
Лекція 1.5. Культурні процеси в

Західній Європі та Північній Америці

останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.

  Питання

повсякденне життя

філософська і наукова думка 

художня культура

Повсякденність і середовище життя

Сільське середовище

1. Прихильність до культурно-побутових традицій.

2. Релігійність.

3. Традиції усної народної творчості.

Міське середовище

1. Реалізація технічних інновацій.

2. Поширення масової культури.

3. Поява авангардистських художніх течій.

Вплив міста на повсякденне життя села

Посилення ринкових зв'язків між містом і селом, якому сприяло дорожнє

будівництво на зламі століть, створювало сприятливі умови для модернізації

сільського побуту, засвоєння сільськими жителями елементів міської повсякденної

культури.

Заможні селяни могли будувати його з кращих матеріалів, солом'яні дахи

поступово змінювалися покрівлями з заліза, черепиці.

У селянських будинках з'явилися шпалери, декоративні тканини, меблі

промислового виробництва. Посуд, різноманітне домашнє приладдя, тканини,

частина одягу також купувалися в містах або на ярмарках.

Фактори, що визначають ступінь впливу міського середовища на сільське

розміри країни,

наявність доріг і судноплавних річок,

близькість великих міст.

Основні тенденції міської архітектури

Новостворювані або перебудовуються міста набували чітке планування,

звільняючись від районів нетрів.

Старі застарілі будинку змінили багатоповерхові споруди, вписані в навколишнє

середовище.

При створенні проектів нових міст архітектори почали приділяти увагу зв'язку

мікрорайонів з ландшафтом.

Багатоквартирні будинки будувалися з урахуванням новітнього рівня дизайну,

гігієнічних потреб. Їх відрізняло зручність квартир з високими стелями і вікнами,

зв'язок кімнат зі службовими приміщеннями.
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Стали використовуватися централізоване водопостачання та каналізація. Однак

ще нечасто зустрічалося центральне опалення. Приміщення обігрівалися в

основному за допомогою камінів і печей.

Поява побутової техніки

холодильники;

газове, а з 1870-х років XIX ст. електричне освітлення;

телефон (1877 г. – США, 1879 г. – Париж, 1880-ті роки – Берлін, Петербург та ін.);

пилососи (перші були виготовлені в США в 1869 році).

Масова культура

культура, популярна і переважна серед широких верств населення в даному

суспільстві

включає в себе такі явища, як спорт, розваги, побут, музика, в тому числі і поп-

музику, літературу, засоби масової інформації, образотворче мистецтво, кіно і т. п.

В останній третині ХІХ століття намітилися її елементи в країн Західної Європи та

Північної Америки.

Тенденції в модному одязі

Принцип зручності і гігієни став відігравати велику роль і в розробці нових

моделей білизни та одягу, справжньою революцією стала відмова від жіночого

корсета (за що боролися і лікарі, і широка публіка), твердження брюк і носок в

чоловічому одязі.

Після 1875 р. встановився той тип чоловічого одягу, який існує і зараз, – штани,

жилет і піджак з однієї тканини. Найуспішніше чоловіча мода розроблялася в

Лондоні.

Жіноча мода в останній третині XIX ст. визначалася кутюр'є і художниками

Парижа, які прагнули надати їй чарівність і повсякденне святковість. На зміну

криноліни і турнюр в 1890-і роки приходять більш прості моделі, що дозволяють

жінці вільно рухатися.

Так само як і чоловіча, жіноча мода швидко набула інтернаціонального

характеру. Її вищий рівень був доступний лише найбільш забезпеченим

верствам суспільства. Проте і одяг низів зазнала в цей час істотних змін, в

простіших варіантах відображаючи стильові шукання епохи. Елементи

народного костюма використовувалися помірно, в основному в одязі сільського

населення.

Дозвілля людей

Основний фактор вплинув на дозвілля людей –  поступове скорочення тривалості

робочого дня.

Вільний час віддавалася насамперед сім'ї, вихованню дітей.

підвищенню освіти,

розваг (відвідування свят, кіно, театрів, танцювальних залів),

суспільної діяльності, релігії, читання, спорту, занять на дачній ділянці і т. д.

Зростання популярності і демократизація спорту
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У 80-ті роки XIX ст. з'явилася величезна кількість легкоатлетичних, гімнастичних,

ковзанярських і інших товариств, доступних для представників всіх соціальних

верств.

Виникали численні спортивні клуби.

У 90-ті роки регулярного характеру набули змагання з різних видів спорту і

футбольні матчі як національного, так і міжнародного рівня.

Вищим досягненням міжнародного спортивного руху стало створення в 1894 р.

Міжнародного олімпійського комітету і проведення в 1896 р. в Афінах перших

Олімпійських ігор.

Заняття спортом і відвідування змагань займали все більш значне місце в

дозвіллі городян.

Розвиток засобів комунікації

книговидавництво:

У Німеччині – на початку XIX ст. щорічно виходило близько 3900 найменувань

книг, в 1900 р. – 24792, в 1905 р. – 28886.

                преса:

преса на зламі XIX–XX ст. поєднувала досить глибокий аналіз поточних

політичних і міжнародних подій з задоволенням цікавості «середнього» читача.

На її сторінках багато уваги приділялося світської, кримінальній хроніці.

                з 1895 р. – кіно:

кіновиробництво набував масового характеру, бо у міру перетворення з

атракціону в мистецтво у кіно ставало все більше шанувальників. Швидко

зростала кількість стаціонарних кінотеатрів. У 1911 р в США їх було понад 10

тисяч. Тільки в XX в. до них приєдналися радіо і телебачення.

Блаженний Пій IX – Папа римський з 16 червня 1846 по 7 лютого 1878 року. Увійшов

в історію як Папа, який проголосив догмат про непорочне зачаття Пресвятої Діви

Марії і скликав I Ватиканський Собор, який затвердив догматичне вчення про

непомильність Римського первосвященика.

Позиції папства були підірвані в 1870 р. після взяття Риму італійськими військами і

позбавлення папи світської влади. Крім того, Ватиканський собор 1869–1870 рр.

викликав розкол у католицькій церкві. Меншість, що не визнала новий догмат,

утворило угруповання «старокатоліков», найбільш активну в Швейцарії, Австрії,

Німеччини. У 1915 р. в цих країнах їх було більше 150 тис.

У 1878 р. попою став Лев XIII, який прагнув відновити колишній вплив католицизму і

розширити політичну діяльність церкви. У 1888 р. він випустив енцикліку «Libertas»,

заговорив про можливість співпраці з ліберальними і республіканськими режимами,

якщо останні врахують інтереси церкви. У 1891 р. з'явилася енцикліка «Rerum

novarum», в якій засуджувалися соціалізм і класова боротьба, а робочим

пропонувалося терпіти і співпрацювати з підприємцями, проявляючи смиренність,

старанність і ощадливість. Енцикліка закликала створювати християнські робочі

організації.

Пій X намагався представити католицьку церкву як поборницю наукового і

технічного прогресу, покровительку мистецтв і ремесел, одночасно виступаючи

проти будь-яких проявів модерністської єресі.

Теорія Ернста Геккеля сприяла утвердженню в свідомості різних верств суспільства

нового розуміння процесу формування людини як біологічної істоти і його еволюції в
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трудовій та суспільного життя. Формувався новий погляд на категорію «час» як таку,

що тривала мільйони років еволюції світу і людини. Наступні пошуки і відкриття

археологів і палеонтологів підтвердили правильність здогадок про значну тривалість

існування життя на землі.

Альберт Ейнштейн зробив істотний внесок в руйнування звичних уявлень про

будову матерії. У 1905 р. в статті «До електродинаміки рухомих тіл» він виклав

основні положення спеціальної теорії відносності, з яких випливав висновок про

відносність маси і можливості її наявності навіть у такої частки, як електрон.

Запропонував новий погляд на час і простір, проголосивши, що не існує

абсолютного часу, незалежного від системи відліку. Воно, як і розміри тіл,

змінюється в залежності від швидкості руху. Час, з його точки розу, залежить від

конкретної системи координат, він не існує без простору.

Основні філософські напрями епохи

Раціоналізм

філософський напрям, що визнає розум основою пізнання і поведінки людей,

джерелом і критерієм істинності всіх життєвих прагнень людини. Раціоналізм

протистоїть ірраціоналізму.

Позитивізм

філософське вчення і напрям в методології науки, що визначає єдиним джерелом

істинного, дійсного знання емпіричні дослідження і заперечує пізнавальну цінність

філософського дослідження. Позитивізм – основна теза: все справжнє (позитивне)

знання – сукупний результат спеціальних наук.

Прагматизм

філософська течія, що базується на практиці як критерій істини і смислової

значущості. Його походження пов'язують з ім'ям американського філософа XIX

століття Чарльза Пірса, який першим сформулював його положення. Далі

прагматизм розвивався в працях Вільяма Джемса, Джона Дьюї і Джорджа Сантаяни.

Серед основних напрямів прагматизму відомі інструменталізму, фаллібілізма,

антиреализм, радикальний емпіризм, веріфікаціонізма і ін.

Марксизм

є, перш за все, філософією суспільства, що розглядається в його історичному

розвитку. Рушійною силою історії Маркс вважає «матеріальне виробництво»

(«базис»). Його сподвижник Енгельс стверджує, що саме «праця створила людину».

Найважливішим фактом антропогенезу став перехід від привласнюючого

господарства до виробничого. Виробництво накладає певний відбиток на

суспільство, внаслідок чого виділяють низка послідовно змінюють один одного

формацій або способів виробництва.

Неокантіанство

акцентувало увагу на епістемологічної стороні вчення Канта, а також вплинуло на

формування концепції етичного соціалізму. Неокантіанців ділили світ на природу

(світ сущого або об'єкт природничих наук) і культуру (світ належного або об'єкт

мистецтва), причому культуру організовують цінності. Звідси саме неокантіанцями

була виділена така філософська наука як аксіологія.

Філософія життя

зародилася на тлі панування романтизму і стала реакцією на раціоналізм епохи

Просвітництва. «Хрещеним батьком» цієї течії вважається Артур Шопенгауер, чия

філософія химерно поєднувала в собі кантіанські і буддійські мотиви. Якщо світ
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феноменів – це уявлення, то єдиною відомою нам річчю в собі є світова воля.

Художні течії епохи

Натуралізм – творчий напрямок в літературі, образотворчому мистецтві, театрі, кіно,

що з'явилося в останній третині XIX століття в Європі і Америці під впливом

філософії позитивізму і його головних представників – француза Огюста Конта

(1798-1857), англійця Герберта Спенсера (1820–1903) та ін. в основі їх ідей була

теза про те, що справжнє, "позитивне" знання може бути отримано не в результаті

абстрактних розумових спекуляцій, а лише як висновки з окремих спеціальних наук і

їх комплексної взаємодії.

Імпресіонізм

напрям в мистецтві останньої третини XIX – початку XX століть, що зародився у

Франції і потім поширився по всьому світу, представники якого прагнули найбільш

природно відобразити реальний світ в його рухливості і мінливості, передати свої

швидкоплинні враження.

Зазвичай під терміном «імпресіонізм» мається на увазі напрям в живописі, хоча його

ідеї також знайшли своє втілення в літературі і музиці.

Авангардистські течії художньої культури

символізм – одне з найбільших напрямків в мистецтві (в літературі, музиці і

живопису), який виник у Франції в 1870-80-х рр. і досягла найбільшого розвитку на

межі XIX і XX століть, перш за все в самій Франції і Бельгії.

Їх експериментаторський характер, прагнення до новаторства, космополітизм і

великий діапазон впливів стали зразком для більшості сучасних напрямів

мистецтва. Символісти використовували символіки, недомовленість, натяки,

таємничість, загадковість. Основним настроєм, вловлює символістами, був

песимізм.

Декаданс

узагальнююче визначення кризових явищ європейської культури 2-ї половини XIX –

початку XX століть, зазначених настроями зневіри, песимізму, хворобливості,

безнадійності, неприйняття життя, крайнього суб'єктивізму (при подібних, близьких

до тенденційним, епатуючих формулах і штампах – стилістичних прийомах,

пластиці, композиційних побудовах, акцентуація і т. д.). 

Це явище в творчості взагалі, має джерелом кризу суспільної свідомості,

розгубленість багатьох художників перед різкими соціальними контрастами, -

самотність, бездушність і антагонізми дійсності. Відмова мистецтва від політичної і

цивільних тим художники-декаденти вважали проявом і неодмінною умовою

свободи творчості. Постійними темами є мотиви небуття і смерті.

Модерн

художній напрям в мистецтві, найбільш поширене в останній декаді XIX – початку

XX століття (до початку Першої світової війни).

Його відмітними особливостями є відмова від прямих ліній і кутів на користь більш

природних, «природних» ліній, інтерес до нових технологій (наприклад в

архітектурі), розквіт прикладного мистецтва. Модерн прагнув поєднувати художні та

утилітарні функції створюваних витворів, залучити до сфери прекрасного всі сфери

діяльності людини.
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Архітектура модерну

художній напрям в містецтві, найбільш поширенний в останній декаді XIX – початку

XX століття (до початку Першої світової війни).

Его відмінними особливостями є відмова від прямих ліній и кутів на користь більш

«природних» ліній, інтерес до нових технологій (наприклад в архітектурі), розквіт

прикладного мистецтва. Модерн прагнув поєднувати художні та утілітарні функції

створюваних витворів, залучити до сфери прекрасного всі сфера діяльності

людини.

Характерні риси

декоративність;

основні мотиви – рослинні;

основний принцип – уподібнення рукотворного природному і навпаки;

творче переосмислення історичних стилів як джерела архітектурних форм;

первинність функціонального призначення і проходження форми цьому

призначенню.

Модерн в живописі

характерно:

поєднання декоративної умовності орнаментальних килимових фонів і

натуралістичності окремих деталей або фігур,

силуетність,

використання колірного розмаїття.

Альфонс Маріа Муха 24 липня 1860, Іванчице, Моравія, Австро-Угорщина – 14

липня 1939, Прага, Протекторат Богемія і Моравія. Чеський живописець,

театральний художник, ілюстратор, ювелірний дизайнер і плакатист, представник

стилю «модерн».

Кубізм

модерністський напрям в образотворчому мистецтві, насамперед у живописі, що

зародився на початку XX століття у Франції і характеризується використанням

підкреслено геометризованих умовних форм, прагненням «роздрібнити» реальні

об'єкти на стереометричні примітиви.

Експресіонізм

(від «вираз») напрям в європейському мистецтві доби модернізму, що отримав

найбільший розвиток у перші десятиліття XX століття, переважно в Німеччині та

Австрії. Експресіонізм прагне не стільки до відтворення дійсності, скільки до

вираження емоційного стану автора. Він представлений в безлічі художніх форм,

включаючи живопис, літературу, театр, архітектуру, музику і танець. Це перший

художній стиль, в повній мірі проявившее себе в кінематографі. Едвард Мунк –

норвезький живописець і графік, театральний художник, теоретик мистецтва. Один з

перших представників експресіонізму. Його творчість вплинула на сучасне

мистецтво. Творчість Мунка охоплено мотивами смерті, самотності, але при цьому і

жагою до життя.
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