
12. Қазақстан 

Республикасындағы 

жаңа мәдени 

үрдістер



Шын мәнісінде, 1991 жылдан Қазақстан үшін Күн атып, 

тәуелсіздік заманы келді. Қазіргі постиндустриалдық 

қоғамда әдеп негіздерінің,  тұлға мен қауымның, 

әлеуметтік тұтастықтардың арасалмағы түбегейлі 

өзгерістерге ұшырады. 



Ақпараттық қоғамда Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 

даралану (индивидуализация) үдерістері бұрын-сонды 

болмаған қарқынға ие бола бастады.  



Жаңа әлеуметтік жағдайда коллектившілдіктің бұрынғы 

формалары (социализм, корпоративтік құрылымдар, 

аграрлық мәдениеттен қалған қауымшылдық, т.т.) 

өздерінің нормативтік мүмкіндіктерінен айырылып, тарихи 

шектілігін анық аңғартты.



Индивидуалдану жағдайындағы теңсіздік таптық сипатынан 

айырылып, тұлғалық белсенділік пен жасампаздыққа 

негізделе бастады. Марксизм тілімен айтқанда, тапсыз 

капитализм орнықты. 



ХХ ғасырда бірнеше жаңа мифтер өрістеді. Солардың 

біріне мұқтаждықтан арылған, тұлғалық қатынастар 

құқықпен үйлесімді реттелген мұрат қоғам туралы утопия 

жатады.



Индивидуалдандырылған мәдени-әлеуметтік бірлестіктің 

өзіндік санасына постмодернизм жатады. Өйткені 

соңғының негізгі қағидаты – орталықтандырудан бас 

тарту. Соңғы жылдары постмодернизм жан-жақты 

талқыланды және арнаулы әдебиет те жеткілікті.



Адам мен әлеуметтік тұтастықтың арасындағы мәдени 

үйлесімділіктің бұзылуынан туған құнсыздану мен 

жатсынудың жаңа формалары Қазақстан сияқты жаңа 

қалыптасып келе жатқан қоғамдарда ерекше байқалады. 



Бұл мәселені басқаша қарастыратын ұстанымдар да 

жеткілікті. Әсіресе, этноцентристік дүниетанымда  

жекешілдік, Меншілдік ұлт мүддесіне қарсы келеді деген 

ой айтылады. Қазақ ұлтының жалғыз мемлекетінде 

бірегейлену этникалық деңгейінде өту керек делінеді. 



Алайда, ұлттық бірегейлену абстрактылы ұран болып 

қалмауы керек. Ұлттың өзі адамдық Мен төңірегінде 

заман талаптарына сай модернизацияға ұшырап отыруы 

қажет. 



Утопиялық коллективизм мен бұрмаланған жекешілдіктен 

басқа Мендік сезім өркениеттілік құндылықтарымен 

үйлесімді тоғысқан қоғамға өту күрделі үдеріске жатады. 



Индивидуализм тұлғасыздандырылған әлеуметтік 

жүйелермен үйлеспегенімен, мәдени архетиптерге 

(«коллективтік бейсаналық негіздер»), ұлттық діл мен рухқа, 

комплиментарлық бірегейленуге әр уақытта сүйенеді. Сол 

себепті әрбір жеке адамға ұлттық тарих пен мәдени мұра, 

мифтер мен аңыздар, батырлық жырлар т.т. ауадай қажет.



Орталықсыздандыру (постмодерндік) мәдениетінде 

басқарушы және бақылаушы орталықтардың құрсауынан 

босаған индивид үшін таңдау мүмкіндігі ұлғайды. 



Осыдан бұрын аталып өткендей, Қазақстандағы 

тоталитарлық жүйені қазіргі өркениеттілік үлгілерімен 

(нарық, азаматтық қоғам, демократия, т.т.) ауыстыру 

жергілікті элитаның белсенділігімен және қол жеткен 

тәуелсіздікті нығайту ұрандарымен жүргізілді. 



Қазақстанда бұрын «ауыл - ұлт тірегі» деген тіркес 

«ұлтжанды» интелегенция өкілдері тарабынан жиі 

айтылады. Ауыл шаруашылығына жүргізілген 

деколлективизациядан соң оның да мәнділігі азайып, 

ауылды жаңғырту бағдарламасының жағымды 

мүмкіндіктері де бар екенін мойындау қажет. 



Орталықсыздандырылған дискурс постмодеріндік 

әлеуметтік мәдениеттің басты белгісіне жатады. 

Адам – негізгі капиталға айналды және бұл жай айтыла 

салған сөз емес. 


