NOTATKA

Oświecenie.

1) Oświecenie:
a. epoka w dziejach kultury europejskiej, trwała od końca XVII do początku XIX w.;
b. Immanuel Kant, niemiecki filozof, nazywał oświecenie umiejętnością samodzielnego
myślenia lub odwagą w myśleniu;
c. Kartezjusz – był francuskim myślicielem żyjącym w XVII w.; uważany za prekursora
oświecenia; miał powiedzieć cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem;
d. ludzie oświecenia bronili wolności osobistej i politycznej jednostki; podkreślali wartość
własności prywatnej i konieczność wprowadzenia sprawiedliwego prawa; krytykowali
monarchię

absolutną,

przywileje

społeczne,

poddaństwo

i

niewolnictwo

a także religię, zabobon, nietolerancję.
2) Trójpodział władzy według Monteskiusza:
a. Monteskiusz uważał, że sprawiedliwe i skuteczne rządzenie państwem jest możliwe
dzięki funkcjonowaniu niezależnych instytucji, reprezentujących władzę ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą.
3) Zasada umowy społecznej:
a. Jean Jacques Rousseau twierdził, że rządy w państwie powinien sprawować ogół
społeczeństwa, dlatego też za najlepszy ustrój uznawał republikę; według Rousseau ludzie
stworzyli społeczność oraz władzę, natomiast przedstawicielom władzy w celu ochrony
praw naturalnych jednostek, nadali specjalne uprawnienia; w sytuacji niedotrzymania
umowy, społeczeństwo miało prawo odwołać rządzących, powierzając władzę nowym,
zaufanym

osobom;

zależność

miedzy

rządzącymi

a

rządzonymi

opisał

w dziele Umowa społeczna;
b. myśliciel uważał, że człowiek jest z natury dobry, natomiast jego zepsucie wynika
z rozwoju cywilizacji.
4) Empiryzm:
a. angielski filozof John Locke, żyjący w XVII w.; głosił koncepcję empiryzmu, według
której źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie bodźce zmysłowe; wiedza jest czerpana
z doświadczenia.
5) Wolter:
a. był najwybitniejszym" filozofem oświecenia, choć wyrażał sprzeczne poglądy;
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b. krytykował deizm, jednak nie nazywał siebie ateistą; w swoich dziełach pisał: „Nie
mogę pojąć, by ten zegar mógł istnieć, a nie było zegarmistrza”;
c. określił odwieczne prawo, jako zasadę „nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”.
6) Encyklopedyści:
a. czyli twórcy Wielkiej encyklopedii francuskiej; należeli do nich Denis Diderot,
J.J. Rousseau, Monteskiusz, Wolter.
7) Pozostałe pojęcia:
a. deizm – pogląd, według którego bóg istnieje, jednak nie ingeruje w sprawy świata;
b. ateizm – podważenie istnienia boga;
c. klasycyzm – styl charakterystyczny dla Europy XVIII w., nawiązujący do kultury
antycznej;
d. masoneria.
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