Жоғары Қайта туу. XV ғ. соңынан 
Итальяндық Қайта туу өнері өзінің даму 
жолында жаңа дәуірге кіреді жэне ол, 
Жоғары Қайта туу деп аталған. Егер Про
торенессанс 150 жылға дерлік созылса, 
Ерте қайта туу жүз жылға, ал Жоғары 
Қайта туу небәрі 40 жылдық уақытты 
қамтиды. Дэл осы уақыттар көптеген 
данышпан шеберлерді әкелді, олар: Лео

265



нардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти жэне
т.б.

Леонардо да Винчи (1452-1519) -  дүниежүзілік көркем 
мэдениеттің ең ірі тұлғалардың бірі. Ол толык мэнде Homo universale 
болды, өйткені ол эр алуан қабілеттіліктерге жэне дарындылыкка 
ие болды. Ол суретші, өнер теоретигі, мүсінші, сәулеткер, мате
матик, физик, кемеңгер, анатом жэне инженер болды. Леонардо 
осылардьщ барлыгында да жаңашыл болды жэне уакыттарынын 
үлкен бөлігін ғылымға арнады. Бізге дейін оның қыл каламына 
жататын 15 кескіндемесі жетті. Бүл әрине оның туындыларының 
жойылып кетті деген емес, себебі шексіз тәжірибелер барысын- 
да, жетілгендікке жетуге үмтыла отырып, ол өз жүмыстарын жиі 
аяктамай калдырған. Жүмыстарының үлкен бөлігі суреттер күйінде 
жэне жазбаларында калган. Леонардо көпкырлы жэне шыдамсыз 
болған, оны таным барысының өзі жаулап алған: ол әйтеуір бір 
нәрсені ойлап тапса немесе бір туынды жасаса, ол оны дереу тастай 
салып келесіге кіріскен.

Оның өте маңызды туынды- 
ларына Санта-Мария шіркеуіне 
арнап жасаған фреска «Кешкі 
кұпия», және дүние жүзіне бел- 
гілі жас флорентийялық Моно 
Лизаның портреті «Джокон
да». «Кешкі күпия» фреска- 
сы суретшінің интеллектуал- 
ды күшімен таң калдырмай 
қоймайды, қалайша мүқият 
түрде туындының компози- 
циясын ойластыра алған. Ле
онардо бұл кескіндемесінде 
таурат тақырыптарына бай- 
ланысты дәстүрлі шешім- 
дерді жаңаша бере алган: ол 
алғаш рет психологиялык дау- 
дың көрінісін, ашық, күшті 
сезімдермен, сол драмалық 
окиғаның барысының өзін 
бейнелейді. Христос апостол-

266



дарына былай деген: «Сіздердің біреулеріңіз мені сатып жібе- 
ресіздер». Әдетте суретшілерілер апостолдарды отырған бойларын- 
да бір-бірінен бөлек, статикалық жэне біркелкі дене тұрыстарында 
суреттеп, Иуданы үстелдің қарама-карсы тұрған жағына ерекше 
бөлек орналастырған. Леонардо апостолдарды Христосты айтқан 
сөздерінен кейін бейнеледі, сондықтан олар ерекше толқу үстінде, 
оны суретші қозғалыстармен дене тұрысытарымен қолдардың 
ымдарымен және ыммен беріледі. Олар таңқаларлық жағдайда, 
күйзелген, кіжірейіп ызаға булыққан, шүбэлануда, талқыға салуда. 
Суретші апостолдарды эрбірінде үш адамнан төрт топқа бөлген. 
Иуданы Леонардо тек бетіне түскен көлеңкемен белгілеп сүйікті 
шэкірттерінің жанына орналастырған. Апостолдардың қаркынды 
қозғалысы жэне аса эмоционалды кызушылдык Христостың асқан 
мейірбандылығымен, тыныштығымен тіркескен, бұл композиция- 
ның жалпы үйлесімді аяқталуын білдіреді.

Алайда Леонардо да Винчидің ең эйгілі туындысына Моно Лиза 
портреті, әсіресе «Джокондо» деген атпен, көбірек белгілі болған 
бүл портіреттің төңірегінде көптеген аңыздар ғылыми болжамдар, 
болжамды зерттеулер көптеп саналады. Дэстүрлі композициялық 
нобай -  бірінші пландағы адам пішіні пейзаж фонында бүрын 
болмаған терең психологиялық бейнесі жасалды жэне адам түлғасы 
аса биік көркем адамдық сипат алды. Портрет шын мэнінде бас 
айналдырарлык жэне таңдандырарлық, онда сыртқы қозғалыссыз 
берілген үлгі арқылы жанның өмірі, ойлардың алмастырылған 
реңктері, сезімдер, көңіл-күйлер берілген.

Рафаэль Санти ( 1483-1520) -  Леонардодан тіптен өзгеше үйқас- 
тықтағы суретші. Ол өнерде жаңашыл 
болмады, онда алдыңғы суретшілердің 
жетістіктерінің синтезі ретінде көрініп 
ол өнерде классикалык үстаным түрғы- 
сынан көрінді. Оның көркем туындыла- 
ры үйлесімдерге жэне айқындықка толы, 
адамдар онда жетілген, ал элем тепетең- 
дікте болады. Рафаэльдің сүйікті бейнесі 
Мадоннаның бейнесі болды, ол онда 
табалаушылық жэне адам жетілгендігі 
туралы, сұлулықтың сыртқы жэне ішкі 
үйлесімі туралы өзінің түсініктерін ең 

үлкен толыктыкпен аша алды. Суреттің бүл сюжетін Рафаэль өмір
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бойы жазды. Бірак суретшінің батылдану барысында бейнелерінің 
барлык сипаттары алмастырылып тұрды: эсерлілік, жеңіл 
сыршылдық, жұмсак сырластык, оның бұрынғы туындыларының 
балғын мадонналарының мейірімділігі, үлкен жанды күшпен, терең, 
аналық жанкешті махаббатпен алмасты.

Рафаэлдің ең даңқты жасалған туындыларының бірі жэне дүние- 
жүзілік кескіндемелердің ішіндегі ең белгілісі «Сикстиндық Ма
донна» -  картинасы, итальяндык монастырьлардың бірі, қасиетті 
Сикст шіркеуіне арнап жазылған. Дәстүрлі композиция Анақұдай 
қүбылысын суретші, жалаңаяғымен бұлттарды жеңіл басып жэне 
адамдарға өзінің ұлын -  Христосты әкеле жатырған балғын Мадон
на түрінде береді. Ол оның опат болатынын күні бүрын сезінеді, 
бірақ адамзатты күнәлерінен құтқару үшін бүл кұрбандықтың 
экелу кажеттілігін түсінеді. Терең діншілдікті суретші жоғары 
адамгершілікпен қосқан, сонысымен де аналық тақырыптың ең 
үлы және керемет ісін жасайды. Мадоннаның рухтанған беті 
шексіз махаббатты жэне үлының трагедиялык тағдырын, өзінің 
шарасыздығын көрегендікпен көріп, адамдар үшін оны құрбандыкка 
экелуге даяр екендігін көрсетеді Итальяндык Қайта өрлеу әлемге 
даңкты шеберлердің саңлактар тобын берді, бірақ сол дэуірдің ең
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зор суретшілерінің арасынан Микелан
джело Буонарротидің (1475-1564) да- 
нышпан творчестволық қуаты айрықша. 
Оның өнері Қайта туу заманының куль- 
минациясын көрсетіп қана қоймай, 
Қайта өрлеу дэуірінің соңы мен аяқ- 
тауын да білдіреді. Микеланджелоның 
жетпіс жылдан астам творчестволық 
тарихи жолы қарқынды күйзелістер 
дәуірмен дэл келді. Жэне бұл жолдарда 
суретшіде адам жэне күрескерұғымдары 
толығынан өзінің маңыздылығымен 
косылды. Батырлык, ерлікке деген ка- 

білеттілік, адам құқықтарын, оның бостандығын бекіту жолындағы 
күрес -  оның шығармашылықтарының негізгі лейтмотиві.

Микеланджело барлық өнерлердің бэрінен артык мүсінді койды 
жэне мүсінші болуды калады. Бірақтағдыр оны мүсіншілік пен қатар 
суретші жэне сэулеткер кылды. Өзінің негізгі рух пен материяның 
күресі тақырыбын іске асыру мақсатында, ол алғашқы рет мүсін жа- 
сау тарихында дене сүлулығын дерексізденген рухани идеялармен 
қосты, оның негізгі түрін Давид мүсінінде таба білді. Өзі негізін 
салушысының Донателлодан жэне Вероккиодан айырмашылығы 
Микеланджело Давидты ерлік жасаудың алдында бейнеледі. Алып 
пішін азат адамның шексіз куатын кейіптейді. Жалаңаш пішін бір 
мезгілде идеалдандырған дененің сұлулығын жэне айтарлықтай 
алып күштің жинақтылығын жэне ішкі зорланған күштену ке- 
зеңіндегі ерікті білдіреді.

Алайда оның ең көрнекті жэне орасан күрделі туындысына Вати
кан сарайының Сикстиндік капеллалардың төбесіне жэне кабырға- 
ларына қойылған қолы (роспись) болды (фресканың жалпы ауданы 
600 м2 жоғары). Капелланың плафонына ол көне өсиеттік дүниені 
Жаратудан бастап Топан суға дейінгі сюжеттерді бейнеледі. Бүйір 
жағынан олардың жалғасы ретінде «Давид жэне Голиаф», «Юдифь 
жэне Олоферн», «Аманның өлім жазасы» жэне «Жезді жылан» 
сюжеттерін орналастырған. Қайта өрлеу дэуірінде плафондык 
кескіндеме жеңіл тақырыптармен шектелген айрықша сәндік си- 
патта болды. Микеланджело, керісінше, суреттерінде элемнің жара- 
тылысын жэне алғашқы адамдардың жердегі өмірлерін, Таураттан 
үзінділерді, пайғамбарларды жэне сәуегейлерді, Христостың алғы
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аталарын бейнеледі. Ка
пелла төбесіне ол титан- 
дардың элемін жасады.
Оның Құдайы -  шабыт- 
ты жаратушы, пәрменді 
екпінінде Әлемді жэне 
адамды жаратушы; алғаш- 
қы адамдар денесімен жэ
не рухымен керемет жэне 
куатты, пайғамбарлар жэ
не сәуегейлер болашақты 
білуде қандай бір айбат- 
тылығымен көрінсе де 
ержүрек.

Бірак өте катты эсер 
ететін фреска капелланың 
алтар жак (шыгыс) кабыр- 
ғаға орналаскан Қоркы- 
нышты сот көрінісі.
«Қорқынышты соттың» 
композициясы суретшінің 
ойымен жарықталған 
нимбадағы Христосты қоршаған жалаңаш адамдардың пішінде- 
рінің жиынтығы сиякты жасалған.

Фресканың орталық кейіпкері катал айбаттылықпен оң қолын 
көтеріп тұрған Христостың пішіні көрсетілген. Оның сол жағында 
аңрайып ашылынган молалар жэне олардан көтеріліс шығарушы 
өліктер, одан жоғарырак -  жоғарыға ұмтылған рухтар, бейнеленген, 
одан жоғары тақуаларды орналастырған. Фресканың ең жоғарғы 
бөлігінде, Христостың азаптарының кұралсаймандарын алып келе 
жатырған періштелерді бейнеленген. Оң жақта, періштелерден 
төменірек -  тағы да тақуалар, олардың астына көтерілісші титан- 
дар, одан да томен күнэһарларды тозаққа қуалап жүрген Харонымен 
ладья. Барлық бейнеленгендер козғалыста, тіпті қуатты кең иықты 
пішінділердің өздері тағдырға карсыласуга шамалары жок.

Қорқынышты соттың бір көрінісі фресканың трагедиялыған 
айкын көрсетеді: касиетті Варфоломей колына адам терісін уста- 
тан, оның бүрме-қыртыстарынан коркынышты кайгы-қасіретке 
шалдыққан Микеланджелоның бүрмаланған бетін табуға болады.
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Кейінгі қайта туу. XVI ғ. 40-шы жылдарынан бастап Кейінгі 
қайта өрлеудің кезеңі басталады. Сол уақыттардағы Италия шетел 
ірі мемлекеттерінің билігінің қол астында қалды жэне феодалдық- 
католиктік реакциясының негізгі қорғаны болды. Тек қана бай 
Венециялық республиканың жэне папа билігінен, жэне шетел 
интервенттерінің үстемдігінен салыстырмалы бостандығы бұл 
аймақта өнердің дамуын камтамасыз етті. Венециядағы қайта туу 
өзіндік ерекшеліктерге ие болды, өйткені Флоренцияға Караганда 
баска кайнар көздері болды.

XIII ғ. өзінде Венеция -  Италия, Греция, Эгей теңізі аралдарының 
жағалауларындағы аймақтарды алып жатқан отаршыл ірі мем- 
лекет болды. Ол Византиямен, Сириямен, Египтпен, Индиямен 
саудасаттық жасасты. Қарқынды сауда-саттықтың нэтижесінде 
оған үлкен байлықтар агылып келіп жатты. Венеция сауда-оли- 
гархиялық республика болды, жэне басқарушы каста билігі тұрақ- 
ты болды, өйткені ол өз жағдайын қатал жэне жауыздық эрекет- 
тердің арқасында қорғады. Венеция баяғыдан батыс жэне шығыс 
ықпалдарына ашық болған эр түрлі елдердің мәдениетінен мүмкін 
болғанынша қуантатын жэне әсемдендіретіннің бэрін ала берді: 
византийялық эдемі киінушілікті жэне жарқылдаған алтынды, 
мавритандық ескерткіштердің тасты ою-өрнегін, готикалык храм- 
дардың киялдылығын.

Сэн-салтанатқа қүмарлық, сэнділік жэне ғылыми ізденістерді 
үнатпау Венецияға көркемдік идеялардың жэне флорентиялық 
Қайта өрлеу тәжірибелерінің енуіне кедергі келтірді. Флоренция 
жэне Римдік суретшілердің, мүсіншілердің, сэулетшілердің нагыз 
деген шығармашылықтарына тэн негізгі сипаттар Венецииядағы 
қалыптасқан талғамға сэйкес келмеді. Бүл жерде ренессанстык өнер 
антикалықка деген сүйіспеншілікпен азықтанбады, оның орнына өз 
қаласына деген, махаббатымен, оның ерекшеліктермен анықталды. 
Көк аспан жэне теңіз, сарайлардың сәнді қасбеттері ерекше көркем 
стильдің қалыптасуына ықпал жасады. Сондыктан венециялық 
суретшілер, тек қана кескіндемешілер болды, живопистің негізін 
олар түрлі-түсті реңкті әсемдіктен көрді. Шығыс өнерінің туынды- 
ларындағы бай әшекейлер, жарық бояулар жэне мол алтын түстер 
олардағы реңкке деген махаббатты бекіткен болатын.

Венециядағы Жоғары Қайта өрлеудің алғашқы суретшілері- 
нің катарына Джордже ди Кастельфранконы (шам.1470-1510) 
жатқызуға болады, өзінің түстастары оған Джорджоне деген атак
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берген. Оның шығармашылығында 
зиялылык түбегейлі жеңеді, бұл оның 
сюжеттеріндегі мифологиялык және 
әдеби тақырыптардың үстемдігінен 
көрінді. Сонымен катар, Джорджоне 
туындыларында алғашқы станколык 
картиналар пайда болды жэне сонысы- 
мен де суретшінің шығармашылықтары 
ерек-шеліктенеді: оның суреттерінің 
сюжеттерінде айкын көрсетілген фа- 
буласы жэне белсенді әрекеттер жоқ; 
сюжетті беруінде басты акцент Джор

джоне суреттеріне айрьщша көңілкүй беретін нэзік жэне күрделі 
сезімдерді іске асыру арқылы жасайды.

Осы уақытқа дейін Джорджоненың туындыларының нақты 
саны анықталган емес -  олар 4-тен 61-ге дейін ауытқиды. Алайда 
суретшінің шығармашылығын зерттеушілер, оның ең жаксы ту- 
ындылары -  «Юдифь» жэне «Ұйқыдағы Шолпан» деген пікірге 
қосылады. Джорджоненің «Юдифьі» -  бұл белгілі мифті көркемдеу 
емес. Юдифьтің ерлік жасаған окиғаларының бэрі баска жақта 
қалады. Біздің алдымызда тек оқиғалардың нэтижесі: тасты терра- 
сада өте терең ойға кетіп тұрған жас әйелдің жалғыз пішіні, оның 
ар жағында өзінің сүлулығымен көрінетін ғажап пейзаж жайылған. 
Оның атрибуттары -  семсер жэне Олоферннің басы -  жоққа 
дерлік назардан тыс калган. Юдифи көйлектері үлкен көркемдік 
маңыздылыққа ие жэне мөлдір назды бояулармен, таңкалатын 
реңктермен, өңімен сурет колоритына ие болтан.

«Ұйқыдағы Ш олпан»-Джорджоненің белгілі туындысы, онда 
жалаңаш әйел пішіні ең алғашкы рет сюжетті эрекеттер түрғысында 
болды: адыр-бүдырлы шабындыктың тап ортасында ак атласпен 
астарланған қою-қызыл жапкышта керемет жас әйел жатады. Оның 
жалаңаш пішіні пейзаж фонында киғаш орналаскан, оның жасыл 
жэне кызыл коңыр реңі басым. Шолпан тыптыныш ұйқыға кеткен, 
бүл жағдай жоғары рухтанған жанын Құдаймен біріктіруге дайын 
екендігін білдіреді. Тынышталған тыныштық оның шексіз аспаны- 
мен, тұңғиыкка кетіп бара жатқан ак бүлттарымен табиғатты тол- 
тырады.

XVI т. соңғы ширегі Қайта туу мәдениеті үшін қүлдырау 
уакыты болды. Суретшілердің шығармашылығы, маньершілдер
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(итал. маниеризмо -  астарлылық) деп аталатын бағыт пайда бол- 
ды, ал барлық бағыттар маньершілдер арқылы нэзіктік (вычурный) 
сипатқа ие болды. Венециялык кескіндеме мектебі маньершілдердің 
енуіне баскаларға қарағанда ұзағырақ карсыласты жэне Қайта туу 
дэстүрлерін адалдыкпен сактауға тырысты. Бірак оның да бей- 
нелерінің көтеріңкілігі жэне батырлығы кемірек болса, жерге 
тэнділігі, нактылы өмірмен байланыстылығы көбірек болды.

Солтүстік қайта туу. XV ғ. акырына дейін Ренессанс тек кана 
Итальяндык кұбылыс болып келді. Бірак XV-XVI ғғ. шебінде Қайта 
өрлеу мэдениеті Италияның ұлттык шекараларынан асып кетті жэне 
батыс Еуропаның солтүстігінде орналасқан басқа елдеріне: Ни- 
дерландияға, Германияға жэне Францияға жылдам тарала бастады.

«Қайта туу» термині бұл елдердің мэдениетіне катынасы жет- 
кілікті түрде шамалас кана. Өйткені олардың кұрылуында антика- 
лык мүраны кайта жаңғыртуға сүйенген жок, оның орнына дінді 
жаңарту идеясына көңіл бөлді. Әйткенмен де, бұл елдердегі жэне 
Италиядағы болып жатырған жағдайлардың мэні жалпы бір бол
ды: феодалдык көзкарасты каусатып әлсірету, буржуазиялык 
адамгершілікті қалыптастыру, түлғаның өзіндік сана-сезімін өсіру.

Жылнамалық түрғыда Солтүстік Қайта туудың дамуы италиян- 
дыққа қарағанда жүз жылдыкка кешікті жэне тіптен басқа негізге 
негізделген болатын. Сонымен, Италияда адамгершіліктің негізі 
болып антикалық философтардың жэне пұтка табынушылардың 
ілімдері саналса, ал солтүстік елдерде ол элеуметтік эділеттіліктің
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талабына негізделген ерте христиандық дініндегі демократиялықты 
тірілтуге байланысты құрылды. Егер Итальяндык Қайта туудың 
идеалы қаһрман тұлға болса, солтүстіктегі елдердің идеалы бо- 
лып жақынға деген христиандық махаббат болды. Сондықтан 
Солтүстік Қайта туудың көркемдік мэдениетінде орта ғасырлық 
дүниетануға тэн сипаттар, діни сезімдер, символдылық көбірек бол
ды, оның түріне байланысты уақытша мэнде, көнелігі көбірек жэне 
антикалықпен таныстығы аздау болды.

Солтүстік Қайта туудың суретшілері шындықты дүрыс беруге 
деген үмтылыстарында итальяндықтардан артта қалмады, бірақ 
ақиқат оларды сүлулықтан гөрі көбірек толғандырды. Солтүстік 
іиеберлердің өнерінде жітілі бақылау басым болады, болмысты 
әділетті зерттеу, кемтар болса да не бар соны тікелей бейнелеу, ал, 
итальяндық суретшілер идеализациялауға үмтылды, тіпті бэріне 
ортак кереметтілікті, айбындылықты, көтеріңкіні іздестірді.

Солтүстік Қайта туудың философиялық негізі пантеизм болды 
(Әлемді, табигатты құдайландырушы ілім). Пантеизм Қүдайдың 
бар екендігін теріске шығармай, Қүдайды табиғатпен араласты- 
рып жібереді, табиғатты мәңгілік, шексіздік, шекарасыздық сияқ- 
ты кұдайлык атрибуттармен иелендіреді. Өйткені пантеисттер 
элемнің әрбір бөлшегінде Құдайдың да бөлшегі бар деп есептеді. 
Нэтижесінде олар табиғаттың кезкелген кішкентай бөлігі бейне- 
леуге лайықты деген қорытынды шығарды. Осындай түсінік 
Солтүстіктік Қайта өрлеудің көркем мәдениетіне дербес жанры ре- 
тінде пейзажды әкелді.

Екінші жанр, Солтүстік Ренессанс өнерінде дамыған портрет еді. 
Дербес жанр ретіндегі портрет XV ғ. соңғы үшінші ширегінде Гер- 
манияда пайда болды. Немістік портрет Итальяндык Қайта өрлеу 
кескіндемелерінен өзгеше болды. Адамынын алдында бас июші 
итальяндық суретшілер сұлулық идеалын жасады. Неміс сурет- 
шілері сүлулықка селқос болатын, олар үшін ең негізгісі мінез- 
қүлықты беріп, бейненің эмоциональдык айқындығына жету бол
ды. Итальяндык Қайта тууда бірінші жоспарда эстетикалык жағы 
болса, Солтүстікте -  этикалык.

Солтүстік Ренессанс мәдениетінің үшінші жанрының калып- 
тасуы жэне дамуы ең алдымен Нидерландыда өтті -  бұл тұр- 
мыстык көрінім еді. Нидерландык суретшілердің жазусызулары 
танкаларлык виртуоздықпен, өте үсак егжей-тегжейліктің өзі өте 
мүкияттылыкпен бейнеленуімен айрықшаланды. Бұл көрінімді
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көрермендерге өте қызықты етіп жасауға мүмкіндік берді: бейне бір 
көбірек қадала караған сайын, соғұрам онда кьпыкты нәрселерді 
тауып аласың.

Сонымен, Солтүстіктік Қайтатууда діншілдікті, католиктік ілімді 
жэне шіркеуді жетілдіру ең негізгі орынға ие болды. Солтүстіктік 
адамгершілік, протестантизмді реформациялауға экелді.

XV ғ. Европалық өнерде алғашқы рет кескіндемедедегі дербес 
бағыт түрмыстық жанр орнады. Нидерландык суретшілерде идеа- 
лизациялау, батырлықты, адамды жэне оның әрекеттерін дәріптеуге 
деген үмтылыстар болмады. Қайта олардың орнына әлемге кадалған 
көзкарас, шыншыл жэне оны тікелей бейнелеу, өмірдің жай күн- 
дерін силау және заттар әлеміне деген махаббат ерекшелендірді. 
Осылардың барлығы ақыр аяғында, дэл сол Нидерландыда түр- 
мыстық такырыптағы көрінімдердің пайда болуына экелді.

13.4. Жаңа заманның XV1I-XIX ғ.ғ. мәдениеті
Дүниежүзілік мэдениеттер тарихында эрбір дэуір өркениеттің 

даму барысына жэне қалыптасу процесіне өз үлесін косты. Мы- 
салы, антикалық жалпы европалык мәдениеттердің негіздерін 
салды, қайта туу адам идеалын жасады жэне элемнің шексіз екен- 
дігін көрсетті. Осы түрғыда Жаңа заман мәдениеті казіргі заман 
мәдениетінің маңызды мэндерін жасады. Осы дэуірдің басталуы- 
мен дүниежүзілік мәдениетте, еуропалык халықтардың сана-сезімі 
өсіп ұлттық даму тенденциясы байқалады. Дамудың осы беталы- 
сына сэйкестікте бірде бір халыктар, ал енді бірде баска халықтар 
алға шығып еуропалык өзгерістердің жетекші рольдеріне ие болып, 
ал қалғандары олардың жетістіктерін игеруде белсенділік көрсетіп 
жатты. Сондықтан бұл дэуір мәдениетінің көрінулерінде өзінің 
эртүрлілігімен айрыкшаланды.

Еувропалық мэдениеттің Жаңа уақыты XVII-XVIII ғғ. камтиды. 
ондағы өндірістегі капиталистік қатынастар жэне жаңа коғамдык 
күштер -  буржуазияның қалыптасу барысында кұрылды. Бүл про- 
цестер сол дәуірдегі батыс европалык коғам тарихының негізгі 
мазмүнын күрды.

Еуропаның әлеуметгік-саяси жэне рухани өмірлеріндегі түбегейлі 
өзгерістер сол заманның негізгі мәдениетін туындатуға ыкпал жаса
ды. Сауданың жэне өнеркәсіптердің дамуы, буржуазияның, каладағы 
жіктелулерді жэне мемлекеттер шектеріндегі дворяндардың ортак мүд- 
делерін біріктіруге ыкпал етті. XVII ғ. казіргі замандадағы еуропалык
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үл пардың қүрылу процесі аяқталды, сонымен қатар үлкен ұлттық 
мәдениеттердің локалдануы аяқталды. Бұның өзі Жаңа уакытты 
әлемдік мэдениеттің дербес кезеңі деп қарастыруға мүмкіндік береді.

XVII ғ. басынан Еуропалық өркениет өзінің ғылыми-техника- 
лық дамуында қуатты, екпінді күш ала бастайды. Нидерландыдағы 
Англиядағы, Франциядағы буржуазиялық революциялар, элемнің 
жайласуының жаңа принциптерін бекітті жэне жаңа менталитеттің 
қүрылуына арналған негіздерін жасады. Капитализмнің дамуымен 
жеке ынталылық мадақталды, түлғаға деген кызығушылық өсті. 
Әлемге деген сезімдік катынастарды одан ары кирату болып жатты, 
адамның жасағыштык кабілеттіліктеріне көңіл бөлу күшейді, оның 
сырткы дүниенің үстіннен жасаушы билігі үлкейді. Сол уакыт- 
тары адамдардың тек қана қүдайдың алдындағы теңдігі емес, со
нымен катар заңның алдында тең қүқылығын жариялаған болатын. 
Барлық дүниені оптимистік тұрғыда түсіну көбірек болды, коғамды 
идеялык негізде қайта қүру акылға сүйене отырып мүмкін деген 
түсініктер беки бастады.

Сонымен қатар, Жаңа уакыттардың эрбір дэуірі өздерінің тарихи 
беттері, өздерінің мэдени ерекшіліктері болды. Қоғамның қандай 
бір өрісін алсақ та барлық жерде XVII ғ. жэне XVIII ғ. аралығын- 
дағы сапалы түбегейлі ерекшеліктерді көреміз.

Әлемнің ғылыми бейнесі және рационализм. XVII ғ. кандай 
бір болмасын позитивтік бағдарламаның болмауымен айшықталды, 
жэне нақ сол себептен де оның дербес аттары болмады. Әлемді сезіну 
бүл ғасырда барынша көп полярландырылған, адам жэне әлемнің 
трагедиялык қайшылыктары түйсік аркылы сезіліп өткен, онда адам 
мүлдем бегілі бір орынға ие болтан емес, ал ол эр алуандығында 
араласып кеткен, ортаға, коғамға, мемлекетке бағынышты болды. 
Сондықтан XVII жүзжылдыктың айырмашылыгы адамның жеке 
түлғалығын жаңаша түсіну болды, оның статусы жэне сана-сезімі, 
адамның адамгершілігін түсіну алмастырылып отырды.

XVII ғ. рухани мәдениетіндегі рухани фундаменталдық нова- 
циялардың бірі ғылымдағы төңкеріс болды. Ғылымның жаңа типі 
рационалдылыкка, жүйеге келтірілген, нактыланған жэне тэжі- 
рибелер аркылы расталған білімдерге батытталған болатын. Сол 
уақыттары Қүдайға үшін де, адам үшін де арналмаған жаратылыстық 
заң үғымы бекітілген болатын. Әлемнің гылыми бейнесінде адам 
өзінің айрықша орынын жоғалтты. Ондағы ғылыммен каруланған 
ойлыақыл элемге қарсы түрды, оны игеруге болады жэне керек.
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Осы арадан Жаңа уақыт мәдениетінің негізгі сипаты болыи оның 
барлық өрістерін камтыған рационализм саналды. Ол адамның та- 
нымына колайлы элемде бір реттілік бар деген идеяның негізінде 
құрылды. Соған сәйкестікте коғам да, адамдардың катынастары, 
мемлекет, адамгершілік ойлыакылмен, рационалды негізде кұры- 
ла алады. Сонымен бірге, ойлыакыл адамдардың бэріне бірдей өл- 
шемде жаратылысынан берілген таным кабілеттілігі сияқты түсі- 
нілді. Ойлыакыл біркелкі: оның заңдары жэне ережелері бэріне 
ортақ жэне барлықтары үшін, барлық уақытта әмбебаб.

Адам табигатының ойлыақылдылығы ол табиғи заңдардың та- 
лаптарына сэйкес өзінің жэне коғамдык өмірді реттей алатындығын 
білдірді. Табиғи заң ол уақыттары әлемдік ойлыақыл сияқты түсі- 
нілді. Ол адамгершіліктен басқа ештеңеге бүйрык бермеді жэне 
биморальдықтан баскаға тиым салмады. Бірақ адамзаттың бакытты 
болуы осы заңды сактауына байланысты болды. Оларға деген 
менсінбеушілік өз табиғатына карсы шығуды білдіреді. Оларды 
елемеу жеке жэне коғамдык бакытсыздыкты тудырды: сотыстар, 
элеуметтік эділетсіздік, касіреттер -  осылардың барлығы адамның 
табиғи заңдардан ауытқып кетуінің салдары. Міне сол себептен 
адамзатты ойлыакылдың панасының астына кайтару үшін адамның 
ең басты мақсаты табиғи-жаратылыстың заңдарын тануға тиісті 
болды. Демек, рационализм принципін табиғаттың кұпияларын 
және адам мэдениетінің кұпияларын ашатын әмбебап кілт ретінде 
карастырды. Бүл принцип осыдан бастап тек кана жеке адамға 
емес, сонымен катар бүтіндей коғамдық күрылғыға да катысты 
болды. Қоғамга байланысты ойлыакыл адамның негізгі табиғи 
кажеттіліктерін канағаттандыруды камсыздандырушы коғамдык 
күрылыс ретінде түсінілді.

Қоғамның эртүрлі өрістерінде рационализм эртүрінде көрінді: 
экономикада ол катал есеп-кисап әлпетінде, койылған максаттарын 
орындауда жоспарлы жэне айкын үмтылыстары аркылы іске асы- 
рута; саясатта -  азаматтык коғамды жэне оның барлык үкіметтік- 
құкыктык институттарын пайдалылык принципке тіреп койды. 
Кэуділгі өмірдің дұрыс мэні догматизмнен жэне мистицизмнен 
үстем болды.

Ағартушылық ғасыр жэне түлғаның жаца үлгісі. XVII ғасырдан 
XVIII ғасырдың айырмашылығы, оның дүниежүзілік мәдениет та- 
рихына ағаріушылык ғасыр болып енуінде. «Ағартушылық» тер-
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минінің өзі сол кезеңдегі адамзаттың ойлыақылының талаптары- 
нан шығатын өздерінің діни жэне саяси басымдылыққа негізделген 
дүниетануын өзгертуді мақсат етіп койған еуропалык мэдениеттің 
рухани өмірінің жалпы рухын сипаттайды.

Ағартушылық адам зілзалаларының жэне коғамдык келеңсіздік- 
тердің негізгі себебін, надандықтан, білімсіздіктен, соқыр сенімнен 
жэне ырымшылдыктан көрді, ал ғылыми карекетті, білімділікті жэне 
философияны, ой бостандығын мәдениеттілікке жэне элеуметтік 
прогреске жеткізетін жол деп есептеді. Ағартушылар ойлыакылды 
дамытуды және ең алдымен халыкка білім беруді, табиғат заңдарына 
лайыкты коғам өмірінің барлық жақтарын дамытып жэне жалпыға 
бірдей теңдік принципте қайта кұруға шешуші ықпал жасай алатын- 
дығына толық сенімде болды. Ағартушылықты жактаушылар бі- 
лімге насихаттауды, сонымен катар ғылыми тұрғыда халықтың ой 
батылдығын жэне пікірлерінің тәуелсіздігін тәрбиелеуге бағыт- 
тауды өздерінің негізгі максаттары деп білді.

Ағартушылар осы максаттардан шыға отырып, элем жэне қоға- 
мның кұрылгысы туралы біртұтас түсінікті жасап шығаруға ұм- 
тылды. Сол себептен олардың «нағыз рухқа» лайықты, табиғат заң- 
дарына сәйкес «нағыз жүйелерді» жасаймыз деген талаптары әбден 
заңды да. Бүл жүйелер көбінесе пайдалануға дайын, бөлектелген 
заңдардың статьялары бойынша, өмірдің барлык жақтарын дерлік 
реттейтін жиынтык түрінде баяндалды. Ағартушылар арасындағы 
бітпейтін пікір таластарда казіргі заманның адам жэне азамат 
қүкыктарының, азаматтык когам, демократиялык заңға сүйенетін 
мемлекеттер, билікті бөлісу, индивидуалистік этика концепцияла- 
ры жасалды.

Бүл жағдайларда бостандыкка ұмтылу сипаттарына ие болтан 
адам түлғасының жаңа үлгісі калыптасты. Жаңа заман адамы өзін 
барынша баскара отырып, бірте-бірте ескішіл нанымдардан жэне 
жауапсыз кылыктардан азат бола бастады. Алайда, идеалды тұрғыда 
азат жасаушы бола тұрып, ойлыакыл аркылы қарекеттенетін, Жаңа 
заманның адамы өзін бұрынғыдай элемнің орталығы ретінде сез- 
беді. Көптеген ғылыми деректер, адам тек қана бүткіл әлемнің 
кішкентай ғана бөлшегі деген ойға сендірді. Адамның элемдегі жал- 
ғыздығы туралы, жер болмысының берік еместігі, өз үрейімен жэне 
гәуекелі аркылы іс істеуге жэне бэрінде тек кана өзіне сенуге душар 
болғандығының сезім-түйсігі жасалғандай болды.
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XVIII жүз жылдық буржуазиялық мэдениеттщ үстемдігін кам- 
сыздандырды. Бүрынғы феодалдық идеологияның орнына, филосо- 
фтардың, социологтардың, экономистердің жэне эдебиетшілердің 
уаккыты келді. Мәдениеттің жаңа үлгісі, тэуелсіз жэне өзіне жетер- 
лік жеке түлға түсінігімен негізделді. Ағартушылык дәуірдің эконо- 
микалык, саяси, элеуметтік жағдайлары көркем шығармашылыктың 
мэртебесін жэне сипаттарын өзгертті, өзінің жеке талғамдарына 
сәйкес шығармалар жасайтын «азат суретшілер» пайда болды.

Еуропалык Ағартушылыктың ерекшеліктері, «мэдениет» үғы- 
мының жаңа мағынасын жасады. Сонымен, еуропалық Ағарту- 
шылық мәдениетінде бірте-бірте осы дэуірді дербес күбылыс 
сиякты карастыруға мүмкіндік беретін бір катар аиырмашылыктар 
күралып шықты.

1. Деизм (әлемді ж арату актісінвн кейін оның табигат ж әне 
қогам, өміріне қатысуын ж оқа шыгаратын қүдагі туралы ілім). 
Деизмнің негізін қалаушылар христиандыктың ашылып көріну иде- 
ясына кекесінмен карап, сенімге ойлыакылды карама-карсы койды. 
Ағартушылык мәдениеттегі осы қасиет дінді соқыр сенімннен азат 
етіп жэне оны табиги-жаратылыстык білімнен шығаруға талпынды.

2. Космополитизм, ұлтшылдыктың кез-келген түрін айып- 
тап жэне эрбір үлттың бірдей мүмкіншіліктерін дәріптеу аркылы 
көрінді. Дегенмен космополитизмнің таралуы патриоттык сезімдер- 
ді әлсіретті, ақыр аяғында коғамдык өмірде өз мағынасын жоғалтты.

3. «Ғылымилык», көптеген агартушылардың білімнің интел- 
лектуальдык түрлеріне деген риясыз махаббатының аркасында мүм- 
кін болды.

4. Рационализм нак осы ғылымнан, эсіресе математикадан ба- 
сталып мэдениеттің баска өрістеріне көшті. Ойлыакыл аркылы, 
адам жэне коршаған табиғат туралы абсолютті білімге кол жеткізуге 
болатындығына ағартушылар терең сенді. Ойлыакыл, әдепті жэне 
өнерді түсінудің кайнар көзі және танымның козғалткыш күші 
ретінде айтылды: адам ойлыакылды карекет жасауға тиісті жэне 
қолынан келтіре алады; коғам да жасай алады жэне рационалды 
кұрылуға тиісті.

5. Ілгерішілдік идеясы. Дэл осы Агартушылык заманында 
көптеген позитивті жактарымен катар жағымсыз зардаптары бар 
еуропалык өркениетті үзак уакытка айкындаған «ойлыакыл аркылы 
ілгерілеуге деген сенім», концепциясы калыптасты.
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6. Жана адамды калыптастыруда тәрбиенің ролін абсолюттеу.
Ағартушылык заманының кайраткерлеріне, балаларды тәрбиелеу 

үшін арнайы мақсатқа лайықты ойлыақылға сәйкес жағдай жасаса 
жеткілікті жэне өмірдің бір-екі ұрпақ аралығында барлық пробле- 
малар шешілетіндей болып көрінді. Олар бар үмітін кез-келген бір 
мүра болып қалған дәстүрден азат -  жаңа адамға артқан болатын, 
бірақ адамзатты дәстүрден қүтқарудың эрекеттері оң нэтиже бере 
алмады, көптеген тарихи оқиғалар оған куэ, олардың бәрі де адам- 
дар үшін трагедиялықпен аяқталды.

13.5. Жаңа заманның XV1I-XIX ғ.ғ. өнер стидьдері.
Антикалық мүраларды қалпына келтірудің өзі байырғы тілдерді 

оқып түсіндіруден басталды. XVIII ғ. соңына карай гуманистер 
белсенді түрде грек тілін оқып үйрене бастады, ал классикалық ла- 
тын тілінде (Цицерон, Гораций, Сенека) гуманистердің еңбектері 
жазыла бастады. Латын қайта өрлеу дэуірінің тіліне айналды. Керек 
болса жеті жастағы балалар да латынша жақсы білуге тырысты.

XVIII ғ. өнері «дәріптеуден» аллегориялы қолдан ала салудан 
«қарапайымдылыктан» туралыққа, адамның күнделікті өмір мен 
өлшенетін қасиеттерге ойысты. Бүл ағарту дэуірінің дүниетанымды- 
лығын сипаттайтын өлшемдік философияда, ғылымда өз көрінісін 
тапты. Адамның жеке басының өмірі, сырластык сезімі мен эмо- 
циясы салқын ресмилікке, өтірік салтанаттылыкка, дәріптеушіл 
кектілікке қарсы койылды.

Ғасырдың ең үлы көркем суретшілері: Бах, Гете, Моцарт, Свифт 
өзінің замандастары мен жэне болашак ұрпақпен өздерін кейбір 
шарттылыктармен шектемей, жасанды стильдің ережелерімен бу- 
май мэңгілік тілде сұхбаттасты. Бүдан XVIII г. ерекше көркемдік 
стильдерді болмады деген үғым тумайды. Солардың ішіндегі ең 
негізгісі -  өзіне ескі дэстүрді (готика) жаңа дәстүрмен қосқан, 
демократиялык еркін ойлау идеялары бар -  Барокко еді.

Барокко стилі өнердің ең бір жүмбақ стильдерінің бірі жэне 
Ренессанска өзгеше жауап ретінде пайда болды. Барокко өнері 
сэнді, кызулы, тынышсыз, өсіңкі, ассимметриялы. XVII-XVIII ғғ. 
Италяндық суретшілердің кескіндемелерінде топырлаған бүлшық 
етті ер адамдар жэне кеуделері толык эйелдер, дастархандары 
тағамға толған, қүйындай иретілген сәнді оюланған матадан тігіл- 
ген киімдер, орасан зор антикалык ғимраттан аспанға қалыктап бара
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жатқан үлкен қанатты 
періштелер. Бейне бір, 
қайта өрлеудін ырғағына 
тиісті серпіліс бергендей. 
Бірақ айқындылығын, 
мөлшерлігін жэне берік- 
тілігін жоғалткан. Оның 
себебі, эрине Қайта өр- 
леудің сыртқы әлемге 
деген эсерлігі, денелікті 
ақтауында, адам таби- 
ғаты ұлы болып жара- 
тылған деген түсінігінде. 
Тақуалық өмірге шақыру 
енді сенімсіз болды.

Барокко өнері өзінің 
эдейілеп театралдығымен кескіндеменің көзге бүлындырлығын 
жэне сәулетшілікте пышырланғандықты, ал эдебиетте сөздегі сыр- 
баздықты үнатады. Өнер бейне бір күнделікті өмірдің түрғысынан 
айрылғаңдай, қызметін жоғалтады. Ғимараттағы бағыналар еш 
нәрсені ұстамайды, терезе маңдайшалары ажыраған, баспалдақтары 
көтерілуге ыңғайсыз болғанмен көзді аландатады. Бар жерде, 
ассиметриялық жэне түрақсыз түрлер: сопақша терезелер, дөңес- 
ойық қабырғалар көрінеді. Сыланып-сипанушылыққа жэне шарт- 
тылыққа, алдамшылық пен бүлыңғырлыққа әдейі көңіл аударылады. 
Шалт қимылды арпалыстар, ұрлықтар, аңшылық, таңғажайыптың 
алдыңда куанышты күйде бас иген жағдайлар түрлі түстілікпен 
жэне сэнділікпен үйлеседі. Көрерменде жиі-жиі зор абыржушылык 
сезім пайда болады.

Бірак, барокконың мэні католиктік шіркеу мен феодалдық арис- 
тократияның талғамынан кеңдеу болды. Өйткені олар бароккоға 
тэн орасаң зорлықты жэне ғажаптылықты, мемлекеттің таққа жақын 
адамдарының өмір сүру ортасының даңқына, салтанаттылығына 
тиімді пайдалануға тырысты. Барокконың стилі гуманизмнің дағ- 
дарысының айғағы іспеттес болды, өмірдің үйлесімсіздігін сез- 
дірді, мақсатсыз түңғиыққа үмтылдырды. Шын мэнінде ол дүние- 
нің қалыптасып келе жаткан жағдайын анықтады, ал сол кезде 
қалыптасып келе жатқан дүние -  буржуазиялықтың дүниесі еді.
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Бұл, біртіндеп өзіне есігін ашып келе жатқан дүниеде буржуа- 
зиялык тұрақтылык пен тэртіптілікті іздеді. Ол үшін дүниеде ала- 
тын орынның түрактылығының синонимі болып (католиктік 
нұсқада) сән -  салтанат, байлык есептелді. Жалпы Барокко стилі 
бірікпейтін нэрселерді біріктірді, монументалдыкты -  динамизм- 
мен, театралдык жаркылды -  ынтымактастыкпен, мистиканы, фан- 
тастиканы, иррационалдылықты -  ұстамдық және парасаттылық- 
пен, шынайы бюргерлікті -  іскерлікпен.

Ерекше белгісі бар, үстемдік етуші стиль -  барокко; оның не- 
гізгі фигурасы -  Питер Пауль Рубенс (1577-1640) болды. Сезім-

нің ақыл-ойдан басымдылығы, өмірге 
дегендегі қүштарлығы, толқынды дина- 
микасы, бұлшык еттің күші, дененің 
әсемдігі -  Рубенс шығармаларының дра- 
малық сипаттары. Суретші, сезім апа- 
тын әсерлендіреді, сол себептен оның 
өзі жаксы көретін көне классикалык 
бейнелерінің қадірін жоғалтпай жерге 
тэн шынилығына ие болды. Оның Ант- 
вертпен соборы үшін жазылған «Кресті 
түрғызу», «Кресттен босату», «Пер
сей мен Андромеда» сияқты көптеген 
туындылары элемдік өнердің асыл 
қазынасына қосқан үлкен үлесі болды.

Классицизм. Бүл сипатталып отырған дэуірдің аса бір ыкпалды 
стилі -  классицизм (лат. тілінде -  үлгілі) болды. Абсолюттік мемле- 
кеттерге айбынды тәртішілік, катаң, сесті біртүтастык идеясының 
үнамауы мүмкін емес еді.

Парасаттылықтан үміттенген мемлекет, өзінен тең салмакты- 
лыкты, біріккендікті батыл дэріптейтін бастаманы көрсетуге ты- 
рысты. Классицизм бароккоға қарағанда үйлесімді өмірдің пара- 
саттылығына тырысатын, ал бүл талпыныс монархқа ғана емес, 
сонымен катар халык санасындағы оның бейбітшілік, тыныштык, 
елді біріктіру идеалдарына да тэн еді. Бүдан басқа классицизмнің 
тартымды жағы оның ізгілік пафосы, азаматтык бағыттылығы. 
Классицизмнің эстетикасы, клссикалык образдарға еліктеуге багыт 
алды: оған өнердің табиғатка еліктеуі туралы аристотелдік тезис 
негіз болды, ол антикалық театрдың, үш бірдей түтас -  уақыт, орын, 
іс-әрекет принципіне жүгінді.
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Осыдан бастап Жаңа кезең стилінің шеруі басталады. Олардың 
негізі зиялылардан тұрады. Ренессанстық өнерден классикалық 
стиль әсемдіктің үлгісін жасаған дэуір ретінде, антикалықтың 
алдыңда бас июдің мирасқоры болды. Бірақ ренессанстық көзқарас 
эмбебаптылыққа, синкретикалық пен бейнелі үндестікке қүмар. 
Әлем бейне бір толық ашылмаған гүлдей әдемі болып елестейді. 
Даму, азаматтың әмбебаптылығы, алып күшпен толығуы жалпы 
теңдікті жасаудағы ғарыштың үдерісінің бірі ретінде шамаланды. 
Қайта туу стиліне қарағанда классикалық стиль қатқыл, әрсіз жэне 
үнемшіл. Антикалық классикаға бағыттана отырып, ол оны іске асы- 
рылатын түрақты кағидалар жиынтығы ретінде кабылдауға бейім.

Классикалықшылдар саналы түрде өздерінің стильдерінің ат- 
тарынан бастапақ өнерлерінің туынды екендігіне көңіл аударды. 
Олар, әдеміліктің антикалық классикада пайда болған өзгермейтін 
заңы бар деп есептейді. Қазіргі заман өнері оны тек кана тану керек, 
дәл түжырымдап техникалық сипаттамаға айналдырып, содан соң 
мүмкіндікке байланысты кеңінен іске асыру керек. Сол себептен 
жетілмегендігі бар нақты көркемдік тэжірибеден гөрі Н. Буалоның 
«Поэтикалық өнер» поэмасындағы теориялық көркемдік ережелер 
трактатын, классикашылдықтың көптеген өкілдері қүрмет тұтты.
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Классикалықтың идеалы астан кестені шыккан қоғамды басу 
үшін ерлік жасайтын азамат болды. Адамдар өздері үшін ғана 
карекеттенеді, егер арасында жалпы коғамдык мақсат үшін жеке 
максатты елемейтіндер болмағанда олар бірін-бірімен кыркысып 
калган болар еді. Сондай адамдар ғана ойлыақылға сүйене оты- 
рып кісіліктің кұрбаны мен ережелерін басқару керек еді. Сезім, 
күштарлык, жабдыкталғандық, ойсыздык адамдарды кейін тартады 
жэне катерлі өзімшілдікке айналдырады. Ойлыақыл, міндет жэне 
ерік, күйкі тіршіліктің мардымсыз сезімдерінің арбауынан тазар- 
тады, жеке өмірін қызмет ету қатарына көтереді. Сезім мен міндеттің 
дау-жанжалы классикалыққа тэн, мүның өзі ренессанстык идеал- 
дың бөлінуін, ыдырауын көрсетеді. Дворяндык мәдениет болып, 
классицизм, элеуметтік жеңілдіктерге зайырлы түсініктеме берді: 
олар мемлекетке шексіз берілгендігі үшін берілген сый-сыйапат, кур- 
мет. Дэл осылайша әлеуметтік іріктеу жүрді, жэне эркімнің жаны- 
ның сапасына байланысты аянышты жағдайлар сай болды.

Көркем суретте, мүсінде, әсіресе архитектурада буржуазиялық 
талғамды, өзіндегі аристократиялык түрді халық өтінішімен үйлес- 
тіруге тырысты.

Рококо. XVIII ғ. төрттен үш бөлігі бойында бароккомен катар 
батыс еуропа өнерінде кеңінен тараған баска стиль -  рококо. Бүл 
атты ол дөрекі, лакировка жасалмаған заттың өзінен китұркылатып, 
мэнерлеп, әдейі «үксамайтындай» етіп, стильді түрде орындалған 
өнер шығармалары үшін алды. «Жеңілтектік», рококоның образда- 
рының театралдылығы, нәзіктігі жэне шарттылығы барокконың сал- 
мактьт салтанаттылығына толык карама-қарсылыкта жатыр. «Өнер 
рахатқа бату үшін керек» деген рококо эстетикасының лозунгісі 
«бірак күнмен» өмір сүрген революция алдыңдағы аристократияның 
көз-карасын жетерліктей накты жэне дәлелді етіп көрсетті.

Ол интерьерді жоспарлауда жэне безендіруде сэндік панно -  
көркем суреттерінде, калкаларда жэне т. б. архитектура өрістерінде 
пайда болды. Рококо архитектурасы жэне живописі олардың туын- 
дыларын сырттай қарап рахатқа бататын адамға ғана бағытталған. 
Сәулетшілер мен суретшілер көркемдік кұралдарды: әшекейлеуді, 
айнаны, панноны, ерекше бояулық накыштарды жэне т. б. үтымды 
пайдаланудың нәтижесінде «ойнакы кеңестік» илюзиясы көлемі 
жағынан шағын ғана пэтерді кеңейтіп жіберетін сияқты болды. 
Жаңа стиль байлығы шамалы үйлердің стилі болды, айтарлыктай
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молшылықсыз жэне мақтанышты салтанатсыз ыңғайлылық, рух 
пен жабдықталғандыкты экелді. XVIII ғ. адамның талаптарына сай 
ыңғайлық пен тыныштык тудыратын, сонымен қатар, нағыз өнердің 
туындыларына айналған көптеген түрмыстық заттарды жеткізді.

«Рококо стилінде барлық материалдыльщ, денелілік эстетика- 
ландырылған жэне сонысына байланысты парадокстық бейнеде ру- 
хани мэнділік берілген, сол себептен ауадай жеңілдік, кұбылмалык 
құрылды, сезім мен ойдың азғана түрлері пайда болды». (Власов В. 
Г.Стили в искусстве. Словарь. В 3 т.Т. 1. СПб., 1996. С. 46)

Рококо -  күнделікті өмірдің тұрмыс-тіршілігінен алшак зия- 
лылықтар стилі, зайырлылықтың рахаттылығы. Тек қана сол себеп
тен рококо өзінің мәнділігі жағынан классицизммен шамалас стиль 
бола алмады. Рококоның орнына көркемдік мүмкіндіктері зор стиль 
келді. Бұл сентиментализм болды.

Сентиментализм классицизмнің «орта» жанрларын (идил
лия, достыц арнау-өлең, эндер, хат түріндегі роман) даярлауы- 
на байланысты пайда болды. Сентиментализм төменгі таптардың 
«карапайым» табиғи өмірлерін адамгершіліктің жоғарғы бастаула- 
рымен байланыстырады.

Табиғатқа жакындылык жоғарғы игілік болып саналды. Егінші 
мен қойшының еңбегі; отбасы -  үйге камкорлык; достык, махаббат 
жэне көршілік өзара жәрдем; ак пейілділік, жаны аши білу, жэне 
аяушылыкты білдіре білу -  осының бэрі «табиғи адамның» күнделікті

285



болмысының нағыз күндылықтары ретінде каралады. Адамдар 
жердің кездейсок жиһанкезі емес: «органикалық түрде кабысып 
өмірімен коса жетілген жэне оның окиғалары мен орындары -  туған 
елі, өзендері мен таулары, жаксы көретін ісі, туган үйі бар». (Бахтин 
М.М. Вопросы литературы и эстетики, М., 1976. С. 874)

Тұрмыс эсемдіктің эрісі ретінде көрінеді: түрлі жағдайлар жэне 
«табиғи» заттар, әсем — үй аспаптары жэне тамактанудагы эдет- 
ғүрып, киім-кешек жэне нағыз өнімдер, үйлену тойы жэне жерлеу 
шеруі, баланың ойыны жэне ақсақалдылардың эңгімелері. Тур- 
мысы берік, қарапайым, поэтикалы жэне акылды.

Сентиментализм калалык өмірді «табиғи» болмыстан алшакта- 
туға соктырады деп, табиғатка өркениеттілікті карсы қойды. Сол 
себептен онда адамдар тобының теңсіздігі, жезөкшелікке, ақшаға, 
шенеуліктердің билігіне діни келіспеушілік ісөрсету сияқты кесел- 
дерге толы. Өркениеттіліктің артыктылығы (жабдықтаігандық, 
молшылық) сырткы сипатын ғана үстайды жэне шеттетілгендікті, 
пайдакүнемділікті жэне сатып кетушілікті бүркемелейді.

Сентименталистердің гуманистік жэне тілеулес адамға деген 
көзкарасында бір ғана осал жері болды: олар жеке тұлғаның көр- 
нексіздігін, өзіндік ерекшеліктерісіз, орташалығын, тіптен дарын- 
сыздығын мойындауға дайын болды. Тек жақсылык, сезімталдык
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және дос пейілділік болса болғаны. Сентиментализмге жат қайта 
туушылықтың дара алыптык касиеті өзінің жалғасын прозалык өмір 
сүру салтына, оның іскерлігіне, жеке жауапкершіліктен айрылған 
жэне бірсыдырғы күнделікті әбігершілікке, материалдык игілікке 
жаппай тырысушылыққа қарсы XIX ғасырда қалыптаса бастаған 
жаңа романтизм стилінен тапты.

Романтизм (арманшыл) -  бүл, классицизм мен бароккоға ұксаган 
жәй ғана стиль емес, бүл -  философия мен саяси экономиядан ба- 
стап -  шаш пен костюмге дейін мода болтан эралуан кұбылыстарды 
камтитын, жалпы мәдени қозғалыс, мэдени тарихи тип. Олардың 
барлығының басын біріктіретін бірак нэрсе: идеал түртысынан жокка 
шығарылатын шындықпен дау. Романтикалық өнердің ерекшелігі 
оның екі дүниелігі -  былайша айтқанда, шынайы жэне киялдаты 
дүниелерді салыстыру жэне қарама-қарсы кою -  романтикалық көр- 
кемдік бейне моделін үйымдастырушы жэне кұратын принципі. Бұл 
жерде ақиқат, шындық «өмірдің прозасы» өзінің руханисыздығымен 
жэне «пайдалығымен» нағыз қүндылыктар әлеміне карама-карсы 
адамның табиғатына лайықсыз бос «көрініс» ретінде бағаланады. Ро- 
мантизмнің мэнді жағы, ол, адамның қиялында болса да әсемдіктің 
ақиқаты ретінде өрістетілуі мен бекітілуі.

Романтизмде өзінің ішкі әлеміне, «Меннің» ішкі сырларына кеті- 
ретін ыңғайсыз болмыстан қашу жолы да бар. Сыртқы дүниенің 
қатігездігіне өмірдің жүрегін қарсы кояды.

Әлеуметтік санамен бүрмаланбаған табиғаттың болмысының 
ұлттык бастауына назар аудара жэне баска халыктардың өмірімен 
таныса отырып, романтиктер оның толқынды динамикасын, өте 
сиректігін, кайталанбайтындығын, жалпы заңдылыктарға келмей- 
тіндігін айкындады. Романтиктердің тарихи реалитивизмі -  өзін 
туындатқан ағартушылыққа дегендегі, оның шешуші идеясына теріс 
катынасы, тарихты белгісіз батырлыктар аркылы баян етуі, соны- 
мен катар сол уақытқа деген жалпы негативті қатынасы, револю- 
циялық катынасы революциялық толкынды дэуірдің нэтижесі еді.

Бүл өз заманын түсіндіруге кедергі ғана жасап койған жок, со- 
нымен катар тарихи жағдайларды мистификациялауға жэне мифоло- 
тизациялауға экеп соқты. Осыдан барып романтизмде жазмыш, та- 
биғаттан тыс күш, фатум (болмай қоймайтыңдыц) тақырыптары 
кеңінен орын алды.
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Романтиктердің көзқарасы бойынша, егер ақыл тарихтың киыр- 
қиыр жолдарын болжап білуге кабілетсіз екендігін дэлелдесе, онда, 
танымның ең сенімді бастауы болып тек жүрек дауысы, интуиция 
калады. Егер ақылой жалпылықтан үміткер болса, ал сезім тек ғана 
жекеліктен. Осыдан барып романтизм көзқарасында «жекелік», 
«субъективизм» деген маңызды белгі туады: бүдан, адамның бүл 
өшпенді өмірде жалғыз екендігін қоректендіретін сана туады.

Романтизм жеке түлғаның өзін-өзі толық іске асыру талпыны- 
сын, өнерде, ғылымда, саясатта, кэсіпкершілікте, спортта ең жо- 
ғары нэтижеге жетуін өлеңмен суреттейді. Романтизмде көпші- 
ліктің ойына карсы шығып өз заңымен өмір сүретін жэне элемді 
күтпеген жаңалықтармен силайтын данышпан түлға сияқты ке- 
менгер идеясы дамыды. Бірақ одан өзге, өнердегі бейнеленуі сон- 
шалықты дау-жанжалды, жауығушылықтыкты, жат қылыктарға 
шыдамды және ең көмескі эсерленушілікті өсіретін стильді айту 
өте қиын. «Адам туралы романтикалык концепция оның жалғыз- 
дығын, бөлектендірілгендігін, жердегі барлык байланстарынан 
айрылғандығын көрсетуден шығады. Лирикалық «меннің» ежелгі 
жалғыздығы, өзгешелігі үшін, «әдепсіздік еместігі» үшін марапат- 
талады жэне қуғындалушылыкка апаратын мәжбүрлік сияқты 
қарғысқа қатар үшырайды, бір жағынан ашушаңдык болса, екінші 
жағынан өзімшіл болады». (Лотман Ю. М. Авализ поэтического 
текста. Л., 1972. С.)
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Романтизмнің ықпалы эклектика жэне модерн сиякты сәулеттілік 
стильдердің калыптасуына ыкпал жасады, осыдан ондағы мав- 
ритандық, көне египеттік жэне т.б. экзотикалык сарындарға назар 
аударылып келеді. Романтикалык дәстүр қалыптасып, осы уакьпка 
дейін моданың қияң-қылыгынан көрінуде: олар колданысқа, пай- 
далануға ыңғайсыз болғанмен киімге немесе шашқа эдеттегіден тыс, 
фантастикалык, китұркылы кескін беруге тырысты. Негізгі шарты -  
басқалардан өзгеше болу, мода талаптарына дер кезінде ілігу.

Романтикалык әмбебабты ыкпал кейінгі өнерге кез келген жазу- 
шының, суретшінің жэне музыканттың белгілі бір «цехтыкка» жата- 
тындығынан гөрі өзіндік стилі жоғарырақ бағаланғандығын көрсетті.

Реализм XIX ғ. 40-шы жылдарында романтизммен қатар дербес 
ағым ретінде калыптасты. Реализмніңдамуы капиталистік өндірістік 
қатынастың қалыптасуымен капталдасып жүрді. Бүл жэй, кездейсок 
емес еді: барған сайын әлеуметтік қайшылык өткірлене бастады, 
қоғамның түрмысы мен әдет-ғұрпына, адамның рухани дамуының 
ыкпалы өңменінен өте бастады. Сондықтан реалистік өнер осы 
жағдайлардың айнасына айналды. XIX ғ. әлеуметтік-тарихи неме
се сыншыл реализм, кайта өрлеу реализмі, Ағарту реализмі сияқты 
алдыңғы сатылардың реалистік өнерінің жақсы дэстүрлерінің 
мүрагері болды. Бірак ол, өзінің бастауында революциялык роман
тизммен байланысты болды.

XIX ғ. 80-ші жылдарында реализмнің негізінде позитивизм жэне 
Дарвиннін эволюциялык теориясымен байланысты натурализм 
пайда болды. Егер реализмнің бойына «идеалды сағыну» сіңсе, ал 
натурализм кандай болмасын адам қүндылығының идеалды поэзия- 
сынан тіптен айрылған. Әлеуметтіліктің рухтығын бойына сіңірген 
реализм мен натурализмнің айырмашылығы, соңғысы адамның 
мэнін, мағынасын, табиғатын тек ғана биологиялык мотивтерге экеп 
тірейді, ал адамның мінез-қүлқын жэне тағдырының калыптасуын 
тек кана түрмыс-тіршілігінің ортасымен түсіндіреді.

Бүл стиль басқа да классицизм, сентиментализм, романтизм сияк
ты ұлы стилдерге әрі карама-қарсылығы, эрі синтезі болып табыла- 
ды. Реализм өзіне дейінгі көркемдік стилдердің кейбір белгілерін 
мойындамай, кейбір белгілерін түрлендіріп үйлестіреді.

Модернизм дәуірінін өнері. XX ғ. бірінші жартысында еуро- 
палык көркем мэдениет жаңа тарихи кезенге енді. Өнеркәсіп пен 
экономикадағы елеулі өзгерістер, халықтың басым көпшілігінің 
өмірге араласуы, төңкерістер мен элемдік соғыстар нәтижесінде
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өнерде ірі өзгерістер болды. Өткен заманның ұлы көркемдік стил- 
деріне бағыт берген идеалдар күйреді. «Модернизм дэуірі» деген 
уақыт келді. «Модернизм» (фр. Moderne -  қазіргі, жаңа) сөзінің 
негізінде «мода» сөзі бар, ол «жаңа өнер», «қазіргі заман өнері» 
деген мағынада жиі қолданылады. Батыста «Модерн» деп айтыла- 
ды. Францияда батыл көрніс тапқан ол кейін басқа елдерге тара- 
ды. Оның шеңберінде дамыған өнеркэсіп коғамның талабына сай 
болмыстың жаңа рухани негізі зерттелді жэне ыңғайлатылды. Мо
дернизм біртекті емес. «Модерн» термині сәулет өнері мен бейне- 
леу өнеріндегі символизм, импрессионизм, декоративизм сияқты 
стилдерді камтитын белгілі бір бағытты белгілеу үшін де қолданы- 
лады. Бүл бірыңғай көркемдік стиль емес, стильдердің тобы. Мо
дернизм дәуірінде өнерде біршама үзақ тарихи кезең ішінде бас- 
қалардан үстем болатын үлы стильдер заманы өткен еді.

Бір стильдің басқа барлық стильден басым болуы өнерге жақын 
көпшіліктің біршамасы біртектілі болған жағдайда ғана мүмкін бол
ды. Олар «Ең жоғары топ», дворяндык сауатты адамдардың санаулы 
тобы т.б. «Қарапайым халык» музейге де бармайды, кітап та сатып 
алмайды. Өнерді жасаушылар да, түтынушылар да бір мәдениеттегі 
адамдар болды. Бірақ, олардың өнерге қарым-қатынасы эр түрлі еді: 
біреу үшін ол өмірдің мэні болса, басқалары үшін сауыққа айналды. 
Алайда мәдени дәстүрлері, білім, талғамдары үқсас болды.

XIX ғасырдың аяғына қарай жағдай шұғыл өзгерді. Халықтың 
сауаттылығының өсуі (негізгі себебі өндірісті дамыту үшін күрделі 
техниканы басқара алатын мамандандырылган жүмысшылардың 
қажеттілігі бүхара халықты сауаттандыруды тугызгандыгы) 
бұхараның өнерге енуіне жағдай жасады. Өнер эртүрлі субмәде- 
ниеттерге жататын, эстетикалык талаптар мен сүраныстары бар 
көпшіліктің эртүрлі топтарымен кезікті.

XX ғасырдағы көркем шығармалар түтынушылардың белгілі 
бір тобына, мысалы жоғары сауатты таңдаулылар мен бүхаралық 
аудиторияға, «рух ақсүйектері» мен плебейлерге, бай мен жарлыға, 
кала түрғыны мен ауыл түрғынына т.б. арнала бастады. Қарапайым 
адамдар үшін әдебиет пен кино кейіпкерлері графтар мен жарлы, 
бірак ізгілікті қыздар емес, шалт жігіттер мен билегіш қыздар бола 
бастады. Қыздардың жүмбак жағдайда үрлануы, караңғы заманнан 
кашу сюжеттерінің орнына қылмыскерлер мен тыңшылар тура- 
лы оқиғалар келді. Интеллектуалдар мен эстеттерге -  «өнер үшін 
өнер», ал көпшілікке -  «жаксылар мен жамандар» туралы сюжеттер,
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біреулерге -  көп томды романдар, енді біреулерге кітапшалар мен 
комикстер ұсынылды. Бұл жағдайларда коғамның көркемдік өмірі, 
тұтастығын жоғалтты. Өнер көп ағым мен бағытка белшектенді, 
жарылды, көп түрлі алакұлалыкка айналды. Ортак негізгі көркемдік 
стилдің болмауы -  модернизмге тән белгі. Модернизм түбегейлі көп 
стильді. Уақыт өткен сайын модернистік өнердің стильдер спектрі 
корқынышты дәрежеге дейін үлғайды. Әр жаңа багыт бір белгілі 
бағыттан бөлініп, оларды ығыстырып, батырмак болады. Бүрын 
оқырман немесе көрермен жаңа шығармада көркем тілмен қандай 
мазмұн берілгенін түсінуге талпынса, енді өнердің жаңа тілін ше- 
шуге тура келеді. «Ескі» стильдер де жоғалғысы келмейді, талас 
кызады, стильдер тоғыспайды, бірін-бірі толыктырмайды, өйткені 
суретшілердің дүниеге алуан көзкарасын білдіреді. Өнердегі та- 
ласшылар бір-бірін айыптап, өнертанымдық жаңа терминдерді 
қолданып та айқасады, бүл көпшіліктің басын айналдыра бастады.

Модернистер эртүрлі құнды-интеллектуалдык себептер ретінде: 
иррационалшылдық пен рационалшылдықты, техноутопияны қүрас- 
тыруды жэне жаңа мифологияландыруды калыптастыруды, түлғалык 
жэне түлғадан жоғары дүниенің қалыптары мен мәндерін ұстанды.

Дегенмен бүл бағытта болмыстың заттылығын жэне қалыптас- 
кан өмірдің түрлеріне сенім артуды кажет ететін натурализм мен 
реализмді жеңу, адамның жобаларын белсенділікпен бекітуге деген 
талпыныстар көрінді. Өнер акиқатты бейнелеп қана коймай, соны- 
мен катар оны жеңудің, алмастырудың, нағыз болмысты көрсететін 
қүрал болды. Модернизмге дейін түлға, бірде әлемдегі барлык руха- 
ни байлыктардың кожасы болса, енді бірде абсолюттік кұндылыктар 
мен жалпы мэнді идеяларға тиым салынып кол жеткізбейтіндігіне 
күйінді, алайда олардың бар екендігін жокка шығарган жок. Модер
нистер, өздерінің кайшылыктарының шешілмейтіндігін мойындап, 
рухани-ізгілік «абсолюттерін» жокка шығаратын күйге келді. Соны- 
мен катар, олар өнерде мифологиялык эдісті жандандыруға тырыса 
отырып, көркем қүралдармен ғарыштык жүйенің біртүтастығының 
шеңберінде адамның болмысының бүтіндігін жэне шектеулігін 
калпына келтіруге болатындығын айтты.

Модернизм өнері мэдениетке көп кұнды нэрсе экелді. Өйткені 
жаңа формаларды іздеуде суретші ештеңемен шектелген жок, ол 
шабыттың кез келген қайнар көзінен рухтана алды. Модернизм 
көптеген көркемдік дэуірлердің музейлік шаңын сүртті; нәтиже- 
сінде өткен заманның өнерінің кейбір үмыт болған немесе белгісіз
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кабаттары кажетке айналды. Сонда ежелгі орыс икондарыньщ, жа- 
пон жэне кытай бедерлерінің, алғашқы кауымдық «карапайым» 
мүсіндер мен жартастағы суреттердің, готикалық сәулеттің сұлу- 
лығын бағалау мүмкін болды.

Ескі дэуірлерден қайта тірілген көркемдік эдістер мен идеялар 
қазіргі мәдениетке енді, көркем шығармашылық саласындағы модер- 
нистер жасаған техникалық жаңалықтар да маңызды болды, мысалы 
импрессионистердің дірілді жарықты жаңғыртуы, символистердің 
көркемдік тілдерді байыту мүмкіндіктерін табуы, сюрреалистердің 
бейненің екі жақтылығын беруі; абстракционистердің түс жэне ли
ния семантикасын дамытуы. Сайып келгенде, модернизм тұтас бол- 
мысты эстетизациялауға талпыныс жасады. Дегенмен, модернизм 
дэуіріндегі стильдік түрленудің күны аз болған жоқ. Көркемдік 
талғамның шекаралары мен бағалау өлшемдерінің тым шүғыл 
бүзылуы кез келген талғамсыздықтың пайда болуын мүмкін етті.

Модернистердің пікірінше, осы заманғы дүниетанымдылықта 
театрдың алатын орны ерекше. Модернизмнің идеологі, француз 
философы Ж.Лакан былай дейді: Адамның көңіл-күйіне, сезіміне 
қауіп төндіретін, керек болса нақүрыстық жағдайға алып баратын, 
жүйке, психоз жэне т.б. бүзылушылықтардың себебі, адам «Мені- 
нің» театралдык күшті эсері. Идентификация жағдайында тар- 
тылған адам былайша айтқанда, өзінің реалды «Менін» іздеуде, 
ол міндетті түрде өзінің театралдық ойындарға еліктеліп кеткенін 
білмей калады. Оның мэні, бір мезгілде мүқтаждыққа жэне түрлі 
бейнелерде болып, өз өмірін бірнеше рет ойнаудан лэззат алу. Осы- 
ған байланысты Англияның, Германияның, Россияның, Франция- 
ның режисер-модернистері XX г. бойы саханалык өнерді радикалды 
түрде кайта өндеу туралы идеяны алға тартып келеді. Солардың бірі 
«трагедиялы театр» идеясы.

Модернизм дэуірінің ең ықпалды жэне үзақ уақытқа дейін бола 
алатын негізгі стилдері кандай? В. Бранский: оған қарастырып 
отырған дэуірде пайда болтан ең үлкен алты стилді жатқызады: им
прессионизм символизм, экспрессионизм, конструктивизм, сюрреа
лизм жэне абстракционизм.

Импрессионизм. Импрессионизм (эсер) философиялық қойма 
ретінде позитивизмді пайдаланады. Бүл бағыт француз реалистік 
өнердің койнауында пайда болды. 1874 ж. К.Монсніи «Күннің 
шығуы», «Эсер» атты пейзажы импрессионистердің бірінші көр- 
месінде көрсетілді. Импрессионистер (К.Моне, Э.Мане, Э.Дега,
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О.Ренуар жэне т.6.), ең алдымен қоршаған ортаны өзі тікелей 
бакылап және оның эралуан көріністерін жеке зерттеп, содан кейін 
өнерге өзінің көрген білгендерін түсірді. Былайша айтканда, олар 
тек көрген - білгендерін түсіріп коймай сонымен қатар, өзі қалай 
көретіндігін, ал жаңа көру көпшілік жағдайда өзінің назарын «зат- 
тарды көру мәніне» аударды.

Осыдан барып, импрессионистер, заттың бояулык байлығын 
ашатын жарыкка жэне заттык қалпын өзгертетін, қоршаған ортаның 
динамикасын беретін ауаның массасының козғалысына басымырак 
көңіл бөлді. Жарқыраған эрі қанығына жеткен, импрессионистер- 
дің, өмір сүйгіш өнеріндегі шығармаларын калайша дағдарыс деп 
айтуға болады?

«Не өткінші болса сол сұлу» -  деген, импрессионизмнің эсте- 
тикалык мүраты. Импрессионистік пейзаж, портрет, тұрмыстык 
сурет, натюрморт күнделікті өмірдің тез ауысатын әсерлерін бе- 
румен байланысты. Мезет көңіл-күйі мүсінде де көрініс тапты. 
Импрессионизмнің аудиалды жэне сөз өнерлерінде іске асуы киын 
болды. Музыкада импрессионистер Дебюсси мен Скрябин болды. 
Беллетристикада өткінші күйлерді сипаттау күшейді, дегенмен 
импрессионистік шығармаларды жасау «сана ағысы» (М.Лруст) 
эдебиетінде сәтті болды. Импрессионизм үлкен тақырыптардан, 
тұрақты объектілер мен процестерді талдаудан алые болды.

Символизм -  импрессионизмнің орнына келген, күнделікті «өр- 
кениеттік» өмір шындықтарын акын -  парасатпен түсінуден бас 
тарту қамтылған стиль. Ол сезіммен қабылданатын заттар элемін 
мағынадан айырып, олардан баска, жүмбақ, ақыл жетпейтін элемді 
іздеуге шақырады. Бакыланатын күбылыстар акыл-оймен түсі- 
нілмейтін символдар,олардыңсимволдықмэніде кұпия. Символистік
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әсердің мистикалық сипаты бар. Символизм жұмбақты сұлу дейді. 
Сұлулықтың бұл идеалы суретшіні құпия, ғажайып, экзотикалык- 
ты іздеуге талпындырады. Символизмнің негізгі тақырыптарының 
бірі сүйіспеншілік пен өмір проблемасы. Символистік өнерге тэн бей- 
нелер -  демондық «катерлі» эйел, махаббаттың жойқын кұмарлығы- 
ның түсініксіз касіреті. Онда түрмыстык ортаның кеңістіктік уакыт- 
тың сипаттамалары басым болады.

«Құндылықты қайта қарау» мәселесін философиялық аспек- 
тіде тым кеңінен Ф.Ницше карастырды. «Таза ойдан шыгарылатын 
дүниеге» жататын ойлыақыл категориясына деген сенім күйреді, 
өзінің нигилистік көрінісінің нэтижесіне жеткен дэстүрлі қүн-

дылықтардың жүйесі күйреді. 
Қалыптасумен ешнэрсеге қол жет- 
пейді, деп есептейтін сана дүниеге 
келді, сенуге түрмайтындықтан, кұ- 
дайға деген сенім де бұзылды.

Қорытындысында неге ток- 
тадық? «Біз майда бөлшектерге 
ыдырадық» жэне «ақырғы апат» 
жақындады, барлық өмірдің негізгі 
мағынасы жойылды. Бүл жағдайда 
қалай жеңу керек? Ницшенің айту- 
ынша «құлдырау кезеңінің героизмі» 
дегеніміз «игілік пен зұлымдықтың 
өзге түсындағы» позицияны кабыл- 
дап шынилық болмысқа, тобырға 

жэне өмірден шаршаған декадентствоға карсы тұру керек. Ницше 
былай деп есептейді, бастан көшіріп жаткан мэдени қүлдырау -  
заңдылық, өйткені, генезисінде жэне шын мэнінде ол кұлдықпен 
жэне дарынсыздыкпен байланысты болды. Құлдык мэдениеттің 
үстемдігі регрестің, тарихтық декаденсының алғы шарттары.

Экспрессионизм. Экспрессионизмге -  (фр. expmession -  
мәнерлілік, жеткізу) контрастардың кақтығысуы, сынык сызық- 
тардың бейнелілігі, кеңістіктің бұрмалануы, бояулардың эралуандық 
шынилығын нервтік дисгармониямен, ерсі пропорциямен алмас- 
тыру тэн болды. Сыртқы шындықты жокка шығару жағынан симво- 
лизмге жакын. Бірак бүл стиль одан да түңілген, тартымды әлемнің
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бар екеніне үмітсіз карайды. Экспрессионизмнің әлемі ортаймайтын 
касіретке толы. Символизм экзотика мен кұпияға эуестенсе, экс
прессионизм казіргі заманның әдепсіздігіне бағытталған, күнделікті 
өмірді бейнелеуде шындыкты бүрмалауға дайын. Ф.Кафка өзінің 
«Айналу» деген әңгімесінде бір күні таңертең өзінің үлкен жэндікке 
айналганын көрген шенеулік туралы жазған. Әңгіменің кайғылы 
сюжеті бойынша, ол, жэндік-адам өз бөлмесінде өледі.

Экспрессионизмнің эстетикалык идеалы, В.Бранскийдің ойын- 
ша, «жанталаскан» элемді өзінде айнадай бейнелейтін «жаңаталас- 
қан» адам әсерін жеткізумен байланысты. Адам өзін осындай әлемде 
көріп, азапты түтас «жүйке кесегіне» айналып, «коркыныш, діріл, 
таусылуды бастан кешеді. Француз суретшісі Руо экспрессиониз- 
мнің дамуына елеулі үлес коскан, ол «сурет мен үшін өмірден 
кетудің күралы. Түнгі айкай. Қысылып өксу. Шыкпай калған күлкі», 
дейді. Оған, экспрессионизм шеңберінін аясы тар.

Сюрреализм. XX ғ. бірінші ширегінде пайда болтан сюрреа
лизм француздың surrealisme -  шындыктан тыс деген сөзбен байла
нысты. Бұл стильдің атауы оның негізгі идеясын, яғни шындыктан 
жогары түруды білдіреді. Ол экспрессионистік өнерде камтылған 
шырғалаң азаптан жеңілдеу жолын ұсынғандай. Шындык өте кай- 
шылықты. Иррационализм (Шопенгауэр, Ницше) жэне экзистен
циализм (Сартр, Камю, Ортега-жэне-Гассет) философиясына, 
Фрейдтің санасыздык іліміне сүйене отырып, сюрреалистер шын- 
дыктыц мэнсіздігін эмоция аркылы мецгеруге талпынды. Алташкы 
сюрреалистік тэжірибелер француз әдебиетінде бірінші дүние- 
жүзілік сотые дүрбелеңінен кейін пайда болды.

Бейнелеу өнеріндегі сюрреализм Д.Кириконың «Метафизикалык 
суреті» жэне осы стильге тэн үлгі оның «Махаббат эні» (1914) 
кескіндемесі болды. Онда сәулет тимаратының кабыргалары фо- 
нындагы гипстен жасалтан адам басы, кызыл қолтап жэне жасыл 
доп бейнеленген. Анык, көлемді, натуралистік бейнеленген бүл 
заттар арасындаты магыналық байланыстың болмауы көрерменді 
тытырыкка тірейді. Бұл нені білдіреді? «Махаббат әні» деп неге ата- 
лады? деген сұрактар туады.

Өнердегі сюрреалистік техника түсінікті, айкын шындыкка 
ұксас үсынылтанта назар аударудан басталады. Бірак бұл аныктык 
шындыкка кисынды үйлеспейді, олардың катар өмір сүруінен аб
сурд (сандырац) сезімі пайда болады. Ол стилде жазылтан өлең- 
дерде сөздер түсінікті болганмен, жатдай ерсі, түсініксіз. Өмірдегі
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ерсіліктерді антикалык дэуірлерде де суреткерлер бейнелеген 
(мысалы, Аристофан комедиялары), ал сюрреалистік абсурд жеке 
құбылыстар шеңберімен шектелмейді, ол жалпыға бірдей. Ро- 
мантизмнен бастап өнерде шектен шығудың екі жағы бар: ерсілік 
және кемеңгерлік.

Сальвадор Далидің сурет шығармаларындағы кең тараған ұйкы, 
сергектік, арманшындық сияқты «шекаралық күйлер» көрерменді 
түсініксіздігімен, жүмбақтығымен таңыркатады. Мысалы Далидің 
белгілі бір картинасы онда не бейнеленгенін дэл сипаттайды. Ол 
«өзін теңіз көлеңкесінде үйктап жаткан итті көру үшін теңіздің 
терісін көтеріп жаткан кішкентай кызбын деп ойлайтын 6 жасар 
Дали» деп аталады. Оның композициясының жеке элементтері жет- 
кілікті анық. Бірақ көрермен оның мағынасы не екен деп ойлайды.

Сюрреалистік суреттердің маңызды көркемдік жаңалығы екі 
жақты бейнелерді жасауы болды. Бүл Фрейдің түс көру, ішкі фан
тазия, жаңылыс сөзден алынған сана астылык бейнелердің түрліше 
түсіндірілуі туралы идеясына сэйкес келеді.

Далидің салған «Мэй 
Уэст» портретінде актри- 
саның беті, мойыны бөлменің 
ішкі көрінісі сияқты (иіашы 
-  есіктегі пердеге, көздері 
симметриялы ілінген карти- 
налардыц бөліктеріне, мұрны 
каминге айналган).

С.Далидің қыл қаламдары- 
мен салынған шығармалары, 
сонымен бірге діни бейнелері 
«қүдай өлді -  дэл ақиқат»

- деп, жан үшырып зарлайды. Онда католиктік мистиканың 
барлық белгілері: экзальтация (бойына шаттық билеу), визионер
ство (көріну), эротикалык бояу, нағыз карапайым діни сенімнен 
айырылған, көздің салқын кандыгы жэне сезіммен косылып кет- 
кен. С. Далинің шексіз ғарыштык картиналары -  крестте емес, 
адам түсінде жан тапсырғалы жатқан қүдайды салтанатты түрде 
жерлейтін сияқты, ауыр қазаның салқын жасының төгілгенін еске 
түсіреді. Оның полотноларындагы орнынан жылжыған, қисайған, 
адам танымастай өзгерген дүние мелшейіп, немесе конвульсияла- 
нып (жан тапсыру) бүрісіп калтан. Әйтеуір бір жабысқақ материя,
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барлығы ерітіліп, қорытылып біріктірілген, барлығы жатқан, ымнан 
құралған көмескілер мен жұмбақтар, барлық жерде биологиялык 
шагысулар каптап кеткен сияқты.

П. Пикассоның, В. Кандинскийдің, С. Далидің «дүниелері» 
каншалықты эр түрлі болғанымен, эдеттегі параметрі айыры- 
ла бастаса да, адам болмысының кеңістігінде қоныстану мен 
түсіну үйлесімділігі тоқтатылса да, олар біртүтас әлемнің эралуан 
бейнелері. Модернистік көркем суреттердің «измі» мен «арты» 
шапшыған дүниенің кақ жарылған бейнесі, оның фрагментальдық 
реттілігін көрсетеді.

Конструктивизм. Конструктивизмнің модернистік өнердің 
басқа ағымдарынан айырмашылығы -  романтикалык емес, нату-

ралистік тармақтан шыққандығы. Конст- 
руктивистер импрессионизмге тэн мезеттік 
эсерді, символистерге тэн әлемнен жоғары 
мэнге табынуды, сюрреализмге тэн абсурд- 
ты, аурудың сандырағы деп санады. Әлем 
дегеніміз конструкция, темір, дене, ет, ке- 
рек десеңіз, элем машинаға ұқсас кұрылған, 
ол -  машина, онда айқын жэне түсінікті 
формалар мен механизмдер үстемдік 
етеді. Конструктивистер кэсіптің бесігі, 
өнеркэсіптік алып ретінде болтан каланы 
бейнеледі. Формальдык конструктивистік 
ізденістер постимпрессионизмде басталған. 
Конструктивизм идеалы -  «заттардың 
машиналық рухын», олардың ішкі жасы- 

рын конструкциясын бейнелеу. Адамның өзі де машинаға үқсас 
түлға, ол әлемнің механикасына дүрыс енген. В. Бранскийдің ой- 
ынша, «Конструктивистік сұлулық символистік сүлулықтың тура 
антиподы: бүл қүпия сүлулығы емес, қүпияны ашудың сұлулығы». 
Өнер шығармасы ғылымилык, есеп, айқындық, функционалдық, 
жоспарлылық ұранымен жасалу керек.

Бүл эдіс сэулетте, дизайнда, абстрактілі теориялар мен эдісте- 
мелік оку кұралдарын көрнекі безендіруде қолайлы, көше белгіле- 
рін, кез келген маркерлерді жасау үшін тиімді, сурет өнерінде 
колоритті бейнелерді жасауға қабілетті. Поэзияда ол сөзге экспери
мент жасауға, саналы жэне белсенді сөз шығармашылығына себеп 
болды, ол кейде сәтті, кейде сэтсіз болады.
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К. Чуковскийдің балаларға арналған поэзиясында конструк- 
тивтік ізденістері табысты болады. Конструктивтік идеал XX 
ғасырдағы тоталитарлық жүйелерге тиімді болды. Олар техногендік 
метафоралар аркылы өздерін көркемдік асылдандырмак болды. 
Олардың максаты дэл есептеліп, жоспарланган, бір орталыктан 
баскарылатын «жаңа адамды» жасау болды. «Семсер мен лираның 
одағы» жүзеге асты: Маринетти бастаған итальян футуристері -  фа- 
шизмге, ал Маяковский бастаган орыстар большевизмге косылды.

Конструктивизмді көпшілік мойындамады. Әлемді жаксы бас
карылатын машинаға айналдыру ұраны талғампаз мәдени элитаға 
да, бұкаралық мэдениеттің түтынушыларына да ұнамады. Әлемді 
«кубтерге бөлудің» эстетикалык принциптері табиғатқа техника 
үстемдігінің, өмірді жаппай техникаландырудың зардаптарын XX 
г. мәдениетінде түсінумен үшырасты. Ә.Фромм айтқандай, «конст
руктив™  желігу» акырында некрофил, өмірді өлтіруші бейнесін 
тудырды. Мүның бэрі конструктивизмді мэдени өмір жиегіне 
шығарды. Тіпті кубист Пикассоның өзі-өзінен мезі болтаны сонша, 
бейнелеудін баска, дөрекі емес эдістерін іздеді.

Абстракционизм. Абстракционизм өнердегі жаңа жолдарды, 
модернистік ізденістерді белгілі бір дэрежеде аяктаған стиль болды. 
Онда заттык элемге сүйену мен акылға сыйымдылық біртіндеп жой- 
ылады, өмірдегі заттар бүрмаланбайды, түр өзгеріске түспейді, ма- 
териалсызданбайды, мәнсізденбейді -  олар тек жойылады, олардың 
жеке іздері -  штрих, түсі тана калады. Адам шын дүниеден безеді.
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Көркем шығарманың сюжеті материалдык элемдегі құбылыс не- 
месе оқиға емес, «ғарыштың рухани энергиясын» концентрациялау 
болады. Абстракционизмнің идеалы затсыздық, идеалдық көрініс, 
ғарыштык энергияны шығарып тұратын, ішкі кернеуі бар жасанды 
графикалық -  түстік жазықтық болады.

В.Бранский мүны аналогия арқылы түсіндіреді. Абстрактілі кар
тина ғарыштық энергияның конденсаторы болса, көрерменнің ка- 
былдауы сол конденсатордың заряд шығаруы болады.

Абстракционизм тек сурет өнерін қамтыды. Өнердің басқа фор- 
малары мүны қабылдаған жоқ. Сәулет өнерінің өз заттык жағы бар, 
одан ол бас тарта алмайды. Музыка онсыз да абстрактілі, ол ере- 
же бойынша сезіммен қабылданатын әуен мен ритмді толық бүзуға 
болмайды. Әдебиетте ойлы, мағыналы сөздік материалды бүзу 
адамды мезі ететін құбылыс тудырады. Көркем суретте абстракцио
низм затсыз суреттің ежелгі дәстүрін (исламдық арабеска, буддалыц 
мандала, зергерлік және сәндік өнер) үстанды.

Бұл бағыттың негізін қалаган, В.Кандинскийдің есептеуінше 
көркем суреттің жаңа абстракцияльщ тілі сырт жактан -  ішке қарай, 
денеден жанға қарай, элемді толтырған заттық материалдык қаба- 
тынан рухтың мэнінің қүдіретті «үніне» карай енуге көрермендерді 
талаптандырады. Көркем суретшіні қыл қалам арқылы адам жанын 
тербейтін, «Музыканың Рухы», ¥лы  ғарышқа жэне келе жаткан Ру
хани патшалыкка араластыратын жоғары «Максаттың кызметшісі».

Дэл осы туралы Кандинский армандады, дэл осыны өзінің 
шығармаларында көрсеткісі келді. Қүйындатқан ғарыштық топыр- 
дың бояулы дақтары, сызықтары, геометриялық кескіндері мен 
абстракциясы арқылы суретші белгісіз әлемнің бейнесін жасады. 
Онда үйреншікті тэнді көзден ғайып кылып, көзге көрінетін музы- 
када сыңғырланған дауыспен жеңіл үн шыгарып барлығы бәрімен 
араласып кеткен. Кандинскийдің асбтракционизмі шынында да 
музыканы еске салады. Оның көркем суреттері эрі мерекелі, эрі 
апокалиптілі (ақыр заман туралы мистикалық сыр ашу). Ыдыраған, 
жан-жаққа үшып жарқыншақтарға айналған, тілімді жэне дак түс- 
кен дөрекі материалдық дүние, өткен дүниенің күні. Мүнда адамның 
жан дүниесі өзінің «тербелісімен» басылып калган. Кандинскийдің 
абстракциялық тілі - еркіндіктің тілі, иілгіш, сюжеттен де, нәрседен 
де, адам образдарынан да тәуелсіз, «ашық». Бүл эксперименттер
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«астралдан» (жұлдызды) шыққан сияқты. Бұл жерде «ғарыштық 
жайылу» апат пен ұлы өзгерістердің нышаны болып тірі адамдар 
емес, адамдардың жаны тұрады.

Модернизмге Караганда постмодернизм көпшілік жағдайда 
ағын сияқты қабылданады, эсіресе үрлемелі, электронды, газтектес 
сүйемелденген хаттар интеллектуалдарға интеллектуалды сияқты 
да, ал, оқымағандар, топтастар, шизиктер үшін опоңай. Сол себеп- 
тен постмодернистер өнерді элеуметтік күрылымдардың жалған 
эстетикалык байланыстарынан босандыратын таза эксперимент- 
тер түрғысында кабылдау керек деп есептеп, сол уақыттағы идея- 
сыз қоғамға жоғарғы идеяны әкелуге тырысты. Постмодерн жаңа 
көркем-революциялық жағдайды тудырып, жаңа өркениетті ойлап 
таба отырып, нағыз көркем суретші әлемін революциялык негізбен 
канықтыруға тырысады.

Өзінің барлық көріністерінде модернизм еш уақытта көпшілік- 
ке белгілі болуға талпынған емес. Оның эстетикасы өзінің табиға- 
тына сай көпшілік үшін колды болтан емес. Модернизм жүздеген 
жылдар бойы бар жоғы лабораториялык жұмысқа кұкылығын 
жэне ондай жүмыстың коғамдық маңызын ғана кортап қалды.

Алайда модернизмнің нэтижелігі сонымен бірге «өтпелі кезең» 
немесе «сатыға» айнала отырып, тек кана белгілі бір жаңаны дайын- 
дағандығынан көрінбейді. Жалпы, өнерде де ғылымдағы сиякты 
абсолюттік ақиқаттың иесі болу мүмкін емес. Модернизм, сол сиякты 
постмодернизм де -  бар жоғы, әлемнің эбігершілігінен ұмтылған өз 
дэуірінің мәселесін шешуге қамданған өнердің ішкі тынымсыздығы.

Бакылау сүрақтары және тапсырмалар:

1. Қайта өрлеу дэуірінде адам идеалына қандай адамды
жатқызды?
2. Өздеріне тек жаңа дүниетанымдылық тұрғысынан қарап
Қүдай мен діни сенімді жоғалтпаған кімдер еді?
3. Ағартушылықты дербес кұбылыс сияқты қарастыруға мүмкіндік
беретін қандай айырмашылықтарды білесіз?
4. Жаңа заманның XVII-XVIII ғғ. өнер стильдерін атаңыз?
5. Модернизм дэуіріне қандай өнер стильдері тэн?
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14. Тарау

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ РУХАНИ 
МӘДЕНИЕТІНІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

14.1. Қазақ халкынын рухани мэдениетінін бастаулары.
14.2. Қазак халқының рухани мәдениетінің ерекшеліктері.
14.3. Қазакстан мәдениетінің өтпелі дәуірі мен бугіні.

1. Қазақ халқының рухани мәдениетінің
бастаулары.
Өткен тақырыпттарда айтып өткендей мэдениеттану ғылы- 

мының пэні мэдениет, алайда ол белгілі бір нақты объекті емес, 
ол нақты құбылыстардан тысқары, рухани мәдениеттің сыңарлас 
жақтарының (мифтік, діни, философиялық, гылым, өнер т.б.) сұ- 
рыпталған ақпараттарынан туындайтын ерекше жүйеленген білім. 
Ал, мәдениетті анықтау әркашан да концептуалды, өйткені оның 
өзі нақты адам элемінің бағытына мензейді; оның ең маңызды өзегі 
болып адам, ізгілік, әсемдік, сенім, акиқат сияқты ұғымдар санала- 
ды; ол, адамдардың әлеуметтік өміріне байланысты адамның мэнін, 
болмыс жүйесіндегі орнын үғу сияқты бақилык сүрақтардың жо- 
рамалдарын үстанады. Сол арқылы рухани мәдениеттің негізгі 
мүраты болып адамның өзін және қоғамды гуманизациялау са- 
налады. Мәдениеттанудағы «Элем» адам арқылы айқындаған 
болмыс ретінде карастырылады жэне дэл осындай ғана болмыс 
мэдениет деп аталынады. Ол әрине ең алдымен мәдениеттің руха
ни сыңарлас жактарының шығу тегі, табиғаты, мазмүны мен мәні 
жэне олардың трансформациялануының даму барысы арқылы жа- 
салады.

Сонымен адам үшін ең алғашқы мақсат болып әлемнің мэні ту- 
ралы мәселе саналады. Бүл мэндер көптеген адамдарды біріктіріп, 
олардың сезім-ойларының негізін кұрайды, іс-карекеттерінің 
түрлерін туындатып, жалпы мәдениетті жасайды. Мэн кез кел- 
ген қүбылыстар мен заттык объектілерді адамдармен байла- 
ныстырушы қызметін атқарып, адам болмысының мазмұнын
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кұрайды. Шынтуайтқа келеек, дүние жүзінде өзінің мәдениетінің 
бағытын жасамаган халык жок. Олай болса, адамзаттың руха- 
ни мәдениетінің бір көрінісі болып табылатын қазак халкының 
рухани мэдениетінің пайда болуы мен дамуына, мазмүны мен 
ерекшеліктеріне токталамыз.

Қазакстан аймағындағы алғашқы адамдар, баска төңіректегі 
адамдар тектес тас дэуірінен бастап еңбек кұралын сапасына карай 
таңдады, осыдан мэнді іс-әрекет үдерісі басталды. Қола дэуірі та- 
рихта жалпы түрғындардан, бақташы тайпалардың бөлінуімен 
жэне алғашкы ең үлкен коғамдык еңбек бөлінісі болуымен белгілі. 
Бүл материалдык мәдениеттің дамуына, өркендеуіне куатты, коз- 
ғаушы күш болды.

Ежелгі заманнан өмір сүріп келе жаткан түркі тайпалары негізінде 
калыптаскан қазақтар ғасырлар бойында жазба әдебиеті болмаса да, 
өз тарихында дүниенің, болмыстың, өмірдің, адамның күй-жайын 
жете түсінген жэне өзіне тэн рухани мүра жасай білген. Олардың ал- 
ғашкы рухани мүралары халыктык болып келеді. Халык өз шығар- 
маларында адамның көңіл-күйін, куанышы мен ренішін, кайғы-касі- 
ретін, сүйініші мен күйінішін, достығы мен махаббатын, сенімін 
үмітін, мүраты мен максатын бейнеледі. Қазіргі тілмен айтканда, осы 
тектес экзистенциалдык мэселелер халықтың дінін, әдет-гұрпын, сана- 
сезімін айқындауда жалпы рухани мәдениеттің негізгі өзегі болды.

Ол уакыттары халықтың рухани мәдениетінің калыптасуына 
мифологиялык ертегілері, хайуанаттар жайындағы ертегілер, реа- 
листік (түрмыс-салт) ертегілерінің де әсері өте үлкен роль аткар- 
ды. Бүл ертегілер өте ерте замандарда, адамның табиғат сырын әлі 
толык түсініп болмаған кезінде туган. Ол дәуірдегі адамдардың 
нанымдары, ойлау дәрежесі өте карапайым болған. Күн, ай, от 
пен судың жойкын күштерінің сырын түсінбеген алғашкы кауым 
адамдары табиғатка сиынып, табынған: бірінен корыкса, бірін кас- 
терлеген. Табиғат қүбылыстарын адамша ойлап, әрекет жасайтын 
күбылыстар деп түсінген.

Қазак халқының руханилығы аңыз әңгімелер, жыр дастандары, 
поэзиясы арқылы ауыз екі таралып күні бүгінгі жаңа заманға дейін 
жетті. Өзінің бастауын сонау б. з. дейінгі VII ғасырдан бастап б. з. II 
ғасырына дейін өмір сүрген сактар әулетінен бастау алғаны тарихта 
айқындалды.Оның негізін калаған Алып Ер Түнға (Афрасияб) болды.

Олар Грек, Рим, Ахамендік Иран жазбаларында «скифтер» деген
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атпен белгілі болған. Сол кездері еақтардың өте жауынгер халык 
ретінде аты шықты.

Мәдениетің өзегін құраушы бөлігінің бірі деп жазуды айтсақ 
көшпенділердің де өзіндік жазба мәдениеті болған. Жазуы казіргі 
ғылыми тілде айтылып жүрген рун жазуы немесе түркі жазуы деп 
есептеледі. Олардан бүгінгі күнге дейін жетіп жалпы адамзаттық 
мәдениеттің нұсқасы аталған «хайуанаттар стиліндегі» (скифский 
зверинный стиль) мүралары да жеткілікті.

Солардың бірі 1969-1970 жылдарда Алматы 
қаласына таяу жердегі Есік қорғанынан табылған 
«Алтын адам» деген атпен белгілі болтан 17-18 
жастағы сақ жауынгерінің мэйіті, Оның басына 
кигізілген шошақ төбелі, биіктігі 60-70 см. тымақ 
барыстың, таутекенің, арқардың, аттың қүстың 
бейнесімен өрнектелген екі жүзден аса таза алтын 
әшекеймен безендірілген. Бас киімінің маңдай 
жағынан алтыннан жасалған қос аттың мүсінін 
жэне ұзынша екі жапырақты көруге болады. 
Мойнына таққан бүрама алтын алқаның ұшынан 
жолбарыстың басы көрініп түр. Жас жігіттің жұка 
тоқылған ішкөйлегі, оның сыртынан киген қызыл 
былгары бешпеті бар екен. Бешпет үш мыңға 
жуық алтын әшекеймен безендірілген. Беліне ке- 
сек алтынмен безендірілген кайыс белбеу буынған 
жас жігіттің он жағына үзын темір семсер, сол 
жаты на алтынмен апталаған канжар асыпты. 
Осы қабірден шыққан отыздан аса ыдыстардың 

арасындағы күміс зеренің сыртына 26 әріптен тұратын екі жол жазу 
жазылған. Мазмүны анықталып эзірге оқыла коймаған. «Есік жа
зуы» деп аталып кеткен бұл жазулар Казахстан түрғындарының 
бұдан екі мың жеті жүз жылдар бүрын жазу таңбаларын жасап, 
оларды пайдалана білгенін айғақтайды.

Сактар негізінен өздерінің қолданатын ыдыс-аяктары мен кару- 
жарақтарын эртүрлі малдар мен аңдардың суреттерін салып эше- 
кейлеуді үнаткан. Олардың діні тэңірлік дін. Оларда Көк тэңіріге 
табынып, табиғатпен тіл табысуды өздерінің тіршілік мұраты деп 
білген. Сол кездің өзінде-ак сактардың қалыптаскан наным-сенімі, 
биік мәдениеті болтан.

Кезінде ежелгі қазақ жерінде орасан зор жер аумагын мекен еткен,
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біздің жыл санауымызға дейінгі екінші ғасырда бой көтеріп, біздің 
жыл санауымыздың 216 жылына дейін өмір сүрген Ғұн ұлысы бол- 
ды. Ғұндар да сақтар секілді ұзактарихи жолдардан өткен. Олардын 
казақтың арғы тегі екенін айғақтайтан дэлелдер олардың мола-сы- 
нан шыққан жүннен істелген бүйымдардың, ою-кестелердің, өр- 
нектердің олардың қүрылымы жағынан қазақ арасында кең тараған 
ою өрнектермен үксастығынан да табылған. Демек, үйсін, каңлы, 
керейт, арғын, қыпшақтардың жэне т.б мэдениеті сак, ғүн тайпала- 
ры мэдениетінің заңды жалғасы деуге әбден болады.

Көне көшпелілер мэдениетінің бейнелеу өнерінің тарихы б.д.д. 
I мыңжылдықта басталды. Ата баба рухына табыну тотемизм, ани
мизм сиякты коне діни нанымдардан туындаған хайуанаттар түрін- 
дегі рух иелері, желеп-жебеуші күштер, магиялық бейнелер ретінде 
адамдар тұтынатын заттарға салынатын. Әсіресе Сібір коллекция- 
сына кіретін алтын әшекей заттың бетінде жаугершілік өмірдің бір 
кезеңі бейнеленген. Алтыннан кұйылып жасаган бүндай эшекейлер 
Сак заманына жатканмен кезінде белгілі себептермен Мэскеу, 
Санкт-Питербург мұражайларында сақталды. Төрт қыры бар бұл зат 
бір бұйым сабының қаптамасы болған. Ондағы бейнеде жауынгер- 
лер бастарына темір дулыға, денелеріне берен сауыт, аякколдарын 
да темірмен қорғаған, аттарының жалы қырқылған, кеуделері бо- 
лат калканшалармен корғаулы. Әшекей затта бейнеленген әскер 
түрі екендігін көреміз. Көне суретші эдейілеп халық басынан өткен 
барлық соғыстарға ортақ уакиі а желісін өз туындысына өзек еткен. 
Соғыста қаза тапкан батырлардың денесін аттарына көлденең са- 
лып алып, жауынгерлер еліне қайтып келеді. Яғни мүнда соғыстың 
даңкты да, трагедиялы да жактары бірдей көрініс тапкан. Сюжеттік 
кұрылым бүл суретті сақ халықтарының басынан өткен елеулі тари- 
хи оқиға бейнесуреті ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

Гуманитарлык ғылымдар академиясының академигі Хамит Мада- 
новтың «Қазақ мэдениетінің тарихы» атты кітабында бүл бүйымдағы 
сурет туралы былай деп жазылған: «Суреттегі бейнелер реалистік 
тұрғыда «алынғанмен әшекейлік, өрнектік сипатқа да ие. Өрістікте 
(фон) табиғи орта көрсетілмеген. Мүндай шешім көрерменді табиғат 
бейнесін өзінше елестетуге итермелейді, екіншіден, сурет салынған 
заттың жазыктык бетін бүзбай, формасын сақтауга көмектеседі. Со- 
нымен бірге аттың мойнына айшык өрнек енгізуде әшекейлік функ- 
циясын арттырып түр. Бүл стильдік ерекшеліктер кейін дамып,
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көшпенділер өміріне тэн ортак стильдік сипатқа айналды». (Маданов 
X. «Қазақ мәдениетінің тарихы» Алматы 1998ж. 28бет.)

Еуропаның шығыс бетіндегі ертедегі Қазақстан мен Орта 
Азия жеріндегі түркі тілдес, түркі тектес жұрттардың эр түрлі ат- 
атаулармен танылған, тарихта белгілі болтан қағанаттары, хан- 
дыктары, сұлтандықтары, алғашкы феодалдық мемлекеттері өмір 
сүрген. Олардың дербес басқару жүйесі, өзіндік мәдениеті, салт- 
дэстүрі, әдет-ғүрпы, жол-жоралғысы болтан. Осы түста Қорқыт ата, 
Алдар көсе сияқты жұртқа кеңінен танылган бейнелер пайда болды.

Түрік тілдес халықтар тас қашап, 
мүсін жасау кәсібін жетілдіріп, оның 
өнерлік сипатына айрыкша мэн бер- 
ген. Соны айгақтайтын Оңтүстік 
Сібір, Орталық жэне Орта Азия жер- 
лерінде бал-балтас, саганатас, мү- 
сінтас, кұлпытас ескерткіштері жиі 
үшырасады. Олардың атауы сыртқы 
түріне қашалып жасалган форма- 
ларына карай пайда болтан. Батана 
сиякты биік тасдіңгек, батана тас, 
жай тастан кашалып койылган белп 
сиякты болып келсе оны балбал тас 
деген. Соңгыларын ежелгі қыпшактар 
«біл-біл» деп ататан, адам бейнелен- 
ген тасты «мүсін тастар» деп атайды.

Казахстан, Алтай, Монголия даласында «қызтас», «келіншек- 
тас», «кемпіртас» деп аталатын тастар да жиі үшырайды. Олардың 
жасалуы өздерінің үлгілеріне, ерекшеліктеріне карап, Әлкей 
Маргүлан үш кезеңге бөлген. Біздің жыл санауымызга дейінгі ІІ-І 
тасырларлармен біздің заманымыздаты V гасырлар аралыгындагы 
ескерткіштер мейлінше биік келеді де олардың үшар басына әйелдің 
немесе ер адамның бас пішіні бейнеленеді. Екінші кезеңдегі, 
ягни, V -  VI гасырлардагы тас мүсіндер бүрынгыдай биік емес 
орта мөлшерде, адамның сыртқы тұркын гана елестетіндей етіп 
кашалган. Ал VI-VIII гасырлардагы соңгы кезеңде тастан жасалган 
мүсіндерден адамның бет-бейнесін, көзін, мүрнын, мүртын, қүла- 
гын, эйел болса сыргасын, моншагын айкын аңгаруга болады. 
Олардың арасында кару-жарак асынтан жасақтардың бейнесі кез-

305



деседі. Солардың біріне Селенге мен Орхон, Талас өзендерінің 
маңынан табылған Білге кағанның, Құлтегіннің, Тоныкөктің баста- 
рына қойылған кұлыптастар жатады. Ол жазулардың көшпелі түркі 
үлыстарының бұрын-соңғы еш жерде кездеспеген эрпімен көне 
түрік тілдерінің сөйлеу ерекшеліктеріне икемделген фонетикалық 
та, граматикалық заңдылықтары бар сол түстағы халыкка тараған 
жүртқа белгілі әріптермен жазылған.

Әрине бүл кездер жаугершілік заман болған. Тынымсыз соғыс 
жүртты мезі етіп, халықтың бар аңсаган арманы, абзал мүраты 
бейбіт өмірді орныктыру болған. Түрік кағандары сол үшін күш 
салган. Соның ішіндегі елеулілерінің бірі Қүлтегіннің ерлігі. Ал, 
«Тоныкөк» жырында елдің береке бірлігінің үйтқысы, ел басшы- 
ларының акикатшыл, асқан дарынды ақылгөйі Тоныкөктің тама- 
ша тапқырлыгы сөз болады. Тоныкөктің, Қүлтегіннін, Білге Бу- 
мын, Істеме кағандардың үлгілі істерін тас жазуларда оны қашап 
жазғандар келешекке үлгі ретінде бағыттаған. Жалаңаш халыкты 
киіндіріп, өлімші халықты тірілтіп, кедейді бай етіп, аз халықты көп 
етіп, елге жақсылық ойлап, әлемнің төрт бұрышындағы жүрттарды 
бейбіт тату еткен қағандардың даналығын дәріптейді. Бүл жазбалар- 
дан сол түстағы күнделікті түрмыс-тіршіліктік өркениеті дамыған 
мэдениеттің нышандары болғандығын көруге болады.

Ол уақттары көпшілік жағдайда ру ақсақалдары ұрпақтанұр- 
пакка үласкан тэжірибені зердесіне сактап түжырымдап отыратын. 
Көшпелі өмір салтының рухани ажары болған халық даналығы 
солар арқылы аныз-әңгімелер, жырлар, ертегілер түрінде казак 
фольклорының негізін қүрады жэне олар көпшілік жағдайда миф- 
тік тұрғыда болды.

Миф баска да халыктардағыдай казак халқында да өте ерте за- 
манымызда пайда болып рухани мәдениетіміздің бастауы бол
ды. Мифтік аңыздар ежелгі жабайылық дәуірден бастап пайда 
болғандықтан, бүл дэуірді басынан өткермеген халық болған жоқ. 
Оларды кейбіреулер мифтік шығармашылық түрғыда қараса, енді 
бірі ата бабаларынан калган мұра ретінде қүрметтейді.

Халкымыздың ежелгі тэжірибелеріндегі жағдайлардың аңызға 
айналуына негізгі және алғашқы себеп болып жансыз заттарға жан- 
ды макұлыктардың касиеттерін таңу, бүкіл табигатты жандандыру 
болып саналады. Көшпенділер үшін аспандагы жүлдыздар, күн, тау 
мен өзендер, өсімдіктер жэне т.б. -  жанды, олар да адам не жану-
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арлар сияқты өздеріне тэн қызметін орындайды. Осылайша адам- 
дар өзін қоршаган ортаны өзіне ыңғайластырып бейнелеу аркылы 
өзіне жаңа болмыс -  мәдениетті туындатады. Бұл олардың алғашкы 
табиғат философиясы, эрине дөрекі, шындыкка жаңасымсыз бірак 
шындап оймен толықтырылған жэне анық түсінуге болады.

Мифологияга батырлардың іс-эрекеті, дүниенің, жануарлардың, 
адамдардың пайда болуы туралы қазақтың байырғы княлиғажайып 
ертегілері жатады, Олардың негізгі аркауы жаратылыс дүлейін, тіз- 
гіндеп, түрпайы күштерді бас идіру болған. Мысалы: «Ер Төстік» 
ертегісінде мыстан кемпірдің баласы Шойынқұлактың жаны тым 
алыста, Борықты бүлақ басында, кырык еліктің ішіндегі кайқы 
кара-кер еліктің карнындағы кара сандыққа тоғыз балапан боп 
жасырынған. Шойынкұлақты жеңу үшін алдымен осы кара сандык- 
ты тауып, тоғыз балапанды кұрту керек. Ал, жер астында, жылан 
Бапы ханның тапсырмасын орыңдау жолында Ер Төстік кездескен 
кедергілердің кандайын да Желаяк, Саккүлак, Таусоғар, Көлтаусар 
сиякты керемет касиеттер дарыған эркилы адал серіктерінің көме- 
гімен ғана жеңіп шығады.

Дүниені түсінудін байырғы мақүлыктық, жануарлык саты- 
сы, хайуандарға табыну бірте-бірте шектеліп, бертін келе руха- 
ни адам болмысы жетекші мән ала бастаған, енді корғансыздар 
мен корлан-ғандардың мүддесін корғап, йен бакытка кенелетін 
жеңімпаз, кайырымды, ержүрек батырлар келбеті пайда бола ба- 
стады. Адам баласы бірте-бірте сүрапыл табиғаттан, кұбыжык 
киянаттан өз үстемдігін асыра берген. «Қаңбак шал» ертегісінде 
карт балыкшы казандай кара тастарды аспанға лактырып, кайтадан 
кағып алатын алып дэуді ақылмен, айламен жеңіп шығады. Бүл ара- 
да еркіндік, тэуелсіздік, кайсарлык, өжеттік сиякты жаратылыска 
жаңаша қатынас ашылған. Кейіпкер енді алып дэу, адуын кимыл, 
акылсыз карекетке ашықтан ашык күледі. Қауіп-катер, коркыныш- 
үрейдің кандайын болса да жеңе алады жеңе алатынына көзі жетіп, 
өз күдіретіне өзі сеніп, кара күшті, зұлымдыкты жерлейді. Топас, 
дөрекі мінезді мазак етеді.

Біздің бүгінгі тіршілігімізден мындаған жылдар шалғай, адамның 
жер-жаһан жайлы сонау бағы заманнан келе жаткан үғым түсінігі 
ертедегі-аңыз, мифтік үлгілер мен катар ең көне жанрлардың бірі 
эпос болып табылады. Эпос -  адамзат үрпагының ғасырлар бойгы 
тіршілік-тынысын, мінез-карекетін, кұштарлык-кызығын, кайғыка-

307



сіретін, болашақ жайлы арман-үмітін, ізгілік ойларын бүгінгі 
күнге жеткізген өмір энциклопедиясы тэрізді. Бүл шежіре тарихи 
нақты оқиғалар негізінде тамыр тарта отырып, адамдар қоғамның 
гұрмыс-дәстүрі, салт жорасы, даналык мэйегі, адамгершілік қасие- 
ті жайлы сырласады. Мылқау табиғаттың тағдыр-тәлкегіне қарсы 
түрып, дүние мүхитындағы өз орынын, ойлыақылымен айқындаған 
адам ұлылығы, сұлулык көзкарасы туралы аталы сөз айтады. 
Ізгілік мүратын ту қылып, зұлымдык сүрапылына қарсы тарты- 
ста өз жеңісімен жігерін жанып, сенімін қайраған айбынды адам 
табиғатын біз алдымен осы күрес шежіресі -  эпостык жырлар аркы- 
лы танимыз. «Алпамыс батыр» жырының шабытты жолдары да осы 
көріністерді жеткізуге тырыскан:

Жердің жүзі көкпеңбек, Түрленіп бала қагынды.
Күннің де көзі шагылды. Майданнан аққан қызыл қан,
Қүбыладан соққан дауылдай, Өзенге симай агылды.

Жаңа дәуірде, аталык, ерлік дэуірінде әсіресе адам мен әлем 
қүдіреті парапар бағаланып, батылдық пен қайсарлық рухы дэріп- 
телетін ерлік, ізгілік идеясы ширығып пісіп жетіле бастады. 
Қауымдык шеңберден шығып, көз көріп, күлак естімеген ғажайып 
дүние сырын түсіну жолында адам іздену өрісін де кеңейте берді. 
Мысалы, Тайбурылмен ағызып үшып келе жатқан Қобланды «түйе 
мойнақ иір тау, қыз емшекті сүйір тау», сеңгір-сеңгір жоталардан 
карғып асып, көздеген нысанасына бірте-бірте жақындай береді. 
Көсілген шөлейт-кұм, көгілдір көлдер көз үшынан бір жалт етіп, 
кейінге сырғып қалып барады:

Ебелек үшпас елсізден, Батпақ, лай көлдерден,
Көбелек үшпас көлсізден, Асңар, асқар белдерден,
Қүла мидай шөлдерден, Жалгыз шауып жол шекті.
Адам жүрмес жерлерден,

Жан-жануар, мал -  көшпенділер үшін негізгі күнкөріс казынасы 
болғандыктан халык оларды кадірлеп, оларға сыйынған жэне солар- 
ға байланысты көптеген хикаяларды, аңыз-әңгімелерді жасаған. Ба- 
тырлар жүбайын қаншық қаскыр, кыран, жылан түрінде бейелеген 
тэңірлік сенім үрпақтан ұрпаққа ауыз екі түрінде ғасырлар бойы 
сакталып келді. Мүндай қүбылыстар мен заттарды «жандандыруға»
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жэне «адамша сөйлестіріп тірілтуге» экеледі. Яғни элем «дене- 
лермен» толыккан, әрі «жанды». Осыдан адамдарға ұксас жаны 
мен денесі бар мифтік бейнелерді туындатуға экелетін жол ба- 
сталады. Бұл көпшілік жағдайда сикырлык жағдайды туындата- 
ды. Өйткені мұндағы бірлік, заттык немесе бақылауға жататын 
карым-катынастар негізінде емес, былайша айтканда «жан ұксас- 
тықтарының» себебіне байланысты. Осы бірліктегі құбылыс ортак 
рухани күшке қатысты, оларды жалпылама қамтитын белгілі бір 
жан баскарады. Ягни ертедегі адамдардың мифологиялык ойлау ло- 
гикасы түсініксіз құпиялықпен (мистикамен) тікелей байланысты.

Ол қазак халқының тарихында бақсылық аркылы ғасырлар бойы 
халықпен бірге жасасып келді. Сонымен катар, тек казак халкына 
ғағана тэн, оның үлттық зэру зердесіне, тылсыммен тілдесе алар 
үлттық болмысына сай тәндіктен туған ерекше кұбылыс. Баксы 
халыктың санасында -  рухани күш беруші, әзәзілді аластатушы, 
ажалдан арашалап қалатын емші, ертеңді болжаушы, сэуегей, бүлт 
шакырып, жауын жаудыратын күш иесі, көңілді эуенмен арбайтын 
сыршыл әуездгі, көре көзге ғажайыптар жасайтын сикыршы.

Сонымен катар, казак халкының тарихында баксылык аркылы 
ғасырлар бойы халықпен бірге жасасып келді. Сонымен катар,

тек казак халкына ғана тэн, оның 
үлттық зэру зердесіне, тылсыммен 
тілдесе алар үлттык болмысына сай 
тәндіктен туған ерекше кұбылыс.

Баксы халыктың санасында -  ру
хани күш беруші, әзәзілді аласта
тушы, ажалдан арашалап калатын 
емші, ертеңді болжаушы, сэуегей, 
бүлт шакырып, жауын жаудыратын 

күш иесі, көңілді эуенмен арбайтын сыршыл әуездгі, коре козге 
гажайыптар жасайтын сиқыршы.

Енді осының бэрін жастайынан көріпбіліп куэ болып өскен 
Шоқан Уэлихановтың пайымдауынша: Шамандык салт-сана 
жағынан, баксы-балгерлік жағынан, казактар монғолдарга 
Караганда, анағұрлым мол мұраға иелік етіп отыр. Өйткені 
қазактарда шамандық салт-сана мүсылмандық наныммен ми- 
дай араласып, ортак -  мүсылман атты дінді кұрайды. Қазактар, 
әуелде Мұхаммедті білмей тұрғанда да алла мен тэңірге бірдей
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табынып, мұсылман эулиелерінің басына кұрбандык шалып, 
бақсылардың құдіретіне де сенді, пайғамбар ұрпақтары -  қожалар- 
ды да кұрмет тұтты. Халык отка табынып, ал бақсылар болса, жын- 
перілермен қоса мұсылмандардың періштелерін де шақырып, ал- 
ланы да мадақтады. Осылай екі дінді араластыра табыну ешқандай 
қайшылыққа жатпаған қазактар екеуін де қосып ұстаған.

Бақсы күн нұрына қарап таңданған, әлемдік дүниені сүйген, 
табиғатты қүдірет тұтқан жэне өлгендердің рухын қастерлеген, 
аруағын ардақтаған. Шамандьщ діндегі адам кұдіреті осыншама 
жарықтың күпиясына түйсігі жетпей табынды, қара аспанға нұр 
сепкен айды көріп те табынды. Ертедегі адам табиғаттың барлык 
кұбылыстарына мінажат етті, өзінің ұғымы жетпейтін уақыт сиякты 
мэңгі түсініксіз күштердің бэріне бас иді, көк аспанды -  көк тэңірі 
деп атады. Бақсылық сенімнің дүниеге келуі жалпылай немесе же- 
келей табигатты кадір түту, кастерлеу болып саналады.

Баксылыкта күнэ болмайды, себебі адам күнэ жасаудан коркады, 
күнэкар болса малы азаяды, кесірге шалдығады. Ал кесір дегеніміз 
мал-жанның құрып кетуі, ауру-індеттің жағалауы, ұзын сөздің 
қысқасы -  бақытсыздық жайлайды. Өлгенді шығарып салудағы 
ырым-жораның бұзылуы, артынша бакытсыздық әкеледі, ал өлген 
адам болса, барлық жаза, бақытсыздықтан азат, рухы еркіндікте деп 
есептелінеді.

Ұлылар мен мықтылар өлгеннен соң да қүдіретті, аруақгы, ал 
ұсақ-түйек күйкі тіршіліктің сүйе де күйе де білмейтін пенделері, 
өлгеннен соң да рухсыз, әрекетсіз қаладымыс. Шыңғыс хан өлге- 
ннен соң да, кұдайдай күдіретті, ел табынатын аруақты болған 
деседі. Қазақтарда аруақты қастерлеу салты қазіргі күнге дейін 
өз күшінде. Олар басына қауіп төнгенде, мүсылмандардың әулие- 
эмбиелеріне сиынатын аруағын көмекке шақырады. Өмірдегі бар
лык сәттілікті аруақтардың кемегі жебеді деп түсінеді. Бақсылар 
аспан тэңірі мен рухтың жердегі қолдаушы адамдары есебінде 
саналады. Бақсы сиқырлық қасиеттермен қоса білікті, талантты, 
басқалардан мәртебесі жоғары: ол ақын да, күйші де, сәуегей жэне 
емші, сегіз қырлы, бір сырлы адам болтан. Қазақтар шаманды бақсы 
дейді. Жалпы, көкке табыну болсын, күнге, айға, жер бетіндегі та- 
биғат жаратылыстарының жекелеген түрлері: тауға, өзен суға, 
асыл тастарға, ағаштарға т.б. болсын -  о баста бүкіл әлемге табы-
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ну шамандықта тұрпайылау -  қара дүрсіндеу болды. Жаксылык 
жэне жамандык, тәңірі, отқа табынушылық, мүмкін шамандык 
өнердің өзі де парсылардан келген шығар, аспан туралы дуализмше: 
аспанның көгі -  материя, ал мәңілігі -  тэңірі. ...Барлык шамандык 
салттың ішінде, отқа табыну казактарда элі өз күшінде. Қазактар 
отты эулие деп санайды, осы әулие атауымен мүсылман тақуаларын 
да атайды. Аса жоғары қүрметтеудің белгісі ретінде қазактар 
монғолдар сияқты отты ана деп атайды. Отта тазартушы касиет бар 
деп түсінеді, екі оттың арасынан өткізіп тазартады, осы тазартуды 
қазақтар аластау дейді. Қыстаудан көшкенде, олар көшті екі оттын 
арасынан өткізеді. Ел алдыңда ант берген адам да отпен тазалануға 
тиіс». (Ш.Уәлиханов. «Қазақтардагы шамандықтың қалдыгы». 
Жинақ, Қазақ бақсы балгерлері, Алматы. 1993 ж. 9-16 беттер.)

Ежелгі бақсы-жыраулардың бір тобы «абыз» деп аталған. Бұлар- 
дың ерекшелігі ескі заманның тасқа, ағашқа, теріге түсірген жазула- 
рын оқи білген. Далада тасқа түсірген жазулар кездессе, ол жердің 
қазақтары оны пәлен абызға көрсет деп отыратын болған.

Қазақ абыздарының бір ерекшелігі -  олар схарада эр заманда 
үстем болған сал-тсананы біріктіріп (тәңірі, будда діні), олардың 
аралас (синкретик) түрін қолданған. Олар бір жағынан сарын ай- 
тып, сәуегейлік кұрса, кейде оны буддизм пантеонының сарында- 
рымен бояп отырған. Жырау баксылар жүртшылыкпен кездескен- 
де, ең алдымен, кобызға қосылып, боздап сарын айтады. Сарнаған 
кезінде олар шабыттанып, екіленеді. Одан соң сөзбен сэуегейлік, 
болжау айтуға ауысады, ең соңында кобызбен Қоркыт күйін тарта- 
ды. Баксы-жыраулар жаугершілік кезде колбасының қасында болып, 
кобызға косылып, азынатып жауынгерлік дәстүрді жырлайтын 
болған. Әскер жауға аттанарда оларға рух беріп, қобызбен күй тарта- 
ды. Сотые үстінде жай (жада) тасымен күн жайлатып, ашык күнде 
«кар жаудырып, боран соқтыратын» болтан. Бақсының кереметі деп 
осыларды айтады. Бүл туралы кытай, араб, иран әдебиетінде айты- 
латын гажайып әңгімелер орасан көп. Арабтар орта азияны жаулап 
алуга келгенде, огыздың атакты бақсылары майданта шыгып, жада 
таспен араб әскеріне карсы «Күн жайлатып», боран соктырып, кар 
жаудырып, олардың үрейін үшырады (Ибн an Факих). Шыңгыс хан 
Орта Азияга аттанарда оның касында атакты екі үлы баксы бола- 
ды, біреуі -  Мүңлык Ежесе -  аскан ойшы, кеменгер карт, енді бірі
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-  оның баласы Көкше, халык оны «Төбе тэңірі» деп кеткен. Екеуі 
де керей тайпасынан, Онханға жақын адамдар. Екеуінің де керемет 
иесі бар. (Рашид-алдин, сборник летописей, m.l. 1952, стр. 167.)

XIX -  XX ғасыр арасында, әсіресе, Өзбек хан заманында ис
лам діні бақсылыкка аяусыз соққы берді. Қазақ бақсыларының 
сэуегейлік, сарын айту дэстүрін жаһилдік -  дінсіздік деп табады, 
соларды халық бұкарасына қүбыжық қылып көрсетілді, барлық 
жамандықты соларға жабады. Содан бері бақсылар азғындап, 
кішірейіп, өзінің ұлы бейнесін өзгертіп, енді қобыздың күйімен, 
сарын айтумен, тек кісі емдейтін емші болуға айналды. Бірак 
мүнда да қазак бақсылары ауруға бар жанын салып, өліммен алы- 
сады. Аурудың алдында Қорқыт күйін тартып, өлімге дауа іздейді. 
Бұл сипаттың өзі де Қорқыттың өлімге дауа іздеген дэстүрінен 
туған көрініс екені байқалады». (Ә. Маргүлан. «Қазақтың халыц 
музыкасындагы Қорқыт дэстүрі». Жинац Қазац бақсы-балгерлері. 
Алматы. 1993 ж. 102 бет.)

Жалпы баксылар казак мәдениетінің калыптасу шағында жэне 
жойылып кеткізбей үрпакка жеткізуде өте зор роль атқарған. Әсіресе 
қазақтың халық музыкасындағы Қорқыт дәстүрін сақтап бүгінгі 
күнге жеткізген сол бақсылар болатын. Олар Қорқыт дэстүрін берік 
үстап, оны қадірлеген, оны олар пір тұтқан:

Жыраудыц үлкен пірі Қорцыт ата,
Бата алган тамам бақсы асцан ата.
Таң қалып жүрттың бәрі түрады екен,
Қобыз алып Қорқыт ата күй тартцанда.

«Қоркыт ата кітабы» -  XIV- 
XVI ғасырларда проза түрінде 
хатка түскен, көне оғыз-қыпшак 
тайпаларының аңыз әңгіме, 
мифтерінің жинағы. Бізге жеткен 
нүсқалары беріде жазылғанымен 
Қоркыт эңгімелері Сыр бойы 
оғыз-қыпшақтарының айтуы- 
мен VIII ғасырларда ауызша 
таралған. Кітаптағы оқиғалар 
Сыр бойында, Орта Азия, Кавказ 
жерлерінде өтеді, одан кең дала-
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ны мекендеген руластардың құралу, ыдырау тарихы аңғарылады.
Қорқыт ата туралы аңыздар көп, бірақ солардың ішінде кейін- 

гі шыққан деректерге академик Хамит Мадановтың «Қазак 
мэдениетінің тарихы» көбірек орын алған, енді соған назар аударып 
көрелік: «Қорқыттың кім болғанын түрік тілдес халықтарда, оның 
ішінде иісі қазақта білмейтін кісі аз. Ол -  сегізінші ғасырда Сыр 
бойында өмір сүрген атақты батыр, айтулы ақын, асқан күйші. Оның 
анасы оғыз, әкесі қыпшақ болтан. Қазақтардың бүгінгі қонысына 
иелік еткен бүл үлыстар халқымыздың этникалық арқауы, алыстағы 
арты ата тегін қүрайтын қайнары болды. Оғыз тайпаларының сыр 
бойында ертеде Янги-Кент, Узкент, Жент, Отырар, Шаршыкент, 
Сүткент деген кенттері олармен канаттас, көршілес жақын жа- 
тып ырысты ынтымақ, кызу қарым-қатынаста болтан қыпшак 
тайпаларының Сыганак, Сауран, Түркістан сиякты калалары, 
казақтың бүгінгі мәдениеті мен салт-дэстүрін алгашқы бастапкы 
үлтілерін өмірге келтірді. Осы калалар мен кештерде талай тама- 
ша үздік, ақылды да білімді, өнерлі де өнегелі адамдар өмір сүрді. 
Солардың бірі Қорқыт еді. Ол Сырдарияның төменгі сагасындаты 
казіргі Қармақшы ауданының жерінде болтан Женкент каласында 
дүниеге келіп, өсіп-өніп, тіршілік етіп керемет күй-жырларын, 
нақыл-гибрат сөздерін шыгарып, күллі адамзатқа өшпес гүмыр із 
деп желмаямен жер жаһанды кезіп, еш жерде тұрақ, тыныштық 
таппаган. Қайда барса да Қоркыттың көріне кездесіп, ақыры осы 
калата оралып дүние салган. Көзі тірісінде атагы шартарапқа жайы- 
лып кейін оның аты аңызга айналады. Ол туралы аңыз оның дүниеге 
келмеген көздерінен басталады.

Аңызда Қоркыттың тазиз анасының күрсагында үш жыл жүргені 
айтылады. Жыл сайын толгатып жеңілдене алмай жүрген ана бой- 
ына бала біткеніне үш жыл толып, босанар сәті жеткенде, тер ба- 
сып бойын кернегенде, жалбарынып тэңірге көздің жасын төккенде, 
төңіректі қою караңгылык қаптап, ызгырық жел согып жерден, 
көктен, аспаннан селдіретіп жауын жауады. Қара түнектен қаптатан 
кара жауынга үшыраган Қаратаумен Сыр бойының үштасқан жері 
содан бастап Қараспан аталган. Қорқыт туар кезде Қараспанды су 
алган, қара жерді күл алган, ол туарда ел корқып, туганнан кейін 
куанган деп келетін жырлар соган орай айтылган. Үш күн бойы да- 
мылсыз соккан дауыл, дүниені дүрілдеткен дүлей күш жер баскан 
тірі пенде мен жан-жануарды қатты қорқытқан. Осындай сэтте 
дүниеге келген сэбидің аты Қоркыт болтан. Ол туганда жайма шуак
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жайдары күн шығып, корыкқан жұрттың жүрегі орнына түскен. 
Міне осылай басталатын Қоркыт ата туралы аңыз небір ғажайып 
жалгасын тауып айтыла береді, айтыла береді.

Осындай аңыздарга негізделген Қоркыт ата кітабы жай дүние 
емес, даналық шежіресі. Онда ертедегі оғыз қыпшақтарының күн- 
делікті түрмыс-тіршілігі, кайғы-куанышы, қайрымдылык пен катал-
дықтың, ерлік пен ездіктін, жақсылық пен жауыздықтың көрністері 
суреттеледі. Ғибрат аларлык, үлгі етерлік жайлар сөз болады.

...Халыктың зердесінде сақталған ел ішінде нақыл сөз болып та- 
рап кеткен Қоркьіттың асыл сөздері де көп. Олардың кейбірі халкы 
сүйіп кадірлейтін, соңынан жүрт ерген, өзі уэзір болып ақылгөйлік 
кұрған хандарға арнаған. Мэні мен мазмүнының дұрыстығы мэңгі 
ескермейтін бүл сөздерді жүрт бүгін де сүйсіне қайталайды.

«Тэкэппарлыкты тэнірі сүймейді. Көнілі пасык ерге дәулет біт- 
пес. Ежелгі жау ел болмас, өткен өмір оралмас, өлген кісі тірілмес. 
Есекті жүгендегенмен ат болмайды. Ақын тілді, ат тұяқты келеді. 
Анадан өнеге көрмеген кыз жаман, атадан тағлым алмаған ұл жа- 
ман», — дейді Қоркыт». (Маданов X. «Қазак мэдениетінің тарихы» 
Алматы 1998 ж. 43-45 беттер.)

Қоркытпен байланысты казактын күй-аңыздары көп жэне солар- 
дың ішінде күні бүгінге дейін сақталып келінгені -  «Тэңірі күй» 
(Қорқыттың күйі), «Саймақтың сары өзені», «Қорқыт күй», «Ақсақ
кұлан», «Жошы хан», «Азамат 
«Суға кетті ер котан», «Көк бұка>

кожа», «Бозайғыр», «Жеті кыз», 
>, «Бозінген». Бұл күйлер туралы Ә. 
Марғүлан былай дейді: «Қоркыт 
сарыны ерте заманнан бері 
кобызда орындалады. Оның өзінің 
арнаулы музыкасы бар. Ол музы- 
каның жалпы әуені суык сарын- 
ды, күңірену, толғану, боздаумен 
келеді. Қоркыттың өлімі, оны 
күймен жоқтау, Қорқыттың өлімге 
ем таба алмай түңілуі -  осының 
бэрі зор фәлсафалық мэні бар са- 
рын туғызады». (Ә. Маргүлан. 
«Қазақтың халық музыкасындагы 
Қорқыт дәстүрі». Жинақ. Қазақ 
бақсы-бапгерлері. Алматы. 1993 
ж 107 бет.)
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X-XVI ғасырларда өмір сүрген, халкынын сәуегей философй- 
шылы, өз заманының сыншысы өз еліне шаруаға жайлы қоныс, 
бакытты өмір іздеген киялшыл ақын ретінде багаланған Асанкайгы 
толғауларында туған елінің табиғаты, жер байлығы, аумақтың 
ерекшелігі, есімдігі, халқы, жан-жануары, тұрмысы философиялык 
тұргыдан сөз болады. Ол жүрген жерінде эрбір елге, конысқа сын 
айтып, баға беріп отырады.

Халык Асанқайғының айтқан сөздерін қанша уақыт өтсе де 
өз жадыңда сактады. Асанкайгы туралы казак фольклорындағы 
сақталып калган аңыздар -  халык даналығынан туған, шынайы 
философиялык толгаулар, Асанкайгы мүрасын көп зерттеген Шокан 
Уәлиханов оны «көшпелі ноғай, казак үлысының философы» деп 
атайды. Асанкайғы өз замынында көптеген канатты накыл сөздер, 
толғаулар шығарган.

Асанкайгы когамдык өмірге үңіле карап, халыктың тартып отыр- 
ған ауыр азабын, аш-жаланаштыкты, жүт-апатты, өзара қыркысқан 
жаугершілік, элеуметтік теңсіздікті көрігі қабырғасы кайысты. Өз 
кезіндегі коғамдык өмірге наразы болды. Олардың мекен еткен ко- 
ныстарын менсінбеді. Ол халыктың камын ойлап, халықты ауыр азап- 
тан кұтқарып, мэңгілік бакытка кенелту жолы -  «Жерұйықка жету».

Қазак халкының рухани мәдениетінің қалыптасуына мифо- 
логиялық (аңыз) ертегілері; хайуанаттар (жан-жануарлар) жайын- 
дағы ертегілер; реалистік (тұрмыс-салт) ертегілерінің де әсері өте 
үлкен роль аткарды. Бүл ертегілер өте ерте замандарда, адамның 
табигат сырын элі толык түсініп болмаған кезінде туған. Ол 
дәуірдегі адамдардың нанымдары, ойлау дэрежесі өте карапайым 
болган. Күн, ай, от пен судың жойкын күштерінің сырын түсінбеген 
алғашкы кауым адамдары табиғатка сиынып, табынған: бірінен 
корықса, бірін кастерлеген. Табиғат күбылыстарын адамша ойлап, 
әрекет жасайтын құбылыстар деп түсінген.

Қазактын кайсыбір эпос жырларын алмаңыз, олардың өзіндік 
құндылыктары жоғары, мазмұнды,. онда халыктың табиги болмы- 
сы еменжаркын ашылады, тұрмыстык, фольклор жанрларының, 
әсіресе, эпос жырларының бар мазмұны халықтың тұрмыс-тірші- 
лігімен тығыз байланысты. Бүларды тек бұрынгы заманның мифі, 
аңыз-ертегісі деп карамай, тым ерте заманнан халык санасында 
туған рухани қазына деп қарағанымыз жөн.
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Элем адам үшін о бастан ыңғайлылығымен айқындалған. 
Ол катынас табиғатпен байланыс жасау тэсілі ретінде адамға 
басымдылык көрсетпей, өзінің шексіздік түрі аркылы жайсыздың 
сезімін қозғамай, кайта тіршілік күштерін көбейтеді жэне оның 
көтеріңкі рухтану сезімдерін күшейтеді. Әлемнің шексіздігін, 
үйлесімділігі мен сүлулығын кабылдау акын-жыраулардың шығар-

маларынан көруге болады.
Қазтуған жыршы бейне бір таби- 

гаттың осындай касиеттерінің жараты- 
луын көріп түрғандай жырлайды:

Жабагылы жас тайлац 
Жардай атан болган жер 
Жатып цалган бір тоқты,
Жайылып мың қой болган жер.

■ Боз сазаны тоцтыдай,
Балыгы тайдай шулаган,
Шырмауыгы шөккен түйе таптырмас. 
Балыгы көлге жылцы жаптырмас.

Сонымен корытындылай келе казак 
халкының рухани мәдениетінің калыптасуы, сол ежелгі заманнан бергі 
казак жерінде өмір сүріп, казак халкын кұраған үлыстар мен тайпалардың 
рухани мәдениетінен туындайды деп түжырымдауға болады.

Бүл уақыттары казак халкьіның калыптасуына байланысты казак 
халкының рухани мәдениетінің сипатты белгілері де орныкты. 
Бүл калыптаскан мэдениет қазак халкының өз ата-бабаларының 
мәдени казыналарын камтыған мэдениет болды. Қазак халкының 
мифтік аңыздары, аспан әлемі жөніндегі түсініктері, байырғы ка
зак күн-тізбесі, бай әдеби мүралар көркем-өнердің сан алуан тур- 
лер!, шежірелік шығармалар, халык емшілігі жэне материалдык 
мэдениет мүраларын жасаушылар да жэне оны ұрпактан ұрпакка 
жалғастырушы да халыктың өзі болды.

14.2. Қазақ хадқының рухани мәдениетінің 
ерекшеліктері
Акындар мен жыраулар, батырлар, хандар мен колбасшылар, 

айтыскерлер мен ертекшілер, билер мен серілер — бэрі де өздері
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өмір сүрген заманның объективті кұбылыстарын тілге тиек, ойға 
өрнек етіп, эртүрлі деңгейде казак халкының рухани мәдениетінін 
күрылымын жасады.

Олардың негізгі лейтмотиві токыраушылыкка жэне білімсіз- 
дікке, казак халкының прогрессивті дамуына кедергі болатын 
баска да, кемшіліктерге карсы бағытталды. Бүл да казак халкы- 
ның рухани мәдениетінің қалыптасуы мен дамуының өзінше 
ерекшелігі деп айтуға болады. Халыктың рухани мүраларының 
негізгі ерекшеліктеріне -  халыктың идеялык ізденістері, максат- 
мүраттары, олардың шынайы отансүйгіштігін, халкына деген сүйіс- 
пеншілікті, оның мүддесі жэне болашағын жан-жакты көрсете 
білуін де жатқызуға болады.

Адамзаттың даму процесіндегі даңғыл жолдан тайған тотали- 
тарлык жүйе үлттык рухани мәдениетіміздің сабактастығын үзді. 
Ал феодалдык катынастар Қазакстан аумағында көптеген ғасырлар 
бойы үстемдік етті. Капитализімнің дамуы XX ғасырдың басын- 
да біршама каркын алғанмен, кенеттен үзіліп қалды. Осындай 
әлеуметтік ерекшеліктер қоғамдык сананың, оның ішінде рухани 
мэдениетіміздің калыптасуына әсерін тигізбей коймады.

Қазақ рухани мәдениеті тарихтың эркилы кезеңдерінде іргелі 
елдердің мэдениеттерімен біршама байланыста болып, олардан 
тікелей немесе жаңама түрде серпін алып отырды. Мүндай сырткы 
әсерлер казак рухани мәдениетінің ішкі мүдделеріне, оның тари- 
хи кажеттілігіне, кандай мэселелерге зэру болуына байланысты, 
өз пайдасын тигізіп те отырды. Осындай ерекшеліктер казак руха
ни мәдениетінің жүйесін калыптастырып, үлттык дәстүрлер мен 
бағыт-бағдарларын орныктырды.

Бертін келе қазак мәдениеті орыс мэдениетімен, ғылыммен тығыз 
байланыста болтаны даусыз. Бірак рухани мәдениет халықтың бол- 
мысы, адамдардың сана-сезімімен, көңіл-күйімен, эдет-ғүрпымен, 
салт-жораларымен, дінімен байланысты болып келеді. Сондыктан 
да болар казак халқы өз басынан кандай да болмасын тарихи 
жагдайларды өткергенмен, өзіндік ерекшеліктері жойылған жок.

Егер Батыс еуропа мэдениетінің көзқарастар категорияларына 
материя, сана, болмыс, субстанция, себеп-салдар сияқты үғымдар 
жатса, казак рухани мәдениетіндегі көзкарастар: ел, жер, адам, 
дүние, жалған, тағдыр, заман, уакыт, жаксылык, жамандык, жан, 
көңіл, ниет, канағат, ар, намыс, жігер, жастык, кэрілік, махаббат, іс
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кұмарлык, дүние мен өмір, өкініш, көңіл, нәпсі, коркыныш, адам- 
шылык, эділдік, жомарттық, жігер, әдеп, ұят, өтірік, тәкаппарлык, 
көңіл, тагдыр, мұрат сияқты ұғымдар аркылы жасалды.

XX гасырда «экзистенцализм», «экзистенциалдық философия» 
деген ұғымдар кең тарады. Мұндай мәселелер казак мәдениетінде 
ауыз, жазба эдебиетінің, діни кітаптардың, аңыз-әңгімелердің, ше- 
шендік сөздердің, акындар айтыстарының, макал-мәтелдердін 
аркауы болып келеді. Өмір мен өлім, өмірдін мэні, өмірдің ауырт- 
палыктары — лэззат, азап, уайым, жалғыздык, үрей, арамдык, за- 
лалдык, тағдыр, күдік, бакыт, бакытсыздык, ар, ұят, жігер, намыс, 
сенім, канағат т. б. ұғымдар аркылы бейнеленді.

Қазақ халкының рухани мэдениетінде бұлар туралы аңыз эң- 
гімелер халык санасында көптеп саналады соның бірі Қоңка би ту
ралы. «Қонка би бірде касына жас Төлешті ертіп жол жүріп келе 
жатады. Бір жерде үш адам жиналып, өлген адамды койғалы жер 
казып жатады. Қоңка би жанына ертіп алған Төлеш деген баланы 
жіберіп, жиналған топтан сұра дейді: — Көметіндерің өлген адам 
ба, тірі адам ба деген екен? Баланың сұрағына азалы топ қарала 
болып, «Не оттап түрсың?» — деп біреуі жекіреді. Сонда ішінен 
бір аксақал: — Баланың сөзінде мэн бар, оны сұратып түрған тегін 
адам емес екен, содан жөнін сүрайы қ-деп Қоңқа биден сүрағының 
мэнісін сұрағанда ол: -  Ә, оны сұрасандар, тірі адам ба дегенім -  ар- 
тында өзіндей болатын балашағасы бар ма, ас, су беретін мал-жаны 
бар ма дегенім. Ал өлі адам ба дегенім — өзіндей болып өсетін ар-

тында балашағасы жоқ болса, ас-суын 
беретін мал-жаны жок болса, мұның 
аты шын өлік болар еді. Міне осының 
қайсысы екенін білгім келіп еді дейді.

Біреу даога, біреу Логоска, енді 
біреулер идеяға, материяға, рухқа, 
күдайға, жігерге, санаға, пікірге, 
кажеттілікке, еркіндікке сыңаржакты 
мойын беріп жатады. Ал, Шәкәрімніц 
айтпағы -  өмірдің мүраты: неге ұмтылу 
керек? Адам өмірінде бір нәрсеге ұм- 
тылмай, қызықпай өмір сүре алмайды. 
«Қанша дәулет жиып еді, бэрі калды 
кайтесің?» -  Дэулет, байлык адамға
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жолдас болмайды екен, олардың соңына түскен адам өкінумен бо- 
лады. Ондай адамда дос, жолдас болмайды. Ал жокшылықты ба- 
стан кешкен адам бауырмал болып келеді, «жарты құртты жарып 
жеп, бүтін құртты бөліп жеп», «көппен көрген үлы той» деп біледі. 
Шәкәрім баска бір өлеңінде:

Хан тоймайды әлемді таласа да, 
Oil жіберші осындай тамашага. 
Екі жуан сыймайды жер жүзіне, 
Тогыз кедей сшды алашага.

Бір нан тапсақ, ортацпыз отын теріп, 
Ашымызга тогымыз бөліп беріп, 
Өлгенше жуандардың көзі тоймас, 
Бар әлемді жүрсе де ол меңгеріп.

Шәкәрім көңіл жайында көп толгайды. Көңіл -  жан мен дененің 
тынысы дейді:

Табигат бірде былай, бірде олай, 
Кетері мәлім емес әлдеқалай. 
Әкесі жан, шешесі дене болып, 
Көңліміз сол себептен екіталай.

Кейде жақсыны іздейміз, кейде жаман, 
Көңіл неге қызықса -  соган таман. 
Дене жеңсе, түпсізге ңызыгамыз 
Жан билесе, жаманнан қалмақ, аман.

(Шәкәрім Қүдайбердиев. Алматы, 1988. Шыг., 106-1076.)
Қазак философиясының даналығынан кен орын алған 

экзистенциалдық тақырып -  көңіл, көңіл күйлері, уайым жеу, 
т.б. Бүл -  өте нэзік, жүректің түкпірінде жатқан, бірақ бір ғана 
сөзінен, қылыктарынан, мінөзінен көрініп түратын тылсым дүние. 
Осы бағытта өзіндік «дүниелер» қалдырған Махамбетті, Абайды, 
Шәкәрімді, Шәңгерейді, М.Жүмабаевты, Ғ.Қарашты, кейінгілердің 
ішінен Мұқағалиды айтар едік.

Сәкен Сейфуллиннің «Сыр 
сандығында» да адам жанын аша түсетін 
көп дүниелер бар:

... Әр адамның іиікі сыры.
Берік қойма сацталган.
Сол қойманың бір түкпірін,
Достың досы ацтарган...
Сыр сандықты ашып қара,
Аиіып қара, сырласым.
Сыр пернені басып қара,
Басып цара жырласын!.

(Сейфуллин С. Бес томдық шыг. 
жинагы. Алматы, 1986.149-6.)
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Көңіл күйін философиялық рефлексия түрде, адамның өзімен өзі 
сырласуы деп айтуға болады. Адам, қаласа да, каламаса да, білсе де, 
білмесе де өзінің үлесіне тиген бір ролді ойнауға мәжбүр болады. 
Қоғам, адамның сол ролін аткаруының бір саласы. Адамның өзімен 
өзі оңаша калып, өзіне өзі кайтып оралатын жері көңілмен байла- 
нысты. Шағырай шешеннін өлеңдерінде тағдырға көну, мойынсүну, 
камығу, түңілу жиі кездесіп түрады.

Кәрілік қуып am қыпды, Сау ден&мді мерт ңыпды.
Жоқтық куып жат етті, Қызыл тілді орайатып,
Қасірет қуып тат етті, Тісті қүргақ цайратып,
Агзаларыч ақаулы, Көкірегімді өрт қылды.
Зацыч етті матаулы,
(Төреқұлов Н. Қазбеков М. Қазақтың бишеиіеңдері.

Алматы: 1993, 333 б.)
Адамның көзқарасын, іс-қимылын, адамгершілігін айырып бе- 

рер таразы жок Ғүмар Қараштың сөз тіркесі, әрине - ақыл-ой, ар- 
үят, түсінік. Бүл - өте киын ғылым. Оны меңгеру үшін мектебінен 
өту керек:

Өлеңмен елдің түрі корінеді, 
Оянган, таразыга ілінеді 
Дәрігердің шеккісіндей әте сезгіш 
Кей сөзден кеп магына білінеді

Өз мінін, өзі бірақ, өлшер жерде,

Әркім де біразырақ кідіреді 
Кісінің жайын көргіш болганымен, 
Келгенде өз басына мүдіреді 
Шұбырып жүрт әлшеніп шыгып 

жатыр,
Тартцанын неше мысқал кім 
біледі.

(Ғүмар Қараш. Замана. Алматы, 1994, 130-6.)
Философтар өздерінің трактатарында, еңбектерінде карастыра- 

тын мәңгілік философиялык мәселелердің ғажап шешімдерін казак 
ойшылдары көпшіліктін тілімен, бір ауыз сөзбен, макал-мәтелмен, 
бір шумак өленмен тауып бере білген. Олар әркімге түсінікті, бірак 
оларды түсіну үшін адамның көкірегінде сана болу керек. Олар 
саналыкка, парасаттылыққа, сезімталдыққа, аңғарғыштыққа баули- 
ды. Шешендер, билер, жыраулар эр сөзін тәппіштеп түсіндіріп жат- 
пайды, адамның өзінің ақылына салып кояды. Әлемді түсінудің 
негізгі тірегі поэзия түрі болғандыктан және сол себептен трактат- 
тардың орнына кұбылыстың маңыздылығын көрсетумен шектел-
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гендіктен оның эрі қарай байяндалуын оқырман қауымның өзіне 
қалдырғандай эркім өз шамасымен пайымдай алады. Философтар 
ежелден бері ең кымбат, асыл күндылыктар төңірегінде ойлаумен 
келген. Мысалы: Сократ, Платон - акыл, ой, өнер қымбат дейді. Әпи- 
курге өмір қымбат болса. Асан-Қайғы да ой мен сөзге ерекше мән 
беріп, олар тектен тек айтыла салмайды, ат үсті пайда болмайды; 
олардың артында, түбінде терең ой, пайымдау, небір киындықтарды 
бастан кешкен өмір тәжірибесі жатыр дейді.

Оған мына өлеңі мысал бола алады:

Таза мінсіз асыл тас Су түбінде жатқан тас
Су түбінде жатады, Жел толқытса шыгады,
Таза мінсіз асыл сөз Ой түбінде жатқан сөз,
Ой түбінде жатады. Шер толқытса шыгады.

(Бес гасыр жырлайды. т. I, Алматы. 1984, 25-266.)

Гераклиттің «Бірдің өзі, мен үшін мыңмен тең» деген накыл сөзі 
бар. Сол мағынадағы мысалды біз Шал ақыннан да кездестіреміз:

Шешен жігіт дүрмен тең, Іс бітірмес жамандар,
Имансыз көціл кірмен тең. Жүз болса да бірмен тең,
Ақылы жоқ надандар,

(Бес гасыр жырлайды, т.І, Алматы. 1989, 138 б.)
Қазак ойлауы «надан» деген үғымды кең, философиялык 

мағынада қолданады. Әңгіме жэй оқуда, сауаттылықта емес. Әңгіме 
түсінікте, эр нәрсенің байыбына барып, сыртын койып, ішіне 
үңілуде, эр нәрсені кең, биік тұрғыда білуде, ненің пайдалы, ненің 
пайдасыз екенін айыра білуде. Ел аузында бізге жеткен Майкы 
бидің мына сөзінен де парасат пен надандықтың алшақтығы айқын 
аңғарылады;

Естіге айтқан тура сөз Ессізге айтқан тура сөз 
Шыңга тіқкен тумен тең, Құмга сіңген сумен тең.

(Төреңүлов Н. Қазбеков М, Қазақтың бишешендері.
Алматы; 1993, 15-6.)

Жалпы, толғау-жырларда ақыл да, өнеге де, өткенді ойлап аңсау 
да, өкініш те, үміт те қатар орын алады. Толғау сонымен бірге акын-
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жыраудың еліне, кейнгі ұрпактарга ай- 
тар аманаты болып келеді. Осы сарыңда 
Ақтамберді былайша толғайды:

Күлдір де күлдір кісінетіп,
Күреңді мінер ме екеміз,
Күдеріден бау тагып,
Ак кіреуке киер ме екеміз!
Жагасы алтын, жеңі жез,
Шыгыршыгы торгай көз,
Сауыт киерме екеміз!
Ор қояндай жүгініп,
Аіи күзенден бүгілтіп,

Тандап мінер ме екеміз!
Қоңыраулы найза колга алып,
Қоңыр сачқын төске алып,

Қол төнкерер ме екеміз.
Жстаулы наша жанга алып,
Жау қаиіырарма екеміз!
Жолбарыстай шұбарды

(Бес гасыр жырлайды,т. I, Алматы. 1989, 64-6.)
Ал, Досбол би айтыпты деген мына толғаудан көп мағынаны 

көруге болады.

Әуелден-ац белгілі 
Өлмей адам қалмасы, 
Өлмей көрге бармасы, 
Көңічіңнен кетерме, 
Өлімнің салган таңбасы. 
Аты жүйрік ажалың, 
Аяндап-ақ жетеді. 
Алтын тақты патта да, 
Ах, дарига жалган деп,
О да арманда кетеді. 
Әркшдерден етеді.

Өлшеп берген демің бар, 
Бірте-бірте бітеді. 
Нәубетімен дөңгелер 
Ажачдың жеккен арбасы. 
Дүние деген опасыз,
Дүние деген шолак,
Жан денеге қонақ.
Тірлікте еткен жакрылық, 
Бүл өмірден өткенде 
Өзіңмен кетер солақ.

(Бес гасыр жырлайды, т. /., Алматы. 1989, 258-6.)
Көп жайды қамтып, көп нәрсені аңғарып, өмір мен өлім, тағдыр
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мен жазмыш, арман мен үміт, жан мен тэн, жаксылык пен жамандык 
жөнінде мағлұмат беріп тұр. Ыбырай Алтынсарин болса сол кездегі 
қара түнек ахуалды сынап кана коймайды; мылқау дүниенің тілін 
табуға, жансыз даланы жандандыруға талпынады: бүл жағдайдың 
бола беруі мүмкін емес, өзгерту керек деген тұжырмға келеді. 
Дамыған елдердің қатарына қосылудың бірден бір жолы халыкты 
оқыту, білім, мәдениетке шакыру екендігін ол жаксы түсінеді.

Шәкэрім де өзіне өзі дем беріп, алған бетінен кайтпауға, халкына 
да, өзіне де тыным бермей, тап болған жағдайды оны калай жөнге 
салуды көрсетпек болады:

Түзулік көрсе күйленген,
Зұлымдық, көрсе жиренген.
Күншілдік найза түйрелген,
Қызыл тілім, кел бері!

(Шәкәрім Қүдайбердиев. Алматы. 1988. Шыг., 1596.)

Қазак даналығында еңбек, еңбекқорлык аса бағаланады. Жас 
үрпақты бала кезінен еңбекке баулиды, қажымайтын табандылыкка, 
төзімділікке үйретеді. Жалқауды, еріншекті қуады. Жалқаулықты 
ауруға, дертке теңейді: «Жалқау -  өзіне асау, кала берді еліне жау». 
«Жалкауға жолыксаң, сылтаудың астында каларсың». «Еңбек етпе- 
сең, елге өкпелеме, егін ексең, жерге өкпелеме». Жүрт кашанда сен- 
делумен бос жүрген куыс кеуделерді, бейшараларды жек көреді, 
шенейді, түсіндіруге тырысады, аяйды. «Ермек кутан дауға жолы- 
ғады, еңбек қуган кызыкка молығады».

Қазак макал-мэтелдерінің бір касиеті -  нанымдылығы, айткан 
мағынасын дэл беруі. Мысалы: «Еңбектің көзін тапкан, байлықтың 
өзін табады» -  делінеді. Еңбектің кай түрі де -  еріккеннің ермегі 
емес, ол ынта-жігерді, білімді, түсінікті, ретін таба білуді керек етеді. 
Қазіргі нарык жағдайында еңбектің көзін табу, өзіңнің қабілетіне, 
біліміңе, өнеріңе лайық істі табу -  аса маңызды болып отыр, «Ерте 
түрған жігіттің ырысы артық, ерте тұрған әйелдін бір ісі артык», 
Мүнда тек тәжірибе көрініс тауып түрған жоқ, адамның еңбекке 
козкарасы, ынтасы сөз болады. Адам мен еңбектің тұтастығы 
біте кайнасуы -  «өмірдің заңы болып табылады. Халык даналығы 
осыған меңзейді, бағыттайды.

Ежелден бері еңбек өнермен, біліммен өлшеніп келеді. Оқу, 
білім, өнер адамды өсіреді, көтереді, көзін ашады, бойындағы
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ұйықтап жатқан кабілеттеріне күш-қайрат береді. Бірак оқу, білім 
оңайлыкпен қолға түспейді. Оған адам гынбастан ізденумен, аян- 
бай еңбектенумен жетеді. «Оқу инемен қүдык қазғандай» -  деп, 
қайрат пен шыдамдылықтың кажет ететіндігін ескерткен. Білімді 
адам эрі адал, тәрбиелі, өнегелі, мэдениетті болып келеді. Біліммен 
ол ғасырдан ғасырға жеткен өмір тәжірибесін бойына сіңіреді.

Адамның қыры мен сырын аша отырып, халық даналығы адам- 
ның күрделі, кайшылыкты кұбылыс екендігін көрсетеді. Адамның 
бэрі бірдей болып келмейді. Адамның аласы да, кұласы да бар; 
жаксысы да, жаманы да бар, адалы да, арамы да бар. «Өзін ғана 
ойлаған жамандықтын белгісі, өзгені де ойлаған адамдықтың 
белгісі». Жақсы адам кең болып келеді: пейілі де, жақсыға деген 
ықыласы да. Ол әрқашан да өзін кең үстайды. «Жақсының сөзі акыл 
шақырады, жаманның сөзі ашу шақырады». «Жамандык озбайды, 
жақсылык тозбайды» -  деп халык тағы ескертеді. «Жаксының сөзі 
айдан анық, имандай жарык». «Жақсы болсаң, жердей бол, бәрін 
шыдап көтерген, таза болсаң, судай бол, бәрін жуып кетірген». Егер 
адам өзімен өзі болып, басқалармен санаспаса, араласпаса, олардан 
ғибрат, үлгі алып, өзі де оларға ықпал ете алмаса, онда оның бары 
да бір, жоғы да бір.«Жаман адам кетсе, дүние кетіп қалғандай бо- 
лады. Жақсы адам кетсе, дүние кеміп калғандай болады». Осындай 
сөздермен кеменгер халқымыз жақсылықты сездіріп, жамандықган 
бездіріп отырған. Қазақта: «Күн ортақ, ай ортақ, жақсы ортақ» деген 
үлағатты сөз бар. Жаксының жақсылығына, шарапатына шек коюға 
болмайды. Жақсы елге де, халыкка да, бүкіл адамзатқа ортақ.

Даналык сөздің ескірмейтініне мына мақал да дэлел бола алады 
«Бір жол бар жақын, жақын да болса -  алые. Бір жол бар -  алыс, 
алые та болса -  жақын» Қарашаш Жиреншемен танысқанда осылай- 
ша түспалдап сөйлеседі. Адам өзін тану оңай, жақын жол сиякты. 
Өзіңді өзін бақыла, сына, тексер. Бірак бүлай адам өзін жете танып 
біле алмайды. Өзін тану үшін адам өзіне баскалардың көзімен қарау 
керек. Бүл эрине, алыс жол.

Қазақтың рухани мэдениетіндегі музыка да терен сырға, мэн 
-  жайға толы. «Ақсак құлан» деген аңызға айналған халык күйін 
білеміз. Жошы ханның маңдайына біткен жалғыз ұлы кұлан аулау- 
га қүмар болады. Бірде ан аулап жүріп, бала мерт болады. Ұлы- 
ның хабар-ошарсыз кеткенінен бір сұмдыкты сезген хан жама- 
натты естуге дэті бармай, еліне былай: жар салады: «Кімде кім
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баламның өлгенін естіртер болса, аузына қорғасын ерітіп кұямын». 
Бұл жарлықты естіген соң, ешкім батылы барып, баланың жазым 
болғанын ханға жеткізе алмайды. Жеткізбеуге бірақ, тағы болмай- 
ды. Не істеу керек? Амалын атақты күйші табады. Ханға келіп, 
баланың хабарын естігенін айтады. Хан: «білсең, бэрін жасырмай 
айт!» -  деп бұйырады. Сонда күйші колына домбырасын алып: 
«Менін білгенімді екі шек пен бір тиек айтып береді» -  деп бір күйді 
күмбірлете жөнеледі. Сөйтіп, ол домбырамен Ханға ханзаданың 
кайғылы хабарын жеткізеді. Күйді бірден түсінген хан домбыраның 
шашағына корғасын қүйын, үнін өшіруге бүйырады. (Жүбанов А. 
Ғасырлар пернесі Алматы, 1975, 16-17 6.)

Бүдан күйдің құдіреттілігімен 
бірге сиқырлы сырын да аңғарамыз. 
Махамбеттің «Қайран нарыны» да, 
Қүрмангазының «Қайран шешем» 

» 'ч^  > мен «Сарыаркасы» мазмүнға толы
J j j h  дүниелер.

Жалпы адамзат өркениетіндегі 
—4 әйгілі мәдени ошақтардың үдайы

көшпенділер мекенімен іргелес 
өнірлерде дүниеге келіп отырғаны 
кездейсоқ емес. «Мүсылман Ренес- 
сансы» деген атауға ие болған орта- 
ғасырдагы Әл-Фараби филосо- 
фиясының орны бөлек. Ол өзінің 
«Риторика», «Поэзия өнері туралы». 

«Бақытқа жол сілтеу» туралы ғақлияларында эдептік, эсемдік әлем 
мэселелеріне жете көңіл бөліп, көркемдік, сүлулық, бақыт, мейір- 
бандық, білім санаттарының бетін ашып солардың негізін дәлелдеп 
берді.

Әдепті, ол ең алдымен жаксылык пен жамандықты ажыратуға 
мүмкіндік беретін ғылым деп қарады. Сондықтан да оның эдеп 
жөніндегі түжырымдамаларында жаксылык, мейірбандык санаты 
басты орын алады. Ғүламаның әдеп жайындағы ойларынан терен, 
ізгілікшілдік лебі еседі, ол адам баласын жаратылыстың, бүкіл адам 
атаулының биік шоктығы, сондықтан да оны күрметтеу, кастер- 
леу керек деп түсінеді. Әл-Фараби жасаған корытындының басты 
түйіні -  білім, мейірбандық, сүлулық осы үшеуінің бірлігінде деп
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санайды. Әл-Фарабидің гуманистік идеялары элемге кең тарады. Ол 
ақыл-ой мен білімнің биік мэнін дэріптеді. Әл-Фараби көркемдік, 
сұлулық хақында былай дейді: көркемдік өмір шындығының өзіне 
тэн касиет, ол болмысга нақты түрде бар кұбылыстардың, әлеумет- 
тік өмірдің көкейдегі елесі. Көркемдік адамның денесі мен руха- 
ни жан-дүниесінің адамгершілік касиетінің сүлулығын көрсететін 
белгі деп есептейді.

Әл-Фараби «Бақытқа жол сілтеу» ғақлиясында: Бақытқа, оған 
жетуге бастайтын жолга айрыкша назар аударады. Әл-Фараби, 
өлгеннен кейінгі баянсыз бақыт туралы емес, тірі адамның бақыты 
туралы айтады. Оған жету үшін өзін-өзі жетілдіре отырып, қиын 
жолдардан өтуі керек.

Адамның табиғи қабілеті өздігінше жақсы қылықты да жаман 
кылыкты да істеуге бірдей мүмкіндік береді. Адамның жетілуі мі- 
нез-кұлықтың жетілуімен үйлесуі керек, осыдан келіп бақытқа жету 
мен мінез-қүлықтың жетілуі арасында тығыз байланыс орнығады.

Әл-Фараби, Аристотельдің эрекеттену мен қайырымды істер- 
дегі орта шама туралы пікірін дамытады. Әл-Фараби ұстамды- 
лықты жақсы құльщ деп есептейді, ал үстамды болу үшін шамадан 
тыс молшылық болса, одан жетіспеушілікке қарай ауытқып, ондай 
молшылықтан арылуымыз керек және, керісінше, жетіспеушілік 
болса, біз молшылық жағына қарай ауытқуымыз керек, сөйтіп 
мінез-кұлқымызда үстамдылықты қалыптастырғанша осы жолмен 
жүре беруіміз керек. Жоғарыда айтылғандар әл-Фарабидін адам 
өміріндегі «жаксылық» пен «жамандық» «тәңірден» болмай оларды 
адамның өзі тандайтын жағдайда болатын белсенді әрекет факторы- 
на қандай зор маңыз бергенін көрсетеді.

Аристотельдің «Никомахтың әдебінде» келтірген нобайын негіз- 
ге ала отырып, эл-Фараби философияны теориялық жэне прак- 
тикалық деп екіге бөледі. Теориялық философия өзгермейтін, өт- 
кінші емес заттарды пракгикалык немесе жасауға болатын заттарды 
зерттейді. Философия, әл-Фарабидің пікірінше, адамға ғана тән 
«ең ерекше» игілік ақыл-парасат арқылы меңгеріледі. Ақыл 
парасаттың қызметі калай болса солай бет алды жүргізілмеуге тиіс, 
онда максаттылык сипат болуға тиіс. Оның негізін логика ғылымы 
қарастыратын ойлаудың жүйелі әдістері кұрады. Әл-Фарабидің 
атап көрсеткеніндей, адам өзінің бақытка жету жолын логикадан 
бастатаны жөн.
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Бір сөзбен айтқанда, эл-Фараби адамның көздеген максатына 
жетуі оның өзіне ғана байланысты екенін айтады. Адам рухани 
жағынан үнемі өзін-өзі жетілдіріп отыруға тиіс, адам тек акикатты, 
айналадағы дүниені танып білу аркылы жетіледі деп түйін жасайды.

Әл-Фарабидің адамзаттың саясат, адам, котам жөніндегі ойлары 
да, өзінің «Фусул алмадани» (Мемлекеттік қайраткерлердің нацыл 
сөздері) рисаласында карастырылады. Бұл рисаланың такырыптары 
эртүрлі болса да, негізінен бір максатқа -  адам мен коғамның арака- 
тынасының жетілуіне арналған. Еңбектің өзіне тэн бір ерекшелік 
сипаты -  дене жэне рухани құбылыстардың салыстырмалығы бо- 
лып табылады.

Әл-Фараби «адамзаттык саясатта адамзат қоғамын талдауды 
каладан бастаса, «нақыл сөздерінде...» ол мүны шағын үядан -  отба- 
сынан немесе үй ішінен бастайды. Аристотель сияқты ол шаңыракты 
бірнеше бөлікке -  ері мен әйелі, кожайыны мен кызметшісі, атаана- 
сы мен баласы, мүлкі және оның иесі деп бөледі. Үй ішінің өзіне 
тэн мақсаты болады, бірақ қаланын бір бөлшегі болғандықтан, 
ол каланың ортак мақсатына қызмет етуге бейім, сөйтіп бүл ара- 
да адамның өз басының мүдделерін котам мүдделеріне багындыру 
туралы пікір айтылады. Бүл жерде әл-Фарабидің кала дегенін 
мемлекет деп түсіне отырып, оның ойларынан үлкен азаматтык 
ізгілікшілдіктің биік көріністерін табамыз. Мүнда тек адамның 
жеке басының мүдделері гана емес, сондай-ақ котам мүдделерін 
жогары санауы азаматтыктың, адамгершіліктің касиетті көріністері.

Жетік философ теориялык гылымдарды да білуге, баска 
тылымдарда да қолдана білуге тиіс. Платон мен Аристотель 
натыз философка экімнің міндеттері жүктелуге тиіс деп санады, 
бірак Платоннын пікірінше, философ өзгермейтін акикаттарды 
меңзеп, мемлекетті баскаруды жогары мақсатқа жетуге бөтет 
жасайтын ауыртпалық деп есептейді, ал эл-Фараби, керісінше, 
тіршілік істерден бойын аулак салмайды, кайта адамдардың 
акикатка жету жолына түсуіне көмектесуге үмтылады. Бүл арада 
эл-Фараби дін мен философияны салыстырады. Оның пікірінше, 
дін -  философияның үксасы: екеуі де жогары принциптерге, 
бар заттардың бастамаларына түсінік береді. Бірақ философия 
дэлелдеуді, дін сенуді керек етеді. Заң шыгарушы өте жаксы 
пайымдаудың аркасында адамның мүдделеріне сай келуіне тиіс 
заңдарды дүрыс жүзеге асыра алады.

Имам -  ең жогары дәрежеде теориялык білімі жэне кайырымды.
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ойшыл адам, мұның өзі оған адамдарға ақылшы, жетекші болып, 
оларды бақытка жетуге бағыттап отыруға кұкық береді.

Сонымен, «философ», «заң шығарушы», «имам» жэне «бірінші 
басшы» ұғымдары бір ұғымға саяды. Олар бір мақсатка кызмет етеді, 
бірак бұл максатты әртүрлі эдістермен жүзеге асырады. Адамдар 
бірлестіктерінің ерекшелік белгілері болып табылатын теориялык 
жэне практикалық, қайырымдылықтарға тек философияның көмегі- 
мен жетуге болады деп түжырымдайды үлы ғұлама.

Қазақ ойшылдары ел өмірінде калыптасқан ахуалды түсінеді 
жэне отан немқұрайды қарамай, бізге соқпайды деп шет қалуды 
білмейді. Жақсыны жаксы деп, жаманды жаман деп ашык, тура 
айта алады; ешкімнен де, ештенеден де тайсалмайды. Майлыкожаға 
мына сөздерді айтқызып түрған да даналық:

Дүниеге мейман көңілім, 
Мақтансам дауа тілерсің. 
Өлшеніп берген өмір бар, 
Уақытыңмен жүрерсін. 
Кейбір күнде қапа боп, 
Кейбір күнде күлерсің.
Бір қалыппен еш пенде, 
Бітіре алмас үлесін. 
Көлеңкелі бүлттай,

Көшпелі болган дүниесің. 
Ажал келсе жатқызар, 
Мандайдан басқан ұйқыдай. 
Пендені дәулет мае қылар, 
Қырауды кешкен жылқыдай. 
Бауыры бүтін, басы есен, 
Сагынар сауық-күлкіні-ай, 
Қызықтырган түлкідей, 
Дүние өтер бір күні-ай.

(Бес гасыр жырлайды, т. 1, Алматы. 1984,185-6.)
Қазак ойлауына тэн касиеттердің бірі -  карапайымдылық, қалың 

көпшілікке бағытталған үғымдылық. Осы негізде оқу, өсу, жетілу, 
^ адам болу жайын терең түсінген 

гүламаларымыздың бірі -  Ыбырай 
Алтынсарин. Окырманға белгілі 
«Сөз басы» деген өленінде ол ай- 

^  қын түрде оқу мен тоқудың, білу
үі  Я  и  мен түсінудін айырмашылығын

ашып береді. Оқығанды көңілге 
тоқу дегені білімді менгеру, іске 
асыру, білімге сүйеніп өмір сүру, 
әрекет жасау, дүниеге саналы көзбен 
карау болып табылады. Окумен, 
түсінумен адам есті болады, өзін 
баска дүниеден бөліп алып, өзінің

328



дүниеге қатынасын бағдарлап біледі, оның алдынан «шамнан шы- 
рақ жағылады», ол бұрыс жол мен дұрыс жолды айыра алады.

Білмегенді білуге
Есті бала тырысқан
Есер бала ұрысқан.
(Бес гасыр жырлайды, т. I, Алматы. 1984, 243-2446.)
Есті бала білімге кұштар болады; оның қашанда білмейтіні көп, 

өйткені ол нені біліп, нені білмейгінін біледі, білмегеніне арлана- 
ды; білгенін Канағат кылмайды. Ол үшін білім -  теңіз, оның түбі, 
шегі болмайды. Философтар білімді, танымды үдеріс түрғысында 
қарайды. Ыбырайдың айтпағы да осы. Ал есер бала білмейтінін 
білмейді. Білмейтінін бетіне бассаң, жагып алып таласады. Оны- 
мүны білгеніне токмейілсіп, дандайсыйды. Есер балаға оку - 
жалғасы жоқ үзідіксіз нәрсе. «Оқу білім бар жұрттар» деген атакты 
Ыбырай білімнің күшін, жүзеге асуын, білімнен туатын эр алуан 
техника жаңалыктарын көрегендікпен болжап біледі, нанымды 
түрде шебер суреттейді.

Ыбырайдың өсиеті -  жастарға сену, үміт арту, заман -  жастар- 
дікі. Үлкеңдердің шыға алмаған биігіне жастар шығуы керек:

Біз надап боп өсірдік,
Иектегі сақалды.
Өнер -  жігіт көркі деп,
Ескермедік мақалды...
Біз болмасақ, сіз барсыз,
Үміт еткен достарым.

Сіздерге бердім батамды. (Сонда,243,244 б.)

Абай -  халық арасынан шыкқан, халық қамын ойлаған, халқын 
дүрыс жолға бастамақ болған, өзі өмір сүрген заманын үйретпек 
болтан ойшыл.

Менсінбеуші ем наданды. 
Ацылсыз деп цор тұтып. 
Түзетпек едім заманды, 
Өзімді тым-аң, зор тұтып.

Татадым көмек өзіме, 
Көп наданмен алысып. 
Көнбеді еиікім сөзіме, 
Әдетіне қарысып.

(Абай. Алматы 1995ж. Шыг. жинагы. 1 том. 175-6.)
Надандық Абайдың ойынша, алға басар адамның, коғамның ба- 

сты кеселі. Абай адамға негізінде екі түрлі баға береді: надан адам
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— оны хайуанға косуға болады, жэне есті адам — оның колы ашык, 
түснігі терең. Надан жаксы менен жаманды, пайдалы менен залал- 
Ды айыра алмайды. Надандык — даналыктан қүр алақан қалу, істім 
жайын, сөздің мэнін түсінбеу. Абай Сократты даналықтын қайнар 
көзі дем аса қадірледі, ұстаз үшін өзінің 27-сөзін түтас Сократка ар- 
нады. Ақынның Сократпен жалғасып, сабактасып жаткан ойлары 
көп. Абайдың:

«Базарға карап тұрсам әркім барар,
Іздегені не болса, сол табылар»-деп басталатын өлеңі Сократтың 

затқа, дүниеге, мүлікке көзкарасын есімізге салады. (Сонда, 1 том. 
68-6.) Абай да Сократ сиякты, адам заттың кұлы болмауы керек 
дейді. Зат керек, затсыз адам өмір сүре алмайды. Бірак адам зат 
үшін өмір сүрмейді «дүниекоңыздык» адамға жат нэрсе деп, Абай 
адамның адамшылығын оның байлығымен, атақ-абыройымен емес, 
акылымен, түсінігімен, арүятымен, ниетімен өлшемек болады. 
Жердің жүзін жаулап, карсылык көрмей дэніккен Ескендір патшаға 
Абай алып кақпа иесінің атынан былай деп жауап береді: 

Мыктымын деп мактанба, акыл білсең,
Мыкты болсаң, өзіңнің нэпсінді жең! (Сонда, I том 175-6.) 

Затты, дүние-мүлікті алдына мақсат етіп койған адам ешнәрсеге 
де, ешкашан да канагаттанбайды, алған үстіне алғысы келеді де 
тұрады:

Кэпір көздің дүниеде араны үлкен,
Алган сайын дүниеге тоя ма екен. (Сонда, 1 том 134-6.) 

Сократтың, Аристотельдің даналығына тэнті болтан Абай өзі де 
даналыктың үлгісі боларлык өлмес сөздер айтады:

Қу өмір жолдас болмас, элі-ақ өтер,
Өз күлкіңе өзін карык болма бекер!
Ұятың мен арыңды малға сатып,
Ұятсызда иман жок, түпке жетер. (Сонда. 1 том 134 6)

Он сегізшпі кара сөзінде Абай «Тегінде адам баласы адам бала- 
сынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселерден озбақ. Онан баска 
нэрсеменен оздым той демектің бэрі де — акымактык»- деп жазды. 
(Абай. Алматы 1995 ж. Шыг. жинагы. 1 том. 173-6.)

Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң аркалан.
Сен де -  бір кірпіш, дүниеге
Кетігін тап та, бар қалан!. (Сонда, 1 том 208-6.)
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«Ұлы ұстаз ақын бұл өленін өзі үміт 
еткен талапкер жастарға арнаған. Туған 
халқына қадірлі адам болудың, қасиетті 
адал азамат болудың сипаттарын сурет- 
теп түсіндіре келіп, қауымға пайдалы жан 
бол... деп, айқын жол нұсқап береді». (Сон- 
да, 1 том 315-6.)

Абай адам үшін ең асыл қасиеттерге 
ар, үятты жатқызады. Отыз алтыншы 
сөзінде «Ұят деген адамның өз бойындағы 
адамшылығы» деген үлкен моральдық 
түжырым жасайды Айналасынан үялмақ 
түгіл қызармайтын масылдарды көріп 

күйінеді «Ақылы жок, ары жок» шуылдактың күнін көріп, түла бойы 
жиіркенішті. Ардан безген адамның тірі болып жүргені қүрысын 
дейді. Өзінің, замандастарының ар үятын оятпак болып әуреленеді, 
Жаңа үрпақ жастарға «Ұятың, арың оянсын, Бүл сөзімді ойлансын» -  
деп өзінің аманатын калдырады. (Сонда, 1 том 110-6.)

Адам болудың шарты болып табылатын тағы бір касиет - 
канағат. Ежелгі грек, үнді, кытай ойшылдары кұмарлыкты, 
нәпсіні жеңуге, билеуге көп мэн берген, Қанағат қылу -  Абай 
үшін де -  адамның асыл касиеті болып табылады. Құмарлыктан 
куыстанудың жөні жок. Тек кұмарлыктың кайсысы адамға жолдас 
болады: жан кұмары ма, тэн кұмары ма? Тэн кұмары дегеніміз -  
нэпсіге берілу,- дейді Абай. «Жан қүмары -  «білмекке кұмарлык», 
білсем, көрсем, үйренсем дегенген тілек. Тэн қүмары -  ішсем, же- 
сем, лэззатка, рахатка батсам дейді. Абай жетініші кара сөзінде, 
-  Жас бала... «ол немене?», «бүл немене?» деп, «ол неге үйтеді?», 
«бүл неге бүйтеді?» -  деп көзіміз көрген, қүлағымыз естігеннің 
бэрін сүрап тыныштык көрмейді... Жан бізді жас күнмізде билеп 
жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген -  соң, оған билетпедік. Жанды 
тэнге бас ұрғыздык, ешнәрсеге көңілменен карамадық, көзбен де 
жақсы карамадық, көңіл айтып түрса да сенбедік. Көзбен көрген 
нэрсенін де сыртын көргеннен-ак тойдык... Көкіректе сәуле жок, 
көңілде сенім жок -  Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан 
неміз артык» -  деп Абай адамдарға олардың адамшылык боры- 
шын еске салады. (Сонда, 1 том 165-6.)

Адамды адам қылдыратын келесі -  ақыл мен кайрат. Абай, акыл-
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дылықтың белгісі -  сөзге ден қою, «сөзді ұғу» -  дейді. Ақылсыз 
адам, керісінше, «ақыл, сөзге ынтасыз» болып келеді:

Қарыны ток, хасса надан ұқпас сөзді,
Сөзді ұғар, көкірегі болса көзді.
Қадірін жаксы сөздің білер жанға,
Таппай айтпа оған да айтар кезді...
Көп топта сөз танырлык кісі де азак,
Ондай жерде сөз айтып, болма мазак,
Біреу олай, біреуі бұлай карап,
Түгел сөзді тыңдауға жоқ кой казак»!.

Акыл өздігінен ешнэрсе тындыра алмайды; ойды жүзеге асы- 
ру үшін кайрат керек. Бірақ бүл да жеткіліксіз: Абай ақыл мен 
кайраттың касына төреші етіп жүректі косады. Бүл — табылған 
түжырым, өйткені жүрексіз акыл мен кайрат «өзімбілемділікке», 
«элімжеттілікке» салынып, көп нәрсені бүлдіруі мүмкін:

Әуелде бір суык мүз -  акыл зерек,
Жылыткан тұла бойды ыстык жүрек.
Токтаулылык, калыпты шыдамдылык,
Бүл -  қайраттан шығады, білсең керек.
Ақыл қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боласың елден бөлек...
Біреуінің күні жок, біреуінсіз,
Ғылым сол үшеуінің жөнін білмек. (Сонда, 1 том, 118 б.)

Абай халкымыздың рухани мәдениетін дамытуга, оның озык 
үлгілерін насихаттауға, халыктың рухани мәдениетінің өзегі бо
лып табылатын адамгершілік, имандылық, ізгілік, адалдык сиякты 
касиеттерді халкының ой санасына, әдет-ғұрпына орныктыруға

күш салды.
XIX ғасырдың екінші 

жартысында үлттық өнердің 
түрлері, әсіресе бейнелеу 
өнері мен театр жетіле, күр- 
делене түсті. Эрине казак 
жерінде айдауда болтан 
Украинаның жан-жақты да- 
рынды акыны, суретшісі 
Т.Шевченконың: «Келі
түйген казак әйелдері»,
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«Қос аралдағы казак қыстағы», «От басында», «Қазақ жігітінің эні», 
«Маңғыстау бағы» немесе В.В.Верещагиннің Түркістанда болтан 
кезде салған «Шу бойындагы казак киіз үйлері» сиякты суреттердің 
үлтты өнерге тигізген ықпалын айтпай кетуге болмайды. Бірақ, 
солардың арасында Шоқан Уәлиханов салған суреттердің орны 
бөлек. Оның «Сырымбет», «Сартайдың портреті» жэне т.б. суреттері 
болашак казак суретшілері үшін үлкен бағыт бағдар болды.

Театр өнерінің Қазакстанда дамуына советтік дэуірде еліміздің 
баска елдермен экономикалык мәдени байланысына өз эсерін тигізді. 
Өнершілер мен өнерпаз топтардың советтік республиқаларды ара- 
лауы олардың адамдарын өз өнерлерімен таныстыруы өнердің 
өрісін кеңейтті. Орынборда, Қызылордада, Оралда, Петропавлда, 
Семейде, Павлодарда т.б. қалаларда клубтардың салынуы, театр 
труппаларының құрылуы, олардың саханаға «Кінәсіз кінәлілер», 
«Асауға тұсау», «Найзагай» сиякты койылымдарды шығаруы 
жүртшылык есінен кетпес окиға болды. Сөйтіп XIX гасырдың 
екінші жартысы мен XX ғасырдың басында Қазакстанның тек 
калаларында емес, сонымен катар ауылдарда театр өнері ту тігіп, 
жұртшылыктын мәдени игі-лігіне айнала бастады.

14.3. Қазақстан мәдениетінің өтпеді дәуірі мен
бүгіні
Қазак мәдениеті кешегі өткен ғасырдың соңғы онжылдығынан 

бастап өте күрделі жэне қайшылықты кұбылыстарды өткеруде. 
Өткен ғасырда бүкілэлемдік сипат алған батыстык мэдениет адам- 
ның болмысы мен дүниетанымын белгілі дэрежеде өзгерістерге 
үшыратты. Олардың ең негізгісі нарықтық шаруашылыққа негіз- 
делген тауаракша катынастары еді. Сонымен қатар куатты акпарат 
ағымының әсері өмірдің барлык өрістеріне өзгерістер экелді. 
Әкономикада нарыктык катынастарға көшсек, саяси салада де- 
мократиялык ашык котам кұрута ұмтылу басталды.

Қогамдық өзгерістер түсында кез келген халық өзінің мәдениеті 
мен өркениетінің өркендеу барысында, рухани мэдениетінің даму 
үдерісіне баса көңіл аударады. Өйткені өркениеттің дамуы және 
олардың өзара бәсекелесуі когамның, мемлекеттің, жеке адамның 
өмірі мен түрмысына жаңалықтың жаңа лебін әкеліп, жаңаша 
әлеуметтік ахуал калыптаса бастайды.

XXI гасырда орын алатын сол галамдык өзтерістер міндетті түрде 
казак халкының рухани мэдениетіне де белгілі бір ықпалдар жасап
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отырғандары белгілі жэне ол заңды да. Қоғамның бір күйден екінші 
күйге ауысуындагы ахуалды тікелей өз мүддесіне сай пайдалана 
отырып, казак коғамына діни-идеологиялык, рухани-әдептік экс
пансия жүргізіп жаткан жактары да жок емес. Сол себептен бүгінгі 
Батыс кауымын дендеп тарап отырған кейбір келеңсіз дерттен ру- 
хани мәдениетімізді кез келген деңгейінде аман алып калу мәселесі 
қазіргі заманның туындатып отырған өзекті мэселелерінің бірі. Яғни 
казіргі заманның озык рухани мәдениетінің мәселелерін аныктауда 
эрі оларды насихаттауда, оның күндылыгын өз халкымызға түсі- 
ндіруде мәдениеттанудың да үлесі зор болмак

Дэстүр түптеп келгенде адамның материалдык жэне рухани 
кажеттіліктерін өтеуге негізделген, сол себепті ол замана талап- 
тарына сай өзгеріске түсіп немесе жаңартылын отырады. Қазіргі 
техногендік өркениет функционалды рационалдылыгымен, тартым- 
дылығымен, ыңғайлығымен ерекшеленіп, адамның өміркамының 
жеңілдігін камтамасыз етеді. Материалдык байлыкка, өмірлік 
жаксы жагдайға деген кажеттілік, өзінің тұрмыстык жағдайын 
түзеуге деген үмтылыс азаматтык өркениет дамуының куатты ын- 
таландырушы күші болып табылады.

Әрине кезкелген өзгеріс біржакты болып келмейді, оң өзгеріс- 
термен катар батыстың бұкаралык мэдениетінің келеңсіз үлгілері 
жастардың санасынан орын ала бастағаны белгілі. Қазакы 
көркем сөзді игеру дамытылмай батыстык эңгімелердегі жаргон- 
дар мен әр түрлі салалардағы үғымдардан бастап, жарнамалар 
мен окыту үлгі калыптарының сай келмейтін кейбір жактарына 
дейін күнделікті өмірге толығымен енді. Қазак болмысының 
жат касиеттеріне бүрындары өте сирек кездесетін кылықтар мен 
кұбылыстар қосылды: жұмыссыздык, жезөкшелік, саудагершілік, 
зинакорлыкпен катар кылмыстык элемде кісі өлтіру, әйел зорлау, 
өз-өзіне колжұмсау т.с.с.

Саяси жэне мэдени шекаралар бұзылып, қоғамдар арасындағы 
кеңістіктегі кедергілерді жойып жібере алатын коммуникацияның 
жаңа қүралдары -  масс-медия пайда болды. Белсенділік жэне 
еңбек, жетістік жэне табыс, жеке меншікке не болу, индивидуализм, 
түтынушылык, әмбебаптылык, прагматикалык жэне рационал- 
дылык сияқты құндыяықтар алға шықты. Нарыктык түлғаның 
күндылыктар жүйесінде бүлар ең негізгі орынды алып, элеуметтік 
жэне мәдени күрылымдардың барлык алуан түрлі элементтерін 
каркынды козғалыска келтіреді. Сонымен катар, бүл максаттар
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қазіргі адамзат қоғам-дарында кей жағдайда адамилыққа жат жэне 
тіпті, кейде қылмыстық тәсілдер арқылы да жүзеге асуда.

Бүгінгі күнгі қалыптаскан ахуал, бір гасыр ішінде бірнеше түбірлі 
мәдени өзгерістерді бастан кешіре отырып, дәстүрлі кұндылықтар 
жүйесі үлкен өзгерістерге ұшырады. Нәтижесінде имандылық, иман- 
сыздық, жанынан жоғары түратын ар -  көрсеқызарлық, жомарттық -  
бақай есепшілдік, қанағатшылдык -  пайдакүнемділік, байтак далаға 
тэн кең пейіл -  күншілдік, қонақжайлылық -  сарандық, қара қылды 
қақ жаратын әділеттілік -  пәлеқорлық пен жалақорлық, батырға тэн 
аңғалдық -  кулық-сұмдық, жаңалыққа қүштарлық -  өсек-аяңдылық, 
сабырлылық -  күйгелектілік, уэде мен антқа беріктілік -  өтірік пен 
сатқындық, ер мінезділік -  пысықтық, үлкенге деген қүрмет -  көрген- 
сіздік, төзімділік -  шыдамсыздың, карапайымдылык -  даңғойлық 
күнделікті өмірде ешбір бүкпесіз ашық та айқын көрінуде.

Қазіргі танда Қазақстандыктардың мэдени өзіндік тиесілік 
мэселесі өзінің күрделі де карама-кайшылыкты түрсипатымен 
ерекше-ленеді. Оған себеп ең эуелі адамдардың саяси жэне эконо- 
микалык саладагы өзгерістерден гөрі мәдени өзгерістерге сезім- 
талдығы, әбден сіңіп кеткен тоталитарлық сананын үлкен инерт- 
тілігі; екіншіден, нарыктык қатынастарға көшудің салдарынан ескі 
жэне жаңа кұндылыктардың кактығысы барысында ішкі багдар- 
дың эзірге толык калыптаса алмауы; үшіншіден, республикадағы 
мэдени эртектіліктің жоғары деңгейі жэне т.б. болды.

Дәстүр мен жаңашылдық арақатынасы кез-келген үлттың әлеу- 
меттік-мэдени, эсіресе транзитті коғамдарда күрделі жэне кайшы- 
лықты мәселелердің қатарына жатады. Дэстүр мен жаңашылдык 
аракатынастары негізінен үш түрде болады: біріншісі -  жаңашыл- 
дыкка қарсылык көрсете отырып, оны теріске шығару жэне ескі 
тэртіпке сүйену; екіншісі -  жаңашылдыкка бейімделе отырып, ескі 
дэстүрді бұзу; үшіншісі -  жаңашылдықты өзгерте отырып, оны 
дэстүрге сиятындай калыпқа келтіру.

Мэдениеттердің өзара әсерінің технологиялық шоғырландыру 
жағдайында өзіндік ерекшеліктері бар. Мэдениеттің ақпараттык 
жэне байланыс кызметтері казіргі шоғырландырушылык үдерісте 
үлттың мәдениет дамуына кері эсерін тигізуі мүмкін. Шынды- 
ғында биліктің кұдіреті, ең алдымен оның мэдени (рухани) гегемо- 
ниясында: сананы баскара алатын нәрсе шын мэнінде адамдарды 
да багындыра алады. Технологиялык байланыстың әр алуан түрлері
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бұкаралық санаға, әлеуметтік жэне жеке адамдардың құндылық- 
тык багдарына орасаң зор ықпалын тигізді. Өмір тэртібінің жап- 
пайлануы, адамдар арасында катынастардағы стандарттық клише, 
экспрессия, кылыңтар, мимика, артикуляция, кишну стилі — осының 
бэрі мәдениеттің коммуникативті процесіндегі психологиялык 
ерекшеліктердің нэтижелері. Ал бұл адамзаттың техникалык же- 
тістіктерін рефлекссіз, пайымдаусыз жэне жойкын күшпен пайым- 
далуының салдары.

Бүгінгі күні әлемдік жаһандандыру мәселесінде мәдениеттің 
тағдырына екі көзкарас — оптимистік және пессимистік пікірлер 
калыптасқан. Оптимистік көзкарас бойынша элемдік мәдениет 
дүрыс жолмен даму үстінде, келешек ғылыммен, техникамен, акпа- 
ратпен, үтымды ұйымдаскан экономикамен байланыстырылып, 
батыстык мәдениеттің құндылыктары (табыс, билік, күиі және 
т.б.) архетиптік деп саналады. Ал пессимистік көзкарас қазіргі 
әлемдік мәдениет кұлдырау үстінде деген пікірді үстанады. Өйткені 
коғамның атомдануы, өмір талғамының токтаусыз өсуі, түрғылык- 
ты халық саны мен түтынушылықтың шексіз өсімі, сенімнің жойы- 
луы, рухани өмірдің бәсеңдеуі — осының бэрі адам өмірінің сипатын, 
оның стилін өзгертіп, оны табиғат ыргағынан айырып адамдарға 
жат жүйенің калыптасуына алып келді.

Өткен ғасырда қазак халқының дәстүрлі мэдениеті тағдыр мен 
уакыттың катал сынның иығымен көтере біліп, тәуелсіздікке кол 
жеткізді. Тоқсаныншы жылдардың алғашқьі жартысында отар- 
шылдық пен тоталитаризм дэуірінде кеткен орасан зор шығынның 
орнын толтыруда мемлекеттік деңгейде үлкен жүмыстар аткарыл- 
Д ы . Егемендікті ныгайту барысында саяси жэне экономикалык ре- 
формалар жолына түсумен қатар ана тілімізді мемлекеттік дэрежеге 
көтеру мен ұлттык дэстүрді жандандыру жан-жақты жүргізілді. 
1993 жылы кабылданған тәуелсіз Қазакстанның алғашкы Ата 
заңын бірінші бабы «Казахстан Республикасының казак үлтының 
мемлекеттік формасын», ал сегізінші бабы казак тілінің мемлекеттік 
статусын бекітті. Саяси белсеңділік артын, үлттың патриоттык коз- 
галыстар жан-жақты өркендеді.

Әрине халыктың сана-сезімінің өсуі, тоталитарлык империя- 
ның күйреуі, жас тәуелсіз мемлекеттердің кұрылуы, адамзаттың 
тұтастыгы мен ерекшеліктерін, достык пен алауыздыктың айырма-
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шылығын, халыктар тағдырының ажырамас бағыттарының тари- 
хи шындықтарын терең де мазмұнды ашып беруіне көп септігін 
тигізуде. Осы тұрғыдан алғанда, біздер дүниежүзілік коғамдастыкка 
казак халкының терең де тұңғиык рухани мәдениетінен туындай- 
тын замана сұраныстарына сай өзіміздің жаңа болмысымызды көр- 
сете білуіміз керек. Бүл максатты іске асыруда бүрыннан калып- 
тасып, сіресіп калған үғымдар мен кагидаларга сын көзбен карап, 
оған жаңа мазмүн берген жөн.

Қазакстанның тэуелсіз мемлекет ретінде дамуы барысындагы ең 
маңызды міндет республиканың болашак азаматтарын тэрбиелеу, 
оларға терең кәсіби білім берумен катар, ортак мәдениет, нағыз зия- 
лылык жэне моральдык касиеттерді бойына дарыту болып табыла- 
ды. Әрине, бүл салада коғамдык пэндердін аткаратын ролі үлкен.

Қогамымызда білім берудің жаңа моделіне өту барысында орта 
оку орындарында этика, эстетика, дүниетаным сиякты пәндерді 
енгізу аса маңызды шаралардың катарына жатады. Бүл пәндер оку- 
шылардың рухани жэне көркемдік кұндылыктар туралы түсінігін 
жэне туған өлкеміздің мәдени жетістіктері мен элемдік мәдениет- 
тің дамуы тарихындағы алатын орны туралы үғымын кеңейтеді.

Алайда коғамда кабылданған базалык білім беру жүйесі де өзінің 
бүрынғы ролінен айырылуда. Қатардағы адам үшін жанұядағы, мек- 
тептегі немесе колледждегі алынған білім мөлшерінен гөрі радио- 
дан естіген, теледидар немесе кинодан көрген, газеттер мен афиша- 
лардан окығандары үлкен мэнге ие бола бастады. Әрине бүкіл елді 
компьютерлендіру білім мен акпарат таратудын ескі формалары- 
ның барлығын жоюды білдірмейді. Мәдениет трансляциясының 
тұлғалык формалары -  ата-аналардан балаларға, үстаздан шэкіртке 
сияқты формалары бүрынғысынша өз рольдерін аткара береді. Адам 
рухының жоғарғы образдары мен жоғарғы кұндылыктарын біл- 
діретін классикалык, өнер мен кітап мәдениетіде сакталады. «Ком- 
пьютерлік төңкеріске» қарамастан дамыған елдерде мәдени ренес
санс жэне бестселлер рыногының кеңею үдерістері де байкалады. 
Бірак жаңа дэуір информатиканың жаңа кұралдары басым бола- 
тын рухани өмірдің өзге кұрылымын калыптастырады.

Қазірдің өзінде күнделікті өмірге ене бастаған бүл жаңа дэуірдін 
күндылыктары ертеңгі күні коғамдык болмысты аныктайтын доми- 
нантка айналуы да сөзсіз. Әлемдік даму осындай бағдар үстаған 
түста бүгінгі тәуелсіз Қазакстан алдында уақыт талабынан туын-
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дайтын катал міндеттер тұр: модернизация, заман ағымына бейім- 
делу, әлемдік өркениеттің даңғыл жолына түсу жэне тез өзгермелі за- 
манда болашақта бағдар ұстайтын стратегиялық бағытты айқындау.

Қазіргі уакытта мәдениет адам болмысының элементі ретінде 
пайымдала бастады. Кезкелген ұлт немесе халық өзіндік ерекше- 
ліктерін жоғалтпай мәдени бірегейлігін сақтаған жағдайда ғана 
өмір сүре жэне дами алады деген көзқарас бекіді. Әрине біздің 
ерекшелігіміз, сол өзге халыктармен, ұлттармен эрекеттесе, мэдени 
кұндылық-тарымен алмаса отырып дами аламыз.

Күрделі тарихи жэне табиғи жағдайларда Қазақстан өзге ел- 
дер мен халыктардың, Батые пен Шығыстың, Оңтүстік пен Сол- 
түстіктің ықпалдарын бойына сіңіре отырып өзінің төлтума мәде- 
ниетін қалыптастырып, сақтап келді. Қазіргі отандық мәдениеттің 
алдындағы күрделі міндет -  болашакка бағытталған мэдени бағ- 
дарды қалыптастыру. Бүл үшін маңызды алғышарттар бар -  жалпы 
сауаттылық жетістігі, халықтың білімінің біршама жоғары деңгейі. 
Дегенмен де, бүл ғаламдық міндетті шешу өте күрделі, өйткені бүл 
бүкіл өзінің тарихи даму барысындағы біздің мәдениетке тэн терең 
қайшылықтарды мойындауды кажет етеді.

Бүл қайшылықтар дәстүр мен жаңашылдықтың, ұлттық, элем- 
дік мәдениеттердің, төлтума жэне батыетық мәдениеттердің, руха- 
ни кұндылықтар мен нарықтык күндылықтардың, тэуелсіз сана мен 
адам болмысындағы отаршылдык пен тоталитаризм калдықтары- 
ның ара катынасына негізделеді.

Отандық мэдениеттің бастан кешіріп отырған аласапыран ке- 
зеңі жаңа күбылыс емес, тарихи дамуда қайталанып отыратын құбы- 
лыс. Әркашан да уакыттың тастаған шакыртуларына мэдениет жау- 
ап тауып, дамып отырған. Оның үстіне, дэл осы отандык тарихтың 
осы бір киын сэттерінде ұлы идеялар мен туындылар пайда болып, 
жаңа дәстүрлер мен құндылыктык бағдарлар калыптасып, даму 
өзінің жаңа арнасын табатын еді.

Қазақстандағы бүл «аласапыранның» ерекшелігі жаңа коғамға 
өту барысындағы бүкіл әлемді камтыған ғаламдык дағдарыспен, 
екі жүйе қактығыстары барысындағы бүкіл тэуелсіз достастык 
елдерді камтыған дағдарыспен сай келіп, ішкі мәдени эртектілікпен 
косылып, аса қиын жағдайлар туындатып отыр.

Екі ғасырдың айрығында, бүкіл әлем батыстық өркениеттің не- 
гізінде бірнеше ғасырлар бойы калыптасқан мэдени типтің ауысу
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кезеңіне тап келіп тұр. Сондықтан да 1917 жылға дейінгі, немесе 
отаршылдыққа дейінгі мэдениетке қайтып келу деген сияқты те- 
зистер өзін ақтамайды. Әлемдік мэдениет эр түрлі халықтар мен 
елдердің өркениеттерінен құрала отырып, аймақтық ерекшелік- 
теріне орай әркелкі дамып келді. Бүл түрғыдан алғанда дәстүрлі 
қазақ мәдениеті де, кейінгі қазақтың жазба мәдениеті де әлемдік 
өркениеттің асыл қазынасына өзіндік үлесін күйып келді.

Қазіргі қалыптасқан мәдени жағдайда үлттық төлтумалылықты 
сақгай отырып жэне оны казіргі заманға нарық зақдылықтарына 
бейімдей отырып, болашаққа қарай бағдар үстану қажет. Мэдени 
тәуелсіздік күкығын сақтап қалу барысындагы бәсекелестікте 
социомэдени коммуникацияның тиімді жүйесін қалыптастыру 
кажет. Қоғамның өмір сүруі мен дамуы әлеуметтік байланыстың 
белгілі бір кұралдары мен технологияларын қамтамасыз етудің 
біріктіруші, реттеуші функциясы мен мәдени мүралану үдерісіндегі 
қызметтерімен тыгыз байланысты.

Жиырмасыншы ғасырдыц екінші жартысыпан басталған галам- 
дық ақпараттық қоғам бүкіл планета мен планета манайындағы 
кең-істікті камтыды. Байланыс желілері литоорісті, геоерісті, ат- 
мосфераны қамтыды: авто жэне темір жолдар, мүнай жэне газ 
күбырлары, электр желілері, эуе жэне теңіз жолдары, сонымен 
катар теле жэне радио-байланыс, оптикалық талшық каналдары, 
компьютерлік жүйе, спутниктік жүйелер адам баласының жаңа 
өлшемдері болын табылады.

Байланыстың жаңа қүралдарының жасалуы әлеуметті-мәдени 
жүйенің байланыстылық деңгейін де жоғарылатты. Ғаламдық 
ақпараттық коғам өзіне бірігуші эр түрлі деңгейлердегі әлеуметтік- 
мәдени субъектілерге -  үлыстарға, элеуметтік топтарға, мемле- 
кетке өмір сүрудің жаңа талаптарын қояды. Кез-келген деңгейдегі 
субъектінің бірігу үдерісі бүл -  жаңа ақпараттың қоғамға енуі бо- 
лып табылады.

Үстіміздегі ғасырда өз даму жолынан үміті бар кез-келген ел мә- 
дениеттің галамдандыру, біріктіру, конвергенцияландыру сияқты 
жойқын үдерістерінен тыс қала алмайды. Бұл ғаламдық ақпараттық 
қоғамның өмір сүруінің объективті алгышарты, сонымен бірге 
мэдениеті мен төлтумалығы калыптаса қоймаған қогамдық жүйелер 
үшін үлкен қауіптілік. Болашақта дербес даму кұкығы үшін болатын
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шайқастардың алдыңғы шебі құрғақта да, теңізде де, әуеде де емес 
тылсымдық ақпараттық кеңістікке ауысады. Ал, ол, өз кезегінде 
рухани мэдениеттің жаңаруын қажет етеді немесе сондай жаг- 
дайда ғана нағыз адамзат мэніне айнала алады.

Рухани жаңару -  өте курделі жэне киын үдеріс. Тарихта эрбір 
халық өзіне тиімді рухани мұратты іздеп жэне күні бүгінге дейін 
қүру жолында. Ондай рухани мұрат негізінде рухани мәдениеттің 
қүрамдас бөліктерінен орын алады. Сол жалпыадамзаттық кұнды- 
лықтардың ішінде казақ халқына тэн кұндылықтар-антиномиялары 
мынадай қарамақайшылыктар үдерісінде: «өмір -  олім». «махаб- 
бат -  жек-көрушілік», «еркіндік -  еріксіздік», «сенім -  сенімсіздік», 
«әдемілік -  сүрықсыздық». «ақикат — адасушылық», «шындық -  
жалгандық». «бақыт -  бақытсыздық». «эділетгілік -  эділетсіздік», 
«байлық — кедейлік» және т.б.

Рухани кецістікті қүрайтын элементтер көп. Солардың ішіндегі 
оның мэнін терең де ауқымды анықтайтындар бүл казак халқының 
аңыз-әңгімелері, эдебиеті, рухани мэдениеті мен оның гүрлері, 
рухани қазынаның басқа да элементтері. Олардың даму деңгейі, 
қогамдык өмірге тигізетін эсері жэне когамдық сананы белгілеудегі 
алатын орны ерекше.

Әрбір халық өз болмысын рухани мэдениеті аркылы зерделей- 
ді. Үрпактан-үрпакқа рухани күндылыктарды жеткізу ұлттык 
құндылықтардың түрақты жүйесін жасайды. Сыртқы дүниедегі 
өзіне үксас коғамдық өлшемдерді ішкі кажеттіліктерге жаратып 
рухани мәдениеттің негіздерін қалыптастыруға мүмкіндіктер аша- 
ды. Қазақ халықы да өз табиғи болмысында табиғаттан, өмір күбы- 
лыстарынан рухтана білген халық. Сөзден күмбез соккан шешен- 
дері мен «кара қылды қақ жарған» тура билері, хандары болашақгы 
болжай білген қарттары болған. Мүны атадан мүра больш қалған 
көне жазба мэдени ескерткіштеріміз, рухани мүраларымыз рас- 
тайды. Әрине олардың бәрі белгілі бір өмір салтының әсерімен. 
коғамдык мэдениеттің рухани болмысының аркасында туындады.

Солардың бір жағын өзінің философиялық трактарында Әл- 
Фараби, адам баласын жаратылыстың, бүкіл жан иесі атаулының 
биік шоқтығы, сондыктан да оны күрметтеу, кастерлеу керек де
ген идеяны үсынған еді. Ол жасаган қорытындының басты түйіні 
-  білім, мейірбандык, сұлулык, міне, үшеуінің бірлігі. Көркемдік -
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адамның денесі мен рухани жан-дүниесінің адамгершілік қасиетінщ 
сұлулығын көрсететіні белгі. Адамның жетілуі мінез-құлықтың, 
руханилықтың жетілуімен үйлес келеді, осыдан келіп бақытқа 
жету мен мінез-кұлықтың жетілуі арасында байланыс туады. Адам 
үдайы рухани жағынан өзін-өзі жетілдіріп отыруы тиіс. Бүл қазіргі 
кезде кез келген коғамдағы қазіргі заман адамдарына арналған 
бабаларымыздың ескертпесі іспеттес.

¥лы  бабаларымыздың өсиеттері мен ақыл пайымдауларын зер- 
делесек, үлттық мэдениетімізді түсінуге жол бастайтын көпте- 
ген идеяларды байкаймыз. Солардың жиынтық ойларын былай 
түжырымдауға болар еді: Қоғамдық өмірде әлеуметтік карама- 
кайшылық елеулі орын алады. Ал осындай қогамда эркім шексіз 
бостандыкка үмтылгандықтан, олардың бостандығы бір-бірімен 
қарама-қайшылыкка түседі де, эр азаматқа тең табиғи қасиеттері- 
нің дамуына мүмкіндік туады. Осы негізде қалыптасқан мәдени 
өркендеу жеке адамдарға қайғы-қасірет, жамандық экелуіне кара- 
мастан, жалпы адамзат үшін ілгері басып, үдей түсуі қажет, он- 
сыз ілгерілеу болмайды. Ал мемлекет болса, қолына шоғырланған 
билікке сүйеніп, адамдардың түлға ретінде қалыптасуына жағдай 
жасай бермейді. Сондықтан мемлекеттік билікті қүкық арқылы 
шешу керек. Қазак тарихында Гэуке ханның атқарған кызметін 
атасақ та болады. Ішкі саясатта Тәуке хан бар мүмкіншіліктерді 
пайдалана отырып, рулар арасындағы алауыздықты тиюмен қатар, 
ол басқару ісін жақсартуды жолға қойғаны белгілі.

Қазақ мемлекеттігінің даму тарихында эрқилы кезендерді өте 
отырып, түбінде күқықтық, азаматтық қоғамның қалыптасуына 
кол жететіні кэміл. Гекті адамды, жеке түлғаны өз қүқыгын білмей- 
тін қүқық заңдылықтарын түсінбейтін элеуметтік жағдайларды 
қалыптастыру мүмкін емес. Оган біздің кешегі өткен тарихымыз 
куэ. Ал қоғамның нарықтың экономикаға көшуі жалқаулықты, 
жайбарақаттықты, енжарлықты. боссөздікті көтермейді, керісінше 
эр адамның іскер-лігі, әрекеттілігі, тапқырлығы, ізденімпаздыгы, 
білімі мен ойлау өресінің биіктігі қажет.

Адам бостандыкка не болады, ал Рухтың бостандығы -  адам 
табиғатының негізгі касиеті. Осы қағида эзірше тек сана аркылы 
түсінілуде, ал оны жүзеге асыру тарих деп аталатын үзақ уақытты 
талап етеді. Ұлттық мәдениеттің бастауы тарих, осы арқылы оны
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күшейту бүгінгі күннің мұраты. Ал үлттық рухани дүниетаным- 
ның негізгі мақсаты осы жоспарды біліи. тарихтың ішкі логикасыи 
анықтау.

Текті тұлгалар өз уақытымың жасырыи шындығын алгаш- 
қылардың бірі болып белгілегендерінің аркасында үлы бола алады. 
Ал халық, осы уақытқа дейінгі тарих сабақтары көрсеткендей өз 
мақсатын, мэнін тек мемлекетте гана табады. Адамның қүндылығы, 
оның рухани нақтылығы тек мемлекетке байланысты өмір сүреді. 
Сондықтан қазір қазак мемлекеттігін жан-жақты дамыту басты 
мәселеге айналып отыр.

Қазіргі нарық жағдайында жеке адамдардың бостапдығы деге- 
німіз жеке меншіктің бостандығы. Меншіктің мөлшері жеке түлға 
өлшемінің куэсі, оның еңбегінің талантының салдары. Жетілген аза 
маттың демократиялық қоғамдагы қалыпты жағдайы осындай, ал 
біздің елде бүл алдагы уакытта кол жеткізетін мүрат болым отыр. 
Осындай қоғамда меншікті теңестіруге болмайды, ол заң шеңбе- 
рінде қорғалып, адамдардың санасында, тіпті, әдет-ғұрыптары мен 
күнделікгі кызметінде берік орын алуы керек. Сонда ғана үлттық 
мэдениетті кауымдық жэне қоғамдық деңгейде калыптасқаи ойлау 
қүрылымын, сана болмысы мен іс-әрекет түрлерін жэне осылардың 
жеке адам бойындагы қасиеттер ретіндегі жиынтығын толык та 
жан-жақты қалыптастыруға мүмкіндік туады. Ал, бүл дегеніңіз 
адамзат рухани мэдениетінің асыл мүраты болып табылады.

Бакылау сүрақтары және тапсырмалар:

1. Мәдениетті аныктау барысында ең маңызды өзегі болып
танылатын кандай үғымдарды білесіз?
2. Коне заманда қазак халқының рухани аңыз әңгімелері, жыр
дастандары, поэзиясы қалай таралып күні бүгінгі дейін жетті?
3. Қазак халқының рухани мәдениетінің ерекшеліктері туралы
айтыңыз?
4. Қазақстан мәдениетінің бүгіні туралы кандай пікіріңіз бар?
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15. Тарау

ХХ-ХХІ ғғ. ӘЛЕМДІК МӘДЕНИЕТ.

15.1. Әлемдік мәдениеттің бүгінгі постмодернистік дәуірі
15.2. Қазіргі заман мәдениетінін түрлері және тәжірибелілер

15.1. Әдемдік мәдениеттің бүгінгі
постмодернистік дәуірі
XX ғасырдың екінші жартысындағы әлемдік өнерде ұшы-киыры 

жоқ алуан түрлілік үстемдік етті. Әдебиет, театр, кино, музыка, сурет 
өнері кез-келген стильде, түрлі стильдердің кез-келген үйлесімінде 
болды. Осы кездегі өнерге тэн қандай да бір үстем даму бағыттарын 
бөлуге тырысып, өнертанушылар көркемдік қозғалыс немесе бағыт 
ретіндегі постмодернизм жөнінде айта бастады. «Постмодернизм» 
немесе «постмодерн» казіргі кезде пікірталас пэніне айналған. Бүл 
үғым модернизмнен кейінгі кезеңнің өзгешелігін білдіретіні анык. 
Бірак бүл кезеңді модернизм дэуірінен бөлуді мойындамайтын ма- 
мандар да бар.

Постмодернизмді модернизмнің жай жалғасы деп карамай, 
оны модерннен баска, жаңа дэуір ретінде карау да талас тудыр- 
ды. Постмодернизм туының астына казіргі өнердің неғұрлым 
алдыңғы катарлы кайраткерлерін жинау да түсініксіз. Сонда да 
постмодернизмнің модернизммен салыстырғанда ерекшелігін 
көрсететін кейбір белгілерін атап өтуге болады:

-  өнердің жаңа эдістерге енуі -  өнердін жаңа формаларының, 
түрлері мен жанрларының жасалуы, өнерді эрекеттің көркемдік 
емес формаларымен үқсас ететіндей шекаралардың ұлғаюы;

-  көркемдік классика дәстүрлерін кайта жандандыру, онымен 
үндесу, өнердің жаңа формаларына өткеннің үлы стильдерінің 
элементтерін өндіру;

-  байсалды, аскак, акылды ойын, эзіл, иррационалдығымен ара- 
ластыратын кекесін ырғак;

-  өнердің бүхараға да, элитаға да бірдей бейімделуі.
Постмодернизмге де, модернизм сиякты, стилдік алуандык тэн.
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Бұрынғы ағымдармен қатар жаңа-гиперреализм поп-арт, соц-арт, 
концептуализм деген ағымдар, өткен замандардың өнер принцип- 
тері мен әдістеріне қайтып оралуды білдірген неоклассицизм, не
оромантизм, неосимволизм т.б. пайда болды.

М.С.Каганныңтұжырымдауынша, «Постмодернизм қазіргі өнер- 
дін жаңа тілін іздейді. Ол тіл шындықты жаңғыртудың реалистік, 
натуралистік, романтикалык эдістерінің сюрреалистік, абсурдтыке- 
кесін, символистік формалармен синтезіне негізделген».

Өздері, постмодернистік жаңалығын жар салып жүргендердің 
ішінде көпке ардактысы шамалы. (Биік алыстан көрінетіні сияқты, 
постмодернистік өнердің, қазір белгісіз суреткерлеріне кейінгі 
ұрпақтар, тиісті багасын берер. Көп модериистер осылай болган). 
Көитеген казіргі ірі жазушылардың немесе суретшілердің шығар- 
малары өздерінің стильдік сипаттамалары жағынан классицизм, 
синтиментализм, романтизм жэне модернизм дэуірінде қалыптасқан 
ағымдардың дәстүрлерін жалғастыруда. Әрине, олардың ішінен 
біреулерін постмодернист катарына қосуға болады.

Алайда постмодернизм айдарын казіргі өнердің алдыңғы катар- 
лы өкілдеріне іле салу оңай емес. Өйткені, біріншіден, олардың 
шығармаларының көп жағдайларда постмодернизмнің жоғарыдағы 
көркемдік принциптерімен ортақ жаты шамалы. Мысалы Набо
ков немесе Тарковскийге элитаға да, бүкараға да бейімделу тэн 
деп айта алмаймыз. Екіншіден, олар жасаған үздік шығармаларды 
постмодернистік шығармалар деп есептесек, онда постмодернизм 
дэуірінің басын XX ғасырдың 1-жартысына жылжыту керек, не 
постмодернизмнің үздік көркемдік жетістіктері ол пайда болғанға 
дейін жасалады деп айту керек.

Постмодернизмнің маңызды идеяларының бірі өнер шеңберін 
кеңейту. Ол көркемдік жэне көркемдік емес эрекет арасындағы 
шекараны, өнер мен өмір арасындағы шекараны жоюды принцип 
етеді. Бүл принципті орындау үлгісі хедпенинг, инвайронмент жэне 
постмодернистер ойлап тапқан перформанс, лэндарт, видеоарт т.б. 
жаңа онер жанрлары болады.

Постмодернист суретшілер Ч.Лорд. Д.Майкл АҚШта 1983 ж. 
жазында көрсеткен хеппенінде ак кадиллак үлкен жылдамдықпен 
келіп жанып жатқан теледидарлардан құралған қабырғаға соғады. 
Ал постмодернист Кристо (Христо Явашев) сол жылы жасаған
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инвайронмент: Маями маңындағы 11 арал кызғылт полипропилен 
пленкамен коршалған. Бүл жобаны іске асыру үшін 1 ай бойы 480 
адам еңбек еткен, жалпы қүны 3,5 млн. доллар болған. Аралдар екі 
апта бойы коруге ашылды. Газеттер аспан, су, өсімдіктер түсімен 
қызғылт пленка жасаған түстік үйлесімді ерекше атап өткен.

Постмодернистік өнердің мұндай шығармалардың авторларының 
міндеті өнерді өмірге жаю екенін тұжырымдайды. Олардың жасап 
жүргендерін өнер деп санаудың қаншалықты дұрыс екені тура- 
лы таласуға болады. Олардың шығармашылығын «нағыз» өнерге 
жатқызуға болмайды дейтіндер де баршылық. Хеппеншіл өнеріне 
Г. Белль «Бір іс-сапар немен тынды» деген эңгімесінде пародия жа- 
сайды. Онда бундесвер солдаты армияның джипіне бензин шашып 
өртейді. Мемлекеттік мүлікті эдейі қүртқаны үшін айыптап сотка 
бергенде, ол «джипті жағу хеппенинг еді, өнер құрбандықты талап 
етеді ғой» -  деп жауап береді. Сот шақырған сарапшы «бензин -  
машина -  өрт -  копарылыс қазіргі техниканың көркем біріктірілген 
элементтері ретінде жүреді, автор сәулеттік, мүсіндік, эдеби, 
музыкалық жэне би деген бес өлшемді біріктіріп үйлестірген деп 
сендіреді. Сот джипті өртеуді көркем шығармашылық актісі деп та- 
уып, жазаны жеңілдетеді.

Өнер мен өнер еместің арасындағы шекара сызығын бірден, анык
жүргізу қиын. Қазіргі аппаратура 
эркімнің суретші, шыгармашы болуы- 
на жағдай жасайды. Аудиотехникалык 
құралдар сұлу дауысты кімге де 
болса бере алады. Компьютерлік 
бағдарламалар көмегімен эр қалаушы 
еш қиындықсыз жэне арнаулы 
білімсіз музыка шығарып, күрделі, 
қозғалатын графикалық бейнелер 
жасай алады. Қазіргі кезде камераны 
қолға алып, эуесқой деңгейде филь- 
мдер жасауға болады.

Өнер мен өнер емес, өнер об- 
раздары мен шындық арасындағы 
айырмашылықтарды теңестіру мүм- 

Көктемді экелуші» кіндіктері компьютерлік виртуаль-
Валерий Пантюхов ды шындык әлемінде көркем шы-
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ғармалар жасауда көбейеді. Егер адам арнайы жасақталып, бүкіл 
сыртқы акпаратты компьютерден ала бастаса, ол бүтіндей вирту- 
альды шындыкка еніп, сонда өмір сүреді, «нагыз, шын» өмірде өмір 
сүреді. Виртуальды элемде көркемдік қиял шын өмірді алмастырган 
ойын даласына айналатын жагдайлар жасалуы мүмкін.

V

ВАЛЕРИЙ ПАНТЮХОВ «Времена года -  Лето» 2010

«Жыл мезгілі» Вегали 2007
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Постмодернизмнің көркемдік стилистикасының жалпы көрінісі 
элі қалыптасқан жоқ. Оның мэні жэне даму сипаты эзірге түсініксіз. 
В. Бранскийдің пікірінше, «постмодернизм»терминімен өмір өрісін- 
дегі кез келген жаңалықты белгілеуге болмайды. Бүл терминнің 3 
мағынасын ажырата білу керек:

1. Өнердің дэстүрлі түрлеріндегі (мысалы, сурет өнеріндегі) 
жаңа стильдер.

2. Жаңа, дәстүрлі емес өнер түрлері.
3. «Анти өнер» -  көркемдігі жоқ, бірак көркем болі ысы келетін
шығармалар.
Бүл мағыналардың 2-шісі мен 3-шісі модернизмге тэнділікті си- 

иаттайды, тек 1-ші ғана оның шеңберінен шыкканды білдіреді. Бүд 
қүбылыстын багасы алуан түрлі жэне қарама-қайшылықты.

Біреулер постмодернизм өнерін адамдардың рухани кедейле- 
нуіне экеліп соғатын қүлдырауы десе, енді біреулер оны болашақта 
өнердің керемет гүлденуінің бастамасы дейді. Олар пост модернизм 
батыс өнерінің гана емес, бүкіл адамзат мэдениетінің дамуындағы 
жаңа тарихи дэуірді ашады деп сенеді.

15.2. Қазіргі заман мәдениетінің түрлері және 
тәжірибелілер
Жаһандану жэне мэдениет. Мэдени-тарихи процес эр түрлі 

елдердің жэне халықтардың мэдениеттерінің эрекеттестігі үдайы 
өрши түскендігін көрсетуде. Ол негізінен екі түрде алға шықты -  
жаһандану жэне әмбебаптылық.

Жаһандануды өзіндік бір идеологем -  өмірді әмбебаптандыру 
туралы ойды қамтып іске асырушы жэне оны мәдениетті қалыптан- 
дырушы ретінде қарастыруға болады. Шын мәнінде, жаһандану 
XX ғ. соңынан бастап өзін экономикалық түргыда емес, элеуметтік 
құбылыс түрғысынан көбірек көрсетуде. Бұл мына процестер ар- 
кылы көрінуде:

-  жалпы элеуметтік өзгерістердің жылдамдықтары мен ауқы- 
мілның артуы;

-  мәдениеттегі біріктіру тенденциясының басымдылығы әрта- 
раптандыру процестерімен сэйкестікте болды;

-  ақпараттық қоғамдағы мэдениеттің өзара әрекеттестіктерінің 
күшейе түскендігі;

-  батыс мәдениетінің өктемдік жүргізуі;
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-  мәдениет өнеркәсібінің масштабтарының өсуі;
-  кез-келген модернизациялау процесіне батыстың ықпал жасауы;
-  компьютерлендіру; ағылшын тілі ықпалының өсуі.
«Жаһандану» ұғымы әдетте негізінен екі мағынаны білдіреді:
1) жаһандану обьективті табиги процесс ретінде түсініледі, яғни 

оган жогары мәдениеттің жетістіктерін бүкіл элемге ең алдымен 
батыс Еуропадағы алдыңгы қатарлы елдердің деңгейіне көтеру 
мақсатында «дамымаған» мәдениеттерге тарату жатады, оларды 
«позитивті» деп те атауға болады;

2) жаһандануды АҚШ жэне Батыс мәдениетіне барлық қалған 
халықтардың жэне мәдениеттерді қанау мақсаты ретінде қарас- 
тырады. Бүл жаһандануды «негативті» деп атауға болады, ол бар- 
лык үлттық мәдениеттерді бірыңгай гарыштылык мэдени (әсіресе 
америкалыща) стандартқа, яғни вестернизациялықтың шеткі тү- 
рінде көрінеді.

Шын мэнінде, жаһандану үлттық мәдениеттерді түншықты- 
рады (агылшын тілі цогамның бетке үстар бөлігіиің күнделікті 
өміріне белсенді түрде енуде), еске сала кететін нәрсе жаһандану 
кәуділгі-мәденижәнетілдікті бірыңгайлауға,турасында қарапайым 
деңгейде үмтылады.

Жаһанданудың маңызды аспектісі -  бұқаралык мэдениеттің 
бүқаралык сананың қалыптасуын, табыскерліктің ең пайдалы тү- 
ріне айналдыру. Бүл процес олжалы басқаруға, көпшіліктің сана- 
сын қитүркыландыруға мүмкіндік беретін ақпараттық кеңістік- 
тің өрісінің кеңейу жағдайында өтуде.

Ғылыми тілмен айтқанда жаһандану мәдениеттердің өзара эре- 
кеттестігі ретінде мына тенденциялардың жиынтығы аркылы кө- 
рінуде: бірыңғайлау, стандарттау, ақпараттандыру жэне көпшіл- 
дендіру. Осы жағдайда XX ғ. соңынан бастап жаһандану процестері 
«көлбеу »(«төменгі».жаһандануәртүрлімәдениеттердіңдаиуының 
жаңа мүмкіншіліктері арқылы әлемнің полимәдениеттілігін тү- 
сіну) жэне «тікеден тік» (жаһандану «жогарыдан» әлеуметтік- 
мәдени бірыцгайлауды басымды елдердің пайдасы үшін цамсыз- 
дандырады) түрінде дамуда

Қазіргі заманның жаһандану процесінің бағыты ең алдымен 
өркениеттілік факторлармен айқындалады.

Мультикультурализм үғымы екі мағынаны білдіреді:
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1) либералды идеология жэне мәдениеттердің эр алуандық сая- 
саты «азшылық» мәдениеттедің көпшілік мэдениетімен тендікке 
жетуіне арналған;

2) социо-этномәдени үзінділеуі үшін оның «көпмәдениеттілі», 
сияқты мэдениеттің кабыл алмауы нақты қүбылыс ретінде білдіреді.

Мультикультурализм «балқытушы қазан» концепциясына қарама- 
қарсы қойылады, онда барлык этникалық мәдениеттер бэрі қабыл- 
дауға болатын коспа қүрастырады.

Мультикультурализм, толеранттықтың түрі ретінде көрінеді, 
оның мазмұны мүмкіндігіне және ықыласына сэйкес олардың өзара 
бір-біріне ену мақсатында мәдениеттердің «қатарлас» өмір сүруін 
орнату жэне бүқаралық мәдениетті жалпы адамзаттықтың арнасын- 
да байытып, дамыту болып табылады. Бірте-бірте «қайта балқыту» 
да, жэне олардың «бейбіт қатар өмір сүруі» де XXI ғ. батыс Еуропа 
елдеріндегі «түрғындар» мен «келімсектердің» арасындағы үлттық- 
үлыс мәдениеттерінің қарама-кайшылықтары туындатқан бүл үміт- 
тердің шүбэлілігі қазіргі заман мультикультурализмінің дағдарысқа 
үшырагандығының куэсі.

Қазіргі заман мәдениетіндегі жаңарту үдерісі. Қазіргі заманның 
жаһанданған әлеміне елдердің экономикалық, саяси, рухани-ақ- 
параттық өмір өрістерінің шоғырлану сипаттары тэн. Бүның бэрі 
міндеггі түрде мәдениеттердің өзара ықпалының өсуіне, жэне осыған 
қажетті «жалпы адамзаттың» мәдени қүндылықтарының нормала- 
рын қалыптастыруға экеледі, мэдениеттің эмбебаптылығы артады.

Оның ең барабар қүралы жаңарту (модернизация) болып табы
лады. Бүл модернизация үғымының негізінен екі мағынасы бар. 
Кең мэнінде жаңарту -  бүл қоғамның жаңаруы, адам болмысының 
барлық материалдық және рухани факторлардың жиынтығын кам- 
титын, оны жаңа әлеуметтік-мәдени деңгейге шығарушы процесс.

Тар мәдени-тарихи мәнінде жаңарту -  нақтылы ең алдымен ка
п и та л и с т  өнеркэсіптік қогам қүрудың элеуметтік-экономикалық 
жэне техника-технологиялық максаттарын шешу (Ойлыақыл, Ғылым, 
цогамдьщ Прогресс принциптерінің негізінде бүрыигы мәдениеттің 
дзстүлігінжеңушімәдениет, Модернжобасы). Осы мағынадажаңар- 
ту, дамыған деп мойындалғаннан мәдениеттердің «кешігуін» жеңу 
жолындагы жүмысты білдіреді. Нактысында, бүндай жацартудың 
классикалық мысалы ретіндегі бірінші кезеңіне индустриаландыру -  
дәстүрлі мэдениеттен капиталистікке ауысуы жатады.
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Бірак, модернизацияның негізгі сипаттары (революцияіиылдыгы, 
жиынтыцтылыц, жүйелілік, жаһандылық, уаңыттар бойыніиа 
созылмальщ, сатылыц, бірқалыптылық сипат, түрақтылық, ілге- 
рішілдік) оны іске асыру түрлері туралы жауап бермейді.

Кез-келген жаңарту іске асыру феномені жэне іс жүзінде пер- 
манентті болып келеді. Нәтижесінде, дәстүрлілік пен жаңартудың 
өзара қатынастарының бірнеше потенцалды матрицалары туын- 
дайды: бүрынғы күй-жағдай симбиозы жэне шеттен алып пайдала- 
ну, сақталған мүра жэне шеттен алып пайдалану синтезі, жаңарту 
жэне дәстүрліліктің қарама-қарсылыгы, жаңартудағы еліктеу. Қа- 
лай болған жағдайда да модернизация -  біреу айқындап белгілеген 
тікелей сызықты қозғалыс жэне барлығына арналган бірыңғай жол- 
дар емес, бүл осы нақты жағдайларға багынышты қозғалыстағы 
тиімді варианттарды түрақты тандау. Осыдан көптеген жаңартуларға 
тэн сипаттардың ерекшеліктері: модернизациялық процестердің 
бірізділігі кей жағдайларда бүткіл тарихи кезеңді камтиды жэне 
кейбір «үзілістер» (сондықтан да барлыц процес дискреттік си- 
патта болады) арқылы да өтеді. Модернизациялык процестер 
ешуақытта бірізділік сипатта болмайды, бірнеше сериялар сияқты 
«тасулардан жэне кейін қайтулардан», жетістіктермен катар өмірдің 
эр түрлі өрістерінде белгілі бір жоғалтулар да болады; бүл әсіресе 
«куып жетушілік» модернизацияға қатысты.

Жаңа уақыттардан бастап дүниежүзілік мэдениетте «алғашқы» 
жэне «екінші» (немесе «цуып жетушілік») феноменін ерекшелеу- 
ге болады. Бірініиі модернизация Еуропадагы алгашкы өндірістік 
революциялардың жаңарту заманын, ерекше жеңілдіктер берілетін 
дэстүрлі мүрагерлікті қиратып жэне жарияланған бірдей азаматтық 
қүкықтарды, демократияны жэне т. б. қамтиды.

Екінші модернизация («бейнеленген», «артынша» жаңарту) 
әлеуметтік-мэдени жанасуларға, өзінің өркениеттік-экономикалык 
дамуында артта қалған елдердің өндірістік (ал қазір және пос- 
тиндустриалъдыц) орталықтары бар мәдениетке негізделген. 
«Қуып жетуші үлгіге» энциклопедиялық, дәстүрлі мэдениеттердің 
жүйелі өткен кезеццеріне деген қабаттас әсерленушілік, цитаттылық 
жэне сырттан келетін серпінді күштерге псевдоморфоздылык тэн. 
Ал дәстүрлілер жаңа мазмұндармен толады жэне кейде -  түп дерек- 
пен еш үқсастығы болмай калады, мүндай жагдайлар эволюцияның 
«жарылыс» сипатын туындатады.

350



Мәдениеттің жаңартуының әдетте екі түрін белгілейді: органи- 
калық (қогамның тарихи эвопюциясы негізінде табиги жүзеге асуы) 
жэне неорганикалық модернизация, бүткіл дэл осы мәдениетті ал- 
мастыру үшін, мәдениетке белгілі бір мақсатқа бағытталған жаңа 
мәдениеттің күндылықтарын, өмір салтын жүзеге асыруда сыртқы 
ықпалдарды жасауды талап етеді,.

Мэдениеттілік синтездің бастапқы кезеңінде «өзіміздік» жэне 
«бөтендер» сияқты мәдени фактілер субмэдениеттер принципімен 
катар өмір сүре алады; әйтпесе «бөтендер» антимәдениетке айналуы 
мүмкін. Сонымен қатар, модернизация жағдайында өзіне дәстүр- 
лілікті де жэне дэл солайша шеттен алып пайдаланған құндылық- 
тарды қосатын мәдениеттің өтпелі түрлері қүрылады. Бүл өзара 
әрекеттестіктердің сипаты өте күрделі проблемаларды кұрайды.

Орындалуы қиын, тіптен дағдарыстарға және қүлауға дейін, «әм- 
бебап» жаңарту концепциялары батыстыктеоретиктердің, батыстағы 
қүндылықтардың барлық жерде батыстағыдан өзге мәдениеттерге 
эркашан да пайдалы бола берметіндігіне көзін жеткізді. Соның 
салдарынан жаңарту концепциясының өзін жаңарту керек болды. 
Оның казіргі замандағы түсіндірілуі қоғамның түрақтылығы үшін 
дэстүрлі мэдениеттің маңыздылығын ескерумен тікелей байланы- 
сты, жаңарту процестерінің нақтылы түсіндірулерінің эр түрлілігін 
көрсетті. Модернизацияның орындалу түрінің қажеттілігі эрбір 
қоғамның мэдени ерекшеліктерінің жиынтығымен анықталады.

Бақылау сұрактары және тапсырмалар:

1. Қазіргі постмодернизм өнеріне сипаттама беріңіз?
2. Халықтар мәдениеттерінің эрекеттестігі ретіндегі мэдени-
тарихи процесте негізінен қандай түрлерде алға шығуда?
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ТЕРМИНДЕР СӨЗДІГІ

Ә
Әлеуметтік мәдениетке бейімделу - басқа мэдениеттің 

дастүрлеріне нормаларына, эдеттеріне, құндылықтарына бейімделу 
процесі.

Әдет - мінез-құлықтың тарихи калыптасқан реттілігі, олар 
үжымдық эдеттермен бекітілген және үзақ уақыттар бойы өзгеріссіз 
үдайы сакталынып отырады.

А
Алгашкытүрмыстық мәдениет - тас дэуірінде өмір сүрген 

халықтар мэдениеттерінің жиынтығы.
Аккультурация - (лат. - білім, даму) мәдениеттердің өзара 

ықпал үдерісі нэтижесінде бір халықтың мэдениеттері басқа бір 
халықтың мэдениетін толык немесе жарым-жартылай қабылдауы, 
эдегге кешеуілдеп дамыған мэдениеттердің әр алуан үдерістерінің 
ассимиляциясы немесе ұлыстарының бірігуі.

Аксиология - күндылықтар туралы ілім. Қүндылықтардың 
ақиқаттагы орыны туралы, қүндылықтар элемінің, қүрылымыи, 
ягни зртүрлі қүндылықтардың өзара байланысын, сонымен қатар, 
элеуметтік-мэдени факторлармен жэне жеке түлганың қүрлымымен 
байланысын қарастыратын қүндылықтар табигаты туралы 
философиялык ілім.

Амбиваленттілік - екі жақтылы эсерленушілік, адамда бір 
уақытта қарама-қарсы ғанибет және ганибетсіз, сүйкімділікті жэне 
сүйкімсіздік сияқты сезімдерді туындататын обьектіні атайды.

Анимизм - (лат. -жан) жанның адамнан тыс болатындығына 
жэне барлық кұбылыстардың, барлык заттардың өзіндік рухы 
болатындығына сенетін діннін жабайы түрлерінің бірі; кез-келген 
діннің міндетті түрде болатын бөлшегі.

Антикалық мәдениет - мэдениеттің дамуындағы ең ертедегі 
дэуірі, ежелгі грекия жэне ежелгі рим мэдениеттерін қамтиды.

Антропологиялық мәдениеттану - мэдениет феномендері 
мен адам табиғатының, белгілі бір халықтардың менталитеті
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мен психологиясының аралық байланыстарын қарасгыратын 
мәдениеттанудың бір бөлімі.

Антропология - адамның шыгу тегі және эволюциясы тура- 
лы гылым, адам нэсілдерінің және фенотиптік вариацияларыныд 
физикалық кұрылымы туралы ғылым.

Артефакт - археологиядан алынған кірме термин, кез келген жа- 
санды объекггіні білдіреді физикалық зат, ой, бейне, мінез-құлық түрлері, 
бағалау жэне т. б., әдетте зертеу барысында талас тудыратын нәрсе.

Архетип - ойлаудың негіздік кұрылымы, болашақ бейне, 
алғашқы түр, үлгі және үжымдықессіздіктің психи калык кұрылымы. 
К. Юнггің аналитикалык психологиясында архетип үғымы сананың 
жоқтығынан туындайтын адамдардың бейберекет қарекетімен 
байланысты болады. Юнгтің ойышпа архетип адамзаттың тари- 
хи дамуының нәтижесімен болатын, тумысынан бар психикалық 
қүрылым жэне шығармашылық туындыларға, көркемдік елестету- 
лерге, ойдың қияли шарықтауларына дем беруші қызметін атқарады; 
түс көргенде, мифтерде, ертегілерде іске асырылып, көркем әдебиет 
пен өнерде бастапқы материалдар ретінде болады.

Б
Күқаралык мәдениет - рухани деңгейінің сүраныстары 

«орташа» әлеумегтік топтарға тэн мәдениеттің үлгісі.

В
Вандализм -  мәдени жэне материалдық кұндылықтарды мэнсіз 

қирату.
Вестернизация -  тарихи тұргыда батыс құндылықтарына 

қатысы жоқ басқа халықтардың сол батыс өркениетінің 
қүндылықтарын алып пайдалану процесі.

Г
Гедонизм - (грек. - рахат , ләззат, құшыр) адамдардың 

мінез-құлықтарының белгісін айкындайтын жэне рахаттылықты 
ең жоғарғы игілік деп санайтын этикалық бағыт. Гедонизмді - 
рахаттылыққа талпынушылықты адамдардың табиғатына берілген, 
табиғатынан жасалынған, алдын ала барлық ісін айкындайтын 
адамдардың о бастағы қозғаушы күші дейді.
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Генезис - (грек.) белгілі бір құбылыстың шығу тегі. пайда болу, 
даму жағдайындағы құбылыстардың қүрылу және қалыптасу үдерісі.

Готика, готикалық стиль - бастапқыда XII гасырда 
Францияның солтүстік батысында дамыган сэулеткерлік стиль. 
Кейінгі орта ғасырда Батыс Еуропа елдерінің барлығына дерлік та- 
ралды. Готикалық стиль негізінен сүйір аркалар, шошақ күмбездер, 
қашалган тастардың молдығымен, мүсіндік әшекейлермен жэне 
түрлі-түсті терезелермен, сонымен қатар тік орналасуымен жэне 
жіңішкелігі басым болып келетін сэулеткерлік түрлері арқылы 
бейнеленеді.

д
Детерменистік мәдениет - мэдениетті салыстырмалы дер- 

бес қүрылым ретінде қарастыратын жэне қоғам өмірінің басқа 
өрістерімен байланыссыз қоғамның дамуында шешуші роль 
атқарады деп есептейтін концепция.

Диахрондық талдау - мәдениеттің тарихи формаларының 
белгілі бір уақыттарда бірізділікпен, кезеңмен көрінетін, басқа бір 
түрлеріне алмасуының тарихи процесін зерттеу.

Діни сенімдердің алғашқытүрмыстық түрлері - тотемизм, 
магия, фетишизм, анимизм, табигатқа, ата-бабалар рухына табыну.

Догма - нақты жағдайды есепке алмайтын объективті даму 
жағдайларының өзгірісіне карайламайтын ешбір өзгіріссіз 
қабылданатын жэй.

Догматизм - догмата арқа сүйетін ой. Тәжірибе түрғысында 
жэне теориялық бағалауларда нақты ақиқаттың орыны мен уақытын 
есепке алмайтын түйыкталган сыцар жакты ой.

Дуализм (лат. - екі жақты) дүниенің негізі бір-біріне 
багынбайтын тец күкықты екі нәрседен - рухтан жэне материя- 
дан, идеалдылық пен материалдылықтан тұрады деп есептейтін 
философиялық ілім.

Е
Евразиялык - XX ғ. 20-30-шы жж. туындаған орыстардыц 

әлеуметтану жэне мәдениеттану ойларындағы Еуропаға да, Азияға 
да ұқсамайтын ерекше еуропалық емес Ресейлік сияқты идея- 
мен байланысты бағыт сол себептен ол батыстың да, шығыстың
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да ерекшеліктерін бойына сіңіре алады, сол себептен бір уақыгта 
батысқа да жэне шыгысқа да жатады дейтін идея.

Европоцентризм - еуропаны дүниежүзілік мәдениеттердің 
жэне әркениеттердің оргалыгы деп есептейтін дүниеганымдылык 
бағдар.

И
Идеал-нактылы адамныңнемесебелгілібіртоптыңтұрғысынан 

қарағандағы кандай болмасын объектінің, қүбылыстардың, 
оқиғалардың, үдерістердің жетілген үлгісі.

Императив (лат. - бүйрыц, әмірші, жарлық) этикада - кесімді 
императив. Кантта - о баста ақылға берілген, мэңгілік өзгермейтін, 
өнегеліліктің негізін қалайтын, сөзсіз болатын моральдық жарлык

Интенция (лат. - ынта, талап, үмтылу) схоластика 
философиясының үғымы; белгілі бір затты көрсететін ниет, мақсат, 
сананың бағыты, ойлаудың бірдеңеге бағытталуы.

Интуиция (лат. - j pine, зер салып қарау) болып өткен тәжірибеге 
негізделген сезгіштік, болжам, көрегендік. Филос. Тэжірибенің 
көмегінсіз жэне ой түжырымынсыз тікелей ақиқатгы түсіну.

Интеракцин - әлеумегтік өзарақарекет.
Иррационалдық (лат.) - логикалық ұғымдар арқылы айгы- 

лынбайтын, ақыл арқылы түсінуге қол жеткізбейтін мистикалықты 
білдіреді.

Инкультурация - адамның өзінің туған мәдениетінің 
әлеуметтік тэжірибелерін реттейтін нормативті-құндылықтық 
процесін меңгеріп алу.

Интолеранттылық - бөтен мәдениетке шыдамсыздық таныту.

К
Кәуділгі мәдениет - әлеуметтік жэне ұлыстық ортада адамның 

күнделікті өмір сүруіндегі эдеттерге негізделген мэдениет үлгісі.
Кич - сөз этимологиясы бірнеше болжамнан түрады: 1. (нем.) 

XX ғасырдың басындағы музыкалык жаргон - «шала» (халтура) 
мэнінде қолданды; 2. (нем.) арзандалған; 3. (агылш.) - «асханаға 
арналған», жақсырақ қолдануға лайықсыз нашар талғамның затта- 
ры; 4. жабайы сыртқы күшті әсерге, бөліктерге есептеліп, көркемді- 
эстетикалық қүндылықтарынан айрылған бүкаралық мэдениеттің
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ең төменгі қабаттарына жататын ерекше қүбылыс; жалған өнер 
синонимі.

Контоминация - (лат. - араластыру). Әдеби. Әңгіме үстінде 
бірді-екілі немесе бірнеше оқиғаларды араластыру. Лингв. Сөздің, 
дыбыстыңауыс колданылуы.

Контекст - эртүрлі мэдени қүбылыстардыц магыналык 
мағынасын анықтауга мүмкіндік беретін бірдеңенің негізінде 
қарастырылатын, жалпы мэн.

Концепция (лат. - цабычдау, үгыну түсіну түйсік). Белгілі 
қүбылыстар жайындагы көзқарас жүйесі, бірдеме 'іуралы негізгі пікір.

Ксенофобия - барлық шетелдікті, соның ішінде мэдениет 
қүндылықтарын, дәстүрлерін жэне әдеттерін қабылдай алмайтын сезім.

қ
Қола ғасыр - адамзат тарихының дамуындағы шартты дэуір, 

өздерінің ойлап шығаруымен, тас және мыстың орнына қоладан 
жасалған қүрал-саймандардың, бүйымдардың кең таралуымен си- 
патгалатын дэуір.

М
Мәдениет теориясы - мәдениетті зерттеуде қолданылатын, 

негізгі үғымдық жэне категориялық аппараттан қүралған 
мәдениеттанудың кұрама бөлімі

Мэдениет динамикаеы - кеңістік пен уақыттардағы мэдениетте 
болатын өзгерістердің жиынтығы.

Мәдениет психологиясы - жеке түлғалар мен қоғамның 
мэдени-психологиялық аспектілерін зерттейтін ғылыми бағыт

Мэдениет коды - адамның материалдык жэне рухани 
қарекетінің кез келген пэнінде түжырымдалған шартты символда- 
ры, белгілері, мәндері жэне белгілі бір ережелер жүйесі, сол арқылы 
берілетін ақпараттар түрлерінің жиынтығы.

Мәдениеттілі- адамдардыбірбіріменбайланыстыруға. мэдениет 
кеңістігі мен уакыттарында еркін бағдарлануға мүмкіндік беретін 
түрлердің, белгілердің, символдардың, мәтіндердің, жиынтығы.

Мәдениетті деценгрализациялау - мэдениет ошақтарын 
орталықтан шеткері аймақтарға көшіру жэне ведомтстволардың 
үжымдардың, үлттардың мэдениет монополиясымен күресу.
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Мәдениеттердің жаһандануы - үлыстық мэдениеттің казірі і 
заманның көлік құралдардың, экономикалық байланыстардың 
жэне бұкаралық коммуникация кұралдарының дамуына орайлас 
бірыңғай дүниежүзілік жүйеге бірігу процесі.

Мәдениеттегі дионисилік басталым - былыққан, анат, 
жүгенсіз, қүмар, иррационалды басталым өз табиғатында масат- 
тануымен, табиғи күштердің көктемгі оянуымен қауымдасуды 
білдіреді.

Мәдениеттің батыстық үлгілері - көпшілік жагдайда 
философияның және ғылымның дамумен айрықша сипатталатын 
ежелгі Грекиядагы, ежелгі Ғ5имдегі жэне батыс Еуропадағы пайда 
болған мәдениеттің үлгілері.

Мэдениеттілі идентификации (теңестіру) - адам өзін белгілі 
бір мәдениеттің немесе ұлыстык категориялардың түргысында 
үғынуы.

Мәдениеттану - гылыми бағыт, мэдениеттің динамикасын, 
даму барысын, шығу тегін, атқаратын кызметін жэне қүрылымын 
зерттейді.

Мәдениеттік самоидентичность - индивидтіц жэне қоғамдык 
мекемелердің, белгілі бір мэдениеттің түріне баламалануы немесе 
өздерін соған тендестіру арқылы үгыну.

Мартиналдык - өзге жағдайларға душар болуына байла- 
нысты туындайтын (бөгде елге ауганда, ұлыс аральщ некелер, 
тотолитарлық жүйе т. б.) адамның немесе адамдар топтарының 
сапалы күй-жағдайы. Екі мәдениет аралыгында болып, бірақ 
олардың біріне де толық қосылмай, нәтижесінде екі жақты дүбара 
сана-сезімнін қалыптасуынан психикалық дегбірленуінің туында- 
уы.

Менталдылық - адамдардын әлеуметтік жэне тарихи 
ортактылыкка топтастыратын ішкі дүниелерінің түракты түрде 
икемделуі; менталдылық мэдениеттің дамуының терең қайнар көзі 
болатүра, ол, сол мәдениеттің нәтижесі. Менталдылық мэдениеттің 
салт-дэстүрлерінің, элеуметтік институттардың, мекен-түрағының 
ортасының ықпалдары арқылы қалыптасады жэне өте жэй білінбей 
өзгеретінтүрақты қүрылым болып келеді. Нақты зерттеулерде: бала- 
лар, үлттық. тотолитарлық, еуропалық, африкандык, бюрокрапық 
сияқты менталдылықтың түрлерін ажыратады.
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ы
Ырым - элеуметтік топтардың жэне жалпы қоғамның, жеке 

адам өміріндегі елеулі кезеңдерді қамтитын дәстүрлі әрекегтер.

Н
Нирвана (санскриттік тілде - суыну, ошу, басылу) Үнді діні 

мен философияның орталык, ұғымдарының бірі. Будда дінінде 
ерекше дамыған. Бірде, этикалық - адами идеал ретінде көрінсе, 
енді бірде діни философиялық ұғым ретінде көрінеді. Адамдар 
талпыныстарының сонғы мақсаты. Барлық мүмкін, бар нәрсеге 
қарама-қарсы айтып жеткізуге мүмкін емес, қол жетпейтін, жал
пы ең жоғарғы күйді білдіретін үғым. Нирвана - адами қарапайым 
қүндылықтардан белгілі бір өзіндік құндылықтарды жасаудан, жал
пы мақсаттылықтан алшақ кету; ішкі жағынан алып қарағанда бүл 
- тыныштықты сезу (цозгалыста болатын багыттылъщ сезімге 
қараганда, бұл - шаттық), ал, сыртқы жагынан, алғанда - буд- 
дизмде элемді игеру емес оны алыгі тастауды білдіретін абсолютті 
тәуелсіздік, бостандық жағдай.

Ноумен - мэнді ақылмен үғуды білдіретін идеалистік 
философияның үғымы. Сезімдік пайымдау обьектісі, феномен- 
ге Караганда, интеллектуалдық пайымдаудың пәні, Канттың 
түсіндіруінде, адамның, тәжірибесінде мүмкін болатын, бірақ 
қол жеткізбейтін обьективті ақиқат, тануға мүмкін емес «өзіндік 
заттың» синонимі.

Новация (от лат. novatio - жаңару, өзгеру) - мәдениеттің 
жаңару тәсілі.

Ноосфера - биоорістіңжаңа эволюциялық күй-жағдайы, ал адамның 
ойлыақылды қарекеті оның дамуының шешуші факторы болады.

Норма - тап сол мәдениеттегі қабылданған жалпы адамдардың 
өмір салтына және карым-қатынастарына, жүріс-тұрыстарына 
қойылатын талаптардың жиынтығы .

Ү
Үйлесім - бүтіндікті, түтастықты жэне барлық элементтердің 

әрекеттестігінің жоғарғы деңгейін білдіретін эстетикалық катего
рия. Адамдық мэнмен жэне сезіммен толықтырылып жандандырған 
үйлесімді - сүлулық деп атайды,
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ө
Өмір салты - жеке индивидтердің, әлеуметтік топтардың жэне 

жалпы қоғамның өмір сүруінің типтік түрлерінің жиынтығы жэне 
тәсілдері.

П
Панлогизм - (грек, пан - бәрі, барлыц; логос - ақыл, ой, сөз) 

ақиқатты - идеяның логикалық айтылуы, спекулятивтік үғымдардың 
өзін-өзі ашуы, өзін ойлайтын субстанция. Г. Гегельдің «өзінен өзін 
танитын ақыл», деп санайтын принцип.

Практицизм - пікір мен эрекеттіц парасаттылығы мен істіц 
амалын табу. Тәжірибені принципке айналдыра отырып, теориядан 
гөрі тэжірибе қарекетіне деген бейімділігін көрсету.

Прагматизм (грек. - іс, тәжірибе). Филос. Пайдалы іс- 
тәжірибелер берегін нэтижелер гана ақиқат деп есептейтін 
американдык философияның багыттарыныц бірі.

Р
Рационализм - (лат,- ацыл, ес, аңылестиіік, ойлыақылдылы) 

рациональдық - ақылестілікке жататын, сол арқылы танылатын 
танымныц негізі ретінде карастыратын философиялық бағыт.

Ренессанс (фран,-қайта өрлеу, цайта туу) Италия жэне басқа еу- 
ропа елдеріндегі 15-16 ғг. аралығындағы өнердің даму кезеңін белгілеу 
үшін Якоб Буркхард енгізді.

Рококо - 18 ғасырдағы агартушылық дәуіріндегі еуропа 
өнерінде тікелей сарай зиялылары мәдениетіне байланысты туған 
стиль. Өзінің даму деңгейін эсіресе колданбалы енерде жэне 
суретшілер мен сәулетшілердің көркем безендіру қарекетіне байла
нысты әдстерде іске асырды.

Рефлексия -  ойдың өзінен өз меніне қарай ауысуы.
Романдық, роман стилі (лат. -римділік) Ежелгі Рим мәдениетінің 

негізінен шыққан немесе сол мәдениетпен тікелей байланысты. Ба
тые Еуропа өнерінде ХХП ғғ. алғашқы орта ғасыр көзінде дәуірлеген 
стиль. Атхитектурада романдық стиль күмбез, арка тәріздес түзілімдер 
арқылы жасалынган шіркеулерді, қоргандарды дамытты. Бүл стилде 
салынғандар өздерініа карапайымдылығымен, қатандығымен жэне 
шомбал түрімен ерекше.
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Руханимәдениет- мәдениеттіңматериалдыемесэлементтерінің 
жиынтығы: ережелер, үлгілер, эталондар, мінез-кұлық үлгілері 
жэне нормалары, қүндылықтары, салттары. Символдар, мифтер, 
білімдер, әдеттер, дэстүрлер, ұғымдар, теориялар, мақсаттар. ар- 
мандар жэне т. б.

Руханилық - жеке түлғаның мінез-қүлығының мэнін жэне 
уәждемелерін сипаттайтын ерекше адамдылыққа тэн сапа.

С
Семантикалық мәдениеттану - жеке түлга мен коғамның 

аралық байланыс күралы ретіндегі мәдениет феномендерін 
зерттейтін мэдениеттанудағы багыт.

Сакрализация (лат. - щсиетті). Діни түрғыда - заттар мен 
қүбылыстарға, адамдарға «қасиетті» мазмүн беру. Саяси жэне 
қоғамдық институттарды, элеуметтік жэне гылыми ойларды жэне 
өнерді, түрмыстық қатынастарды діни ықпалдарға бағындыру. Діни 
уағыздарда кұдайга багынышты болуды білдіреді. Оның белгісі 
ретінде. мысалы, түрлі дэріптеудің. құрметтеудің өзі өзге уакыттагы 
карапайым эдет-гүрыптар трансценденттік, эулиелік мәнге ие болу- 
ын алуға болады.

Секуляризация - қогамның, жеке адамның дін ықпалынан 
арылуы; шіркеу меншігінің мемлекеттік меншікке ауысуы; белгілі 
бір карекет өрістерінің діннің ыкпалынан арылуы.

Семиотика - (грек. - белгі, нышан) табиғи жэне жасанды 
тілдерді таңбалар жүйесі ретінде карайтын, сондай-ак жалпы 
таңбалар жүйесін зерттейтін ғылым.

Скепсис (грек. - анықтап қарау, ойлану) күмэндану, сенбеу. Кез 
келген танымды күмэнға, күдікке алатын, обьективтік ақиқаттың 
болу мүмкіндігіне күмән, шек келтіретін бағыт.

Символ - (грек) 1) қогамдык топтардың мүшелерінің шартты 
түрде танылатын заттык белгісі; 2) белгілі бір бейненің, үғымның, 
идеяның заттық немесе кимыл қызметін атқаратын шарзты белгісі; 
3) белгілі бір идеяны камтитын көркемдік бейне.

Синкретизм (грек. - қосу, біріктіру) алғашқытүрмыстық 
мәдениетті айырықшаландыратын қасиет. Белгілі бір 
күбылыстардың дамымаған жағдайдағы бөлінбейтіндігі. Мыс. 
Адамзат мәдениеттнің алғашқы даму сатысындағы өнердің му
зыка, эн, поэзия, би болып бір-бірінен бөлінінбеген уақыты:
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баланың бастапкы даму барысындағы психикалык функциясының 
бөлінбеген күйі.

Символды интеракционизм - адамдық қарекет, адамдардың 
өздері беретін мағыналарға сэйкестік негізде жүзеге асады дейтін 
әлеуметтік-мәдени шындықты түсінудегі теориялық түрғы; 
бүл магыиалар жеке адамдардың арасындагы өзара әлеуметтік 
карекетінің (интеракции) өнімі. Негізін салушылар:Дж. Мид (1863- 
1931), Г. Блюмер (1900-1987).

Симулакр (симулякр, лат. Simulate, фраиц. магынасында  
«ж алган зат», «бос түр») - жоқты бейнелеу, ақиқатында жоқтың 
бейнесі; симулакр - гипершындықтың бір бірлігі.

Субмэдениет - белгілі бір халықтың, үлкен әлеуметтік топтың 
жалпы мэдениетінің қүрамдас бөлігі. Олардың құндылықтарының, 
идеалдарының, шамаларының, символдарының жиынтығы.

Т
Талғам - адамның көркем шығармашылықтағы, адамдардың 

мінез-қүлығындағы кереметтілікті жэне ұсқынсыздықты түсінуге 
жэне бағалауға деген қабілеттілігі.

Тас ғасыры -  адамзаттың еңбек қүрал-саймандарын жэне қару- 
жарақты тастан әзірлеген ең ежелгі жэне ең ерте кезендегі дэуірі.

Темір ғасыр - темірден жасалған еңбек күрал-саймандарын 
жэне қару-жарақты даярлаумен байланысты адамзат қоғамының 
дамуындағы металлургиялық дэуір.

Толеранттылық - бөтен мәдениеттердің нормаларына, 
қүндылықтарына өзгеше көзқарастағыларға шыдамдылық, басқа 
нэсілдің өкілдерінің сенімдеріне, өзге өмір бейнесін аддын-ала 
теріске шығармау, өзге сенімге шыдамдылық таныту жэне оны 
құрметтей білу.

Тотем - (үндіс тілінде - «опыцруы ) адамдардың нақты туыстық 
жақындықта болатын тірі организм, немесе түтас бір сыныпқа жа- 
татын зат. Алғашқы адамдардың нанымындагы қүдай деп санала- 
тын айуан, өсімдік немесе зат.

Трансцендентальдық - (лат. - аттал кетушілік, меж е- 
ден асып кетушілік). Филос. Канттың, тэжірибеден алынбаса да 
тәжірибеге ықпал жасайтын о баста есте бар нэрсені белгілейтін 
философиялық үғым; трансдендентальдыктың түрлеріне кеңістік
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пен уақыт, себептілік, қажеттілік сияқты басқа да категориялар жа- 
тады.

Ф
Феномен - (грек. - келіп көрінетін құбылыс, дәл осында). Фи- 

лософияда - санада болатын субъективтік және сезім тэжірибелері 
арқылы ұғынуға болатын құбылыс (феноменолизм). Сирек, 
әдеттегіден тыс, төтенше құбылыс.

Фетишизм - (фр, - идол, талисман, сщырлъщ). Сенушілердің 
түсінігінше материалдықзатгарғаберілген жаратылыстан тыс сиқырлы 
күш, қасиеттер. Француз ағартушылары фетишизм тікелей жабайы- 
лыққа байланысты діннің архаикалык түрі ретінде қарастырады. Ге
гель үшін, фетишизм - сиқырлау, сикырлы қүралдардың көмегімен 
адамдардың табигатқа жаңамалай үстемдігін орнатуда өзінің қажет- 
тілігіне жеткізетін діннің алгашқы өзіндік түрі.

Функционализм - ойсыз міндетті түрде орындалатын қызмет, 
кызметтілік.

Экзистенция (лат. - гұмыр кешу). Кез келген тысқы нэрсенің 
объективтендірілген түрі, не баламалауға болмайтын, адам әсерлерінің 
тасқынын, ішкі тұлғалық болмысының ақиқатын білдіреді. Вүл 
логикалық түрғыда берілмейтін «Мен» ақиқаты. Ғүмыр кешудің ба- 
сты қасиеті оның жалғандығы (временность) ақырғылығы. Термин ең 
алғаш рет С.Кьеркегор философиясында пайда болды.

Эмпирия (грек. - тәжірибе) адамныңтәжірибесі, сезім мүшелері 
арқылы сыртқы дүниені кабылдау; экспериментген өзгеше, карапайым 
табиги жағдайда жүргізілетін бакылау.
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