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даСТVРЛI МЕНТАЛЬДIК жаНЕ УЛПЫ~ ТАНЫМ

Казактын рттьщ дуниетанымы мен
философиясы сан гасырдан берi хапкы-
мызбен бiрге жасасып келе жаткан фоль-
клоры мен одебиепнде жатканы анык,
Онда халыктын емтр сурген ортасына,
тарихи кеэендерш бастан кешiруiне
байланысты жинакталган кезкарасынын
кер кем формасы керипс табады. Ал, соны
бугiнгi заман талабымен, бугiнгi удерiспен
байланыстыра талдау рттьщ FЫЛЫМЫМЫЗ
бен мсдениеттмгздщ заманауи багытта
дамуына улкен эсер: болары сезсiз. Казак
одебиеттану гылымында дестурш мен-
тальдiк такырыбында шдете зерттеген
гылыми енбектер алi жазыла койгаи
жок, Сонын алгашкы бастамаларынын
бiрi ретiнде белгiлi эдебиеггавушы
талымдар Дихан Камэабекклы, Бауыр-
жан Омархлы, Амантай Шарштердщ
бiрiгiп жазган «Улттык эдебиет жэне
дастурлi ментальшк» атты монография-
сын атауга болады. Кiтаптьщ жауапты
редакторпары - I\P VF А академиктер!
Серпе Кирабаев пев Сейiт Каскабасов.

Vлттьщ одебиепмгзшн аргы-берп
тарихы мен теориясын зерделеп журген
талымдар талай жылгы ез зерттеулерiндегi. . .
досгурш ментальшк моселесше катысты
манызды тмстарпы FЫЛЫМИжинакка
топтастырган. Кiтапта казак халкынын
эр замандагы езiне тан T~PMЫCЫмен
тiршiлiгiне, акыл-ойы мен сана-сеззмгне,
айналадагы дуниенi тануынын одебиеттеп
керппсше жуйелi турде талдау жасалады.
Шыгарма мэтщдершщ олеуметпк, модени,
психологиялык, лингвистикалык кырларын
талдай отырып, iргелес гуманитарлык
гылымдармен поиаралык байланысты да
басты назарда ~стаЙды. Элемдеп пси-
хоанализ, герменевтика, структурализм,
семиотика, т.б. озык гылыми-теориялык
жоне методологиялык мектептердщ казак
одебиетгануында ош кешиен канат жая
коймауына байланысты кiтап авторла-
ры негiзiнен шетелдiк галымдардын
гожтрибелерше суйене отырып зерттеу
жургiзедi. Кiтап негiзгi уш улкен тараудан
T~aды.

Fальгм А.Ш~рiп зерттеген «Эдебв-
тарихи удерiс жане дастурлi ментальшк»
атты алгашкы тарауында «Ментальшк»
~ымыньщ пайда болу тарихына, онын

философия мен модениеттану саласында
колданылуына ерекше назар аударады.
Аталмыш ~ьгмды Еуропа галымдарынын
эр кезенде колдану деректертне тылы-
ми сараптама жасайды. Ал, "аза" мен-
талитетiнiн, калыптасуына эсер еткен
факторпар ретiнде квшпел! еркениетт],
Батыс пен Шыгыс арасынлаты тран-
зиттi жаграфиялык жагдайды, Тэшр-
шiлдiктен калган наным-сентмдер мен
Ислам дiнiнiц ~штаСТЫFЫН атап втедi.
Аталмыш тарауда А.Шарiп осынын
бврш жинакгай келе "аза" эдебиепндеп
~ттьщ ментальшкпн генезисiнiц, эво-
люциясы мен трансформациясыньщ
рухани керцистерш алты кезенге белiп
корсетед]. Моселен, бiрiншi кезеншн. . . . . .
керцпстн, сонау, туркппк тупнепз уакы-
тынан казак хандыгынын капыптасуы
т~сындаFЫ жыраупык поэзиядан тздесе,
екiншi кезенге ХУШ гасырдагы жонгар
шапкыншылыгы мен орыс отаршылыгы
тебе керсеткен чсты белплейдг. Дол осы
уакытта F~IP кешкен Б~ар жыраудьщ
шыгармалары рттьщ бiрiгу идеясыньщ
тупказыгы болганын айтады. Ал, ушiншi
кезенге XIX гасырда казак жмртывын
Ресейшн кол астына ету кезiндегi ортурш
кеэкарас-конпепцнялар Т~РFысында
жырлаган акындарды бiрнеше тоща беледi.
Опар: халыкты ~т-азаттьщ квтерцпске
ундеген Махамбет бастагаи акындар,
отаршылыкка еткзр тiлiмен наразылык
ганыткан Дулат, Шортанбай, ~aттap
бастаган «Зар замаю> акындары. ~ттыц
взiн-взi сактау сарынында жырлаган
Абай жэне агартушылык багыттагы
акындар. Тертiншi кезенге :хх гасыр
басында жетекцп орынга шыккян
саяси курескершк тенденцияны бас-
ты назарга ала отырып, турiкшiлдiк,
миллапшлшк, жэдипшлшк, Алаш идея-
ларын ту eтiп ~cтaHFaH А.Ба~сь~ы,
М.Дулат~лы, Ш.I\~даЙбердi~лы,
F.I\араш, Сг'Горайгырилы, М.Ж~ма-
байклы т.б. акындарды топтастыра-
ды, Бесiншi кезенге Кенесттк YKiMeT
уакьггында тоталитарлык жуй е жаг-
дайындагы таптык мудденщ тасасында
КУН кешкен этностык белгi-сипат-
тарды атайды. Ол белгiлер казак-
кенес акындары I\.Аманжоловтьщ,
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сезiмiн, ой-толгамдарыв зерттеуде бтркатар
гылыми тожзрибелер жасайды, Ол ушiн
опемдеп емтр суру мэдениеп казакка .у::к:сас
кейбiр елдердщ одебиепне шолу жасайды.
Моселен, француздардьщ боданында
болган квшпел! фульбе халкынын
поэзия сындагы пайымдаулардыц
казак акыны Шорганбайдын жыр-
ларымен ундесуi \!ксастыктыц,
тагдырласты ктын дэлел! деген ой
корыгады. Агылшындардын отары
болган Ундгстандагы урду тiлiнде
сейлейтгн халыктыц поэзиясынын
сипатыньщ озгеруiн, цэл бiз сиякты
котамдык формацияны бастан кеппргев
квршшес кЫРFЫЗ, каракалпак елдерi
акындарывыи шыгармашылыгында
«зар замаю> идеясыньщ керипс та-
буын казак акындары жырларымен
салыстыра талдау зерттеудiц гылыми
маныздылыгын арттыра тускен. Fалым
осы тажзрибелер! аркылы тэуелстзшкке
\!МТЫЛFанар халыктын максат-мкрагы,
ой-ниетiнiц оргак болатынын цаяелдеп
шыккан,

Алаштанушы Д.I\амзабек~лы зерт-
теу жургiзген «Турю ментальдiгi жане
казак агартушылыгы» тарауында ХХ
гасыр басындагы ~лт эиялыларынын
жсдитшщшк концепция негiзiнде курес
жургiзуi, багыска бетбхрыс идеясыньщ
багыттары, миллэтшшшк (улmшылдьщ)
кезен каламгерлершщ ой-тзжырымдарын
опардын шыгармаларын талдау аркылы
гылыми сараптаудан еткiзедi. Б~ жана-
шыл идеялар тек казак арасында гана
емес, туркт халыктарынын, м~сылман
елдердщ кебiне канат жайганын айтады.
Fалым Д.I\амзабе~ы бiлiм, атарту са-
ласында жанаша тожтрибелерге жугiнген
жэдитшшшкп хх гасыр басындагы акын-
жазушылардьщ барлыгы колдаганын атап
керсетедi. Осы ретте, Кырым татарла-
рынан шыккан T~a и.гаспринскиЙдiц,
Казан татары Эл-Маржвнидын, казак
8.БекеЙханньщ, А.БаЙт~сыIЧCЛЫНЬЩ,
м.дулат~ыньщ, т.б. жэдитпплдтк агымы-
нын непзшде елдi агартуга сцпрген енбек-
терше ерекше токталады.

Д.I\амзабек~ы сол кезендеп эдебиеттщ
аткарган мiндеттерiн ект топка белiп
I\арастырады. Бiрiншiсi, олеумегпк-идео-
логиялык кызме т. Мунда «казактын емтр
суру салты сырцы куштерден теперiш
керген шакта ОНЬЩхалык ретiнде жойы-
лып кетпеyi ушiн одебиет ~тты ~йыстыру

Серiкзат ДУЙСЕШ' АЗИИ. Дастурл! ментальшк жене \!Лттьщ таным

I\.Беккожиннiц, 8. Гаж гб а е в т-ы н ,
Ж.МолдаFалиевтiц, I\.Мырза 8лидiц,
Ж.Н;}жiмеденовтiц, М.Макатаевтьщ,
т.б, акындардын шыгармашылыгы
аркылы сипатталганына токталады.
Ен сонгы алтыншы кезендт Тауелстз Ка-
закстан Республикасыныв жангырып,
жанару кезiндегi \!Лттьщ квркемевершщ
барлык саласында бейнеленетiн кош-
пелi даугрлердгн дувиетв в ымдык
~дыльщтары екенш атап керсетедь

Галым А.Шарiп акындар шыгармашы-
лыгындагы ~ттьщ мiнез кершют мен
дастурлi менгальдгкпн курделi арака-
тынасын зерделей отырьш, оньщ жы-
раулар поэзиясында, Абай елендерщде,
М.Ж~мабаЙ~лы, т.б. каламгерлердгн
шыгармаларында бейнеленуiне жан-
жакты гокталган.

Белгiлi эдебиеттанушы Б.Омар~лы
зерттеген «Зар заман поэзиясы жане
\!ЛТ ментальдiгiнiц трансформациясы»
тарауында XIX гасырда ел мен жердщ
азаттыгын ансаган акындардын жырлары
аркылы сакгалган модени yqrnдыльтардьII
ой таразысынан еткiзедi. Галымнын
пiкiрiнше «Зар заман эдебиепнщ» негiзi
казактын фОЛЬКЛОРЛЫк м\!ралары
калыпгастырган тол оппозициялык
vымында жатыр. Дулат Бабатайвлы,
Шортанбай Кв н а йи л ы , М\!рат
Менкехлы, 8буб;}кiр Кердерi, Албан
Асан т.б, акындар шьиармашылыгында
молынан кездесетiн «Замав акыр»
т\!жырымыныц \!ШЫFЫ халыктын
отаршылыкка наразылыгынан бас-
талатынын тiлге ти е к етедi. Ал,
«\!лт ментальдiгi - отаршыльщ"а
наразылык жырларыньщ негiзгi \!с-
тыны» дейдг. «Зар замаю> агымынын
екiлдерi шыгармаларындагы Ресей
отаршылыгы басталгаи кездегi елшн
еюге жарылу бейнесшщ керипс табуы,
кешпелi мсдениетпн отырыкшылыкка
ауысуын акырзаманнын белгiсi ретiнде
наразылыкпен кабылдауы калыптаскан
~ЛТТЬЩ дуниетанымньщ кагидалары
негтзлнде жузеге асатын зандылык.
Олардын жырларындагы баскыншы
империянын саясатымен бiрге келген
~мыстьщ жаналыкгарды (акша, самауыр,
т.б.) кабылдамау ~ЫMЫ да сол себептi деп
туйшдейш,

Зерттеушi Б.Омар~лы отаршыльщ
камытын киген казак халкынын сол
кезендеп адебиетте керцпс тапкан сана-
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кызмепне араласканын» айтады. Акын-
жазушылардын жаппай агартушылык
сарынга тускенiнiц себебiн де осыдан
вдейш. Екiншici, слеумегпк-эсгетикалык
кызмет. Б:'tш жерде халыктын квндай
жагдайда журсе де рухани эстетикалык
кажеттцпктен ажырамайтынын тшге тиек
етедi. «Касиет, талгам, тусцпк осы куаттан
калыптасады» деген тр<ырым жасайды.

ХХ гасыр басында жэдипшл ~лт
жанашырларынын халыкгы бiлiм гана
"~T"apaды деген идеяга токтальш,
бiлiМ-6нер алыбы Еуропа уцiле бастауы
казакты кайтсек те карангылыктан
н:~тн:арамыз деген ~мтылыстан туын-
даган едi. Д.l\амзабек~лы олардьщ
Еуропага умiтпенде, кудiкпен караганыв
ай гады. Макс атт ары, «жаксысын
уйренiп, жаманынан жирену» болганын
да назардан тыс калдырмайды.

Енбекте галым хх гасырдын жиыр-
масыншы жылдарындагы модени-рухани
бiрлiктi саралай келiп мынадай тр<ырмдарp
жасайды: Бiрiншiден, Ресейдегi Казан
тецкерiсi туркт халыктарынын идеал-
дарына кайшы келгендiктен сдебиетте
курескерлтк, елшiлдiк сипат терендедг.
Екiншiден, киын кезенде шыныккан
Ресейлiк турiктердiц жадитшшдш баска
сапага кештi. Ушiншiден, большевиктер
бодандаган туркт халыктарында екг одеби
багыт пайда болды. Олар елшiлдiк жэне
пролетарлык адебиеттер едi. Елшiлдiк
багыт рттьщ мунын одебиетте шынайы
бейнелеуге тырысты. Ал, пролетарлык
багыт бiр сипатты болган жок, Арасында
дангаза .у:раншьшдары да болды, сондай-як
алгашында дурмекке iлескенiмен, кейiннен
заманнын кейпiн тусiнiп шошынгандар да
болды.

Корыта келгенде, уш белгiлi одебиет-
танушымыз ар кезен одебиепн гылыми

. . .
сузгшен етК1ЗШ, сол аркылы ~лт мен-
тальдiгiн зерделеген гылыми енбек гума-
нитарлык гылымдар саласындаты осы
такырыпка кызыгушылык тудыратын
кезкаракты кауымга таптырмас деректерге
толы кiтап екентн айткымыз келедi.

Серiкзат ДУЙСЕНF АЗИН,
Л.Н.Гумилев атындагы

Еуразия ~ттьщ университетi
казак одебиеп кафедрасынын

доцентi, фИЛОЛОГИЯ
гылымдарынын кандидаты

***

3ейнета~ытуралы бiлесiз бе?
Алгаш зейнетакы жуйесi xv гасырдын

екiншi жартысында XI Людовикпн пат-
шалыгында болган, Ал, алгаш рет барлык
жумыскерге ортак мемлекеттiк зейнет-
акыны ресми турде Германия канцлерi
отто фон Бисмарк енriздi. Бр 1889
жыл болатын. Кейiннен, 20 жылдан сон
зейнетакы жуйесiнен хабардар болган
кебi ез мемлекеттерiне енriзiп жатты.
Олар: Улыбритаяия, Австралия, Амери-
ка I\.y:paMaШтаттары. Олар Германияга
карагаяда б~ жуйенi мемлекеттерiне кеш
енriздi. Яти, бр елдер хх гасырдын
30 жылдарында зейнетакы жуйесiн то-
лык кiрriздi. Ал, Казакстанга зейнетакы
жуйесi Кенес Одагы аркылы жетп, Ре-
сейге бр жуйенi окелген 1Петр болагын.
Б.у:рьrnдарызейнетакы елге жасаган ерлiгi
yшiн оскери шенi бар адамдарга берiлсе,
кейiннен бр занга езгертулер енгiзiлiп,
1918 жылдан бастап зейнетакы мутедек
жандарга берiлeтiн болган, 1923 жьшдан
бастап корг большевиктерге, 1928 жыл-
дан бастап, тау-кен ici мен токымалык
енеркссште енбек етепндерге берiле бас-
тады. Ал, 1937 жьшдан бастап, барлык
каладаты ~Iскерлер мен кызметкер-
лердщ де колына тидi.

Каззр олемнщ кешеген елдерiнде эей-
нетке шыгу жасы 65 жас больш саналады.
Еуропа мен AI\Ш-та 2060 жылдары зей-
нетке шьну жасын ойелдер yшiн де, ерлер
yшiн 70 жаска жогарылату кезделiп отыр,

Ал, каззрп уакьпта олемдеп ен жогары
зейнетке шыгу жасы - 70 жас. 70-ке дейiн
емiр-езенiмен агып келуге шамасы келген
карт кici зейнетакынын кызыгын сонда
гана кереш.

Элемцеп ен мардымсыз зейнетакыны
Грузия халкы алады. Ол жерде зейнетакы
JwIыI бар болганы 40 допларды гана ~-
райды.

Ал, олемдеп ен кеп зейнетакы дат карт-
тарынын калтасында, Дал осы мемлекет-
те зейнеткерлер айына 2800 долларды
калтасына басады.

Элемдеп ен кеп зейнетакы иесi ретiнде
швед Перси Барневикпн ес.мгн елемей
етуге болмас. Инвестициялык кордын
баскармасында аткарушы больш ~IC
жасаган кезiнде ол езшщ зейнеткерлiк
корына 100.000.000 доллар жинаган.

Ал, Кытайда тек оскери шенi бар карт-
тар гана зейнетке шыгып, езiне тиесiлi
каражатын алады,
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