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ЯРОШЕНКО Т.М. 

Особливості антропологічного підходу в морфології культури. 

 
Морфологія культури – одна з дослідницьких площин філософії 

культури; базовий складник культурологічного знання, розділ культурології. Вона 

націлена на отриманні знань про будову і характер культури, форми ціннісно-

смислового наповнення.  

Одним із завдань морфології культури - пояснити складний та 

поліфонічний світ  культури, явище культурної багатоманітності.  Його реалізація 

відбувається при допомозі таких категорій як «модель», «тип», «стиль», «характер», 

«генокод». Проте, морфологія культури – молода наукова сфера, її понятійно-

категоріальний апарат все ще знаходиться на стадії розробки і потребує уточнення. 

Виділивши попередньо ряд фундаментальних категорій морфології культури, 

спробуємо дати їм визначення, розкрити їхній сутнісний зміст.  

Модель культури - особлива сфера смислових ототожнень або система 

цінностей, що вирізняються  специфічними архітектонікою та характером прояву. 

Загальну схему моделі можна визначити як тип. Індивідуальний спосіб зовнішнього 

самовиразу культури, зумовлений своєрідністю її внутрішньої композиційної 

будови, манеру творення визначають як почерк, стиль культури.  Споріднене зі 

стилем значення має поняття “характер” - під ним розуміють сукупність уроджених 

і набутих ознак, властивостей, що дають змогу вирізняти одну модель (явище, тип) 

культури від інших. Сутнісні, незмінні риси культури становлять її генокод 

(онтологічне буття культури).  

До основної групи загальних методів дослідження морфології культури є 

так звані методи культурного моделювання. До них ми зараховуємо:  

     - морфологічний - розглядає культуру як певний феномен, модель, окрему та 

складну сферу смислового буття; 

     - аксіологічний - досліджує культуру як сферу ціннісного наповнення життя 

людини;  

     - антропологічний - відповідає на питання: хто є творцем культури; 

     - типологічний (метод класифікації та узагальнення) - дає змогу  піднятись над 

частковостями до загального родового рівня, відокремити головне від другорядного, 

здійснювати масштабні дослідження, вивчати великі масиви інформації, 

систематизувати  та класифікувати їх;  

     - характерологічний - має на меті наголосити і пояснити індивідуальну призму 

культурного буття (особливості самобуття);  

     - семантико-семіотичний - розкриває культуру з огляду скритих значень, 

знакового і символічного наповнення та вираження;  



     - герменевтичний - спрямований на формування кращого (адекватного) 

розуміння культури через вживання в історичне полотно культури (у традиції, 

звичаї, досвід та ін.), усвідомлення спорідненості з тим, що вивчаєш;  

     - регіонально-історичний - сприяє виробленню знань про територіальну 

укоріненість культури, просторову зумовленість її історії (чинники сусідства та 

характеру взаємозв’язків з іншими культурами);   

     - історичні методи ретроспективи і перспективи – мають на меті розглянути 

розвиток як єдиний процес становлення, з повагою до здобутків  минулого та його  

вивчення за допомогою документів, артефактів, тощо; спадкоємність – наголос на 

збереженні індивідуальності, культурного генокоду, взаємодії традиційних та 

інноваційних моментів у розвитку культури;  

     - культурної комунікації - стверджує необхідність діалогу як всередині самої 

культури (наприклад, спілкування старого та нового поколінь,  їхньої 

взаємодоповненості й інтегрованості довкола спільних цінностей), так і 

міжкультурної взаємодії та зв’язку;  

     - компаративний - допомагає порівнювати в різних аспектах індивідуальні 

моделі, самобутні ментальні світи представників різних культур, вирізняти спільне й 

відмінне в їхніх системах цінностей.  

Усі перелічені методи можна охопити поняттям «морфологічний аналіз культури».  

Антропологічний же підхід і згаданий метод дослідження у сфері 

філософсько-гуманітарного знання наголошує на важливій ролі людського,  

суб’єктного чинника в культурі, історії.  Під таким кутом зору, антропологічно 

визначеним фундаментом культури є людський рід, або, іншими словами, культура 

– це «ми-буття», де «ми» неможливе без «я», що, власне, і становить субстанцію 

історії, її життєву основу. Носій історії – людський рід, спільнота постає тут 

онтологічно-множинним виміром людини.  

Антропологічний підхід у дослідженні проблематики морфології 

культури наголошує, що культура людства може бути репрезентована як складне 

системне ціле, структурними компонентами котрого постають культурні світи 

людей різних рас, народів, націй та ін. Кожна з цих культур може бути представлена 

і розглянута  як особлива модель культурного розвитку людства, специфіка якої 

розкривається при допомозі додаткової низки понять: “ментальність”, 

“національний характер”, “народний світогляд”, “душа чи дух народу”.     

На нашу думку антропологічний же підхід сприяє виробленню 

гуманістичного сприйняття та розуміння  історії культури, толерантного ставлення 

до цінностей інших народів.  

Морально-етичний принцип гуманізму стверджує й оберігає  право кожного 

суб’єкта (людини, народу, нації та ін.) на власний індивідуальний шлях і одночасно 

з цим правом вимагає відповідальності за свій вибір, шанобливого ставлення до 

вибору іншого. При цьому висувається головна умова заборони на приниження 

чужої гідності, виявлення будь-якої форми насильства, агресію, участь у 

розпалюванні ворожнечі, зазіхання на чуже.  

 

 
 




