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УЛУТ - К О О М Д О ГУ  А ДЕП -А Х ЛА КТУ У ЛУ К А Ц -С ЕЗИ М Д И  
К А Л Ы П ТА Н Д Ы РУ У Н У Н  Н Е Г И ЗИ  КАТАРЫ

ИзилдввнYн предметы болуп коомдогу улут эсептелет. ИзилдввнYн максаты катары коомдо- 
гу адеп-ахлактуулук ац-сезимди калыптандыруунун негизи катары женин ачып беруу. ИзылдввнYн 
методдору: изилдвв процессинде системалык, тарыхый, формалдык-логикалык, абстрактуу, анало- 
гиялык жана башка методдор колдонулду. Алынган натыйжалар: макалада ызылдввнYн ЖYPYшYн- 
дв кврсвтквндвй, этностун сакталышы адеп-ахлактуулук ац-сезимдин тарыхый, табигый тYрдв 
сакталышынын шарты болуп саналат. Улутун жоготуу менен анын ордуна башка адеп-ахлактуулук 
ац-сезим пайда болот деген мааниде адеп-ахлактуулук ац-сезим жоголот, анын тYпкY ац-сезим менен 
жалпылыгы аз болот. Мындай процесс тарыхта мурда болгон жана азыр да болуп жатат. Демек, 
улуттун жоголушу бир элдин же адамдын физикалык жактан жок болуп кетYYCYн билдирбейт. Алын
ган натыйжалардын илимий баалуулугу коомдогу адеп-ахлактык ац-сезимдин калыптануусунда улут 
негиз катары кызмат кылуусунда турат. Алынган натыйжалардын практикалык мааниси коомдогу 
адеп-ахлактык ац-сезимдин калыптануусу азыр башкы маселелерден болуп саналат. Аталган тема 
боюнча изилдввлврдYн келечеги туурасындагы сунуштамалар: кийинки илимий изилдввлврдв коомдогу 
адеп-ахлактык ац-сезимдин калыптануусундагы улуттун аткарган ролун терецирээк изилдвв.

Негизги свздвр: улут; коом; адеп-ахлактык ац-сезим; массалык маданият; баалуулук; интел
лект; ааламдашуу; этнос; инсан; этноним.

Н А Ц И Я  - КАК ОСНОВА Ф О РМ И РО В А Н И Я  Н РА В С ТВ ЕН Н О ГО  С О ЗН А Н И Я  В
О БЩ Е С Т В Е

Предметом исследования является этничность в обществе. Цель исследования -  определение 
основы для формирования нравственного сознания в обществе. Методы исследования: в процессе ис
следования использовались систематические, исторические, формально-логические, абстрактные, 
аналоговые и другие методы. Полученные результаты в ходе исследования, сохранение этничности 
является условием исторической сохранности нравственного сознания. В том смысле, что утрата 
нации заменится другим нравственным сознанием, нравственное сознание утрачено и имеет мало 
общего с первоначальным сознанием. Этот процесс происходил раньше и происходит сейчас. Сле
довательно, потеря нации не означает физического исчезновения нации или отдельных лиц. Научная 
ценность полученных результатов заключается в том, что нация служит базой формирования нрав
ственного сознания в обществе. Практическая значимость полученных результатов: формирование 
нравственного сознания в обществе является в настоящее время ключевым вопросом. Рекомендации 
о перспективах исследований по данной теме: углубленное исследование роли нации в формировании 
нравственного сознания в обществе.

Ключевые слова: нация; общество; нравственное сознание; массовая культура; ценность; ин
теллект; глобализация; этнос; личность; этноним.

NATION - AS A BASIS F O R  FO R M A TIO N  M O R A L CO N SCIO U SN ESS IN SO C IETY

The subject o f the study is ethnicity in society. The purpose o f the study is to provide a basis for the 
formation o f moral consciousness in society. Research methods: systematic, historical, formal-logical, abstract, 
analog and other methods were used in the research process. Results: As the author o f the article shows in 
the course o f the study, the preservation o f ethnicity is a condition for the historical preservation o f moral 
consciousness. In the sense that the loss o f the nation will be replaced by another moral consciousness, moral 
consciousness is lost and has little in common with the original consciousness. This process has happened 
before and is happening now. Therefore, the loss o f a nation does not mean the physical disappearance o f a 
nation or individuals. The scientific value o f the results obtained lies in the fact that the nation serves as the 
basis for the formation o f moral consciousness in society. The practical significance o f the results obtained: 
the formation o f moral consciousness in society is currently a key issue. Recommendations on the prospects
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fo r research on this topic: an in-depth study o f the role o f the nation in the formation o f moral consciousness 
in society.

Key words: nation; society; moral consciousness; mass culture; value; intellect; globalization; ethnos; 
personality; ethnonym.

Киришуу. К ы ргы з маданияты на (03yhyh мацы зы  ж ана формасы  бою нча терец этникалы к 
Бойдон калууда) ж ана ошого ж араш а азы ркы  ш арттардагы  адеп-ахлактуулук ац-сезимге Болгон 
ж ацы  чакы ры к массалы к маданият деп аталган нерседен келип чыгат. А зы ркы  учурда, анын ар 
бири, тигил ж е бул даражада, анын мацы зын аны ктайт ж ана бир катар кеп  аны ктамалары  бар.

Изилдеечулук. А ны ктам аларды н ичинен 1998-жылы басы лы п чыгып, А .А .Грицанов 
тYЗген Ж аны  философ иялы к cездYкте берилген бир аны ктаманы  айтууга болот. А л жерде 
«орточо» кеpектеечY ге багы тталган ж ана оригиналдуу продуктуну кецири кайталоо 
MYMKYHЧYЛYГYH сунуш  кы лган руханий ендYPYштYн белгилYY бир тYPYне карата заманбап 
маданият таанууда колдонулган термин» [1, 405-6.]. М ассалы к маданият «орточо» деп аталган 
адамга багы тталганды ктан ж ана ошол эле учурда «оригиналдуу продуктуну кецири кайталоо» 
мYмкYнчYЛYГYне ээ болгондуктан, ал массалы к MYHe3re ээ болуп, ош ону менен бардык 
баш ка маданияттарды, анын ичинде этникалы к маданияттарды  CYPYn чы гарат ж ана маданият 
менен бирге ал моралды к-этикалы к нормаларды н бYTYндeй системасы  сыяктуу маанилYY 
компонентти CYPYn чыгарат. А ны н кеп теген  eзгeчeлYктepYHYн арасы нда эц  сонун бир нерсе 
бар, аны алгач ен ер  ж ай ж ум уш чулары ны н армиясы на тарты лгандар, eздepYHYн туулган ай- 
ы лы ны н топурагы нан ажырап, «:ездук» м аданияты н жараткандар, алар Y4YH тYЗYЛгeн. М урун- 
ку макалабы зда белгиленгендей, «ф еодалды к коомдун салттуу коомдук TYЗYЛYШYHYH бир эле 
мезгилде бузулуш у да кадимки ишмеpдYYЛYк ф ормалары нан ж ана алар менен байланы ш кан 
руханий салттардан аж ы раты лган эл массасы ны н пайда болуш уна ш арт тузген» [1, 405-6.]. Бул 
ж агдай ал тYпкY руханий салттарга ж ана адеп-ахлактуулук нормалары на негизделгендиктен, 
кандайдыр бир этностук м аданиятты н тYпкYЛYГYнeн аларга карама-карш ы лык, атаандаш  
болуп саналганы н айты п турат.

М ассалы к маданият кYчтep тарабы нан жаралган, анын езегун  ен ер  ж ай ж ана ага 
байланы ш кан барды к нерселер тузген. А лар уш ул кунге чейин анын таяны чы  Бойдон калууда. 
А ларсыз адамзатты н мындан аркы прогрессивдуу енугуш у мумкун эмес экендигин мою нга 
алыш ыбыз керек. А л эми техникалы к ж етиш кендиктерден баш тартм айы нча массалык 
м аданияттанбаш тартуугаболбойт, аны андан ары енуктуруусуз адамзат такы рэлеж аш айалбайт. 
Б ирок иштин абалы мы на уш ундай, бул техникалы к караж аттарды  ж ана ж етиш кендиктерди 
колдонуу менен 6из бул техникалы к караж аттарды н ж ардам ы  менен пайда Болгон баалуулук 
системалары н сезсуз кабыл алабыз. Бул, тилекке карш ы, м аданиятты н енугуусундегу  карама- 
карш ы лы ктарды н бири болуп саналат, ал интеллекттин енугуусунун ички логикасы на баш 
ийуу ж ана адамдын м ум кунчулуктерун ты ны мсы з кецейтуучу билимдердин келем унун 
ты ны мсы з есуш у, акыры анын толук тануусуна, оригиналдуу, тупку этникалы к формалар 
ж ана этникалы к адеп-ахлактуулук, акы ры нда этникалы к адеп-ахлактуулук ац-сезимди бетен  
ац-сезим  менен алмаш ты руусуна алып келиш и мумкун. Бул жо6о, албетте, барды к баш ка 
элдер сыяктуу эле, кыргыз элине карата да ете  ынгайлуу. Биз дуйнелук тенденцияларга баш 
ийип, эц негизгиси бакубат ж аш оого Болгон кадыресе каалоого баш ийип, индустриалды к ж ана 
постиндустриялы к енугууден  баш тарта албайбыз. А л эми бул 6олсо кы ргы зды н этникалы к 
маданияты н ж ана адеп-ахлактуулугун массалы к м аданиятты н элем енттери менен суруп 
кетуу процесси тары хты н совет доорунда баш талганы н гана билдирет. Бирок, бул процесс 
салы ш ты рмалуу узакка созулуш у мумкун. Баары  акырында, Биздин пикирибизде, ез ара 
байланы ш кан ж ана бири-бирине кез каранды  уч негизги ж агдайга ж араш а болот. Биринчиден, 
кы ргы здар канча убакы тка чейин тукум  улоо ж ендем дуулугун , баш кача айтканда, калктын 
ж огорку табигы й есуусун сактай алат. Бул канчалы к узакка созулса, кыргыз элинин маданияты, 
этникалы к каада-салты  ош ончолук узак сакталаары  анык. К ы ргы зстанда калктын табигы й 
есуш у ж етимиш  ж ы лдан кийин токтойт деген мурдакы  бож омолдорду келтирдик. Заманбап 
стандарттар бою нча, калктын табигы й есуш унун тем ендеш ун ун  дуйнелук тенденциясы н 
эске алганда, бул кы йла олуттуу мезгил болуп саналат. Экинчиден, кы ргы здар этникалы к ац- 
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сезимди ж ана салтты  канчалы к ийгиликтуу модернизациялап, азыркы реалдуулукка кирги- 
зип, ж ацы  реалдуулукка ы цгайлаш тырып, бирок андан баш  тартпай тургандыгы, ал эми, учун- 
чуден, кыргыздар ез тилин, анын ичинде ац-сезим и калы птанган анын бардык формаларын 
канчалы к ийгиликтуу ж ана узак убакы тка сактап калаары  ж ен унде болот. К алкты н салыш ты- 
рмалуу жогорку табигы й есуш у ж ана кы ргы здарды н басымдуу белугунун айыл ж ергесинде 
топтолуш у кыргыз тилинин эц аз дегенде ж акы нкы  ж етимиш  ж ы лда сакталы п калыш ынын 
кепилдиги экенин белгилей кетуу керек.

А аламдаш уу доорунда турдуу этникалы к ж ана улуттук топтордун бирдиктуу социалдык- 
экономикалы к ж ана анын наты йж асы ндагы  маданий мейкиндикке интеграцияланы ш ы  
негизги тенденцияларды н бири болуп саналат. Бул тенденция кеп теген  элдер учун езунче 
специф икалы к маданий, лингвистикалы к ж ана м енталды к бирдиктер катары жок болуу 
коркунучун жаратат. Белгилуу италиялы к окумуш туу, дуйнелук каржы, саясий, илимий 
ж ана маданий элитаны н екулдерун  камты ган Рим клубунун негиздеечусу  ж ана биринчи 
президенти, туруктуу енугуу концепциясы ны н автору А .П еччеи «Человеческие качества» 
аттуу эм гегинде мы ндай деп жазган: «М аданий езгечелуктерду, элдерди, улуттарды  коргоо 
ж ана сактоо абдан туура айтылган... адамзатты н енугуусунун ж ана езун -езу  керсетуунун 
ачкычы. ... адамдар келечекте барды к маданияттар бир беткей болуш у мумкун деп чочулай 
баш таш ты... ж ана бир тектуулуктун деперсонализациясы на карай кыймыл азы ртадан эле журуп 
жатат. ... Биздин азыркы маданий м урастары бы з гана келечектин маданий плю рализминин 
чы ны гы  негизи боло алат» [2, 294-6.]. X X  кылымдын 70-ж ы лдары ны н аягы нда А .П еччеи 
ты нчсы здануу менен белгилегендей, «технологиялы к цивилизацияны н андан ары енугуш у, 
экономикалы к есуш , адам дарды н м обилдуулугунун жогорулаш ы... массалы к маалымат 
караж аттары ны н кецейиш и -  уш унун баары келечектеги еткен  муундарды н иш енимдин, 
суйуунун, сезимдердин, текебердиктин, сулуулук сезиминин ж ана ж акш ы лы кка умтулуусунун 
далилдери калган улуш унун биротоло ж ана ырайымсыз ж оголуп кетиш и ж енундегу  карангы  
пайгам барлы ктарды н аткарылыш ы» [2, 298-6.].

Чектеринде ар бир индивид толук кандуу инсан катары калыптанган маданият негизинен 
этникалык м унезге ээ экени айдан ачык. Коомчулуктун адеп-ахлактуулук ац-сезимин 
калыптандыруунун негизи -  бул улут. Эгерде этникалык мунез жок Болгондо, адеп-ахлактуулук 
ац-сезим ж енунде бардык аргументтердин мааниси жок Болмок, анткени этнос анын езгечелугун 
-  аны баш ка адеп-ахлактуулук ац-сезимдерден эмнеси менен айырмалап тургандыгын аныктайт 
[3, 122-6.]. Демек, улуттун коркунучу ошол эле учурда адеп-ахлактуулук ац-сезимге коркунуч 
туудурат, ал эми этностун сакталыш ы адеп-ахлактуулук ац-сезимдин тарыхый табигый 
турде сакталыш ынын ш арты болуп саналат. Улутун жоготуу менен анын ордуна баш ка адеп- 
ахлактуулук ац-сезим пайда болот деген мааниде адеп-ахлактуулук ац-сезим жоголот, анын 
тупку ац-сезим менен жалпылыгы аз болот. М ындай процесс тарыхта мурда Болгон жана азыр 
да болуп жатат. Демек, улуттун жоголуш у бир элдин же адамдын физикалык ж актан жок болуп 
кетуусун билдирбейт. Бирок, бул чындыгында элдин тары хы й этаптан чегиниши, анын руханий- 
адеп-ахлактык елуму, руханий жана адеп-ахлактык жок болушу дегенди билдирет. Ошондуктан, 
эл учун ез улутун сактап калуу абдан маанилуу [4, 9-6.].

Тары хы й узак убакы т бою ж ана негизинен азы ркы  мезгилде реалдуу инсан белгилуу 
бир этникалы к ч ей ред е  жашайт, ал езу  формалдуу ж ана маанилуу мааниде этникалуулуктун 
керунуш у ж ана берилиш и болуп саналат, ал езун е тигил ж е бул типтуу белгилерди, формаларды  
камтыйт, бир сез менен айтканда, конкреттуу бир этностун ездук аталыш ы, этноними менен 
байланы ш кан нерселердин баары саналат. Баш кача айтканда, инсан, барды к учурларда, толук 
кандуу инсан улуттан ты ш кары  ж ерде болбойт, анын негизинде этникалы к адеп-ахлактуулук 
ац-сезим  калыптанат.

Э тностун калы птаны ш ы на тигил ж е бул турде таасир этуучу ф акторлордун ролу инсанды н 
калы птаны ш ы нда ж ана кунум дук турм уш унда алардын кептугу ж ана кеп  турдуулугу менен 
бир топ жогорулайт. Бул учурда эц м аанилуу болуп узак убакы т бою тил, дин, менталдуулук, 
ж урум -турум  нормалары, стереотиптер ж.б. эсептелет. А ндыктан, негизги, аныктоочу, алардын 
инсанга Болгон кумулятивдик калы птанды руучу таасири кандай гана ш артта болбосун езунун
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мацы зы  ж ана ф ормасы  бою нча этникалы к болуп саналат. Демек, этникалы к адеп-ахлактуулукту 
ж ана ац-сезимди сактоонун негизги ш арты этносту сактоо болуп саналат.

К еп теген  eзгeчeлYктepдY камты ган этникалуулук конкре'ш уу инсан пайда болуп, андан 
кийин калы птанган оригиналдуу, табигы й маданий ж ана м енталды к езек  катары  аракеттенген 
ж ана аракет кылууда. Бул ж агдай cезcYЗ тYPде м аданиятты н этникалы к компоненттеринин 
индивиддин ац-сезиминде бекем орноп калбастан, ошондой эле бYTYндей этностун, инсанды н 
формасы н ж ана мазмунун, анын ичинде адеп-ахлактуулук менен адеп-ахлактуулук ац- 
сезимдин мазмунун аны ктайт [5, 78-б.].

Ар бир азыркы этнос же улут бир нече мицдеген ж ылдар бою бeлгилYY бир м енталды к 
ж ана социалды к субъект катары  калыптанган. Бул ете  узак мезгил, ал эм и калыптануу узактыгы, 
чындыгында, ар бир жацы, кийинки муундун калыптануу процессинин туруктуулугунун, 
багы ты ны н ж ана алдын ала аны кталы ш ы ны н туундусу болуп саналат, ал езYHYн туугандык, 
маданий ж ана менталды к там ы рлары  менен байланыш кан, ал эм и мурункусу менен алдын ала 
белгиленген, чы нды гы нда енYГYY жолунан, тары хы й процесстен езY каалагандай ээн-эркин 
кете албайт. М ы нда кеп тары хты н атайылап белгиленген, елYмге дууш ар Болгон багы ты  же 
элдердин тары хы й тагды ры н езгеpтYYге мYмкYн эм естиги женYнде эмес, адамдарды н тары хы н 
езYHYн каалоосу бою нча гана тYзе албасты гы  женYнде болуп жатат.

Ж ы йы нты к
Э тникалы к мYнез адам пайда болуп, акыры калы птанган табигы й ж ана этикалык, руханий 

ж ана менталды к чей ре  катары  иш алып барат. Бул ж агдайга байланыш туу ар бир ж еке адам 
ж алпы сы нан да, анын езгеч е  белгилери ж ана кеpYHYштеpY бою нча этникалы к мYнезге ээ. 
Эц кеп  сандаган элдердин олуттуу маданий кы сымынан улам  еcYп ж аткан этностук топтор 
ездеpYHYн азыркы тез езгеpYп ж аткан дYЙнеде жок болуу чегине ж акы ндап калды. Демек, 
ар бир адам жалпы сынан, анын езгечелYГY бою нча этникалы к мYнезге ээ деген бул кез 
караш  мы ндан эки^ ч гана кылым мурда Болгон сыяктуу абсолю ттук чы нды ка туура келбейт. 
Бирок, бул ж агдай кеп  кылымдар бою планетаны н азы ркы  элдеринин басымдуу кепчYЛYГYн 
калы птанды рган этностуктун кады ры н бир ^ н д е  тYШYpе албайт ж ана кетирбеш и керек. 
Э тникалуулук инсанды  курчап турган социалды к реалдуулуктун элем енттеринин басымдуу 
кепчYЛYГYнде тигил же бул формада болуу менен индивид терецдеп кирген табигы й чейре 
болуп саналат. А га ты ны м сы з таасирин тийгизип, этнос, акы ры нда инсанды н мацы зына 
айланат, ал баш ка нерселер менен катар анын архетиптик езгечелYктеpYн ж ана белгилерин 
аныктайт. А рхетиптин ичинде адеп-ахлактуулук ац-сезим  калы птанат ж ана бар.
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