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Дайджест «Сяйво просвітництва» підготовлений на основі видань з
фонду бібліотеки: книг, монографій та інтернет-видань з історії
філософської думки, історії європейської культури, всесвітньої літератури
доби просвітництва.
Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім
зацікавленим.

Від упорядника
Епоха Просвітництва — одна із видатних сторінок в історії
західноєвропейської культури. Слово «Просвітництво» є похідним від
слова «світло». Поняття «світло» пов'язане з людським розумом,
сприймається як відблиск Божественного духу й означає «знання, ясність
розуму». У XVIII ст. в нього почали вкладати специфічний зміст: це
найбільш досконалі якості розуму, його допитливість, далекоглядність,
гострота, спрямованість до пізнання. Значна кількість освічених людей
була переконана, що Просвітництво приведе людство до щастя.
Основним умонастроєм суспільства став оптимізм. Люди вірили у
прогрес, у те, що історія рухається до кращого, розвивається від
несправедливого устрою до справедливого суспільства. Людина XVIII ст.,
як ніколи в минулому, вважала себе господарем власної долі. Ідеї
Просвітництва справили такий величезний вплив на всі напрямки
духовного життя європейського суспільства, що дали назву новій
культурно-історичній добі
Дайджест «Сяйво Просвітництва» є продовженням серії «Культурна
спадщина Європи». Метою цього дайджесту є ознайомлення наукових
працівників, викладачів, аспірантів і студентів університету з виданнями
фонду науково-технічної бібліотеки, які розповідають про Просвітництво
як важливий етап розвитку європейської ідеології та культури
(літератури) кінця XVII - початку XIX століття.

Сяйво Просвітництва
На межі ХVII-ХVІІІ ст. в Європі склалася нова ідейна
течія - Просвітництво. Його поява була підготовлена
змінами в умовах життя, які відбувалися під впливом
розвитку капіталізму, природничо-наукового перевороту
и поширення раціоналізму - віри в безмежні можливості
людського розуму. Ідеалами Просвітництва стали мир,
ненасильство, віротерпимість, критичне ставлення до
авторитетів (вільнодумство), свобода, добробут і щастя
людей. Вони поширилися не лише в Європі, а й у Новому
Світі і мали інтернаціональний характер.
Батьківщиною Просвітництва була Англія, де розвиток капіталізму
стимулював прогрес науки і знань. Визначні англійські вчені-мислителі
Ісаак Ньютон, Томас Гоббс, Джон Локк разом із голландцем Бенедиктом
(Барухом) Спінозою та німцем Готфрідом Лейбніцем заклали підвалини
ідей Просвітництва. Епоха Просвітництва утвердила в свідомості людей
поняття “природного права”. Просвітителі вважали, що всі люди від
природи наділені природними правами, зокрема правом на життя,
свободу і рівність. Із цього випливало, що всі існуючі в суспільстві
відмінності (між бідними та багатими, правителями й підлеглими,
дворянами і простими людьми) були встановлені не Богом, а самими
людьми; з огляду на це вони мали змінити те, що самі створили.
Найвідомішим представником німецького Просвітництва був
Іммануїл Кант. Він розробив концепцію походження Сонячної системи з
гігантської туманності, яка й дотепер залишається однією з основних
наукових ідей в астрономії. Йому також належить ідея правової держави.
Але головна проблема, що його хвилювала, була пов'язана з
можливостями людини пізнавати світ. Кант дійшов висновку, що людина
може отримати знання лише про обмежену кількість навколишніх речей.
Поряд із ними існують “речі в собі”, що їх пізнати неможливо, бо
неможливо довести їх існування, і навпаки. З цього випливає, що пізнати
світ до кінця неможливо. У такий спосіб мислитель піддав критиці ідею
про безмежну силу людського розуму.
Найчисленніше коло талановитих просвітителів склалося у Франції.
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інтелектуального життя. Звідси дух Просвітництва поширився по всій
Європі. Одним із засновників французького Просвітництва був Шарль
Монтеск’є. Він критикував французький абсолютизм і з повагою ставився
до англійської конституційної монархії.

Французьке просвітництво багато в чому виходило з ідей філософів
XVII в. Рене Декарта і Локка. Відповідно до розробленого Декартом
раціоналістичного методу пізнання, істина повинна чітко і ясно
вбачатися людським розумом. Найпомітніша постать французького
Просвітництва — Марі Франсуа Арве, більш відомий під псевдонімом
Вольтер. Різнобічно талановита людина, він був філософом, істориком,
письменником. Вольтер мав настільки сильний вплив на сучасників, що
XVIII ст. й тепер нерідко називають «добою Вольтера». Масове
захоплення творами «великого дотепника» зробило його ім'я
символом епохи, дало назву ідейній течії європейського масштабу «вольтер'янству». Він цілком заслужив надпису, залишеного нащадками
на його могилі: «Поет, історик і філософ, який возвеличив людський
розум і навчив його бути вільним».
Справжнім
шедевром
епохи
Просвітництва стала «Енциклопедія, або
Тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел».
Її перший том вийшов у 1751 р. з-під пера двох
авторів - філософа Дені Дідро і математика
Жана Д'Аламбера. Вони вірили, що знання й
освіта здатні перетворити світ, а тому прагнули
донести до читача найновішу інформацію про
стан науки, мистецтва та розвиток ремесел. На запрошення Дідро і
Д'Аламбера статті для «Енциклопедії» писали справжні знавці своєї
справи – відомі вчені та письменники. Всього було видано 35 томів, які
містили не лише статті, а й ілюстрації і таблиці. «Енциклопедія» швидко
розповсюджувалася, замінюючи багатьом підручники і навіть цілі
бібліотеки. Новий етап у розвитку французького Просвітництва
пов'язаний з ім'ям Жан-Жака Руссо. Він поділяв загальну ідею
просвітителів, що природа є величезною гармонійною системою, а
людина – її складовою частиною. Мислитель не визнавав позитивних
наслідків прогресу і закликав повернутися до життя на лоні природи.
Його ідеал – це тихе й розмірене сільське існування з повсякденною
працею та невигадливим побутом і дозвіллям. Свій погляд мав Руссо і на
державну владу. Найдосконалішим йому здавалося суспільство,
засноване на договорі всіх громадян. Це мала бути держава вільних і
об'єднаних у могутній колектив рівних людей – республіка.
Зміни в суспільстві знайшли яскраве відображення в літературі XVIII
ст. Повсякденні турботи, побутові дрібниці, взаємостосунки звичайних
людей стали змістом нового великого прозаїчного твору – роману. Доба
Просвітництва відкрила важливе значення приватного життя людини, її
здатність протистояти негодам, долати перешкоди і радіти життю.

Такий герой зійшов зі сторінок роману «Робінзон Крузо»
англійського письменника Даніеля Дефо. Подорожі й пригоди —
поширена тема романів XVIII ст. Нерідко автори навіть переносили своїх
героїв у вигадані країни, аби на їхньому прикладі відвертіше
критикувати недоліки тогочасного суспільства. Саме так, прагнучи
виправити вади тогочасної Англії, зробив у своєму знаменитому творі
«Пригоди Гуллівера» Джонатан Свіфт. Зосередження на приватному
житті людини сприяло появі нової течії в літературі – сентименталізму
(від англ. – почуття). Він виник на противагу раціоналізму з його
намаганням підпорядкувати життя людини строгим законам. Справжнім
«романом століття» став твір німецького письменника й філософа
Йоганна Вольфганга Гете «Страждання молодого Вертера», яким
зачитувалась уся Європа. Доба Просвітництва залишила у спадок
людству багату поезію, представлену іменами Бернса, Гете, Шиллера та
багатьох інших. У XVIII ст. театри стали відкриватися не тільки у великих
містах, а і у невеличких містах Європи. Комедії Жана-Батіста Поклена
(Мольєра) були найбільш відомими і ставилися скрізь.
При дворах абсолютних монархів XVIIІ ст. розквітав пишний
офіційний придворний живопис. У ньому було менше релігійних
мотивів, ніж у середні віки, переважали міфологічні сюжети, портрети
королів, полководців. Особливо модним став так званий «галантний
живопис», який змальовував світських дам і кавалерів, пікніки на лоні
природи. Наприкінці XVIIІ ст. гостра політична боротьба французької
буржуазії проти дворянства відбилася і в живописі. Художники почали
створювати картини з образами реальних людей з «третьої верстви»,
писали портрети видатних просвітителів XVIIІ ст. Найбільш видатним
представником класицизму став Ж.-Л. Давід. Ще до Великої французької
революції він написав картину «Клятва Гораціїв». На останню чверть
XVIIІ ст. припадає виникнення складного духовного руху, який отримав
назву романтизм. Для романтизму властивий духовний порив,
піднесення над реальністю, що зумовлено небажанням змиритися з
суперечностями дійсності. Романтизм, показ героїки національновизвольної боротьби є характерним для творчості великого іспанського
художника Ф. Гойя. Його картини, присвячені простим людям Іспанії.
Ф. Гойя писав з величезною любов’ю до народу.
Під впливом загальних змін у суспільстві новим змістом
наповнювалася музика. З'явилися твори, написані на релігійні сюжети,
які можна було виконувати не обов'язково в церкві. Вони отримали назву
«духовні». Ораторії — великі твори для соліста, хору та оркестру –
німецького композитора Георга Фрідріха Генделя передавали велич
певної біблійної події та значення для людства.

Кантати – подібні до ораторій, але коротші твори Йоганна
Себастьяна Баха звучали з дивовижною емоційною силою. Вони
допомагали людині краще зрозуміти окремі епізоди біблійної історії,
викликали в ній глибокі переживання, пов'язані з вірою в Бога. Зросло
значення світської музики. Написана в ХVІII ст. музика надавала
можливість виявити талант не лише композитору, а й виконавцю.
Цінувалася насамперед віртуозність, тобто вміння виконувати складні
твори, що висувало високі вимоги до якості музичних інструментів. В
Італії майстри родин Аматі, Гварнері, Страдіварі розробили і як велику
таємницю передавали з покоління в покоління традиції виготовлення
дивовижних за звучанням скрипок. Виняткове місце в музиці XVIII ст.
належить геніальному австрійському композитору Вольфгангу Амадею
Моцарту. Його опери, симфонії, концерти сповнені глибоких емоцій.
Мода на надприродне створила умови для процвітання
авантюристів і пройдисвітів. Це були люди, які видавали себе за
ясновидців, здатних обертатися на духів, перетворювати будь-які метали
в золото. Вони стверджували, що мають еліксир молодості й
філософський камінь. Їм вірили, їх приймали у вищому світі. Одним із
найвідоміших авантюристів був Джузеппе Бальзаме, відомий під ім'ям
Каліостро.
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Кант, І. Критика практичного розуму : пер. з нім. /
І. Кант. – Київ : Юніверс, 2004. – 240 с.

«Критика практичного розуму» Імануеля Канта –
друга частина його славнозвісної «критичної трилогії»,
присвячена певним фундаментальним проблемам моралі,
один із чільних творів світової філософської думки.

Декарт, Р. Метафізичні розмисли : пер. з фр. / Р. Декарт. Київ : Юніверс, 2000. - 304 с
Праця славетного французького філософа і математика
Рене Декарта (1596–1650) стосується одвічного питання – душі
і тіла: «мислячої» і «просторової» субстанції. Твір включає
шість розмислів автора, а також заперечення опонентів з
відповідями філософа.

Спіноза, Б. Теологічно-політичний трактат : пер. з лат. В.
Литвинов / Б. Спіноза. – Київ : Вид-во Соломії Павличко
"Основи", 2005. – 237 с.
«Теологічно-політичний
трактат»
–
одна
з
найвидатніших праць нідерландського філософа XVII ст.
Бенедикта Спінози. У цій праці вперше в історії людства
подається наукова критика Святого Письма. Український
переклад з латини здійснив Володимир Литвинов, завдяки
чому «Теологічно-політичний трактат» став зрозумілим і
доступним для читача.

Аникст, А. А. Творческий путь Гете / А. А. Аникст. Москва : Худож. лит., 1986. - 543 с.
Монография представляет собой обобщающий труд о
творчестве великого немецкого писателя. В книге
анализируются литературно-эстетические и общественнополитические взгляды Гете, разбираются все наиболее
значительные его произведения.

Артамонов, С. Д. Вольтер : критико-биографический
очерк / С. Д. Артамонов. - М. : Гослитиздат, 1954. - 159 с.
Книга посвящена Вольтеру, выдающемуся деятелю
французского Просвещения XVIII столетия, философу,
ученому, публицисту и писателю

Бомарше. Т. 48 Драматические произведения. Мемуары. :
пер. с фр. / Бомарше. - Москва : Худож. лит., 1971. - 543 с. –
(Серия 1 : Б-ка всемир. л-ры).

В
книгу
вошли
драматические
произведения,
мемуары – «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность»,
«Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Преступная мать, или Второй
Тартюф», «Бомарше – Лекуантру, своему обвинителю. Шесть этапов
девяти самых тягостных месяцев жизни» и вступительная статья Л.
Зонина.

Вольтер.
Философские
повести
Орлеанская.
девственница / Вольтер. - Москва : Худож. лит., 1988. 428 с.
В книгу наряду с широко известными повестями
«Задиг, или Судьба», «Кандид, или Оптимизм»,
«Микромегас», «Простодушный» включены сравнительно
недавно переведенные «Кози-Санкта», «История доброго
брамина», «Случай с памятью», а также «Орлеанская девственница».

Вольтер. Философские сочинения / Вольтер ; пер. с фр. С. Я.
Шейман-Топштейн ; ред. В. Н. Кузнецов. - Москва : Наука,
1989. - 750 с.
В книге публикуются важнейшие философские
сочинения (трактаты, диалоги, письма) и новые переводы
нескольких статей из «Философского словаря» крупнейшего
представителя французского Просвещения XVIII в. Вольтера.

Гете, Й.-В. Фауст : Трагедия / Й.-В. Гете. - Київ : Дніпро,
1981. - 531 с.
Трагедия «Фауст» — трагедия, написанная Иоганном
Вольфгангом Гете, состоящая из двух частей. Является
наиболее
известной
историей
жизни
реального
средневекового персонажа — героя немецких мифов и преданий доктора
Иоганна Фауста.

Гоббс, Т. Сочинения : в 2-х т. : пер. с лат. и англ. Т. 1 /
Т. Гоббс ; АН СССР, Ин-т философии. - Москва : Мысль,
1989. - 622 с.
В первый том Сочинений английского философа
Т. Гоббса включены основные работы, представляющие его
натурфилософию,
теорию
познания
и
социальнополитические
взгляды:
трилогия
«О
теле»,
«О
человеке»,
«О гражданине» (на русском языке полностью публикуются впервые),
«Человеческая природа», «О свободе и необходимости».

Гоббс, Т. Сочинения : в 2-х т. : пер. с лат. и англ. Т. 2 / Т. Гоббс ; АН СССС,
Ин-т философии. - Москва : Мысль, 1991. - 736 с. Во второй том Сочинений Т. Гоббса входит знаменитое
произведение философа «Левиафан», Приложение к «Левиафану» —
впервые публикуемое на русском языке, — а также его историческое
сочинение «Бегемот, или Долгий парламент».

Гойя. Капричос : Альбом по искусству / Гойя. - Москва :
Центр рой, 1992. - 80 с.
Альбом посвящен первой большой серии офортов Гойя
«Капричос», в которой в гротескно-трагической форме было
всесторонне раскрыто уродство моральных, политических и
духовных основ испанского "старого порядка".

Дефо, Д. Робинзон Крузо / Д . Д е ф о ; ред. К. Н. Атарова. Москв. : Высш. шк., 1990. - 542 с.
Книга содержит канонический текст всемирно
известного романа Даниэля Дефо, обширное литературнокритическое приложение, в которое вошли фрагменты
самых
популярных
европейских
"робинзонад",
высказывания о Дефо и его романе современников, писателей и
критиков последующих поколений.

Дидро, Д. Сочинения : в 2-х т. : пер. с фр. Т. 1 /
Д. Дидро ; АН СССР, Ин-т философии. - Москва : Мысль,
1986. - 592 с.
В первый том Сочинений виднейшего представителя
французского материализма XVIII в., главы энциклопедистов
Дени Дидро вошли его философские произведения 1745 1780 гг. Работы «Опыт о достоинстве и добродетели» и «О достаточности
естественной религии».

Дидро, Д. Сочинения : в 2-х т. : пер. с фр. Т . 2 / Д . Д и д р о ; А Н
С С С Р , Ин-т философии. - Москва : Мысль, 1991. - 604 с.
Во второй том Сочинений Дидро вошли работы «Продолжение
апологии аббата де Прада», «Размышления по поводу книги г-на
Гельвеция «Об уме», «Последовательное опровержение книги Гельвеция
«О человеке», «Племянник Рамо», «Жак - фаталист и его Хозяин», а также
историко-философские статьи из «Энциклопедии».

Друскин, М. С. Иоганн Себастьян Бах / М. С. Друскин. Москва : Музыка, 1982. - 383 с.
собой
обстоятельное
Монография
представляет
исследование жизни и творчества великого немецкого
композитора,
анализируются
значительнейшие
произведения Баха. Раскрыты связи его мировоззрения и
творчества с прогрессивной немецкой культурой.

Кремлев, Ю. А. Йозеф Гайдн : Очерк жизни и
творчества / Ю. А. Кремлев. - Москва : Музыка, 1972. - 318 с.
В монографии на фоне эпохи, в перспективе традиций
и новаторства дается жизнеописание Гайдна и показывается
весь путь развития его творческой деятельности имен.

Лейбниц, Г. В. Сочинения : в 4 т . Т . 1 / Г . В . Л е й б н и ц ;
А Н СССР, Ин-т философии. - Москва : Мысль, 1982. - 638 с. В
первый
том
Сочинений
Лейбница
входят
произведения по общим вопросам философии. Это трактаты,
статьи, диалоги, письма. В конце тома помещены сочинения
1714—1716 гг., которые можно рассматривать как итог философской и
научной жизни Лейбница.

Лейбниц, Г. В. Сочинения : в 4-х т. Т. 2 / Г. В. Лейбниц ; АН СССР,
Ин-т философии. - Москва : Мысль, 1983. - 688 с.
Во второй том входят главное гносеологическое произведение
Лейбница «Новые опыты о человеческом разумении», примыкающие к
нему «Размышления об «Опыте» и «Предварительные соображения»,
переписка с Д. Мешэм и с Т. Бернетом.

Лейбниц, Г. В. Сочинения : в 4 -х т . Т . 3 / Г. В. Лейбниц. - Москва :
Мысль, 1984. - 734 с.
В третий том включены гносеологические и логические трактаты. В
том входит также переписка с С. Фуше, Н. Мальбраншем, П. Бейлем,
королевой Пруссии Софией-Шарлоттой и курфюрстиной Софией.

Локк, Дж. Сочинения : пе р . с а н г л . : в 3-х т . Т . 1 /
Д ж . Локк ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва :
Мысль, 1985. - 623 с.
В первый том входят три первые книги его
основного философского труда – «Опыта о человеческом
разумении», одного из важнейших произведений
мировой философской мысли.

Локк, Дж. Сочинения : пер. с англ. : в 3-х т. Т. 2 / Дж. Локк ; АН
СССР, Ин-т философии. - Москва : Мысль, 1985. - 600 с.
Во второй том сочинений видного английского философа входят
четвертая книга его главного произведении «Опыт о человеческом
разумении», а также ряд гносеологических и натурфилософских работ,
тесно примыкающих к «Опыту...».

Локк, Дж. Сочинения : пер. с англ. и лат. : в 3-х т. Т. 3 /
Дж. Локк ; АН СССР, Ин-т философии. - Москва : Мысль, 1988. - 700 с.
В третий том сочинений вошли произведения, посвященные
общественно-политическим вопросам: «Мысли о воспитании», «Два
трактата о правлении», «Опыт о законе природы», «Послание о
веротерпимости» и др. Впервые на русский язык переводятся «Опыт о
веротерпимости», «Первый трактат о правлении», «Мысли о том, что
читать и изучать джентльмену», «Опыты о законе природы».

Мольер, Ж.-Б. Комедии. Т. 44 / Ж.-Б. Мольер ; пер. с
фр. – Москва : Худож. лит., 1972. – 662 с.
В сорок четвертый том Первой серии «Библиотеки
всемирной литературы» вошли комедии Жана-Батиста
Мольера: «Смешные жеманницы», «Брак поневоле»,
«Тартюф, или Обманщик», «Дон Жуан, или Каменный
гость», «Мизантроп», «Лекарь поневоле», «Скупой»,
«Господин де Пурсоньяк», «Мещанин во дворянстве»,
«Плутни Скапена», «Мнимый больной».

Райт-Ковалева, Р. Роберт Бернс / Р. Райт-Ковалева. – Москва :
Мол. гвардия, 1959. – 365 с.
Книга посвящена Роберту Бернсу (1759-1796),
шотландскому поэту. Автор этой книги попытался дать
портрет поэта, рассказать о его жизни, его благородной и
трудной профессии и о его отношении к миру.

Руссо, Ж.-Ж. Трактаты : переводы / Ж.-Ж. Руссо. – Москва :
Наука, 1969. – 703 с.
Жан-Жак Руссо разработал прямую форму правления
народа государством (прямую демократию), которая
используется и по сей день, например в Швейцарии. Он
является настоящей эмблемой своего времени и теоретической предтечей
Великой французской революции.

Свифт, Дж. Путешествия Гулливера : роман : пер. с англ. / Дж.
Свифт. –Москва : АСТ, 2005. – 384 с.

Джонатан Свифт – автор популярнейшей сказки
«Путешествия Гулливера», безжалостный, развенчивающий
решительно все авторитеты, блистательный Мастер Слова.

Фейхтвангер, Л. Гойя или тяжкий путь познания : роман /
Л. Фейхтвангер. – Москва : Правда, 1982. – 576 с.
Книга повествует об одном из великих королей
древности, испанском живописце Франсиско Гойя, о его
нелегком и тернистом пути художника к званию первого
королевского живописца, ставшего впоследствии на одном
пьедестале с такими виртуозами как Веласкес, Барталамео и
другие.

Фейхтвангер, Л. Мудрость чудака или смерть и
преображение Жан-Жака Руссо : роман / Л. Фейхтвангер. –
Москва : Иностр. лит-ра, 1956. – 446 с.
Роман
посвящен
судьбе
одного
из
многострадальных писателей мировой литературы.

самых

Филдинг, Г. Избранные сочинения / Г. Филдинг. –
Москва : Худож. лит., 1989. – 685 с.
В том избранных сочинений знаменитого английского
писателя Генри Филдинга вошли его ранние прозаические
произведения: «Путешествие в загробный мир и прочее»
(1743), «История жизни покойного Джонатана Уайлда
Великого» (1743), «История приключений Джозефа Эндруса и его друга
Абраама Адамса» (1742) и предсмертный «Дневник путешествия в
Лиссабон» (1755).

Шиллер, Ф. П. Фридрих Шиллер : Жизнь и творчество /
Ф. П. Шиллер. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 429 с.
Книга знакомит читателей с жизнью и творчеством
выдающегося немецкого драматурга и поэта Фридриха
Шиллера. На богатом биографическом материале и сквозь
призму культурной атмосферы того времени, названного
эпохой Просвещения, автор раскрывает и анализирует творчество и
самобытность писателя, постоянно стремившегося к идеалам добра и
справедливости.

Яковлев, А. А. Калиостро / А. А. Яковлев. – Москва : Олимп,
1999. – 208с.
Ни один из людей, вошедших в историю последней
четверти XVIII века, не пользовался в Европе такой
громадной популярностью, как граф Калиостро. Его бюсты
красовались в каждом французском доме, весь Париж,
центр
европейской
просвещенной
мысли,
с
благоговейным
молитвенным трепетом вчитывался в надпись под его бюстом
"Божественный Калиостро". Он пытался делать золото и осуществлял
чудотворные излечения, предсказал Великую французскую революцию
1789 года и падение Бастилии.

