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Дайджест підготовлений на основі видань з фонду бібліотеки: книг,
монографій та інтернет-видань з історії європейської культури 19 століття.
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Новий час – епоха, яка охоплює період з XVII ст. до кінця XIX ст. Це
історична епоха, на протязі якої культура західноєвропейських країн набула тієї
розвинутої форми, яка виділила Європу із всього останнього світу і яку
виділяють як особливий тип європейської культури.
Дайджест «Золоте століття європейської культури» 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
Європейську культуру ХІХ століття – класичний період буржуазної культури,
як важливий етап розвитку європейської ідеології та культури (літератури).

«Нехай всі народи світу, живучи під одним небом,
втішаються радістю загальних скарбів!»
Йоганн Вольфганг Ґете

XIX століття характеризується як вік класики, коли основні тенденції
попередніх століть проявили себе всебічно і повно. У розвитку
західноєвропейської літератури і мистецтва XIX ст. – це період появи творів,
які стали величезним надбанням культури, хоча умови розвитку були
складними і суперечливими. Фактори, що вплинули на основні процеси та
напрямки художньої творчості, були різноманітні. Вони включали зміни в
економіці, в політичному житті, розвиток науки, промислову революцію і її
результати. Релігійний аспект був також виключно важливий. Величезний
вплив на розвиток західноєвропейського світу зробила промислова революція,
яка завершилася саме у XIX ст. Вона привела до істотної перебудови праці і
предметного світу. Її безпосередній результат – зростання продуктивності
суспільної праці. Практичні потреби стимулювали швидкий розвиток науки.
XIX ст. – це розквіт класичного природознавства, створення єдиної системи
наук. У цей час зв'язок науки з виробництвом стає тісніше. З'являються перші
науково-дослідні лабораторії, що працюють на промисловість. Відкриття в
різних областях природознавства все більше впливають на розвиток провідних
галузей
промисловості:
металургії,
енергетики,
машинобудування,
приладобудування, транспорту, хімічної промисловості. До найбільш яскравим
досягненням промислової революції XІХ ст. відноситься застосування
електрики в промисловості, нових засобах зв'язку (телеграф, телефон),
приводних пристроях робочих машин, у багатьох технологічних процесах
різних виробництв, в створенні ламп розжарювання для освітлення приміщень і
вулиць. Створення паровоза, двигуна внутрішнього згоряння, телефону, радіо,
кіно і багато іншого стало переворотом в науці і техніці. Почалося формування
індустріального суспільства, докорінно відрізняється від попереднього
доіндустріального. Промислове виробництво, яке було пов'язане з постійним
розвитком техніки, з випуском нових товарів і створенням сфери послуг,
зіграло велику цивілізуючого роль. Бурхливі політичні та соціальні процеси
визначили в багатьох країнах змінами форм державного устрою. Безперервні
революційні перевороти відбувалися в XIX в. в науці. У цей історичний період
науку прославили Р. Майер, Дж. Джоуль, Г. Гельмгольц, що відкрили закони
збереження і перетворення енергії, що забезпечило єдину основу для всіх
розділів фізики і хімії . Ч. Дарвін, який створив еволюційне вчення в біології,
впровадив ідею розвитку в природознавстві.

Завдяки періодичній системі елементів, відкритої геніальним вченим Д. І.
Менделєєвим, була доведено внутрішній зв'язок між усіма відомими видами
речовини. Створення А. Ейнштейном теорії відносності і квантової теорії М.
Планком ознаменували прорив в область мікросвіту і великих швидкостей. У
XIX ст. було досягнуто значного розвитку філософська думка. Вона була
підготовлена навчаннями І. Канта та ін. Об'єктивно-ідеалістична концепція
отримала подальший розвиток в працях найбільшого німецького філософа Г.
Гегеля, надала її завершеність у формі основних законів діалектики.
На противагу позиціям Гегеля тоді ж виникла ідеалістична концепція, що
відкидає думку про можливість історичного прогресу, прихильниками якої був
А. Шопенгауер. Наукові досягнення XIX в. охопили також мовознавство. Були
закладені
основи
наукової
фольклористики,
мистецтвознавства,
літературознавства. Формується комплекс гуманітарних наукових дисциплін;
досягає значних висот економічна наука, зароджується соціологія. Під впливом
атеїстичних тенденцій в суспільстві серйозну кризу переживає церква. В
Європу проникають нові релігії, народжуються концепції відділення церкви від
держави, свободи совісті, віросповідання. Розвиток виробництва означало
введення все більш складних технологій, що було неможливо без певного
мінімуму народної освіти. Просвітництво сприяло скасування багатьох
середньовічних пережитків в сфері права, судочинства, мистецтва, моралі,
політичної культури. Воно привело до поступової демократизації суспільства,
так як все ширші верстви населення стали користуватися правовим захистом,
набували можливість участі в цивільному житті, могли долучатися до
досягнень культури. В обстановці постійних революційних потрясінь духовною
проблемою стала не проблема освоєння дійсності, а вираження ставлення до неї
людини. І тут роль мистецтва важко переоцінити. Мистецтво перетворилося в
головну сферу вираження моральних шукань і переживань. Воно взяло на себе
роль судді над суспільством, вперше протиставило себе йому, і,
відгородившись від нього, в кінці ст. затвердив свою самоцінність (естетизм,
теорія "мистецтва для мистецтва"). У художньому періоду можна виділити дві
основні доби :
– доба романтизму (перша половина століття)
– доба декадансу (з кінця 50-х рр. До першої світової війни).
Відкидаючи сучасну йому дійсність, як вмістилище всіх вад, романтизм
"біжить" від неї, здійснюючи подорожі в часі і просторі (Д. Байрона Э. Гофман,
Г. Гейне, В Скот, Гауф). Поряд з романтизмом в 40-і рр. XIX ст. складається і
стверджується як самостійна течія реалізм. Розвиток реалізму супроводжує
становлення капіталістичного способу виробництва. Дзеркалом цих процесів
виступає реалістичне мистецтво ( Ги де Мопасан, О. Бальзак, Диккенс, У.
Теккерей, Д. Голсуорси). У 80-і рр. XIX ст. на базі реалізму виникає натуралізм
(А. Доде, Е. Золя та ін.), пов'язаний в своїх основах з позитивізмом (Г. Спенсер)
і еволюційною теорією Ч. Дарвіна. Мистецтво Європи з кінця 50-х рр. XIX ст.
вступило в епоху декадансу. Декаданс (фр. – Занепад) – явище складне й
суперечливе – на початкових етапах був пов'язаний з різними напрямками
реалізму.

Цей термін вживається як позначення кризових явищ в духовній культурі
кінця XIX –початку XX ст., відзначених настроями безнадійності, песимізму,
занепаду. Вперше ці риси проявилися у французькому символізмі, однак вони
мали місце в англійському естетизм, у теоретиків концепції "мистецтва для
мистецтва" (О. Уайльд і ін.). Художня культура XIX ст. розвивалася під
впливом різноманітних політичних, економічних, соціальних, релігійних,
національних факторів. Особливе значення для її розвитку мала Велика
французька революція, що проголосила ідеї свободи, рівності, братерства.
Революція поставила задачу підготовки суспільства прийняти велику ідею
єдиної людської сім'ї. В історії людства це була нова ідея, новий ідеал. Остання
третина XIX ст. – найбільш мирне і стабільне час за всю історію капіталізму.
Настав час "відносно рівній поверхні буржуазного суспільства". Настае доба
імпресіонізму (фр. – враження). Цей напрямок виниклий в надрах французького
реалістичного мистецтва. Імпресіоністи ( К. Моне, Е. Мане, Е. Дега, О. Ренуар і
ін.) ставили перед собою завдання безпосереднього спостереження і вивчення
навколишньої дійсності в її різноманітних індивідуальних проявах і
перенесення в мистецтво результатів своїх спостережень. Більш чітке
вираження кризи реалістичної традиції отримав постімпресіонізм (П. Сезанн, В.
Ван-Гог, П. Гоген і ін.). Для нього характерний пошук нових форм реалізму,
здатних відбити дисонанси великого міста, а також – і нових творчих прийомів,
які можуть допомогти вирішенню цього завдання. Спільними для нього є також
риси суб'єктивізму, містицизму, символічності в відображенні дійсності. Ці
якості отримало найбільш послідовне втілення в символізмі (П. Верлен та ін.),
Біля витоків якого стоїть Ш. Бодлер з його книгою "Квіти зла".
Таким чином, Європа XIX в. являла собою центр культурного розвитку
людської цивілізації. Політика і право, живопис і література, філософія та наука
того часу вписані золотими літерами в класику світової цивілізації.

За матеріалами електроних видань:
http://www.big-lib.com/booki; http://ebl.pp.ua/books

Бальзак, О. Избранное / О. Бальзак. – Москва : Просвещение,
1987. – 350 с.
УДК : 821.133.1И (Фр.)
Аннотация издания:
В книге представлены известные произведения великого французского
писателя Оноре де Бальзака (1799 - 1850), которые входят в
"Человеческую комедию". Издание дополнено статьей Р.Резника "Оноре де Бальзак и его
произведения".

Гегель, Г. В. Философия права : Пер. с нем. / Г. В. Гегель ; АН
СССР, Ин-т философии. – Москва : Мысль, 1990. – 524 с.
УДК : 141
Аннотация издания:
Один из наиболее популярных в мире трудов Гегеля. Оно считается
особо ценным во всей истории социальной и политико-правовой мысли,
а также представляет собой уникальным в своем роде итогом
систематически разработанного Гегелем философского учения о личности. Также в
монографии идет речь об обществе, государстве, праве и морали. Издание сопровождается
также дополнительными познавательными материалами по теме «Философия права».

Гейне в воспоминаниях современников. – Москва :
Худож. лит., 1988. – 575 с.
УДК : 82И(Нем)
Аннотация издания:
В книге собраны свидетельства современников великого немецкого
поэта Генриха Гейне (1797-1856): родственников, друзей, издателей и
журналистов, немецких и французских писателей, так как Гейне
значительную часть своей жизни прожил в Париже.

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : В 2-х кн. Кн.1 : Собственник /
Д. Голсуорси. – Минск, 1993. – 367 с.
УДК : И(Англ)
Аннотация издания:
Книга включает шесть романов и четыре новеллы-интерлюдии. В «Сагу о
Форсайтах» входят романы «Собственник», «В петле», «Сдается внаем» и
две интерлюдии – «Последнее лето Форсайта» и «Пробуждение».
«Современная комедия» включает романы «Белая обезьяна», «Серебряная ложка»,
«Лебединая песня», а также две интерлюдии – «Идиллия» и «Встреча». Автор реалистично и
в то же время увлекательно повествует о жизни нескольких поколений многочисленного
семейства Форсайтов в период конца XIX – первой четверти XX века.

Гюго, В. Человек который смеется : роман / В. Гюго. –
Кишинев : Советикэ, 1954. – 669 с.
УДК : 8И(Фр)
Аннотация издания:
В романе "Человек, который смеется" писатель прослеживает судьбу
своего героя Гуинплена, в детстве украденного и изуродованного
бандитами и прошедшего путь ярмарочного актера до места лорда в
парлпменте.

Джоуль, Д. Основы химии гетероциклических соединений /
Д. Джоуль, Г. Смит ; ред. В. Г. Яшунский. – Москва : Мир,
1975. – 398 с.
УДК : 547.7
Аннотация издания:
В учебнике по наиболее обширному разделу современной органической
химии авторы систематизировали на современном уровне колоссальный материал,
накопленный в этой области. Стройность и четкая система изложения материала, современный подход к рассмотрению вопросов, большая информативность и удачное построение
всего курса позволяют рекомендовать книгу как учебное пособие для преподавателей,
аспирантов и студентов химических вузов.

Диккенс, Ч. Большие надежды : роман / Ч. Диккенс. – Москва :
Худож. лит., 1987. – 384 с.
УДК : 821.111И(Англ)
Аннотация издания:
В романе «Большие надежды» – одном из последних произведений
Диккенса, жемчужине его творчества – рассказана история жизни и
крушения надежд молодого Филиппа Пиррипа, прозванного в детстве
Пипом. Мечты Пипа о карьере, любви и благополучии в «мире джентльменов» разбиваются
в один миг, едва он узнает страшную тайну своего неизвестного покровителя, которого
преследует полиция. Деньги, окрашенные кровью и отмеченные печатью преступления, как
убеждается Пип, не могут принести счастья.

Доде, А. Тартарен из Тараскона. Бессмертный / А. Доде. –
Москва : Правда, 1980. – 622 с.
Аннотация издания:
Выдающийся французский писатель Альфонс Доде в своем сатирическом
романе-трилогии "Тартарен из Тараскона" ("Необычайные приключения
Тартарена из Тараскона", "Тартарен на Альпах", "Порт-Тараскон"),
обличает мещанские нравы буржуазного общестав. Роман "Бессмертный"
- одно из последних крупных произведений А.Доде, в котором автор
высмеивает нравы, царившие во Французской академии.

Золя, Э. Карьера Ругонов / Э. Золя. – Москва : Мир, 1985. –
272 с.
УДК : 82И(Фр)
Аннотация издания:
В своем первом романе "Карьера Ругонов" (1871), написанном накануне
войны с Пруссией и парижской Коммуны, автор противопоставляет
юных идеалистов Сильвера и его подругу Мьетту с их революционной страстью, чистотой
порыва, и тех, кто рвется к власти. Эти люди озабочены лишь тем, как "продать себя
возможно дороже", они готовы перейти на сторону тех, кто щедро вознаградит в час
торжества.

Історія світової культури :навч. посібник / Л. Т. Левчук, В. С.
Гриценко, В. В. Єфименко, І. В. Лосєв. – 4-е вид., стер. – Київ :
Либідь, 2003. – 368 с.
УДК : 008(100)(075.8)
Анотація видання:
відбиває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства, а
також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції.
Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу
опанувати рух культуротворення від доісторичних періодів до складних суперечливих
процесів культури XX століття.

Мицкевич, А. Избранное / А. Мицкевич. – Киев :
Муз. Укр., 1977. – 159 с.
Аннотация издания:
В книжку вошли его лучшие произведения: политическая, гражданская
и любовная лирика, баллады и "Крымские сонеты", а также поэмы (в
отрывках) - Гражина, Кондрат Валленрод, Дзяды и Пан Тадеуш

Моруа, А. Три Дюма : роман : пер. с фр. / А. Моруа. – Москва :
АСТ, 2011. – 476 с.
УДК : 821.133.1
Аннотация издания
Написанная в жанре романизированной биографии, книга описывает
судьбу
трех
представителей
знаменитой
фамилии.
Имя Дюма-отца, автора великих историко-приключенческих романов,
известно всему миру. Дюма-сын запомнился читателям как автор нескольких по сей день не
сходящих со сцены пьес и романа "Дама с камелиями". И лишь знатоки военной истории
помнят имя Дюма-деда - легендарного боевого генерала, человека трудной и яркой судьбы.
Какова же была преемственность поколений в этой знаменитой семье, и что объединяло
столь разных людей?Об этом и многом другом повествует Андре Моруа в своей книге.

Петефи, Ш. Избранное : Избранные стихотворения / Ш. Петефи. –
Москва, 1955. – 144 с.
Аннотация издания
В издание вошли: стихи, страницы из дневника Шандора Петефи,
политические статьи, прокламация Общества равенства

Скотт, В. Ричард Львиное Сердце : роман / В. Скотт. –
Москва : Республика, 1992. – 351 с.
УДК : И(Англ)
Аннотация издания
Исторические романы Вальтера Скотта сочетают реалистические и
романтические начала. Его роман "Ричард Львиное Сердце" повествует о
судьбе незаурядной исторической личности - английского короля из
династии Плантагенетов. Культ рыцарства, дворцовые интриги, крестовые походы - таков
фон, на котором разворачивается действие этого произведения.

Стендаль. Красное и черное: Хроника Х1Х века : роман :
В 2-х ч. / Стендаль. – Минск : Маст. литература, 1982. – 447 с.
УДК : И(Фр)
Аннотация издания
Роман Стендаля (Анри-Мари Бейля) раскрывает исключительные по
остроте и правдивости социальные картины Франции XIX столетия.

Флобер, Г. Воспитание чувств : роман / Г. Флобер. – Москва :
Правда, 1983. – 463 с.
УДК : И(Фр)
Аннотация издания
«Воспитание чувств» роман крупнейшего французского писателя-реалиста
Гюстава Флобера (1821 1880). Роман посвящен истории молодого
человека Фредерика Моро, приехавшего из провинции в Париж, чтобы развивать свои
таланты, принести пользу людям и добиться счастья для себя. Однака герой
разочаровывается в жизни. Действие происходит на широком фоне общественнополитических событий.

Шопенгауэр, А. Афоризмы житейской мудрости : пер. с нем. /
А. Шопенгауэр. – Санкт-Петербург : Азбука, 2011. – 256 с.
УДК : 1(430)
Аннотация издания
"Афоризмы житейской мудрости" А. Шопенгауэра - одно из наиболее
значительных и популярных этических произведений в новоевропейской
философии. Опирающийся на основное сочинение Шопенгауэра "Мир как воля и
представление", этот трактат дает яркую и целостную картину философского восприятия
жизни, с его отношением к воспитанию, долгу, судьбе, одиночеству.

