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МОРФОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ ТА ЕТИКА В ПРОБЛЕМНОМУ ДИСКУРСІ 

«СЬОГОДЕННЯ-СУЧАСНІСТЬ»: МОДЕЛЬ, ЕТОС-ДОМІВКА 

Сьогодення - чуттєва, блискавична за тривалістю мить теперішнього часу, що 

сприймається нами як «тепер», «зараз», «тут» буття. Як схопити швидкоплинне 

мінливе в калейдоскопі змін історії, надати йому цінності не 

короткочасного/скороминучого, а сталого значення, як виробити відповідальне 

ставлення людини до часу і місця, в якому вона живе? Як відрізнити ілюзорне, хибне 

від насправді вартісного? Думаю, це стає можливо завдяки покликанню, засобам 

сучасної морфології культури та етики, шляхом переведення сьогодення з якості 

неосмисленого і неоформленого часу в якість осмисленої, відрефлексованої сучасності; 

просіювання крізь сито здорових форм, ментальних установок, маркерів ціннісного. 

Спробуємо роз’яснити це твердження. 

Розмитість, розірваність, хаотичність та еклектизм є типовими оціночними 

характеристиками нашого сьогодення. Здебільшого вони несуть негативну конотацію, 

фіксують змістовну розпорошеність, смислову невизначеність і неоформленість часу, в 

якому ми живемо. З іншого боку, вони засвідчують інтенсивний пошук нових підходів, 

концептів, мисле-форм життя, що мали б забезпечити єдність ідейного і практичного, 

концептуалізованого і прикладного рівнів знання, допомогти прояснити роль 

соціогуманітарних наук, культури, етики в житті людини. В попередні часи така місія 

майже повністю покладалася на філософію; проте з ХХ ст. дедалі більшої ваги набуває 

культурологія,  а з нею і морфологія культури, що від самих початків впитали у себе 

принципи плюральності, увагу до індивідуалізованих форм буття і культури, 

багатоманітності та єдності світу; ідеї ціннісного моделювання життя.  

Морфологія культури - сфера знання, що сформувалася на пограниччі 

природничих наук, власне самої морфології та філософії культури. Традиційно  

морфологія була сфокусована на описі, вивченні та аналізі органічних, сталих форм 

життя, ілюстрації та поясненні розмаїття світу - питаннях, які за допомогою філософії 

культури були  скеровані у предметну площину ціннісно-смислових утворень. Сучасна 

морфологія культури, починаючи від А. Шопенгауера, вивчає різні сфери смислової 

наповненості та ціннісної об’єктивації волі до життя, площини, що служать свого роду 

материнським лоном зародження та розвитку, плекання і культивації ідей, цінностей, 

концептів. Вона орієнтована на розкриття множинного світу культури та дослідження 

природи цієї багатоманітності, пояснення феномену культурної самобутності, значення 

індивідуалізованих форм життя і творчості ... ; тому в тематичному полі її досліджень 

завжди були питання різних вимірів і структурованих форм буття культури, її моделей.  

Модель - одне з базових понять морфології культури. Одні науковці, дослідники 

визначають модель, культурну модель наступним чином: це « ... – відносно самостійна і 

постійна форма почування, емоційного реагування, мислення, діяльності ... » [3, с. 54]. 

Інші акцентують на специфіці характеру її глибинної природи: вона «... наділена 

гармонією, єдністю, однорідністю, у ній взаємопов’язані простір, форма, речовина, 

функція – вони утворюють розвинутий синтаксис» [1, с. 123]. Ще інші вказують на 

особливість її функціонального застосування, коли її використовують у значенні зразка, 

що відтворює, імітує будову і дію якого-небудь об’єкта, для отримання нових знань про 

об’єкт; уявний чи умовний образ якого-небудь об’єкта, процесу або явища, що служить 



в якості його представника [2, с. 535]. Своєю чергою, під моделлю культури ми будемо 

розуміти одиницю культурної різноманітності; оригінальну сферу смислових 

ототожнень (ідентичностей, значень, т. ін.), яка характеризується унікальним набором 

смислів та значень, органічною цілісністю елементів її побудови та вираження. Звідси 

моделювання культури, на мій погляд, це насамперед комплекс методів ціннісного 

конструювання реальності, що дозволяє розглянути спектр її широких, плюралістичних 

можливостей, проекцій, модифікації, конфігурацій з огляду на потреби людини, її 

природу і задатки.  

Спробуємо повернутися до характеристики феномену сьогодення, як 

невизначеного і швидкоплинного, і обґрунтувати значимість знань морфології культури 

та етики. 

Ми живемо у часи над-можливостей і над-швидкостей; у добу, коли науково-

технічні досягнення значно випереджають розвиток гуманітарного знання, а з ними і 

філософії, етики, в цілому культури, сфери освіти тощо. Нова соціокультурна дійсність 

- світ глобалізму, мережеве суспільство, інтернет, віртуальна та додана реальність, 

здобутки генної інженерії, клонування, робототехніка, цифрові технології, штучний 

інтелект - відкривають нові горизонти, перспективи для розвитку й покращення життя, 

і, водночас, породжують масу проблем, які потрібно вирішувати, питань, що 

потребують вчасних відповідей, до чого ми не завжди готові.  

Недоопрацювання провокують хворобливе напруження, сприйняття життя у 

світі нескінченних випробувань, про що говорять численні дослідження етиків, 

соціологів, психологів, культурологів останніх десятиліть. У ментальному просторі 

сучасної людини це сприяло пробудженню таких культурних архетипів, як «Сізіфова 

праця» – діяльність в полоні абсурду; «Танталові муки» - терпіння, страждання, які не 

несуть очікуваного розпруження; «Прокрустове ложе» – загальноприйняті стандарти, 

метричні рамки, індивідуальна невідповідність яким несе смертельну загрозу. 

Етика. Дехто став вбачати у цьому вину класичної етики обов’язку, що 

наприкінці ХХ - поч. ХХІ ст. ледь не була затаврована як репресивна модель 

практичної філософії, життя у світі жорстких вимог, що позбавляє людину права на 

задоволення. Це пояснює і сучасне визначення етики як «досвіду меж та 

експерименту»; реабілітацію філософії щастя; увагу інтелектуалів до таких явищ, як 

«гібридизація», популярність концепцій трансгуманізму, дауншифтінгу тощо.  

Метод культурного моделювання історії допомагає схопити в мінливому і 

відчуженому потоці подій і змін  певний часовий сегмент як цілісний образ живої 

конкретності, що його наділяють ціннісним значенням.   Виникає додаткове питання: 

«Що є чи що може стати головною ціннісною сферою людини у часи непевності, 

постійних змін та перетворень? На мою думку, таким уявним образом, 

фундаментальною ціннісною установкою, мисле-формою життя здатна стати етос-

домівка. Зупинимось дещо детальніше на цьому. 

Дім. Протягом всієї своєї історії людство турбувалося питаннями захисту та 

безпеки: облаштуванням житла, простору свого  проживання, - тобто того, що в 

найбільш приблизному значенні ми сприймаємо як дім. В часи сьогодення – 

швидкісних та кардинальних соціокультурних змін, революційних проривів, криз, 

хаосу та війн - пересічна людина часто чується позбавленою надійної опори/опертя, 

забавкою в руках сил, що їй не підвладні, дивергентом, чужинцем; тому проблема дому 

як сфери та місця своєї органічної присутності, питання його будівництва, 

збереження та захисту набувають зараз особливої гостроти. Недаремно політики, 

усвідомлюючи базові потреби/запити пересічної людини та сучасного суспільства, 

вміло послуговуються цими термінами і використовують гасла на кшталт 

«Україна/Європа - наш дім», «Захистимо наш дім», «Дім – це безпека», «Мій дім - моя 

фортеця».  

Етос-домівку можна визначити як «благо-устрій», що сприймається/оцінюється 

людиною як рідна, спів-природна, органічна сфера буття, де особа відчувається 

захищеною, самою собою і де від неї, її зусиль залежить збереження та якість доброго 



порядку, благополуччя. Таким чином, етос за означенням «домівка» включає у себе 

сенс бути (відчувати, мислити і діяти) господарем, дбати і відповідати за своє благо [ 

4]. Поняття «етос-домівка», на відміну від дому, утримує/має яскраво виражене 

морально-етичне значення і наділяє концепт дому додатковою екзистенційною 

вартістю, конотацією душевної прив’язаності, індивідуальної ваги. 

Таким чином, ми вважаємо, що морфологія культури і етика наділені 

конструктивним потенціалом в питаннях необхідності  переведення сьогодення з якості 

відчуженого і розпорошеного, неоформленого і невизначеного часу в статус сучасного, 

де сучасність – це  відрефлексоване сьогодення, яке схоплене в основних подійностях, 

явищах, проблемах та завданнях, що дозволяють говорити про певну історичну  

укоріненість. Важлива роль у цьому процесі відводиться маркерам ціннісного, як-то 

«модель» та «етос-домівка». Тут модель відіграє методологічне значення і може бути 

розглянута як зразок органічної форми життя. Аналогом культурної моделі у сфері 

етики може слугувати поняття «етос-домівка», що означає тип ціннісної само-збудови, 

ментальний, особистісний, спільний простір життя, де ми можемо бути самими собою і 

який ми готові захищати ціною власного життя заради відстоювання права бути собою. 

Сучасним покликання етики і культури - мотивувати кожного з нас до осмисленої і 

відповідальної розбудови етосу-домівки заради збереження життя на землі. 
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