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ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ 
 

У статті досліджується феномен свободи як смислової комунікації і його еволюція на матеріалі французької 
літератури другої половини XVIII початку XIX століть та його значення для сучасної культурної антропології. 
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В статье исследуется феномен свободы как смысловой коммуникации и его эволюция на материале французской 

литературы второй половины XVIII начала XIX веков, а также его значение для современной культурной антропологии. 
Ключевые слова: свобода, коммуникация, литература, философия, цивилизация, человек. 
 
This article examines the phenomenon of freedom as a semantic communication and its evolution in the material of the French 

literature of the second half of the XVIII early XIX centuries, and its significance for the contemporary cultural anthropology. 
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Проблема, що досліджується 
Свобода як одна з найважливіших цінностей людського життя і своєрідна комунікація людини з оточуючим 

світом є феноменом філософського, культурологічного, художнього змісту в мисленні сучасної людини. Цей 
феномен є також й історичним явищем, коріння якого існують ще в глибині античного світобачення. Але є епохи, 
коли свобода як комунікація зі світом і життєва цінність набуває особливих рис, сповнених протиріч і дисонансів, які 
розривають цілісне переживання буття людини. Такі епохи викликають справжню зацікавленість і дають імпульс для 
розуміння сучасних цивілізаційних процесів. Такою епохою була друга половина ХVІІІ початок ХІХ століть. 

Існує величезний корпус наукових досліджень (історико-філософських, філологічних, культурологічних), 
присвячених європейській і, окремо, французькій літературі другої половини ХVІІІ початку ХІХ століть [1]. 
Цілеспрямовано проблемою свободи в мисленні людини означеного періоду займалися Б.Г. Реїзов, О.В. Морозова, 
А.В. Карельський, А.С. Ромм, І.А. Тертерян та інші дослідники. В своїй статті ми спираємося на їхні наукові 
розробки. 

Мета дослідження: показати, як феномен свободи у якості нової комунікації людини зі світом відобразився 
у французькій літературі другої половини ХVІІІ початку ХІХ століть. Об’єкт дослідження: французька література 
другої половини ХVІІІ початку ХІХ століть. Предмет дослідження: мотив свободи як принцип нової смислової 
комунікації у французькій літературі другої половини ХVІІІ початку ХІХ століть. 

Хід дослідження 
Переживання життя як радісної повноти й відкритості до всіх вражень, які ідуть від зовнішнього світу й 

перетворюються у його творчий зв’язок зі світом внутрішнім, тобто переживання свободи як комунікації, що 
виникає між людиною і світом через пошук нового смислу буття, певною мірою розкрилося для європейської 
свідомості ще за часів Відродження, а особливого значення набуло у ХVІІІ столітті. Як відомо, саме Франція у 
другій половині ХVІІІ ст. завдяки своїй філософії й літературі відігравала вирішальну роль в 
загальноєвропейському культурному розвитку і тому давала поштовх для пошуку та руху нових смислів 
людського життя. Тому все, що відкрила французька література наприкінці ХVІІІ і в першій половині ХІХ століть, 
потребує особливої уваги, що й показує величезний масив дослідницьких праць, присвячених цьому періоду [2]. 
Але з точки зору проблеми «свободи як нової смислової комунікації між людиною і навколишнім світом» 
літературні тексти та ідеї мало розглядалися. Ми спробуємо виділити деякі напрями художньо-філософського 
мислення епохи, які відображають поставлену проблему.  

Будь-які дослідження, присвячені французькій літературі другої половини ХVІІІ першої половини ХІХ 
століття, починають розмову з Великої французької революції (1789–1794), події, яка перевернула спосіб життя і 
мислення європейців і створила умови для нової, сучасної цивілізації. Революцію ідейно підготували французькі 
просвітителі, а їхньою головною метою в боротьбі з будь-якою тиранією було відстоювання природних прав 
людини. Це поняття увів англійський мислитель Джон Локк, з праці якого «Досвід про людський розум» (1687 р.) і 
починається ідейний рух і пошук нових комунікаційних зв’язків між людиною і оточуючим середовищем в епоху 
Просвітництва, рух, який у Франції й призведе до революції. Природні (тобто ті, які не можна відняти у людини, 
не завдавши їй зла) права – це рівність усіх перед Богом, тобто право на життя; право власності, тобто економічна 
незалежність; свобода судження, тобто свобода мислення й свобода совісті, тобто свобода віросповідання. Ось ці 
права, що засновані на почутті свободи людини, й відстоювали в своїх творах Вольтер, Монтеск’є, Дідро і 
енциклопедисти. В їхніх творах свобода набула заперечного смислу, бо вони відстоювали незалежність людини від 
будь-якої форми насильства королівської влади чи церкви. Це була, скоріше, «свобода від», а не «свобода для». 
Просвітителі багато роздумували над тим, що представляє собою людина, писали трактати, присвячені цієї 
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проблемі, підкреслювали егоїзм і водночас розумність людини як її найхарактерніші якості, тобто її природу. Адже 
ідеалом ХVІІІ століття була «людина розумна». А «розумна» – це така, яка добре розуміє, як організувати власне 
життя в суспільстві таких само, як і вона, людей. А найкраще організоване суспільство – це суспільство, в якому 
вигоди людини і усієї громади урівноважені. Етико-філософські ідеї утилітаризму відігравали величезну роль в 
мисленні епохи. Утилітаризм засновувався на уявленні про людську особистість як особистість егоїстичну. Це 
моральне поняття не мало гостро негативного значення, адже егоїзм – сутність природи людини поряд із її 
розумністю. Так оцінюється людина з раціональної, розумної точки зору. З позиції Розуму, найвеличнішого 
авторитету епохи, який може виявити загальне, те, що можна знайти в кожній людині і на основі знайденого 
скласти абстрактну картину, кожна людина – це певна «сума» якостей, «схема», що задана один раз і назавжди. 
Ось тому про людину так багато роздумують мислителі, створюють філософські трактати (і Вольтер, і Гельвецій, і 
Гольбах). Людина – це щось абстрактне й позачасове. Оскільки, згідно з Локком, увесь свій індивідуальний досвід 
людина отримує із зовнішнього середовища, то вона в результаті стає його «продуктом». Таким чином, людина – 
це тільки «матеріал» для впливу зовнішніх обставин, і звідси – величезна віра в виховання. Гельвецій вважав, що 
виховання може зробити дива, наприклад, штучно створювати, тобто виховувати геніїв. Це значило, що в самій 
людині немає нічого незрозумілого й таємничого. Людина – істота матеріальна, «фізична», прорахована; її можна 
повністю пояснити зовнішніми впливами. Свобода людини, таким чином, цілком залежить від зовнішніх обставин, 
тобто свобода починає розумітися теж як зовнішній прояв, а не я к внутрішня якість людини. Гольбах в своїй 
«Системі природи» зробив такий висновок: «Із людини можна зробити все, що завгодно», тобто «закрив» питання 
про внутрішню свободу і самостійність людини.  

Але нове слово про людину і її природу сказав «єретик» серед просвітителів – Жан-Жак Руссо. З точки зору 
сучасних теорій, він був таким «комунікантом», що впливав на реципієнтів-сучасників, причому, не тільки у Франції, 
а й в усій Європі, зовсім по-новому. Руссо дав поштовх новому європейському світобаченню, яке визначить духовний 
пошук усіх романтиків. Ідеї Руссо матимуть величезний вплив на Канта, Стендаля, Льва Толстого.  

Головну ознаку людини Руссо побачив у її здатності вільно обирати себе, у свободі волі, якості внутрішній, 
відокремленій від будь яких зовнішніх впливів. Ця ознака людини для мислителя більше важила, ніж її розумність. 
Ця свобода людини співвідноситься з її «любов’ю до самої себе», але це не егоїстичне, а природне відчуття, таке, що 
породжує гуманність, і це тому, що за своєю природою, людина є доброю. Доброта людини зосереджена в її серці, в 
серці людини немає зіпсованості; почуття, а не розум дає поштовх для психічного розвитку людини і для її 
моральності. І це – переживання внутрішньої свободи, яка проявляється, перш за все, у коханні. Людину з вільним, 
чуйним серцем, відкритим коханню, Руссо показав у своєму знаменитому романі «Юлія, або Нова Елоїза» (1764 р.), 
романі, яким захоплювались у другій половині ХVІІІ – перших десятиліттях ХІХ століття майже вся читаюча молодь 
Європи, і вплив цього тексту на розвиток соціокультурного розуміння людини в Європі не можна зменшувати. 
Свобода і кохання поєднались у єдиному переживанні і розумінні життя. Новий смисл свободи дасть людині в романі 
Руссо найсильніші переживання і життя, сповнене драматичних колізій і страждань; свобода переросте в одну з 
найвищих цінностей європейської людини, цінність, за яку людина готова заплатити найвищу ціну [3]. 

Однак концепція природи людини і її свободи як особливого і нового змісту життя наприкінці ХVІІІ століття 
знайде свого особливого прихильника й дослідника в лиці маркіза де Сада. Як відмічає сучасна дослідниця й 
перекладач текстів «великого нігіліста» О.В. Морозова, «По мнению де Сада, жестокость является «одним из 
наиболее естественных чувств, присущих человеку», поэтому общество не имеет права препятствовать человеку 
проявлять данные ему от природы чувства и страсти» [4]. За думкою де Сада, пристрасть до руйнації закладена в 
природі, природа – це безлика й байдужа сила, що карає будь-кого, хто зчинить їй опір. Бентежний маркіз, який з 
радістю прийняв революцію, вважав, що «…многие представления совершенно безразличны для республики, 
провозгласившей высшей ценностью свободу своих граждан, «ведь ни одна человеческая страсть не требует 
большей свободы, нежели разврат»» [5]. Як бачимо, мотив свободи як нової смислової комунікації життя набирає 
непередбачуваних рис. Переживання свободи як особливого смислу життя ускладнюється. Право на жорстокість і 
розпусту обґрунтовується філософськи.  

Революція начебто відкрила нові властивості людини, її здатність до протилежних, гостро антиномічних 
переживань і вражень. На рубежі століть уявлення про людину, її свободу й про смисл її існування ускладнюється в 
романтичному світогляді. І. А. Тертерян вказує: «С первых шагов романтического искусства в центре его находилась 
личность, разбуженная историческим процессом, предоставившем ей неограниченное, как казалось вначале, поле 
деятельности» [6]. З точки зору свободи людини ці безмежні можливості могли проявлятися зовсім по-різному. 
Наприклад, у французькій поезії неокласицизму особливого значення набувають ідеї і образи, навіяні епікурейською 
філософією. Це думки про особисту свободу людини, свободу внутрішню, яка є найвищою насолодою і метою життя. 
Для французької художньої свідомості ідеї такого наповнення були укоріненими не тільки завдяки неоепікуреїзму 
просвітительського типу (як у Вольтера або Дідро), коли пропаганда чуттєвих насолод була проявом боротьби за 
звільнення людини від влади релігійних догматів; ці ідеї були не запозиченими, а своїми завдяки Мішелю Монтеню, 
великому мислителю-скептику ХVІ століття, який відкривав французам в добу Ренесансу скарби античної думки.  
Людина живе серед інших людей, і тому вона не може не вступати в різні взаємовідносини з ними: «…иметь жён, 
детей, имущество… но не следует привязываться ко всему этому сверх меры, так, чтобы от этого зависело наше 
счастье. Нужно приберечь для себя какой-нибудь уголок, который был бы целиком наш… где мы располагали бы 
полной свободой, где было бы наше главное прибежище, где мы могли бы уединяться» [7]. 

Таке переживання життя як внутрішньої свободи і внутрішнього спокою передає А. Шеньє. В поезії «О дни 
моей весны…» поет говорить: 

«Мне бедность вольная милей любого клада. 
Как сладостно мне жить, отринув этот груз, 

Лишь у себя в долгу да у любимих муз… 
……………………………………………… 
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Подобострастных строк не продавать вельможам 
И лишь одним друзьям, во всём со мною схожим, 

Их милым слабостям, талантам милым их 
С любовью посвящать свободный чистый стих. 
Кто этого достиг, спать безмятежно может, 
Блажен его покой, и душу стыд не гложет». 

І хоча А. Шеньє писав ці рядки у 90-ті роки ХVІІІ ст., опубліковані вони були лише у 1819 році, і «во 
Франции они были встречены как предзнаменование перемен в культуре» [8]. Така тема була актуальною для 
Е. Парні й А. Арно. Антуан Арно писав: 

«Блажен, кто в отдалённой сени, 
Вдали взыскательных невежд, 
Дни делит меж трудов и лени, 

Воспоминаний и надежд; 
Кому судьба друзей послала, 

Кто скрыт, по милости Творца, 
От усыпителя-глупца, 

От пробудителя-нахала». 
Наведений переклад належить О.С. Пушкіну, якого теж хвилювало питання, з чого складається щастя і чому 

особистісна свобода відіграє в цьому відчутті життя таке корінне значення. До речі, А. Шеньє – улюблений поет 
Пушкіна, а Монтень – його улюблений письменник.  

Нове відкриття людини з її ускладненим внутрішнім світом, антиномічними протиріччями свободи й 
необхідності, з її новим індивідуалізмом як рисою, що обумовила особистість першої половини ХІХ століття, 
людини, світ комунікаційних зв’язків якої несподівано стає обмеженим і збіднілим, зроблено в творчості Р. 
Шатобріана. «Общественное развитие… усугубляло противоречия между личностью и обществом… «целостный 
человек»… сменяется героем «отчуждённым»… Это отчуждение характерно уже для шатобриановского Рене» [9].  

В повісті «Рене» Шатобріан створює один з перших портретів «синів віку» – образ розчарованого юнака, що 
нудьгує. А.В. Карельський вказує, що під пером Шатобріана з’являється «колективний» герой як 
загальноєвропейський тип [10]. Що притаманно такому герою? Це людина по-справжньому нещасна, яка відчуває 
себе чужою, недоречною в обставинах, що її оточують. Рене розказує про свою спробу знайти розраду серед інших 
людей, але цей намір виявився нездійсненим: «От меня не требовали ни возвышенных речей, ни глубокого 
чувства. Я занимался только тем, что суживал свою жизнь, чтобы снизить её до уровня общества». Рене покидає 
суспільство, тікає від нього в одвічні ліси Америки, де залишається наодинці з собою, серед природних людей – 
індіанців, поряд з прекрасною дівчиною. Усі умови для руссоїстської ідилії створені. Але герой з жахом визнає, що 
і тут він не може знайти спокою, бажаної задоволеності, тому що просто не знає, навіщо йому потрібне життя. 
Звідки такий внутрішній стан юнака, у якого є, здається, усе необхідне для щастя? Шатобріан написав свою 
повість як ілюстрацію до ідеї про сучасну людину, яку він висловив у своєму трактаті «Геній Християнства»: «Нам 
остаётся сказать о том состоянии души, которое… не привлекало до сих пор должного внимания; оно 
предшествует развитию страстей: в эту пору способности наши, юные, деятельные, цельные, но затаённые в себе, 
лишённые цели и предмета, обращаются лишь на самих себя. Чем дальше продвигаются народы по пути 
цивилизации, тем чаще возникает это состояние, ибо тогда случается весьма печальная вещь: обилие примеров, 
проходящих перед глазами, множество книг, трактующих о человеке и его чувствах, делают искушённым человека 
неопытного. Мы познаём разочарование, ещё не изведав наслаждений; мы ещё полны желаний, но уже лишены 
иллюзий. Воображение богато, обильно и чудесно; существование скудно, сухо и безотрадно. Мы живём с полным 
сердцем в пустом мире и, ничем не насытившись, уже всем пресыщены» [11].  

Така людина, показує Шатобріан, вище за все цінує свободу, але ця свобода є проявом індивідуалізму, 
особистісного самоствердження, і це нове розуміння життя трагічне, бо воно розриває зв’язки між окремою людиною 
й людською спільнотою. Цей трагізм, як відкриває Шатобріан, є закономірним явищем, тому що виник унаслідок тих 
подій Історії, які призвели до нового кола розвитку світової цивілізації. І тому такий герой, який уособлює сутність 
сучасної людини, викликає величезну увагу й зацікавленість художника-мислителя, адже через долю героя 
осмислюється доля європейської цивілізації, що виражена в людині. Але цей герой має і свою трагічну провину – він 
страждає від неможливості щастя, але «счастье мыслится им прежде всего как собственное величие, превосходство 
над другими людьми. Нет этого – тогда и жизнь не нужна» [12]. Так переживання свободи і щастя розривається в 
людині. Переживання свободи тепер це відчуження, і його відкрив саме Шатобріан. В подальшому осмисленні 
сучасної людини, людини, в якій відобразився соціальний час, таке «розірване» відчуття «запечалено в байронизме 
как интернациональном литературном явлении. Отпавший и противопоставленный миру герой идеализируется, его 
недовольство жизнью обретает характер «мировой скорби», его субъективность разрастается и подчас грозит 
заслонить собой всё человечество» [13]. Трагічну провину такого героя точно передав О.С. Пушкін в поемі «Цигани», 
коли європеєць Алеко, який шукає спасіння від брехливої цивілізації в циганському таборі посеред «природних» 
людей і відносин, – скоює злочин, і Старий циган проганяє юнака, говорячи: «Ты не рождён для дикой доли: / Ты для 
себя лишь хочешь воли». Цю ємку формулу можна застосувати до всіх «сучасних» героїв романтичної доби. 

В подальшому розвитку філософії свободи людини своє слово скаже ХХ століття, а саме екзистенціалізм, 
який в лиці Ж.-П. Сартра і А. Камю, підкреслимо, французьких мислителів, об’єднає свободу як смислову 
комунікацію людини зі світом з проблемою Смерті, що породжуватиме нові переживання і думки, коріння яких 
містяться в літературі і філософії другої половини ХVІІІ – початку ХІХ століть.  

Висновки 
Таким чином, ми розглянули деякі варіанти феномена свободи як нової смислової комунікації між людиною 

і світом у французькій літературі другої половини ХVІІІ – початку ХІХ століття і дійшли висновку, що розуміння 
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свободи людини як нової комунікації з навколишнім світом саме у цей період розкриває глибинні протиріччя 
європейської людини між собою як окремою особистістю зі своєю свободою і правом індивідуально і навіть 
індивідуалістично переживати власне життя і оточуючим світом і дає поштовх для формування людських відносин 
у сучасній цивілізації та їх осмислення в філософсько-культурній антропології.     
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ОТ СЕБЯ К ЗРИТЕЛЮ... МОСТ 
 

Стаття присвячена темі взаємодії глядача і актора в сучасному суспільстві; роботі актора над собою; формуванню 
естетичних та духовних орієнтирів при вихованні світогляду і особистого смаку актора завдяки вибору літературного і 
драматургічного матеріалу, вивчення філософських і культурних напрямків у розвитку суспільства. 

Ключові слова: модернізм, постмодернізм, Нью-Ейдж, позитивне мислення, філософська притча, філософська поезія, 
Річард Бах, Карен Самунджян, «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон», «Садівник», «Справа смаку»  

 

Статья посвящена теме взаимосвязи зрителя и актёра; работе актёра над собой; формированию эстетических и 
духовных ориентиров при воспитании мировоззрения и личного вкуса актёра посредством выбора литературного, 
поэтического и драматургического материала, изучения философских и культурных направлений современного мира. 

Ключевые слова: модернизм, постмодернизм, Нью-Эйдж, позитивное мышление, философская притча, философская 
поэзия, стихи о любви , Ричард Бах, Карен Самунджян, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», «Садовник», «Дело вкуса» 

 

The article reflects on the interaction between the actor and the audience in this day society. It expands on the self-training and 
self-learning, formulation of spiritual and aesthetic concepts and guidelines of an actor. Learning philosophical and cultural trends in 
the societal development is crucial for an actor. In this process, the role of literary and dramaturgic material in the actor’s development 
and self-actualization is of highest importance.  

Key words: modernism, post-modernism, New-Age, positive thinking, philosophical parable, philosophical poetry, Richard Bach, 
Karen Samunjan, “Johnathan Livingston Seagull”, “The Gardener”, “A Matter of Taste”  

 
 

Поэзия, живопись, музыка, архитектура и т.д. - есть метод воздействия или проще,-  
общий язык общения не сознания, но Души с Душой... О чём там Они говорят,  

и как выбирают приоритеты...? порой и довольно часто,- Мы не знаем… 
Поэт и художник Карен Самунджян 

 
Проблема, рассматриваемая в данной статье, затрагивает тему воздействия артиста на эмоциональное тело 

зрителя, пробуждение в нём живых чувственных эмоций, открывающих и чистящих духовные и душевные каналы.  
Когда стоишь перед выбором, что предложить студентам театрального факультета из современной 

литературы для формирования репертуара, задумываешся: «А что интересно сегодня зрителю?». Растёт поколение 

                                                      
* © Н.А. Ильина, 2013 


