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Формациялык жана цивилизациялык мамиле тарыхты окутуу  

практикасында 

Коомдук процесстерди анализдөө жолдорун тандоо маселеси тарых 

мугалими үчүн эң татаал маселелердин бири болуп саналат. Акыр-аягында ар 

кандай эле сабак тарыхый өнүгүүнүн пружинасын издөөгө багытталат 

эмеспи. Бул маселеде формациялык жана цивилизациялык жолдор мыкты 

жардамчы боло алат.   

Цивилизация деген эмне? 

«Цивилизация» деген сөздү биринчи жолу француз тарыхчысы Мирабо 

(1715-1789) 1756-ж., бир аз кийинчерээк, 1767-ж. шотландиялык агартуучу 

А.Фергюсон (1723-1816) «Граждандык коомдун тарыхынын очерктери» деген 

трактатында колдонгон. Бирок цивилизация тууралуу алгачкы элестөөлөр 

антика доорунда пайда болгон. Жогорку деңгээлде өнүккөн Эллин жана рим 

маданияты жана жарандыгы, коомдук өнүгүүнүн төмөнкү баскычы деп 

эсептелген жапайы варвадыкка карама-каршы коюлган. Байыркы грек 

тарыхчысы Фукидид, мисалы, коомдук тартипти камсыз кылган 

мамлекеттүүлүктү, маданияттын жана тиричиликтин жогорку деңгээлин, 

инсандын укуктарынын короголгондугун «эллинчиликтин» белгиси деп (же, 

азыркы тил менен айтканда, цивилизациялуулуктун) эсептеген. 

Цивилизация түшүнүгүнүн жана теориясынын чыныгы төрөлүшү 

XVIII к., Агартуу дооруна туш келет. Бул мезгилде тарых кудайдын эрки 

менен өнүгөт деген элестөөлөр бузула баштаган эле. Орто кылымдык 

тарыхчылар, өзүнүн акыркы жана жогорку, идеалына – Кудайлар 

падышалыгына жетүү тарыхтын максаты деп эсептешкен. Батыш Европадагы 

аң-сезимдин өзгөрүшү, адамзаттын алдында жаңы милдеттерди койду. 

Идеалга жетүү максаты сакталып калды, бирок, күндөлүк турмуш менен 

байланыштырылып, аны жүзөгө ашыруу адамдын өзүнөн көз каранды болуп 

калды. Агартуучулук доорунда цивилизация, адамдын аң-сезиминин 

жардамы менен курулган, гармониянын чагылышы катары каралып калды. 

Агартуучулар үчүн цивилизация коомдогу адеп-ахлактын 

жумшарышын, адамдардын билимдүүлүгүнүн, алардын руханий 

өнүгүүөсүнүн жогорку деңгээлин билдирген. Билимдүүлүк гана 

бааланбастан, ошондой эле, жакшы жүрүш-туруштар да бааланган. Бекер 

жеринен Вольтер, мисалы, кытайларда эң мыкты иштелип чыккан 

сылыктыктын ритуалдарына суктанбаган чыгар. 

Бирок цивилизациянын негизги көрсөткүчү жана максаты, коомдун ар 

бир мүчөсүнүн укуктары жана эркиндиктери камсыз болгон, жана анда 

өкүмдардын зомбулугуна жол берилбеген жарандык коом болгон. Мындай 
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акыл-эстүү жана адилетүү коомду түзүү илимдин, маданияттын өнүгүшү 

менен коштолот дешкен. Агартуучулар экономикага: өнөр жайдын, 

сооданын, шаарлардын өсүшүнө да чоң маани беришкен. 

Албетте, ал доордун философтору цивилизациялуу коом да идеалдуу 

эмес экендигин, бирок, негативдүү көрүнүштөр, алардын пикири боюнча, 

убактылуу мүнөзгө ээ болорлугун жана адамзаттын алга карай кыймылын 

токтото албай тургандыгын көрүшкөн. Мына ушундан улам, эч жагынан 

мезгил ченеми менен чектелбеген прогресс идеясы калыптана баштады. 

Адамзаттын дайыма өркүндөп-өсүү идеясы XVIII к. ортосундагы энциклопе-

дисттер — Дидро жана д' Аламберге чейин эле айтылып келген. Бизден 

кийинки болуучу тарыхтын этабы бир кыйла өркүндөгөн болот деген, бүтпөй 

турган прогресстин белгилүү бир тизмектүү баскычтары тууралуу 

концепциясы, биринчи жолу көрүнүктүү француз математиги, физиги жана 

тарыхчысы, маркиз де Кондорсе (1743-1794) тарабынан айтылган. Биз аны, 

1795-ж. өлгөндөн кийин жарыяланган «Адамзат рухунун прогрессинин 

тарыхый картинасынын тажрыйбасы» деген эмгегинен табабыз. Адамдын 

мүмкүнчүлктөрүнө терең ишенип, ал, «күндүн жарыгы өз акыл-эсинен башка 

кожоюнду тааныбаган эркин адамдар гана жашаган жерге тийген» 

келечектин картинасынын элесин тарткан. Алар жаратылышты толугу менен 

баш ийдирип, азыркы жапайы материктерге отурукташып, байланыш 

каражаттарынын татаал системаларын түзүшөт. Мамлекеттер ортосундагы 

чек аралар жок болот, өкмөттөргө окумуштуулар кирет, ар кандай оорулар 

жаман адаттар жок болот. 

Цивилизация антика доорундагыдай эле варварчылыкка жана 

жапайычылыкка карама-каршы коюлган. Бирок, цивилизация - бул адамзат 

тарыхындагы белгилүү баскыч деген көз караш кыйла бекемделди. 

А.Фергюсон: «Индивид эле балалыктан жетилген куракка карай өспөстөн, 

адамзат тукуму да - одонолуктан цивилизацияга карай өсөт», деп жазган. 

Табигый жапайычылык абал, эреже катары, кыйла жагымсыз боектор менен 

боелгон. Алгачкы коомдо адамдар чексиз караңгылыкта жашашкан, алардын 

түркөй акыл-эси ырым-жырымдар жана жаман адаттар менен чырмалган, ал 

эми жеке менчиктин пайда болушу менен мыйзамсыздык жана жалпы 

касташуу пайда болду. Англиялык философ Т.Гобс XVII к. алгачкы коомду 

«Бардыгынын бардыгына каршы согушу» деп аныктама берген, кийинки жүз 

жылдыктардагы агартуучулар да ушундай эле идеяларды өнүктүрүшкөн. 

XVIII к. аягында прогресс тууралуу элестөөлөр татаалдана баштады. 

Улуу француз философу жана жазуучусу Ж.Ж..Руссо (1712-1772) 

билимдердин топтолушу, техниканын өркүндөшү, турмуш деңгээлинин 

жогорулашы, дегеле «прогресс» жана «цивилизация» түшүнүктөрү менен 

байланышкандардын бардыгы эле, коомдун, өзгөчө моралдын жана 

нравалардын жакшырышына алып келбейт деп жыйынтык чыгарган. 

Адамдын чыныгы жаратылышына дал келген, кыйла гармоникалуу абалы 

деп, ал цивилизациялуу эмес, «табигый», патриархалдуу абалды эсептеген. 

Цивилизация, философтун көз карашы боюнча, адамдардын ортосундагы 

мамилелердеги жөнөкөйлүктү бузуп, теңсиздикти, сословиелик тосмолорду 
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киргизет, обу жоктукту, ырым-жырымдарды жана башка кемтиктерди 

жаратат. Руссо үчүн цивилизация — жакшылыкка караганда жамандык, 

адамзаттын карылыгы. Руссонун теориясы философияга гана эмес, адабиятка 

да таасир этти. Анда бузулган цивилациялуу адамга карама-каршы коюлган 

“мээримдүү жапайы кишинин” образы эң эле популярдуу болуп калды. 

Сен-Симон тарыхты позитивдүү жана негативдүү доорлордун 

алмашуусу жана позитивдүү башталыштардын улам акырындап күчөөсү 

катары элестеткен. Гегелдин философиясы прогресс идеясынын башка бир 

булагы болуп саналат. XIX к. биринчи жарымындагы — ортосундагы Огюст 

Конт, Герберт Спенсер (ал үчүн прогресс «кокустук эмес, зарылчылык» 

болгон) жана Джон Стюарт Миллң сыяктуу көрүнүктүү философтор 

прогресс идеясынын таратуучулары болушкан. Прогресстин чектелбестиги 

жана чексиздиги XIX к. 40-жж. Майер, Джоуль жана Гельмгольц тарабынан 

иштелип чыккан энергиянын сакталуу мыйзамына карабастан XIX жана 

бүтүндөй XX к. адамдар үчүн адаттагыдай эле көрүнүш катары кабыл 

алынган. Эч нерсе менен чектелбеген, түбөлүктүү прогресс (албетте, 

энергияны коротууну болжолдогон) түбөлүктүү кыймылдаткычтай эле нерсе 

жана ал жаратылыштын негизги мыйзамына карама-каршы келет. Дегеле 

«прогресс» түшүнүгүнүн өзү ичинен карама-каршы, анткени энергиянын 

сакталуу мыйзамынан келип чыккандай, ар кандай бир тараптуу кошулуу 

экинчи тараптын жоготуусуна алып келет, б.а. ар кандай прогресс ошол 

учурда регресс: жоготуусуз прогресс жок, канчалык прогресс көп болсо 

жоготуу ошончолук көп болот.  

Маданияттардын симфониясы 

Прогресстин сызмактык-стадиялык, агартуучулук теориясына ылайык, 

тарых түз сызыкты, бирдиктүү агымды элестетет. Бирок адамзаттын 

өнүгүүсү бирдей эмес: бир элдер озуп кетишет, экинчилери болсо «артта» 

калат. Агартуучулар, түркүн элдерди салыштырышып, биринчи кезекте, 

алардын цивилизациялулугунун, билимдеринин деңгээлине, мыйзамдарынын 

абалына ж.б. кызыгышкан. Маданияттын өзгөчөлүктөрүнө дээрлик көңүл 

бурушкан эмес (Вольтерден гана башкалары). 

Тарыхый процесстин өнүгүүсүндөгү вариативдүүлүктүн мааниси 

локалдуу цивилизациялар теориясы аркылуу гана толук деңгээлде бааланды. 

Италиялык тарыхчы Дж.Вико (1668-1744) анын негиздөөчүлөрүнөн болуп 

саналат. «Цивилизация» деген сөздүн өзүн колдонбостон, ал өзүнүн 

«Улуттардын жалпы жаратылышы тууралуу илимди негиздөө» (1725) деген 

трактатында элдерди жана коомду тарыхтын башкы аракеттенүүчү 

тараптары катары аныктаган. Викого ылайык, тарых өз алдынча бүтүн 

агымдардан, өзгөчөлөнгөн маданияттары бар түрдүү элдердин тарыхынан 

турат. Ошентип Вико, тарыхты бирдиктүү бүтүндүк эмес, татаал жана ар 

түрдүү көп түрүүлүк катары элестеткен. Ушул көп түрдүүлүктүн ар бир 

бирдиги, б.а. ар бир эл өзүнүн тарыхый өнүгүүсүндө, организмдин жашоосун 

элестеткендей белгилүү: жаштык, жеткилең курак, карылык жана өлүм 

сыяктуу циклдерден өтөт. Вико үчүн цивилизациянын кыйроосу менен 

аяктаган антика дүйнөсү мындай циклдин үлгүсү болуп саналат. 
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Кыйраган цивилизациялардын ордуна өзүнүн өнүгүү циклин жаңы гана 

баштаган жаш цивилизациялар келет. Ошентип, жаш герман элдери Рим 

империясынын урандыларында жаңы айлампага түрткү беришкен жана аны 

дээрлик аягына чейин басып өтүштү. Вико азыркы Европаны мындай 

циклдин акыркы фазасына кирди деп эсептеген. Бул идея кийинчерээк көп 

тарапкерлерди тапты, алардын арасында көрүнүктүү немец философу 

О.Шпенглер да бар эле. Вико биринчи кезекте элдердин жашоо циклинин 

бир түрдүүлүгүн көргөзүүгө аракет кылган жана аларды салыштырууга, 

өзгөчөлүктөрдү аныктоого кыйла аз көңүл бурган. Анын трактатында 

Чыгыштын жана Батыштын жалпы айырмачылыктары тууралуу гана сөздөр 

жүргөн. Бирок Вико белгилеген жол, мындай салыштырмалуу анализ 

жасоого түрткөн жана ага кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берген. Чындыгында 

алар кийин XVIII к. аягында — XIX кк. башында колдонулган. Бул мезгилге 

чейин Виконун эмгеги иш жүзүндө унутта калган, анын идеялары болсо 

тарыхый ой-пикирге таасир эте алган жок. 

Жарым кылым өткөндөн кийин гана немец тарыхчылары жана 

философ-романтиктери Виконун теориясын бир кыйла олуттуу иштеп 

чыгып, жаңы дем беришти. Ал өзүнөн мурунку ойчулдан негизги — 

тарыхтын агымдарынын көп түрдүүлүгү жана алардын циклдик онүгүүсү 

идеясын алган. Бирок, азыр, циклдердин бир типтүүлүгү эмес, түркүн 

элдердин маданиятынын өзгөчөлүктөрү негизги кызыкчылыкты пайда 

кылды. Идеалдар, ишенимдер, нравалык нормалар, б.а. “элдин рухун” 

чагылдыргандар маданияттын маанилүү бөлүгү деп эсептелген. 

Элдин руху — маданияттарды чектөө жана аныктоо үчүн ушундай 

критерий тандалып алынган. И.Гердер (1744-1803), Германиядагы локалдык 

цивилизациялар теориясынын алгачкы жактоочуларынын бири, кытай 

маданиятынын руху жана максаты сезимтал сыпайыкерлик жана моралң, 

индиялыктарда – чыдамкайлык, асмандай тазалык жана ыйыктык идеалы 

болуп саналат. Финикиялыктарда болсо деңизде сүзүүчүлүк жана соода 

кылуу руху, римдиктерде патриотизм жана кажыбас кайраттуулук руху 

басымдуулук кылган. Иш жүзүндө Гердер маданияттардын өнүгүүсүнүн 

түрдүү багыттары тууралуу идеяны далилдеген: ар бир эл өзүнүн 

кайталангыс маданиятын түзөт, башкаларда жок башталыштарды билдирет, 

ошол аркылуу өзүнүн тарыхтагы вазифасын аткарат. 

Ар бир элдин өз өнүгүүсүндөгү кайталангыстыктарынын биримдиги 

тарыхый процессти түзөт. Ошентип Гердерде тарых дарагынын образы пайда 

болду; түрдүү элдер болсо —  анын бутактары. Ошону менен бирге тарых 

майда агымдарга бөлүнбөйт, тек гана философ анын жалпы планын 

калыбына келтирүүгө аракет кылган, б.а. эки — көп сызмактуулукту 

(локалдуулук) жана бир сызмактуулук (стадиялуулук) принципттерин 

бириктирген. Ал тарыхтын биримдигин, жогорку максаттар — руханий 

өнүгүү жана гуманизмдин бекемделиши үчүн Кудай тарабынан адамзатты 

нечендеген кылымдардан бери тарбиялап келе жаткандыгынан көргөн. 

Бир топ убакыттан кийин Гердердин идеялары немец философ-

романтиктери (алсак, Ф.Шеллинг) жана атактуу Г. Гегель тарабынан 
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өнүктүрүлгөн. Гегель ар бир эл өз маданиятын түзүп жатып, анда Дүйнөлүк 

Рухтун өнүгүүсүнүн бир баскычын жүзөгө ашырат деп ойлогон. Өз 

вазифасын аткарып, тигил же принципти ишке ашырып, эл тарых бетинен 

кетет: «Элдин жашоосу жемиштин бышуусуна алып келет, анткени анын 

ишмердиги бул принципти жүзөгө ашырууга ыктап турат», деп жазат. 

Дүйнөлүк Рух, аны менен катар цивилизациялар, Гегелдин оюу боюнча, 

өнүгүүнүн бир нече баскычын (же стадиясын) басып өтөт: Байыркы Чыгыш 

— бул адамзаттын балалыгы, Греция — бул жаштыгы, Рим — жетилген 

курак, европалык цивилизация адамзаттын карылыгы. Бул өнүгүү 

прогрессивдүү: адамзат акырындык менен өзүн табат жана эркиндиктин 

идеалын жүзөгө ашырат (Чыгыштагы бардык адамдардын кулчулугу, 

Грециядагы и Римдеги аз гана адамдар үчүн эркиндик, батыш европалык 

демократия). Ошентип, цивилизациялардын (маданияттардын) көп 

түрдүүлүгү таанылган, бирок алардын бирдейлиги тууралуу маселе кыйла 

татаал. Цивилизацияларды (маданияттарды) баалоо адамзаттын руханий 

кенчине кандай салым кошкондугунан, Дүйнөлүк Рухтун кайсы 

принцибинин жүзөгө ашкандыгына жараша болот. Ошого жараша элдер 

«тарыхый» жана «тарыхый эмес», б.а. алга карай жалпы кыймылга активдүү 

катышкан, анын ичинде, же өз өнүгүүсүн аяктап, тарых бетинен кеткен 

(Чыгыш), же аны баштай электери деп бөлүнгөн. Баары бир локалдык 

цивилизациялар теориясынын өнүгүшү үчүн пайдубал түзүлдү. 

Цивилизация: мамлекет, коом, адам 

Германияда жана Россияда локалдык цивилизацияга кызыкчылык өсүп 

жатканда, Францияда жана Англияда жаңы стадиялык теория күчөй 

баштады. Агартуу дооруна салыштырганда, ал, албетте, чоң өзгөрүүлөргө 

дуушар болду. Эми цивилизациянын социалдык жашоосу биринчи планга 

чыкты. 

Цивилизациялардын социологиялык анализин жүргүзгөн ири француз 

тарыхчыларынын бири, Ф.Гизо (1787-1874) цивилизацияны «коомдук 

ишмердиктин өнүгүшү жана жеке ишмердиктин өнүгүшү, коомдун 

прогресси жана адамдын прогрессии» менен ченелген. Анын ою боюнча 

социалдык-саясий турмушунун ар түрдүүлүгү чыныгы эркиндикти бере жана 

цивилизациянын жогорку деңгээлин камсыз кыла алат. Ал башкаруунун 

түрдүү формалары болгон (монархия, республика, теократия ж.б) Европада 

гана жүзөгө ашты, ошондой эле, көз караштардын жана пикирлердин ар 

түрдүүлүгү «азыр үстөмдүк кылган эркиндикти» жаратты. Гизо үчүн 

социалдык эркиндик принцибин жүзөгө ашыра албай калган Чыгыш 

өлкөлөрү цивилизациядан жана прогресстен сыртта калган. Ошентип, Гизодо 

(Гегель сыяктуу эле) цивилизациялык өнүгүүнүн схемасы  

европоцентристтик болуп калган. Бирок, дал Гизо ж.б. француз социологдору 

К.А.Сен-Симон (1760-1825), О.Тьерри (1795-1856) аркылуу — цивилизация 

социалдык жана саясий система менен ажырагыс биримдикте карала 

баштады. 

Бир нече он жылдыктардан кийин, XIX к. экинчи жарымында 

цивилизацияны үйрөнүүдөгү бул багыт башкы болуп калды. Сен-Симондун 
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жана Гизонун идеялары позитивизм тарабынан илинип алынган. 

Позитивисттер тарыхты табигый илимдер сыяктуу «так» методдор менен 

үйрөнүүнү максат кылып коюшкан, анткени, алар тарыхый кыймылды, 

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүндө жүргөндөй, органикалык процесс 

катары түшүнүшкөн. Цивилизациялар алар тарабынан инсандар, 

индивидуалдуулуктар эмес (немец романтиктери сыяктуу),  уюмдар катары 

элестелген. 

Позитивизмдин көрүнүктүү теоретиктеринин бири англиялык философ 

Г.Спенсер (1820-1903) цивилизациянын биологиялык мүнөздөмөсүн берген: 

өнөр жай өндүрүшү, анын тамак-ашын камсыз кылат, транспорт жана соода 

кан айлануу системасы болуп саналат, өкмөттүк жана аскердик уюмдар 

нервдик-кыймылдоочу аппараттын функциясын аткарат. Албетте, мындай 

жакындаштыруу өтө жөнөкөйлөштүрүлгөн. Позитивисттердин 

салыштыруулары боюнча: цивилизация — татаал система, анын бардык 

бөлүктөрү өз ара көз каранды жана өз ара байланышта экендигин 

көргөзгөндүгүн унутпообуз керек. 

Цивилизациянын социалдык жана саясий турмушунун биримдигин, 

анын жаратылыш чөйрөсү менен өз ара аракеттенүүсүн байкоо 

позитивисттердин эмгеги болгон. Азыркы тил менен айтканда, алар цивили-

зацияны, анын өнүгүшүнө өтө ар түрдүү факторлор: география жана саясат, 

экономика, идеялар, адамдын биологиялык жаратылышы таасир эткен 

социомаданий система катары карашкан. Чындыгында, бул факторлордун 

бардыгы, позитивисттерге эреже катары, тең укуктуу көрүнгөн, жана 

ошондуктан, дайыма эле цивилазиялык процесстерди эмне жылдырат, кайсы 

факторлор чечүүчү мааниге ээ экендигин түшүнүүгө мүмкүн эмес эле. 

Бул жагынан алганда англиялык тарыхчы-позитивист Г.Боклдун (1821-

1862) теориясы кызыктуу, ал «климат, тамак-аш, кыртыш жана жалпы 

жаратылыш” цивилизациянын жашоосунун башкы шарты деп эсептеген. 

Анын пикири боюнча, табигый чөйрө адам жаратылышка көз каранды 

болгон байыркы мезгилде чоң ролң ойногон. Азыркы турмушта биринчи 

планга башка факторлор: адамдар ээ болгон акыл-эс, илим, билим жатат. 

Адамдын акыл-эсинин тарыхтагы ролу тууралуу агартуучулардын идеялары  

жок болуп кетпеди. Ушул негизде көптөгөн позитивисттер 

цивилизацияларды классификациялашкан жана цивилизациялык  

процесстерди мезгилдерге бөлүшкөн. 

Бокль, мисалы, цивилизацияны эки топко бөлгөн: 

1) жаратылыштын мыйзамдары боюнча өнүккөн бардык европалык 

эмес цивилизациялар, (адам жаратылышка баш иет); 

2) акыл-эстин мыйзамы менен жашаган европалык цивилизация. 

Гизо жана башкалар сыяктуу, батыш европалык позитивисттер Батыш 

Европаны адамзаттын цивилизациялык өнүгүүсүнүн туу чокусу жана 

борбору катары кароону уланта беришкен. Боклдун сөзү боюнча, «Европада 

цивилизация деген атка татыктуу болгондордун бардыгы пайда болгон». 
Цивилизация жана формация 

Окумуштуу-позитивисттерде көрүнгөн социалдык-экономикалык 



 

 7 

процесстерге кызыгуунун фонунда коомдук илимдеги жаңы багыт — 

марксизм пайда болду. Бирок марксизм тарыхты жана социологияны 

бириктирди, тактап айтканда, тарыхты социологияга баш ийдирди. Тарыхый 

фактылардын, өлкөлөрдүн, доорлордун ар түрдүүлүгү, социалдык-

экономикалык өнүгүүнүн негизинде түшүндүрүлгөн. Тарых социалдык-

экономикалык формациялар жана алардын алмашуусу тууралуу окууда 

жүзөгө ашкан бир өзөккө ээ болду. Формация марксизмдеги изилдөөнүн 

негизги объектиси болгон, ошондуктан, «цивилизация» түшүнүгү биринчи 

планга чыкпаса да, ага көңүл бурулган эмес деп айтууга болбойт. Алгач 

марксизм жалпы дүйнөлүк өнүгүүнүн эч кандай схемасын берген эмес. 

Маркстын тирүү кезинде алар Батыш Европа үчүн феодализмди жана 

капитализмди, ошондой эле, антикалык жана азиялык өндүрүш жолдорун 

бөлүшкөн. Маркс өлгөндөн кийин Ф.Энгельс Льюис Моргандын китебине 

таянуу менен жалпы дүйнөлүк өнүгүүнүн схемасын сунуш кылды. Бирок ал 

өзүнө үч стадияны гана (жапайычылык, варвардык жана цивилизация) 

камтыган. Энгельс кулчулукту жана феодализмди цивилизациянын баштлгыч 

этабына альтернативдүү вариант катары (биринчи вариант — Греция жана 

Рим, экинчиси — герман уруулары) караган. Агартуучулар сыяктуу эле, 

К.Маркс жана Ф.Энгельс цивилизацияны варварчылыкка жана 

жапайычылыкка карама-каршы коюшкан. Бирок цивилизацияга өтүү 

процесси, анын алгачкы коомдон сапаттык айырмасы XVIII к. караганда 

кыйла терең анализденген. 

Формацияларды жалпы адамзаттык өнүгүүнүн сызмактык схемасына 

тизүү, Россияны европалык тарыхка киргизүүгө аракет кылган Маркстын 

россиялык жолдоочуларына тийиштүү. Тарыхый процесстин сызмактык 

схемасы формациялык мамилени жаратты. Бул теорияга ылайык, өндүргүч 

күчтөр, б.а. технология, коомдук категория катары анын өндүрүүчүлөрү 

менен айкалышып, алардын андан аркы өнүгүшүнө коомдо жашап жаткан 

өндүрүштүк мамилелер шайкеш келип турган учурда жашайт. Бул шарт 

бузула баштаганда өндүргүч күчтөрдүн өнүгүшү жайлайт, ал коомдук 

мамилелердеги төңкөрүштү пайда кылат, бир доор экинчи доор менен 

алмашылат. Маркс азиялык, антикалык жана буржуазиялык (капиталисттик) 

өндүрүш жолдорун «коомдук формациянын прогрессивдүү доорлору» 

катары бөлгөн. Кийинки марксисттер «коомдук формация доору» түшүнүгүн 

«коомдук-экономикалык формация» термини менен алмаштырышып, аны 

Маркстагыдай бүткүл процесске эмес, анын ар бир өзүнчө стадиясына 

тиешелүү кылышкан. Эми мындай стадиялар («формациялар») бешөө: тапка 

чейинки (алгачкы), андан кийин үч таптык же антагонисттик (кулчулук, 

феодалдык жана капиталисттик), жана, акырында, башталгыч этабы 

социализм болгон, коммунисттик формация келмек. Өзүнүн өнүгүү 

өзгөчөлүктөрүнө карабастан беш  коомдук-экономикалык формациянын 

бирине тиешелүү болгон. Ушул негизде тигил же бул коомдун өнүгүү 

деңгээли, анын башка коомдорго салыштырмалуу прогрессивдүүлүгү же 

артта калгандыгы аныкталган. Адамзат коомунун өнүгүшүнүн 

формаларынын бардык көп түрдүүлүгүн беш формацияга алып келүү 
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тарыхчы-марксисттердин милдети болгондуктан, тарыхты түшүндүрүү, 

ийненин учуна канча периштени батырса болорун аныкташкан орто 

кылымдагы монахтардын ишиндей кызыктуу теоретиялык көнүгүүгө 

айланды. 

Адамзаттын өнүгүүсүнүн жаңы баскычын мүнөздөгөн бардык 

социалдык-экономикалык жана саясий аспектилерин изилдеп, Маркс жана 

Энгельс маданий жетишкендиктерге: мисалы, жазуунун, табигый 

илимдердин, философиянын, адабияттын, диндин ж.б. пайда болушуна 

кыйла азыраак көңүл бөлүнгөн. Бул цивилизациялуу коомдордогу маданий 

прогресске маани беришкен эмес дегенди билдирбейт, тескерисинче, 

«цивилизация» сөзү көбүнчө дал ушундай мааниде колдонулган, тек гана 

цивилизациялык процесстин эки жагы тең салмакташтырылган эмес. 

Социалдык-экономикалык чөйрөгө артыкчылык берилген. Цивилизациялык 

коомдордун өнүгүшүнүн этаптары формациялардын алмашуусу менен 

салыштырылган. Ошондуктан, «формация» жана «цивилизация» түшүнүгү 

кээде аралаштырып, «феодалдык цивилизация» же «буржуазиялык 

цивилизация» деген сөз айкаштарын жараткан. 

Маркс «капитализм» деп, албетте, буржуазиялык азчылык эмгекчи 

көпчүлүктү (пролетариат) эзген өндүрүш жолун түшүнгөн, жана, аны 

адамзаттын коомдук өнүгүүсүнүн өткөөл баскычтарынын бири катары 

караган. Ал тарабынан сунуш кылынган тарыхый процессти мезгилдештирүү 

менен чектелип калбай, Маркс аны гегелдик кыймылдагы карама-

каршылыктар идеясын изилдөөгө колдонду. Бул үч антагонисттик 

формациялар үчүн эзилген жана эзүүчү таптардын ортосундагы болгон 

карама-каршылык болгон. Марксисттик концепциянын чабалдыгы, биринчи, 

алгачкы общиналык жана акыркы коммунисттик формациялардын ишеимдүү 

кыймылга келтирүүчү карама-каршылыктарынын табылбагандыгында 

болгон. Ошондуктан, коммунисттик формация абсолюттук гармониялык 

келечек катары каралган. 

Байыркы мезгилди изилдеген советтик тарыхчылардын 1960-жж. 

азиялык өндүрүш жолу тууралуу экинчи дискуссиянын учурунда, өндүрүштө 

кулдун эмгегин пайдалануу байыркы коомдук формациянын кыймылдатуучу 

фактору болбогондугу ачык болуп калган. Байыркы, алгачкы орто 

кылымдарда жана андан кийинчерээк бир кыйла сандагы кулдардын 

болгондугуна карабастан, кулдар өндүрүштө антикалык доорлордогу, өзгөчө 

Римдин кечки республика жана эрте империя доолорунун кыска эле 

кесиндисинде башкы ролду ойногон. 

Ошентип, кулчулук формация кулчулук эмес, жана феодалдык 

формация феодалдык эмес болгон. Маркс Чыгыш Европанын жана Азиянын 

орто кылымдардагы коомдору тууралуу өтө аз эле маалыматтары 

болгондугуна байланыштуу, «феодализм» түшүнүгүн Батыш Европадагы 

тарыхый процесстин баскычтарынын бири катары киргизген. Феод —кызмат 

өтөө жана сюзеренге салык төлөө шарты менен сюзерендин вассалга берген 

жер ээлиги же киреше алуу укугу. Батыш Европада абсолюттук монархиялар 

дооруна чейин мүнөздүү болгон орто кылымдагы үстөмдүк кылуучу 
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таптарды уюштуруу, бирок батыш европалык саясий традициянын чегинен 

тышкары турган орто кылымдык коомдордун дээрлик көпчүлүгү үчүн 

мүнөздүү болббогон. Ошондуктан ар кандай эле коомду феодалдык деп атоо, 

бүт дүйнөнү Европага теңөөнү билдирет. 

Феоддон айырмаланып эмгектин жана капиталдын мамилеси бүткүл-

дүйнөлүк тарыхый мүнөзгө ээ. Бирок, эгерде капитал түрдүү тарыхый 

«формацияларда» жашай алса, капитализм система катары орто кылымдык 

коомдон кийин гана пайда болгон коом. Бирок коомдо капиталисттер гана 

эмес, пролетарийлер да азчылыкта болгон, жана көпчүлүк тейлөө чөйрөсүндө 

иштеген коомду «капитализм» термини менен түшүндүрүүгө болобу? 

Азыркы өнүккөн коомдор дал ушундай эмеспи. Батыш илими аларды пост-

индустриалдык коом деп аташууда. 

Марксисттик формация теориясынын дагы бир кемчилиги бар: анда 

бир коомдук-экономикалык формациядан экинчисине өтүүнүн айкын 

механизми каралган эмес. Бирок өндүргүч күчтөрдүн жана өндүрүштүк 

мамилелердин ортосундагы пайда болгон карама-каршылыктар автоматтык 

түрдө «формациялардын» алмашуусуна алып келбейт. Революция мындай 

өтүүнүн механизми катары каралган. Бул бүткүл-дүйнөлүк планда алганда 

туура эмес. Маркс революциялар алгачкы доорду байыркы доордон, орто 

кылымды байыркы доордон бөлбөгөнүн билген. Ал эми капитализмди алсак, 

бул бүткүл-дүйнөлүк тарыхый көрүнүш революция жолу менен бир эле 

өлкөдө Францияда гана жүзөгө ашкан. Англияда буржуазиялык революция 

XVII к., өнөр жай төңкөрүшү, б.а. өндүрүштүн бир тибинен экинчи тибине 

өтүүсү, —  XVIII к. аягында — XIX к. башында жүзөгө ашса, буржуазиянын 

колуна реалдуу бийлик 1832-ж. парламенттик реформадан кийин гана 

акырындап тие баштаган. Россияда капитализм тамырларын 1860-ж.  

реформадан кийин тамырын жая баштаган, буржуазия табы болсо бийликке 

1917-ж. Февралң революциясынын натыйжасында келмек, бирок келген жок. 

Германияда капитализм реформалардын, Америкада, Италияда — боштондук 

согуштарынын натыйжасында орноду. Аларды революция деп атоо кыйын. А 

Египетте, Скандинавияда, Таиландда кандай болду? 

Формациялык мамиленин оош-кыйыштары  

1919-1926-жж. жүзөгө ашырылган Н.А.Рожковдун «Орус тарыхынын 

салыштырмалуу-тарыхый чагылышы» деген 12 томдук эмгеги формациялык 

мамиленин позициясынан туруп жазылган алгачкы салыштырмалуу-тарыхый 

изилдөө болуп саналат. Рожков адамзат коомдорунун формаларынын көп 

түрдүүлүгүн, бардык элдер үчүн жалпы тогуз мезгилге бөлүүгө аракет 

кылган: 

1.  Алгачкы коом. 

2.  Жапайылардын коому. 

3.  Варварлар коому. 

4.  Феодалдык революция. 

5.  Феодализм. 

6.  Дворяндык революция. 

7.  Дворяндардын үстөмдүгү. 
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8.  Буржуазиялык революция. 

9.  Капитализм. 

Рожков алгачкы коомдун, ошондой эле, жапайылардын жана 

варварлардын коомунун өнүгүшүндөгү жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрдү 

жакшыраак бере алган. Буга ошол мезгилге чейин жеткен тарыхый 

эстеликтердин аздыгы, ошондой эле, көпчүлүк учурда бир жактуу 

түшүндүрмө берүүгө мүмкүн эместиги шарт түздү. Бирок феодализм 

стадиясында эле, аны изилдөө үзгүлтүккө учурай баштады.  

Коомдун чарбачылык турмушунда дыйканчылыктын басымдуулук 

кылышы гана бардык элдер үчүн жалпы болгон. Дыйканчылыкты уюштуруу 

формалары, ошондой эле, коомдун социалдык жана саясий түзүлүшү 

ушунчалык түрдүү болгондуктан, феодализмдин ичинде бардык элдер үчүн 

жалпы мыйзам ченемдүүлүктөргө жана стадияларга бөлүүгө мүмкүн болгон 

жок.   

Салыштырмалуу-тарыхый методдун кемчиликтери капиталисттик 

түзүлүштү окуп үйрөнүүдө ачык-айкын көрүндү. Рожков аны «европалык 

маданияттын жана анын дүйнөнүн башка бөлүктөрүндөгү бутактарынын 

жетишкендиги» катары карайт. Буга макул болбой кое албайсың. Бирок бул 

жыйынтык адамзат тарыхынын биримдиги тууралуу тезисти бузат. 

Ошондуктан, Рожков сегизинчи томдон тартып Батыш Европанын, АКШнын 

жана Россиянын тарыхын окуп үйрөнүү менен чектелет. Башка региондордун 

тарыхы ал үчүн жок эле сыяктуу.  

Тилекке каршы, Рожковдун эмгектерин талкуулоо күчөп бара жаткан 

марксисттик «кысымдын» шартында өткөн. Анын сынчылары, «тарыхый 

процесстерге түшүндүрмө берүүдө Рожковдун, тарыхтын кыймылдаткыч 

күчү катары тап күрөшүнүн чыныгы маанисин, жана ушуга байланыштуу 

экономикалык түшүндүрүүдө, социалдык-экономикалык, өндүрүштүк 

мамилелер эмес, алмашуу, б.а. экономикалык мамилелер аныктоочу ролун 

түшүнбөөсү Рожковду легалдуу марксизм жана богдановчулук менен 

байланыштырып турат» деп белгилешкен. 1930-ж. мындай үстүртөн, бирок 

«кыйратуучу» сын тарыхчыларга салыштырмалуу-тарыхый методдогу 

кемчиликтерди тереңирээк талдоого мүмкүнчүлүк берген жок, ал үчүн 

Рожковдун эмгеги абдан көп материал берген. 

1938-ж. «ВКП (б) тарыхынын кыскача курсу» кулчулук түзүлүштү 

кыйла түшүнүктүү жана мыйзам ченемдүү көрүнүш катары жарыялады, 

анткени ал алгачкы общиналык түзүлүшкө салыштырганда бир кадам алга 

жылуу болгон. Ушул мезгилден тартып Байыркы Чыгыштын бардык 

мамлекеттери кулчулук мамлекеттери катары карала баштады. Азиялык 

өндүрүш жолу тууралуу маркстык жобо унутта калды. «Кыскача курска» 

кошумча катары чыккан «Кыскача философиялык сөздүктө» «алгачкы 

общиналык, кулчулук, феодалдык, капиталисттик, коммунисттик түзүлүш, 

адамзаттын өнүгүшүнүн прогрессивдүү баскычтарын, коомдук-

экономикалык формацияны түзөт» деп далилденген. Тарыхый өнүгүүнүн 

сызмактык схемасы аяктады. 1940-1950-жж. СССРде бир олуттуу 

салыштырмалуу-тарыхый эмгек жаралган жок. Катуу идеологиялык кысымга 
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калуу коркунучу өтө чоң эле. Салыштырмалуу-тарыхый изилдөөлөргө 

кызыкчылык, 1960-жж. аз-аздан либералдаша баштонун шартында 

жанданды. 

Н.Н.Конраддын эмгеги 1960-жж. илимий турмуштагы олуттуу 

окуялардын бири болуп калды. Ал Н.А.Рожковдун формациялык мамилесин 

кайрадан ачкандай болду. Бирок өзгөчө маанилүүсү: Арнольд Тойнби менен 

талашып жатып, Конрад аргасыздан ата мекендик тарыхчыларды 

цивилизациялык жол, тарыхый процесстерди үйрөнүү жолу  менен 

тааныштырды. Конраддын жана Тойнбинин ортосундагы дискуссия менен 

катар эле СССРде он томдук «Бүткүл дүйнөлүк тарыхты» жүрүп жаткан 

даярдык, салыштырмалуу-тарыхый анализге кызыкчылыкты жандандырбай 

койгон жок. Буга байланыштуу Е.М.Жуковдун байыркы орус мамлекетинин 

өнүгүшүнүн чегинде кулчулук формация мезгилин бөлүү чакырыгы көптөгөн 

тарыхчылар үчүн күтүлбөгөн нерсе болду, антпесе, дүйнөлүк тарыхтын көз 

карашынан алганда, орус тарыхы толук болбой калат. Жуковдун сунушунун 

тегерегиндеги талаш-тартыштар формациялык жолдогу кемчиликтерди дагы 

бир жолу ачып берди. 

Аны советтик доордогу эки акыркы салыштырмалуу-тарыхый 

эмгектер: «Алгачкы коом» жана «Феодализмдин өнүгүү жолдору» 

коллективдүү изилдөөлөрү ачык көргөздү. Биринчи эмгекте адамзат пайда 

болгондон алгачкы мамлекеттер түзүлгөнгө чейинки мезгилдер тууралуу 

салыштырмалуу кеңири материалдар берилет. Эң эле байыркы 

археологиялык маданияттарды салыштыруу авторлордо көп татаалдыктарды 

пайда кылган жок. Бирок эмгектин бөлүнүү стадиясында эле, теория менен 

олуттуу шайкеш келбөөчүлүктөр айкындалды. Ф.Энгельс эмгектин 

бөлүнүшүнүн үч башкы этабы: 1) малчы уруулардын аңчылардын жана 

терип-жыйноочулардын жалпы массасынан бөлүнүшү; 2) кол өнөрчүлүктүн 

дыйканчылыктан жана 3) сооданын кол өнөрчүлүктөн бөлүнүшү тууралуу 

жазган. «Эски дүйнөдө өндүрүүчү чарбанын калыптанышы комплекстүү 

дыйканчылык-мал чарбачылык формада жүргөн, мал чарбачылык 

кийинчерээк бөлүнгөнү айкын болду. Б.з.ч. II миң жылдыкта гана, б.а. 

алгачкы мамлекеттер пайда болгондон дээрлик миң жылдан кийин, Алдыңкы 

Азиянын чарбачылыгында мал чарбачылык басымдуулук кылган уруулар 

пайда болду. Көчмөн мал чарбачылыктын калыптанышы кыйла кийинки 

мезгилге — б.з.ч. II жана I миң жылдыктарга туура келет. Мындан тышкары, 

бир катар региондордо Энгельстин эмгектеринде каралбаган – дыйкандар 

менен балыкчылардын, балыкчылар менен аңчылардын ортосундагы эмгекти 

бөлүштүрүү болгондугу айкын болду. Алгачкы коомдун өнүгүшүнүн Энгельс 

тарабынан тартылган картинасы кыйрады. Ушул стадияда эле түрдүү 

тарыхый-маданий типтер жашагандыгы айкын болду.  

Экинчи китепте Закавказьедеги, Орто Азиядагы, Рустагы жана Балтика 

бою регионундагы алгачкы феодалдык коомдор салыштырылган. 

Салыштыруу түрдүү хронологиялык чектерде жүргүзүлгөн. Авторлордун 

пикири боюнча, «Закавказьеде жана Орто Азияда феодализм Руска жана 

Балтика боюна караганда эрте, айрым балтика өлкөлөрүндө бир катар орус 
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жерлерине караганда кечирээк жаралган». Авторлор төмөнкүдөй 

жыйынтыкка келишкен: «Бардык жерде жерге мамлекеттик жана жеке 

феодалдык менчик калыптанган. Бул формалардын катнашы түрдүү 

этаптарда жана түрдүү мезгилдерде бирдей болгон эмес. Бирок алгачкы 

этаптарда биринчи түрү ачык эле басымдуулук кылган. Ошентип, Руста да, 

Балтика боюнда да дыйкандарды эзүүнүн алгачкы формасы, орус жерлеринде 

дружинниктерднин жардамы менен орус княздары, Балтика боюнда 

жергиликтүү нобилитеттин жардамы менен чогулткан салык алуу болгон. 

Бирок жерге болгон мамлекеттик менчик феодализмдин маңызына карама-

каршы келет эмеспи. 

Дагы бир бул далилдөө феодализмдин теориясынын көз карашынан 

алганда, андан бетер чындыкка жакындашпайт: «Рустагы, Балтика боюндагы, 

Закавказьедеги, Орто Азиядагы социалдык мамилелердин белгилүү 

жакындыгын, бардык жерде феодалдык түзүлүштүн калыптануусунда 

кулчулук белгилүү роль ойногонун байкоого болот”. Рустагы, Балтика 

боюндагы, Закавказьедеги жана Орто Азиядагы өнүгүүнүн бир катар жалпы 

белгилерин тапкандыгына араң макул болсок да, алардын баарынын батыш 

европалык феодализмге кымындай да тиешеси жок экендиги айдан ачык. Биз 

кайрадан түрдүү тарыхый-маданий типтерге жолугуп жатабыз. Ошентип, 

өзүнүн жараксыздыгын Рожковдун эмгектеринде көргөзгөн формациялык 

жол, кийинки эмгектерде да далилденди. 

Тарыхый синтезди издөө 

Ошентип, XIX к. экинчи жарымында цивилизациянын стадиялык 

теориясы алдыңкы планга чыкты. Локалдык цивилизациялар идеясы, албетте 

өнүгүүсүн уланта берген жана XX к. ага кызыгуу кайрадан жанданды. 

Тарыхты көп сызмактуу түшүнүүгө биринчилерден болуп немец философу 

О.Шпенглер (1880-1936) кайрылып келди, ал өз концепциясын чоң ийгиликке 

ээ болгон жана курч талаш-тартыштарды пайда кылган «Европанын күнүнүн 

бүтүшү» (1918-1922) деген китебинде баяндаган. Шпенглердин ойлорунун 

оригиналдуулугуна жана жаңылыгына карабастан, анын  теориясынан XIX к. 

немец романтиктеринин идеялары менен байланышы оңой эле байкалат. 

Шпенглер үчүн тарых — бул өз-өзүнчө жабык турган жана бири-бирине 

кошулбай өнүккөн, сегиз жогорку маданияттын тарыхы (аталган түшүнүк 

көп жагынан «локалдык цивилизация түшүнүгү менен бирдей»). 

Шпенглер өзүнөн мурункулардын көбүнөн айырмаланып, дүйнөлүк 

цивилизациялык процесстин өнүгүшүнүн жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрүн 

издегенге аракет кылган эмес. Анын пикири боюнча, маданият, адамзаттын 

прогрессине көмөктөшпөйт жана анын баскычтары болуп саналбайт. 

Ошентип, тарыхтын биримдиги жоголду, анан дагы Шпенглер 

маданияттардын өз ара таасир көрсөтүү жана өз ара аркеттенүү 

мүмкүнчүлүктөрүн танды. Бул XIX к. эле пайда болгон стадиялуулукту жана 

локалдуулукту кошуу аракеттерине салыштырганда жоготуу болгон. Бирок 

Шпенглер биздин күндөрдө да актуалдуу болгон маанилүү проблеманы 

алдыга койду: бул дүйнөгө карата өзгөчө көз караштары, алар тарабынан 

түзүлгөн образдары жана символдору бар башка маданияттарга тереңдеп, 
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сүңгүп кирүү зарылдыгы. Философ ар бир жогорку маданият «өзүнүн жан 

дүйнөсүнүн картинасын» түзөт деп эсептеген. Башкы максат — ушул жан-

дүйнөнү табуу жана аныктоо, маданияттын ар түрдүү көрүнүштөрүнөн, аны 

чагылдырган түпкү маңызды табуу. 

Шпенглер антика цивилизациясын, анын гармониялуулугунан жана 

дене, материалдык сулуулугунан, аполлондук деп атаган. Батыш 

маданиятына фаусттук деп аныктама берген. Философтун пикири боюнча, 

бардык нерсени таанып билүүгө умтулуу деген катуу дартка чалдыккан 

доктор Фаусттун образында, анын квинтэссенциясы жатат. Бул жигердүү 

максатка умтулгандык, ой-пикирдин буркандаган кыймылы үстөмдүк кылган 

маданият. Шпенглер локалдык цивилизацияларды үйрөнүүдө, аларды 

сырттан эмес, ич жагынан баалоо керек, аларга «сүңгүп кириш керек» деп 

көрсөтүп, алга маанилүү кадам жасады. 

«Тарыхты изилдөө» деген он эки томдук зор эмгеги менен дүйнөгө 

белгилүү болгон англиялык тарыхчы А.Тойнбини (1889-1975) Шпенглердин 

жолдоочусу деп айтсак да болот. Тойнби аны 1934 — 1961-жж. ичинде 

жазган. Цивилизация проблемасына ал биринчи кезекте тарыхчы катары 

кайрылып, байыркы мезгилден азыркы мезгилге чейинки доорду камтыган, 

абдан чоң фактылык материалдарды чогулткан жана системалаштырган. 

Тойнби коом же мамлекет эмес, локалдык цивилизация тарыхый изилдөөнүн 

негизги бирдиги болууга тийиш деп далилдеген. Цивилизациялар, анын ою 

боюнча, салыштырууда гана таанылат, цивилизациялык өнүгүүнүн 

бирдиктүү мыйзамдарын бөлүү менен, аларды салыштырууга болот жана 

зарыл. Тойнби жалпысынан цивилизациянын төрөлүү, гүлдөө жана 

кулоосунун циклдик схемасынын жалпы белгилерин сактаган. Бирок 

Шпенглерден айырмаланып, Тойнби бул стадиялардын тарыхый мыйзам 

ченемдүүлүктөр менен байланышын көрсөтүүгө аракет кылган. 

Цивилизациянын алгачкы коомдун маданиятынан жаралышын 

англиялык тарыхчысы чакырык-жана-жооп мыйзамынын жардамы менен 

түшүндүргөн: табигый чөйрө өзүнүн жашоо фактысы менен адамдарга 

чакырык жиберет, алар жаратылыш менен күрөшүп жана аларга ыкташып, 

табигый чөйрөдө жасалма чөйрөнү түзүүгө туура келет. Эгерде чакырык 

күчтүү болсо, ага жооп берүү кыйын. Мындай учурда маданият өз 

мүмкүнчүлүктөрүн жүзөгө ашыра албайт, анын өнүгүшү токтойт. 

Тескерисинче, өтө эле чабал чакырык, өтө эле ыңгайлуу тиричилик шарттары 

цивилизациянын калыптанышына шарт түзбөйт, анткени ал күчтүү 

чыгармачылык дем бере албайт. 

Көрүнүп тургандай, Тойнбиде, башынан эле, кандайдыр бир бизге 

белгисиз себептер менен цивилизация түзүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон же 

болбогон, тарыхый же тарыхый эмес элдерге бөлүү жок. Ар бир эле алгачкы 

коомдук маданият принцибинде цивилизация боло алат, бирок ал көп 

жагынан, анын жашашынын тышкы себептеринен көз каранды болот. Андан 

ары цивилизациянын өсүү стадиясы жүрөт: техника өркүндөйт, адам 

жаратылыштын үстүнөн бийликке ээ болот, коомдо чыгармачылык азчылык 

— интеллектуалдык элита пайда болот, Тойнбинин көз карашы боюнча алар 
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аркылуу цивилизациянын ылдам алга жылуусу жүзөгө ашат. Бирок 

акырындап чыгармачылык азчылык эл массасынан бөлүнүп калат жана 

цивилизацияда бөлүнүп-жарылуу болот. Бул этапта Тойнби киргизген, кетүү-

жана-кайтып келүү деген дагы бир мыйзам чоң мааниге ээ болот. Бул 

кризисти четтетүү үчүн чыгармачылык азчылык же бүтүндөй цивилизация, 

кийин күч топтоп, кайрадан чыгармачылык жашоону баштоо үчүн убактылуу  

активдүү ишмердиктен четтеп кетет дегенди билдирет. Цивилизациялар, 

Тойнбинин пикири боюнча, универсалдуу мамлекеттерди – б.а. 

империяларды жана адамдарды бириктирген универсалдуу чиркөөлөрдү — 

дүйнөлүк диндерди түзүп, ички кризисти четтетет. Ошого карабастан 

цивилизациянын өнүгүшүнүн бул «универсалдуу» фазасы мурункудай 

чыгармачылык демден ажырап, ал кыйроонун алды болуп калат.   

Цивилизациялардын жашоо циклинин схемасын тизип, Тойнби (өз 

учурундагы Вико сыяктуу) Байыркы Грециянын жана Байыркы Римдин 

тарыхына кайрылган. Алар үчүн империя доору чындыгында эле кыйроонун 

башталышы болгон. Азыркы учурду анализдеп, тарыхчы кыйла оптимисттик 

прогноздорду берген. Ал дүйнөлүк диндерден чоң үмүт кылган, анткени алар 

кошулушуп, локалдык цивилизацияларды бириктирет жана акырында 

бирдиктүү дүйнөлүк цивилизацияны түзөт. Дүйнөлүк тарыхтын өнүгүшү 

Тойнбинин пикири боюнча, локалдуулуктан цивилизациянын өзүнчө 

обочолонуучулуктан бирдиктешүүсүнө карай жүрөт. Тойнбинин «Тарыхты 

изилдөөсү» эң эле ар түрдүү, көпчүлүгү олуттуу сын-пикирлерди пайда 

кылды. Англиялык тарыхчыны, анын цивилизациянын өнүгүшү тууралуу 

мыйзамдарынын ойдон чыгарылгандыгы, экономика чөйрөсүн унутта 

калтыргандыгы, түрдүү тарыхый доорлорду аралаштырып жибергендиги 

жана теңеп койгондугу тууралуу жемелешкен. Мисалы, пелопонесс 

согуштары наполеондук согуштарга окшош каралат, анткени Тойнби үчүн 

тигиниси да мунусу да — бул цивилизациянын дезинтеграциялоо мезгили, 

жана анын кайсы конкреттүү тарыхый шарттарда болгондугу анча маанилүү 

эмес. Негизинен бул адилет сын, бирок Тойнбинин зор эмгектерин четке 

кагууга болбойт. Көп жагынан анын аракеттери менен гана локалдуу 

цивилизациялар тарыхчылардын окуп-үйрөнүү объектисине айланды. 

Тойнбинин теориясынын айрым аспектилери бир кыйла өзгөртүлгөн түрүндө 

болсо да, изилдөөчүлөр тарабынан бүгүнкү күнгө чейин колдонушууда. 

Тойнби өзүнүн «Тарыхты изилдөө» деген эмгегин жазган учурда 

Францияда цивилизацияны үйрөнүүнүн дагы бир багыты пайда болду. Ага 

«Анналдар» журналынын айланасына биригишкен тарыхчылар — М.Блок, 

Л.Февр, Ф.Бродель жана башкалар кирген. Тойнбиден айырмаланып алар 

цивилизациялардын өнүгүшүнүн жалпы мыйзамдарын аныктоо максатын 

коюшкан эмес. Локалдык цивилизацияларды, көптөгөн компоненттерден 

турган (табигый чөйрө, тил, адабият, илим, искусство, укук, мекемелер, 

нравалар, техника, ырым-жырымдар ж. б.), тигил же бул даражада өз ара 

байланышкан система катары изилдөө алардын көңүлүн көбүрөөк турган. 

М.Блок, мисалы, «цивилизация, индивидуум сыяктуу эле, жөн эле топтолгон 

карталардын топтомун элестетпейт; биринин аркасынан экинчисин бөлүп-
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бөлүп окуп-үйрөнгөн фрагменттерди билүү, жалпы нерсени таанып билүүгө 

алып келбейт» деп жазган. Алгач цивилизациянын жашоосунун материалдык 

жагына артыкчылык беришкен (өзгөчө Броделде), кийин «Анналдар» 

мектебинин өкүлдөрү цивилизацияга карата көлөмдүү, жалпы көз караштан 

баш тартып, анын айрым элементтерин окуп-үйрөнүүгө өтүштү. Бирок 

цивилизациялардын системалуулугу проблемасы бүгүнкү күнгө чейин 

актуалдуу бойдон калууда.  

Локалдык цивилизацияларга өзгөчө кызыгууларга карабастан, XX к. 

стадиалык теориялар пайда болду. Алардын бири көрүнүктүү немец 

философу К.Ясперске (1883-1969) тиешелүү, ал биринчилерден болуп, 

дүйнөлүк диндерди түзүү доору (ал аны Өзөктүк мезгил деп атаган) 

цивилизациялардын тарыхында маанилүү роль ойнойт деп далилдеген, 

анткени ал жаңы инсандын, дүйнө тууралуу жаңы элестөөлөрдүн 

жаралышын жана универсализмге өтүүнү билдирет. Дүйнөлүк диндердин же 

куткаруучу диндердин пайда болушу, мифологиялык аң-сезимдин доорунун 

бүтүшүнө гана эмес, байыркы доордун бүтүшүнө алып келди: байыркы 

цивилизациялардын ордуна, биринчи кезекте, диний этикалык нормалар 

менен аныкталган цивилизациялар келет. XVIII к. аягынан тартып жаңы — 

индустриалдык доор — цивилизациянын өнүгүү доору, анда дүйнөнүн 

универсалдашуусу ИТРдин эсебинен күчөйт. 70-жж. америкалык тарыхчы 

О.Тоффлер бүгүнкү күнгө чейин чоң кадыр-баркка ээ болуп келе жаткан, 

башка стадиялык концепцияны түздү. Дүйнөлүк тарыхтан Тоффлер 

материалдык өндүрүштүн мүнөзүн негизги критерий катары тандап алып, 

бир нече мезгилди бөлгөн: индустрияга чейинки (же агрардык), 

индустриялык жана жаңы эле түзүлө баштаган постиндустриялык коом 

(үчүнчү толкундагы цивилизация) деп бөлгөн. 
Формация жана цивилизация тууралуу талаш-тартыштар 

80-90-жж. цивилизация теориясына арналган, илимий жактан кыйла 

маанилүү атайын эмгектер жарыялана баштады. Академиялык институттарда 

цивилизациянын теориясы жана салыштырмалуу тарыхы боюнча атайын 

борборлор пайда болду.  

Орус цивилиографиясында, батыштагыдай эле, бир мезгилде бир нече 

багыттар боюнча өнүгүүдө. Алардын ичинен Тоффлердин идеяларына 

таянган технологиялык жол (Г.С.Гудожник), структуралык-социологиялык 

(Л.И.Новикова), цивилизацияны коомдук байлыкты кайра өндүрүүнүн, өзүн-

өзү жөнгө салуунун спецификалык механизмдерине ээ болгон, уюмдун 

негизинде калыптанган, адамдардын коомдук турмушунун социалдык уюму 

катары аныкталат. Социалдык-табигый жолдун да (Э.С.Кульпин) бир кыйла 

жактоочулары бар, анда цивилизация «суперэтностун жашоо жолу, 

эволюциянын бир эле жолунда жүргөн, адамдардын дүйнө жана өз 

жөнүндөгү элестөөлөрү алардын чеги болуп саналат. Өзгөрүлбөс каналдагы 

кыймыл салыштырмалуу социалдык-экологиялык стабилдүүлүктө — 

жаратылыштын жана коомдун абалынын өзгөргүстүгү абалында жүрөт», 

бирок, бул социалдык-экологиялык кризистерди болтурбай кое албайт. Бир 

катар изилдөөчүлөр (ошонун ичинде белгилүү чыгыш таануучу 
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Л.С.Васильев) диний-маданий баалуулуктардын өзгөчөлүктөрүнө негизги 

маанини беришет. Цивилизациянын жашоосунда кайсы аспект (экологиялык, 

социалдык, маданий-диний же технологиялык) биринчи планга 

чыккандыгына карабастан, цивилизацияны — татаал көп компоненттүү 

социомаданий система катары элестетүү биздин илимде бекем орун алган. 

Небак эле пайда болгон формациялык жана цивилизациялык 

жолдордун өз ара катнашы проблемасы бүгүнкү күндө да маанилүү болуп 

кала берүүдө. 70-80-жж. көбүнчө формациялык жолду цивилизациялык жол 

менен толуктоо, байытуу керек делип келсе, 90-жж. эки методду бириктирүү 

тууралуу маселе көтөрүлдү. Эң ири орус теоретиктеринин бири, тарыхчы 

М.А.Баргдын пикири боюнча, «цивилизация» категориясы “формация» 

категориясына караганда кеңири түшүнүк: «Цивилизация категориясы 

коомду, анын бардык байланыштарын жана көрүнүштөрүн 

концептуалдаштырат. Азыр тарых илими ээ болгон кыйла глобалдуу 

категория». Бирок тарыхты формациялык баалоонун маанилүүлүгүн жокко 

чыгарбайт: «субстрат» аркылуу бир эле цивилизация «кулчулукту да, 

феодализмди да, капитализмди да билет. Башкача айтканда, цивилизацияда 

ушул субстраттын болушу аркылуу бүткүл дүйнөлүк тарых универсализмдин 

ошол элементтерин сактап калат, ал бардык локалдык четтөөлөрдө жана 

«өнүгүү жолдору» чачырап кеткен учурда тарыхый формалардын 

кыймылынын мыйзам ченемдүүлүктөрүн табууга мүмкүнчүлүк берет». 

Чыгыш таануучу Л.И.Рейснер да ушундай көз карашта, анын ою боюнча 

формациялык жана цивилизациялык жолдор бири-бирин толуктоосу керек, 

анткени реалдуу коомдук организмде формациялык жана цивилизациялык 

башталыштар интеграцияланган жана бири-бирине өтүп турат. 

Цивилизациялык башталышты, Рейснер тынымсыздык жана акырындап 

өнүгүү катары, тарыхый кыймылдын өзөктүү эволюциялык сызыгы катары 

түшүнөт. Формациялуулук — өткөн менен терең ажырымды билдирген 

өнүгүүдөгү революциялык секирик. Эки башталыш бири экинчисин 

кысмакка алып же басып, кезек-кезеги менен алдыңкы планга чыгат; алардын 

гармоникалык тең салмактуулугу тарыхта сейрек кездешет (ага, Батыш 

Европанын лидерлик кылган алдыңкы өлкөлөрүнүн «алтын» кылымы болгон 

XIX к. кошууга болот). Формациялык жана цивилизациялык 

башталыштардын катышы, Рейснердин пикири боюнча, дүйнөнүн ири 

региондорунда да бирдей эмес: Чыгышта цивилизациялык, Батышта — 

формациялык башталыш басымдуулук кылат. 


