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MANGILIK EL (МƏҢГІЛІК ЕЛ) AS
A NEW STAGE OF SPIRIT EVOLUTION
Annotation. The philosophical analysis of most major aspects of anthropogenous civilization’s history in
country image’s context or, in other words, national and state identity, is given in this article. The essence and
importance of dialogue between traditional, industrial, postindustrial social-cultural realities (SCR) and such
authentic constants as “Еңбек” (work), “Аналық” (Great Feminine) и “Ұлт” (derivate from “ұл”) (Great
Machismo). Existential-essential basis of Kazakhstan's philosophy and science is analyzed.
Speaking of images, the authors would like to build the social-cultural cosmos and understand in this space the
place, contribution and mission of the independent Republic of Kazakhstan and its people. Successful decision of
these tasks, in many respects, depends on the choice of adequate strategy and tactic, i.e. such paradigm, which
assumes clear vision of development’s perspective.
The provision is proved, that having passed from make-or-break period of matriarchy (Аналық) through
beautiful time of patriarchy (Ұлт), the independent Republic of Kazakhstan come in a new stage: Mangilik El
(Мəңгілік Ел), which synthesize all the best of the previous eras in large scale.
The chosen foreshortening promotes studying of a problem in cultural, historical and metaphysical (deep
philosophical) measurements, on the base of humanbeing.
The task is setting: comprehension of historical destiny of the independent Republic of Kazakhstan from a
position of social and philosophical knowledge, which assume studying of universal laws and properties of socialcultural reality, considered in integrity and interrelation of the society and culture in the context of national idea
Мəңгілік Ел (Mangilik El).
The provision is proved, that authentic constant Мəңгілік Ел (Mangilik El) accumulates the value of such terms
as “being”, “infinity”, “people”, “state”, and “society”. And consequently, the idea in which life and death, reality
and existence, general and special are indissolubly bound, is claimed in regional (Kazakhstan) and in civilization
(universal) perspective.
Keywords: Mangilik El (Country for Ages), work, Farabi-studying, Kazakh philosophy, Turk philosophy.
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«МƏҢГІЛІК ЕЛ» – РУХАНИ ЭВОЛЮЦИЯНЫҢ ЖАҢА САТЫСЫ
Аннотация. Мақалада ел тағдыры, немесе ұлттық-мемлекеттік сəйкестік аясында антропогенді өркениет тарихының маңызды аспектілеріне философиялық талдау жасалады. Дəстүрлі, индустриалды жəне
индустриалдықтан кейінгі əлеуметтік-мəдени ақиқат (ƏМА) диалогының жəне Еңбек, Ұлы Аналық Бастау
жəне Ұлт сияқты барабар константалардың мəні мен маңызы ашылады. Қазақстан философиясы мен
ғылымының экзистенционалдық-эссенционалдық негіздемесіне талдау жасалады.
Авторлар кішкене бөлшектерден бірыңғай əлеуметтік-мəдени əлем жасап, осы кеңістіктегі тəуелсіз
Қазақстан Республикасы мен оның халқының орнын, үлесі мен тағдырын түсінуге тырысқан. Бұл міндет193
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терді ойдағыдай шешу тиісті стратегиялар мен тактиканы, яғни даму перспективасын анық көруді болжауға
болатын парадигманы таңдауға байланысты.
Тағдыршешті Аналық кезеңнен тамаша Ұлт кезеңі арқылы тəуелсіз Қазақстан Республикасы жаңа
кезеңге, атап айтқанда: алдыңғы дəуірлерден ең үздіктерін кең ауқымда жинақтайтын Мəңгілік елге аяқ
басты деген болжам негізделеді.
Таңдалған ракурс мəселені адам Болмысының маңызды негіздемелеріне сүйене отырып, мəдени-тарихи
жəне метафизикалық (терең философиялық) өлшемде зерттеуге көмектеседі.
Тірек сөздер: Мəңгілік ел, ұлт, еңбек, фарабитану, қазақ философиясы, түркі философиясы.

Бірлік ғасырлар бойы қазақтардың мемлекет құрудағы ұлттық идеясы болған. Руларды,
жүздерді, біртұтас кең байтақ территорияны қорғауға қабілетті құдіретті мемлекетке біріктіру
билер, батырлар, хандар басқарған халықтың арманы болды. Əрине, бейбіт өмірде де рулар
арасында дау-тартыс болып тұрған, бірақ ортақ жаудың алдында қазақтар бір күшке біріге білген.
Қазақ халқының бұл терең негіздері қазіргі мемлекет тарихында заңды дəлелге ие.
Жалпылық біртұтастық ретінде адамзаттың негізіне əкелетін болса, онда қайталанбастық,
айрықшалық Ұлы Даланың кең территориясындағы этникалық қауымдастықтардың тарихимəдени дамуындағы ерекшеліктің себебі болады. Ол қазіргі «Ұлы Дала елі» деген халықтық атауға
ие болған Ежелгі жерге əкеледі.
Қазақтар мен Қазақстанның күрделі жəне қайшылыққа толы тарихы философтар, ғалымдар,
əдебиет пен өнер саласындағы қайраткерлер назарында жүрген үлкен мəселе болып табылады. Ол
оған қоса мемлекеттік қолдау тапты: «Қазақстандықтардың тарихи санасы біртұтастандыруға,
өткен шақ, қазіргі кезең мен болашаққа деген патриоттық қатынасты қалыптастыруға жұмыс істеуі
тиіс. Біздің тарихты қабылдауымыз біртұтас, позитивті болып, қоғамды ыдыратпай, керісінше,
жұмылдыру керек. Ұлттық рухты тиісті жоғары деңгейге көтеру үшін біздің шынайы тарихымыз,
мəдениетіміз бен дініміз қандай екенін анық ұғынуымыз керек. Қазақтардың ұлттық тарихы мен
этногенезін мыңжылдықтар бойы қалыптасқан ортақ ажырамаған үрдіс ретінде қарастыру керек»
[1].
Бұл сұрақтар тек тарих аясында ғана маңызды емес, олар жаһандану жағдайында ерекше
өткірлікке иеленуде. Мəселенің маңыздылығы ішкі саясатта ғана емес, сонымен қатар сыртқы
коммуникациялық байланыстарда да, дəлірегін айтқанда: ұлттық-мемлекеттік бірегейлік қырынан
да анықталады. Сол себептен Қазақстан Республикасының əлеуметтік-мəдени шынайылығын
ұғыну жəне қайта ұғыну философиялық-ғылыми танымның өзекті міндеті болып табылады.
Бұл мəселені өркениетті (жалпыадамзаттық) өлшем бойынша қарастыратын болсақ, онда
əлеумет екі, яғни дəстүрлі жəне индустриалды кезеңдерден өтіп, ендігі постиндустриалды даму
жолына түсіп отыр. «Кезеңдердің ауысуы жəне, сəйкесінше, əлеуметтік шынайылықтың өзгеруі
біреуінің толықтай жойылып, екіншісінің аяқ астынан пайда болуын білдірмейді. Бұрындары
қалыптасып қойған қалдық ретінде емес, ол жаңаның негізі рөлін атқарады. Бұл Жердің шынайы
хронотопында көптеген ұрпақтармен сақталып келетін ұзақ үрдіс болып табылады. Бұл үрдістің
дамуы өтпелі кезеңді, трансформация мен қолда бар негіздердің өзгеруінен тұрады. Тарихтың
белгілі бір бөлігінде кезеңдер мен əлеуметтік шынайылықтың ауысуымен анықталатын белгілі бір
жаңа дүние қалыптасады. Басқаша айтқанда, түрлі жергілікті нұсқалардан тұратын мəдени-тарихи
үрдістер дамуының континууымдылығы тиесілі болып келеді.
Континуумдылық, яғни сабақтастық жалпылық байланыс ретінде жалпыадамзаттық өркениеттің мəнін, оның өміршеңдігін қамтамасыз ететін байланыстырушы түйін болып табылады» [2, с.
242]. Біздің ойымызша, осы іспетті теориялық жəне əдіснамалық əдіс «өмірлік əлемнің» шешуші
мəселелерінен шыға білу үшін тиімді болып келеді.
Постиндустриалды əлеуметтік шынайылыққа келетін болсақ, онда оны философиялықғылыми қоғамдастық түрлі жолдармен сипаттайды: модернизацияланған тұрақсыз қоғамдар;
тəуекелі жоғары қоғамдар; тұтынушы қоғамдар; білім қоғамы; постсекулярлы əлем; ақпараттық
қоғам; «төртінші формацияның қоғамы» жəне т.б.
Бұл жерде барлық анықтамаларды талдау міндеті тұрған жоқ. Біздің ойымызша, барлық
анықтамалардың қолданылу жөні бар. Қоғамды құқықтық, экономикалық жəне экологиялық
мəдениет тұрғысынан зерттеу жағда йында модернизацияланған тұрақсыз қоғамдар, тəуекелі
жоғары қоғамдар немесе тұтыну қоғамдары сияқты сипаттамаларды қолдану орынды болып
келеді. Басқа жағдайларда мəдени жəне білім беру салаларын талдау жағдайында білім қоғамы
немесе ақпараттық қоғам анықтамаларын қолдану қолайлы. Діни жағдай тарапынан қарастыратын
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болсақ, онда «постсекулярлы əлем" терминін қолданған дұрыс.
Қорытындылай отырып, бүгінгі таңда мемлекеттік имидж немесе ұлттық-мемлекеттік
бірегейліктің аясында жалпыадамзаттық өркениет тарихының маңызды қырларын білдіретін жаңа
шарттардағы жаңа көзқарас қажет болып табылады. Бұл мəселелердің сəтті шешілуі орынды
стратегиялар мен тактикаларды, яғни даму артықшылықтарын білдіретін парадигманың
таңдалуына байланысты болып келеді.
Мұндай болжам бізде бар. Ол барлық халықтар жəне елдермен жақсы көршілік қатынастарды
сақтай отырып, қазіргі таңда еліміздің жаңа қазақстандық жолмен дамып келе жатқандығы
байқалады. Бұл жерде дəстүрлі, индустриалды жəне постиндустриалды əлеуметтік шынайылық
өзекті мəселе деңгейіне көтерілгені дəйек болып табылады. Бұл жерде əрбір əлеуметтік
шынайылыққа тұтастай талдау жасаудың қажеті жоқ, сондықтан негізгі фактілерді ғана көрсетіп
өтеміз. Бірінші кезең туралы айтатын болсақ, Қазақстанда дəстүрлерге үлкен жауапкершілікпен
қарайды. «Тарихи дəстүр мен экономикалық мүмкіндіктер сыртқы саяси міндеттерді қою негізіне
айналған, жəне онда негізгі жəне маңызды рөл атқарады. Бұл міндеттерді Елбасымыз бірінші
қатардағы міндеттер ретінде қойып, олар өз кезегінде Қазақстанның сыртқы саяси концепциясынан көрініс тапты.
Дəстүр Қазақстанның ЕҚЫҰ-да төрағалық етуінде жариялаған ұранының құрамдас
бөлшектерінің бірі болып табылады (төрт «Т» - «траст» (сенім), «традишн» (дəстүр), «толеранс»
(толеранттылық), «транспаренси» (транспаренттілік). Бұл қағидалардың негізінде Ұлттық бірліктің
доктринасы да қалыптасқан» [3].
Басқа мысалы – бұл еңбекке деген қатынас, ол өз кезегінде философиялық жəне ғылыми
таным тұрғысынан түрліше түсіндіріледі. Шынайы дəстүрде еңбек ету үрдісін білдіретін бастапқы
сөз «жұмыс» болатын, ол өзінің мəні бойынша «көз қорқақ – қол батыр» орыс мақалына жақын
еді. Еңбек тек тіршіліктегі қажеттілік түрінде ғана емес, ал рухани қажеттілік, адамды шыңдататын
жəне өркендететін қызмет ретінде түсінілу үшін көптеген мыңжылдықтар керек болды. Қазақ
тілінде ол «еңбек» (бектерден шыққан бек) сөзімен аталып, жоғары шенділік, «тым», «нағыз»
деген ұғымдарды білдірді.
2012 жылы «біздің қоғамымыз жаһандық тұрақсыздық, жаңа ғасыр жағдайында жаһандық
дауылдарға төтеп беру үшін қандай болуы тиіс?», «Біздің іске асырылмаған қорларымыз бен
мүмкіндіктеріміз қандай? Əлеуметтік саясат тұрақты жəне жасампаз болу үшін не істеу керек?»
деген сұраққа жауап бере отырып, Қазақстанның Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Жалпыға ортақ
еңбек қоғамын қалыптастыру қажеттілігін атап өтті. Сонымен, ХХІ ғасыр жəне жаһанды
бəсекелестік жағдайында еңбек қоғамның игілігіне жағымды ықпал ететін «шешуші ұлттық
фактор» ретінде жарияланған [4].
Қазақстандық жобада уақыттардың үйлесімділігін білдіретін үшінші мысал – бұл адам
болмысының мəнін қалыптастырушы əйел жəне еркектік бастамаларының үйлесімді өзара
əрекеттесуі. Антропогенді өркениеттің тарихында мұндай шешуші бастамалар «матриархат» жəне
«патриархат» анықтамаларынан көрініс табады. Əйелдің мəртебесі, сəйкесінше матриархаттың
тарихи мəні орасан зор. Бұл – жалпыадамзаттық өркениет қалыптасуының басы болып табылады.
Өзінің логикалық жалғасын тапқан матриархаттың мəндік ерекшелігі сол кезеңде басты
сұрақтарға, соның ішінде болмыс мен тіршілік туралы дискурсқа жауап болып табылды. Бұл
жағдайда антропологиялық, əлеуметтік мəдениеттану рухани эволюцияның маңызды сатысы
ретінде анықталады, өйткені, адамзат өзінің келесі мəдени-тарихи дамуының импульсына иеленіп
келеді.
Өкінішке орай, қазіргі таңда мұндай жалпы мəнді негіздер барған сайын ұмытылып бара
жатыр. Тек еуразиялық континент қана оларды сақтай білді, онда екі Ұлы Бастама да дами алды,
оның дəйегі ретінде тілдік материал мен фактологиялық мəліметтерді қарастыруға болады.
Мысалға, Бартольдтың ойынша, көшпенділердегі əйелдердің отырықшылармен салыстырғанда
жағдайы жақсы, өйткені, ол ерінің сенімді көмекшісі, қатыгез өмірдің жүгін бірге арқалаушы
болып келеді [5, 179 – 180 б.]. Матриархат негіздерін сақтап қалу көшпенді менталитетте қыздың
болашақ ана болуымен байланысты болып келеді. Қызға қарап тектің, жүздің, халықтың, ұлттың
тағдыры түзеледі. Бұл ой «Қыз – ұлтты ұрпақпен ұластыратын ұлы күш»; «Қызды құрметте. Қыз болашақтың анасы, арғы ұрпақтың əжесi» жəне т.б. мақалдардан көрініс табады.
Аталғанның бəрін философиялық тілге ауыстырсақ, Ана Ұл туып, ол кейін Ұлтқа ұласты.
Басқаша айтқанда, Ұлы əйел бастамасы мен Ұлы еркек бастамасының одағы ретінде антропологиялық əмбебаптылықтың қайнар көздері сақталған. Бұған өз кезегінде футурологиялық
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жобаның мəні негізделген. Оның ауқымдылығы мен маңыздылығы қазіргі адамзат үшін өзекті
мəселелермен теңестірілген (ядролық қарусыздандыру, əлемдік жəне дəстүрлі діндер съезі
идеялары жəне т.б.)
Екінші кезеңге келетін болсақ, онда оның қалыптасуы мен дамуы таңғажайып индустриалды
қоғам құрған жəне тарихтың төріне ғылыми-техникалық үрдісті шығарған Батыстың жетістігі
болып табылады. Патриархаттың органикалық бірегейлігі, типологиялық ерекшелігі онтологиялық
тұрғыдан (А.Хамидов) «оның өзін өзі дамуының жоғарғы динамикалылығын тудыратын тұрақты
қарама-қайшылық» ретінде анықталады [6, 61 б.]. Оның қалыптасуы мен дамуы жетекші алғышарт
ретінде əлемнің жаңа қалыпқа еніп, материалды өркениет жолында жетістікке жететін шартты
ұстанады. Бұл кезеңнің орталық түйіні экономикалық фактордың басымды дамуын сипаттайтын
қала болып табылады.
Сонымен, индустриалды өркениет бастапқы мəні мен қайнар көзінен айырылған ғана емес,
сонымен қатар одан саналы түрде бас тартқан дəстүрлі əлеуметттік шынайылықтың антитезисі
болып табылады. Мысалға, индустриалды қоғам еңбектің баламасы ретінде «демалыс қоғамын»
«еңбектен кейінгі қоғам» концепциясын ұсынып отыр [7]. Ол адамзат тегінің жоғалуына əкеліп
соқтыратын гей-некелер мен басқа да жағымсыз үдерістерді заңдастырып келеді. Жəне де ол
өркениеттің келешегі ретінде постиндустриалды əлеуметтік шынайылықты жаратпақшы.
Бұл жағдайда Қазақстан индустриалды өркениеттің керемет өзгерістерінен нені қабылдап, нені
қабылдамады деген сұрақ туады. – Əлеуметтің ажырамас бөлігі бола отырып, Қазақстан Республикасы жүріп жатқан трансформациялардан басын алып қаша алмады. Ол модернизацияның жолына
түсіп, индустриалды-инновациялық экономика мен жалпыға ортақ еңбек қоғамын қалыптастыруда
жұмыс істеп келеді. Жаһандану мен ғылыми-техникалық жетістіктердің үзіліссіз жарысы кезеңінде
философиялық-ғылыми қоғамдастық өзінің бар күш-жігерін қазіргі таңның мəні мен руханиізгіліктік келбетін қалыптастыратын отандық жəне əлемдік философиялық ойдың қазынасын
ұғынуға жұмсап жатыр. Осылайша ол технократиялық менталитеттің бейтараптануына ықпал
етеді, өйткені, техниканың əрі қарай өрістеуі апатқа əкеліп соқтыруы мүмкін. Оның мəнін «адамəлем» біртұтасты қатынас құрайды. Бұл жағдайда адам, қоғам мен əлеумет ішкі жəне
экзистенциалды деңгейді қоса есептегенде өзінің толыққандылығымен түсіндіріледі.
Мысал ретінде философия мен ғылымның фарабитану, қорқыттану, абайтану жəне
шəкəрімтану, қазақ философиясы, түркі философиясы, көшпенділіктітану, тəңіршілдіктітану
сияқты салаларын келтіруге болады. Бұл салалардың мамандары, тарихшылар, философтар,
өнертанушылар жəне басқа да ғалымдар қарқынды зерттеулер жүргізіп келеді. Бұл салада түркімоңғол халықтарымен, жəне батыс номадологиясымен салыстыру зерттеулері өте жемісті болып
келеді [8]. Сонымен, Қазақстанның философиялық-ғылыми білімі «рух туралы» ғылымдардың
кешені ретінде дамып, адамзатқа қажетті болмыстың маңызды мəселелерін шешуге өз септігін
тигізіп келеді.
«Адамзаттың тарихында орасан зор оқиға орын алды: Жер ғаламшары Эволюцияның жаңа
сатысына шықты. Бұл жағдай барлық адамдардан өз əрекеттері үшін ғана емес, сонымен қатар
эмоциялары мен ойлары үшін жауапкершілік танытуларын талап етеді» - деп, жазады дербес
зерттеуші Едіхан Шаймерденұлы Сəбит [7, б. 3]. Біздің ойымызша, автордың жаңа мəдени-тарихи
сатының ұлы əйелдік бастамасымен байланыстыратын көзқарасы өте орынды жəне əділетті болып
келеді. Өмірдің бастамасы анадан басталады, сол себептен əйел-аналар космостан ақпарат алуға
өте қабілетті болып келеді. Бұл білім оларға қоғамдық санаға едəуір ықпал етіп, адамзаттың
эволюциялық жолында түкпірлерден шыға білуіне мүмкіндік беретін болады. Сондықтан да
алтыншы сатының эволюциялық қағидасына, яғни «Қайырымдылыққа» аналық бастама тəн болып
келеді [9, 112 б.].
Айтылғанның бəрі аналық бастаманың мəні түбегейлі өзгеріп келе жатқанын білдіреді.
Дəстүрлі əлеуметтік шынайылықта ана ең алдымен ошақ мен жайлылықтың сақтаушысы ретінде
қалыптасты. Неоматриархат жағдайында ұлы аналық бастама эволюцияның жаңа рухани-ізгіліктік
сатысын басынан кешіру керек. Бұның мəні ең қиын рухани сатыларға шығудың ең күрделі
міндеті мен талабы ұлы аналық бастамаға жатқызылуына негізделеді.
Сонымен, балалықтан керемет жастыққа қадам баса отырып, адамзат жаңа сатыға шығып
отыр: бұрыңғы кезеңдердің ең жақсысын синтездеген постпатриархат немесе неоматриархат.
Аталмыш зерттеудің аясындағы адам болмысының пəндік өрісі матриархаттың руханипрактикалық тұтатыстығы жəне патрилокальді кезеңнің рухани-танымдық кеңістігін қамтитын
континуалды өрістен тұрады. Зерттеудегі бұл бөлу шартты болып келетіні белгілі. Оған қоса, ол
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келешектің мəнді негіздерінің одан əрі рельефті рефлексиялануы үшін қажетті болып келеді. Одан
бөлек осы іспетті стереоскопиялық көзқарас адамзаттың келешегін философиялық жəне ғылыми
тұрғыдан көруге мүмкіндік береді. Соған қарағанда əлеуметтік шынайылықты орынды түсіне алу
осы жалпылама біртұтастықты назардан тыс қалдырмағанда ғана мүмкін бола алады. Синхрондық
аспектіде теориялыққа түйінделген көзқарас оның негізгі үдерістері мен қағидаларын анықтауға
жəне адамзат дамуының жаңа жолы ретінде болжамдық үлгіні ұсынуға мүмкіндік береді. Осыдан,
тəуелсіз Қазақстан Республикасына адамзатты болашаққа жетелейтін жолын анықтаушы рухани
элита болып тағайындалу маңдайына жазылған деген қорытынды жасауға болады.
Ақыл-ойы жетілген адамзат болжамдық үлгілердің мəнін білдіретін біршама сөздерді де
құрастырған болатын. Арман, фантазия, утопия, болжам, идея мен басқалары да дүниетанымдық
бағдарларға байланысты баламалы түсіндірмелерден тұрады. Бұл басқа құндылықтар мен идеялар
теңдесетін басты идея мен міндет болып табылады: ол қоғамды жаңа белестерді бағындыруға
шабыттандырады. Қайық желсіз тоқтап қалса, адамзат та жоғарғы идеясыз өзінің рухани жəне
интеллектуалды дамуында тоқтап қалады.
Біздің негізгі тірегіміз, қасиетті қазынамыз «ардакты Мəңгілік еліміз» болып табылады.
Шекарамыздың он төрт мың шақырымнан астамы біздің Отанымызды біртұтас монолиттей қылды
[10]. Еліміздің басқа игіліктері ретінде халықтың бірауыздылығы (екінші игілік), төл мəдениет пен
ана тілі (үшінші игілік), индустриалды-инновациялық экономика (төртінші игілік), жалпыға ортақ
еңбек қоғамы (бесінші игілік), елордасы Астана (алтыншы игілік), ұлттық қауіпсіздік пен еліміздің
жалпы əлемдік жəне аймақтық мəселелерді шешуге қатысуы (жетінші игілік). Осы
құндылықтардың арқасында біз əрдайым жеңіп, елімізді нығайтып, ұлы жетістіктерімізді
асыратынбыз. Бұл мемлекет қалыптастырушы, жалпы ұлттық құндылықтарға Жаңа қазақстандық
патриотизмнің идеялық негізі негізделеді» [11].
Əрине, «Мəңгілік ел» қазақстандық жолы көптеген жасампаздық міндеттер шешуді ұйғарады.
Ең бастылардың бірі қазақстандық білімнің мəнін өзектендіру, оның мазмұнын қазіргі қоғамға
қажетті шынайы құндылықтармен толықтыру болып табылады. «Стандартизация мен
унификацияның қаупіне не төтеп бере алады? Көп елдерге мысал жəне үлгі бола алатын мəдениет
пен əлеуметтік құрылымның үлгісі мен тəжірибесін əлемге жариялайтын қандай да бір ұлағатты
жəне бірегей фактор» [12, с. 258]. Бұл аймақтық (қазақстандық) деңгейде ғана емес, сонымен қатар
өркениетті (жалпы адамзаттық) ракурстарда қажетті Мəңгілік ел туралы жалпыұлттық идея болып
табылады.
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«МƏҢГІЛІК ЕЛ» КАК НОВАЯ СТУПЕНЬ ДУХОВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Аннотация. В статье проводится философский анализ важнейших аспектов истории антропогенной
цивилизации в контексте странового имиджа, или иначе, национально-государственной идентичности.
Раскрываются сущность и значение диалога традиционной, индустриальной и постиндустриальной
социокультурных реальностей (СР) и таких аутентичных констант, как Труд, Великое Женское Начало и
Великое Мужское Начало («Ұлт» от слова «ұл» - мальчик). Анализируются экзистенциональноэссенциональные основания философии и науки Казахстана.
Авторы стремились, образно говоря, построить из кирпичиков единый социокультурный космос и
понять в этом пространстве место, вклад и предназначение независимой Республики Казахстан и ее народа.
Успешное решение этих задач во многом зависит от выбора адекватных стратегии и тактики, то есть такой
парадигмы, которая предполагает ясное видение перспективы развития.
Обосновывается положение о том, что пройдя от судьбоносного периода матриархата (Аналық) через
прекрасную пору патриархат (Ұлт), независимая Республика Казахстан вступила в новую ступень, а именно:
Мəңгілік ел, синтезирующую все лучшее из предыдущих эпох в крупном масштабе.
Избранный ракурс способствует изучению проблемы в культурно-историческом и метафизическом
(глубинно философском) измерениях, исходя из сущностных оснований человеческого Бытия.
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