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20. APŠVIETOS AMŽIUS
Kodėl XVIII a. vadinamas Apšvietos
amžiumi?
Kalba
istorikas
XVII a. pab.

Apšvietos amžius

Naujos idėjos
XVII–XVIII a. Ánglijoje ir Prancūzjoje kilo naujas
kultūrinis sąjūdis, istorijoje vadinamas Apšvietos
vardu. Jo atstovai teigė, kad valstybė ir Bažnyčia
varžo žmonių laisves ir teises. Todėl būtina apriboti
monarcho, privilegijuotų luomų – bajorijos ir dvasininkijos – viešpatavimą, suteikti lygias teises ir laisves visiems žmonėms. Švietėjai kritikavo Bažnyčios
dogmàs ir gynė žmogaus teisę rinktis religiją. Be to,
jie nepritarė ir požiūriui, kad karaliaus valdžia kyla
iš Dievo. „Ne Dievas, o žmonės, tauta suteikia monarchui teisę valdyti“ – tvirtino to meto mąstytojai.

Humanizmo ir Renesanso idėjos, diskusijos apie
Bažnyčios reformas palengva keitė
žmonių požiūrį į juos supantį pasaulį. Vis
labiau įsitvirtino supratimas, kad žmonės
turi vadovautis savo protu, o ne tikėti stebuklais, prietarais, antgamtinėmis jėgomis. Kaip veikia gamta, galima
sužinoti ją tiriant.

Dogmà – Bažnyčios nurodymas,
teiginys, kuris turi būti paremtas
tikėjimu.

Enciklopèdija – knyga, kurioje abėcėlės tvarka surašomos visos žmonių
turimos žinios.

Utòpija – idealios, bet neįgyvendinamos santvarkos projektas.

1751–1780 m.
„Enciklopedija, arba Aiškinamasis mokslų, menų
ir amatų žodynas“, 35 tomai.
XVIII a.

1689 m.
Džonas Lokas „Esė apie žmogaus
intelektą“

1748 m.
Šarlis Lui de Monteskjė
„Apie įstatymų dvasią“

Švietimo idėjų sklaidą paskatino XVII a. prancūzų
mokslininkas Renė Dekartas. Jis teigė, kad tik tai,
ką žmogus gali pažinti savo protu, yra tikra. Taigi
tik protaujant ir logiškai mąstant galima išsiaiškinti
tiesą. Šios Dekarto idėjos tapo kelrodžiu vėlesniems
mąstytojams.
Didieji švietėjai
Vienas žymiausių švietėjų – anglų mąstytojas Džonas Lokas. 1689 m. jis parašė knygą, kurioje teigė,
kad piliečiai sukuria valstybę tam, jog ji gintų jų
teises ir turtą. Valstybėje turi būti atskirtos įstatymų
leidžiamoji ir vykdomoji valdžios. Vadinasi, parlamentas, leisdamas įstatymus, įtvirtina prigimtines
žmonių teises ir prižiūri vykdomąją valdžią – vyriausybę ir karalių. Jei valdžia pasikėsina į žmonių
teises, laisves ir turtą, piliečiai gali sukilti ir pasipriešinti. Džono Loko idėjos apie apribotą karaliaus
valdžią ir parlamento galių išplėtimą tapo pavyzdžiu
kitiems Apšvietos sąjūdžio veikėjams.
Švietimo idėjos ypač išplito Prancūzjoje. Išsilavinę
žmonės diskutuodavo, rašydavo straipsnius, knygas,
kuriuose kritikuodavo buvusią valstybinę santvarką.
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Vakaras pas ponią Geofrin. Dailininkas Gabrielis Lemonjė. 1812 m.
Šarlis Lui de Monteskjė

Prancūzų švietėjas Šarlis Lui de Monteskjė Ángliją laikė teisingai valdomos valstybės pavyzdžiu.
1748 m. jis parašė knygą „Apie įstatymų dvasią“,
kurioje pasisakė už įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžių atskyrimą. Jei įstatymų
leidžiamoji valdžia (parlamentas) prižiūrės vykdomąją valdžią (karalių ir vyriausybę), o teismai rū-

pinsis, kad visi vienodai laikytųsi įstatymų, piliečių
teisės ir laisvės bus apsaugotos. Šios labai svarbios
idėjos vėliau buvo įrašytos į JAV konstituciją ir
kitų demokratinių valstybių pagrindinius įstatymus.
Kitas žymus švietėjas buvo XVIII a. prancūzų
mąstytojas Volteras, kilęs iš pasiturinčių miestie-

Pasvarstykite,
apie ką galėjo
kalbėti į tokius
vakarus susirinkę
žmonės.

čių šeimos. Jis pasisakė už asmenybės ir minties
laisvę, lygias žmonių teises, kritikavo ugdomą
paklusnumą. Volteras manė, kad pirmiausia
žmogus turi išmokti pažinti tiesą ir tik tuomet
gebės ja vadovautis. To pasiekti galima šviečiant
žmones.
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Pasvarstykite,
kodėl tapant
paveikslą
mergina pozavo
skaitydama.

Skaitanti jauna mergina. Dailininkas Žanas Onorė
Fragonaras. Apie 1770–1772 m.

Volteras (1694–1778). Jo nuomone, ypač
svarbu, kad valstybes valdytų puikiai išsilavinę
valdovai. Apsišvietęs valdovas geriau mokės
tvarkyti valstybę.

Volteras, kaip ir diduma to meto švietėjų, parašė
daug straipsnių į naują leidinį – „Enciklopèdiją“.
Leidėjai siekė sudėti į enciklopediją visas tuometinio mokslo turimas žinias, pristatyti menus ir
pateikti amatininkų, žemės ūkio praktinius laimėjimus.
Enciklopedija turėjo didžiulį pasisekimą, tiražas
pasiekė net keliasdešimt tūkstančių egzempliorių.
Ji paspartino naujų politinių idėjų plitimą, sustiprino esamos santvarkos kritiką.
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„Enciklopedijos“, pradėtos leisti 1780 m.,
titulinis puslapis.

Ne tik Ánglija buvo pavyzdys to meto švietėjams.
Pavyzdžiui, švietėjas Žanas Žakas Ruso, gimęs
Ženèvoje, amatininko šeimoje, tinkamai valdoma
valstybe laikė Šveicãriją. Iš patirties žinodamas,
kaip tvarkosi šveicarai, Ruso teigė, kad vienintelis
valstybės valdovas – suverenas – yra tauta. Piliečiai
visus klausimus turi spręsti tiesiogiai – balsuodami.
Sprendimams įgyvendinti jie išrenka vykdomąją
valdžią. Žmonių laisves ir teises gina įstatymai, kuriems piliečiai turi paklusti, nes yra jų pačių sukurti.

Dėmesys mokyklai
Naujų ekonominių idėjų pasiūlė XVIII a. škotų ekonomistas Adamas Smitas. Jis manė, kad žmonės iš prigimties yra linkę gerinti
savo gyvenimą, o pagrindinis gyvenimo gerovės šaltinis – darbas.
Todėl valstybė turinti sudaryti tam sąlygas: išsaugoti taiką, sumažinti mokesčius. Kitaip sakant, skatinti laisvąją rinką. Kadangi žmonės dirbdami tarpusavyje konkuruoja, jie galės susikurti gyvenimo
gerovę.
Švietimo idėjos atsispindėjo ir literatūroje. Išpopuliarėjo utòpiniai
romanai, kuriuose buvo aprašomas idealios visuomenės ir išsilavinusio, darniai sugyvenančio su gamta žmogaus gyvenimas.
Švietėjai daug dėmesio skyrė švietimui. Jų nuomone, tik apsišvietęs
pilietis gali valdyti valstybę. Todėl reikalavo, kad būtų įvestas privalomas vaikų mokymas. Ši idėja pamažu buvo įgyvendinta daugelyje
Euròpos šalių.
Naudodamiesi įvairiais šaltiniais raskite papildomos informacijos
apie 1752 m. pradėtą leisti prancūzų „Enciklopediją“, pasidomėkite,
kurių Euròpos valstybių valdovai rėmė jos leidimą.

TAI ĮDOMU
Apšvietos laikotarpiu daug dėmesio
buvo skiriama amatams ir žemės
ūkiui tobulinti, ieškoma naujų kultūrų, augalų, kurie padėtų gyventi
sočiau. Taip imtos populiarinti iš
Amèrikos atvežtos bulvės. Jos praturtino europiečių stalą ir sumažino
nepriteklių grėsmę.

UŽDUOTYS IR KLAUSIMAI
1. Įvardykite žymiausius švietėjus ir jų
kūrinius.
2. Nurodykite, ką kritikavo švietėjai.
Paaiškinkite kodėl.
3. Palyginkite Šarlio Lui de Monteskjė,
Voltero ir Žano Žako Ruso pažiūrį į
valstybės valdymą. Išskirkite panašumus ir skirtumus.
*4. Paaiškinkite, kodėl XVIII a. tiek daug
dėmesio buvo skiriama visuomenei
šviesti.
**5. Trimis argumentais įrodykite, kad
per XVIII a. Euròpos visuomenė pasi-
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