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К О О М Д У Н  РУ Х А Н И Й  Ж А Ш О О С У Н У Н  Д И А Л ЕК Т И К А С Ы

ИзилдввнYн предметы болуп коомдун руханий жашоосу эсептелет. ИзилдввнYн максаты ката
ры коомдунруханий жашоосунун диалектикасын ачып беруу. ИзилдввнYн методдору: изилдвв процес- 
синде системалык, тарыхый, формалдык-логикалык, абстрактуу, аналогиялык жана башка методдор 
колдонулду. Алынган натыйжаларда макаланын автору ызылдввнYн ЖYPYШYндв кврсвтквндвй, или- 
мий-техникалык прогресс коомдун руханий турмушун татаалдантуучу фактор катары аракетте- 
нет. Бул анын кесепеттерин алдын ала айтууга мYмкYн болбогондуктун касиети менен мунвздвлвт, 
алардын арасында кыйратуучу кврYHYштвр бар. Демек, адам вЗY жараткан жасалма дYйнвнYн чакы- 
рыктарына жооп бере алуу YЧYн дайыма даяр болушу керек. Алынган натыйжалардын илимий баа- 
луулугу коомдун руханий жашоосунун диалектикасын аныктоосунда турат. Алынган натыйжалар
дын практикалык мааниси коомдун руханий жашоосу бардык башка маселелер менен катар эц башкы 
орунда турат. Аталган тема боюнча изилдввлврдYн келечеги туурасындагы сунуштамалар: кийинки 
илимий изилдввлврдв коомдун руханий жашоосунун eнYгYYCYн, аткарган ролун жана ээлеген ордун 
кыйла терецдетип изилдвв.

Негизги свздвр: коом; руханий жашоо; диалектика; инсан; идеология; мамлекет; коопсуздук; 
индивид; демократия; баалуулук.

Д И А Л ЕК Т И К А  ДУ Х О ВН О Й  Ж И ЗН И  О БЩ ЕСТВА

Предметом исследования является духовная жизнь общества. Цель исследования -  определение 
диалектики духовной жизни общества. Методы исследования: в процессе исследования использова
лись систематические, исторические, формально-логические, абстрактные, аналоговые и другие ме
тоды. Полученные результаты: автор статьи показывает в ходе исследования, что научно-техниче
ский прогресс выступает как фактор, усложняющий духовную жизнь общества. Для него характерна 
непредсказуемость его последствий, в том числе деструктивных явлений. Поэтому человек всегда 
должен быть готов ответить на вызовы созданного им искусственного мира. Научная ценность по
лученных результатов заключается в определении диалектики духовной жизни общества. Практиче
ская значимость полученных результатов состоит в том, что духовная жизнь общества, наряду со 
всеми другими вопросами, имеет первостепенное значение. Рекомендации о перспективах исследова
ний по данной теме в следующем научном исследовании будет более углубленное изучение развития, 
роли и места духовной жизни общества.

Ключевые слова: общество; духовная жизнь; диалектика; личность; идеология; государство; 
безопасность; индивид; демократия; ценность.

D IA L E C T IC S O F TH E SPIR ITU A L L IF E  O F SO C IETY

The subject o f  research is the spiritual life. The purpose o f the study is the dialectics o f  the spiritual life 
o f society. Research methods: systematic, historical, formal-logical, abstract, analog and other methods were 
used in the research process. Results: The author o f the article shows in the course o f the study that scientific 
and technological progress acts as a factor that complicates the spiritual life o f  society. It is characterized by 
the unpredictability o f  its consequences, including destructive phenomena. Therefore, a person must always 
be ready to respond to the challenges o f the artificial world he has created. The scientific value o f the results 
obtained lies in the definition o f the dialectics o f  the spiritual life o f  society. The practical significance o f the 
results obtained lies in the fact that the spiritual life o f  society, along with all other issues, is ofparamount 
importance. Recommendations on the prospects for research on this topic: in the next scientific research there 
will be a more in-depth study o f the development, role and place o f the spiritual life o f  society.
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democracy; value.

Киришуу. А зы ркы  руханий кы рдаалды н мYнeздYY eзгeчeлYГY анын эц  терец карама-кар- 
ш ы лы гы  болуп саналат. Бир жагы нан, ж акш ы  ж аш оого Болгон ymyt, кез ж оосун алган келе- 
чек бар. Баш ка ж агы нан алганда, бул ты нчсы здануу ж ана коркууларды алып келет, анткени 
адам ж алгы з калып, болуп жаткан окуялардын улуулугуна ж ана маалымат децизине адаш ып, 
коопсуздук кепилдиктерин жоготот. И лимде, техникада, м едицинада чоц ж ециш терге же- 
тишYYге, карж ылык кубаттуулуктун жогорулаш ына, адамдардын ьщ гайлуулугунун ж ана жы- 
ргалчы лы гы ны н еcYШYне, турмуш тун жогорку сапатына ээ болуш уна ж араш а азы ркы  кездеги 
руханий турмуш тун ы раатсы зды к сезим и еcYYДе. К ерсе , илимдин, техниканын, медицинанын 
ж етиш кендиктери адамды н кызыкчылыгы эмес, зы яны  Y4YH пайдаланы лы ш ы  мYмкYн экен. 
Акча, ыцгайлуулук Y4YH кээ бир адамдар баш каларды аёосуз жок кы ла алышат.

Ошентип, мезгилдин негизги карама-карш ылыгы илимий-техникалык прогресстин 
адеп-ахлактык прогресс менен кош толбогондугунда турат. Тескерисинче, YГYттеечY жаркын 
келечектин туткунунда калган элдин калыц катмары ездеpYHYн адеп-ахлактык таяны чтары н 
жоготуп, руханий ж актан маданияттан ж ацы  доорго туура келбеген баланстын TYPYH кеpYшет. 
М ы на уш улардын фонунда X X  кылымда гитлердик жана сталиндик лагерлер, терроризм, адам 
eMYPYH девальвациялоо MYMKYH Болгон. Тарых керсеткендей , ар бир ж ацы  кылым мурункуга 
караганда алда канча кеп  курмандыктарды алып келген -  азыркыга чейин коомдук турмуш тун 
динамикасы  уш ундай болуп келген. Ошол эле учурда ар кандай коомдук-саясий ш арттарда жана 
елкелерде, анын ичинде маданияты, философиясы, адабияты  eнYккeн, гуманитардык потенци
алы жогору елкелерде эц катаал мыкаачылыктар, репрессиялар жасалган. А ларды кeбYнчe жо
горку билимдYY, агартуучу адамдар жYpгYЗYшкeн, бул аларды сабатсыздыкка жабыш тырууга 
жол бербейт. Ж апайчылыктын ж ана мизантропияны н фактылары ар дайы м эле коомчулуктун 
кецири сынына ээ 6оло бербегени ж ана али да ала бербей ж аткандыгы да тац  калыштуу.

Изилдее. Ф илософ иялы к талдоо X X  кы лы мдагы  окуяларды н ЖYPYШYH ж ана руханий 
атм осф ераны  аныктап, X X I кылымдын баш ы нда ез таасирин сактап калган негизги фактор- 
лорду аныктоого MYMKYHДYK берет. Илим менен техниканы н болуп керб еген д ей  прогресси 
X X  кылымдын кайталангы с оригиналдуулугун аны ктаган [1, 32-б.]. А нын кесепеттерин азы 
ркы  ж аш оонун бардык чeйpeлepY ндe тYЗмe-тYЗ байкоого болот. А кы ркы  технология дYЙнeнY 
башкарууда. Илим ааламды  таануунун формасы  гана 6 ол6остон, ошондой эле дYЙнeнY ез- 
гepтYYHYн негизги караж аты болуп калды. А дам  планеталы к масш табда геологиялык ^ ч к е  
айланды, анткени анын кYЧY кээде табиятты н eзYнeн да аш ы п кетет [2, 112-6.].

А кыл-эске, агартууга, билимге Болгон иш еним ар дайы м адамзаттын руханий ж аш оосу- 
нда олуттуу фактор болуп келген. Бирок, элдердин YMYTYH туудурган европалы к агартуунун 
идеалдары  эц цивилизациялуу елкел ерд е  андан кийинки кандуу окуяларды н асты нда тебелен- 
ди . Ошондой эле илим менен техниканы н акыркы ж етиш кендиктери адамдарга зыян келтиpYY 
Y4YH колдонулушу MYMKYH экени белгилYY болду. X X  кы лы мда мYмкYнчYЛYктepгe Болгон ку- 
марлануу, автоматташ тыруу эмгек процессинен уникалдуу чыгармачыл принциптерди CYPYn 
салуу коркунучу менен коштолуп, адамды н иш -аракетин автоматка техникалы к тей л ееге  чей
ин кыскартуу коркунучун жараткан. И нтеллектуалды к эмгекти тeцкepYш  кылып, адамды н чы- 
гармачылык ecYШYHYн факторуна айланган компьютер, маалымат ж ана маалыматташ тыруу 
коомго, адамга, м ассалы к ац-сезимге таасир этYYЧY кубаттуу караж ат болуп саналат [3, 45-6.]. 
А тайын Билими ж ана жогорку технологиялары  бар, билимдYY адамдар гана даярдай турган 
кы лмы ш тарды н ж ацы  тYpлepY MYMKYH болуп калды.

О ш ентип, илимий-техникалы к прогресс коомдун руханий турм уш ун татаалдаш ты руучу 
фактор катары аракеттенет. Бул анын кесепеттерин алды н ала айтууга MYMKYH болбогондуктун 
касиети менен мYнeздeлeт, алардын арасы нда кыйратуучу кepYHYштep да бар. Демек, адам eзY 
жараткан ж асалма дYЙнeнYн чакы ры ктары на жооп бере алуу Y4YH дайы ма даяр болуш у керек. 
X X  кылымдын руханий eнYГYY тары хы  илим менен техниканы н чакы ры ктары на жоопторду 
изденYY, eткeндYн сабактары н ж ана MYMKYH болуучу ж ацы  коркунучтарды кескин тYPдe ишке 
аш ырууну кYбeлeндYPYп, коомдун адеп-ахлакты к негиздерин чындоо бою нча иш тер келе жа-
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тат. Бул бир жолку чечим эм ес [4, 77-6.]. А л кайра-кайра кeтepYЛYп, ар бир муун eткeндYн 
сабактары н эске алып, келечекти ойлоп ез алды нча чечиш и керек.

X X  кылым мамлекеттин кYЧYHYн болуп кербегендей  еcYШYн ж ана анын коомдук жана 
жеке турмуш тун бардык чейpелеpY не, анын ичинде руханий ч ей реге  тийгизген таасирин кер- 
cеттY. М ы ндай баш иЙYYHYн чегинде адамдын бар болуш унун бардык кеpYHYштеpYн езYне 
баш ийдиpYYге ж ана дээрлик бYTYндей калкты камтууга болгон жендемдYYЛYГYн ачкан адам
ды н мамлекетке толук кез карандылыгынын фактылары бар. М амлекеттик тоталитаризм  X X  
кылымдын тары хы нда ез алдынча феномен катары каралыш ы керек. А л тигил же бул идеология, 
мезгил же саясий бийликтин тYPY менен гана чектелбейт, бирок бул маселелер ете  маанилYY. 
Чындыгында, демократиянын таяны чы  саналган елкелер  да X X  кылымда жарандардын жеке 
ж аш оосуна кол салуу тенденциялары нан (А КШ дагы М аккартиизм, Германияда «кесиптерге 
тыю у салуулар» ж .6.) кутула алыш кан жок. Ж арандардын укуктары ар кандай кырдаалдарда 
ж ана эц демократиялуу мамлекеттик тYЗYЛYште бузулат. Бул мамлекеттин езY езгече  кейгейге 
айланып, коом менен адамды езYне баш ийдиpYY ниети бар экенинен кабар берет. БелгилYY 
бир этапта адамды мамлекеттин езYм билемдигинен коргоого умтулган бейекм ет укук коргоо 
ую мдары ны н ар кандай формалары пайда болуп, енYГYп ж атканы бекеринен эм ес [5, 111-6.].

М ам лекеттин кYЧYHYн ж ана таасиринин еcYШY мамлекеттик кызматкерлердин санынын 
еcYШYнен байкалат: репрессиялы к органдардын ж ана атайын кYчтеpдYн таасирин ж ана жаб- 
дууларын кYчетYY; коомдун ар бир ж араны  женYнде эц кецири маалыматты  чогултууга ж ана 
адамдарды н ац-сезим ин берилген мамлекеттик идеологияны н рухунда м ассалы к тYPде иш теп 
чы гууга жендемдYY кубаттуу пропагандалы к ж ана маалы матты к аппаратты  тYЗYY. Кырдаал- 
ды н ы раатсы здыгы ж ана татаалды гы  мамлекеттин мурда, азы ркы  учурда да коом ж ана жеке 
адам YЧYн зары л экендигинде турат. Чы нды гы нда, коомдук болмуш тун табияты  адам бардык 
жерде ж акш ы лы к менен ж аманды кты н эц татаал диалектикасы на туш  болот. А дамзатты н эц 
кYчтYY акы лдары  бул кейгейлеpдY  ченууге аракет кылыш кан. Коомдун енYГYYCYне жол кер- 
сеткен  бул диалектиканы н ж аш ы руун себептери азы ры нча белгисиз бойдон калууда. Демек, 
кYч, зордук-зомбулук, азап дагы  деле адам ж аш оосунун айныксыз ш ериктери. А деп-ахлакты  
ж умш артуучу маданият, цивилизация, демократия тааны лгы с болуп кала берет, анын астында 
ж ы рткы чты к менен ж апайы чы лы кты н туцгую ктары  да катылган. Бул катмар мезгил-мезгили 
менен бир, андан кийин баш ка жерден, ал тургай бир нече ж ерден YЗYЛYп, адамзат Ypей учурар- 
лыктардын, мыкаачылыктардын ж ана жийиpкeничтYY иш тердин туцгую гунун четинде калат. 
А л эми бул туцгую кка тYШYYге жол бербеген ж ана жок дегенде цивилизацияны н кеpYHYШYн 
сактап кала турган мамлекет бар. Ошол эле адам болмуш унун трагедиялы к диалектикасы  аны 
же езYHYн кумарларын ооздуктоо YЧYн институттарды  тYЗYYге же ошол эле кумарлардын кYЧY 
менен аларды  жок кы лууга мажбурлайт [6, 72-6.].

Бирок, эгерде мамлекет ж ана анын бYTYндей ж арандарды н коопсуздугунун негизи болгон 
токтотуучу кYЧY 6ол6огондо, коомчулуктун мамлекеттен тарты п ж аткан азабы, анын тагдыры- 
на тийе турган ж аманды ктан кы йла аздык кылат. Н .А. Бердяев мамлекет жер бетинде бейиш ти 
куруу YЧYн эмес, тозокко айланбаш ы  YЧYн жашайт. Тарых кеpcетYп тургандай, мамлекет кый- 
раган же алсы раган ж ерде адам баш кары лгы с ж аман кYчтеpдYн алды нда коргонуусуз болуп 
калат. М ыйзамдуулук, сот, администрация алсыз болуп калат. А дамдар мамлекеттик эм ес ую - 
мдардан ж ана ы йгары м укуктардан коргоону издей башташат, алардын мYнезY ж ана аракет- 
тери кебYнче кылмыш  мYнезYне ээ. О ш ентип, кулчулуктун бардык белгилери менен жеке кез 
каранды лы к орнойт. А ны  Гегель алды н ала айткан, ал адамдар ишeнимдYY мамлeкeггYYЛYктYн 
же кош умчалай кетсек, “кYчтYY колдун” зары лды гы н ce3YY YЧYн коргонуусуз абалда калыш  ке
рек экенин байкаган. А л эми ар бир жолу алар ездеpYн ойдон чы гары лган эркиндиктин жолуна 
алып баргандарды  ы райы мсы зды к менен эскерип, мамлекеттин тY3YЛYШYн ж ацы дан баш тоого 
аргасыз болушкан, бул чы нды гы нда андан да чоц кулчулукка айланат [7, 132-6.].

О ш ентип, азы ркы  коомдун турмуш унда мамлекеттин мааниси чоц. Бирок, бул жагдай 
мамлекеттин езYнен келип чыккан ж ана мамлекеттик маш инаны н кудуpeгтYYЛYГYне, анын 
бYTYндей коомду езYне cициpYY тенденциялары нда чагы лды ры лган коркунучтарга кез жумуп 
кою уга мYмкYндYк бербейт. X X  кы лы мды н таж ры йбасы  коом бирдей коркунучтуу эки чекке
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такалат: бир жагынан мамлекеттин талкаланышына, экинчи жагынан анын коомдун турму- 
шунун бардык жактарына басымдуу таасирине туруштук бере алышы керектигин керсетет. 
БYTYндeй мамлекеттин жана ошол эле учурда жеке адамдын кызыкчылыктарынын сакта- 
лышын камсыз кылган оптималдуу жол жарансыздыктын башаламандыгы менен мамлекет- 
тик тираниянын ортосундагы салыштырмалуу тар ажырымда жатат. Бул жолдо чектен чыгып 
кетпей калуу ете кыйын. Мамлекеттин кудуpеттYYЛYГYне каршы туруу YЧYн бул коркунучту 
тYШYHYY, елYмге дуушар болгон каталарды эске алуу жана алардан сабак алуу, ар бир адам 
YЧYн жоопкерчилик сезимин ойготуу, мамлекеттик кыянаттыктарды сындоо, жарандык коомду 
енYктYPYY, адам укугун коргоо жана мыйзам YCтемдYГY - жок.

Ж ы йы нты ктар:
1. Азыркы турмуштун массасынын фонунда реалдуу болуп калган коркунучтардын бири 

-  бул диний фундаментализмдин ашынган формаларында жана сектачылыктын, езгече тота- 
литардык типтеги таасиринин кYчешY. Бул адамдар тарабынан салттуу баалуулуктарды жого- 
туу, тарыхый тамырлардан ажырап калуу жана келечектYY теориялардан к е ^ л  калуу фонунда 
мYмкYн болду. Диний фундаментализм жана тоталитаризм адамдардын ишенчээктигинен пай- 
даланып, адамдын жеке жашоого болгон укугун чектейт, диний байланыштарды кошпогондо, 
адамды коомдук байланыштардан ажыратат жана кебYнче экстремизм менен терроризмдин 
eзeгYн алып жатат. «Адам-масса» катмар эмес, коомдун бардык топторунда жана чейpелеpYн- 
д е  кецири таралган заманбап орточо адамдын бир тYPY. А л езYн элита жана интеллектуал 
деп эсептеген чейреде да болушу mymky^  Анын езгечелYктеpY бардык жерде кездешет жана 
ошол эле учурда ал эч жерде жоктой кеpYнет. Бул анын езгеpмелYYЛYГYне байланыштуу, б.а. 
езYн-езY езгеpтYY мYмкYнчYЛYГY. Массалык адам езYHYн жецYY мYмкYнчYЛYГYне ээ. Буга эч 
кандай тышкы тоскоолдуктар жок, бардык тоскоолдуктар ички мYнезге ээ, ошондуктан алар- 
ды жецYYге болот;

2. Азыркы руханий кырдаалдын мазмунуна жана мYнезYне маданияттын, езгече искус- 
ствонун динамикасы, алардын классикалык эмес абалга етYШY олуттуу таасир эткен. Класси- 
калык искусство концептуалдык айкындыгы жана визуалдык жана экcпpеccивдYY каражаттар- 
дын тактыгы менен айырмаланган. Классиктердин эстетикалык жана адеп-ахлактык идеалдары  
анын образдары жана каармандары сыяктуу ачык-айкын, оцой таанылат. Классикалык искус
ство адамдагы эц сонун сезимдерди, ойлорду ойготууга умтулгандыктан, бийик кетеpYлген. 
Классикадагы бийик менен жапыздын, сулуу менен кеpкcYЗДYктYн, чындык менен жалгандын 
ортосундагы чек ара абдан ачык кеpYHYп турат.
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