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Лекція № 5 
 

Тема: Компаративний аналіз культур. 
 

1. Методи аналізу культури. 

2. Основні тенденції розвитку культури кінця ХІХ - п. ХХ ст. 

3. Модерн як доба в культурі. Особливості раннього та зрілого 

модернізму. 

 

Література: 1) Шевнюк О. Л. Культурологія. –К.:, 2014, с.29-31; 

2) Культурологія /за ред.. Пічі В. М. – Л., 2013, с. 22-23; 

 

1. Методи аналізу культурології. 
 

Метод культурології, за формулюванням М. Вебера, полягає в єдності  

розуміння і пояснення. 

Як система смислів з відповідною внутрішньою логікою, культура  

пізнається шляхом раціональної реконструкції культурно-історичного 

процесу. 

Водночас культура звернена до людської суб’єктивності, тому потребує  

розуміння, причетності дослідника до об’єкта пізнання. В культурології 

розуміння передує поясненню, направляє його і, в свою чергу, корегується 

ним. 

 Методи аналізу культурологічного знання – сукупність 

аналітичних прийомів (соціальних технологій дослідження), певної 

послідовності операції і процедур, що дозволяють зробити аналіз і синтез 

культурологічних знань, класифікувати їх, розкрити тенденції і основні 

напрямки розвитку. 

 Структурно культура включає всю сукупність матеріальних і духовних 

цінностей. В силу цього культурологічні знання – інтегрована галузь знань, 

що включає як гуманітарні, так і природничі науки.  

 Тому методи аналізу культурологічних знань можна поділити на 

дві великі групи: 

1) методи аналізу, застосовні в кожній конкретній науці (фізичні, 

математичні, історичні, археологічні); 

2) методи аналізу культурологічного знання як особливого феномена 

буття людини: 

- метод порівняльно-історичного аналізу (компаративний аналіз  

культур), коли намагаються співставити культури, аналізуються різні 

знання, різні культури, що суттєво рознесені в часі і просторі, зясовуються  

джерела цих знань;  

- структурний метод – за допомогою даного методу аналізуються знання,  
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набуті протягом тривалого часу, виділяються відносно самостійні структурні 

елементи та спільні для всіх елементів напрями розвитку; 

- метод комплексного аналізу (методи аналізу культурологічного знання  

використовуються комплексно чергуючись). 

               Етапи культурологічного дослідження: 

- І етап пов'язаний з накопиченням матеріалу, його описово-емпіричною  

частиною. На цьому етапі, як вважають дослідники, знімається бар’єр 

«нерозуміння» іншої епохи, чужої культури. В процесі здійснення 

компаративного аналізу актуалізуються цінності досліджуваної культури. 

- ІІ етап полягає в порівнянні культурологічних знань різних культур,  

суміжних з ними явищ. На цьому етапі використовуються як специфічні 

методи культурології, так і інших наук (філософії, психології, історії, 

мовознавства, релігієзнавства). 

     У щоденній свідомості під культурологічними знаннями  розуміють  

знання, що асоціюються з поведінкою, спілкуванням, добрими манерами, 

мистецтвом. На побутовому рівні культура часто підміняється культурністю.  

 Однак, виходячи з визначення культури як суми матеріальних і  

духовних цінностей у розумінні культурологічного знання доцільно 

виділити два рівні: 

- побутовий (етика, естетика, мистецтво тощо); 

- науковий (знання що накопичені людством і кожним індивідом  

зокрема). 

     Англійський антрополог Е. Тейлор (1832-1917) запропонував одне з  

перших наукових визначень культури як сукупності знань, вірувань, 

мистецтва, моралі, законів, звичаїв. 

     Англійський етнограф Дж. Фрезер (1854-1945) визначав прогрес  

суспільства як послідовність стадії розумового розвитку людства (магія-

релігія-наука). 

 

 

 

2. Основні тенденції розвитку культури кінця ХІХ - п. ХХ ст. 

 

Культура кінця ХІХ ст. заперечувала позитивістські, матеріалістичні  

підходи до природи та людини. Її цінності стають антиутилітарними, 

аполітичними. Така позиція була реакцією на болісно тяжкі враження від 

навколишнього буття (01.08 1914 - 11.11.1918 -  І світова війна призвела до 

загострення духовної кризи, до духовного вакууму, «приївся» реалізм, 

традиціоналізм). Все це знаходило своєрідну компенсацію в прагненні до 

краси як до непритаманної реаліям людської екзистенції. 

Формувався естетизм, підвищений інтерес до прекрасного як до 

форми існування (Ф. Достоєвський, П. Верлен (фр.), В. Паговський (укр..) 

Живопис заявив про свою переорієнтацію на оновлення, надію на  
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майбутнє (О. Мурашко «Портрет дівчини в червоному капелюсі», В. Сєров 

«Дівчинка з персиком»). Художники відмовились від побутової картини і 

перейшли до особистісної міфотворчості. 

В українській літературі переходять до романтичної концепції  

світобачення. 

Архітектурний модерн пропонує принцип плавних переходів форм,  

асиметрії об’єктів, гнучких рослинних форм. Головна риса архітектурних 

образів – культ краси в романтичних, загадкових, ідеальних, мрійливих 

аспектах (В. Городецький, А. Гауді (ісп.) 

В настроях музики також відображається символістська концепція 

двох світів – ідеального і реального, мрій і буденності. (укр.. М. Лисенко, 

рос. О. Скрябін, нім. Р. Вагнер) Симфонії поступилися місцем поемам, 

фантазіям, етюдам, літературні романи-новелам. 

 

В 60-х рр.. ХІХ ст. виникає новий напрямок у мистецтві – 

імпресіонізм. 

Імпресіонізм (від фр. Impression – враження) – художній світогляд,  

орієнтований на суб’єктивне відображення миттєвостей буття. Намагання 

відобразити швидкоплинні візуальні враження, породжені нестійкими, 

динамічними станами і явищами навколишнього середовища. (фр. Е. Мане, 

О. Ренуар, С. Дега). 

Імпресіоністи ніби розчинили простір у повітрі, представивши його як  

невпинний потік змін і перевтілень. 

В імпресіонізмі відтворюється загострене переживання рухливості  

буття, людина в урбаністичному світі швидкостей, автомобілів, у 

тремтливому світлі газових ліхтарів, газетних новин і реклами (О. Ренуар, Е. 

Мане, Е. Дега, К. Моне). 

Метушливе життя великого міста. Людина губиться в цьому потоці, і її  

надбанням стає лише самотність посеред байдужої урбанізованої маси. 

Виникає «серійне мислення»: К. Моне малює стіг сіна, берег моря, собор у 

десятках варіантів, відображаючи плинність образів в потоці часу. 

В імпресіоністичному баченні слабшає значення аналітичного 

підходу і зростає роль інтуїтивної, спонтанної реакції на світ. 

Розчарування в ідеалах, втрата віри у вічні життєві цінності, втрата  

загальнозначущих соціальних, моральних, естетичних орієнтирів 

відображаються в європейському мистецтві останньої третини ХІХ ст. 

Виникає салонний живопис, який ублажає глядача красою і 

вишуканістю декоративних пейзажів і оголених «венер». 

В середині ХІХ ст. на фоні, здавалось, позитивних перспектив  

соціально-економічного, технічного і наукового процесу виникають ознаки 

наступаючої кризи європейської культури. Виходять у світ філософські 

праці, в основі яких дух ірраціоналізму і песимістичні настрої (А. 

Шопенгауер, С. Кєркегор). 

Гостре переживання часових складників буття, його миттєвості  
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стимулювало виникнення наприкінці ХІХ ст. кінематографу. 

Світобачення культури к. ХІХст. активізувало процеси національного  

самоусвідомлення (М. Шаповал, Д. Яворницький «Історія запорізьких 

козаків», М. Грушевський («Історія України-Русі»). 

Український театр залишався майже єдиним інститутом, де можна було  

публічно почути українську мову. 

 Розвивається фольклорна хвиля, популярними стали обробки 

народних пісень. 

 Для к. ХІХ ст. характерний пріоритет суб’єктивного над 

об’єктивним, авторське бачення світу. 

 Наука відмовилась від погляду на людину як на фізико-хімічну 

машину: київський психіатр вводить поняття «внутрішня мова» (І. 

Сікорський), З. Фрейд аналізує владу несвідомого над свідомим); П. 

Юркевич вважає емоційну природу людини найвищою силою. 

 

3. Модерн як доба в культурі. Особливості раннього та зрілого 

модернізму. 
 

Модернізм – вчення про модерн як стиль в мистецтві і літературі.  

Модернізм (від франц.    moderne – сучасний) протиставляв себе 

традиціоналізму в якості єдиного «мистецтва сучасності» або «мистецтва 

майбутнього». 

В ХІХ ст. модерн почав набувати стійку тенденцію, протиставляти себе  

історії і  традиції взагалі, пориваючи історичні зв’язки.  

Виникають різні течії і напрями (експресіонізм, кубізм, абстракціонізм, 

сюрреалізм, гіперреалізм), нові форми і жанри  мистецтва, пов’язані з 

використанням техніки (цифрова фотографія, електронна музика, 

комп’ютерна графіка), набули популярності масові художні видовища, 

отримала розвиток тенденція до синтезу різних мистецтв. 

Модерн (належність до сучасності) може бути характерним для кожної  

епохи. Завжди культура «модерну» будь-якої епохи озиралась на античність 

і, навіть критикуючи її, все ж ніколи повністю від неї не відмовлялась. 

Модерним починає вважатись тільки те, що виражає просто «нове».  

Починається гонитва за «великою новизною», як такою. Митець не знає 

жодних правил поведінки, норм і зразків у цьому відкритому йому 

майбутньому; він просто створює нове, не маючи на цьому шляху ніяких 

орієнтирів. 

Модернізм – це сукупність напрямів, що склалися у мистецтві ХХ 

ст.  

Точні часові межі цього явища визначити важко, адже модернізм – 

явище неоднорідне. 

Умовними часовими рамками модернізму можна вважати період з 1907  

року (часу виникнення кубізму) по 60-ті роки ХХ ст. (початку 

постмодернізму). 



 5 

Центрами модернізму дослідника вважають Францію, Німеччину,  

Італію і Росію. 

     Характерні особливості модернізму: 

- відсутність єдиного стабільного начала (модернізм неможливо  

визначити як стиль у мистецтві – це скоріше сукупність стильових 

напрямів); 

- філософія життя, інтуїтивізм, фрейдизм як теоретична база модернізму; 

- відмова в мистецтві від наслідування природі; 

- спроба, як у науці, проникнути в потаємне, невидиме; 

- елітарний характер культури; 

- проголошується самоцінність творів мистецтва поза всяким зв’язком з  

життям (мистецтво заради мистецтва). 

     Модернізм – множинність художніх напрямів зі спільним 

світоглядом: 

- перебільшена увага митців до змісту образу отримала назву  

натуралізм; 

- виразність образу переросла в абстракціонізм; 

- емоційна насиченість стала експресіонізмом; 

- багатозначність, надзвичайність стала сюрреалізмом. 

 

Модернізм як явище культури ХХ ст. включає такі напрями в  

мистецтві: 

1.Кубізм (від франц. cube – куб) – авангардистський напрям в 

образотворчому мистецтві п. ХХ ст. (П. Пікассо «Дівчина на кулі»). 

Характерні риси: обємні форми на площині, використання простих 

геометричних форм (куб, конус, циліндр). «Точкою відліку» для кубізму 

стала робота П. Пікассо «Авіньонські дівчата» (1907). Кубізм не намагався 

навмисно відійти від реальності, він просто шукав нові способи її розуміння. 

 Авангард – напрямок, що закликав розпрощатись зі спадком минулого 

і створити щось несхоже на традиційне мистецтво. Вплинув на появу 

модернізму. 

2.Футурізм (від лат.futurum  – майбутнє) виник як суспільно-

політичний рух в Італії в 1909 р. Виступали проти гармонії, гарного смаку, 

пропонували знищити театри, музеї, зображувати сучасне динамічне життя. 

Футуристи всіма засобами намагалися передати рух, прискорений темп 

життя (збільшується кількість рук, ніг у людини, що біжить, зображаються 

мигтіння відповідних фрагментів). 

3. Експресіонізм (від лат.expressio – вираз) – напрям у літературі та 

мистецтві початку ХХ ст., що проголосив єдиною реальністю суб’єктивний 

духовний світ людини. В межах експресіонізму виникли перші твори 

абстрактного мистецтва.    

4.Абстракціонізм (від лат.   – відстороненість) – художній світогляд, 

напрям у мистецтві ХХ ст., який відзначається заміною натуралістичної 

предметності вільною грою кольорів, ліній і форм. Виникає в 1910 р. 
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Першим абстрактним твором вважається акварель В. Кандінського, на якій за 

словами одного фр. критика «перший раз в історії живопису не можна було 

що-небудь помітити або взнати».  Винятково простий малюнок, основна 

увага на світлі і кольорі. 

 Абстракціонізм – кульмінаційна точка модернізму в плані відходу від 

предметності. 

5.Сюрреалізм (від франц. surrealisme – надреалізм) – напрям у 

мистецтві ХХ ст., що проголосив джерелом мистецтва сферу підсвідомого 

(інстинкти, сни, галюцинації), а його методом – розрив логічних зв’язків. 

Виникає в 30-х р. ХХ ст. С. Далі – розплавлений годинник, диван –губи, 

рояль, що звисає ніби драпіровка та ін. 

6.Примітивізм – художній напрям, що відображає спрощений погляд 

на людину і світ з намаганням побачити світ очима дітей, радісно і просто. 

Це протидія реальності: світ ускладнюється, а художник його спрощує. 

7. Поп-арт - нове фігуративне мистецтво – 50- ті роки ХХ ст.- вводять 

у мистецтво предмети повсякденного використання.  

Теоретики поп-арту стверджують, що у відповідному контексті кожен 

предмет втрачає своє початкове значення і стає твором мистецтва. 

Зафарбовані білою олійною фарбою порвані черевики, старі шини чи газові 

плити, пом’яті автомобілі, обривки афіші тощо. Дешеве, молоде, прибуткове 

мистецтво. 

8.Гіперреалізм – художній напрям в основі якого знеособлена система 

в жорсткому і грубому світі. Головні теми картин: бензоколонки, автомобілі, 

житлові будинки, які зображуються як відчужені від людини. Гіперреалізм 

показує наслідки надмірної урбанізації, знищення екологічного середовища. 

9.Хеппенінг – один з видів сучасної західної культури. Автором 

перших постановок хеппенінгового характеру був А. Кепреу.  Хеппенінг 

передбачає загадкові (іноді алогічні) дії акторів і характеризується великою 

кількістю реквізиту з уже використаних речей і навіть узятих на смітнику. 

 Одночасно з розвитком різноманітних напрямів модерністської 

культури, критики західної культури говорять про те що вона одночасно має 

кризовий характер і якщо не вживати ніяких заходів, то це загрожує втраті 

усіх її досягнень 

 «У західній цивілізації відбувається заміна творчості працею, 

духовності – інтелектом, різноманітності природного середовища – 

похмурою одноманітністю міських будівель, високого мистецтва – 

примітними розвагами, глибоких відчуттів – швидкоминучими емоціями»  

(О. Шпенглер). 

 «Сучасна західна культура наскрізь проникнута чуттєвим началом, 

намаганням до чуттєвих задоволень і насолод; вона втратила духовність і 

тому приречена на руйнацію, яка завершиться лише тоді, коли сформується 

нова духовність, що несе нові моральні ідеали» (П. Сорокін). 
 


