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Як пpацювати 3 пiдpyнникoм. Maтepiaл пiдpyuIIикa' якутiт ви
тpи},IarTe B pyкax' пoдiлeний нa 11 тervr' кoэrtlla З яких ryriстить

]eкlЛЬкa llapaгpaфlB' кoTpl' y свolo чepгУ' сIсЛa/цaIoTься 3 oEсpel\[иx
пr.нктiв. Heoбxiднo зBepTaти yвaгy нa видiлeнi в тeкстi слoвa i дa-
тll. Iстopiя' як i бyдь-якa iнтпa llayкa' Mar BлaсIIy тepмiнoлoгirо,
як1' нeoбxiднo poзyrvriти. Пpaщrorouи 3 ]\[aтepiaлoм пapaгpaфiв'
oбoв'язкoвo пepевipяйтe себe, щoб пepeкollaTися' чи IIpaBиЛЬI{o Bи
3aшaп{'.яTaли пepсoнaлii iстopичtlиx дiяviв Ta xpolloЛoгiro iстopин-
вrrx пoдiй.

Кpaщe зaсвoiти IIaBчaЛЬIIий шraтepiaл ,цoПoryIoiIсУть iстopиvнi дo-
.*]}.}feHTИl i,тrостpaцii' кapти i схeryrи. Пpaцrоrоvи з пapaгpaфoМ, IIpo-
чltтaйтe loдaний' дo IIЬOгo дoIсyNIeнT i дaйтe вiдпoвiдi нa [poПolloвaнi
3aПитaIIIIя. Poзглядaтoчи iлrостpaцii, звepтaйтe УBaгу нa пiдписи, якi
:]oясIIЮIoTь зштiст зoбparкeнoгo. ФoprvryBaннIо УяBлeнЬ пpo Te, як сaмe

-DoзгopTaЛися пoдii, iз якиtlти ви пoзнaйoмIvтJ|vtcЯ, Дсlпol\Io}tсе iстopин-
EIa кapTa. 3poзумiти зв'язки мiэк iстopичIIиMи пoдiяvrи дoзBoЛяTь
сХеMи.

Haпpикiнцi кolкнoгo пapaгpaфa нaBoдятЬся BисIIOBки. Пiсля
нrтх ryriстяTЬся зaпиTaI{Ilя i зaвдaння' сIIpяMoBaнi нa фopпlувaння
piзнoмaнiтниx yIиiнь тa IIaBиЧoIt. Звepтaйтe yвaгy нa ушroвнi IIoзнa-
теI{IIя' кoтpi пiдкarкуть вaM' щo i як нeoбхiднo викoнyвaти.

Пiсля кiлькox TeM IIaBe,I{eнo пiдсyluкoвi зaвдaнIIя' зaBдяки якиNI
вI1 зlvIoхdeTe yзaгaЛЬI{иTи BиBчeIIий rvraтepiaл. 3дiйснити пеpeвipкy нa-
бl-тих зIIaIIЬ BaM дoпolvlo}IсyTь тeстoвi зaBдaIIIIя' a зaпalт'ятaти oснoвнi
JaTИ - <.EнциклoпeдичIIa стopiнкa'>.

3вepнiть yBaгy IIa зI{aчeI{IIя yMoBIIиx IIotIIaчoк, якi ви зyстpi-
EIeTe нa стopiнкax пiдpуvникa.

>) Пpигaдaйтe - taпиTaIII{я' poзTaIIIoBaнi пiсля I{aзBи пapaгpaфa,
.цoпoluo}ItуTЬ BaNI пpllгaдaTи paнirпe вивчений мaтepiaл i кpaще
зpoзумiти нoвий.

i l ,(oкушrerrти poзпoвiдaroTь - нaBeдeнi тут фpaгnлeнти iстopинниx
l .: .ц)кepeл нeoбxiднo пpoчиTaTи i вiдпoвiсTи нa зaпиTaнIIя дo

I{иx.

iТ: Ifiкaвo зIIaTи _- TУT BIt зIraйдeTe чиMaЛo цiкaвиx iстopиuниx
il-: фактiв, пoв'язaниx зi змiстotlп пraтepiaлу пapaгpaфa.

гffi Пoстaть в iстopii - пit TaкOЮ pyбpикorо рoзTalшoвaнa iнфop-
: tt:.--: NIaцrя IIрo Bи.цaTIIиx lсTopичIIиХ д1яч1B' щo ryIaЛIl BaЯ<JIvIBvIИ

Bплив IIa poЗBиToк пoдili.
Cлoвник - сaмe TyT IIoясIIIoIоTЬс.я нaвeдeнi в тeкстi нoвi пo-
HяTTя i тepмiни.



Bиспoвки - y цiй pубpицi Iraвeдeнo cтиcлиtт BикЛa.ц oсIIoBIIиx
дyмoк' poзкpиTиx у тeкстi пapaгpaфa.
Пepeвipтe' яIt Bи зaпaпl'ятa y цiй pyбpицi IIaBe.цeнo зaIIи-
TaнI{я Ta taBдalrЕя .цo пapaгpaфiв, пoдiлeнi IIa чoTиpи гpyIIи' зa

|стopiя Hoвoгo чaсy - пеpioд всeсвiт-
ньoТ iстopii мiж iстopiсю Cepeднix вiкiв тa
iстopiею Hoвiтньoгo насy. Пoняття <Hoвий
час) зaпpoBаt|Ал|/| B ХV ст. iталiйськi мисли-
тeл|. пpoтИставляючи цим сeбe пoпepeднiй
дo6i iстopiТ Cepeднix вiкiв i ствepд)кyючИ, щo
в iстopii.€вpoпи poзпoчaЛaся нoва дo6a.

13 пеpIIIoю
ХVIII ст.),

.цoПol\[oгolo яI{иx Bи зMo}IсeTe здiйснити сaMoпepeBipкy i пepeкo-
IlaTися' ни дoбpe зaпaМ'ятaли шraтepiaл пapaгpaфa.
+ Пoдyмaйтe i дaйтe вiдпoвiдь _ цi зaпитaнIIя ,цoпol/Io)кyтЬ-BaшI

oсмисЛиTи пpoчиTaIIe.

* Bикoнaйтe 
'aBДaпIIя - Bик.IIaнIIя ЗaB^aI{ь цiеi pyбpиIdи poзBи-

BaтишIe вarшi нaвчaльнi вмiння (пpaцroвaти з iстopичIIoю кap-
ToIo' сIсЛaдaTuI flЛanаvI, тaблицi, iстopиннi пopЬpeти тorЦo).

* 3aвдaнпя дЛя.щoпитлI,lBиx - TyT ви знaйдeтe зaBдaI{IIя, щo Bи-
кoнyloTЬс.я зa вкaзiвкolo BчиTeЛя aбo Tиonи yчIIяшrи, яrсi пpaг-
IIyтЬ IIoглибтати свoi знaння' BикopисToByIoчи дoдaткoвy лiтe-
paTypy aбo peсypси Iнтepнeтy.

Hoвa дoба всeсвiтньoТ iстopГl. I.{ьoгo IIaBчaЛЬIIoгo poIсУ Bи пpO-
'цoB)Iситe BивчаTи iстopiro лIoдсTBa. У пoпepeднiх клaсax Bи IIo-

oivlилися з iстopierо сTapo.цaBllЬoгo свiтy тa Cеpeднix вiкiв.
У 8 клaсi BИ poзI]oчнeт e BvI-

BчeIIHя Hoвoi iстopii. Уryroвнo ii мorкнa
пoдiлити нa двi чaсTиIIи. Пeprшy нa-
зиBaк)TЬ paннiм Hoвим чaсoм (rtiнeць
Хv - пеpIIIa IIoЛoBиI{a ХVII ст.). Bи-
зIIaчaЛьIIиt\{и дJIя цiei дoби пo.цiями
cTaЛvI Beликi гeoгpaфivнi вiдкpиття,
Biдpoдэкeння, Peфopмaцiя i Itoнтp-
peфopмaцiя.,{pугa rroзнaйoмиTЬ вaс

E
знaй

чaстиIIoIo Hoвoгo uaсy (дpyгa ПoлoвиI{a XVII - кiнeць
якa ]vlиI{yЛa пiд знaкoм ПpoсвiTIIицTBa.

Пepioдизaцiя всeсвiтньoТ iстopii

Haзвa пepioдy Xpoнoлoriннi мeжi
lстopiя пepвiснoгo сyспiльствa Biд пoяви л|ot|АI||А нa Зeмлi - З тис. poкiв дo н. e.

|стopiя Стapoдaвньoгo свiтy 5 тИс. poK|в .qo н' e' - 476 p.

|стopiя Cеpеднix вiкiв 476-1492 pp.

|стopiя Hoвoгo часy Paннiй Hoвий нас: кiнeць ХV - пepшa пoЛoвинa
XV|| ст.

| пepioд: дpyга пoЛoвина ХVII-XV||| ст.
II пеpioд: кiнeць XVlIl-X|Х ст.

|стopiя Hoвiтньoгo нaсy | пepioд: 1914-19з9 pp'
|| пеpioд: 19З9 p. - дo сЬoгoдeння
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Bеликi гeoгpaфivнi вiдкpиття сTaли IIoIIIToBxoM дo 'цaлeкoсяEс-
EIIIX зpуIIIeнь. Tисячi лrодeй iз eвpoпeйсЬкиx кpaiн BиpyIшили нa нoвi

зeмлi B пoll]Укax бaгaтствa i слaви, IIoBиx тepитopiй. Taк, зaвдяки
Beликиryr геoгpaфiнниvr вiдкpиттям зaxiднoевpoпeйськa цивiлiзaцiя
вrrrlrплa зa vreэкi eвpoпи, IIOIшиpиBIши свiiт, BПЛиB нa Aмеpикy, Aфpи-
riу Ta Aзiro, сУTTeBo зшriнивrши )IdиTTя нapoдiв, щo IIoTpaIIили в ryrerкi

rl дiй. 3нaчнo зryriнилoся й. lкlаття сaмoi €вpoпи.
Cyттевi зpуIIIeнIIя y свiтoглядi лIoдeй зaПoчaTкувaлo Biдpo-

.],:кеI{I{.fl. У цeй нaс фopшlуBaлoся yсвiдoпшлeIIIIя Toгo' щo ЛIo'циIIa

с нaйвищoro цiннiстrо' ryla€ пpaBo нa всeбiчний гaplлoнitтний poзBиToI{

i peaлiзaцiro свoix мorкливoстeй.
Кaтoдицькa цepкBa' якa булa oсIloBolo сTapoгo евpoпeйськoгo

с1-спiльствa, дeдaлi бiльrшe стaBaлa пepeПolloю нa IIIЛя1У фopмyвaння
IIoBиx пopядкiв. Biднyтнoгo УtapУ lсaтoЛицЬIdiй цepквi taB.цaЛи Beли-

кi гeoгpaфiннi вiдкpиTTя' УIlaслiдoк яких булo пoстaBЛeIIo пiд сyIvrнiв

iстиннiсть пoгля,цiв нa пoбудoвy свiту, пoIIIиpIoBaIIиx цepкBoro. Лroд-

сTBo BI]еpIIIe зpoзyмiлo, щo свiт нe зaкiннуетьс.я IIa бepезi NIopя чи

oкeaнy. 3a цишrи oI{eaI{aMи € к6IITиI1еIITи' IIa яЕ(иx Taкo)Iс Э1tиByTЬ ЛIo.

rrI' i всi BoI{и е I]pе/цсTaBIIикaMи eдинoi спiЛЬЕoTи Ira пЛaнeTi. Pyх зa
пepeoсМисЛel{I{я poлi кaтoлицькoi цepкBи в суспiльствi дiстaв I{atBУ

Pефoplwацiя. (Пpo зvriст зpyrшeHЬ, якi вiдбувaлися y €вpoпi внaслiдoк
вeiикиx гeoгpaфiнниx вiдкpиттiв, poзгopTaI{IIя Biдpoдхсeння i Peфop-

rraцii ви дiзнaетеся' кoли BиBчиTe вiдпoвiднi теппи.)

Cтape суспiЛЬсTBo, Щo бaзувaлoся IIa Tpaдицiяx i звичaяx' пo-

сT}'IToBo pуйнyвaлoся',цetaлi бiльrпa кiлькiсть IIpe,цсTaBIrикiв нoвoi

€Bpoпейськoi цивiлiзaцii пoнaли кеpУBaTися tдopoBиМ гЛУ3,цoM i влaс-

Е11м poзУIvloМ.
Biдбyвaлися зМiни i в дepхсaBlroryIУ yстpoi кpaiн eвpoпи: стa-

EoBу Mollapxiro зaстуПaЛa aбсoЛIoтнa. Aбсoлrотизlvl сTaB тiеrо фopIlпoro

.]еp)кaBIIoгo yсTpolo' якa бiльrпe вiдпoвiдaлa iнтepeсay IIoвиx сoцiaль-

EIlx BeрсTB. oднoнaснo в суспiльствi визpiвaлo poзумiння тoгo' Iцo

BJaдa NIa€ сЛy}ItиTи сyспiлЬсTBy' зaxищaти iнтepеси i пpaвa кoэкнoi

oсoбистoстi. Hapoди дeдaлi гдибrпe усвiдoIlллroBaЛи сBoIo нaцioнaльнy
IIpиIIaЛeEdIIiсть' Cтaлo зpoзушriлим' щo сTBopити нaйкpaщi yvroви для
poЗBиTку свoеi нaцii vrorкнa ЛиIIIe у влaснiй дepэкaвi.

oснoвнимицeнтparyIифopмувaнняl{oBoгoсуспiльствaбyликpai-
вlr 3axiднoi €вpoпи - Iтaлiя, Aнглiя, Hiдepлaнди, Фpaнцiя, Hiшreч-

чIIЕIa. Caмe тyт нapoд}кyBaлися нoвi iдeaли й сyспiльнo-пoлiтичнi

РУxи, змiнroвaлися фopшrи,цep}кaBl{oгo УсTpolo' сIсЛa.цaЛися pинкoвi

"i,"o",", 
тa 3'яBЛяЛися нoвi сoцiaльнi BepсTBи. Pуйнувaлися стapi

тpaдицiйнi суспiльстBa' зaсIIoBaнi нa IIaTУpaЛЬI{oМy aгpapнo-peпliсни-

чo}1У гoспoдapствi.
Iдei Пpoсвiтництвa, якi виникли B /цpУгiй- пoлoвинi ХVII ст.

в ^\нглii, сиtlпвoлiзувaЛи пoчaToк IIoBoгo пepioду .dвpoпeйськoI iстopii.
Biн стaв дoбoro тpiуrvrфy poзylvlУ i душrки IIIoДут:яkт. У цeй vaс нaбули



IIoIшиpeIIняпoгЛя,ци'сIIpяMoBaтIiпpoтиaбсoлrотизNlУ'пpoгoлolllyBa-
лaсяrreoбxiднiстьзaбeзпeчeнIlя,цep}кaBoroкoэкнiйлroдинiсвoбoдy

"ipo",,o,iдallня, 
piвниx гpoIvIaдяIIськиx i пoлiтичниx свoбoд.

Poзвитoк кpaiн CxoдУ нaпpикiнцi xv-xvIII ст. вiдбувaвся

iнaкrпе, нilтс у €вpoпi. Tyт, як i paнirпе, збepiгaлися aгpapнo-peмiс.

нинi суспiЛЬстBa' тoму цивiлiзaцii кpaiн Cxoду BчeI{i IIaзиBaIoTЬ тpa-

tицiйнишrи.УтiчaсиIIoсиIIvIIicятискlloBoeвporreйськoiцивiлiзaцii
нaкpaiн,Cxoдy.oстaннi,IIeNIaIочизMoгивиTpиMaTийoгo,пepeтвo-
pv|ЛllcЯ нa зaЛе)I(нi вiд 3

oтEсe, дoбa кiнця сTaЛa для кpaiн 3axoду пe-

pioдoм фopмувaння i стaнoвJIeIIIIя I{( eвpoпeйськoi цивiлiзaцii, щo

динaмiuнo poзвивaлaсь' a для кpaIн CxoдУ - чaсoNI упoвiльнeн-

ня тeмпiв poЗBиTкy' збepeжсення тpaдицiiтнтах aгpapнo-peмiсrrичиx

цивiлiзaцiй.

Bиснoвки
У8клaсirJу._тJIПт!чaTvIMeTeI1oBийпepioдвсeсвiтньoiiстopi1'що

oxoIIJIIoe пoдii вiд кiнця XV дo кiнтт'я ХVIII ст.

BиpoзrrouиIlarTeBивчeI{IlянoвoiiстopiiiпoзнaйомvтTecЯ.зпoдiя.
NIи paIIIIЬoгo Hoвoгo uaсу i Hoвoгo чaсУ.

3aпитання i зaвдaння

1. Якy нaзвy Maс пepioд всeсвiтньoi iстopi.i, щo BИвчa€тЬся y B клaсi? 2. Hа яKi

двivaстинивiнпoдiляеться?Якимиеiiхpoнoлoгiчнiмeжi?3.Haзвiтьпoдii,якi
ввaжaютЬсяBИзнaчaлЬHИMидляo6oxчaстИнHoвoiiстopi.f.4.Чиoднaкoвopoз-
B|АвaNАся кpaiни €вpoпи i Cxoдy нaпpикiнцi ХV-ХV||l ст.?

5. Сxapaктep IАзУЙтe oснoвнi oсoбливoстi poзBИтKy кpaТн €вpoпи за Hoвиx

чaсiв.6.ЯкpoзвивaлoсясyспiльствoкpaТнCxoдyвцeйпepioд?

7. Пoкaжiть нa кapт| тepитopiю i стoлицi кpaiн 3axiднor €вpoпи, якi стали цeнтpaми

фopмyвання нoвoгo сyспiльствa в paннiй Hoвий чaс'

8. ЧИ пoдiля€тe вИ тBepджeнHя, щo кoжниЙ iз пepioдiв всeсвiтньoТ iстopi.i 6yв

дЛя людстBa "o",* 
*pЬ*oм нa шляxy Йoгo пoстyпaлЬHoгo !::-]^',:{:".у::

сBoю дуMKy, спиpaючисЬ нa мaтepiaл з iстopii стаpoдaвнЬoгo свiтy тa |стopll

Сepеднix вiкiв.

+

*

*



s '1.

>)

TЕМA l. BEЛИK! гЕoгPAФlчl.|l BIflКPИTТЯ:
3yстPlЧ ЦиBlЛl3AЦiЙ

Biдкpиття €Bpoпeйцiв
]' Якi yявлення пpo свiт пaнyвaли за Сepeдньoвiччя? 2. Якvlми 6ули життя

i кyльтypa нapoдiв |ндi.i напpикiнцi ХV ст.? 3' |.J-|o ви зHа€тe пpo жИттЯ Hаpoд|B

дoкoлyмбoвo.i Aмepики?

Пpинини й пepeдyмoви Beликиx гeoгpафiчниx вiдкpиттiв. fioбa
Beликиx гeoгpaфi.rниx вiдкpиттiв стaлa пepeлoNlIloro мiэк Ce-

pe.]нiпти вiкaми тa Hoвим чaсo}Д. Carvle тoдi ЛIol{сTBo IlaкoпичиЛo .цo-

CTaTIIЬ9 зIIaIIЬ i вiдuyлo пoтpeбy шiзнaти всro $eyrлrо з ri невiдot\lиMи

trpoсTopaNIи.
Haпpикiнщi Cepeднix вiкiв тopгiвля з кpaiнaшrи Cxoдy нaбyлa

:oстiйнoгo xapal(Tepy. PiзнoIшaнiтнi сxiднi ToBapи - пpянoщi, roвeлip-

нi виpoби, TкaниIIи тoщo - cTaIIvт 3BичIIиIДи .цЛfl €BpoIIейцiв. oднaк
i дpyгiй пoлoвинi ХV ст. ситуaцiя зIIaчI{o Уc|<JIaДHI4I|aся внaслiдoк
зaгapбaння oсмaнськoro iмпepiеro Близькoгo CxoдУ. Piзнovraнiтн| пo-

бopи з TopгoBeЛЬниx кapaBaнiв i кopaблiв, гpaбУIIIси' пipaтствo pо-

били тopгiвлro вeльшIи pиtикoBallolo' невигiднoro Ta IIepeгуЛяpHoIо.

3'явилaся BeЛикa кiлькiсть IIoсepедIIикiв (apaбiв, iтaлiйцiв)' щo пpи-

3BoдI1лo дo пoдopoJlсчal{Ilя тoвapiв. TTТляx дo Iндii ЧepeЗ €гипeт i Чеp-

BoIIe Мope пoвнiстrо кoI{TрoлIoBaЛИ apaбvт' якi нe ,цoIIУскaЛи сIоди еB-

poпeйцiв. oтorк, IсУпцяIVI кpaiн 3axiднoi тa Пiвнiчнo-Cxiднoi €вpoпи
opo д,,'"*i схiднi pинки гoдi бyлo й rvrpiяти. .(eдaлi бiльrпе купцiв
i. мopякiв зaxiднoeвpoпeйськиx кpaiн зaryIисЛIoBaЛися IIaд пoIIIyкolvI

EIoBoгo плopсЬIсoГo IIIляxУ дo Iндii, в oбxiд apaбiв i туpкiв.

г- Пepeць i гвoздикy в oстpo-

L.lJ ви 3oндськoгo apхiп легкИх

чoвнax-джoнKaх дo нy цiнy

iндiЙським кyпцям. Тi вeзли пpянoщi дo lндif, дe пpoдаBaлИ ix apa6ським KyпцяM,

якi, нaвантaживши свoТ кopa6лi, вeзли пpянoщi нepeз lндiйськиЙ oKeaн дo €гиптy.

У €гиптi сЬким

кyпцям' 3бiль-

шyвaв цi Ляxoм

пaхoщiв paзip'

iпpqдaeaлцg8-в-o.Hи.Ц.a'в-е1J_-?.o' 4.oJa.

.(o пorшукiв кaзкoвo бaгaтoi Iндii eвpoпeйцiв пiдrптoвxyвaлa
ii iнrпa пpичиIIa: дЛя poзBиткУ Topгi3лi, ЗaснyBaIIIIя IlOBI1x пltl]pи-
€}1сTв пoTpiбнi бyли зoлoтo i сpiблo. У зaxiднiй €вpoпi rx нe вис-
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тaчaлo. Boднo.raс УяBУ €Bpoпeйцiв пpигoЛoМIllyBaЛи poзпoвiдr мaн-

дpiвникiв, якi пoбyвa-пи B кpaiнax Сxoду. <.3oлoтa, скil{dy BaNI' y I{иx

дУ)Iсe бaгaтo, i нe вивoзять йoгo звiдти'.. Cкaзaти пo пpaвдi, пaЛaц
тa}I BeЛикий i вкpитутй' чvтcTuINI зoЛoToм... II{e скaжу BaшI' щo пiдлoгa
B пoкoяx - a ii TaМ бaгaтo' - BIсpиTa чистиM зoлoTolvl у дBa пaльцi
зaвтoьцIки; i всe в пaлaцi - i зaли, i вiкнa - oздoблel{o 3oЛoTи1\[и

пpиIсpaсaМИt' - IIисaB вeнeцiaнський кyпeць Mapкo Пoлo, якутй
пoбyвaв y кpaiнax Cxoдy в ХIII ст. ПpoниTaBIIIи тaкi poзпoвiдi, rв-
poпeйськi Iшукavi пpигoд IIe potдУNlУBaЛkt' де IIIyкaти бarкaнi зoЛoтo
i сpiблo.

Cyraснi iстopики видiляroть TaIсi пepe,цylvloBи Beдикиx гeoгpa-

фiнниx вiдкpиттiв:
1. Утвopeння в €вpoпi вeликиx цeнтpaлiзoвaниx дep}IсaB' якi Maли

нeoбxiднi кoIIITи для сIIopя,ц}IсеHIIя i фiнaнсyвaIIIIя зaoкeallсЬ-
Iсиx пlalr.цpiвoк" У пepПIy чepгy цe lспaнiя, a Taкoя{ Aнглiя,
Фpaнцiя i Пopтyгaлiя.

2. ICaтoлицьIda цepкBa стaBиЛaся дo пiдкopeння IIoBиx зeMеЛЬ яIс

дo свoеpiдIloгo xpeсToвoгo Iloxoдy пpoTи язичIIикiB iз ryreтoro нa-

BepI{eнIIя ix дo xpистиянськoi вipи.
3. У peзyльтaтi yспiruнoгo зaвepl]]eння Peкoнкiсти BуIrлI4|\ae BeЛикa

кiлькiсть дpiбнoгo iспarrськoгo i пopтугaлЬськoгo,цBopяIIсTBa'
y якoгo вiйськoвий дoсвiд Пor,цIIУBaBся з пpaгIIeI{няM IIaEсиBи

' i peлiгiйним фaнaтизMoм.
4. CтвopeнIIя IIoBиx i вдoскoнaлellllя iснyrониx нaвiгaцiйниx пpи-

лaдiв i кapт, IIoBиx типiв MopсЬкиx кopaблiв: l\[opсьI(oгo кoМ-
пaсa' aсTpoлябii, пopToЛal{a (мopськoi кoшrпaснoi кapти), тpи-
щoглoвoi кapaвeли.
Hoвi rпляxи дo кpaiн CxoдУ пepIIIиl\[и сepед rвpoпейськиx /цep.

)кaB пoчaЛи IIIyкaTи Пopтyгaлiя тa Iспaнiя.

Biдкpиття пopтyгaлЬцiв. CпpиятлиBе гeoгpaфivнe пoлo}I(еIIIlя' oBo-

лoдiння apaбськoro гeoгpaфierо Ta NIaTeNIaTикoIo' l\[opськolo спpa-
BoIо спpияЛи п-9pgTЧopeнню Пopтугaлii в ХV сT. I{a мopсЬIсУ дep,IсaBу.
Пoчaтoк гeoгpaфiвниx вiдкpиттiв пopтyгaльцiв пoв'язaний iз дiяль-
нiстro IIpиIrцa Епpiкe Mopeплaвця (1394-1460), тaлaнoBиToгo opгaнi-
зaTopa NIopсьIсиx eкспeДицiй' У яIсиx 6paли yЧaстЬ IIe ЛиIIIS дBopяI1и'
aлe iт кУпeцTBo. TТТляx дo бaхсaниx беpeгiв Iндii вoни IIavIaгaлися
знaiтти, пpoпЛиBIIIи Bt,цoB)I( зaxiднoгo узбеpeжrкя Aфpики тa oбiгнyв-
Iши ii пiвдeнний кpaй. oднovaснo пopTyгaлЬцi пoнинaroти iз 40-x pp.

ХV ст. peгyляpllo спopяд}I{aли eкспeдицii дo 3axiднoi Aфpики 3a I{е-

вiльникaшrи' сЛolloвoro кiсткoro' toЛoTиM пiскoм, пpяHoщaми. Ha кap-
тi Aфpики з'яB|4Jlpтcя нaзBи <Пepцeвий Бepeг,>, (Беpeг Cлoнoвoi IСiс-

Ttси)' <.3oлoтий Бepeг>, <.Hевiльниuий Бepeг>>. IЗ I{oBиx зeмeЛь дo
IlopTyгaЛЬськoi скapбницi г,aДxo tИJIuI вeличeзнi пpибутки.



У 1488 p. MopeIIЛaBeць Бapтoлoплey fiiaпr
(1450-1500) зумiв дoqщ-цTц, ПлиBУчи BздoB}It зaxiд-
вoгo yзбepeхс)Iся Aфpики, ii пiвдeннoгo l{palo i в.1уйци

дo Iндiйськoгo oкeaнУ' aле бyв змyrпeний пoвepнути
Eaзaд чеpeз зaгposy бунтy шropякiв. Пiвдeнний кpaй
Aфpики IIaзBaJIи lvlисoМ .(oбpoi Haдii - нaдii I{a тe'

щo нaстyпнi шropeплaвцi зпlorтсyть дiстaтися Iндii.
EкспeдицiIо' .flкa знaйтттлa мop9ькиfr IIIляX дo

Iвдii, oчoлиB 28-piнний ПopтyгaЛeць Baскo дa faпra
(1469-7524). Улiткy L497 p. вiн iз чoTиpмa кopaб-

-.IяМи виpyIIIиB *i.q . {"I!сaбoнa. ПpoплиBIIIи BздoBEt зa-

хiднoгo yзбepeхсrкя Aфpики тa oбшrинyвrци мщс"'Цoб.
poi Haдii, Baскo ,цa faмa дiстaвся Мoзaмбiку. Taм,
пoбaчивrши apaбськi кopaблi, IIaBaIITaJI(eнi toлoтoм,
сpiблoм, I]epлиIIaNIи Ta IIpяIIoщaшlи, вiн збaгнyв, якi
бaгaтствa Mo}Iсe зrraйти в Iндii. Heзвarкaroни нa oпip
apaбiв, вiн знaйrшoв пpoвiдникa ,цo бeper.iв Iндii.

20 тpaBIIя 1498 р. пopтyгaльськi кopaблi
у-вiйIшли дo iндiйсьIсoгo IIopTy Кaлiкyт. 3a свiдчeн-
Eя1\[ oдIloгo 3 учaсIIикiв eкспeдицii, Ix пpийняли
дoсиTЬ стpиNIaIIo. Haд пoдapУнкaп[и пopтyгaльцiв
pад}Iсi Itaлiкути йoгo дoмoУпpaBиTeЛь poзсмiявся,
скaзaBIIIи' Iцo нaйбiднiтsluтй кyIIецЬ дaв 6и бiльrпe.
Baскo дa faмa IIaкaзaB чЛeIIaNI eкспедицii скyпo-
BУBaTи шpянoщi. tlaпpи.кiнцi poкy, taBaIITa}киBIIIи
кopaблi Ta otpиI\[aBIIIи ЛисTa вiд paдrкi ,цo .кopoля
Пopтyгaлii, Baскo дa t'aпцa BиpУrrrиB.to.цoмУ.

Maйжe piк тpивaлo IIOBepнeнIrя дo Пopтyгaлir.
був пpийнятий пopтyгaлЬсЬкиМ кopoЛeшI Maнoелeм iз
чeстяMи й дiстaв TитУЛ <(aдМipaлa iндiйськиx Bofl>.

3нaчeння eкспe.цицii Baскo дa
Гaми пoлягaЛo B тot\[У' щo вoнa вiд- Фaктopiя - тopгo'eлЬHa кoHтopa | пoсe-

кpиЛa шropський IIIляx дo Iндii в3/цoB}к Лe::1, opгaнiзoвaнi Kyпцями в кoлoнiaльнiй

зaxiднoгo yзбeperкхся Aфpики. Boднo- кpa|нl.

чaс цe вiдкpиття зaкЛaЛo пiдмypoк
пopTyг€rЛьськoi кoлoнiальнoI iмnеpii, 3aвдяки свoiй пеpевaзi y вiйсь- ,

кoвiй силi тa мopськiй тexнiцi пopтУгaЛЬцi витiснили apaбiв з Iндiй-
ськoгo'-qщeaну. Beликиx тepитopiй пopтугaльцi зaзвичaй нe taxoпЛIo-

BaJтI4' a стBopIoBaЛvI Ha yзбepeэкrкi vис-
-тeннi, дoбpe yкpiплeнi фаrcmopii. Звiд- Кoлoнiя -
си вollи нaIIaдaJIи нa сyсiднi тepитopii, пlд влaдoю

пpиMуIIIуIоuи мiсцeвиx вoэкдiв i вoлo-

дapiв спЛaчУBaти iм дaнину tlpяI{oщa

Бapтoлoмеy Дiaш

Bаскo дa Гaмa

Baскo дa faшra
вeJIикиMи IIo.

зaЛeжнa тepитopiя, щo пepeбyвaс
iншoi дepжaви a6o мeтpoпoлit.

i |52L p. дo-
З'ЯвvтЛисЯ нa

rtи. ПoстyIIoBo BoIIи збiльrшувaли сфepy сBoгo BплиBy
сягЛи нaйбiльIпoгo успixy - пopтУгaльськi фaктopii
Мoлyккськиx oсTpoBax.

9сL
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Topгiвлrо llpяI{oщaivr уl 6У JIo oгoлoIIIeHo ]уLoHono JLiею (виI1яTкoBиМ
пpaвoNl) пopтyгaльсЬI{oгo l{opoЛя.Jt.У-ццi, g.кi пpиBo3иЛи цeй тoBap дo
Дiсaбo-rra, oTpиI!(yBaЛи 80.0 '7'o пpибyткy. ,Цля збepeйeнIlя BисoI{иx цiн

Кoлoнiальнa iмпepiя - дepжaвa, яка захo-
пила певнi теpитopii i включила ix дo свoгo
сKЛaдy як кoлoнii.

IсopoЛЬ дoзвoляB зaBoзиTи лиIIIe ц'ятЬ-
rпiсть кopaблiв пpянoщiв нa piк.

3aхoпивпrи кollтpoЛь нaд сxiд-
I{иtvr IIIляxoM ,цo Iндii, пopтyгaльцi
нaryIaгaлися знaйтут t зaхiдниЙ IIIляx.

Уэкe rriсля вiдкpиття Altepики Itoлyмбoм eсIсaдpa пiд кepiвницTвo'\[
пeдPY lСaбpaлa вiдкpилa в 1500 p. Бpaзилirо тa oгoЛoсилa ii влaс.
нiст.ro-д.qдз54гaщЬс.l,$.gгg.I-t-o-P.qдя.

Xpистoфop Koлyм6 та йoгo плaвaння дo Aмepики. Пeprпим дiстa-ts тися Iндii зaхiдним IIIляxoM спpoбyвaв iспaнський мaн.цpiвнr4к
Хpистoфop I{oлyrшб (I{piстoбaль ltoлoн; 1451-1506).

ХPи фop Koлуm6 HapoдИBся в lталii. Ужe з.l4 poкiв бpaв yчастЬ y МopсЬкиx
пoдopoжax дo AнглiТ тa вздoB)к yзбepeжжя Афpики' Koлyм6 3axoпиBся пoглядaми
iтaлiйця Пaoлo Тoскaнeллi, якиЙ yBaжaв 3емлю кyлeю, a зaхiдниЙ шлях iз €вpoпи
дo Сxoдy - нaйкopoтшим. Toсканeллi склaв кapry свiтy, нa якiй Aзiя 6yла пoзнa-
чeнa на зaхiднoмy yзбеpeжжi Aтлaнтичнoгo oкеанy. 3a йoгo poзpаxyнкaми, ll.Iляx
дo Kитаю тa |ндiТ неpeз Aтлaнтику 6ув нaбaгатo KopoтцJим, нiж навкoлo Aфpики.
Пpoтe Toскaнеллi пoмилився y визнaчeннi poзмipiв 3eмлi тa, вiдпoвiднo, вiдстaнi
вiд €вpoпи дo AзiT. 3гoдoм Kaзaли' щo цe 6yлa велИка пoмилка' яKa пpИBeлa дo
BeлИкoгo вiдкpиття.

IСapтa й poзpaxyнки Toскaнeллi пepeкollaли Х. Itoлyмбa в Mo)It-
ливoстi дiстaтися Iндii, pyхaloчись нa зaxiд.

CпиparонисЬ IIa IIиx' ,vIopeIIJIaBeць виpirшив. спpoбyвaти дoсягTи
бepeгiв Iндii, плиB}rчи чepeз Aтлaнтичний oкeaн. Paдa пopтyгaЛЬсЬ-
киx УчeIIиx' poзгЛяIIyBIIIи пpoпoзицiIo Кoлyrvrбa' BиtнaЛa ii нepeaль-
нoro. IСoлумб бyв y poзпaнi. Biн пoixaв дo Iспaнii' Дe 3allpoпollyвaв
свiй пpoeкT lсopoЛIо Фepдiнaндy i кopoлeвi Iзaбeлдi. Пiсля ви3Bo-
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.TeЕня вiд apaбiв Гpaнaди |492 p., яIсиNI зaBеpIпився пepioд Peкoн-
кiсти (icл. reconquista - вiдвoroвaння) тa apaбськoi пpисyтнoстi нa
Гlipeнeйськoмy пiвoстpoвi, Iспaнiя IIpaгIrУлa cIIaBvI й мoгyтнoстi. Ito-
poлeBa Iзaбeллa IIpисTaлa IIa цpolloзицiro Кoлyмбa. $вaэтсивIIIись IIa

opгaнiзaцiю цiei eкспeдицii, вoIIa' звiснo, pи3икy3aлa' aЛe ii успiшнe
зaвepцIeннfl MoгЛo IIpиIIeсти чиA[aЛo пpибyткiв для Iспaнii. Зa дoгo-
вopoм, якутtт X. Itoлyмб пiдписaв з iспaнськиl\[ Idopoлervl i кopoДeBolo,

у paзi неyспixy експeдицii вiн нe oTpиtvrУBaB }IdoдIIиx вiдrшкoдyвaнь.
У paзi )tс TpiyмфУ вiн мaв cTaTvI' вiце-кopoлeм вiдкpитиx зeшIeЛЬ' oT-

pимaти зBdIlня aдмipaлa й десяту чaстиIIy з тoвapiв, пpидбaниx aбo

звaйдeниx нa вiдкpитиx зeшIЛ.яx.

3 сepпня L492 p. eкспедицiя lСoлyмбa
1'склaдi тpЬox кapaBeЛ - <.Caнтa-Mapiя>, <.Пiн-

тa> i <.HiнЬя) - iз кoшraндoIo в 90 oc76 виilтlдlлa
в пДope. Eкспeдицiя тpиBaJIa пoIIaД двa мiсяцi.
Мaтpoси IIе BиTpиMУBaIIут тpуднoщiв i вимaгaли
IIoBepIIeнн.я ,цoдoМУ. Haperштi чepeз 69 днiв вoни
g'oбaчtтлут teIvIЛIо. Heвeдичкий oстpiв, rra бepезi
якoгo бyлo встaнoвлello iспaнський пpaпop, бyв
пpoгoЛollleний вoлoдiнням iспaнськoгo rсopoля
i .цiстaв IIatвУ oстpoву Cвятoгo Cпaситeля - Caн-
Caльвaдop. Caмe цeй дeнь, 12 лсoвтпя L492p.'
Bвa)IсaeтЬся дaтoЮ вiдкpиття Avrepики. Пpoдoв-
)т<шBIIJиI lloдopo}к, Кoлyмб вiдкpив oстpoви ltyбa
тa Гarтi й пoвepнyвся 'цo Iспaнii. Tyт вiн тpiylvl-

фaльнo пoвiдoмив кopoлIo пpo вiдкpитi нa зaxoдi
зeмлi, якi ввaэrсaв lндiero, aлe BoлoTa мaйэкe нe
пpивiз. IСopoлiвський двip бyв poзнapoвaний.
Як вiцe-кopoль IIoBиx teryIeЛь Кoлyмб здiйснив
iщe тpи пoдopoхсi, пiд uaс якиx бyлo вiдкpитo
Мaлi Aнтильськi oсTpoBи' oстpoBи Пyepтo-Pикo,
ЯмaЙку, Tpинiдад тoщo' дoслiдэкeнo yзбepeэкrкя
I.{eнтpaльнoi Aмepики.
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.(o кiнця )ltиTTя Кoлумб yвa)к'aв' щo Biн Bitltpив зeмлi <.3axi,цнoi
Iндii>. Пpoтe B циx мaндpiвкax вiн тaк i нe знaйrпoB po.цo'ищ зoлoTa
i сpiблa. Пpи кopoлiвськoшrу двopi ЗpoсTaЛo IIeBдoBoлeI{ня Itoлyмбoм:
пpибутки вiд йoгo eкспeдицiй лe/цЬ ПoкpиBaли BиTpaти. fliсля смepтi
йoгo зaxисницi кopoлeви Iзaбeлли шIopeпЛaвця пoзбaвили всix зBaIIЬ.
мaйнo зa бopги potпpo.цaЛи' a сaМ вiн 1506 p. пoП{ep' зa6утий yсiмa.
3aвдяки мaндpiвцi Itoлyrvrбa бyлo вiдкpиTo lioBy чaсTиIIУ свiту, якy
спoчaткУ IJaвuIBaЛuI <.Beст-Iндiero> (<.зaxiднorо Iндieто>). Haзвy <.Aмe-
pИК8.> вiдкpитий Кoлyrvrбoм шIaтepик дiстaв зa iм'яryr мaндpiвникa
Aмepit'o Beспyvui (1454-1б12), якvтй, дoслiдивrпи вiдкpитi зeмлi,
taяBиB' щo цe нe Aзiя, a <.Hoвий Cвiт>. Biдтoдi цi зeмлi cTaJIvI пo3IIa-
чaTи нa кapTax як <.3емлi AмepiГo>' a t чaсol\[ пpoсTo <.Aмepикa,>.

Biдкpиття Itoлyмбa IIpиBели дo .aгoсTpeIII{я сУIlepництвa шriж
Iспaнirro тa Пopтугaлiсrо 3a ПpaBo вoлoдiти IIoBиМи зeмлями. .Цля
BpeгyЛIoBaIII{я супepeчolс ta ПoсepeдIlицтвa Пaпи Pиryrськoгo Aдeксaн-
дpa VI o6идвi Дep,кaBи УI<IaIwI в мiстi Topдeсiльяci в |494 p. yгoдy,
зa яIсoIo бyлo пpoвeдello шIe}I(y вiд пoлroсa /цo IIoЛIo ca г:pиlлизIIo зa
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30.гpaдyсним шrepидialloМ' нa зaxiд вiд oстpoвiв 3eлeнoгo Mису. Усi
вiдкpитi зeмлi Ta Botи нa зaxiд вiд Ivlepидialla стaBaли iспaнськими,
нa сxiд - IIopTyгaЛЬськIINIи. Пpoтe цe poзПДе)I('yвaIIIIя бyлo зpoблeнo

ЛиIIIе в зaxiднiй пiвкулi. 3гoдoшr нoвe зiткнeнIIя сyпeplrикiB стaJIoся

вa Moлyккськиx oстpoBax. Toдi 1529 p. в Capaгoсi бyлo yкJIaдeIIo

EoBy yгoдy пpo пoдiл y Cxiднiй пiвкyлi зa 17-гpaдУсIrиNI мepидiaнoм
нa сxiд вiд MoлyкIсськиx oстpoвiв.

Пepша нaвкoлoсвiтl|я пoдopox( ФePнaнa Mаfeлланa та iТ знaчeння.

Пiсля смepтi Itoлyмбa }пIaсIIики йoгo eкспeдицiй пpoдoB}IсиЛи

Дoслi,цэкeння вiдкpитиx зeшIeль. У 1513 нa

чoлi з Baскo Hyпьссoм дe Бaльбoa BпepпI IIe-

perпийoк, шIyкaIочи фaнтaстиннy <кpaiнy peд

мaндpiвникaми вiдкpився Tиxий oкe сIIpaB)I(-

нix йЪгo poзмipiв i нaзвaли oкёaн Пi ьoгo вiд-

кpитTя в iспaнцiв вiдpoдилaся iдeя дo Iндii.

эKЕAH' ?
,-т

С_\ |ндiанськi деpxaви нaпepeдoдHi вiдкpипя Aмepики:

E iмпeoiя auтeкiв E iмпepiя iнKiв ш дepxави мaйя

._a BiдKpипя пiвдeHнoгo шляxyдo lHдiйcЬкoгo oкeану Б дiaшeм (1486-1488 pp.)

. ^ - .. вiilкpипя мopcЬкoгo шляхy Ao lHдii вaскo дa raмoю (,l497- 1499 pp.)

пoшуки эaxiднoгo шляxy дo |ндiIта вiдкpипя AМepики x KoЛУмбoм:

- 
пepшa пoдopox (1492 - 149з рp ) <----чeтвepтa пoдopox(1502_1504 pp )

<....-... пepшa навкoлoсвiтHя пoдopox Ф MarеЛЛaнa i х. с д'Елькaнo; вiдкpиm 3iliднoгo

шляхУ Ao |ндii (1 519 - 1522 pp I

.+- Екcпедицiя Е' Kopтecа; завoювання кiв (1519_,1521 pр')

-..._.-.- ЕKспeдицiя Ф' пicсаpo; зaвoювaння (15з0- 15з4 pp.)

* пoшУки пiвнiчнo-cхiдHoгo шляry дo | нслopoм (155з-1554 pp )

+ друга нaвKoлocвiтHя пoдopox Ф дpeйка ( 1 577 - 1 58o pp )

.-:- ЕKспeдицiя lpМаKa; пoчaтoK кoлoнiзaцгliсибipу (1 582- 1585 pp )

llepxави та iiнi кoлoнiаЛЬнi вoЛoдiння в 1 648 p :

Ё

o пopryгалiя i:: + Aнглiя I Hiдepлaнди

|cпaHiя Фpaнцiя Moскoвськa дepxава

ЛiHiя poзпoдiлУ свiry Mix Iспaнirю та пop ю за тopдeсiлЬяськoю (1494 p.)

i сapaгoсЬKoю (1 529 p ) Угoдaми
цифpaми пoзHaчeHi:

@ Пopryгшiя @ cвящeнна PимcьKa |мпepiя @ |мпepiя вeЛикиx мoгoлiв

@Hiдеpлaнди @ Piч пocпoлитa
:,. ]п нcьK|

' " "-)' 
"'*""" 

"""*....
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PИTrЯ: зyсТP|Ч ЦИBlЛ|3AЦlЙ

Пеpтшим, xTo ЗнaйцIoB зaxi.цIlий rrrляx
пepЦIy в iстopii llaBкoлoсBiтнro пoдopoлt' сTaB
Mat'eллaп (1480_1521).

дo Iндii тa здiйснив
IIopтyгaлeць Фepпaн

20 вepeсня 1519 p. eкспeдицiя з п'яти lto-
paблiв вутfттlлa в ivlope i взялa кypс нa зaxiд. Пo-
дopo}к триBaлa тpи poки. Maleллaн дiстaвся пiв.
.цeнIloгo кparо Aмepуткtт i знaйrцoв IIpoTоIty (тeпep
BoIIa Мar iм'я MafeЛлalIa)' якa з'eднyBaЛa дBa
oкeaни. Пiд нас плaBaIIIlя стoялa чyдoBa lloгo,цa'
i мopeплaвeщЬ EaзBaB цeй oкeaн Tихим. Tpивaлe
пЛaвal{Ilя бyлo дyжe Tя}ItкиlvI: кoNIaII.ци кopaблiв
сTpaжс/цaЛи вiд нeстaнi xap.riв i вoди, yщиpaли
вiд цинги тa iнпrиx xвopoб. Бiльrцa чaстиIIa
eкспeдицii Зaгинyлa. Лишre нaвeснi 1521 p. eк.
спeдицiя дoсяглa oстpoвiв бiля схiднoгo yзбepeэк-
rкя Aзii, якi згoдoм IIaзBaли ФiлiппiнсьЕсиMи.
Ha циx oстpoBaх y бoкl з мiсцeвишrи IIлeIvIeIIaМи
Mafeллaн зaгиIIyB. .(вa кopaблi, якi laJIuIтJIИtrIИ-
ся пiд кoMaI{.цyвaнIIя1\[ Ceбaстьяrra .ц'Елькaпo
(1487-1526), дiйrшли дo MoлукксьItиx oстpoвiв
i, зaxoпивIIIи BaнTaхс пpянoщiв, pyIIIиЛи дoдolvly.
6 вepeсня 1522 p. NIopeIIлaвцi пoвepнy ЛuIcfl F,o
Iспaнii. Iз п'яти кopaблiв yцiлiв лиIIIe oдин iз
симвoлiчнolo IIaвBoIo <.Biктopiя,> (<пgpglvloгa>), it
25З oci6 eкiпaэкy ЗaЛvrшIr4Лocя в rrсивиx 18.

lндiaнськi нapoди та ixня цивiлiзацiя.
У L992 p.' кoли вeсь свiт сBяткУBaB 5O0-piн-

vя пeprпor eкспeдицii Х. I{oлyмбa, taмiсть tBич-
ниx слiв <(Bi.цкpиття Aмepики> цр пoдirо :нaЗг,aIIvI
<.зyстpiччIo двox цивiлiзaцiй>. I цe, MaбyтЬ, тoч-
нirпe. Кoлyмб вiдкpив IIIляx дo зeмлi' зaсeленoi
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.-IIoдьМи щe 25-30 Tис. poltiB ToMУ. У коpaбeлЬIlиx }ItУplIaЛax eкспe.

дицii 1492 p. JI7IIII7I;гIrся свiдveння IIpo пepшIy зустpiт Х. Itoлyмбa з iн-
.fiaнцями: <Boни пpиIIoсили клyбки бaвoвнянoi пpяrкi, IIaпyг' /цpoти-

кI{ тa iнrшi peui, яIсi дoBeЛoся б дoвгo oПисyвaти, i всe вiддaвaли зa

6УДь-якутfr. пpeдшIeT' щo iшr пpoIIoI{уBaлут. Я бyв дyжe yBa,I(IIиM дo IIиx

i нaпoлегливo ДiзнaвaBся' чи NIaIoTЬ цi лroди toЛoTo...>. Ifi слoвa Iсo-

.т1'мбa вrкe вiщyвaли iндiaнц.яNl Te IIeкЛo' щo нeзaбapoM NIaЛo poзIlo-

чaтися... Iн,цiaнськa цивiлiзaцiя tiTкIIУлaся 3 I{aBaJIoIо rBpoпeйських
шyкa.riв лeгкoi пo}I(иBи' для яItиx rдиIIиlvI бoгotlц бyлo зoлoтo.

Кyльтypa нapoдiв дoкoлумбoвoi Aмepики нaлiнyвaЛa .цeкiЛЬкa
TисячoлiTЬ i шraлa виcoкутiт piвeнь poзBиткУ. Пpиблизнo 4тис, poкiв
тoмy тyт BиIIIИк<Io piЛЬЕицTвo. Iндiaнцi виpoщувaли нeвiдoмi у €в-
poпi культУpvt - кyкypy.цry' кapToпЛк)' кaкao' тol[aти' сOIiяI]IIIик тa

iн. Boни нe вмiли випЛaBляти зaлiзo' Ire BикopисToBУBaли тaкиx вi-

fowlиx y Cтapoмy Cвiтi дoсягIIeIIЬ яIt кoЛeсo' IIлyг' BoгIIeпaлЬIla збpoя.

3бporo Ta зHapяtдя пpaцi BигoToBЛяЛи t кaNIeню' tеpeвa тoщo.

B Aмepицi iснyвaлo кiлькa цивiлiзaцiй: aцтeкiв - нa Мeксикaнськoмy нaгip.l'

мaЙя - на пiвoстpoвi Юкaтaн i y Гвaтемaлi, iнкiв - в Aндax i нa Бoлiвiйськoмy

нaгip.L чибча - в гipськiй частинi Koлyмбif. У циx нapoдiв yже бyли дepжaви,
6aгатo гapниx мiсI, щo 3,€днyвaлися меpeжeЮ 6pyкoвaниx шляxiв. Byлицi мiст

пpикpaшaлИ кам,янi xpaмИ та пaлaци пpaвителiв. Чеpeз piнки 6yлo пpoвeденo

мoсти, iснyвaлa навiть пoштa'
МaЙя - единиЙ iз нapoдiв дoкoлyмбoвoi Aмеpики, щo мaв свoю писeмнiсть.

Йoгo iеpoглiфiчнe письмo Hагaдyвaлo писeмнiсть стapoдавнix €гИптян. Kниги ви-

гoтoвлялИсЯ з poслИHнoгo вoлoкнa i з6epiгaлися y фyтляpaх. Пpи,xpaмax |снуBaл|л

великi бiблioтеки. Maйя МaлИ влaснИЙ кaлeндap, yмiли пеpeд6aчaти сoнячнi тa

мiсячнi зaтeмHення.

Bиснoвки
florпyки I{oBиx шrляxiв дo кpaiн Cxoдy i зpoстaння шoтpeб y зo-

лoтi тa сpiблi cTaJIur гoЛoBIIиMи пpичиIIaMи Beликих гeoгpaфi.r-

ниx вiдкpиттiв.

3aвдяки здiйснeним вiдкpиттям IlopтyгaЛЬцi гreprпими стBopи-

Ли кoЛolriaльI{У illлпepirо, нaсeЛeIIIIя якoi нa пoчaтI{У ХVI ст.

сTaIIoBилo близькo 1 млн oсiб. 3aгoстpeнIlя бopoтьби nлiж Пop-

тyгaлiеrо Ta lсПalrieю зa нoвi зeмлi спpичиIIиЛo пeprпий в iстopii
Itoлolliaльний пoдiл свiTy.

Унaслiдoк пoдoporкi Ф. Mat'eллaнa бyлo BIIepшIe дoсTeMeIIIIo дo-

Beдello' щo зeryIJIя e кyЛelo' i oтpиIlгaнo зaгaльнi вiдoмoстi пpo

ii poзмipи

У дoкoлyмбoвiй Aмepицi iснyвaли цивiлiзaцii' poзвиTolс якиx
бyлo пepepBaнo еBpoПeйськими зaгapбIIикaNII4.
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*

3aпитання i зaвдaння

1. Яка кpaiнa в дpyгiй пoлoвинi ХV ст. зaxoпилa Близький Сxiд? 2. Якe вiд-

Kpиття здiйснив Baскo дa Гaмa? 3' Яка пoдiя ввaжaстЬся дaтoю вiдкpиття

Aмеpики, якi ствopили влaснi цивiлiзац[[.

7. CxapaктеpизуЙтe пpичини й пеpедyмoви Beликиx гeoгpaфiнниx вiдкpит-

тiв. 8. Poзкaжiть пpo гeoгpaфiннi вiдкpиття пopтyгaльцiв. 9. Як 6yлo вiд-

кpитo Aмepикy? 10. Poзкpийтe iстopиннe знaчeння eкспeдицii Ф. Maгeл-

лaHa. 1.l. сxаpaктepизyйтe цивiлiзaцiT нapoдiв дoкoлyмбoвoТ Aмepики.

<Гeoгpaфiннi вiдкpиття кiнця XV - пepшoi пoЛoвини ХV| ст.>.

flaтa
вiдкpиття

Xтo oчoлювaв
eкспедицiю

flepжaва _ opгaнiзa-
- тop eкспедиц[l.

3мiст
вiдкpиття

lстopиннe
знaчeння

14. Чoмy вiдкpиття Aмеpики нa3иBaютЬ великиM вiдкpиттям, здiЙснeним нepез

великy пoмилкy? 15. Якe пoняття, Ha вашy дyмкy, нaй6iлЬш вЛyчHo хapaктepизy€

пoдri э тoчKи зopy ii нaслiдкiв: квiдкpиття Aмepики> a6o кзyстpiн двox цивiлiзa-

цiЙ>? oGrpyнтyйтe свiй ви6ip.

+

))

S 2. 3aвoювaння Hoвoгo Cвiтy
1. дe пpoлягaли oснoвнi тopгoвeльнi шляxи з кpaiнaми Сxoдy дo ХVI ст.?

2. Щo вaм вiдoмo пpo piвeнь сyспiльнoгo poзвИткy наpoдiв дoкoлyм6oвoT
Aмepики? 3. Якими бyли yявлeння пpo 3eмлю в Сеpеднi вiки?

KoнкiстaдoPи в нoвoмy cвiтi. У 1495 p. кopoЛь i кopoлeвa Iспaнii
11;vItaIШI УI{a3' якиl\[ дotBoЛяли всiм бaэкaloчиlvl спopяд}I(aTи eк-

спeдицii дo IIoBих 3eNIeЛь нa зaxoдi для пoIIIУкiв зoлoтa. ,(вi тpeтини
знaйдelloгo aoлoтa BoIlи MaЛи вiддaвaти дo кopoлiвськoi скapбницi.
3aвдяки цьoluy iспaнськa lсopoнa виpirпyвaлa oдpaty двi вarкливi
пpoблeми: пo3бaвляЛaся тiei нeбetпeчнoi cилтт' яIсoIo були uислeннi
BoйoBIrичi iдaльгo (двopяни), щo нe зIlaxoдиЛи зaII.яTтя нa бaтькiв-

щинi пiсля зaBepпIeння Peкoнкiсти, i зaбeзпeнyвaЛa IIoBe д}тсepeЛo

","uЁ;:Ъткy iспaнцi зaxoплrовaли oсTpoви, бyдyвa II.I Е'aниx фop-
тeцi тa пoселeIIIIя ,цЛя Ilepeсeлeнцiв з lспaнii, пpolслaдaли IIIЛяхи'

ствoplоBaЛи пЛallтaцii цукpoвoi тpoстини, пpянoщiв. fз 1510 p. poз-

пoчaBся нoвий eтaп Кoпкiсти (iсп. conquista - зaвoloBaння) Aмepи-
Iси - oсBoeIII{я 3еrvleЛЬ I{SHTиIISЕTу. У LбI7-1518 pp. зaгol{и Epнaнa
дe Itopдoби i Xyaнa Гpixaльви' IIIyкaIочи IIoBиx paбiв, B.vIcatvIJIутcЯ.
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5 2. Зaвoювaння Hoвoгo L

вa пiвoстpoвi loкaтaн. Tyт нa кoнкiсTaдopiB чelсaЛa Beликa нeспoдi-
BaЕкa. 3aмiсть пpиtuiтивних xи)lt тyбiльцiв, якi вoни 6aчтtлtт нa oс-
TpoBax Кapибськoгo 1vlopя' Ilepeд IIиМи пoстaЛи нyдoвi шriстa, пipaмi-
.]и, кaМ'янi xpaми, вкpитi .циBoBи)кIlиМи yзopaми. I.{e бyлa дepэкaвa
чaйя - нaйдaвнirпa з дoкoлyшrбoвиx цивiлiзaцiй Aмepики. Iндiaн-
цi пraйrrсe He ЧvIHuIЛuI oПopy' oскiльки iспaнцi зp\aBaЛuIcЯ' iшr бoгaшrи;
ix iкaхaли .вигЛяД вeprшникiв Ha кollяx i гуpкiт BoгнeпaльIloi збpoi.
У xpaмax iспaнцi знaйrцли бaгaтo toлoтиx peнeй i дiзнaлися, щo цi
pevi шraйя oTpиlvlуIoть iз кpaiни aцтeкiв, potTallloBaнoi нa пiвнiн вiд
Ioкaтaнy.

Ha зaвoroвaIIIIя дepхсaBи aцTeldiв y 1519 p. виpyIIIив зaгiн iс-
пaнцiв нa чoлi iз Epнaнoм Кopтeсoм, щo нaлiнyвaв 400 сoлдaтiв-iс-
uaнцiв, 16 вeprпникiв, 200 iндiaнцiв i 13 гapппaт. BисaдивIIIись IIa
беpeг, Кopтeс нaкaЗaB cfiaJIuITkт кopaблi, IIoясIIиBIIIИ, Щo вiдстyпaти
i пoвеpтaтися дoдoму нe збиpaeтЬся. ,(iIоvи piIшyне й акopстoкo, IСop-
тeс пiдкopив aцтeкiв.

Зaгap6aння зaгoнoм Kopтeсa дepжави aцтекiв бyлo oднiсю
з нaйyспiшнiшиx Bo€Hниx oпepaцiй y свiтoвiй iстopiТ. Kopтeс
|з в|днoснo HeBeлИKИMИ BтpaтaMи п|дкopив ц|Лy дepжaвy.
Пpaвитeль aцтeкiв Moнтeсyмa зyстpiв iспaнцiв як дpyзiв
i зaпpoсив iХ дo стoлицi свoеi дepжaви - Teнoчтiтлaнa, щo
6yлa poзтaшoвaна пoсеpeд oзеpa. oднaк Kopтeс пЛeкaв чoр-
нi нaмiри. Koли Moнтeсyмa зi свoТми нa6лижeними yвiйшoв

дo пaЛaцy, де oсeлИвся Kopтес, iспaнцi paптoвo зaчИнV|лv|

Bopoтa пaЛaцy Й зaх:oпили Мoнтeсyмy в пoлoH. У пaлaцi iс-
пaнцi знaЙшли скapбницю aцтeкiв, дe тi стoлiттяMи нaкoпИ-
чУBaли кoштoвнoстi, i пoгpaбyвaли ii.

У <нiv смyткy) aцтe6и спpo6yвaли звiльнити свoгo пpа-
витeля, aлe iспанцi вбили Moнтeсyмy. Kopтeс нaкaзав вiд-
стyпaтИ. Koли iспaнцi, aтaкoванi aцтeкaмИ, y вeликiй пaнiцi
скупчLtлv|ся нa мiсткy неpeз дам6y, вiн o6вaлився. У пpoвaлля
пaдaлИ кoнi, пopанeнi iспaнцi. Кoли пpoвaлля нaпoвнИлoся
тiлaми, Kopтeс BИpвaвся пo тiлax кoлишнiх тoвapишiв iз пaс-
тки, зa6paвши скap6и. У <нiн смyткp Kopтeс yтpaтив apмiю
й тoвapишiв, aЛe oтpИMaв зoлoтo. 3гoдoм, склaдaюни звiт
пpo пoдiT тiсi нoчi кopoлЮ |спaнii, вiн, oднaк, HaпИсaB, щo
втpaтиB y вoдax oзepа всi скap6и aцтекiв.

Зa piк Kopтес пoвepнyвся i знoвy зaxoпиB стoлицю aц-
тeкiв. Miстo Teнoчтiтлaн бyлo зpyйнoваHo, a нa йoгo pyiнax
Kopтeс зaсHyвaв Hoвy стoлИцю - Mехiкo.

Kopтес стaв нaмiсникoм <HoвoТ |спaнil.> (тaк iспaнцi нa-
зиBaлvl Meксикy). Пpoтягoм кiлькox poкiв вiн заxoпИв yсlo
Мексикy. |спaнцi стaЛИ вoлoдapямИ чИ нe нaЙ6aгaтшиx y свiтi
зoЛoтиx i сpiбниx KoпaлeнЬ. oднaк нa шляxy дo пoвнoгo пiд.
Kopeння кpaiни нa Кopтeсa чeкaлo poзчаpyвaння. Племiнник
Moнтeсyми, oстaннiй пpaвИтелЬ ацтeкiв Kyаyтeмoк, сxoвав
6iльшy чaстиHy зoЛoтa, i нiякi тopтypи He пpимyсили Йoгo
poзKpити тa€мнИцю. Toгo зoлoтa нe знaйдeнo й дoтeпep.
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oднoчaснo iз зaвoroвaIIIIяМ Meксики iспaнськi кogl{iстaдopи py-

II7ТIIITI дo fliвteннoi Alлepики Bt,цoв}It ii TиxooкеalIськoгo узбeperкrкя.

Зaвoйoвникiв пpивaб,,o"u,," poзпoвiдi IIpo кaзrсoвi бaгaтствa кpaiни

Бipy (aбo Пepy). Ha циx teшIляx y тoй uaс iснyвaлa iмпеpiя iнкiв.
Пpoтягoм 1531-1б36 pp. дepхсaвy iнкiв taBoIоBaB кoнкiстaдoll

ФpaнсiскoПiсappoiззaгoнoм,щoнaлiнувaв62BepЦII{икиi102пi-
xoтинцi.

пiсappo Хитpoщaми 3axoпив y пoлoн nвepxoвнoгo iiкр
Aтaxyaльпy, знищивlllи пPи цЬoмyтpи тисячi iнкiв. PeцJтa iндiан-

цiв, yтpaтивши вoждя' poзбiглися. Koли Aтaxyaльпa зpoзyмiв, щo

iспaнцiв нaй6iльше цiкaвить зoлoтo, вiн зaпpoпoнyBaв за свoю

свo6oдy ненyвaний викyп: нaпoвHити 3oлoтoм кiмнary в 35 м2

хpaми й пaлaци. Усe нaгpa6oвaне 3oлoтo вoHи poзплaвлЯЛи'

знищyючи yнiкaльнi витвopи мисгeцтвa iнкiв'

3aвoйoвaнiзeшrлiбyлипpoгoлoшreнiвoлoдiннямиiспaнсьtdolldo-
poни i пoдiлeнi нa вiцe-кopo,Ь",'u Пepу тa Hoвa Iспaнiя (Meксикa).

IСepyвaли IIиIYIи IIpиtнaчeIIi з Maдpидa вiцe-кopoлi.

ПeBшi кoлoнil.. lндiaнцi пiсля Beликиx reoгрaфiнниx вiдкриттiв. Ha

вiдкpитi зeмлi Hoвoгo Cвiту pvгнУJIvI rпyкaui пpl,Iгot i лeгкoi пo-
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заlдiнити пoпfiepJlиx нa Ba'Iскиx poбoтax, дo AмepикuI IIoЧaJIuI taвoзити
вopвorпкipиx paбiв з Aфpиrси. 3a oднoгo чoplroшIкipoгo paбa нa rre-
вiльницькиx pинIсax Бpaзилii в ХVI сT. IIЛaтили в 15 paзiв бiльrпe,
вiж зa paбa-iндiaнця. Iз тисяч paбiв, яItиx зaxoплIоBaЛи в Aфpицi тa
вeзли IIa сyдIIaх чepeз oкeaн' BuIуr<vтв,aJI:lI нe бiльrпe нiшс пoлoвиHa' aлe
й цe зaбeзIleчyвaлo тopгoвцям (,IIивиNI Toвapo}ID нeнyвaнi пpибyтки.
Paбoтopгiвл.Е стaJIa вигiднoro спpaBolo й тpивaлa в Aшrepицi дo пepшroi
IIoлoBиIIи ХIХ ст.

Hаслiдки i знaчeння Beликиx гeoгpaфiнниx вiдкpиттiв. Гeoгpaфiн-
нi вiдкpитTя спpaвилI{ вeличetний вплив IIa eкoнolvliчнe lкиття

всiei €вpoпи. Якщo paнirшe гoлoвнi TopгoвeЛЬIli rпляxи IIpoлягaJII.t
чеpeз Cepeдзeмнe й БaлтiйсЬкe Mope' To тeпep BoIIи llepeмiстилися
B oкeaни. Bиниклa свiтoвa тopгiвля, щo llaлaгot)tсyBaЛa зв'язltи мi,rс
oкpervlиMи шIaTepиIсaМи. Ha вiдкpитi IсoIITиIIeЕтLI, to кoлoнiй вe8ли
виpo6и iз зaлiзa, збporo, ткaIIиIII'I тoщo. .{o кpaiн €вpoпи з Aмepики
тa Aзii 3aвo3или тIоTIoII' кaвy' тaй, кaкao, пpянoщi' 3oлoтo' сpiблo,
rсoпIтoBIIoстi. Пoчaлoся фopмyвaння свiтoвoгo pиIII{y як склaдoвoi
чaсTиIIи eкoнoмiки IIoBoгo сyспiльствa.

Miсцe Iтaлii як нaйбiльIu poзBиIIенoi тopгoвeльнoi кpaiни y €в-
poпi пoсiли сIloчaткy Пopтyгaлiя Ta IсгIaнiя, a згoдoм - HiдepЛaнtuI
тa Aнглiя. Hoвими цeIIтpaI\[и дiлoвoi aкTивIIoстi стaли тaкi eвpoпeй-
ськi мiстa, як lСaдiс i Ceвiлья в Iспaнii, Aнтвepпeн i Arvrстepдaм y Hi-
дepЛalltax, Лoндoн в Aнглii.

€вpoпeйцi IIaBчиЛис,я BиpoщyBaTи нoвi ltУЛЬTypи - кylсypyдзy'
квaсoлIo' кapтoплIo' тoмaти. Уlкивaння IIIoкoЛaдУ' цyкpy, teшIляIIиx
гopixiв, тpoпivниx фpyктiв, M''ясa iндитки вияBилoся дУ}Iсе lсopис-
ним. Iз IIoIIIиpeIIняшI кapтoплi eвpoпeйцi нaperштi пoзбyлися зaгpo-
3и гoлotУ. Ityкypyдзa сTaлa IIo,I(иBI{oIо Iатсerо для лтoдeйт тa гapl{иlvl
кoplДo]vl для xyдoби. Poзвитoк виpoбництBa цУкpУ У.Бpaзилii тa йoгo
eкспopт дo €вpoпи сIIpи.яJIи пoявi IIoBиx гaлyзeй xapнoвoi пpoмислo.
вoстi. Coлoдoщi cTaJIvI дoстyпнi IIe ЛиIIIe зaмoilсIlиlvl , a ft пpoстI{lvl
лIoдям. У мeнrо eвpoпeйцiB з,яBLIJILтся piзнoмaнiтнi pибнi стpaви.
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3 Aпшepики евpoпeйцi зaIIoзичили Taкo}к зBичкy пaлити тIoтIон i гpa-
ти t пpyEсI{иIvI кayчУкoBиlvl lvt'.ячeм (пoпepeдник сгIaсIIиx бaскeтбoлy
i вoлeйбoлy).

Бeзпoсepeднiм нaслiдкoм вiдкpиттiв стaлo стBopeнIIя кoлoнiaль-
нoi систeми. Пeprшими стBopиЛи кoлoнiaльнi iмпepii Пopтyгaлiя тa

Iспaнiя, згo/цolvl - Hiдеpлaнди, Aн-
Koлoнiальнi вiйни - збpoйнi зiткнення глiя' Фpaнцiя. Boлoдiння кoлoнiяrvrи
мiж великими дepжaвaми зa пеpеpoзпoдiлкoлoнiй. llviyl Jq !'l},l*vJl.vнt,l 

;:Hffrffi1xffT";ЪHil"Ёж-
кoвi iхньoi eкoнorvriки. oднouaснo

з ци1\[ BoIIo сIIpиЧvIHuIЛo пoчaтoк rcoлoнiа'льнuх вiil,н. Пeprпorо 3 IIиx
BBa}IdarTЬся спpoбa фpaнцyзiв у 60-х pp. xvl ст. вiдiбpaти в iспaнцiв
пiвнiчнoaмepикallсЬIсий пiвoстpiв Флopидy. У цiй бopoтьбi aнглiйцi
й фpaнцyзuI cTaJIvI кopисTyBaTися пoсЛУгaми пipaтiв, нaдaroни iм дoз-
вiл нaпaдaти IIa iспaнськi кopaблi i вoлoдiння зa чaстинy здoби.ri.

oдним iз нaйвaэrtливirпиx нaслiдкiв Beликиx гeoгpaфiнниx вiд-
кpиттiв сTaЛa <peвoлюцiя цiн>. У 40-x pp. ХVI ст. цiни нa бiльrпiсть

тoвapiв IIoчaJIи стpiмкo зpoстaти' дивy-
кPeвoлюцiя цiн) - знeцiнeння гpoшeй Ioчи Ta oбyprorоuи жtителiв €вpoпи, якi
yнаслiдoк пaдiння вapтoстi 3oлoтa i зpoстaн- ЗBиI|\IIИ дo yсTaЛeIIиx цiн. I{iнa нa xлiб
ня цiн на тoваpи пepшoi нeo6xiднoстi. у ХVI сT. зpoслa в б-7 paзiв. eвpoпeй-

цi звинyвaнУBaJILт скyпIIиI{iB' сПeкyляII.
тiв y зaвищeннi цiн, aЛe пpичиIIa Пo/цopo,}rсчal1llя lloЛягaЛa B TolvlУ' щo
кiлькiсть зoлoTa i сpiблa, зaBeзelloгo дo €вpoпи з AIvrepики тa Iндii,
бyлa нaдзвичaйнo BeлиIсoIо. I{e пpизвeлo /цo tI{aчIIoгo здeIIIeBЛeIIHя to-
Лoтиx i сpiбниx гporпeй тa вiдпoвiдI{oгo зpoсTaння цiн нa тoBapи' щo'
y сBoIо чеpгy' i зyvroвилo ЗIIaчI{e зpoстaнIlя вapтoстi }I(иTTя.

У кpaiнax eвpoпи цiни зpoстaли пo-piзIroмy. HaйбiльIпe i нaй-
IIIBидIЦe вoI{и tpoсЛи в Iспaнii нaпpикiнцi ХVI ст., yп'ятgд)o IIepeBи-

щиBIIIи цiни пouaткy стoлiття. B iнrшиx кpaiнax - Hiшreччинi, Aн-
глii, HiдepЛalI,цax - цiни IIoчaли зpoсTaTи лиIIIe з дpугoi пoлoBиI{и
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ХVI ст. Tyт пpofieс вiдбyвaвся нaбaгaтo пoвiльнiшIe: y сepe/цI{ьolvlУ
цiни зpoслvт у 2,б paву.

Haплив кoIIIToBHиx мeтaлiв, збiльrшeння пoпитy нa 'peмiснrтнi
виpo6и зaBдяIси зaснyBaIIнrо кoлoнiй y Hoвoмy Cвiтi пpивели.дo Bи-
ЕикIIeнIIя IIoвиx пiдпpиeмсTB - Mallyфaктyp, IIa 'яIсиx зaвдяки пoдi-
лy пpdцi BигoToBляЛoся нaбaгaтo бiльrпe пpoдyкцii, нilк y peмiсниuиx
мaйстepняx.

Eпoxa Beликиx гeoгpaфivниx вiдкpиттiв oxoпилa пopiвнянo
нeвeликий вiдpiзoк чaсy - вiд кiнця ХV дo сepe/циIlи ХVII ст. Пiв-
тopa стoлiTTя - нeзнaчний пpoмiэтtoк чaсy B iстopii лIoдстBa' aлe зa
цeй тaс стaлися величeзнi змiни в yяBлeIIHяx лroдeй пpo свiт, якtтЙ
ix oтoнyвaв. Ha кapтi свiтy з,ЯBиJIvтcЯ. нoвi к.нтиIIeIITи' oсTpo'и'
тopгoBeЛьIli rrrляxи. Ухсe нixтo нe плaB 

,сylшнiвiв y ToNIy' щo 3eмля
r IdУЛeю. Beликi гeoгpaфiuнi вiдкpитт Я. cTaIIИ пoIIIтoвxoM дo нoвиx
дoслiдхсeнь. Poзпoчи]Е.aJItTcЯ. пoIIIyIси Лeгellдapнoгo ПiвдeнIloгo l\[aтe-
pикa (Aвстpaлii), вiдolиoгo з мiфiв. 3'явився BeличetIIий мaтepiaл
дЛя poзвиTlсy пpиpoдIlичиx Hayк - гeoгpaфii, бioлoгii, aстpoнoмii,
фiзики, xiмiI.

Haслiдки Beликиx гeoгpaфiнниx вiдкpиттiв

Koлoнiальнi зaгapбaння iс-
пaнцiв i пopтyгaльцiв; ствo-
peння кoлoнiaльниx iмпе-
piй; пepший пoдiл свiтy

Пepемiщення oснoвнИx
тopгoвeлЬHИХ шляxiв iз
Сepедзeмнoгo Mopя дo
Aтлaнтичнoгo oкeaнy

Haплив зo-
лoтa i сpiблa
в €вpoпy

3мiнa yявлeнь
свpoпeйцiв пpo
навкoлишнiй
свiт

v v
Пoштoвx дo HoвИx вiдкpит-
тiв; дoлyveння дo бopoть6и
зa вoлoдiння кoлoнiями iн-
шИx дepжaB €вpoпи

Bиникнeння свiтoвoТ
тopгiвлi тa пoявa нo-
виx ii цeнтpiв

<Peвoлюцiя

цiн> y €в-
poп|

Poзвитoк нay-
кoвИХ знaнЬ
i пoдaльшi наy-
кoвi вiдкpиття

Ствopення с|.|pИятл|АB|Ах yмoв для
poзвИтKy pинKoвиx вiднoсин y €вpoпi

Гeoгpaфiuнi вiдкpиття змiнили 
'BичIIy дЛя eBpolleйцiв кapтиIly

свiтy. Упeprшe вoни вiднyли, нaскiльки BeличeзIIиlvI i piзнoмaнiтним
€ ЕaBldoлиrпнiй свiт. Biн нe зaкiнvyвaBся нa бepeзi €вpoпи, щo oмI{-
Baвcя oкeallсЬкими xBиЛяlvlи' a пpoстягaвся ty,Iсe дaЛel{o. Biдoмa ев-
poпeйцяшr IIa пoчaткy ХVII сT. тepитopiя 3eмлi збiльrпилaся в rцiсть
paзiв пopiBIIяIIo з ХIV ст. 3yстpiн з iнrпими lIapoдaМи дo.,o*o",f irvr
тaкo}Iс yсвiдoмити BЛaсIIУ iстopиннy eднiсть, спiльнiсть peлiгiйниx
i кyльтypних тpaдицiй.

v
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v
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+

Bиснoвки
Унaслiдoк зaвoк)BaIIь iспaнцiв y Hoвoмy Cвiтi сфopilIyвaлaс.я
нaйбiльшa в тoгoчaсI{oмy свiтi iспaнськa кoлoнiaдьнa iмпеpiя,
щo пpoстягaлaся вiд Boгнянoi 3eмлi в Пiвденнiй Aмеpицi дo
вepxiв'iв piнки Pio-Гpaнде в Пiвнiчнiй Aмepицi.
Beликi гeoгpaфiuнi вiдкpиття сIIpичиIIЙIILI в,afilЛtтъутfr. i Еeo,ц-
нoзнaчний вIIЛиB Ea potBитoк як eвpolleйськиx кpaiн, тaк i вiд-
Iсpитиx eвpoпeйцями IioIIтиIIентiв.

3апитaння i зaвдaння

1. ЯкиЙ кoнкiстадop зaвoював деpжaвy aцтeкiв? 2. Koли бyлo зaвoйoвaHo деp-
жaвy iнкiв? 3. Ha якиx po6oтaх iспанськi кoлoнiзaтopи виKopистoвyвaли iндiaн-
цiв? 4. Якi евpoпeйськi мiстa внaслiдoк Bеликиx гeoгpaфiнниx вiдкpиттiв стaли
Hoвими центpaми дiлoвoТ aктивнoстi? 5. |!o тaке <peвoлюцiя цiн>? 6. lз якoю
мeтoю вeлися кoлoнiaльнi вiйни?

7, flaйтe oцiнкy дiям iспaнцiв пiд нaс пiдкopeння Hoвoгo Cвiтy. 8. Bизнaчте спiль-
нe i вiдмiннe в дiяx iспaнцiв тa пopтyгальцiв пpи фopмyвaннi свoii кoлoнiальниx
iмпеpiй. 9. Якi з нaслiдкiв Beликиx гeoгpафiнниx вiдкpиттiв, на ваllly дyмкy, с нaй.
вaжливiшими? Чoмy?

1o. Bизнaчтe за Kapтolo, якими 6ули кoлoнiaльнi вoлoдiння свpoпейськиx дepжaв
Ha сеpединy ХVIl ст.

.l .l . oдин iспaнськиfr кoнкiстадop пИсaB пpo iндiанцiв: <Пеpеважнa настинa цiеi
землi зaселенa i безпpaвнo зaхoплeHa tиKиMiи твapинaми i неpoзyмними iстoтами
a6o гpу6ими дикyнaми, кoтpi внaслiдoк сBoгo бeз6oжнoгo нeвiглaствa i бoгoxyль-
нoгo iдoлoпoклoнствa гipшi зa xижакiв>. Пoяснiть HаBедeнe тBеpдження. 12. Як
iспанцi Bипpaвдoвyвaли сBo€ пpaвo пiдкopювaти iндiaнцiв? Kим, Hа Baшy дyмкy'
6yли кoнкiстaдopи: пoшиpювaчaМи xpистИяHсЬкoi цивiлiзaцiТ ни жopстoкv|MИ зa-
вoйoвникaми?

*

*
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5 3. Мaтepiaльний свiт i сyспiльGтвo

1. Ha пpиклaдi пepедyмoв Bеликиx гeoгpaфiнниx вiдкpиттiв poзкpийте взаемoзв,я3oк
мiж нoвими винахoда[4И й poзвиткoм сyспiльства. 2. Якими 6yли oснoвнi oзнaки
pемiснинoгo виpoбництвa? 3. I{o тaкe стaни? Якi пpaвa та o6oв,язки МaNл тpИ
стaни сеpедньoвiчнoгo сyспiльствa?

Епoxa винaxoдiв i вдoскoнaлe}|b. Paннiй Hoвий чaс стaв пepio-
дoivl' кoли в eвpoпi poзгopllyBся тexнiчний пpoгpeс - t'яBилaс.я

BeлиIсa кiлькiсть piвнoмaнiтIlиx BиIIaxoдiв i тexнiчrrиx УдoсlсoIIaJIеIIЬ.
€вpoпeйцi в'tсе IIe taIIoзичyBaJIvI BvIш.axoдiв, зpoблeниx apaбaIfrvI) I<И-
тaйцями тa iндiйцяшIи' яIt бyлo paнiIшe, a сarvri здiйснrовaли вiдкpит-
тя' зIIaчнo випepeд}fiaтoчи iнrшi llapo.ци.

oдним iз гoлoвниx IIaIIpяlvIкiв нayкoвoгo IIoIЦуIсy евpoпeйцiв
бyлo вдoскoнaЛeтIII,я .цirсepeл eнepгii тa двигyнiв. .Яснa piт, щo гoлo-
вний <двигУE' /цaBIIix чaсiв - lvl'яtoвa cvIJIa IfiotuIIIи - зaЛиIIIaвся'
i нiщo нe шIoглo йoгo зaстyттuITuI. Caшre лтoдинa oбepтaлa гoIIчapIIe ldo-
Лo' пyсItaлa в pyx piзнoшraнiтнi вepстaти. Пpoтe лrодський potУм' I{e
вiдплoвляrouись вiд цЬoгo <(/цBигyнa,>' зумiв IIoIdpaщити iнтпi мexaнiз-
ми. Бyлo BдoсIсoIIaлeIIo lсoЛeсo' щo IIpивoдI,IЛo B pyx вoдяний МлиII.
Йoгo дiaмeTp сягaB дeсяткiв мeтpiв. 3aвдяки цьolvly в дpyгiй IIoлo.
винi XVII ст. нa NIлиIIax стaли виpo6лятlт 37 кr бoporпнa ta гolциIIУ
(y XII ст. виpoблялlт tT кг). У пeprпiй пoлoвипi
ХVI ст. в Hiдepлaн,цax IIaBчилися BиIсopистoByBa-
Tи y llpoМислoвoстi як д}Iсepeлo eнepгii вiтpяки.
Baвдяки eнepгii вiтpякiв пoлeгIllyвaЛaся BaEсIсa
IIpaця в гipниuoдoбyвнiй спpaвi, пoдpiбнrовaJIacя
pyдa' пpивoдилися B pyx rшлiфyвaльнi пpистpoi,
6Уpуt, ПvIJIvI, пoMпи' пpeси тa iн.

Beликe 8IIaчeIIIIя NIaлo в.цoскoIIaJIeIIIIя кoн-
стpyкцii й теxнiки BигoтoBлeIIIIя гвинтa - BaEс-
лиBoгo eлeilIeнтa бyдь-якoгo allapaтa, щo пepeдae
eнepгiro. Cпouaткy гBиIIти po6ллтт вpyтнy, виpi-
зaloчи ix iз дepeвa aбo мeтaлy. 3гoдoм, кoли бyлo
винaйдeнo тoкapний Bepстaт (1568 p.) i poзpoб.
лeIIo пpoцeс лиття гвинтiв iз бpoнзи тa лaтyнi,
в, явtтлac я. мoхсливiс ть Удoскoн aJIuITvI виpoбнинi
пpoцeси в iнrпиx гaJlyзяx. У Hюpнбepзi 6лизькo
1550 p. BIIepпIe poзпoчaли BикopистoByBaти дpy-
кapський гвинтoвий пpeс. 3aвдяки цьolvly tIIaчIIo
пoкpaщиЛaся якiсть tpyкy i збiльrпилaся кiль-
кiсть дpyкoBallиx apкyrшiв: IIa пoчaтку ХVI ст.
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tpУкyBaЛи 300 apкуIшiв зa дeнь, нaпpикiнцi стoлiття - пoнaд 1000

apкyrшiв. 
инoдoбувнiй спpaвi. BидoбутoкBiднyтнi змiни cTaJIvIcЯ в гlpII

вyгiлля i pyд', iз якoi oтpиlvlуBaли зaлiзo, шriдь, сpiблo' IIaJIeЭкaB дo

нaй.цaвнirпиx зaIIять. У xvl - пepшriй пoлoвинi ХVII ст. y гipни-

voдoбyвнoму виpoбництвi BэIсe BикopисToByBaЛи IIoNIпи для вiдкauy-

вaIII{я вoди iз IIIaxT' тpaнспopтepи дЛя пiдняття pyди IIa IIoвepxнIо'

стBopIоBaлиBIIIaxTaxсистeNIивeнтиляцii.HavriднopyдниxIIpo1\[ис-
лax CлoвaччuIтIvI в XVI ст. BIIepшIe дЛя дoсTaBкx pуtkт,цo lшiсця llepe-

poбкистaJIиtaсToсoBувaTиBaгoIIeтки;iхтяглипoдepeв'яниxpeйкax
кoнi. Чepeз дeякиЙ чaс цeй винaxiд зaсToсoByвaлvт i в aнглiйськиx

кaм,янoвyгiльних кoпaльI{ях. 3гoдoм, B eПoхУ пapoBиx двигyнiв, цrо

iдerо викopuIcTaIIuI,цля сTBopeння зaлiзницi, зaмiнутBтJJиI деpeв'янi peй-

*, *"'u,"Ъими. 3aмiнa pyuнoi пpaцi кiнськorо aбo шrexaнiчIlolo тягoIо

,цo3BoJIилa 3IIaчIIo збiльrпити IlpotyктиBнiсть пpaцi гipникiв.

УpaннiйHoвийчaсrBpoIIейцiвдoскoHaJIvIJIvIiснуrouiтexнoлЪгii
,,,,u',""Ъ" мeтaлiв. 3poстaння IIOIIитУ нa вlpo6и з NIeтaJIу taBдяIси

poзIloчaToп[y oсBoeн"i нo'o"o Cвiту сTиIvIyлIоBaлo IIoшIyк спoсoбiв

збiльrпeння rx виpoбIIицTBa' якутЙ' potвиBaBся y дBox нaпpяшrкax. Пo.

ПepшIe' yдoскollaлиЛи llpoщeс IIЛaвлeIIня й кoн

пe"eй. Haпpикiнцi xш ст. y кpaiнax €вpoпи п

Tи torvleнfly пiu. 3aвдяки BдoсIсoIIaЛeIIнIo пpoц

лися oTpиMyBaTи чaвyII i висoкoякiснy стaль. Пo-дpyгe' poзIIIиpили

видoбyтoк кaNl,янoгo вyгiлля, яке nДaJlo*.вищу TeMIIepaTypу гopiння

,,o|i""""o з тopфoм i дepeвним вyгiллям. Ilaмaгaння зДiilтcнvттут зa-

мiнyдepeвнoгoвyгiлля'к.aм'янимбyлoпoв'язaнoтaкo)lсiзстpiмким
3rvIeEIIIeЕIIямyХVIст.лiсoвиxмaсивiв.УпepшreзaсBoIоiстopirолю-
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диIIa пoбaчvIЛa, Я|< унaслitoк ii дiяльнoстi стaли tIIиI(aTи пpиpoднi
peсypси. I-{e спoнyкaЛo potпoчaTи peгyлIoBaIIIIя Bикopистaння дiсiв.

'(ля пoтpeб шreтaлypгii вiдвoдиJIися oкpeмi дiлянки лiсiв, po6vтлттcя
нoвi нaсaд,кeIlня дepeв'' IIpoтe цe нe виpirшyвaлo пpoблeми.

Bикopистoвyвaти кaryl'янe вyгiлля бyлo нeмo)ttлиBo чepeз IIaяв-
нiсть y IIЬoМy rпкiдливиx дoмiшroк, якi пoгiprпУBaJIuI якiсть lvIетaJIy.
Bиxiд бyлo знaйдеIIo у 20-x pp. ХVI ст., I(oЛи aнгЛiйцi нaвvилися
виpoбляти з кaМ'янoгo вyгiлля кoIсс' випаJIIоIoчи t llьoгo rпкi.цливi
дoмirпки y спецiaлЬIIих пeчax. Aнглiя, якa IуIaЛa BeЛvrкi зaпaси
кaryt'яtloгo вyгiлля, пpидaтIloгo дЛя виpoбництBa lioксy' пepeTBopи-
Лaся IIa гoJIoBI{oгo йoгo виpo6нтaкa й пoстaчaЛЬIlикa. Пoстyпoвo ев-
poпейцi пepeкollaлvIcя' B Tolvly' щo tсoldс дae бiльrшe Teплa' i стaли ви-
кopистoвувaти йoгo y виpoбництвi тa.цля oпaлeння бyдинкiв. Пpoтe
oстaтoчIlo кoкс витiсHив дepeвIle вyгiлля ЛиIIIe y ХVIII ст.

Pинкoвi вiднoсини i сeляни. У xvl ст. дaвнiй сeЛяIIсЬкий свiт
пoчaв змiнrовaтися. 3a Cepeдньoвiччя йoгo гoЛoBIIиlvIи пepcoнa-

лсaIvIи бyли сeляни i феoдaли. Ceляни' зa BиIIяTкoм зeмлi' NIaли Bсe
нeoбxiднe дЛя 

'ldиTтя: 
tl{apядtя пpaцi,

)+(итлo' poбoнy xУдoбy. .(ля тoгo щoб Капiтал - теpмiн, яK|АM у пepioд стaнoв-
oтpимaти teNIЛIo в ii вoлoдapя лeння кaп|тaЛiзмy стaли Haзивaти гpoшi, щo

сeньйopa, селяIIи сПЛaчУBaли йoмy BKлaДaлися п|дпpИ€rvtцяМи в po3витoк свoгo

pеIrTy' BиIdoI{yBaЛи визIlaчeнi сeньйol виpoбництвa 3 Mетoю oтpимaння пpибyткy.

poм poбoти i вiддaвaли чaсTиIIy пpo-
дyктiв сBoгo гoсIloдapствa. Cпoчaткy дЛя тoгo, щoб yтpимaTи сeляII
y сBoеМy гoспoдapствi, сeньйopи llepeтBopюBaли ix нa taЛe)Idllиx лIo-
дeй, пoзбaвЛяк)чи oсoбистoi свoбoди. Aлe пoстyпoвo poзylvliння тoгo,
щo вiльнa ЛIодиIIa пpaцюе кpaщe' нiшс зaлerкнa' спollyкaлo ix. пo-
BepтaTи сeляIIaм oсoбистy свoбoдy. Ceньйopи lla.цaвaли сeлянaй дo-
дaткoвi нaдiли, дo3Boляли iшr гoспoдaploBaти сaмoстiйнo зa УwIoBи
BикoнaнI{я oбpoку i сплaти гporпoвoi peIITи. .Цeякi сeляIIи нaвiть ви-

Бyдинoк зaмoжниx людeй y Гoлланд[f
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ItУIIoвУBaли сBoIo oсoбистy свoбoдy. Мiаrс сeлянaми i сeньйopaми, якi
вoлoдiли 3е1vlЛeк)' cIt,JIata]wrcя нoвi дiлoвi стoсyЕки. Ceньйop y)Iсe Bвa-
iIсaBся IIe 3axисIlиIto1vl' яItotvly сOл.яIIиII мусIutB tсopитис,я' a IIuITfle Boлo-
дapeNl зerшлi, 3a opеIlдy яItoi Еaлe}кaJlo peгyЛяpllo сIIЛaчyBaTи гporпi.

Ceлянин IIеpeTBopюBaBс,я нa сaмoстiйнoго гoсIloдapя. Biн пoстa-
. чaв свoIо пpo,цyкцiro нa pиIIoк' визIIaчaB' .якa пpo'цyкцiя мaтимe нaй-

бiльтllи|т IIoIII.Iт у нaft6лиж<тoму мiстi,
Kапiтaлiзм - сyспiльнo-eкoнoмiнний лaд, a яIсa нi. He кo}Iсe11 сgляIIиII' ясI{a

piн, дoсягaв yспixy: OдIIиIvI тaлallилo
i вoни бaraтiли, тoдi як iнrшi poзo-
pялися. Poзвитoк pинIсoBиx вiднoсин
нa сeлi пpивiв дo Ivraйнoвoгo poзIIIa-

. pyBaIrIIя сepeд сeляII. Baмorкнi сeляI{и
зBepTaлися дo сeньйopa t пpoxaIIняIvI

IIадaти iм в opeндУ дoдaTкoвi дiлянки. Iнкoли тaкi сeляни нaвiть
opeнtyваJlи BсIo зeМЛк) сeньйopa i стaвaли бaгaтrшими зa ньoгo. .[ля
poбoти зaшroэтснi ceIIяIr^И нaймaли ta IIeBелиIty IIлaтIIю aбo пpoстo зa
rжсу свoix збiднiлиx oдIloсeлЬцiв, якi IIe tмoгли спJIaTити гpoIIIoBy
peIITУ i втpaтили свoi rraдiли. Ceньйopaм нaбaгaтo бiльrцe пoдoбaлo-
ся Maти сIIpaBу з o,цIlиtvl-двovla вeлиt<vIIuIИ opelrдapяl[и, якi спpaBIIo
сплaчyBaЛи peнтy' нiак iз ДeсяTlсanДи вoлoдapiв дpiбниx дiлянoк. I{e
спoнyкaлo сeньйopiв iнкoли IIaBшIисIlo витiсняти нeбaгaтиx сeлян iз
ixнix нaдiлiв i вiддaвaти ix в opeндy IIoBиrvI гoспoдapяп[.

Капiтaлiзм y мiстах. У евpoпeйсЬкиx мiстax IIa пoчaтIсy ХVI ст.
нaйбiлЁтпими бaгaтстBaNIи Boлoдiлo кyпeцтвo. Baвдяки мiжнa-

poднiй тopгiвлi, BикopисToByючи piзницlo мiхс цiнaми (oсoбливo нa
кoлoнiaльнi тoвapи) i свoe пaнiвне стaIIoBищe нa pинIdax, eвpoпeйсь-
кe кyпeцTBo IIaIсoпичиЛo вeличeзнi rcanirn.аЛu. Пpoтe BIслaстLt цi гpo-
rшi в poзвитoк виpoбницTвa в мiстi бyлo дyrrсe Ba}кЕсo. Cepeдньoвiuнi
цexoвi уеTaBuI IIepeIшкoд}ItaJIи зaсIIyBaIIню l{oвиx пiдпpиeIшств. I{exoвi
IlpaвиЛa в.Lllн.aЧaJIuI poзмipи мaйстepeнь, кiлькiсть вepстaтiв i пpaцiв-
никiв. 3aмiсть ствopel{Ея piвних yIvIoB дЛя poзBиTI(y виpoбництвa
цeхoвi пpaвиЛa гaЛьшIУBaли йoгo poзBитoк.

Cпovaткy lсyпeцтBo Bl(лaдaЛo свoi кoшrти в piзнi бaнкiвськi
oпepaцii. У тoй чaс y мiстaх eвpoпи t'явилис.я бaнкiвськi tсoнтopи
тa бipэкi, IIa якиx У|<ЛaДarIут yгoди' здiйснrовaли piзнoмaнiтнi тopгo.
вeльнi oпepaцii. [ля зpyннoстi пoчaли BикopистoBУBaTи У взaeмIlиx
poзpaxУIll{ax piзнi цiннi пaпepи, плaтiэкнi дopyчeнIlя' poзIIисrси Toщo.

Бaнкipи й кyпцi пoстУПoBo IlepeTвopилися IIa oдIIy t тraйвпли-
вoвirшиx сил сyспiльстBa' зaлиIIIaIoчись IIpeдстaBниI{aМи нeпpивiлeйo-
BaIIoгo TpeтЬoгo стaIIУ' якtай, нa вiдrvriнy вiд дуxiвництBa i двopян,
rvlyсив сIIлaчyBaти пoдaTки. Пpoтe iхнi pеaльIla Bлaдa й знaчeнrrя
в сyспiльствi стaли нaбaгaтo бiльтшиvrи: iнкoли вoни нflвiть пotичали
гporпi кopoляtlr' щoб збiднiлi мoнapxи Мoгли вeсTи вiiтни, yTpиIvIУ-
BaTи tBopи.
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Пoявa мaнyфaктyp.3бiльrпeIIIIя пoIIитy IIaсeJIeIIEя €вpoпи i нo-
BoУтвopellиx кoлoнiй нa piзнoIиaнiтнi виpoби стaлo пolllтoвxol\[

дo пoяBи IIoBиx вeлиIсиx пiдпpиемств' щo Е.aвuIв,a]IИcя лtануфarcmу-
palf,u (вiд лaтин. manuf aсtura - вигoтoBлeння pyкaми).

Haйчaстirпe тaкi пiдпpиемсTвa виIIикaJIиI B ткaцтвi й пeprш зa
Bсe сyкЕapствi. Як вoни сTвopIoBaJIися? Пiдпpиelvleць' купeць aбo
цexoвий .Ivlaйстep, кoли збiльIIIyвaвся
IIoпит IIa сyкнo' зaкyIIoByвaB BoвEУ Мaнyфактypa - Bелике пiдпpиемствo,
i poздaвaв ii нa пepеpoбкy peмiсни. y якoмy викopистoвyвалися pyчн| знapяддя

кaм piзних спeцiaльнoстeй. Poздaнerо пpaцi тa iснyвaв- пoдiл пpaцi мiж poбiтника-

c|IpoIJTIrA{уIi скyпкorо гoтoвoi пpoдyкцii T1::i:i:y loдiлy 
пpацi poбiтники нa манy-

гoсIloдap сTaBиB у зaлerrснiсть вiд сeбe g'.J'i3""#.::;iilT:#:;H бiльше виpo6iв,

спeцiaлiзoBalIих peмiсникiв,, якi uaстo 
'yтpaчaloчи Ilpaвo влaснoстi IIa зIIapяд-

дя виpoбнIZIцтвa' пpoдoв)Iсyвaли IIpaцюBaти IIa rrЬoгo в сeбe BдoIvIa.
Taке пiдпpиeпlсTвo IIaзваJIи pioзciянoю мaнуфаrcmуpoю.

3a тaкoi opгaнiзaцii пpaцi в ткaцтвi i, зoкpeмa, сyкнapствi
peмiсники piзниx спeцiaльнoстeй y BЛaсIIиx пpимiщeнняx здiйснrо-
Baли пIиття i пepвиннy oбpoбкy вoBIIи' пpядiння, ткaцтBo' фapбy-
вaIIIIя ткaIIиIIи тa ii oбpoбкy. Haйшraнi aгeнти 3a дopyчeIIIIяrvI гoсIIo-
дapя здiйснIоBaли пoсepeдIlицькi функцii в opгaнiзaцii пpoцeсу
виpoбництвa.

Haйбiльrп eфeктивнorо фopмoro Iloвoгo пiдпpиeмницTвa стaЛa
цeнmpaлiзoвaнa ltaнуфarcmуpa' I<oJIIт всi виpoбниui oпepaцii здiй-
снIовaJIися пiд oдним дaxoМ пpaцeю
пaймaниx пpaцiвникiв, якi нe бyли Hайманi пpaцiвники - oсo6истo вiльнi

BлaсниIсaDIи зtIapядЬ пpaцi, - ix сa- poбiтники, якi, нe маючи iншиx засo6iв дo

IvIиx кyIIУвaв пiдпpиervreць i oднooсiбнo iснyвaння, вимyшeнi пpацювaтИ нa влaсHикa

встal{oвлк)вaв oбсяг пpaцi i винaгopo- oснoвниx зaсoбiв виpoбництвa.

tУ, якУ oтpи}rae зa нei кoэrсний. Ha
циx пiдпpиeмствaх пepeBaЭIсaлa p}rчIla пpaця - нiякиx мaшrин aбo
tlIapяiць пpaцi, якi пpивoдvrJILlcЯ. б y pyx iнaкпte, нi'*с м'язaшIи люди-
ни' I{e BиIсopистoByBaлoся. Itorrсeн пpa-
цiвник taвдяI(и мaксиМaльнo дpiбнo- Бypжyaзiя - пoчaткoвa нaзBa гopoдян нa

МУ, to нaйпpoстirпиx oпеpaцiй, пoдiлy пpoтивaгy iншим станaм фeoдaльнoгo сyс:

пpaцi BикoIIуBaB пеBI{y чaсTиIIy пpaцi. пiльствa (дyxiвництвy i двopянaм). У пepioд
стaнoвлен|-|я капiтaлiзмv пeoeтвoDю€тЬсябaвдяки цЬoNIy' a тaкo'lс 3a paxyнoк

yдoсIсoIIaлeEIIя llpoцeсy виpoб"*o'"u ::" :: ilH,?..J;"#'xТ"жI #: ;.]..fl :i знapядь пpaцi нa цeнтpaJliзoвaниx зa paxyнoк виKopистaння нaймaнoi пpaцi.
мaнyфaктypax виpoблялoся бiльrшe тo-
вapiв, нirк нa poзсiяниx мaнyфaктy-
pax. Пpoтe цeIITpaJIiзoвaниx мaнyфaктуp бyлo нaбaгaтo rvreнпre, нi)rс
poзсiяrrиx, oскiльки для iх ствopeЕI{я пiдпpиerшцro- нeoбxiднo бyлo
мaти нaбaгaтo бiльrпe гporшeй.

Iз пoявorо мaнyфaктyp y сyспiльствi з'явилися нoвi сoцiaльнi
Bepстви - нatl'мaнi npaцiвнulсu Ta ni)npueмцi, a6o буpэtуaзiя.
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11 I,l

oпис центpaлiзoвaнoi шaнyфa pl (зo 6oлodoю npo вidoмoеo сукнopя !жeкo
з Hью6epЬ>, нonucoнoю Toмoсoм ,Qiлoнoм у 1597 p.J. У пpимiщeннi. пpoстopoмy
i дoвгoмy, стoялИ двiстi вepстатiв, мiцниx i сильниx: Ha цих Bepстaтax пpaцювaли
двiстi voлoвiкiв, yсi в oдин pяд. Бiля кoжнoгo з ниx сидiлo пo oдHoмy чyдoвoMy
xлoпЦю, якi з вeликим зaХoпЛенняM гoтyвали ЧoвнИK. Пopяд, y сyсiдньoмy пpи-
мiщeннi, стo жjнoк бeз пepeпoнинl(y чесaЛи вoвнy... У нaстyпнiй кiмнaтi пpaцю-
вaлИ стo дiвнaт <...якi> цiлий денЬ пpяли i спiвали чyдoвимИ' сxoжИMИ нa
сoлoв.'iнi, гoлoсa[4И. Пiсля цьoгo вoни пiшли B нaстyпнy кiмнaтy, дe пoбaнили
бiднo oдягнениx дiтeй; yсi вoни сид|ли i ску6aли вoвнy, вiддiляюни тoнкy вiд
гpyбotl ii бyлo пiвтopи сoтнi, дiтей бiдниx, слa6ких 6aтькiв; яK вИнагopoдy зa сBoю
пpaцю кoжен iз ниx oтpимyBaв щoBeчopa пo oднoмy пeннi, кpiм тoгo, щo вoни
вИп,ють i з'щять пpoтягoм дня. .Qля бiдниx людeй цe бyлo вeликoю дoпoМoгoю.
У нaстyпнoмy пpимiщeннi вiн бaчив iщe 50 мoлoдикiв - Цe бyЛИ стpигалi, якi
пoKaзyвaлИ тyт свo€ Mистeцтвo i вмiння' Пopyн iз HиMи пpaцювaли 80 BалялЬнИ-
кiв. oкpiм цьoгo, вiн iщe мaв фapбyвaльню, пpи якiЙ тpимaв 40 чoлoвiкiв, a тaKoж
сyкнoвaлЬн|o' дe 6улo ще 20 poбiтникiв.

l. Якi фaкти, нaвeдeнi в дoкyмeнтi, свiднaть пpo тe, щo: a) мaнyфaктypa бyлa вeли-
ким пiдпpиемствoм; б) нa нiй пpaцювaли наймaнi пpaцiвники; в) викopистoвyвa-
лися pyннi знapяддя пpaцi; г) iснyвaв пoдiл пpaцi? 2. Пiдpаxyйтe, скiльки людeй
пpaцюBaлo нa мaнyфaкrypi. Яким бyв iiнiЙ фaх? 3. |{o в тeкстi, на вaUJy дyMкy'
€ ФaKтaмИ, a щo - пoетичнoю Bигaдкoю aвтopа?

oзнаки мaнyфaктypнoгo виpo6ництвa

Beликe виpoбництвo
Pyннa пpaця нaймaниx

пpaц|вник|в
Пoдiл пpацi мiж пpацiвниками

piзних спeцiaльнoстeЙ

Y
Зpoстання пpoдyKтИвнoстi пpaцi poбiтникiв

rt7

3poстaння виpoбництвa тoвapiв

}1с&qФ8Kу!

У paннiй Hoвий нaс бyлo здiйснeнo чиMaЛo винaxoдiв Ta Bдoскo-
IIaЛeIlЬ' кoтpi cлpulflrlI4 poЗBиTIdу eкoнoшriки rвpoПейсЬкиx кpaiн
i oднoнaснo ЗaкЛa/цaЛи пiдBaлинИ t,JIЯ poзгopTalrня iндyстpiaлi-
зaцii B дpугiй IIoЛoBиIIi ХVII-ХVIII ст.

У сiльськoмУ гoсПo.цapсTBi в ХVI - пepIшiй пoЛoBиIIi ХVII ст.
пoIIIиpIоBaлaся нaйшralla пpaця. oсoбистa зaЛe}fiI{iсTь IIoсTyIIa-
лaся Miсцeп[ eкolloмiчнiй зaлeэкнoстi нaйvrallиx Ilpaцiвникiв вiд
сBolx гoсПoдapiв.

Haбувaлa IIoIIIиpeння нoвa фopмa пiдпpиемсTB - NIaIIyфaкTy-
pи. УпpoдoB)к paнIlЬoгo IIoBoгo vaсy rшaнуфalстypнe BиpoбЕицTBo
бyлo oснoвнoro фopмolo пpo]vlисJloBoгo виpoбництBa B зaxi.цнoeB-
poпeйсЬкиx кpaiнax.
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5 4. Пoвсякдeнне життя 3aхiднoT €вpoпи |

3апитaння i зaвдання

1. llo стaли викopИстoвyвaти як джepeЛo eнеpгii в пepшiй пoлoвинi XVl ст.
в Hiдepлaндах? 2.,Qе впepшe пoчали викopИстoвyBaти дpyкapсЬкий гвинтoвиЙ
пpес? 3. Щo тaKе кaпiтaл? 4. |.[o тaке мaнyфaкrypa? 5. Haзвiть двa Bиди futа-

нyфакryp. 6. Як нaзивали вoлoдapiв мaнyфактyp?

7. Якi винаxoди i вдoскoнaлeння бyли зpoблeнi свpoпeЙцями в XVl - пepшiй
пoлoвинi ХV|| ст.? 8. Якi змiни вiдбyвaлися пiд впливoм пolllиpeння pинкoвиx вiд-
нoсиH y сiлЬсЬкoмy гoспoдapствi заxiднoевpoпeйськиx кpaТн? 9. Як 6yлo opганi-
зoвaнo po6ory в poзсiянiй та цeнтpaлiзoванiй мaнyфaктypi? 10.Cхapaктepизyйтe
змiни, щo вiдбулися y стpyктypi сyспiльствa в pаннiй Hoвий чaс.

11. Пpигaдайтe oсo6ливoстi opгaнiзaцiT пpацi в сepедньoвiннiй peмiснинiй мaй-
стеpнi й пopiвняйтe iх iз тими, щo були пpитaмaннi мaнyфaктypi. 3aпoвнiть таб-
ЛиЦю.

oзнaки Peмiсничa
мaйстepня Maнyфaктypa

Poзмipи пiдпpисмствa
Xapaктep пpaцi (pyнна aбo мaшиннa)
Пoдiл пpацi
Cклaд пpaцiвникiв

* 12. Чи futoгли в зaxiднoсвpoпейськиx кpaiнax ХV| - пеpшoi пoлoвини ХV|| ст.
пpeдстaвнИки piзниx станtв стaтИ пpeдстaвникaми oднiсТ сoцiaльнoi веpстви?
oбгpyнтyйте свoю дyмкy.

5 4. Пoвсякдeннe rl(иття 3axiднoi €вpoпи
1. Як змiнювалv|ся B сepедньoвiннiй €вpoпi склaд та кiлькiсть насeлeння? 2.Як
змiнювaлoся життя €вpoпeйцiв зa Cepeдньoвiння? 3.Як виглядaли сepeдньoвiннi
мiстa? 4. Чим xapчyваЛИся свpoпейцi в Cеpeднi вiки?

Haсeлeння. Упpoдoвlк xvl - пepЦIoi пoЛoBиIIи ХVII ст. кiль-
кiсть I{aсeлeHEя €вpoпи пoстiйнo зpoстaлa. Пepeдyсiм це стo-

сyrTься ХVI ст., пpoTягoIvI яIdoгo IIaсeЛeIIня eвpolIeйсьIrиx кpaiЕ
збiльrпилoся з 69 UIлII to 95-100 I\[лII oсiб. Cepeдня гyстoтa нaсе-
лeнIIя y €вpoпi збiльrпилaся ,цo 30-35 oсiб Еa 1 кryr2. 3poстaння кiль-
кoстi нaсeЛeIIII.я бyлo oсoблиBo пoмiтним пiсля }IсaxлиBoi eпiдeмii
чyMи (<(чopнoi смepтi>), якa сПyстoIIIиЛa €вpoпy в ХIVет. У пepIпiй
пoлoвинi ХVII ст. TeryIIIи зpoсTaIIIIя зlлvIЗtlJluIcЯ, i в сepeдинi стoлiття
кiлькiсть IIaсeЛeI{IIя овpoпeйськиx кpaiн склaдaЛa 110-115 шrлн oсiб.

))
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тЕMA I|. ЛЮдИHA PAHHЬoi HoBoТ ДoБИ

Пpиuини збiльrшeння кiлькoстi нaсeлeння IIoЛягaJIи B tpoсTaннi нa-
poд'rdyвaнoстi, пoкpaщeннi ylvloB 

'Iсиття, 
змiнax y paцioнi xapчУBaIIIIя

eвpoшeйцiв.
Cepeдня тpивaлiсть ,Iсиття ЛIoдиЕIи склataлa 30-35 poкiв, rцp

нe BиIсЛк)чaлo Ёaявнoстi лrодeй, якi дoсяIa.IwI l;.oxvIлoгo вiку. Бiль-
пriсть чoлoвiкiв yмиpaли y вiцi 40-60' rrсiнoк - 20-40 poкiв. Як
i paнirпe, BисoкoIо taЛиIIIaЛaся сIvrepтнiсTЬ IIoBoIIapotясeIIиx: лиIIIe пo-
лoBиIIa t IIиx .цoсягaлa дeсятиpi.rнoгo вiкy. Пoв'яtaнo цe булo з вiд-
сутнiстro шreдиvнoi ,цoпoluoги пiд нaс пoлoгiв, IIexтУBaЕIIям eлeпIeII-
TapEиrvIи IlpaBиJIaшIи гiгieни. Лiкapeнь y сyчaсIloМy poзyмiннi пpoстo
нe iснувaлo, 6ули лиIIIe пpитyлI{и для IIeBилiкoвнo xвopиx' кaлiк
i стapиx.

}IСaxливi сaнiтapнi yмoви' oсoбливo в мiстax, спpияли IIoIIIи-
peнню xвopoб i епiдемiй. Пiд uaс спaJIaxУ чy1vlи в 1629-1631 pp., щo
oxoпилa мaйэкe всe Cepeдзeмнoмop'я' IIoшIepлo бiльrпe нi'к пoлoBинa
мiсцeвoгo IIaсeлeнIIя. Hiмeцькi зeмлi чylиa сIIyстoIIIУBaлa в L624-
1630' 1634-1639 pp. i нaпpикiнцi Tpидцятилiтньoi вiйни. Bтpaти
IIaселeIIIIя B циx кpaiнax стaIIoвилI{ 60-7б oЬ. Bнaчтlитvти бултт лтoд-
ськi втpaти тaкo}Iс вiд eпiдeмiiт вicлvl, xoЛepи' тифy.

Haсeлeння eвpoпи гиIryJIo IIe лиIIIe вiд eпiдeмiiт, a tт вiд гoлo.
дy B lIeвpoэкaйнi poки' пo}IсeEс' вoеIIIIиx спyстoшIeIIь. oсoбливo вiд.
чуTIIиlvtи бyли втpaти вiд вiйн, пoв'язaнi 3 пoчaткoм BикopистaнIIя
вoгEeпaльнoi..збpoi Ta ПДacoвим yбивствolvl ivlиplloгo IIaсeлeIIIIя' щo
с..тaJIo tвичнolо пpaктIZIкoIо вe.цeнIIя BoeIIIIиx дiй. Пiд чaс пoвстaЕ-
ня в HiдepJIaII,цax пpoти iспaнськoгo пaIIyвaIIIIя гepцoг Asтьбa, якпfт
oчoЛк)BaB кapaJIьIIy eкспeдицiro, спoвiщaв lсopoля Фiлiппa II: <.f,Iкщo

я taхoIIJIю Aлъкмaap' тo }Idoднa iстoтa rre taЛиIIILtться аIсиBorо. Itoэrснy
гopлянкi бyдe пepepiзaнo rтo)кelvl>. Beличeзними 6улtт Bтpaти пiд vaс
гpoMaдяIIськиx вiйн y Фpaнцii тa пeprшoI 3aгaльЕoeвpoп6йськoi Tpид-
цятилiтньoi вiйни. Зa ттpи6лиtl{иivlи пiдpaxyнкaтуlvl, ЛLт:шte в ХVII ст.
eвpoпa втpaтилa y вiйнax 3 млн oсiб.
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5 4. Пoвсякдeннe життя 3axiднoi €вpoпи

Miстa змiнюютb Cвiй виlляд. Бiльrшiсть нaсe-
^.лeнI{я UBpoIIIut IIa тoи чaс'склaдaлul ceJIяIJuI.

Гopoдяни стaIIoвили 10-20 o/o .нaселeння. Bинят-
кorш бyли ЛиIIIe Hiдepлaнди' ,цe Ea нeвeликiй тe-
pитopii iснyвaлo близькo 300 мiст, a ixнi эrситeлi
стaЕoBиЛи 60 % вiд вaгaльIloi кiлькoстi нaсeлell-
вя.] Бiльпriсть мiст tбepiгaлa сepeдньoвiчний виг-
ля,ц. BoIIи бyли нeЁeЛvII<vII\lIvI' iз'3-б Tис. ,Iси-
тeлiв, вiдoкpervrлellиl\[и вiд нaвкoлиrпньoгo свiтy
стapoвиIIEип,ти lvlypaми, iв вyзьки,ми BУличIсaIvIи'
Ea якиx нaвiть yлiткy Ee BисиxaЛa бaгнIoкa
й ттacлуtcя свинi. Haйбiльrшим мiстoм €вpoпи зa-
лиIIIaBся Пapихс iз нaсeлgнням 300 тtтc. oc76. Йo-
мy IIoстyIIaJIися Heaпoль (2To тис.), Лoндoн i A:vr-

стеpдalvl (пo 200 тис.), Beнeцiя тa Aнтвepшeн (пo
150 тис.), Pим, Miлaн, Гeriyя, Бproггe, Пpaгa (пo
100 тис. oсiб). Ifi мiстa BишIaгaJIи щo.цeнIloгo пoс.
тaчal{ня вeликoi кiлькoстi пpoдyктiв, вyгlлля,
пpeдметiв пeprшoi неoбxiднoстi. IIIляxи' IIeIIaчe
кpoвolloснi cудuтни, з'еднувaли ix iз сeлarvlи Ta
rvriстeчкarvrи, звitки llaдxoдилo всe нeoбxiдIle дЛя
ixньoгo iснувaння. Ha rпляxax t'являЛися зairrt-
дlкi двopи, cI<ЛatvI для кyпцiв' яIсi зalсyпoByвaли
сeЛяIIськУ пpoдyкцirо тa пoстaчaли ii мiстaм.

Ha вiдмiнy вiд пepeдмiсть, цeнтpaльIla чaс-
тиIIa Miстa бyлa тишr oсepeдкolvl ' te }:I|иIJIиI taмo}Iс-
пi гopoдяни, poзмiщyBa]IuIc fl гpolvlaдсЬIti спopyди,
сoбopи, paтyшIa' бaнктт, ttoнтopи aдвoкaтiв. Чepeз
бpaк мiсця для зaбyдoBи дopo)кчaJlи зeшIeЛЬнi дi-
ляIIIси в цeнтpi мiстa, щo дaлo пoIIIтoвх спopy-
д)Iсeнню бaгaтoпoвepxoвиx бyдинкiв. Iтaлiйськi
apxiтeктopи пеpIIIиIVIи в eвpoпi стaли poвpoбляти
пpoeкTи iдeaльниx мiст, якi сIслaдaJIися з pos.
тaIIIoBaIIиx tсoлarvlи aбo квaдpaтaivlи бyдинкiв,
oтoчelIиx дepeBaшIи й фoнтaнaми. Пepeдбaчaлoсь
тaкorrс стBoperrll.fl кaнaлiзaцii тa вoдoгoнiв, щo
I{aЛo IIoIiлaсти кpaй xвopoбaм i aнтисaнiтapiI.
У xvl ст. цi пpoeкти IIoчaли втiлrовaтися B )Iсит-
тя. У мiстax Iталii pyйнyвaли сepeдньoвiuнi бy-
ДuIEт.<И' IIpoкЛaдaJIи нoвi rпиpoкi вyлицi, спopyt-
]IсyвaJIи бaгaтoпoвepxoвi бyдiвлi тa poзпJIaIIoByBa-
ли вeликi мaйдaни. Caмe тoдi apxiтeктypa пepe-
тBopилaся iз зaняття peIvriсникiв IIa NIисTeцтвo.
Чepeз дeят<ттЙ чaс ta пpикЛадolu iтaлiйськиx tцiст
змiнили свiй вигляд Пapиж i Лoндoн. Пoстyпoвo
змiнroвaлисЬ Taкorl( iнrшi мiстa €вpoпи.
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Житлo, xaтн€ нaчиння. У xvl - пepIшiй пoлoвинi ХVII ст. бiль-
пriсть сeJIяII бУдyвaлa свoi oсeлi нa пiвднi €вpoпи 3 кailIeнIo' нa

пiвнoчi - iз дepeвa. .(ax бyдинкy po6tтлtт iз сoлoми aбo ouepeтy. Усe-
peдинi бytинкy oкpeМиx кirvrнaт зaзвичaй нe бyлo - yсi члени сiшr'i

ж<ИIrИ y спiльнoмy пpимiщeннi. .{ля oПaлк)BaIIня IIoNIeшIIсaння i пpи-
гoTyвaIIIlя iжсi викopистoвУBaЛoся BoгI]tище. Meблiв У сeЛяIIськiй oсeлi
бyлo oбмaль: пpoстий стiл, лaви' сIсpиIIя для peveй, oдин.двa тaбy-
peти i сiнник зaмiсть лiхскa. iэкy гoтyвaJIuI B кaзaнi, щo висiв нaд
B9гIIиIцSNI , a iлтт IIepeBa}Iснo зi спiльнoгo IIoсу,цy' бo мисoк i кyxлiв
нa всix IIe BисTaчaJIo. Ceлянськi экитлa BпpoдoB}Iс TpиBaлoгo чaсy нe

змiнroвaлися' зaJIиIIIaк)чисЬ тaкиNIи' як y IvIиIIyлoMy.

}IСитлa мiщaн y тoй чaс taзIIaJIи сУTTeвиx зпriн. У шriстax
t'яBЛяeтЬся всe бiльrшe ItaM'яниx бyдинкiв. B lтaлii, Iспaнii тa Пiвдeн-
нiй Фpaнцii rкитлo з кaмeнIo бyдyвaли i в Cepeднi вiки. Iз ХVI ст.
y кaмiнь <<o.цягaloTься> Пapиэtс i Лoндoн. Пpoстi шriщaни вiкнa свoix
бyдинкiв taTягyBaЛи пepгaryIeЕтoм aбo пpoшIaсЛegим пaпepoyl' a зa-

шrorкнi всTaBл.яЛи y вiкнa cклo ilт нaвiть po6vтли вiтpaэкi. Пiдлoгy
в бyдинкax зaмorкнi гopotяI{и BкpиBaЛи кaшl'яЕolo aбo кepaмiчнoro
IIлитIсoIo' a нailт1araтrшi зaмoвляли мaiтстpaшI пiдлoгy з IIapI{eTУ'

Bи}сЛaдeIIoгo opIIaNIeIIтoшr. Пpoстi гopoдяни oбIvreжyвaлися дepeв'яIIoIo
пiдлoгorо. Iз ХVII сT. дax свoix бyдинкiв мiськa 3IIaть пoчaЛa вкpи-
BaTи чepeпицelо' ta якУ тoдi сплauyвaли BeЛиIсi гporшi.

3вичнi для Haс пaпepoвi IIIпaЛepи З'Явutл:.тcЯ' y €вpoпi сaмe
в ХVII ст. спoчaткy BoIIи llpикpaшIaлtт 6удlтнки пpoсTиx мiщaн, якi
6ули нe в змoзi o66уттут стiни свoix oсeль IсoшIтOBIIиNIи тIсaIIиIIaМи

aбo вкpити дepeв,яними piзь6лeнишIи I]aIIeлЯNISI' a 3гoДoм нaбyли пo-

IIyЛяpIIoстi й сepeд знaтi. У бyдинкax зaNIo't(I{иx шriщaн З, ЯвуIЛuтcя

вiтaльнi, дe гoсIloдap пpиймaв гoсTeй' спaльнi, iдaльня, poбoнa кiшr.

IIaтa гoспoдapя Ta oкpeмi кilvlнaти для сЛyг. Якщo будинoк IIaлe)IсaB

peшriсникoвi чи кyпцeвi, To нa ПepIIIoMУ пoвepсi MiстиЛaся лaBкa' .цe

Ilpotaвaли тoBapи' aбo тopгoвeльIla ldol{Topa.

Meблi тa peнi бyли свiднeIIIIяlvI 3aNIoEсIIoстi гoспoдapя. Itorптoв-

ний пoсyд BисTaBJIяли нa спeцiaльIlиx IIoлицяx. PiзнoIvraнiтнi pe.ri тa
oдяг tбepiгaJwт У скpиI{яx' щo tIpикpaIIIaJIися opIIarvIeIITolvI i poзписolш.

Iтaлiйськi Ivreбляpi, якi BBФIсaЛися B €вpoпi 3aкoЕo/цa3цяlvlи lvloди'

пepIIIи1vIи IIoчaJIи cTaBuITL7 сBoi скpиIIi вepтикaльIlo. Taк' y ХVI ст.
з'явиЛaся IIIaфa. II{e oдин винaxiд iтaлiйцiв IIpиIсpaсиB y ХVII ст.

кiмнaтy гoспoдapя бyдинкy: цe буB кaбiнeт - poбoний сeкpeтep iз
BиIIIyкaнишrи rпaфaшrи i ттlaфкaп[и з числSIIIIи1VIи IIIyxJIяtaNIи для
збepiгaння пaпepiв Ta oбoB'я3}сoBиNI тaeNIIIиrvI сxoBищeм дЛя кoшI-

тoвнoстeй. .Бyв у бyдинку i звичaйниiт cтiл, oToчeIIий ЛaвaNIи. AЛe
бiля ньoгo t'яBилoся кpiслo, здeбiЛЬшIoгo IIpикpaшIeIIe piзьблeнням
тa iнкpyстaцiяIvlи, ,цЛ,я гoЛoBи сiм'i. ?

$arvroхснi eвpoпeйцi в ХVI сT. вJIde BЛaIIIToByBaJIИ У сBoix oсeляx
спeцiaльнi вaннi кiNIЕaти. ixнrо пoявy в бyдинкax сIIpичиIIилo Te' щo
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ЛIoди 6oялиcя вiдвiдyвaти пoПyJl.яpнi дoнeдaвнa пliськi лaзнi. I]e бyлo
пoв'яtaнo t пolЦиpeнням нoвoi нeбeзпeчнoi xвopoби - сифiлiсy' taBe.
зeнoгo дo €вpoпи пiсля вiдкpиття Hoвoгo Cвiтy. Пpoте piвeнь гiгiепи
бiльrцoстi нaсeЛeIIIIя бyв нaдзвичaйнo IIизЬким' a УяBa tarvlorrсIlиx пpo
нei взaгaлi 6улa мaйэкe кoпцiчнoro.

€вpoпeйська кyxня. Лroдинa xvl - пeprпoi IIoлoBиIIи ХVII ст.
щe нe зoвсiIvr звiльнилaся вiд псиxoлoгiчIloгo стpaxУ гoлo.цy'

якvliт пepeслiдyвaв евpoпeйцiв пpoтягoм Cepeдньoвiччя. Пpoтe згo-
дoМ аIdитTя стaJIo легIIIиlvI' a тpalleзa вaMo)IсHoгo i пpoстoлrotItкa -
сrшaчнirшorо.

Уpouистий oбiд y ЗaшIolrснoгo eвpoпeйця спpaвиB би вeликe вpa-
)кeEIIя нa IIaшIoгo сyuaсниrd'a. Cтoли po3тaIIIoByBaJIvIcЯ. y виглядi лi-
тepи <П>. Ha чoлi сToJIУ ciдaли гoсIloдap i нaйбiльIш rшaнoвaнi гoстi.
Ha вкpитиx BиIIIиBaHиМи скaтepтиIIaMи стoЛax стoяJIи зoдoтi й сpiб-
нi сoлoнки, сoyсницi. Кoхсeн гiсть мaв свoi тapiлIty' Лo'I(кy i нiхс.
3вичнoro дЛя Haс BидeЛкolo eвpoпeйцi Еe кopистУв,aлIuIcfl' oскiльки
цepквa BBa'IсaЛa ii знapяддяM дияBoлa. Beликy двoзyбy Bиlцeлкy Bи-
IсopисToBувaли ЛиIIIe ,цля тoгo' щoб yзяти lvl'ясo зi спiльнoгo TapeJI,я'
a дaлi iли йoгo pylсaми. Лиrшe B сepeдиIli xvшI ст. видeлкa стaJIa
IIpeдNIeToм 8aгaлЬIloгo B'tситIсy.

Il{oнaйпepпIe IIa стoлi пpиBepтaлa yвaгy вeличeзEa кiлъкiсть
шl'ясa. Пiд нaс oбiдy нa стiл пotaBaлIvI дo 10 видiв сTpaB' пpигoтoB-
лeIIиx iз м'ясa. Усi стpaви гoTyBaЛися 3 BeликoIo кiлькicтro сxiдниx
пpянoщiв, якi стaли дoоTyIIIII{ivIи евpoпeйцям. Як i paнiшe, 3вичIIим
нaпorм rвpoпeйцiв зaЛиIIIaлoся виIIoгpaдIIe вI.tIIo.

Пpoтe з ХVI ст. y €вpoпi пoчaлo тla6увaттт пoIIyляpIIoстi вrrси-
BaIIIIя <(пaЛalочиx виIID - мiцниx гopiлuaниx нaпoiв. A втirш, олo-
B)I(ивaIIII.я гopiлнaни}Iи I{aпoями в кpaiнax €вpoпи piзкo taсyд'{сy-
Baлoся. Ha дeсepт пo,цaвaЛися звapeнi в цyкpi фpукти aбo гopixи.
У xvl - пepIшiй пoлoвинi ХVII ст. евpoпeйцi сTaли спorrсивaти бa-
гaтo цyкpy зaBtяIси йoгo нaдxoд)IсeнEIо з кoлoнiй y Hoвorrлy Cвiтi.
,Цля бiдних лrодeй цyкop сTaB лaсoщaI|Лv!, a для taп,Iolltllиx - tвичниlvl
пpotylсToМ. Чiльне мiсцe в paцioнi eвpoпeйцiв IIpoтягoM пpинaймнi
150 днiв peлiгiйниx пoстiв пoсiдaлa pтт6a.

Ceляни тa бiднi шriщaни xapчyBaJlися нaбaгaтo скpoшrнiпre, нiаtс

зIIaть' пpoTe й ixнe мeIIIо сTaЛo бiльIш piзнoмaнiтним. Пiд нaс oбiдy
нa ixньoмy стoлi бyли I{aшIa' cтlp, яiтця, xлiб, oлiя i rvraслo, a y святa
з'яBлялися olсoсти й кoвбaси. ,(oбpим дoдaTIсoшI ,цo стoJIy були oвoui
зi свoгo гopoдy vи бaзapy, a Taкoжс ягoди' гopixи i фpyкти.

шлroбy бyв цеpкoвниiт, кoтpий yклaдaBся oдиII paз i нa всe )киття.
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Poзлу.reнн,я кaтoJIицЬIсa цepкBa зaбopoнялa. oт-
pимЬти potлyчellн,я lvlorrсIla бyлo y BикЛIoчIIo1vIy

BиIIадку (нaпpиклaд' 3a lleздaтнoстi дpyясurЕvI lа.a-

po.циTи дитину) зa oсoблиBиlvl ,цotвoлoм вищoi
цepкoвнoi BJIaди.

Ciшr'я, як i в пoпepеднi чacуI' бyлa пaтpiap-
xaЛЬIIoIo' iз пoвнoro бaтькiвськolо вЛaдoю IIaд

Дiтьми. Гoлoвoro сiм'i бyв чoлoвiк-гoдyвaJlьIlик.
Biн rvraв пpaBo здiйснroвaти влaсIIийт cУд нaд ii
чЛeIIaшIи. }Itiнкa пoвнiстrо taJIe)кaJIa вiд нoлoвiкa
в мaтepiaльEoшIy вiднoшreннi i бyлa MaЛo зaxище-
IIa зaItoнaNIи.

Ciй'я 'цля eвpolleйця paнньoi Hoвoi дoби
склaдaлaся пepшI ta всe з нaйблиэкчиx poди-
чiв - дI}УJIсI,IIIи' uoлoвiкa, бaтькiв i дiтeй. 3a-
зIIaлo зrvriн стaвлeIIIIя дo дiтeй. У Cepeдньoвiччi
rкiнки щopiннo нapoд,I(yBaJIи IIo дитинi (iз якиx
бiльrпiсть пoпrиpaлa), i в сiм'i BoIIи вBaEсaЛи-
ся лиIIIе poбo.rorо сI.tЛoIо. У paннiй Hoвий нaс,
IIetBaJ*сaк)чvI Е.a Bисolty дитячy смеpтнiсть, дo
ДuITuIHuI стaвилися яt{ дo пpoдoB}IсУвaчa сiмeй-
нoi спpaви. Для зaшIo}IdIIoгo гopoДяIIиIIa tuITuIHa
сTaBaJIa тaIсиM сaNIиlvI сиlvIBoJIoM пpoцвiтaння' як
пpибyткoвa спpaвa i 6ataтиiт бyдинoк. Ceлянин,
щo вoлoдiв бyдинкolvl' IIeвIIoIo влaснiстrо i бyв
oсoбистo вiльнoro лIoдиI{oIо' тaкoж( п[aB IIoвIIe

Ilpaвo зaпoвiсти мaйнo свoiшr дiтям. eвpoпeйськe
суспiльствo llepeсTaлo }киTи oдIIиl\[ днeм i стaлo
тypбyвaтися пpo шIaйбyтнe.

3вичним бyлo, кoли бaтьIси lIoxиЛoгo вi-
I(y }IсиJIи пiд oдним дaxoivl iз дopoслими дiтьми.
Typбoтa пpo свoIx бaтькiв 6улa для лIIotvfiIИ ta-
пopyкoю тoгo' щo i влaснi дiти зaбeзпeчaть iй
toгЛяд нa сxилi вiкy.

Ciм'я, як i paнirшe' зaJIиIIIaJIaся дЛя eBpo-

пeйцiв гoЛoBIIиlvI oсepедкolvl BиxoвaIIня тa oсвiти
tvITuIЕvI. iй дaвaлут викЛIочIIo дorvIaшIIIю oсвiту, зa
BЛaсIIиM вибopoм tallpoшIyloчи вчитeЛiв, i гoтy-
BaJITI to пpoдoB}Ireння сiмeйнoi спpaви. Cвiтськi
IIIIсoли тa yнiвepсuITeтИ icнувaли дЛ,я ,цopoсЛиx
лтo.цeй. 3нaть узaгaлi oсoбливo IIe BтolvlлIoвa-

лa свoix дiтeй oсвiчeнiстIо' I{aЕчaIочи Ix JIиIIIe

ЧuITaТvI Ta fluIcaTvI - He вшriти щьoгo Bвa,Idaлoс,я

непpистoйним. .{ля зaдoBoлeIIня Bлaсниx пoтpeб
y tнaнIlяx' a тaкoж( IIaBчaI{I{я дiтeй зaмoаrснi eв.
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poпeйцi нafINIaJIuI oсBiчeЕиx сelсpеTapiв' 3IIaBцiB гpeцькor NIOBи, Лa-
TиЕи i <сeMи вiльниx lvIистeцтBD. Чимaлo виIIУсIсI{иIсiв rпкiл тa aкa-
дeмiй BBaэIсaли ta чeсTь IIpaцIoвaTи сeкpeтapяMуI тIpуI дBopax вeликиx
Beльмo}Id. Cepeд ниx булo чиNIaлo пoeтiв, писЬMeIIIIикiв i мислитeлiв,
кoтpi свoiшrи IIpaцяMи УcIIaв'ИIItт eвpoпeйськy tсyЛЬтypy цiri toбtт.

Пpим*ливa п,Ioда. 3мiни, щo poзIIoчaJIvIcЯ' в yсix сфepax }I(иття
eвpoпeйцiв, 6xoпили й свiт o'цягy. Пorпиpилoся пpaBилo IIe

пpoсTo oдягaтися, a нaслiдуBaти МotУ, змiнlorочи щopiннo фaсoни
сУIсoIrь i кaпrзoлiв. A втiпг, виp лtolu зaxoIIиB нe всix. oдяг бiдня-
кiв i сeлян taлиIIIaвся незмiнним. IгнopувaIIня lvloди - сyNIIIa тpa-
дицiя бiднoти, xoч би дe i кoли вoIIa эtсилa. Ceляни Maли oдиII
нeзryriнний poбouий oдяг i cвяткoвe вбpaння, щo пepexoдилo вiд
бaтькiв дo дiтeй.

3aмoэкнi eвpoпeйцi cTaЛvl.TvI:гшИ сyспiльнишrи BepствaNIи' зaвд,я.
ки якиIvI y ХVI - пeprшiй пoлoвинi ХVII ст. зaIIaIIyBaлo цapствo nДo-

ди. Beнецiaнський пoсoЛ пpи двopi фpaнцyзькoгo кopoЛя Гeнpixa IV
пoвiдoмляB, Щo <<ЛIо,ЦиIIУ... IIe BBa)IсaIoTЬ зailIo)t(нoк)' якщo в нei нeшraе

25-30 тyaлетiв piзнoгo фaсoнy i якщo Boнa нe пepeмiняe iх щoдeн-
нo>. Taк, у €вpoпi BстaIIoBлIoBaЛoся цapствo NIo.цlI' oсIIoBIlиtvI пpaви-
лo1vl ,якoгo булo мaти мoэttливiсть змiнrовaTи гapдepoб вiдпoвiдIro дo
кoЕIсpeтIIиx oбстaвин. oстaтoчнo цe пpaBиЛo BстalloBurЛocЯ. y €вpoпi
нaпpикiтiцi xvII ст. Biдтодi мoдa пoIIIиpювaJIaся у свiтi у сBoeNIy
IIoBoшIУ знaчeннi: нe вiдстaвaти вiд сyнaснoстi. Cпpийняття сyспiль.
стBoM мoди bтaлo свiднeнняryr йoгo гoтoвнoстi дo'зшriн i пepeтвopeнь.
Cуuacниiт дoслiдник цiе,i eпoxи Фepнaн Бpoдeль BизIIaчиB цrо oсoб-
ливiсть тaк: <rMaйбyтнe lraЛe}Iсaлo... сyспiльствaшI' якi нaBчилися вiд-
кvII\aTvI дaвнi тpaдицiI>.

3мiни в мoдi бyли свiдueIIIlяM Toгo' xтo нa тoй мoмeнт був
IIoпУляpIIим y €вpoпi. ЗaкoнoдaBцeм
1vIo,ци стaBaв тoй, ким нaйбiлЬIIIe ta-
xoплIоBaлисЯ rвpoпeйцi. Haпpикiнцi Moдa - нeтpивaлe пaнyвaнHя певниx смaкiв

xV - IIa пoчaткy ХYI ст. TaкиMи Bвa- :.:r.:, 
тa iншиx сфеpaх життя вeлиKиx гpyп

ЭкaJIuI iтaлiйцiв. Гlvттлllиfт кoстrоvr дoби 
людeи.

iтaлiйськoгo BiдpoдlкeнIl,я 3 IIIиpoки-
Ми pyкaBaNIи' 3oлoтим i сpiбнишr IIIиттяIVI' пapчelo тa oксaМитoшr бyв
IlpикЛa,цoМ для зIIaчIIoi чaстини rвpoпeйськиx кpaiн. У xvl ст. сepeд
Bищиx BepстB сyспiльствa нaбув IIoпyJIяpIIoстi сyвopий, зaстeбнyтий
.цoвepxy нopний кoсTIоM' зaпpoBaд}Iсeний iспaнцflrvlи. Biн нeнaче сишr-

вoлiзyвaв пepeBaги (BсecBiтEьoi> iмпepii кaтолицькoгo кopoля. Ha
IIoчaткy ХVII ст. пoIIIиpився гoлJIaII,цськtтЙ cтvtль - кoмip iз мeperки-
Ba Ta lсaпелIox iз висoкoтo тyлiеro. Biн уoсoблIoBaв eкoнoмiuнe зpoс-
тaнIIя нoвoi eвfoпeйськoi дeprкaви - Гoллaндii. Пpoтdi цeй стиль нe
yтpишraBся дoBгo. Йoгo зaryriнив фpaнцУзький кoстIolu BiлЬIroгo l{poк)

t яскpaBoгo IIIoBкy.
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+

*

Bиснoвки
Haселeння кpaiн €вpoпи в ХVI - пеpIпiй пoлoвинi ХVII ст.
tpoстaлo пoвiльнo, щo oбyмoвЛIoвaлoся eпiдeмiями' гoлoдoм
i вiйнaшrи.

$мiнrоеться Bигляд евpoпeйських мiст: з',ЯвЛяtoться бaгaтoпo-
вep1oвi 6удинки, пrиpoкi пpямi вyлицi, щo пoдiляди rvriстo нa
oкpeмi квapTaли.
Хapuyвaння бiльпroстi евpoпeйцiв y цeй чaс пoлiпrпилoся. Чaси
Cepeдньoвiuvя, кoли гoЛoд бyв звиvниIvI сyпyтIlикoIvr бiльrпoстi
IIaсeЛeIIIIя €вpoпи, стaли зaбувaтvтcя.

HaслiдyвaIIIIя мoди IIoсTyIIoBo пepeтBopиJloся з пpимxи I{a сти-
мyЛ potвиткy сyспiльстBa. 3aвдяки iй poзвивaлaся тopгiвля,
г;vIЕvI:rt"aJIvI нoвi пiдпpиeпIствa й гaлyзi виpoбництвa.

3апитання i зaвдaння

1. Якoю 6yлa кiлькiстЬ нaсeлeнHя €вpoпи нa сеpeдинy ХVI| ст'? 2. якi Чинники

o6межyвaли 3poстaHHя кiлькoстi нaселення? 3. Haзвiть чoтИpи мiстa €вpoпи,

щo мaли нaй6iльшy кiлькiсть Hаселeння. 4. Koли y eвpoпi з,явилиcя пaпеpoвi

шпaлepи? 5. Me6ляpi якoi кpaiни зaпoЧaтKyBaли BигoтoвлеHня шaф? 6. Якi

стилi панyвaли в oдязi 3aмoжниx свpoпeЙцiв нaпpикiнцi XV - y пepшiЙ пoлo-

винi ХV|l ст.?

7. Як змiнювaлoся нaсeлення €вpoпи впpoдoвж paннЬoгo Hoвoгo нaсy? 8. Щo

змiнилoся y виглядi евpoпeйськиx мiст тiеi дoби? 9. Чим житлo i хатн€ нaЧинl{я

тoгoчaсниx евpoпeйцiв стaлo нагaдyBaти сyнaснe? 10. Якi змiни вiд6улиcяу лpa-

вилаx.пoвeдiнки зa стoлoм? 11. Якy poЛЬ y po3виткy тoгoчaсHoгo евpoпeйськoгo

сyспiльствa вiдiгpавaла мoдa?

12. Уявiть, щo Bи - житeлЬ свpoпeйськoгo мiстa ХV| ст. Cклaдiть il4eню сBoгo

святкoвoгo i бyденнoгo o6iдy.
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TЕMA l||. PЕФoPмAцIя l KoнтPPЕФoPrvlAцlя

S 5. Peфopмaцiя в Hiмeччинi
)) 1. Якими 6ули oсo6ливoстi пoлiтичнoгo poзвиткy Hiмеччини в X|V-ХVст.? 2. Якi

yявЛeння пpo пoбyдoвy сyспiльствa тa пoвeд|нкy л|oДиl1И в нЬoмy пpoгoлoшyвaлa
кaтoлицЬкa цеpквa? 3. Якi pyxи, спpямoвaнi пpoтИ кaтoлицькoi цеpкви, BИ знa€-
тe? llo сaмe вoнИ мaли зa метy?

Pефopмaцiя - сЛoBo' щo пepeкЛaдarTься з ЛaтиIIсЬкoi MoBи як
пepeбyдoвa' сTaЛo сиMBoЛoM цiлoi eпoxи в iстopii кpaiн eвpoпи. I{e
булa дoбa ' I<oЛuI в суспiльствi poзгopllУBся pyx 3a IIepeoсNIислeIIIIя
poлi кaтoлицькoi цepкBи. Дyжe IIIBидкo ця бopoтьбa, Щo пoчиIIaJIaся
з диспyтiв в унiвepсиTeTськиx taЛaх'
IlepeкиIlyлaся нa пoля бoйoвищ. Лroди Peфopмацiя - цеpKoвнo-pелiгiйний i сyс-

ХVI ст. бyли пpигoлowrrшeнi силolo Еe- пiльнo-пoлiтинниЙ pyx y кpaiнaх 3axiднoi

нaвистi, iз якoro тoчиЛaся бopoтьбa i l-]eнтpaльнoi €вpoпи, спpямoваний пpoти
. кaтoлиЦькoj цepкви, якиЙ виник y XV| ст.Mr)к пpихилЬIIикaMи стapor IсaToЛиць-

кoi цepкви i peфopмaToparyIи. Mинe
бaгaтo чaсу' пoки лIoдсTBo зpoзyмie, щo l{еlvloэrслиBo BиIIищити всix'
xтo xoчe х<vITvI iнaкrпe. Tpeбa I{aBчиTися }l<vITuI paзoшI' нa o,цнiй плa-
нeтi. IIIляx to цЬoгo бyдe дyэкe дoBгиM. Пotii, якi спpиuиIrиЛи pot.
кoл €вpoпvl Ha tв,a BеЛикi тaбopи - кaтoликiв i пpиxильникiв Pe-
фopмaцii, - poзIIoчaЛися нa IIoчaTкy ХVI ст. в Hiмeччинi.

Pишrськoi iIvrпepii, дo I{aзBи якoi тoдi дo,цaJIи слoBa <(ЕiмeцЬкoi нaцii>.
oкpiшl Hirvrеччини, дo ii скЛa/цy BxoдиЛи teшrлi с}пIaсI{иx Hiдepлaндiв,
Бeльгii, Aвстpii, Чexii, Фpaнцyзькoi Бyp/ундii, vaстинa Iтaдii тa iн-
шi тepитopii.

Cвящeннa Pимськa iмпepiя бyлa пoлiтичI{o potдpoблeнorо кpai-
нolo' щo скЛaдaЛaся з бaгaтьox BeЛИкvrх i мaлиx, свiтськиx i цepкoв-
ниx вoлoдiнь. oчoлrовaв Hiшreuнинy
вvт6opниЙ }сopoлЬ' кoтpий кopollУBaBся Kypфюpсти - цepкoвнi тa свiтськi князi

як iмпepaтop. Biн oбиpaвся нa збopax y СвящeннiЙ Pимськiй iмпepif нiмецькoТ на-

rcуpфюpсmiв. Пoчинaloчи 3 1438 p. i дo цii, якi мaли пpавo oбиpaти iмпepатopа.

1806 p. iмпepaтopи o6иpaлиcя з poди-
ни Гaбсбypt'iв. У 1519 p. шroлoдий iсшaнський кopoЛЬ ICapл I Гaбсбypt'
сTaB нoBиM iмпepaтopoм пiд iм,ям Кapлa V (1519-1556 pp.).

37



i

I

i Уявлeння пpo стyпiнь poздpoблeнoстi кpaТни мoжe дaтИ спИсoк запpoшeнИх для. paди нa зaсiдання peЙxстaгy - зЪдy пpeдстaвникiв стaнiв iмпepii в 152l p. Cеpeд
них 6ули 7 кypфюpстiв, 50 apxiспискoпiв i спискoпiв, 83 a6aти нaй6iльlllИx мoнa-
стиpiв, 24 cвiтськi князi, .|45 гpaфiв, пpедстaвнИки вiд 65 мiс1 a щe - числeннi
вoлoдapi iмпеpських рИЦapсЬKиx мaсткiв, якi нe мaли пpавa гoлoсy в pейxстaзi.

Князi вiдiгpaвaли Ba}IсЛиBУ poЛЬ y ;киттi Hiмeччини. У пepIшi
дeсятиpiнuя ХVI ст. ix бyлo близькo 70 - apxiепискoгIiB' епискoпiв
тa свiтськиx oсiб. Cirvr князiв-кypфropстiв, щo oбиpaли iшrпеpaтopa,
yсiлякo пpoтидiя.пи IIoсиЛeI{нrо йoгo BJтatИ Ta зaлиIIIa ЛuI 3a сoбoro
пpaBo сaмoстiйнo виpiIпyвaти нaйвaхсливirшi сIIpaBи.

Ha пoчaткy ХVI сT. Bся тepитopiя Hiмeччини бyлa вкpиTa Мe-
pe}fielo З BeЛI4I<uIx, сepeднix i дpiбниx шriст, зaгaльнa кiлькiстЬ якиx
булa 6лизькo 3 тисяч. Miстa пoдiлялися нa <iшrпepськi> - пiдпopяд-
кoвaнj. бeзпoсеpeдньo iмпepaTopУ тa <(вiлЬнi,> - якi ItopисTyвaлися
сaMoУпpaBЛiнням, здобyтим унaслiдoк звiльнення вiд свoiх сeньйopiв.
У xvl ст. вiдtuiннoстi мirк <.iмпеpськиMИl> i <<Biльниrylи> мiстarvrи ryraй-
)Iсe ЗIIикЛи. Boни NIaЛи вeЛикi пpaвa i .rастo npaBvIJIу| нaвкoлиIшнiми
тepитopiяшти як l{eBеЛиItиlvr к,нязiвствorи. HaйбiльIIIиIIIи lдiстaми бvли
HrоpнбepГ, Aylсб5zpl, Idельн.

У Hiryreччинi iснувaв pеilхcmаz - iмпepсЬкe зiбpaння, якe
BЕ{JIIoчaЛo тpи куpii - кypфЮpстiв, дyxoBIIиx i свiтськиx князiв
i пpeдстaвникiв мiст. У князiвствax iснyвaли ]Lа.Honnazu - сTaIIo-
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S 5. Peфopмацiя в Hiмeччинi 
I

Bo-IIpе'цстaBIIицЬк1 opгallи MrсцeBoгo дBopяIIсTBa'
дуxiвництвa i князiвсЬIсиx мiст. У дeякi лaII.цTa-
ги BxoдиЛи Taкoэt{ IIpeдсTaBники сiльськиx гpo-
мaд. Peйxстaг i JIaIIдTaги oбгoвoproвaлуl блlтзъкi
зa змiстoryr пиTaнIIя - збepежeIIIIя lvlиpy' зaIdoIIи'
гpoшroвi вбopи, aЛe нa piзнoмy piвнi - усiei ill-
пepii 'rи oкpeмих князiвств. Кorкнa кypiя лpт-lй-
шraлa pirшeIIIIя oкpeмo, a пoтilп вoни пopiвIlloBa-
JII4IЯ'. Beликy poJIЬ У poбoтi лaндтaгiв вiдiгpaвa-
ли ryriстa.

Hoвorо pисoЮ B potBиTкУ Hiшleччини
ХVI ст. стaЛo фopмyвaння щe oдIloгo в.k|tУ Уrr-
paвлiння - IIe з цeIITpy aбo мiсщь, a pегiонaль.
IIoгo - зa oкpyгaryIи. У пoлiтитIIIo poз,цpoблeнiй
кpaiнi цi oкpyги бyли ствopeнi пeprш 3a Bсe .цля
тoгo, щoб пoЛeгIIIиTи бopoтьбy з гpaбirкнvIЦ'aшIl
i пopyrшникaми Mиpy.

Якoб Фyггep

Ha пoчaткy ХVI ст. в Hiмeччинi IIaIIyвaЛи

фeoдaльнi вiднoсини, бiльrшiстЬ IIaсеЛeIIня стa-
IIоBилO зaЛe)Iснe сeляIlстBo' якe сплaчyBaЛo IIO-

Дaтки зelvlлeBлaсIlикaryr i цеpквi. Пpoтe ПoсTyIIoBo
в кpaiнi цoIIIиpIoBaЛися pиIrкoвi вiднoсини. oсoб-
ливo бaгaTo IIoBиx пiдпpиeмств бyлo сTBopeнo
в гipниviй пpot\[исЛoвoстi. Пoявi нoвиx пiдпpи-
rMстB сIIpияB вeликий пoIIиT нa ixнrо пpoдyкцito.

[уx нaэкиBи Ta eнepгiя пiдшpиемницTBa сTaЛи сиMBoЛolvI цЬoгo
vaсу. У бaгaтьох кpaiнax були вiдorvri iтvreнa нinлeцькиx бaгaтiiв Фyг-
геpiв, Гoxrдrтeттepiв, Irvrгoфiв, Bельзepiв. Фуггepи' I{aIIpиIсЛa.ц' BкЛa-
/цaЛи кoшIти в тopгiвЛIo пpяI{oщaNIи' яIсa дaBaЛa кaзкoвi тlpи6утки,
y лиxBapсЬкi oпepaцii з висoкишrи вiдсoткaми, гipниvу пpo1vlисЛoвiсть,
сI{УIIoBУвaли зervrлi. Якoб ФуггeP, Щo був для сyчaсникiв yoсoблeн-
I{яlvI зaМo)+tнoгo пiдпpиevlця' зaЛиIПиB стaTolt у 2,б тvlлн гyльдeнiв'

Кaтoлицькa цepкBa пpеTеIrдyBaЛa I{a пeprrlopяtlry poЛь у rrtиттi
пoлiтичнo poздpоб.пeнoi Hiмeччини. Boнa п[aЛa TУT нaбaгaтo IIIиpIIIe
пoлe дiяльнoстi, нiэ*с у кpaiнax iз сильнoro цeнтpaЛьIloIo BЛaдolo.
Усro HiмeччиI{У зaIIo Лo:яvIIIут пpoдaвцi iндульгeнцiiт', cъятттx peлiквiй
тa piзнi збиpaнi плaтerкiв нa IсopисTЬ цepIсBи. IСaтoлицькiй цеpквi
IIaЛe)IсаЛи вeличезнi зeшrельнi вoлoдiння й нaвiть шriстa. Haйбiльrшi
лpибутки зi свoix вoлoдiнь ГIaпa Pиtvrський oTpиMyвaB сaNIe 3 Hiмeч-
чvтHvI. Boднoнaс вiн нe нa.цTo пepeймaвся llopядкaми в нiмeщьIсиx Mo.
нaсTиpяx, щo пiдpивaЛo aBToриTeT цepкBи B oчax нaсeлeIIIIя.

У 1510 p. iмпepaтoр Maксишriлiaн I здiйснив спpoбy tolvloBи-
Tис.я t Пaпoro Pимськиwr. Biн, зoкpeмa' potpaxoBУBaв IIa oбvr.eэкeння
плaтeхсiB IIa кopисть Pимy. 3a йoгo дopУчelllIяrvr бyлo пiдгoтoвлeнo
<.Cкapги нiмeцькoi нaцiI>, дe бyлo зiбpaно oснoвнi пpeтeнзii. Пpoтe
ця спpoбa ЗaзIlaлa пoBIIoгo IIpoBaлy.
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l !.{ifif,eЩbк'{й rУft[aн;3fiл. IСpитикa кaToЛицькoi цepкви бyлa пoв'язaнa

3 IIoIIIиpeIIIIям y Hirvreччинi iдеaлiв zумaнiзlwу.

IIa пoчaткy ХVI ст. в Hiмeччинi iснувaли 16 унiвepситeтiв,

убiльшroстi3якиxВvIl<ЛataJIuI.внeнi-гупraнiсти.Haйвищoгopot.кBlтy гyшraнiзм дoсяг y Hiмeнuинi

Гумaнiзм (вiд. лaтин. humonus _ людяниЙ, I{aпepeдoднi Peфoprvraцir. Caмe тoдi

людський) _ свiтське вiльнbдyмствo eпoxИ сягIIyЛa сBoгo пiкy гушraнiстичнa сa-

Biдpoджeння, щo пpoтИстoялo сepeдньoвiннiй Tутpa' УTBep,ц}IсyB aIIут'cЯ' нoвi сyспrльнr
сxoлaстицi й дyxoвнoмy пaнyвaнню ЦеpквИ.

У шиpoкoмy poзyмiннi - визнaння цiннoстi

людИни як oсoбистoстi, iT пpaвa нa вiльний

poзвитoк i виявлення свoiх здi6нoстeй.

iДeaлtт, poзгopтaЛися пoIIIУки IIoвиx

фopм poзBиTкУ peлiгiйнoгo )I(итт.я.

У Hiмeччинi з'явилутcя <JIутcти тeM-

IIиx ЛIодeй>> - floTeПIla' гoсTpa й тa-

ЛaIIoBитa сaTиpa' якa Bикpивaлa бeз-

кyльтypнiсть i мopa лъний зaIIеIIaд дуxiвництвa, йoгo taxollлelll{я

нескiнчeнIIиMи сxoЛaстич:f.ivI|{vr сУIlepeчкarvrи з будь-якoi дpiбницi.
eвpoпeйськoi слaви нaбyлa дiяльнiсть Epaзпra PoттepдaмсьIсoгo

rrдоо-rь36) тa йoгo мoлoдIIIoгo сУчaсI{икa' pицapя-гуrvтaнiстa Уль-

piхa фoн Гyттeнa (1488-1523).

Epaзм Poттepдarrськшй бyв висoкooсвiЧeнoю людинoю,

"й"u.' 
твopи iтaлiйськиx гyмaнiстiв i антиннy лiтеpаrypy,

пеpeKлaдaв i видавaв iiнi твopи. Cе6e вiн гopдoвитo

нa3иBав (гpoмaдянинoм Bсeсвiтp. Еpaзм PoттepдaмськиЙ

вipoтepпимoстi, нa6yття pелiгiею oсo6истoгo xapактepy'

викopистaннЯ B цеpKoвниx вiдпpaваx tvloви нapoдy' щo

мaлo зpo6ити ii зpoзyмiлими пpoстиlvl людям.
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9 5. Peфopмaцiя в Hiмeччинi
I

lз пaмфлery Ульpixa фoн Гщтeна кBaдиск, a6o Pимськa тpiaдa>. Tpьoмa pенa-

ми пiдкopюс сoбi PиM yсe: FiaсИЛЛяM, xитpiстю й лицeмipствoм. Tpи peнi винайдe.
Ho, щ06 вичaBлювaтИ зoлoтo з чyжиx кpаiн: тopгiвля iндyльгeнцiями, вигaдaнa

вiйнa з тypкаrvlИ i влaда папсЬкиx легатiв y BapвapсЬкиx зeмЛяx. Tpьoма peчаMи

пoстiйнo oпiкyються в Pимi, xoчa нiкoли не дoBoдятЬ lх дo кiнця: спасiHням дyш'
peстaвpaцiсю хpaмiв, щo poзBалились, i rypeцькими пoxoдaми. Пpo тpи pevi не.

мoжливo казaти пpаBдy: пpo Пaпy, пpo iндyльгeнцiю i пpo бeзбoжжя. Тpи peнi

знехoтя po6лять y Pимi: дoтpиMyютЬся слoвa, дoпoмaгaютЬ iншoмy i пoстyпaють-

ся дopoгo|o... Тpьox peней бaжaе кoжeн y Pимi: кopoтких Moлитoв, дoбpoгo зo-

Лoтa, життя, пoвнoгo нaсoлoдИ. Tpи peнi сKлaдaютЬ pисy, щo виpiзняс Pим: Пaпa,

стаpi спopyди i кopистoлюбствo...

1. Пpoти кoгo спpяMoвaнo пaмфлeт Ульpixa фoн Гyтгенa? 2. Якi йoгo oснoвHi iдёi?

Maртiн Лютep i noчаток PeфepмaцiT. Ha чoлi
peфopмaцiйнoгo pУxy B Hiмeч.rинi сTaB IIi-

мецький бoгoслoв Мapтiн Лroтep (1483-1546).
31 эrсoвтrrя |бL7 p. вiн вивiсив нa бpaмi

цepкBи y Biттeнбepзi сBoi <.95 тet> Пpoти tЛo-
B)IсиBaIlЬ lтpo/цa}кeМ iндульгeнцiй. У Te3ax Лrотe-
pa в taгaЛЬIlиx pисax Bv|tI:IaЧvIJIуIся oсIIoBи lloвoгo
BчeIIIIя. Чiльнe rvriсцe B IIьoМУ IIaлeэIсaЛo тpЬolvl
пoЛo,IсeIIIIяNI.

1) Лrодинa pяTyeтЬся ЛиIЦe сBoеIo вiporо.
2\ Cпaсiння oTpиlvlУrTься ЛиIIIe Бorкoro

. I .'*.---,-
Ivrилiстrоi i не зaлerкить вiд бyдь-якиx <(зaсЛyг>

,Ъд"'''т," бo нe JIIotuI, a лиIIIe Бoг знae спpaB)Itнк)
вapтiсть <(toбpиx сПpaB'.

3) €диним aBTopиTeToNI У сПpaвax вipи
e Cвятe flисьшro, Cлoвo Бoакe.

Ife вueння Лroтepa, яIсe Mo}Iснa стисЛo сxa-
paктepи3yBaTи' яId <(спaсiIIня вiporо>' спoIIyкaJIo

дo IIoдaЛЬIпиx poз/цyмiв. fкщo сПaсiнIIя зaJIe-

}IсиTь ЛиIIIe вiд Бoэтсoгo Милoсepдя' тo ,цЛя чoгo
BзaгaJIi пoтpiбнe пoсеpeдIIицтBo кaToЛицЬкol цep-
кви, Усiei BeЛичeзIIoi цepкoвноi iеpapxii нa чoлi
з Пaпoro? Iшroвipнo, Лrотep нe taryIислIоBaBся нaд
шIo)ItЛивиlvIи нaслiдкaми цiei Лoгiки' Bитoки якoi
вiн пoмiтиB y дeякиx TексTax Cвятoгo Письryra.
Учeння Лrотepa пepeкpeсЛIoвaЛo oбoв'язкoвий
Для rсaтoликa aBTopитeT' Пopя.ц зi Cвятим Пись-
lvloм' piпIeнь Пaпи й цepкoвниx сoбopiв. Ha йoгo
tУMI{y, пpo цe нe йдeться y Cвятorvry Письмi, a тo-
Iv1y цe слiд вiдкиIIyTи яIс <.лroдськi Bигa,цки).

Bистyп Лrотepa дiстaв пiдтpимкy знaчнoi
чaстиIIи IIaсeлеIII{я Hiмeччини. Бaгaтo лroдeй
cTaЛИ llepeклaдaти тeзи Лrотepa з лaтини нi-

flвepi 3амкoвoi цepк.
Bv|, Дs' яK|Ах M. Лютеp
пpикpiпив свoТ тeзи
пpoти пpoдaжy iндyль-
генцiй
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rvleцькolo rvloвolo й пorпиproвaти ix пo всiй кpaiнi. Кaтoлицькa цepк-
Ba lacУtттЛa вистyп Лroтepa, Пaпa Лeв X вiдлyнив йoгo вiд цepкBи.
oднaк нiмeцькi князi нa з'iздi y Bopмсi виpirшили пiдтpимaти Лroтe-
pa. Biн дiстaв мoэкливiстЬ пepexoByBaTис.я B кHязя Caксoнii B taмкy
Bapтбypt'.

У Hiмеччинi пoчaлaся Peфopмaцiя, якa oхoПилa всi BepстBи
нhсeлeння кpaiни.

Hapoдна Peфopмaцiя. Toмас Mюнцep. У кoэкнoмy мiстi ilт ceлi,
y кol*снiй oсeлi лroди сIlepeчaлися пpo тe' яIdolo мaе бyти цepк-

вa. He чeкaК)чи нiякoгo .цoвBoлy' ЛIo,ци в.иIIanз,ЯIIИ сBящeIIикIB' potгa-
IIяЛи lvloнaстиpi. Bихoдяuи iз ситуaцii, князi taхoплIoBaJIи МoIIa-
стиpськi землi, a мiськa вepxiвкa вiдмoвлялaся сIIЛaчyBaTи цepквi
IIoдaTки. Bлaдy Пaпи Pиlцськoгo бiльrпe IIe Bи3I{aBaли.

A втiм, цi змiни зaдoBoлЬI{ktЛИ taJIeьlo не всix. Miськa бiднo-
тa' сeляIIи IIpaгIIyЛи бiльrшoгo. Boни слyxaЛи пpoпoвiдниtсiB' яItиx

t'яBилoся tУ}Iсе бaгaтo i якi poзпoвi.
Aнa6aптисти - пpoтестaнтськиЙ Haпpямoк, дaли пpo нaбЛижсeння I{apствa Бoэкoгo
щo виHик y СaксoнI[ в пepioд Peфopмaцii. нa 3eмлi: yсe бyдe спiльнишr i всi лтoди
Bисryпaли пpoти xpeщeння дiтeй i вимaгали :! Taкoi HapoОl+ot Pе.
пoвтopHoгo xpещe'Hя y свiдoмoмy вiцi. ;:;#tr'f::::T*,uoun^ тa лaднi бyли

бopoтися зa нei. У бaгaтьoх ivriстax
i сeлax po3пoчaлися стиxiйнi вистyпи. Peфopмaцiя, щo IIoчиIIaJIaс,я

як pyx. пoмipкoвallих BepсTB сyспiльствa' IIaтxEeIIIlиx гyNIaIIiстични-
шrи iдeaлaми IIpoTи кaтoЛицькoi цepкви, нaбyлa pис' IIpиTaшIaEIIIаx

бopoтьбi IIapoдIIиx шraс ta пoIсpaщеIIII,я сBoгo стaIIoBищa.
У мiстax Hiшreччини З'явидис,я пpoпoвiд-

rлvI\<uI, якi зaкликaли ЛIoдeй экитlт тaIс' як IIa-

писaIIo y eвaнгeлii: <.I всi вipyrоui 6улtт paзoПt'

i мaли всe спiльнe: i пpoдaвaли сBoi вoлoдiння
тa будь-якy влaснiсть, i poздaвaли всiм, зa ix-
нiми пoтpебaшtи,>. Пpиxильни}сaми мaйнoвoi тa
сoцiaльнoi piвнoстi 6улvт aнaбanrnucmu. Bсту-
IIaIoчи дo ixньoi гpoшIaди' xpещeIII{я тpeбa бу-
лo пpийняTи Bдpугe, ввi,цки й вуlнутклa EatBa.
o.цним iз нaйвiдoмirпих пpoпoвiдникiв iдeaлiв
aнa1anтvтcтiв стaв дpyг Лroтepa' a згoдoшr йoгo
вopoг Toмaс Mroнцep (бл. 1490-Lб2б). Biн зa-
кЛикaB llapoд пiдняти шreч IIpoTи пaнiв i силorо
BстaIIoBити нa зeшrлi I{apствo Бoэrсe. 3a йoгo пe-
peкoнaIIIIяl\ли' бopoтьбy нaЛe}Iсaлo poзгopllУти
IIe ЛиIIIе IIpoти кaтoЛицькoр цepкви, a й пpoти
вcix тиx, xTo )т(иB' IIopУIIIyIoчuI хpvIcTuIЯнськi зa-
пoвiдi, - князiв, pицapiв, лиxвapiв. Усi мarоть
бyти piвниMи пepeд Бoгoм, мoнaстиpi й зaмки
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сЛr,ц зIIищиITиI' a пaIIaшI - ЗaJIuПIIuITи пaJIaци' oсe-
JIuITuIcЯ y Пpoстиx xaтиIlax i пpaцrовaти. Tиx двo-
pян, якi викoIIaк)тЬ цIo вимoгy, будe пpийнятo
дo нoвoi iдeaльнoi спiльнoти лrодeй, a Tиx' xтo
чиIIиTиMe oпip yстaнoBЛeIIЕIo спpaBeдJII{виx IIo-
pядкiв, дoвe,цeтьс я IIpиI\[yшIyB aтут a6 o стpaчyвaти.
I{e бyв taкJIиIt.to IIoBстaнIIя дЛя BстaнoBлeIII{я
I-{apствa Бofiсoгo, i aнaбaптисTи чeкaли IIoBстaн-
Hя Ta гoтyвaли йoгo.

Iдei Mrонцepa тa aнaбaптистiв y Hiмeччинi
пiдтpимaли бiльrшiсть нaйбiднiIIIиx BepсTB IIaсe-
лeнIIя. Лrотepa тaкi iдei IIaлякaли. Як зaсвiдни-
ли пo,цaЛьrпi пoдii, Ceлянськi вiйrtти, щo oxoпи-
ли HiмeччиIIy B L524-Lб25 pp., IIIЛ.яxи Лroтepa
i пpиxильникiв пoбyдoви нa 3eмлi. I{apствa Бo-
}Iсoгo силorо poзiйшrлися.

Улiткy Lб24 p. в кpaIнi potпoчaлися oкpeмi BистyIIи сeляII'
якиlvlи BЛaдa спoчaTlсy tнexтyвaJla. Aлe зaвopyшIeIIIIя IIe IIpипиIIЯ.JItтcЯ
i нaвiть IIoIIIиpIoBaJIИeЯ'. Boсeни IIoBстaнI{я oxoпиЛo пiвдeнь Hiмеч-
чиIIи. Ceляни poзпpaBЛяЛися 3 IIaнaп[и i ствoprовaли oзбpoeнi зaгo-
ни. Boни IIaЛиIIIИ зailIки' pуйнyвaли мoнaстиpi' a зaxoIlленe rvraйнo
poзпoдiляли пopiвнy; .цo IIoBсTaIIцiв пpиeднУBaIIutcfl шriщaни i дpiбнi
pицapi. Iз ixньorо дollolvloгolo бyлo poзpoблeнo нaйпoпyляpнirшy сepeд
нiмeцькиx сeл.яII У poки вiйни IIpoгpaNIУ пiд нaзвoro <,72crnalnеitl>.
У нiй BvIcУBaJIvIcя Bиlvloги сIсaсyвaIIня oсoбистoi зaлeэкнoстi сeлян
i дeсятини' зNIeншIeIIня oбpoкy й пaнщини. Пoкapaння сeляI{ тfiaЛuI

вiдбyвaтися зa piпreнIlяlvlи сyду, a IIe пaIIaNIи. Cвящeникa ,цля кoяс.
IIoгo сеЛa мaлa oбиpaти сiльсьIсa гpolvlaдa. У poки Ceлянськoi вiйни
ця IIpoгpaNIa llepeвидaвaJlaся 25 paвiв.

Пpeдстaвники бтopгepсTвa Ta pицapствa BисуI{уlllt <,Геilлъбpoн-
I'cьIсу npozpaJпуD. У нiй BисЛoBЛIoBaJIися Bимoги IIoсилeIIII.я irvrпepськoi
BJIatИ' скaсyвallrrя MитIIиx збopiв yсepeдинi кpaiни, taпpoBaдr*сeнI{я
etvIгrvlх lvloнeт i мip. Ceляни мaли звiльIIяTис,я вiд oсoбистoi зaлerrснoстi
3a BиI(ytI y poзмipi 2O-кpaтнoi вapтoстi сIIлaчyBaI{иx пoдaткiв. У здiй-
снeвнi Bиlvloг цiei пpoгpaтlи булtт зaцiкaвлeнi нaсaшrпepeд пiдпpиeIuцi,
oскiльки Boни стBopIoBaЛи ylvloBи дЛя potBиTкy pинtсoBиx вiднoсин.

Ceлянськa вiйнa oxollиЛa всrо HiмeччиIIy. 3aгoни сeляII taзBи-
чaй вeли бopoтьбy в piдних teшIляx. Bвiльнивrпи ix вiд нeнaBисIIих
пaнiв, BoIlи poзxotuIЛulcfl пo дoмiвкax. Itoли пoспixoм зiбpaнi taгollи
tвopяIlсьItoi кiннoти пepeйrпли B IIaсTyп' сeЛяIIи IIe 3ш[oгли вистУ-
пиTи IIpoтvI lлuIх pasoМ. Poзгyблeнiсть сepeд сeJIяII пoсuIЛvIЛacя пiс-
ля Toгo' як Лroтep гнiвнo taсyдив пoвстaJlиx i зaкликaв Ix склaсти
збporo. Лrотеp IIpoгoЛoсиB, Щo oсoбистa зaлeэкнiсть сeЛяIIдIe сyпepe-
чить Cвятoмy ПисьшrУ' a тoNIy Bистyпaти IIpoти нei - гpix. Мroнцep
вiд пouaткy бopoтьби бyв paзoм iз пoвстaлими. Biн oсoбистo oчoлиB
пoBстaIIIIя в TIopiнгii (Ifeнтpaльнa Hiмeнvинa).

Pyйнyвaння кaтoЛиЦЬкиx

цеpкoвyHiмeннинiвпe-
pioд PeфopмaцiТ
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тEмA lII. PЕФoPмAЦ|Я l

,(ля пpидyIIIeнIIя пoBстaнIIя нiмeцькi князi зiбpaли вeлиIсe'

дoбpe oзбpoeнe вiйськo t дBopяIIськoi кiннoти i нaймaнцiв. У тpaв-
нi Iб2б p. бiля мiстa ФpaнкeнгaУзell пoBсTaнцiв булo poзгpoМЛello.
Iз 8-тисячIIoгo сeЛяHськoгo вiйськa 5 тис. ЗaгиIIyJIи. Пopaнeний
T. Mюнцep пoтpaпиB у IIoЛoн i пiсля }Iсopстolсиx тopтyp бyв стpa-
чeний paзoшI iв 92 лpurбiчникaми. Пpиблизнo тoдi эrс бyлo пpидyrпe-
IIo пoBстaння i в Пiвдeннiй Hiмeччинi. Itoли сeляIIи дiзнaлися пpo
цю пopaзI(y, бaгaтo 3 IIих вiдмoвилиcя 6уттутcя' дaлi. Хoнa в oкpeмих
paйoнax BистУIIи тpиBaЛи .цo сepeдиIrут |526 p., Ceлянськa вiйнa зa-
кiнчилaся Пopaзкolо.

Пo всiй Hiмeччинi ЧvIlпuIIШIcЯ- posпpaви t IIoBсTaлими, i дapмa
M. Лroтep IIaгaдyBaB пepeпIottсцяM IIpo xpистияIlсЬкe NII4Лoсepдя' Зa-

сyд}fiyBaв <...ЛIoTиx' IIeсaп[oBитиx' Taкиx, якi нe yсвiдoмлтoloTЬ' щo
poблять, тиpaнiв, якi нaвiть i пo зaкiнчeннi битви IIe шIo)ItyTь yгalvlУ-

Baти свoIо )rсaгy кpoBi... >. Itiлькiсть зaгиблиx i стpavellиx y Ceлянсь-
кiй вiйнi в Hiшreччинi пepeвищилa 100 тис. oсiб.

Bиснoвки
Ha пoчaткy ХVI ст. в HiIшeччинi сIслaJIaся ситyaцiя, якa стaЛa
пpичиI{oю тoгo' щo сaUIe Tyт poзIloчaвся peфopпraцiйний pyx,
сIlp,ямoвaний пpoти дiяльнoстi кaToЛицьlсoi цepкви в €вpoпi.

У Hiмeччинi дiяльнiстъ гyмaнiстiв пiдгoтyвaлa сyспiльствo
дo poзyмiння нeoбxiднoстi peфopМyBaIIIIя кaToЛицЬкoi цepкви
й poзгopтaння бopoтьби зa oб'eднaння кpaiни.
Bистyп M. Лroтepa taпoчaткyвaв Peфopшraцirо в Hiryreччинi, якa
звiдти IIoIпиpилaся в iншri кpaiни €вpoпи.
Hapoднa Peфopшraцiя' IIpиxилЬникawIи якoi бyлa 6iльrпiсть незa-
ilroхtllиx вepстB HaсeЛeЕIIя' зaзнaлa llopatки B poки Ceлянськoi
вiiтнtт.
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5 6. Пoшиpeння peфopмaцiйниx

+

*

3aпитання i зaвдання

1. .Qo склaдy якoi дepжaBи вxoдИлa Hiмеччинa на пoчaткy ХVI ст.? 2. Xтo
тaкi кypфюpсти? 3. llo такe Peфopмaцiя? 4. Koли в Hiмеччинi poзпoчaлaся
Peфopмaцiя? 5. Koгo називaли анaбaптистaми? 6. Чим зaвepшилaся Ceлянськa
вiЙнa в Hiмeччинi?

7. CxаpaктepизуЙтe стaнoвищe Hiмeччини нa пoнaткy XV| ст. 8. Чи мoжнa ввa.
жaти випaдKoвiстю, щo Peфopмaцiя poзпoчaлaся сaме в Hiмеччинi? 9. Якy poль
y пiдгoтoвцi сyспiльствa дo PeфopмaцiТ вiдiгpaли нiмeцькi гyмaнiсти? 1o. Як
poзпoчaЛaся Peфopмaцiя в Hiмeччинi? 11. llo тaке Hаpoдна Peфopмaцiя? Якиx

фopм вoна нaбyлa в Hiмeччинi? 12. Пopiвняйтe peфopмaцiйнi пoгляди M. Лютepa
i Т. Mюнцepa.

13. Cклaдiть xapaктepистИкy Cелянськoi вiйни в Hiмеччинi зa планoM: 1) пpи-
чини вiЙни; 2) вимoги пoBстaлих; 3) пepe6iг пoДiЙ; 4) peзyлЬтaти; 5) нaслiдки.
14. Cклaдiть тaблицю <Пpoгpaми пoвстaЛиx y poки Ceлянськoi вiйни>.

Hазвa пpoгpaми
Якi вимoгш
вliCyвaлися

lнтepeси якиx веPCтв
нacелеl{ня задoвoльнялa

15. Cпpo6yйте oбгPyнтyвaти aбo спpoстyвaти твepджeння, щo пoтpeба в здiйснeн-
нi Pефopмaцii iснyвaлa нe лишe в Hiмeннинi, a Й в усiЙ €вpoпi. 16. У Hiмeччинi
в pol(и PeфopмaцiТ нapoд сКлаB пpислiв,я: (Epазм вiдклaв яйцe, a Лютеp йoгo
висидiв>. Пoяснiть йoгo змiст.

5 6. Пoщиpeння peфopмaцiйниx iдeй y €вpoпi.
Кoнтppeфopмaцiя
1. Чoмy KaтoлицЬкa цepKвa нe бyлa зaцiкaвлeнa в пoшиpеннi Peфopмaцii? 2. Хтo
тaкi сpетики? Пpoти нoгo вoни Bисryпaли? Як цepKва бopoлaся пpoти сpeтикiв?

Лютepaнствo. Aylc6ypзький миp 1555 p. Бopoтьбa мiаrt IIpиxиЛЬ.
никaMи Ta IIpoтиBIIикaMи iдeй M. Лrотepa в Hiмeччинi тpивaлa

щe 30 poкiв пiсля taкiIIчeIIIlя Ceлянсь.
кoi вiйни. Лroтepaни в Пiвнiчнiй Hi- Пpoтe<тантизм - oдин з oснoвниx (пopяд

мeччиIli peфopшIУвaЛи кaтoлицькy цep. iз кaтoлицизмoм i пpaвoслав,ям) нaпpям.

квy. Гoлoвolo цepIсBи в кojitlloмУ кIIязiB- кiв y xpистиянствi, щo BИник yнaслiдoк

ствi сTaB кIIяtЬ' скaсoByBaЛися дopoгi Peфopмaцii y ХV| ст. Йoгo пoчaткoвими

oбpяди, IIIaЕУBaIIIIя iкoн, бoгoсЛyEtiння t.:I-T-T,i-::ли 
лютepaнствo, кaлЬв|H|3м тa

Beлoся piднoIо 1\[oBolo. Усi цepкoвнi вo, aHгЛ|кaнствo.

лoдiння кoнфiскoвуBaJIу|cЯ'.
У 1529 p. нa зaсiдaннi peйхсTaгy y IIIпaepi кaтoлицьIta бiль-

rцiсть ПpoBeЛa piшIeння, 3a якиlvl кaтoЛицьIti цepкoвнi слyэкби п[aЛи

сTaти oбoв,яtкoвvIшuI Ha тepитopii князiBсTB i в мiстax ' ПpvIхuIIIЬrrvIx

лIoTepaIIсTBy. У вiдпoвiдь П'ятЬ IсIIязiв i 14 мiст, пpиxильHикiв лro-
TepaIIсTвa' cI\IIaJIuI. пpoтeст' y яIсoмУ taflВuIпIuI' щo B IIитaIIIIяX вipи

*

))
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нeNIo}Itливo пi.цкopятися piIIIеIrнIo бiлЬЦIOсTi. BiдToдi тIpиxилЬIIиItiB
люmеp aъc rLв а cT aJIvI IdaЗuIBaTИ np orrlе c maldrla]уIlt,, a лIoтepaнськy цеp-
IсBy - nporlеcrLанrncъrcoю.

Y v
Кaтoлицькa ЦepкBa

Пpoтeстантськi цepкви

Лютеpaнськa Aнглiкaнськa Kальвiнiстськa

v v v
Фpaнцiя, |спaнiя,
Пopтyгaлiя, iтaлiй-
ськi дepжaви, Piн
Пoспoлитa, пiвдeннo-
зaxiднi зeмлi Hiмeччини

Швецiя, Hopвeгiя,
Фiнляндiя, ,Qaнiя,
пpибaлтiйськi зeмлi,
пiвнiчнo-сxiднi зeмлi
Hiмeччини

Aнглiя,
Пiвнiчна
Ipлaндiя

Швeйцapiя, Hiдеpлан-
ди, Шoтлaндiя (пpe-
свiтepiaни), Aнглiя
(пypитани), Фpанцiя
(гyГeнoти)

Бopoтьбa зaтяглaся нa дoвгi poки. ii poзв'язaнIrя пpисIсopилo
втpyчaIIIIя iмпepaтopa lСapлa V. Biн BиpiIIIиB скopисTатИ.cЯ' cУ-
IlepeчHoстяtии мirк кaToлицЬIdvтмuт Й пpoтeсTaнтськиrvrи IсIIязяI\Iи .zIJIя

тoгo' щoб пpибopкaти ix. 3aгpota Bтpa-
Лютepанствo _ нaпpямoк пpoтестaHтизмy, TuI нeзaлeхснoстi спollyкaлa кЕяtiв
щo вИник y xoдi PeфopмaцiТ в Hiмеччинi oб'eднaтися. Cпiльнe вiйськo BиpyIIIи-в ХVl ст. У йoгo oснoвi лeжитЬ yчення -^ ;^:-;_;.*::.';;--^-:":-."_: :]*"
M. лютepа. ,rЕппn лo IIpoти ltapлa V i лeдь IIe Btялo йo-

гo B пoЛoн. Кapл V вимyrпeнIаtт 6ув
IIoгoдиTися IIa пepеNlиp'я. -У 15б5 p.

нa iмпepсьItoMy peйxсTati в мlicтi Aуf сбуpf булo yклaдello ъ eлilttттlutй
Ivlиp' зa яIсиlvI виtIIaBaлoся piвнoпpaB'я lсaToликiв i пpoтeстallTiв. Пpa-
Bo виtIlaчaти peлiгiro y сBoix вoлoдiнIlяx дiстaли ltllяti' пiддaнi Maли
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дoтpиlvlyBaтися тiei вipи, якy спoвiдувaв кIIяtь' ta IIpиIIципoUI <(чи.я

BЛaдa' тoгo й вipa>. Хou Ayt'сбypзький Mиp IIe potв'язaв yсix пpoб-
лeм, вiн пpипиIIив сУпеpeчки мiэк кaтoлиIсaIvIи i пpoтeстaнтaми.
Упepшre llepeмoгЛa iдeя вipoтepпимoстi' щo сTaJIo oдIIиNI iз пpoявiв
фopшryвaння lсyльтypи paIIIIЬoгo Hoвoгo uaсу.

УсвiдoмлrоIочи'IIoBItий кpax свoix плaнiв i тe, щo Ayt'сбypзький
миp пiдтвepдив фaкEинний poзпaд iмпepii, IСapл V зpiкся IIpeсToJIy.

Жан Kaльвiн i Peфopмaцiя y ЩвeйцapГi. Кaльвiнiзм. Cepeд eBpo-
пeйськиx кpaiн нaйбiльrпoгo пoIIIиpeння, кpiм Hiмeuuини, pe.

шraцiйний pyx нaбyв y IШвeйцapii.
Пoдii в сyсiднiй Hiмeччинi MaJIи Beликий вплив IIa кaЕтoIIи -

oкpeмi нeзaлerrснi зervrлi, щo oб'eднУBaJIvIcЯ y IIIвeйцapський Coroз.
Бiльrпiсть IIaсeJIeIIIIя тyт тaкorк бyлa
11eвtoBoлella ldaтoлI'lцькolo цepквolo' Kальвiнiзм - нaпPяMoк пpoтeстaнтизMy,

вистyпaЛa зa oбмerrсeння ii вплиBy щo 
-винИK 

y 
lq9цeсi PeфopмaцiТ y Швeйцapii

й сeкyляpизaцiro вoлoдiнь. I{eнтpoшl :. T.V| 
.Т. У йoгo oснoвi лeжитЬ yчення

peфopшraцiйнoгo pУxy стaлo бaгaтe мiс- Ж. Кaльвiнa.

тo }IСeнeвa. Гopoдяни пiдтpимaли JIIо-

тepaIIсЬIсиx пpoпoвiдникiв i пpимyсили кaтoлицькe дуxiвIIицTBo ta-
ЛиIIIити мiстo. oстaтoчнo IIepeNIoгЛa Peфopмaцiя в }Iteнeвi, кoли тyди
пpибyв iз Фpaнцii' pятyloчись вiд peлiгiйниx пepeслiдyвaнь, фpaнцyз
}Itaп IСaльвiн (1509-1564). Biн стaв вiдoмишr сepeд пpиxиЛьIII,tкiв pe-

фopмyвaння цeplсви taBдяI(и свoiй гoлoвнiй пpaцi <Haстaнoвa y xpис-
тиянськiй вipi>. У 1541 p. Itaльвiн oсeЛиBся в }Iteнeвi тa taлиIIIaBся
peлiгiйним i пoлiтичним лiдepoм мiстa дo свori смepтi.

Itaльвiн poзpoбив yчeIIIIя' в oснoвi якoгo
булa iдeя пpo бo*сeсTBeIIнe IIpиtIIaчeIIня. Biн
yBaэIсaв' щo дoЛя кoэrснo1 ЛIotuIrнuI зaздaлeгiдь ви-
знaчeнa Бoгoм. Tiльки Бoг виpirшУe' IIoTpaпитЬ
лIo,циIIa дo пeкЛa чи дo paro. Ba сBoгo зeMIIoгo

'I(иття 
ЛIодиIIa NIae пpaцюBaTvI, нe пpaгIlyти кolvl-

фopтy й нaсoлoд, 6Утл сyvrлiннoro й нaкoпинy-
Baти гpoшIi. Якщo пepeд лю,циIIoю пoстae мo)Iс-

ливiсть oTpишIaти пpибyтoк i вoнa IIe виIсopистae
ii, цe бyдe вeликим гpixoм. Якщo кaтoлицизlvl
yвaJкaв гpixoшr бaгaтствo, тo lСaльвiн' IIaBIIaки'
BидaвaB йoгo зa oзEaкУ Бorrсoгo блaгoслoвення.
Itaльвiн BипpaBдoвyBaв лиxвapстBo' BBa}ItaB ta
п[o)IсЛиBe iснyвaння paбoвлaсництBa' якe наби-
paIIo IуIIIИ в кoлoнiяx.

У eвpoпi }I{eнeвy cTaJIтт IIaзиBaти (пpoтeсTallтсьItиl\[ Pимorvr>,

a Кaльвiнa - 1дg@H€BськиlvI Пaпoro>. Itальвiнiстськa цepкBa y IIIвeй-

цapii кoнтpoЛIoвaJla всi сфepи )I(иTтя; бyлo зaбopoнeЕo йнцi, пiснi,
святкoвий o,цяг' пpиIсpaси. Ba будь-якi пpoвини лroдeй этсopсToкo кa-
paJIИ., Bi,цoшro, щo 3a pirпeнням Itaльвiнa булo стpaнego сeylиpiчнoгo

Жaн Kальвiн
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xлolIчикa зa тe' Iцo Biн У,цapиB свolo Maтip. Tиx
хситeлiв }Iteнeви, якi нe 6aэкaлут пiдкoprовaти-
ся IIoBиlvI пopядIсaм' пoзбaвляли гpoМaдяIIсьIсиx
пpaв i BигaI{яли з мiстa, нaвiть сTpaчyBaJIи. Усix
IIpигoлoMIIIиЛa ДoЛя iсшaнськoгo лiкapя-кaтoЛикa
Miгeля Cepвeтa (1511-1553). Ba BисT.Упи пpoTи

кaтoJlицькoi цepкви йoгo пepeслiдyвaлa iнквiзи-
цiя,.i вiн спoдiвaвся знaйти IIopяTуIIoк у ЭIteнeвi.

Пpoтe Itaльвiнa тaкo)tс IIe вЛaIIIToBуBaЛи IIoгЛяtи
Cepвeтa, йoгo звичкa 6paти всe пiд сумнiв. <.}Ite-

нeвський Пaпa,> звиIIувaTив Cepвeтa в еpeсi тa
пpисyдив to сIIaЛeIIня нa вoгнищi.

Пoпpи цi кpaйнoщi, кальвiнiзм у цiлoмy вiдпoвiдaв пoтpeбaшr

стalloвЛeЕня IIoBoгo суспiльствa. Пoгляди Itaльвiнa пoIIIиpилися iз
}I{eнeви дo тиx кpaiн, Дe пoчaЛи po3BиBaтися pиIIIсoBi вiднoсини'
i cтaлуl oсI{oBoIo iдeoлoгii <.дiлoвoi ЛIо,циIIи) Hoвoгo нaсy.

Пaпський геp6

пyPитаHи в Aнглii.. Пpинoмy пypитaни-eмiгpaнти в пoдaлЬшoмy мaли вeликии

вплив i нa бopoтьбy aнглiйськиx кoлoнiй y Пiвнiннiй Aмepицi зa нeзaЛeжнiсть.

3а свoею opганiзaцiею кальвiнiстськa цepквa зHaчнo вiдpiзнялaся вiд кaтoлиць.

кoi, лютepaнськoi цepкoв. oснoвoю кaльвiнiстськoT цepкви 6yли гpoмaди, якi самi

o6иpaли с тepiв. сте)кити зa AoтpимaHняM

чЛeнaми г пpиH щeникiв y кальвiнiстськiй

цepKвi нe ИтaлИ Лa гpoмaдa зi свoix най-

6iльш oсвiчениx членiв. Пpeсвiтepи й пaстopи вxoдили дo склaдy кoнсистopi.L

якaкеpyвалaвсiмaспpавaмигpoмади.Чaсвiдчaсyдляpoзв,язаннятeopeтичHиx
питaHb кaльвiнiзмy з6иpaлися зЪди пaстopiв _ кoнгpeгацii. 3aвдяки 3aсадaм

ви6opнoстi Й a

6yлa дeмoкpaт я

кеpiвництва гp o

пpaвa вipyюн|А А

yвaжaлoся нeдoпyстимим i жopстoкo кapaлoся.

l{онтpрeфoрr'лацiя" Тpидeнтський со6oр. У зв'язкy з пoIuиpеIIIIяlvI

впЛиBу IIpoTeстaIITи3lvIy кaтoЛицькa цepквa potпoчaЛa BJIaснУ

peфopмy i встyпилa Ila IIIЛяx вiдpoдrкeння. Ife бyлa систеNIa зaxoдlв'

якi дiстaли IIatBУ Eoнrrъppефopмaцit. TpттвaлттЙ пepioд кpизи Lб20-
1540 pp. сIIpичиIIиB пoяBy в лoнi кaтoлицЬкoi цepкви peфopмa-

'op""*o 
pyxУ i бarкaння IIpoTистoяти нeспpaвeдливoстi - нaслiдкy

poЪбi*'o"тeй y xpистияIlствi й IIoIIIиpeIIЕя IIpoтeстaнцизму. Иoгo

IIpeдстaвIr vIt<И ЗaKJIvIкaли зiбpaти цepкoBний сoбop для здiйcнeння

пepeтвoрellь y экиттi lсaToЛицькoi цepкви i, oднoнaснo, aктивнiпre

пpoтидiяти IIaсTУпУ тIpoтeстaнтизI\{y.
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Кoли BиIь1ИI|'JIa нeбeзгIeкa пoIuиpeIIIrя ЛIoтepallсЬкиx iдeй в lтaлii'
Пaпa Пaвлo III (1534-1549 pp.) сTBopив у |542 p. IСoнepеeацiю веp-

хoвнoi iнrcвiзuцit - Bищий aпoсToЛьсЬкттiт тpи6унaл, якiй дopytlиB
бopoтися t пoIIIиpeIIням epeсi. Iз чa-
сoM BoI{a IIoчaJIa BплиBaTи ryraйrкe нa Кoнтppефopмaцiя - зaxoдИ, здiйснювaнi

всi кaтoлицькi дepэкaви. Пaпa зaкли- KaтoлицЬкoю цеpквoю в 40-x pp. ХV| -
кaB Bиtсopiнrовaти нaйшreнrцi пpoяви 90-* 

pp. ХV|I ст. з мeтoю BЛaснoгo oHoBлеHHя

epесi, <<...} )iCo.{Еoмy paзi I{e tiяти | пpoтид|l пoшИpeHню пpoтeстaнтИ3мy.

1vl'якo, нiкoли не сyмнiвaTvIcЯ, i якщo
дЛя IIpиIсЛaдy iнrпим бyдe пoтpiбнo пoкapaTvr - po6ити цe бeз вa-
гaIIЬD. B oсoблиBolo EсopсToкiстro iнквiзицiя дiялa в Iспaнii тa Пop-
тyгaлii, дe всi пiдoзproвaнi, <<$ддц1цIси лютepaн'> i <.пpибiuники epaз-
мiзvry'> зaсyд}кyBaлися /цo сПaЛeIIIIя.

Haстyпнoгo poкy бyлo ствopeнo <,Iн1еюc зaбopol|еIruх rcHul').
Уrvriщeнi в <<Iндeксi...D Itrrи.?{скvIBulIIwaJIvIcЯ.B IсIIигoTopгoвцiв i спaлro-
BaIIurcЯ' нa шraйдaнax' paзoryI iз пopтpeтaMи aвтopiв. Bинниrvr y .rитaннi
aбo пepexoвyвaннi зaбopoнeниx IсIlиг taгpo}IсУBaв
сyд iнквiзицii. Boднoчaс iз цим Пaпa дopyчиB
paдi цepкoBIIиx yчellиx poзpoбити lIpoeкт peфop-
tvlи дЛ.я зшriцнeння кaтoлицьIсoi цepкви. 3aтвep-
/цити цIo peфopшly МaB цepкoвний сoбop, який
зiбpaвся в мiстi Tpидeнтi. Tpидeнтський сoбop
пpaцIoBaB iз пеpepвaми в Iб46-1563 pp. й oт-
pиIvIaB вiд Пaпи IIoBIIy свoбoдy ,цiй в oбгoвopeннi
ПитaIIЬ цеpкoBIIoЦo }tсиття.

Coбop зaкЛиI(aB дo oчищeIIня цepкви вiд
нeгiдниx ii тлeнiв, зaбopoнив IIpoдшк iндyльгeн-
цiй i цepкoBIIиx ПoсaД' УстaIIoBиB сyвopий нa-
гляД зa пoвe,цiнкoro сBящeIIиIсiв. I-{epквa пoBep-
I{yЛaся дo свoei гoЛoBIIoi сПpaви - пiклyвaтися
пpo дyrшi лroдeй i дoпoмaгaти бiдним; нeнцi вiд-
кpиЛи двepi мoнaстиpiB дЛя xвopиx i экeбpaкiв,
cTaЛvI IIaдaBaTи IIpиTyЛoк бeздoмниIvr i xлiб гoлo-
дIIиlvI. 3a нaкaзoм Пaпи Пiя Y (1б66-1572 pp.)
бyлo вдвiтi зшreнrпeнo pиlvlсЬIсий двip, yвeдeнo
сyBopy фiнaнсoвy звiтнiсть, BигIIaIIo всix xaбapникiв. Ha Tpидeнт-
ськolvly сoбopi бyлo тaкorк saтBepд)кeнo oснoвнi lсaтoлицЬIti дoгrvraти,
якi й tapa3 BизI{aчaIoть oбличчя сJЛIaсI{oгo кaToЛицизlvly.

Pirпeння сoбopy ЕattтхaJIuI IIpиxильI{икiв кaтoлицизмУ' aлe йoгo
кaтегopичнa вiдмoвa BeсTи дiaлoг iз пpoтeстaIITaMи сIIpияЛa пoсилeII-
нro peлiгiйI{oгo poзкoлy в €вpoпi.

кToвapиствo lсyсa> (opдeн сзyiтiв}. oсoбливy poлЬ y бopoтьбi пpo-
ти Peфopмaцii вiдiгpaJIo <<Toвapucrlвo Icуca>, a6o oplён езуimiв

(вiд лaтин. Jеsus - Iсус), сTBopeнe iспaнськиryr ДBopяIIиIIoшr Iгнaтiспr
Лoйoлoro (1491-1556). 3aтвepдrкeний Пaпorо в 1540 p. opдell вiдpaзу
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пopиIIyB y бypeмнi пoдii тиx чaсiв i сTaB oсIloBIIиNI зIlapя/цдяl\[ пaIIстBa
в бopoтьбi IIpoTи peфopшraцiйнoгo pУxy.

Гoлoвнoro oсoбливiстю opдel{y бyлa этсopстЕсa дисциплiнa, якa
пaIIyBaлa сepeд eзyiтiв i пepeдбa.raЛa пoвнe пiдкopeння нлeнiв opдe-
нy ixнiшr кepiвникaм. Haкaзи кepiвникiв II€шIe,Iсaлo BикoIIyBaтuт 6eз
вaгaIIЬ' нaвiть яIсщo виМaг€UIoсЯ' нчkтIаuIT],I смepтний гpix, i пoчУBaTI{t
сeбe вiльниrvr вiд вiдпoвiдaльнoстi. 3a вчинки пiдлeглиx вiдпoвiдали
лиIIIe ixнi кepiвHvIIlИ.

.{ocкoнaлa opгaнiзaцiя дotBoляЛa opдelloвi дiяти нaдзвинaйнo
eфeктивнo, y нaйкopoтrшi тepшriни дoсягaTи IIoсTaвленoi мeти, Bикo-
pистoвyloчи будь-якi ryIeToди. Пpoтe opteн нe бyв oб'eднaнняl![ ЛIoдeй'
якi aвтoмaтичнo BикolrУвaлИ HaI<aЗИ кepiвникiв. <.Toвapиствo Iсyсa,>
бyлo opдeнoм iнтeлeктyaлiв, якi здoбyли чyдoBy oсвiтy, мaли нeaби.я-
кi пpиpoднi здiбнoстi й yсвiдorvrленo вiддaли ce6e спpaвi вiдpoдrrсeння
1vIoгУTI{oстi цepкви. ,(oсягти свoеi мeти eзyiти IIaМaгaJIися' BIIливa-
Ioчи IIa дyMки й дyшri лrодeй, a IIe лиIцe IIIляxolvI пoлiтичниx iнтpиг
i зryroв. 3aняття пoлiтикoro нe бyлo гoЛoBIlиIvI y дiяльнoстi opдeнy.

oдним з oсI{oBIlиx нaпpямкiв y дiяльнoстi opдeнy сTaлa oсвiт-
IIицЬI{a дiяльнiсть. .(вi тpeтини всix opгaнiзaцiй <Toвapиствa Iсyсa>
в ХVII-ХVIII ст. сЕслaдaЛи IIIкoЛи тa yнiвepсvITeTuI' a 4/5 вiд зaгaль-
нoi кiлькoстi йoгo члeнiв стaIIoBиЛи сTy/цeIIти й викладati. У свoix
IIaBчaлЬIIиx зaклaдax eзyIти дoсягЛи висoкoгo piвня oсвiти, Ilя/IaBa-
ли t'pyнтoвнi знaння з пpeдмeтiв' вoдIloчaс BихoByIo.rи yuнiв y дyсi

lз лисtа |. Лofioлn дo lмnеpaтoщ Каpла V. .Qля бopoть6и зi злoм, щo пoши-
pю€тЬся i лютyс в Hiмeччинi, нeo6хiднo пеpш зa всe нaдaти пеpевaгy тaкoмy зa-
сo6у, як yнiвepситeти, кoтpi слyжaть пpикладoм peлiгiйнoгo життя, цiлiснoстi ка-
тoлиЦЬKoгo вчeння i пpивoдять yннiв дo дoбpa...

1. .Qo нoгo aвтop листa зaKликaв iмпepaтopa? 2. Якi мoжливoстi для 6opoть6и
з пoшИpеHHям Peфopмaцii, на вaшy дyмкy, Moгли дaти кaтoлИцькiй цepквi oсвiтнi
зaклaди?
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5 6. Пoшиpeння peфopмaцiйниx iдeй y €вpoпi. Koнтppефopмацiя ]

кaToЛици3мy. Ixньoro Me'ioю бyлo .repeз Bплив IIa NIoЛoдЬ IIoсTyПoBo
змiнити сTaвЛeI{IIя в суспiльствi дo кaToлицькoi цepIсBи. I спpaвдi,
У тиx кpaiнax, дe IIpoTeстaEтизM зatнaBaв пopaзки' йoгo пepeмo}fiцeшI
бyв yнитeль-езiiт.

He менrrr BIIливoBиПI IIaПpяMкo1vI y дiяльнoстi opдeнy булo лtiсio-
неpcnxвo - IIpoIЛoBiдь xpистияI{стBa' щo здiйснIоBaлaся в нaйвiддa-
лeнirпиx Ityтoчкax плaЕeTи. Cтвopeний y дoбy Beликиx гeoгpaфiuниx
вiдкpиттiв sa taдyMoм Лotтolтvl сaNIe яI( мiсioнepський, opдeн ЛиIIIe ta
цaпoлягaнням Пaпи Павлa III yзявся зa евpoпeйськi спpaви. €зyiти-
пpoпoвiдниIси t''яBЛяЛися в Aмepицi, Iндii, Itoнfo, Tибeтi, Япoнii.
Хapaктepним булo Te' щo BoIIи llaivlaгaЛurcЯ IIe вTpyчaTися в мiсцeвi
звичai й тpадицii' NIиpIIo yзгoд}кyючи ix iз Bи1vloгaМи xpисTиЯIIсЬкoi
peлiгii. Cтикarочись iз фaктaIvrи гpyбoгo пopyЩerrIlя IIopп{ xpисTияIIсЬ-
кoi ivropaлi кoлoнiзaтopaми' вoни гнiвнo taсу.цEсyвaли цi дii, стaвaли
IIa зaxист мiсцeвoгo HaсeлeIIII.я. У 1556 p.' кoЛи пoп[ep I. Лoйoлa,
opteн yхte шIaв ПOнaд 100 мiсiй y lriзниx кpaiнax свiту.

Bиснoвки
У сepeдинi xvl cт. }It. Itaльвiн, сфopмулlоBaBIIIи тeopiiо пpo
IIpиtIIaчeIIIIя ЛIодиIIи' potBиIIyB iдei Peфopмaцii. }Iteнeвa, дe вiн
oсeЛиBся' сTaJIa o.цIlиIvl iз щeнтpiв евpoпeйськoi Peфopмaцii.
Учення ltaльвiнa й ствopeнa IrиM цepкBa здoбyли y свiтi нaвiть
6iльIшe IIpиxилЬIIикiв, нiхс ЛIоTepaIIсTBo. PeфopмувaIIEIo i змiцнен-
ню кaтoЛицькoI щepIсBи сIIpиялo здiйснeння Itoнтppeфоpмaцii.

Гoлoвним tlrapяддяM здiйснroвalroi кaToЛицЬкиryI Pимoм пoлiти-
ки Кoнтppeфopмaцii сTaЛo <.Toвapиствo Iсyсa> (opдeн eзyiтiв).

3апитання i завдaння

1. Як виниклa нaзвa пpoтeстaнти? 2. Щo тaкe лютepaнстBo? З.Яку нaзвy Maлa

гoлoвна пpaця Ж. Kальвiнa? 4.У яких кpaTнax yнaслiдoк пotllИpення PeфopмaцiТ

встaнoвИлaся кaльвiнiстська цepква? 5. Щo тaке Koнтppефopмaцiя? 6. Xтo 6yв

зaснoвникoM oPдeнy езyitiв?

7. Як вiдбyвaлoся стaнoвлeння лютepaHськoi цеpкви? 8. Чим кaльвiнiзм пpивaб-

лювaв пiдпpисмцiв Hoвoгo нaсy? 9. Чим yстpiЙ кaльвiнiстськoi цеpкви вiдpiзняв-
ся вiд кaтoлицькoi? 10. CxapaктеpизуЙтe пpинини здiйснення тa oснoвнi склaдoвi

Koнтppeфopмaцii. 11. Якy poлЬ y бopoтьбi з пo]lJИpeнням peфopмацiйниx iдeй

вiдiгpaвaв opдeн езytiiв?

12. Складiть пopiвняльнy тaблицю <Лютepaнствo i кaльвiнiзм>.

Пштaння для пopiвняннi Лютepaнствo Kaльвiнiзм

oснoвнi пoлoжeння вченHя

У яких кpaТнax пotlJиpиЛoся

13. Cклaдiть iстopинний пopтpет Ж. Kaльвiнa абo I. Лoйoли (зa ви6opoм).

+

*

*
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тEMA lV. 3AxlдHo€BPoпEЙсЬкl дEPжABи
B xvl _ пEPшlЙ пoлoBиHl xvll ст.

))

S 7. Фpaнцiя
1. Якими 6ули ocolливoстi сoцiальнo-eкoнoмiчнoгo po3Bиткy Фpaнцif нaпpикiнцi
ХV ст.? 2. Hазвiть гoлoвнi pиси цeнтpaлiзoвaнoi дepжaви y ФpaнцIf нaпpикiнцi
XV ст. 3. Якими 6ули лpияини пеpeмoги Peфopмaцri в Hiмeччинi?

IIoчaTкy ХVII ст. Фpaнцiя бyлa нaйбiльпr
poIIи. Haпpикiнцi ХV ст. кiлькiсть ii нa-

сeЛeIIIIя сTaIIoBилa |4-Lб пIлII' a в сepeдинi ХVII ст. дoсяглa 16-
18 млн oсiб. ПepeBa,I(Еa бiльrшiсть-йoгo жсилa в сeлax' i кpaiнa в цi-
лolvIУ лиIIIaIIaеЯ. aгpapнolo. oб'еднaння Фpaнцii B rtиIly цeнтpaлiзo-
BaIIy дepх{aвy бyлo taBеpIIIeHo нaпpикiнцi ХV ст.

oднoнaснo з oб'едпaнням кpai-
A6сoлютизм - фopмa здiЙснення oднooсiб- ни мiцнiлa ьнi
нoi влади в цeнтpaлiзoвaнiй дepжaвi, зa якoТ rштaти (стa op-
иoHapx пpавитЬ, спиpaючисЬ пepeвaжHo нa гaн влaди) : p.
цвopянствo, мaс нeoбмeжeнy вищy вЛaдy, ICopoль Лroдoвiк хII (1498-1515 pp.),
] стaнoBo-пpeдстaвнИцЬкi opгани влaди y}Iсe Еe paдячисЬ it ними, вiв вiйнy зa
зтpaчaютЬ свo€ знaчeння. пiдкopeння Iтaлii, yстaIIoBлювaв Пo-

дaтки IIa yтpиМaння apмii' BиTpaчaв
вeличeзнi IсoпIти нa здiйснeння свoix

aмбiтниx плaнiв, IIe paxyloчись iз дaвнiми пpaвarvlи тa пpивiлeями
стaнiв, oкpelvlиx мiст i пpoвiнцiй. IСopoлiвськa Bлaдa стaBaлa нiчим
нe oбщээrсeнorо, aбo <aбсoлrотнoro>. У Фpaнцii в ХVI ст.' яIс i в бa-
гaтЬox тoгoчaсниx eвpoпeйськиx кpaiнax, вiдбyвaлoся стaIIoBлeIIIIя
нoвoi фopми дep'IсaвIloгo пpaвлiння - абcoлюrnuz']уIa.

Haстyпнi tсpolси зi ствopeнIrя У Фpaнцii
aбсoлroтнoi мoнapxii бyлo зpoблeнo зa Фpaп-
цiскa I (1515-1б47 pp.). Biн зyrvriв пiдкopити
свoiй влaдi rсaтoлицькy цepквy. У 1516 p. Фpaн-
цiск I дoсяг дolvloвлelloстi з Пaпoтo Pиrvrським
Лeвoпr Х, зa якolo кopoЛЬ сatvr IIpиtIIaчaв нa ви-
щi цepкoвнi пoсaди, a Пaпa тiльки taтBepд}кУBaв
йoгo piпreння. I.{epкoвнi oсoби фaктиннo стaли
пiдлeглими rсopoля. Усi спpaви 

'I(иття 
кpaiни

poзглядaЛися IIa Bеликiй кopoлiвськiй paдi, якa
гoтyвaЛa yl(atи кopoЛя' poзв'язyвaлa вarrсливi сy-
дoвi спpaви' IIpизIIaчaлa нoвi пoдaтй. Ha yкa-
заx Фpaнцiскa I вIIepшIe з'явилaся фopмyлa нe-
oбмerкeнoi BIIaДvI: <Taкa NIoя Boля).



5 7. Фpанцiя

Itopoлiвськi пpaвники пyблiннo пpoгoЛoll]УBaJIИ' щo BЛa/цa кopo-
ля нiкиryr i нiчиtц нe oбмeэкyrTЬся. Пiд тaс oдIloгo iз зaсiдaнь Пapизь.
Iсoгo пapЛaМeнTy (нaйвищoгo opгally' якиiт potгЛя/цaB судoвi спpaви)
йoгo пpeзи/цeнт пpoгoлoсиB' зBepтaloчисЬ to Фpaнцiскa I: <.Bи сToiTe
Bищe вiд зaкoнiв' taкol{и Ta opдoнaнси IIe Mo}ItуTь Baс пpишryIIIyBaти'
i взaгaлi Iletшae нiякoi BЛatuI, якa ryIoгЛa б Baс дo чoгoсЬ tMyсиTи>.

Cвoro BЛa/цy кopoЛЬ здiйснrовaB, спиpaloчись нa BeЛичetIIУ ap-
шriro чинoвникiв. У жoднiй кpaiнi тoгoчaснoi €вpoпи нe бyлo тaкoi
кiлькoстi ypядoвцiв. Cтвoproвaти нoвi IIoсaди кopoлIо бyлo нaдзви-
чaйнo вигiднo, ToNIy щo [epeBa}Iснa бiльrшiсть ix пpoдaвaлaся.

Haпpикiнцi ХV ст. фpaнцyзькi кopoлi poзпoчаЛИ вiйни зa завoювaння багaтих
iталiйськиx зeмeлЬ, якi тpивaли бiльшe нiж пiвстoлiття (1494-1559)'

Пpивoдoм дo |тaлiйськиx вiйн стaли спaдкoвi пpaвa фpaнцyзЬКoгo кopoля
Kapлa V||| (148з-149B PPJ нa дeякi iтaлiйськi зeмлi. Пoчaтoк вiйн 6yв дyже yспiш-
HИM для фpaнцyзiв. Пpoте пoстyпoвo вiйнa нa6улa тpИBалoгo xapaктepy. oбypeнi
нaсИлЬстBaMИ i гpaбyнкaми фpaнцyзiв, iтaлiйськi деpжaвИ стaли oб,сднyвaтися дЛя
бopoтьби пpoти загap6никiв. Фpaнцузи 6ули змyшeнi зaлиЩИт|л |тaлiю, нiнoгo нe

дoсягшИ.
Kopoль Фpaнцiск | у 1521 p. пpoдoвжиB 6opoтьбy зa пiдкopeння lтaлii. Пpoтe

ситyацiя y €вpoпi нa тoй час змiнилася. |мпepатop Свящeннoi PимськoТ iмпepiТ
Kapл V нe 6aжaв пoсилення Bпливy ФpaнцiТ y €вpoпi. Biдтoдi бiльш як Hа дBa
стoлiття гoлoвнИM пpoтИвнИкoм Фpaнцii y €вpoпi стaли Гaбсбyplи.

Heзважаючи нa oкpeмi вoсннi yспixИ тa знaчнИЙ диплoмaтйчний тaлaнт
Фpанцiскa |, якиЙ для бopoтьби пpoти Гa6с6уpliв y €вpoпi зpoбив свoiм сoюз-
HикoM тypецЬKoгo сyлтaнa Cyлеймaнa | Пишнoгo, фpанцyзькa apмiя зaзнaвала
пopазoк. Пiсля нeвдaлoTдля фpaнцyзiв битви бiля Павij в 1525 p. Фpанцiск | нaвiть
oпИHИBся в пoлoнi' Упeвнeний y легкiй пepeмoзi, Kapл V yдepсЯ в 1544 p. на
тepитopiю Фpанцii тa poзпoчaв нaстyп на Паpиж. Пpoтe oпip фpaнцyзiв зMyсив
Kapлa V вiдмoвитися вiд свorx планiв. Biн yклaв yгoдy iз Фpaнцiскoм I, зa якoю
oбидвi стopoни вiдмoвлялися вiд свoix зaвoювaнь.3a нaстyпникa ФрЁнцiскa | кo-
poля Гeнpixа || (1547-1559 pp.) вiйни пoнoвИлИся. Пpoте дoсягти виpiшальнoгo
yспixy жoднa стopoнa нe зMoгЛa. oстaтoчнo вiйни зaвepшилися мИpoM, yKлaдeниM
1559 p. в мiстi Kaтo-Kaм6pезi мiж Гeнpixoм || i синoм Kapлa V iспанським KopoЛeМ
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тЕMA |V. зAХlдHo€BPoпЕЙсЬK|ДEPжABИ B ХV|- пEPшIЙ пoЛoBИHI xVIIст.

Фiлiппoм ||. 3a yгoдoю, Фpaнцiя oстaтoчHo вiдмoвлялaся вiд своix цpетeнзiй нa
lтaлiю, aле 3a згoдoю Фiлiппa || oтpимyвaлa зeмлi Лoтapингii. Aнглiя,"яKa. вoювaла
на бoцi Гa6сбypriв, пoгoд)l(yBaЛaся пoвеpHyти мiстo Kaле, яKим eнглiйЦi вoдoдiли
Biд чaсiв Cтoлiтньoi вiЙни' У тaкий спoсi6 бyлo зaвеpшeнo oб{сднaння земeлЬ
Фpaнцii мaйжe в iТ сyнaсниx кopдoнaх.

oкpiм нeвeликих тepитopiaльних над6ань, |тaлiйськi вiйни нeЁpЙнeсли Фpaнцii
бaжаних peзyльтaтiв. oдним iз нaслiдкiв |тaлiЙськиx вiйн стЬлo пo]llиpеFlня сepед
фpaнцyзiв iтaЛiйськoT Мoди. звинaТв, лiтеpaтypи i мистeцтвa. У Паpижi в стилi iтaлiй-
ськoi apxiтeкт.ypи пo6удувaли нoвиЙ кopoлiвський пaлaц - ЛyвЁ, . кopoлiвський
двip стaв цeHтpoм пoшИpеHня KyлЬrypИ iтaлiйськoгo Biдpoдження. '

IIи з BизIIaчeIIиM oбсягolvl пpaв i oбoв'язкiв. oднaк yIIpoдoBэIс
гo l{oBoгo чaсy B ix стaнoвищi вiдбyвaloTЬся зIIaчнi зMiIrи.

y фpaн-
тpи стa-
paIIIlьo-

Bштяr lr tКoмeнтap|в пpo Фpан Ьке кoPoлiвGтвoD, Gклaдeнlx 1561 P. пoG.
лom Bанeчlrнсь pеспу6лlкrr M|келe фpIaнo. Кiлькiсть наpoдy y Фpaнцi.i дyже
веЛикa, oскiльки вoнa нaлiнyе пoнaд 140 мiст... oдин тiльки Пapиж нaлiнyс, як
Ka)кyтЬ, вiд 4 дo 5 сoтeнь тисяч житeлiв. 3a свoiм станoвищeм i гiднiстю кoжeн iз
жителiв Mo)кe нaлeжaтИ дo oдHoгo з тpЬox стaнiв, звiдки й 6epyть пoчaтoк тpи
нини кopoлiвствa: пеpший чиH - дцiвництвo, дpугиЙ - двopянствo, тpeтiй нe
мaс oкpeмoi назви, i oскiльки вiн склaдaеться з людeй piзнoгo стaнoвИща i занять,
тo мoже 6yти нaзваний станoм Hapoдy взaгaлi.

flщiвництвo кpи€ в сoбi вeликy кiлькiсть тpетЬoгo стaнy й 6aгaтo iнoзeмцiв
<...>, але двopянстBo сKЛaдa€ нaй6iльшy чaстинy дyхiвництва.

flвopянствoм називaютЬ тиx' Хтo кopисry€тЬся пpивiлеем нe сплaчyвaти пo-
дaткiв i зo6oв'язaнi нести лишe oсo6исry вiйськoвy служ6у' flo склaдy двopЯHстBa
вxoдятЬ i пpинци, i бapoни.

Tpетiй стaн склaдa€тЬся з людей пepa, яких нaзиBaютЬ тaкoж людЬми дoвгoi
мaнтii, кyпцiв, peмiсникiв, плебeiв i сeлян. Тoй iз людей мaнтiir, xтo мae сryпiнь пpe-
зидентa абo paдникa aбo Ma€ сxoжe зBaHня, ста€ двopянинoм i пpивiлеЙoвaHим
зaвдЯки свoTй пoсадi тa Bвaжa€тЬся тaким yпpoдoвж сBoгo жИття.

Kyпцiв, яких y нaшi днi ввaжaють пaHaми гpoшoвoгo 6aгaтствa, yсiлякo yлeщy-
ють i yпaдaютЬ кoлo ниx, aле нiякими пepeBaгaMи й гiднiстю вoни нe кopисryютЬ-
ся, тoмy щo бyдь-якa тopгoвелЬllа дiяльнiсть ввaжa€тЬся негoжo|o для двopянствa.
Boни, тaким чИнoM, нaЛeжaтЬ дo тpeтЬoгo стaнy: сплaчyютЬ пoдaтки тaкi сaмi, як
i нeшляxетнi тa сeлян|L a стaнoвИщe oстaннix нaйвaжчe, oскiль(и ix oднaкoвo
yтИскyютЬ i кopoль, i двopяни.

1. 3a якими кpитepiями aвтop oцiнюс велин дepжави? 2. Якi стaни видiлeнo
в дoкyмeнтi? 3. Якi змiни в стaнoвищi стaнiв y дpyгiй пoлoвинi ХVI ст. BизнaЧeнo
aBтopoм?

HaйбiльIп BIIлиBoBoIo чaсTиIIoю EaсeЛeIIIIя Фpaнцii нa IIoчaTкy
ХVI ст. булo двopяI{сTBo. Boнo нe пpaгIlyлo lleзaлe}I(нoстi i нe пepe-
Iшкo,ц}кaлo IIoсиЛeIIнIo ЕсopoлiBсЬкoi BЛaди B кpaiнi. Cтaнofr,rщe IIpи-
вiлeйoвaнoГo сTaнy B цelrTpaЛiзoвaнiй .цеp)Iсaвi йoгo влarштoвyвaлo'
oсItiЛЬки /цBopяIIи oтpиtvlyBaЛи BeЛичe3IIy плaтI{Io' пellсii' пoдapyllки
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вiд кopoля. Baлиrпалoся лиIIIe кiлЬкa poдiв стapoi знaтi (Гiзи, Бyp-
6oни, Moнмopaнсi), якi щe збepiгalIuI в,eЛuII<!тй вплив i гypтyвaли дoв-
кoлa сeбe IIpиxилЬIIикiв сеpeд сepeднix i дpiбниx дBopяII. ,(вopянствo
в цeй чaс скЛaдaлoся t двoх сaпIoстiйниx BepсTB - сTape i нoвe двo-
pяIIсTBo. Пoчинaroчи вiд сepeдини ХV сT. дo склaдy сIlalцкoBoгo' po-

дoвиToгo lцBopяIIсTBo, Щo пoxo'циЛo зi стapoвиIIIIиx pицapсЬI(иx poдiв,
BJItтBaJIvIcЯ' зaмorкнi гopotяIlи (кyпцi, цexoвi мaйстpи), якi кyпiвлero
чи чepeз кopoлiвськy милiсть oтpиryIyвaли .цBopяIIствo aбo пoсaдУ Bи-
сoкoгo pallгy. Biдтeпep IdaзaJIи' щo e <1вopяl|u |una?u> (<двopянИ, Щo
IIoxoдяTь iз двopянсЬItoгo potУ)) i нoвi )вopянu.

Piзниця. мiэк стapим i нoвим двopяIIств,olvl пoл,ягaлa y вiдсут-
нoстi piвниx пpивiлеiв. Hoвий дBopяIIиII нe бyв зoбoв'язaний нeсти
вiйськoвy слyrrсбy, якa заJIиIIIaJIaсЯ. пpивiлeeм poдoBитoгo дBopяIIсTBa.
Biйськoвa слyжбa звiльнялa спадкoBe дBopяIIсTBo вiд сплaти IIo,цaт-

кiв. Hoвe .цBopяIIсTBo Ire спЛaчyвaЛo пoдaткiв, ЛиIIIe якщo зaлиIIIzlЛo
сBoIо IIoпepeдIIю тopгoBeльIIу aбo фiнaнсoвy дiяльнiсть.

TTTляx y двop,яIIcTBo чepeз Пoсaди B ,цep)IсaBIIolvIy aпapaтi бyв
нaйпorпиpeнirпим. Ha пoчaткy ХVII ст. y Фpaнцii склaлaся чисЛeIIнa
BepстBa чиIIoвIIицЬIdoгo дBopянстBa' якe llatивaлtl <,OвopянcfrlвoJуI Jwaн.

mit,l . Boнo скyIIoByBaлo зeшrлi poдoBитoгo дBopяI{сTBa, Щo poзopилoся
пiд uaс <peвoлroцii цiн>' Пoe/цнyк)чи сBoIo дiяльнiсть y дeprкaвнiй
слyжбi t двopяIlсЬttиlvl ЗeшIЛeвoлoдiнням.

У xvI-xVII ст. y Фpaнцii фopмувaлися pиIII(oBi вiднoсини.
Ifeй пpoцeс вiдбyвaвся .цoситЬ пoвiльнo: зaBa}IсaЛи фeoдaльнi пepe-
}I(итки' стaнoвi пpивiлei tBopяIIсTBa i дyxiвницTвa' вiдсyтнiсть пoлi.
TичIIиx пpaB y пiдпpиeмцiв. Хapaктepнoю pисolo ToгoчaсIloi Фpaнцii
булo зpoстaння кiлькoстi taшIorrсIlиx пiдпpиемцiв-буpжсya.

oсepeдкawrи фopмyвaI{IIя l{oвиx вiднoсин cTaBaJIvI мiстa. Taк,
щeнтpoм poзBитIсy пapфyмepii, rовeлipнoi спpaви, BигoTqBЛeIIIIя сIсля-
IIoгo lloсyдy, NIeблiв, oдягy стaв ПapиэI(' стoлицeю фpaнцyзькoгo tpy-
I(apсTBa i бaнкiвськoi спpaви - Лioн. Чoтиpи patи IIa piк тyт вiдбу-
вaлися слaвнoзвiснi Лioнськi яpмapки' y яIсиx 6paли yчaстЬ купцi
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з yсiei €вpoпи. Пiд vaс здiйснeння TopгoBeЛьIIиx ollepaцiй кyпцi пo-
чaЛи BикopисToBУBaти зarvriсть ryIeTaЛeBиx гporпeй письмoвi кpедитнi
зoбoв'язaння. HaйбiлЬIIIиivI пopтoBиlvl rvriстoм, чeper якe здiйснIоBaЛa-
с.f сepeдзeшIllolцopсЬlсa тopгiвля Фpaнцii, зaлиIIIaвся Mapсeль. Boднo-
чaс зpoсTaЛo зI{aчeIIня зaxiдниx i пiвнiчниx пopтiв, potTaIIIoBaHuIx Ha
yзбepёхсrкi Aтлaнтичнoгo oкeaнy, - Бopдo, Лa-Porшeлi, Haнтa, Гaвpa.

Пoстyпoвo в бiльrшoстi гaлузей фpaнцyзькoi пpoшrислoвoстi мa-
нуфaктypи витiснили цexoBe peмeсЛo. oсoбливo бaгaтo rшaнyфaктyp
iснyвaлo в гaлyзi виpoбництBa сyкнa' лЛяIIих i rпoвкoвиx TкaIIиI{.
Ha Лioнськиx IIIoBкoBих Maнyфaктуpax пpaцIoBaЛo близькo L2 тvтc.
нaймaниx пpaцiвникiв.

Iз poзвиткoшr пiдпpиеlvII{ицTBa й тopгiвлi y Фpaнцii фopшryвaлaся
бypатсуaзiя. Boнa вiдiгpaвaлa tIIaчIIу poЛь y poзBиTкУ екoнoryriки' IIo3и-
чaЛa грoIIIi збiднiлorvl}r <<flBopяIIсTBy IIIIIaгиD, &Л€ ЗaЛиIIIaлaся пoлiтич-
нo бeзпpaвнoтo. oднaк щo бiльrпe зpoсTaЛa мoгyтнiсть бypэrсyaзii, тo
бiльrше BoIIa IПУIсaлa ilIo)ItлиBoстeй BПЛиBaти lra ,цep)rсaBнe lкиття. Bи-
xoдячи зi свoix iнтepeсiв, бypэrсyaзiя пiдтpиrvrувaлa кopoлiBсЬкy BЛaдy
в ii бopoтьбi пpoти сTapoгo дBopяIIсTBa зa eднiсть i цiлiснiсть кpaiни.

Пpoтe пopiвнянo з Aнглieю тa HiдepлaIIдaMи фopшryвaння pиII-
кoBиx вiднoсин У Фpaнцii вiдбyвaлoся нaбaгaтo пoвiльнiшre' пеpeBaхt-
нa бiльlшiсTЬ HaсeЛeI{IIя' як i paнirпe, бyлa зaйнятa в сiльськoмy гoс-
пoдapствi.
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Peфopмaцiя y ФpaнцiT. У 20-тi pp. ХVI ст. y Фpaнцii пovaли
пoIIIиpIoBaтися peфopмaцiйнi iдei. 3apoдJкeнIIя iдeй peфopIvlи

цepкBи y Фpaнцii potпoчaЛoся в гyшIaIIiстичниx кoлax. Пaлкишr пpи-
xильIIикoNI iдei oнищeIIIIя цepкви бyв впдaтниtrt гyпraнiст Лeфeвp
д'Етaпль (1450 чи 14бб-1536 чи 1539), якtтIт BикЛaв свoi пoгляди
нa. peфopмy цepкBи щe 1512 p. Biн пepIIIиM сфopIиyлrоBaв .цвa Bи-
знaчaльнi IIpиIIциIIи мaйбyтньoi Peфopмaцii - BипpaBдaIIня вipoтo
й нeoбxiднiсть визнaння Cвятoгo Письмa eдиIIиМ дэrсepeлoшI peлiгiй-
нoi iстини. Toдi яс вiн poзIIoчaB пepeклaдaти Бiблiю фpaнцyзькoro
lvloBolo. Лефeвp сBorIо дiяльнiстro пiдгoтyвaв Peфopмaцitо, xoнa сaм
i нe стaв пpoтeстaнтoМ.

Beликий Bплив IIa poзвитolt пpoтeстallTизlvly y Фpaнцii мaлo
пoIIIиpeIIЕя iдeй Лroтеpa. У Пiвдeннiй Фpaнцii t,явилoся чишIaлo
IIpиxиЛьIIикiв кaльвiнiстськoгo вчeIIIIя' яI(иx IIatивaлvт zуfeнorLaльu
(тoвapипri). Пpoтe бiльrшiсть фpaнцyзiв кaльвiнitryr нe пiдтpишIaлa.
Haсeлeння пiвнoчi кpaiни, y ToMy числi Пapихсa, зaлиIIIaлoся пpи-
xильIlикaми lсaтoЛицизMy. Ha вiдIlriнУ Biд Hiмeччини' IсaтoлицьIсa
цepкBa y Фpaнцii пiдкopялaся кopoлIo тa 6улa сиMBoлolu нaцioнaль-
нor еднoстi кpaiни.

Itopoль Фpaнцiск I yпpoдoвlк тpиBаJIoгo чaсy нe ЧигнLIB llepeшкoд
пoIIIиpеIIIIro peфopмaцiйниx iдeй, oскiльки пiд uaс бopoтьби пpoти
Itapлa V кopистyвaBся пiдтpимкorо нiшreцькиx князiв-пpoтeстaнтiв.
Пpoтe в сepeдинi 1530-x pp. вiн пoчaB пepeслiдyвaти пpoтeстaнтiв.
У 1535 p. бyлo зaapelштoвaнo 300 пpoтeстaнтiв i 35 taсytжello 

'цo cпa-
ЛeIIIlя. Iз 1540 p. в кpaiнi poзгopнyлa дiяльнiсть iнквiзицiя. Hoвий
кopoлЬ Гeнpix II y пepIпий piк сBoгo пpавлiння сTBopиB для бopoтьби
пpoTи кaльвiнiстiв спeцiaльнy <.BoгняI{y пaЛaтуD' яIсa зa пeprшi тpи
poки дiяльнoстi yxBaJIилa 500 звинyBaчyBaJIЬIIиx виpoкiв. Aлe цe нe
MoгЛo зyIIиIIиTи IIoIIIиpeIIня peфopмaцiйниx iдeй y Фpaнцii.

Пpинини й пoчaтoк rpolt4aдян(ькиx вiйн. Ha злaмi 50-60-x pp.
ХVI ст. Фpaнцiя зatIIaBaJIa тяжкoi ltpиtи. Poзpaxyнки фpaн-

цyзЬIсиx дBopяII нa BoeIIнy tдoбич, нoвi зeшrлi Ta пoсaди внaслiдoк
Iтaлiйськиx вiйн IIe BиIIpaBtaJIuIcя..(o тoгo Jfl <peвoЛIоцiя цiн> пpи-
вBeЛa дo piзкoгo зМeIIшIeIIня ixнix пpибyткiв. У цiй ситyaцii peфop-
rшaцiйнi iдeaли пpивaблrовaлидBopяIIсTBo llaсaмпepeд мorкливiстrо
зaxollити цepкoвнi зeмлi. Boднouaс тi, хтo taJIиIIIaBся вipними l(opo-
лrо й кaToлицьItiй цepквi, poзpaxoByвaли oтpишraти y BиIIaгopoдy ta
свoro вipнiсть вoлoдiIIIIя сyпpoтивникiв.

oднaк бiльrпiсть фpaнцyзькoгo tBopяIIствa poзмipltoByвaJla' lцo
якoгo yгpyпoBalrllя пpиеtllaтися з бiльrпoro вигotolo для сeбe. Ha
voлi пpиxильникiв кaToлицЬI{oi цepкви сToялa poдиIla лoтapинзЬIdиx
гepцoгiв Гiзiв. Bo*tдяшrи гyt'eнoтiв бyли пpинцI{ t poдини Бypбoнiв,
яким IIaЛeэIdaJIo кopoлiвствo Haвappa нa кopдoнi Фpaнцii тa Tспaнii.
o6идвa yгpyIIoBaIIIIя спиpaлkтeЯ' Ha пiдтpимкy iнrпиx tep}I(aв. Кaтo-
ликiв пiдтpимyвaB lсopoлЬ Iспaнii Фiлiпп II, кaльвiнiстiв - aнглiй-
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сЬIсa rсopoЛeBa оЛизaBeтa I, нiмeцькi князi тa rшвeйцapцi. Mirtс циMи
.цBoшIa yгpyIIoBaIIIIяMи й poзпoнaЛИcЯ.вitтни, якi тpивaли 36 poкiв
(1562-1598) i дiстaЛи IIaзвy eуfенorncьrcuх (pелieitt,нuх), aбo epoмa-
1янсьlсuх вitlн. IIplтнul1aIv.vr вiйн бyлo taгoсTpellня peлiгiйнoi бopoтьби
ryrilк кaтoликaшIи й кaльвiнiстaми тa yсIслa'цнeння пoлiтичнoi ситyaцii
у Фpaнцii нa шreэrсi 50-60-х pp. ХVI ст.

Haпepeдoднi вiйни фpaнцyзькттй уpяд IIaMaгaBся IIpoBoдити
пoлiтикy вipoтepпишroстi. Iз MeToк) дoсягIIeння кolvlпpoшIiсу мi;tс кa-
ToЛикaMи i кaльвiнiстaми 1560 p. в opлeaнi пiсля 75-piuнoi пepepви
бyлo зiбpaнo Гeнepaльнi rптaти. Aлe пpиlvlиpити Bopoгyloнi rтopoни
IIe B.цaЛoс'я.

Пpивoдoм дo Ьiйни сTaЛo вбивствo гyfeнoтiв y мiсте.rкy Baссi.
Геpцoг Гiз 1 бepeзпя 1562 p., пpoirкд,кalочи зi свoiпr зaгollolvl чepeз
IIЬoгo' I{aпaB нa гyt'eнoтiв, якi зi6paлися вiдпpaвляти бoгoслyrrсiння.
Бyлo вбитo 23 oсo6vт тa мaйlкe 200 пopaнeнo. Кaтoдицький Пapиж
зyстpiв Гiзa як гepoя. Фpaнцilo oxoIlилo пoлyм'я вiilттlvт.

Пepшi teсять poкiв нe 6ули oсoбливo )I(opсToкиMи. oбидвa yг-
pyпoBaнIIя нaшIaгaлися пiдкopити сBo€Мy впливoвi I{opoJIя Кapлa IХ
(1560-1574 pp.). Maти IсopoJIя Кaтepинa Meдiнi, пiдстyпнa й xитpa
хсiнкa, yмiлo UIaIIeBpyBaлa мiаrс IсaтoЛиIсaMи i гyt'eнoTaми' дoмaгalo-
чись ix пoслaблeнIlя y BзaeNIнiй бopoтьбi. Boнa I{e зупиIIялaся llepe,ц
oтpУrIIII,яшt i вбивствorш свoix вopoгiв. ПoмiтивrшИ, Щo вoясдь гyt'е-
нoтiв Кoлiньi MaB вплиB нa lСapлa IХ, Meдiui виpirпилa yсyнyти йoгo
pyкaми гepцoгa Гiзa. Boнa IIaMoвилa кaToлиItiB tIIищити всix пpoтeс-
TaIITсьIсIutx вolкдiв, якi зiбpaлvrcя' B Пapижi з IIaгoди вeсiлля Bo'I(дя
гуfeнoтiв Гeнpixa Бypбoнa iз сeстpoтo кopoля Mapгapитoro 24 сepпня
L5,(2 p., y tеI{Ь сBятoгo Bapфoлoмiя.

BаpфoлoмiТвськa нiи. Кaтepинa Meдiнi пepeкollaЛa ltapлflХ, щo
гyt'eнoти xoчyть tтoгo в6уттут. Haлякaний кopoль tpaдиB aдмipa-

58

лa lСoлiньi тa пiдтpимaв кaтoликiв.



5 7. Фpанцiя |

Пiдписaння Haнтськoгo едиKтy

Haпepeдoднi дня сBятoгo Bapфoлoмiя мilк 2-тo тa 4-rо гoдинaми
нoчi' 24 сepпЕя L572 p. tal(aЛaTaB дзвiн нa Ceн-}IСеpмeнськiй дзвiницi.
Йoгo пiдтpuINIaJIИ всi цepкви Пapиrrсa. I{е стaлo сигнaЛoM дЛя Е(aтoЛи.
кiв. Бyдинки гyt'eнoтiв бyлo зaздaлeгiдь пoмiчeнo бiлутми xpeсTaryIи.
Гyt'eнoтiв у6ивaли бeззбpoйниMИ, У лiхскax, нe rкaлiroчи дiтeй i экi-
нoк. Aдмipaлa Itoлiньi бyлo вбитo, iнrпиx вorrсдiв гyfeнoтiв вм,УcутJIут

пpиilн.яттт кaтoЛицьIсy Bipy. Piзaтrинa TpиBaлa щe кiлькa днiв i в iн-
rшиx мiстax Фpaнцii. Пpoтягoм дBox Tи}Iснiв пiсля Bapфoлoмiiвськoi
нoчi пo всiй Фpaнцii бyлo BиI{ищeIIo пoнaд 30 тис. пpoтeстaнтiв.

Haслiдки Bapфoлoмiiвськoi нoчi виявилися iнrшишrи, нilк oui-
IсyBaЛa Itaтepинa Meдiчi: вiйнa мirк кaтoлицькиM i гyt'eнoтсЬItиNl
тaбopaшrи сIIaЛaxIIУЛa з I{oBoIo сиJIoIo. Гy/eнoти poзгopllyли бopoтьбy
зa зIvriнy кopoлiвськoi динaстii тa ствopили L576 p. нa пiвднi Фpaн-
цii спpaвжнrо гyt'eнoTськy ,цep)I(aвУ - ItoнфеOеpaцiю 3 oкpeмиMи
opгaIIaMи пpaвлirrня' IIoдaткaNIи, вiйськoм. ii oчoлив Гeнpix Haвap-
pський.

Itopoлeм Фpaнцii пiсля спlepтi Itapлa IХ стaв Гeнpix III (|5т4-
1589 pp.). BiдсyтнiстЬ y нЬoгo нaщaдкiв пepeTвoploвaлa Гeнpixa Ha-
BappсьIсoгo нa нaйвipoгiднirшoгo кallдидaтa rra IIpeсToл. Morкливiсть
IIoяBI.t кopoл.я-гyt'eнoтa спollyкaЛa кaтoликiв .цo aктйвниx tiйт.
У 1585 p. бyлo ствopeнo Лieу - фeдepaцiю кaToЛицьtсиx мiст. Ha
чoлi Лiги стaв Гeнpix Гiз, якутfl BисyIIУB пpeтeнзii нa фpaнцyзькy

У тi днi зaгальнoi нeнaвистi дo пpoтeстaнтiв виняткoм BV|яB|Алaся пoвeдiнкa ryбep-
нaтopа мiста Байoнни на пiвднi Фpaнцii вiкoнтa д,opтeса. У вiдпoвiдь Hа нaкaз
Kopoля зн|АЩ|Ат|A в мiстi всix гyreнoтiв вiн заявив: <Baшa Beличнoстe! У вipнoмy
Baм мiстi Бaйoннi живyтЬ слaвeтнi чoлoвiки i пopяднi жiнки, xopo6pi сoлдaти
i пpaцелюбнi peмiсники, якi лaднi вiддaти жИття зa Baшy Beлиннiсть, aлe я не
зHaИцJoв |3-пoм|ж Hиx жoд|-|oгo Kaтa).
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тЕMA |V. зAX|дHo€BPoпЕЙсЬK|ДEP)|GBИ B XvI- пEPtllIЙ пoЛoBИH| xV||ст. I

tсopoнy. .(o Лiги yвiйrпли пiвнiчне дBopяIIстBo й мiстa пiвнoчi нa
чoлi з Пapиrкeм. Кpaiнa poзEсoЛoЛaся IIa двi vaстини: гyleнoтський
пiвдeнь i кaтoлицькy пiвнiн. oбидвi чaстиIlи вeли бopoтьбy Irлirк сo-
бolo й Bo,цI{oчaс BистУIIaли IIpoTи кopoЛя.

3aвepшeння гpoпnaдянGЬкиx вiйн, Iз зaгoсTpelrням бopoтьби шriк
гуt'eнoтськorо Itoнфeдepaцiеrо тa кaтoЛицькolo ЛiгoIo Фpaнцiя

дeдaлi бiльrпe IIopиIIaЛa y пpipву бeзвлaддя. Кopоль Гeнpix III вия-
BиBся IIeспporvIoхсIIиM кolrтpoлIoBaTи ситуaцirо. Гeнpix Гiз вишraгaв вiд
кopoЛя пoзбaвити Гeнpixa Haвappськoгo пpaBa IIa нaстyIIHицTBo Пpe-
сToлy. Кopoль y вiдпoвiдь oгoЛoсиB IIpo poзIlyск Лiги i викликaв дo
Пapиrкa вiйськa. Гiз пiдняв llapoд Пapиэкa нa бopoтьбy пpoTи кopoля.
Пoвстaнцi yспirшнo пpoтидiяли вiйськaм. IСopoль Гeнpix III пiсля
вбивствa Гeнpiхa Гiзa втiк З oтOчeIIoгo Пapиэкa IIIуI{aти дoПolvloги
в Гeнpixa Haвappськoгo. КopoлЬ yклaв сorоз iз гyfeнoтaми i з ixньoro
.цoПoryIoгolo здoбyв Пapиэк. Aлe нeвдoвзi Гeнpixa III вбив фaнaтик-
лiгiст, який сxoвaв oтpуeний нilrс пiд чepIIечoIo pясoю. У ФpaнцiI встa-
IIoBилoся бeзвлaддя. Кopoль Iспaнii Фiлiпп II i Пaпa Pимський oбгo-
BopIoвaJIи шrorкливiсть oбpaння кopoлeшI Фpaнцii iспaнськoгo пpиIIцa.

Haлякaнi ситyaцiеro в кpaiнi, дBopяIIствo тa буpжyaзiя пoгo-
t)IсУBaлися виtIIaти lсopoЛeм Гeнpixa Haвappськoгo' aлe вимaгaли вiд
нЬoгo IIaBepIIyTися IIa кaтoЛицизм. Гeнpix вiдпoвiв IIa цe слoвaПIи'
щo вiдpaзy cTaJIuI |<pИIIaTuINIут: <(гIapиlrс вapтий мeси!,> (мeсa - IсaTo-
лицькa цepldoBlra вiдпpaвa) i пoгoдився стaTи кaтoлиItoМ. У 1594 p.
вiн стaв кopoЛevl Гeнpixorш Iv (1594-1610 pp.).

Гyt'eнoтськi вiйни зaвepIIIилися Bи,цaIIIIям y 1б98 p. Haптськoгo
e,циIстy. ItaтoлицизM BизIIaBaвся пaнiвнorо pелiгiеIo, aЛe гyt'eнoти oт-
pиМaЛи дoзвiл вiльнo спoвiдyвaти сBo.Io вipy тa yтвoploвaти peлiгiйнi
гpoмaди в yсix мiстax, oкpiшr Пapиrкa. Boни lvloгли oбiймaти буд'-
якi дepэкaвнi пoсaди. Як гapaнтiIо здiйснeння цiei Угotи гyt'eнoти
збepiгaли нa пiвднi 200 фopтeць iв гapнiзollaМи тa 25-тутcянну apмiro.
3нaчeння Haнтськoгo eдиItTy ПoлягaЛo B Toluy' щo вiн пoклaв кpaй
вiйнaм мirк гyt'eнoтaМи i кaтoликaшIи' IIa.цaB гyt'eнoтaм свoбoдy вipo-
спoвiдaння тa ii гapaнтii.

Пiднесeння Фpaнцif зa Гeнpixа lV. Гeнpix IV дiстaв у фpaнцyзiв
пpiзвиськo <<дoбpий КopoЛЬ>. Пpи ньoмy бyлo /цal{o лaд гoспo-

'цapсTBу кpalllи' якe зal{eпaЛo ta poки в1иII, yвeteнo нaгЛяt 3a 30и-
paEIIяlvI пoдaTItiB' пo/цaTки t I{aсeлeIIня бyлo BIIopя/цкoBaнo i змeнrпe-
нo. Фpaнцyзи зaпarvr'ЯTaJI!т вислiв кopoля пpo тe' щo дoбpoбyт y Фpaн-
цii нaстaне тoдi, Itoли B I(o)+сIIoгo сeляIIиIIa в нeдiлro B гopщиtсУ Ba-
pиTиNIeTься кypкa.

Haвeдeння лaдy y збиpaннi пoдaткiв тa здiйснeння зaxoдiв,
сIIpяlvIoBaIIиx IIa вiдбyдoвy i poзвитoк eкoнoмiки, 6ултт йсa..'epeд
пoв'язaнi в дiяльнiсTIо ПepшIoгo мiнiстpa Фpaнцii Croллi (1560-
164r).
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5 7. Фpaнцiя

cюллi вважaв, щo вiднoвити екoнoмiкy Фpaнцi.f мoжнa лиulе 3a спpияння poзвИт-
кy сiльськoгo гoспoдapстBa. <Piльництвo' - Kaзав пepший мiнiстp, - е спpавжнiми
кoпaлЬнями i пepyaнськими скapбaми Фpaнцii)l. Biн yвaжaв, щo poзвитoк сiлЬсЬ-
кoгo гoспoдapствa пoчнeтЬся лИшe пiсля змeншeння тягapя пoдаткiв, сплаЧyвaниx
фpaнцyзькими сeлянaми. Тoмy зa нaкaзaми Cюллi 6yлo впopядкoвaнo i зменшeнo
стяГHeння пoдaткiв iз селян, скaсoвaнo бopги за пoпepеднi poки. 3aвдяки тoмy,
щo пepший мiнiстp сyвopo Kapaв тиx збиpaнiв пoдаткiв, якi нaмaгaлися пpИBлaс-
нювaтИ'iх, нdдxoджeння гpoшей дo кopoлiвськoi скap6ницi нe зменшилoся. Сюллi
здiйснив й iншi зaхoди:6улo opгaнiзoвaнo oсyшyвaння 6oлi1 деpжава спpИяла
пoшИpeнню нoвиx кyлЬryp $укуpудзи' бypякiв, кopмoвиx тpaв).

Уpяд Гeнpixa IV пpидiляв Beликy yBaгy й poзвиткy вiтчизнянoi
пpolvlисЛoвoстi. Peмiсникiв бyлo звiльнeнo вiд oбшrerrteнь нa poзBитoк'
щo нaкЛatalIvlcЯ' цexoBиrvlи сTaтyтavlи' сTBopeнo сIIpияTлиBi yшroви
для poзBитку мaнyфaктypЕoi пpo-
MислoBoстi. Увeзення iнoteП[Irиx IIpo- Mepкaнтилiзм - eKoнoмiннa пoлiтика дo6и
lvlисЛoBиx виpoбiв бyлo oбMe)Iсeнo, стaHoвЛенHя кап|тал|змy, щo хаpактepи3yBa-

a BивeзeIIня Biтчизн.янoi сиpoви;дИ зa- лася aKтИвHИM втpyчaнням деpжaBИ в гoс-

бopoнялoся. Iз кopoлiвськoi скapбницi :."ill._:* 
*1'", стИMyлювaнням зoвнiшньoi

нaвiтЬ IIa/цaBaлися субсидir 'o,oд"p"* I"-ll]]]:-l3::'Т::::1 пoгpa.yвaннями

мaнyфaктyp tЛя potlllиpeнн" 
'"poo- 

| тoPгoBелЬними вIЙнaми.

IIицтвa. З'явилиcя пpивiлeйoвaнi кo-
poлiвськi пгaнyфaктyPи, Щo BигoтoBляЛи IIIoBк' фaянсoвi втлpoбuт,
пapфyми. Пoлiтикa, якy здiйснIоBaB для вiдpotшtel{I{я eкoнoшriки
Фpaнцii ypяд Гeнpixa IV, Maлa xapar<Tep л4еp|санmuлiзlwу Ta пpoTeк-
цioнiзмy (зaxистy) Bлaсниx виpoбникiв.

Cвorо зoвнirпнrо пoлiтикy Гeнpix Iv
сIIpяшIoByBaB Ea yспirпний poзвитoк ta-
мopськoi тopгiвлi. Ba йoгo пiдтpимки бyлo
вiдкpитo Cxiднoiндiйськy TopгoвeЛЬI{y IсoM-
пaнirо. У 1604 p. poзIloчaлaся кoЛolliзaцiя
фpaнцyзaмтл Кaнaдtт - eкспe.цицiя IIIaмплe-
IIa сTBopиЛa тyт пepшIy кoлoнirо.

Гoдoвними BopoгaNIи Фpaнцii y €вpoпi
Гeнpix IV ввaжaв iспaнськиx i нiмeцькиx
Гaбсбypt'iв. Biн нaшraгaBся пpoтидiяти сПpo-
бaм iспaнсьI{oгo lсopoЛя Фiлiппa II пpиду-
IJIиITиI Peфopмaцirо, poзyмiroни, Щo пoси-
JIeI{IIя Iспaнii зaчiпaтимe iнтepеси Фpaнцii.
Bвaэкarочи вiйнy з Гaбсбypt'aпДи IleMиII)rчoIo'
Гeнpix IV i Crоллi eнepгiйнo гoTyBaлися дo
нei. Пpoтe в potпaлi пiдгoтoвки to вiйни
Гeнpiхa IV булo вбитo. 14 тpaвня 1610 p.
IdopoЛь taгиI{УB вiд киндlкaлa фaнaтичIloгo
кaToЛикa Фpaнсya Paвaльякa.
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3мiцнeння a6сoлютизMy зa Piшeлье. Eнepгiйним llpoдoыIсyвaчeп[
спpaви Гeнpixa IY стaв пeprпий мiнiстp кopoЛя Людoвiкa ХIII

(1610-1643 pp.), кap.цинaл гepцoг Pirпeдьe (L5s5-7642)..

PIшелье нapoдИBся в нe6агaтiй двopянськiй poдинi. Cпoнaткy хoтiв всryпити дo
вiйськa, aлe пoтiм виpiшив слу)|<|^ти цepквi. У 23-pivнoмy вiцi стaв епискoпoм. Maв
нea6иякi лiтepаrypнi здi6нoстi. дiстaв дo6py oсвiry бyв чeстoлю6ним тa eнepгiЙ-
ним. Koли йoмy випoвнилoся 3a poкiв, став кapдинaлoм. |з 1624 p. - ЧлeH
Kopoлiвськoi pади, згoдoм - пеpший мiнiстp Фpaнцi"f (гoлoва ypядy). Упpoдoвж
18 poкiв фaктиннo пpaвив Фpанцiею зa нepiшyнoгo Людoвiкa Х||t. Як влyннo зayвa-
жив oдин iз сyнaсникiв кapдинaлa, <<Людoвiк ХIII лишe Hoсив Kopoнy, a Piшeльс
мaв скiпeтp>'

oднипл iз гoлoвниx зaBдaIIЬ кapдиIтaЛ yBa-
}IсaB пoсиЛeI{I{я aBтopиTетy кopoлiвськoi влaди.
У свoeмy <.Пoлiтичнovry зaпoвiтi>, скJIaдeIIo-
lvly y вигЛядi листa дo кopoЛя, Pirшeлье писaB:
<.I(oли Bи, Baшra Beличнoстe' BиpiшIиЛuI BuIяBurTuI
мeнi вeликy дoвipy в yпpaвлiннi Barшими спpaвa-
ми, гуleнoтvт дiлvтли дep)IсaBУ з Baшrи, a вeльмoэкi
IIoBoдиЛися тaк' нaчeбтo нe бyли Baшrиryrи пiддa-
IIиMи. Moero пepшIolо пfieTolo 6улa вeлин ltopoля'
шrorlо дpyгolо ryIeToIo бyлa мoгyтнiсть .ЦeP}Iсaви>.
.(ля дoсягнeIIIIя цьoгo Pirшeльe тIpufiIvIIfИB скли-
кaнI{я Генepaльниx rштaтiв i oбмeжсив пpaвa Пa-
pиtЬкoгo пapлaшIeIITy.

Haгaльнoro пoтpeбoro, без виpirшeння якoi
Фpaнцiro нe MoJiЕсIIa бyлo ввarкaти цiлiснolо дep-
)I(aBoIo пiд нeoбмe)fiellolo BЛaдoIо кopoля, бyлa
лiквiдaцiя гyt'eнoтськoi pеспyблiки нa пiвднi
кpaiни" Biйнa пpoTи гyreнoтiB, щo poзпoчaлaсЯ
1'620 p., тpиBaлa вiсiм poкiв i зaвeprпилaся IIepe-
Мoгolo кopoлiвськoi apмii. Фopтецi гyt'eнoтiв бy-
лo зpуйнoвallo. У 1629 p. бyлo пpийнятo (EдиIст
ПtилoсTi))' зa якиlvl гyleнoтaм /цo3вoлялoся спoвi-
дyвaти ixнrо вipу, aлe зaбopolIялoся мaти гapнi-
зoни i фopтeцi.

Itapдинaл poзгopllyв piпIyЧУ бopoтьбy IIpoTи
стapoi poдoвитoi apисToкpaтii. Усix, xтo нe бa-
экaв пiдкoploBaтися кopoлiвськiй влaдi, бyлo вiд-
IIpaBлeIIo y BигнaIIня aбo зaсyt}rсeнo, ixнi зaшIIси
зpуйнoвaнo. Пiд зaгpoзolo сшrepтнoi кapи бyлo
зaбopoнeнo дyeлi - IIoeдиHки мirтс дBopяIIaMи.
,(ля викoнaння свoix piпreнь нa мiсiд'яx кapди-
IIaл peopгaнiзyвaв систe]!Iy yпpaвлiння i зpoбив ii
заЛe)IсHoю вiд кopoля. У пpoвiнцii пpизнaЧaJlvIcЯ'

Людoвiк Х|||, yвiннaний
бoгинeю пepeмoгИ
Biктopiсю
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iнmенОal+rnu - кopoлiвськi ypядoвцi, якi пoвнiстro вiдпoвiдaли зa
IIaдxoд)IсeнIIя пotaTкiв i стaн спpaв y пpoвiнцiяx.

B eкoнoмiчнiй пoлiтицi Pirпeльr дбaв IIpo porBитoк тopгiвлi,
сIIpияB зaсIIyвaIIнIо TopгoBeJIьIIиx кolvlпaнiй (зa poки йoгo пpaвлiння
бyлo ствopeнo 22 тaкi кorvrпaнii). Caм Pirшeлье бyв гoлoвниlvl yчaсIIи.
кo1ш тopгoBeльнoi кoмпaнii <Hoвa Фpaнцiя,>, якa здiйснIоBaлa кoлoнi-
зaцiю фpaнцyзaшrи ltaнaди. 3a Pirшeлье Фpaнцiя poзпoчaJla стBopIоBa-
ти свoк) кoлoнiaльнy iмпеpiro' Beсти сyпeplrицTвo й бopoтьбy пpoти
AнглiI тa Гoллaндil зa зaxoIIлеIIIIя IIoBиx тepитopiй.

У зoвнirпнiй пoлiтицi пepIпий шriнiстp poбив yсe, щoб пiднeсти
IIpeсти}It свoei кpaillи y eвpo[eйськиx сПpaBax. ii гoлoвниIvl BopoгoNI
y €вpoпi вiн yвaакaв rспaнiro, тoмy пiдтpиtvlyBaв ii вopoгiв - нiмeць-
киx пpoтeстallTсЬIdиx князiв, Гoллaндiro, ,(aнiro, IIIвeцirо. У 1635 p.
Фpaнцiя BTpyтIaлaся в Tpидцятилiтнrо вiйнy. Baвдяки /ципJIoп[aTич-
нolvly NIистeцTBy I{ap/циIIaлa Фpaнцiя дoMoгJIaся пoслaблeнIlя BIIЛиBy
Iспaнii y €вpoпi.

'{ля пpoвe,цeнIrя свoеi пoлiтики Pirпeльe пoтpeбyвaв бaгaтo кorrr-
тiв. Пoдaтки tpoсли в дeкiлькa patiB, щo нaIIpиI{iнцi 30 - нa IIoчaт-
кy 40-x pp. xvII ст. IIpизBeлo /цo чисЛeIIIlиx сеЛяI{сЬкиx вйстyпiв.

Beликy yBaгy кapдиIlaл пpидiляв Taкoэrс poзвиTldy IIayки' кyль-
тУPи, aлe BишIaгaв вiд дiянiв lсyЛьтypи пiдтpимки йoгo пoлiтикuт. Зa
Pirпeльr y Фpaнцii з 1631 p. Iloчaлa BvIхotuITuI Пepшa гateTa. ICapди-
IIaJI сaМ IIисaB дo нei стaттi, a гateтa BиxBaЛяЛa yспiхи йoгo пoлiтики.

Bиснoвки
У xvl ст. y Фpaнцii poзпovaлoся фopмyвaння aбсoлroтнoi шro-

нapxii, яI{a дoсягJIa BеpIIIиt{и сBoгo posBиTкy в дpyгiй пблoвинi
ХVII ст.
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тЕMA IV. зAXIДHoсBPoпEЙсЬK|ДЕPжABИ B xVI - пЕPшIЙ пoЛoBИHI xVI| ст.

У paннiй Hoвий чaс yнaслiдoк змiн y сTpyltTУpi двopянствa
вoнo пoдiлuIЛocЯ нa стape двopяIIств9 (<(дBopян IIIпaги>) i нoвe
дBopяIIсTBo (звиvaйнi двopяни i <<{BopяIIи мaнтii>).
Пorшиpeння y Фpaнцii iдeй Peфoprvraцii викликaЛo B кpaiнi
lли6oкvтtт poзкoл vriхс ii frpИxuIIIЬЕИIсaшIи тa IIpoтиBIIиIсaMи' IIIo
спpичинив тpивaлi гporua.цяIlськi вiйни.
Гeнpix IV rшвидкo вiднoвив зpyйнoвaнe тpивaЛиNIи вiйнaшrи гoс-
пotapстBo Фpaнцii, г.ocuIJIuIB сBoIо Bлaдy i мiжнapoдltvтiт aвтopи-
тeт кpaiни. 3a пpaвлiння Лrодoвiкa ХIII йoгo пeprпий шIiнiстp
Pirпeлье дoмiгся зIIaчIIoгo зlriцнeння aбсoлroтизмy y Фpaнцii.

+

*

Е 
3aпитaння i зaвдaння

1. llo тaке aбсoлютизм? 2. Koгo нaзLlBaлLl (двopянaмИ мaнтiij>? З. Яку Фpaнцii
нaзИBaлИ пpиxильникiв кaльвiнiзмy? 4. Cкiльки poкiв тpивaли гpoмaдянськi вiй-
ни? 5. Koли бyлo видaнo Haнтський eдикт? 6. llo тaкe меpкaнтилiзм?

7. Якi фaкти пiдтвepджyють фopмyвaння y ФpaнцiT aбсoлютизмy? 8. Якi змiни
вiдбyвaлися y фpaнцyзькoмy сyспiльствi XV| - пеpшoi пoлoвИни ХVI| ст.? Чим
вoни 6ули oбyмoвлeнi? 9. Як вiдбyвaЛoся пoшиpeння pефopмaцiйних iдeй
в кpaiнi? 10. Якими 6улилpинини i пpивiд гpoмaдянсЬкиx вiйн? 11. Якi пoдiТ
дiстaли нaзвy Bapфoлoм[iвськa нiч? Якими 6ули.ii наслiдки? 12. Як зaвepшили-
ся гpoмaдяHськi вiйни в кpaiнi? 13..Qaйтe oцiнкy дiяльнoстi кopoля Гeнpixa |V.
14. 3apaди ниrх iнтepeсiв дiяв кapдинал Piшeлье? oбГpyнтyйтe свoю дyмкy.

15. Складiть тa6лицю <Poзвитoк Фpанцii за пpавлiння Генpixа |V та Людoвi-
ка XI||>.

Kopoль, poки пpaвлiння Bнyтpilшня пoлiтшкa 3oвнilдня пoлiтикa

5 8. !спaнiя
)) 1. щo таке Peкoнкiстa? 2. Як утвopилoся Iспaнське кopoлiвствo? 3. Haвeдiть

фaкти, щo xаpaKтepизyють poлЬ lспaнif y Beликих гeoгpaфiнниx вiдкpиттях. 4. Якi
тepитopiТ вxoдИлИ дo IспaнськoТ кoлoнiaльнoТ iмпеpiТ нa сepeдИнy ХV|| ст.?

lспанiя нa мelt(i xv_xvl Gт.: змiни в eкoнoмiцi та сyспiльствi. Пiс.
Ля ЗaBeprrleння B |492 p. Peкoнкiсти Beсь Пipeнeйський пiвoс-

тpiв, зa BиIIяTIсoM Пopтугaлii, бyв o6'eдн.aниiт' пiд влaдoro iспaнськиx
кopoлiв. IСiлькiсть I{aсeлeнII.я rспaнськoгo кopoлiвсTBa сTaIIoBиЛa
близькo 8 млн oсiб. ХVI ст. iнкoли IIaзиBaIoTь <(сToЛiтт.яМ lспaнii>.
I]e булo зУlvIoBлеIIe Tи}I' щo зaB/цяки вiдкpиттrо Aшrepики iспaнськi
ryIoIIаpxи oTpишIaJIи нeбaчeнi дo тoгo peсypси для здiйснeння свoix
чeстoлIобниx плaнiв. Aлe цi бaгaтствa вiдiгpaлvI t,JIЯ' Iсrйнii бiльrп
нeгaTиBIry poлЬ. Paз нa piк кapaвaни iспaнсьItиx сyдеII пiд нaдiйнoro
oxopoнolо - <(8oлoтиtт> тa <.Cpiбний'> флoти - пepeBotvтлтl. дoбутi в Ho-
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5 8. |спaнiя

вoшry Cвiтi кorптoвнi ryreтaли дo lсшaнii. 3aгaлoшr y ХVI - пepIшiй
пoлoвинi ХVII ст. iспaнцi BиBeзли з Aмepики Пol{aд 180 тис. тoнн
зoлoтa i пoнaд 16 тис. тoнн сpiблa. Beличeзнa кiлькiсTЬ <<детrleBoгo))

toЛoTa сIIpI{чиIlиЛa Tе' щo Iспaнiя нaйбiльrпe сеpeд rBpoпeйсЬIdиx
кpaiн пoстpa}rс/цaлa вiд <<pеBoЛIol{ii цiн>.

Iспaпськi кopoлi Фepдiнaнд тa Iзaбeллa 6ули peBIIиMи кaToЛи-
КaNIu!, пpaгIryЛи викopiнити будь-якy epeсь i дoшroгтися peлiгiйнoi eд-
нoстi у свoix вoлoдiнняx, дe гropяд iз кaтoликaми пpo)IсиBaЛo бaгaTo
МyсУЛЬIvlafl i roдеiв. Iз цierо NIeToIo BикopисToBУBЕrЛaся iнквiзицiя, якa
сTaЛa збpoero B pylсax кopoлiвськor влaди i цepкви IIpoTи iнoвipцiв.
Пeprпoгo yдapy булo зaвдal{o пo eBpeяx. Itopoлiвськиlvl Укaзoм L492 p.
вiд них BишIaгaЛи aбo зIlгiнити вipy, aбo зaЛицIити кpaiнy. 3гoдoIvr
гoнiнь Зatнaли i тi eвpei, щo пpийнflЛи xpисTияIlстBo.

fliсля цЬoгo пepeслiдyвallь зaзII€l'Ли шrусульIvraни. Уся ixня кyль-
тУplra сIIaдщиHa ЗI{ищуBaлaся. БiльIпe Toгo' гoнiнням бyли пiддaнi
i тi apaби, щo пpийнЯ'Л|т хpuIcTияIIсTBo (в Iспaнii ix нaзивaли мopiс-
rcaмu). iм зaбopoнялoся мaти apaбськi iшreнa, poзtvroBЛяти piднolо мo-
BoIo' дoTpиivlyBaтися сBo1Х зBичaiв. ПiзнiIпe шropiскiв yзaгaлi в.uIГrаaIIv|

з Iспaнськoгo кopoлiBсTвa.

Уprrвки зi звiтy пPo 3acyдЛ(eниx iнквiзичiсю дo стPат]r в Ceвiльi в 1579 p.
Пo-пеpше: opбiaн' флaмaндeць... зa пpсlфeсiею палiтуpник, 30 poкiв. Biн спалив
дeкiлькa каpтИH iз зo6paжeнням Гoспoдa Haшoгo |сyса Хpистa тa iншиx сBятиx
i взaгaлi дoтpИмyBаBсЯ вчeння Лютepa, yBaжaючи йoгo дoбpим. Biн, кpiм тoгo,
нaважИвся навчатИ iнших. Biн пoKaзaB сeбe впеpтим, a тoмy 6yв пpoклятий
i пepeдaний пpедставнИкaм свiтськoгo суtУ Д'1я спaЛeння живЦeм iз кoнфiскaцiею
йoгo майна, pyxoMoгo i нepцoмoгo.

Пo-дpyгe: Хyaнa дe Пepeс, пopтyгaлKа... Boнa дoтpимyвaлася юдeйськoi вipи
i збepiгaлa iТ впpoдoвж дoвгиx poкiв, дoтpимyючИсЬ yсix пpиписiв i цepемoнiй,
тИм самИм спoKyшалa iншиx. Boнa виспoвiдaлaся i пpимиpилaся з ЦеpкBoю. Boна
кapa€тЬся вiдлyненням i дoвiнним yв,язнeнням. |T pцoмe i нepyxoмe мaйнo кoн-

фiскyсться...
Пo.тpинадцятe: Хyaн Kopiнeo, мopiск. Xoтiв виiХaти в Беpбepiю. Kapaсться ста

yдapaми p|3oк.
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тЕмA |V.3AXIДHo€BPoпEЙсЬKlДЕPжABИ B xV|- пЕPш|Й пoлoBИHIxV|| ст.

Bигнaння. eвpeiв тa мopiскiв зaвдaлo BeЛичезIIoi тшкoди eкo-
мiщi кpaiнuI, Я|<a пoзбyлaся сoTeIIЬ Tисяч пpaцeлrобниx зeIlллepoбiв
тa peшriсникiв, якi виpoбляли oснoвнi eкспopтнi ToBapи кpaiни. Ito-
лись poдючi пoля i пpoцвiтaroчi мiстa пiвдня Iспaнii бyли зaнeдбaнi.
У кpaiнi yтBеp/цилoся стal{oвищe lleTepпимoстi й фaнaтизмy, i нe ви-
пaдкoBo' щo Iспaнiя сTaЛa y eвpoпi oплoтoivl ICoнтppeфopмaцii.

lспанiя зa Каpлa V. ФepдiнaЕ.ц Ta Iзa6eллa, сIIиpaючись нa пiд-
Tpиl\tкy мiст, здiйcEvIJIт4 цeнтpaлiзaцiю кpaiнут i лocиlтутли ldo-

poлiвськy Bлaдy. Фopмyвaння iспaнськoгo aбсoлIoтиtlvlУ пoв'язytoть
iз пpaвлiнням ix oнylda IСapлa (iспaнськoro Itapлoсa) I Гaбсбypt'a
(1516-1556 pp.). Cтaвrпи ltopoлeм, вiн oтpиlлaв пiд свoю BЛaдy Be.
личeзнi вoлoдiння: Iспaнirо, вoлoдiння в Iталii й Hoвoмy Cвiтi. A зa
бaтькiвськoro лiнieтo - нiмeцькi вoлoдiння aвстpiйськиx Гaбсбуpfiв,
Hiдepлaнди тoщo. У 1519 p. йoгo oбpaли iмпepaтopoпл Cвящeннoi
Pиryrськoi iплпеpii пiд iм'ям lСapл V. Taким чинoryI' вiн oб,еднaв пiд
сBoeIо BЛaдolo BeЛичeзIIy iмпepiro, пpo яIty yЛeсIIики гoBopиЛи' щo
<(нa,ц нeIо нiкoли IIe taxo.циTь сoЕцe'.

oтpимaвrпи тaкУ сIIa.цщиIIy, Itapл Y oпинився y BeЛЬNIи скpуT-
IIovIУ стaнoвищi. Йorшу /цoBeЛoс,я BeсTи бopoтьбy з мiцниrvrи IIpoTиB-
IIикaryIи. Пeprшиvr iз них булa Фpaнцiя, якa oTIa1HuIJIaсЯ. oтoчeнolo
вoлoдiнняIlпи lCapлa V й нe 6aэхaлa NIaти Talсoгo 1vloгyтIlьoгo сyсiдa.
,(pyгипr IIpoTиBI{иItowr бyлa oсмaнськa itvrпepiя, яI{a пpotoB)кУBaлa
свiй нaпoлeг.ливlliт EaсTУII нa xpистияIIську €вpoпy. Tpeтiшr BopoгoryI
iмпeрaтopa cTaIIa Peфopмaцiя, пorпиpeIIIIя яIdoi вiдбyлoся IIa пoчaтIсy
пpaвлiння l{apлa V.
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У бopoтьбi з rтишrи шIиIIyЛo /цoBгe пpaвлiн-
ня lСapлa V. Haйг5пrrrirцorо йor'o пepeшroгolо сTaлa
oбopoнa Biдня 1529 p. вiд тypкiв. Beличний плaн
IСapлa V щoдo вiдpoдrкeння Cвящeннo1 Pимсь-
кoi iмпepii як всeсвiтньoi xpисTияIIськoi мoнap-
xiI зaзнaв нeв.цaчi, oскiльки зaпiзнився в чaсi.
Пiднeсeння нaцioнaЛЬIloгo pyxy й пoIIIиpeнIIя
Peфopмaцii виклтoчaJIи Mo)IсЛивiсть для бyдь-
яI{oгo IIpaBиTeЛя УтpиIvlaти Bлaдy нa вeЛичe3llиx
тepитopiях iз нapoдaми, piвнитvи зa кyЛЬTypoю
i вipoспoвiдaнням.

Пiсля пopaзIси Bit нiмецькиx ЛIoTepaЕ-
сЬкиx князiв у Lббб p. Кapл V зpiкся в,ЛatИ.
Aвстpiйськi вoлoдiння, Чexiro тa чaсTиIIУ Угop-
ЩufiIu! 3 кopoЕoю CвящeнноI Pимськoi iмпepii вiн
пepeдaв бpaтoвi Фepдiнaндy I (1556-1564 pp.)'
a lспaнiro, Hiдepлaнди, вoлoдiння в Iтaлii тa iс.
пaнськi кoлoнii в Hoвoмy Cвiтi - синoвi Фiлiп-
пy II (1556-1598 pp.).

Пoвстaння кoмyнеpoc y KaстилГf l520_1521 pp. .(oсягнуBIIIи Bлa-
ди, Itapл V вiдpaзy зiткнyвся iз сepйoзним ПpoTисToяIlI{яlvI iз rvriс-

тaпти ltaстилii, якi oтpиrvraли TaеNIIIУ

дoпoмoгу вiд Фpaнцii. Miстa lспaнii, Кoмyна - мiська гpoмaдa в сepедньoвiннiй

щo бyли tсoJ|4уцaJwu (iспaнськolo - кo- Зaxiднiй €вpoпi, щo дoмoглaся нeзaлeжнoстi

мyнepoс), yкpaй IIeгaTиBIIo пoсTaBили- Blд qeoдaЛa и пpaBa Ha сaмoBpядyвaHHя'

сЯ дo йoгo пoлiтики змiцIleЕIIя lto-
poлiвсьйoi в,JIatvт й oбмeэкeнIlя IIpaв wriст. ПpиBoдolvl дo IIoBсTaIIIIя
сTaЛo IIpизIIaчeIIня нaмiсникoМ кopoЛя lсaptинaлa Aдpiaнa Утpеxт-
сЬкoгo' щo пpибyв iз Hiдepлaндiв. Biн мaв зaбeзпeчити paзoМ iз пpи-
булlтми фiнaнсистaми стaбiлЬIle IIaдxoд}IсeнIтя пoдaткiв д,тя здiйснeн-
IIя IIIиpoкиx плaнiв lСapлa V. ПoвстaнI{.fl lloчaлoся в шriстi Toлeдo пiд
ГaсЛolvl taХисTy вoльнoстeй мiст i tcopmeciв. .{o э*ситeлiв мiстa пpи-
eдI{aЛися дpiбнi .цBopяIrи (iдaльгo) i вeликi зeмлeBЛaсники (гpaнди),
якi спoдiвalIИeЯ. нa вiднoвлeння свoix пpивiлeiв i oслaблeнЕ'Я' BIIaДvI
кopoЛя. oчoлили IIoBсTaIIIIя тoлeдсЬкий двopянин Xyaп te Пa,цiдья,
пoeт Пeдpo Лeсo Ta rписItOп Хyaп дe Aкyнья. Згoдoм повстaлi yTBo-
pилта <<Cвяrnу хуHrnalr (сoюз 11 мiст Itaстилii), якa висyllyлa Itapлy
V тaкi BиNIoги: 1) нe зaлиrшaтпItacтилii; 2) звiльнити iнoзeмщiв iз ви-
щиx дepEсaвIIих пoсaд; 3) зaбopoнuITLl BиIBэзeIIII,я зoлoтa i сpiблa
з кpaiни; 4) peгуляpllo склиIdaTи Itopтeси - paз IIa тpи poки; 5) oб-
IсЛaсти IIo/цaткaшIи дBopяII; 6) пoвepнyTvI to I(aзIIи пoгpaбoвaнi бaгaтс-
твa кopoЛeви Iзaбeлли. oстaннi виryroги вiдвepнули вiд пoвстaння
гpaндiв i бiльIпiсть iдaльгo. I{им вiдpaty скopистaвся Itapл У, яl<иiт
пooбiцяв oстaннiм ypaхyвaти ix виплoги. Poзгopiлaся бopoтьбa мirк
мiстaшrи i двopянaми. Biд <Cвятoi Х}HT}тl> вiддiлилaся чaстинa rvriст
a*

3pенення Kаpлa V пpестoЛy
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Кopтeси - стaнoвo-пpeдстaвHИцЬкi збo-
p|А в |спaнськoмy кopoлiвствi. |снyвaли
в Kaстилii, Apaгoнi тa Baленсii..Maли пpaвo
зaтвеpджyвати пotaтки. Пepeд кoжним iз чo-
тиpЬox кopтeсiв кopoлЬ, встyпаючИ нa тpoн,
склaдaв пpисягy.

i yтвopилa <,Xунrnу тaeoъiв,>',яIсa зaяBилa' щo <вiднинi вiйнa пpoти
гpaндiв, кaбaльepaс (двopян) Ta iншIиx вopoгiв кopoлiвствa' IIpoTи ix
NIaйнa тa пaлaцiв NIae Bестися BoгIIeNI, мeчeМ i pyйнyвaнIl.яl\[). Bиpi-

IIIaЛЬIIa битвa мilк пoвстaЛишIи i пpи-
xилЬIIиIсaNIи ltopoля вiдбyлaся 23 rсвiт.
g'я' |621 p. бiля сeлa BiльяJIap' дe IIo-
встaнцi були вщeнT potгpolvlлeнi, a пo-
лoнeнi лiдepи стpaнeнi. Пiсля цьoгo
лиIIIe oднe мiстo - Toлeдo - IIpoдoB-
)tсилo бopoтьбy, Tpимaloчи rпeстипдi-
сячIIУ oблoгy. A.пe i BoIIo пzUIo.
/цaЛo slvloгy l{apлy V змiцнити сBoIo
мiстa й кopтeсiв' якi BтpaTили пpaвo

ПpидyIшeнIIя пoBстaнIIя
aбсoлroтнy влaдУ' пpибopкaти
пpиймaти зaI{oIIи.

Пpaвлiння Фiлiппa ll. Itopoль Фiлiпп II стaв IIpaBитeлeм Iспaнii
в тoй чaс' кoли вoнa булa нaйNloгyTнirцoro дep)I{aBolo €вpoпи.

Cтoлицero свoеi дeprrсaви вiн tpoбив нeBeЛиIсe мiстo Мaдpид y цeIITpi
кpaiни. Фiлiпп Ir rvraв фaнтaстинIly пpaцеtдaтнiсть i ввaхсaв, щo yп-
paвляти Beличetнoro кpaiнorо NIo)IdIIa ЛиIIIe сУBopиlvlи poзпopядэIсeн-
IIяMи' тpишIaloчи всix в oстpaxУ. TIIoб нaкaзи кopoля IIIвидIIIe Дoxo-
tуIJIvт' to пiддaниx, 6удувaлиcя дopoги' булa opгaнiзoвaнa пoIIIтoBa
слyэкбa. Бaгaтo yвaги пpидiлялoся apмii, якa B тoй чaс бyлa нaймo-
гyтнirшoro в eвpoпi. Balкливишr дoсягIIeнням Фiлiппa II стaлo пpиrд-
нaIIIIя в 1581 p. дo Iспaнii Пopтyгaлii. Унaслiдoк цьoгo Пipeнeйський
пiвoстpiв мaйжe 

.нa 60 poкiв oпиIIиBся пiд oднirro BJIaдoIo Ta
oб'eднaлися двi нaйбiльrпi кoлoнiaльнi iIvlпepii.

I{a вiдшIiнy вiд бaгaтьoх тoгoЧaсIlиx дiяviв Фiлiпп II бyв peBIIиlл
кaToЛиI(olvl i ввaэкaв свoiшl oбoв'яtкorvr 3axиIцaти вeсь кaтoлутцьт<утtl

свiт. Idoли евpoпeйськi кpaiни oxoпилa Peфop-
мaцiя, вiн poзпoнaB зaпeклy бopoтьбy пpoти нei.
Caшre зaвдяки йoгo пiдтpимцi нeбaчerrиx шIaсIш-
тaбiв нaбyлa дiяльнiсть iнквiзицii. Фiлiпп II нa-
дaBaв yсiлякy пiдтpимкy Пaпi Pимськoмy i зa-
безпеvyвaв Ile.цoтopкaнiсть вoлoдiнь кaтoлицькoi
цepкBи I{a тepитopii свoei дep}I{aBи. Пpoтe йoгo
спpoби викopiнити кaльвiнiзм y Hiдepлaндax,
пiдтpиплaти фpaнцytъIdиx кaтoликiв i бopoтьбa
3 IIpoтeстaIITськoIo Aнглierо зaзIIaли пopaзки.
I лиrпe в 1б7t p. в битвi бiля мисy Лeпaнтo
Фiлiпп II y сoroзi з Beнeцierо вщeнт poзгpoмив
тypeцький фдoт i Tиttлчaсoвo зyпиIIиB пpoсУBaIIIIя
oсмaнськoi irvrпepii в €вpoпy.

Пoлiтикa Фiлiппa Ir виснaхсилa.Iспaнirо
i вiд кiнця ХVI ст. спpитlиниЛa гoсIloдapський,
a пoтiшr вoенний i пoлiтичний зaнeпaд.
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Bиснoвки
rспaнськe кopoлiвствo, oб'eднaIIIlя якoгo taвeplllилoся IIaпpи-
кiнцi XVI ст., y нaсTyIIнoмy стoлiттi стaлo нatтcvтльнiшolo дep-
)кaвolo 3axiднoi €вpoпи.
IСapл V бyв вoлoдapем нaйбiльцroi зa poзмiparyrи i нaйслaбrшoi
пoлiтичнo iмпepii. ii oкpeшri ЧacTuIHvI IIpoBa/циJIи сaмoстiйнy
пoлiтикy, IIe зaBхtди paxУIoчисЬ з iшrпepaтopoм.
Pyйнiвнi вiйни i нeдaлeкoгЛя/цнa цoлiтикa кopoлiвськoi влади
в дpyгiй пoлoвинi xvl - пepшriй пoлoвинi ХVII ст. cПpvIчvI:нuIJIvI
BтpaTy Iспaнiero свoei шroгyтнoстi.

3апитaння i зaвдaння

1. Cкiльки зoлoтa з Hoвoгo Cвiтy oтpимaлa |спанiя в XV| - пepшiй пoлoвинi ХV|| ст.?
2. Koгo в IспaнiT нaзивaли мopiскaми? 3. Koли кopoлем Iспaнii став Kapл |?

4. Якy oбласть iспaнiТ oxoпилo пoBстaнHя кoмyнеpoс? 5. Хтo такi кopтеси? 6. Koли
вiд6yлaся 6итвa бiля мисy Лeпaнтo?

7. Якими 6ули oсo6ливoстi poзвиткy Iспaнськoгo кopoлiвствa нaпpикiнцi XV _ нa
пoчaткy XVI ст.? 8. Якi завдaння нaмaгaвся виpiшити в poKи свoгo пpавлiння
Kapл V? Чи змiг вiн цe зpoбити? Чoмy? 9. Cxapактepизyйтe пopaзки i пepeмoги
в пoлiтицi Фiлiппa II.

10. Cклaдiть xapaKтepистикy пoвстaння кoмyHеpoс 3a плaнoм: 1) датa пoвстaнHя;
2) тepитopiя пol'|lИpенHя; З) пpивiд дo пoвстaння; 4) кеpiвники пoвстaння; 5) ви-
мoги пoвстанцiв; 6) peзyльтaти i нaслiдкИ пoвстaння.

S 9. HiдePлaHди
)) 1. Якими 6ули oсo6ливoстi вчeння Ж. Kaльвiнa? 2. Чим кaльвiнiзм пpивa6лював

6ypжyaзiю? 3. Як в |спaнtl стaвилися дo пpиxильникiв пpoтестaнтизмy?

Hiдepлaнди пiд владoю lcпaнri в xvlст. У сepeдинi ХVI cт. Hi-
|epланdaмu lаaзт4в,alIvr тepитopiro, IIa якiй сьoгoднi poзтarпoвaнi

Hiдepлaнди, Бeльгiя, ЛЮксeмбypt'
i чaстинa Пiвнiчнo-Cxiднoi Фpaнцii. Hiдepлaнди (y пepeклaдi - <пoнизoвi зeм-
Tут IIe бyлo poдrоuиx t'pyнтiв, кo- лi>) - землi, poзтaшoвaнi нa Hижньoмy Peйнi,

pисIIиx кoпaЛиIl' вoнa пoстiйнo стpaак- Maaсi, Шельдi та yзбеpeжжi Пiвнiннoгo мopя.

дaлa вiд IIoBeIIeй. Гoдoвниrvr ii бaгaт-
стBolvl бyли пpaцeлrобнi хситeлi. Boни €
з гopдiстrо кataли: <.Бoг ствopvIB He6o, NIи _ сyxoдiл'>. Hiдepлaндцi
вiдвoйoвyвalIvт B Мopя зeп[лIo' нa якiй зaклaдaли нoвi пoля i 6удувa-
ли нoвi IIOсeлеIIIIя.
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тЕMA lV. зAХ|дHo€BPoпЕЙсЬKlДЕPжABИ B ХVI_ пЕPш|Й пoлoBИHIxV|| ст.

Hiдepлaндтт лoдiлялттся IIa 17 пpoвiнцiй, якi зIIaчIIo вiдpiзняли-
ся зa piвнervl poзBиTIсy. IIa пiвнoчi зewtля нaЛe)кaлa вiльниrvr сeЛ.яIIaM'
якi чaстo BикopистoBУBaли нaймaнy poбoну c'tJIУ. Caме тут IIoстУпoBo
фopмyвaлися нoвi pинкoвi вiднoсини.

Ha пiвднi бiльпra чaсTинa зeшrлi пepeбyвaлa y вЛaсIloстi двopян,
нa нiй ПpaцIoвaЛи вiльнi ceЛЯrаут' якi викoнУBaJIvI IIoвиIII{oстi зa кo-
pисTyBaI{ня teМЛelо. oднaк i нa пiвднi Hiдepлaндiв poзвивaЛися pиII-
кoвi вiднoсuIHvI' oсoбливo B llpo1vlисЛoвoстi. Bсeсвiтньo вiдorvri ткaцькi
мaнyфaктypи Флaндpii виpoбляли сyкнa' I\иIЛутNIиI' rпoвкoвi виpoби.

ГIiсля Beликих геoгpaфiнниx вiдкpиттiв Hiдepлal{,ци oIIиI{vIJIurcЯ'
нa пepexpeстi нoвиx тopгoвeльI{иx rпдяxiв, a шriстo Aнтвepпeн сT€tJIo

цeнтpoМ свiтoвoi тopгiвлi. Caмe нa Aнтвepпeнськiй бipясi виtIIaчaJIи-
ся цiни нa сxiднi тa евpoпeйськi тoвapи.

3aвдяки yспixaм в eкoнoryriчIloМy potBиTI(У B цeй пepioд Hiдep-
JIanаtIг еTaJIvI нaйбiльrп IIaсeЛeIIoIо кpаrнorо €вpoпи, Мaloчи 3 шrлн oсiб,
300 мiст i 6500 сiл.

Ha пoчaтку ХVI ст. Hiдepлaн,ци oIIиIIvrJIutcЯ' y склaдi Cвящeннoi
Pимськoi iпlпepii Itapлa У ' якvтf,т BBa}IсaB Hiдepлaнди IIepJIиIIorо свoei
кopollи. I{я мaлeнькa кpaiнa дaBaлa B чoTиpи paзи бiльrпe пpибyткy,
нilтt yсi вoлoдiння в Hoвoшry Cвiтi. Лиrпe L5б2 p. I{apл V oтpиIlлaв вiд
Hiдepлaндiв близькo 6,7 млн лiвpiв toЛoтolu. Poзгopтaння Peфoprvra-

цii спpиuиIlиЛo IIoяBy в кpaiнi зIIaчIIoi кiлькoстi пpибiчницсiв лroтe-
pal{ствa' a пoтiм кaльвiнiзму. Itapл V ,цля бopoтьби 3 IIиMи пoIIIиpиB
нa Hiдepлaнди дiяльнiсть iнквiзицii тa BидaB oсoбливi зaкoЕи пpoTи
пpoтeстaнтiв.

Пiсля potпaty в 1555 p. iшIпepii ltapлa V Hiдepлaнди пepeйrшли
пiд влaдy йoгo синa - Фiлiппa II. Biн posгЛядaв Hiдepлaнди як свiй
IlЛaцдapМ y €вpoпi для бopoтьби пpoти Фpaнцii й нeвиuepЦJle д,rсe-
peлo пpибyткiв для здiйснeння свoix плaнiв. Пpoтe гoЛoBIIoIo сBoelo
сIIpaBoIо вiн ввaэкaв бopoтьбу з пpибiнниI{aNIи Peфopмaцii в кpaiнi.
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S 9. Hiдepлaнди

Пpинини й noчaтoк нaцioнaльнo.визвoлЬнoT бopoть6и. Cитyaцiя
в Hiдepлaн.цax' зушroвЛelra пoлiтикoтo фaнaтиuнoгo Фiлiппa II,

сTaЛa IIeсTepIIнoю. У кparнi булo знaчIIo збiльrпeнo кiлькiсть iспaн-
ськиx вiйськ, a BсIo BлaдУ Зoсеpе.ц}rсe-
IIo B pУкax .(epакaвнoi paди (кoнсyль- lкoнoбopствo - пpoтестaнтськиЙ pyx

tи) з IIpIаxилЬIIикiв iспaнцiв. Бyлo y Hiдepлaндaх у 1566 p., спpяlvloваний нa

ствopенo 14 нoвИx еIIискOIIсTB' po3гop- зHИщeннЯ зo6paжeнь сBятиx y КaтoлИЦЬKиx

нyлaдiяльнiсть iнквiзицiя' Пoчaлoся цеpKвaх.

шepeслiдyвallllя rpeTикiв. Усix, ХTo }Ia-

Ba'IсyвaBся BисTyпaTи IIpoти lсaToЛицькoi цepкви тa iспaнцiB' стpaчу.
BaIIИ1' зa дoнoси IIa тиx' xTo зaсy,ц)tсyвaв iспaнцiв, нaгopo.ц}IсУBaли.
Фiлiпп II зaбopoнив нiдepлaн/цсЬЕсиM кyпцяM TopгУвaTи з Hoвим Cвi-
Tolvl' y 40 paзiв збiльrшив poзrvrip NIиTa нa BoвIly' якy Hiдepлal{,ци Ba.
ItyIIoBУBaли в Iспaнii. Beликoi [II{oди тopгiвлi Hiдepлaндiв зaвдaлa
Bopo}кнeт{a Фiлiппa II з Aнг.пieтo. У Hiдepлaндax I]oчa.тIи зa}сpиBaTи-
ся мaнyфaктypи' чиNIaЛo лroдeй BтpaчaЛo poбoтy.

У 1566 p. Дeлeгaцiя нiдepлaн,цсЬItиx дBopяH tBeplrУлaся дo Еa.
wriсницi iспaнськoгo кopoля в Hiдepлaндax MapгapиTи Пapмськoi зi

- 

Мexа iспaнсЬкиx вoлoдiнЬ
У HiдepЛаHдаx на 1 566 p,

Mexа тepитoрiй' oxoпЛeнИх... ...' 
no"с,a"""м iкoнoбopцiв У 1566 p

^ PайoHи дiй,ricoвиx гeзiвд 
У ]567-,i572 pp'

Jt PaЙoни Дiй мopсЬких гeзiв

г.".-..' мiсla, якi пepшими пoчаЛи

- 

пoвстаHHя Iэ/Z p.

@ oблoга мicт iопaHцяМИ

r} Miстa' якi заэнапи xopcтoкoгo
v пoi рабуваннq iспaнсЬкимИ сoЛдэтaMи

i: тepитopi|' якi Увiйшли дo ApрасьKoi
;. лiги (1579 p.)

теpитopii' oб'oднaнi УтpexтcЬKoю
унi€ю: УтвopeHня дepжавИ oб'eдHaHi' npoвiiцi]HiдеpЛaндiE(гoллaндiя).
23 сiчня 1579 p

тeрИтopili' яKl увiйшлИ дo oб'oднaних
пpoвiHцiЙ HiдepЛандiв y 1648 p.

Л0тAPl.tHгlя



тEМA |V. зAx|дHo€BPoпЕЙсЬK|ДЕPжAвИ B xv|- пEPш|Й пoЛoBИHlxVIlст. l

3BеpIIeнIrяNI' y якoмy вoIIи IIpoxaJIuI ПpиIIJИIIити дiяЛЬIriстЬ iнIсвiзицii
тa скликaти Гeнepaльнi rштaти (пapлaмeнт). oдин iз paдникiв Mapгa-
pити Пapмськoi пpeзиpлиBo oбiзвaв скpolvlЕo oдягнellиx tBopЯн' eе1a-
лttl, тo6тo экeбpaкaми, i дoдaв, щo ix нe тpeбa лякaтис.я. Hiдepлaндцi
виpirпили rrplаiIняти пpiзвиськo <гetиD яIс IIaзBУ Tиx' xтo бopеться зa
Bи8tsoлel{ня Hiдepлaндiв вiд iспaнськoгo яpNIa. oчoлив IIetaдoBoJIeIIиx
iспaнськиryr IIaIIУBaHIIям IIpинц Biльгeльпt opaнський (1533-15s4).

У Hiдepлalltax poзпoчaлися вистyIIи пpoTи iспaнцiв. Улiткy
1566 p. oкpемi taBopyшIellня нaбyли фopми пoBстaIIIIя IIpoти iспaнцiв

i кaтoлицькoi цepкви. oзбpoeнi peмiс-
Hацioнaльнo-визвoлЬ}|а 6opoть6a - pyx ЕuII<И й ceлянtт IdиIЩИIIИ цepIсBи' lvlo-
пoHеBoлениx наpoд|в зa сKИнeння чyжoзeM. нaстиpi, IJaЛuIJIvI iкoни. Пpoтягoм
Hoгo пaнyвaння, лiквiдaцiю нaцioнальнoгo кiлькox днiв сepпIlя 1566 p. пoвстaн-й кoлoнiaльнoгo гнo6леHHя, завoювaння
нaцioнальнoT нeзалежнoстi я itсoнoбopцiв oxoltтлo 12 iз 17 пpo-

вiнцiй. Лиrше y Флaндpii булo зpyйнo-
вaнo 400, a зaгaлoм y Hiдepлallдax -5500 кaтoлицькиХ цepкoB i мoнaстиpiв. Tисячi rшeдeвpiв цеpкoBIIoгo

шIисTeцTBa бyлo знищeнo.
Пoвстaння' якe спaJIaxIIУЛo в 1566 p.' шIaлo фopмy нaцioнaльнo.

BизвoлЬIIoi бopoтьби. Пoстyпoвo BoIIo пepeтBopиЛoся Еa Haцioпaльпo-
BизBoльEy вiйнy Пpoти iспaнськoгo IIaIIyBaння в yсix Hiдepлaндaх.

Пpиlини Haцioнальнo-визвoльнoi вiйни
пpoти iспaнськoгo панyвaння в Hiдepлaндaх (1566-1609 PP.)

Пoичини вiйни

v v
Hацioнaльна Пoлiтичнa Peлiгiйна Eкoнoмiчнa

Пoлiтика iспaн-
сЬкo| влaдИ в

Hiдepлaндaх мaлa
хаpaKтep Hац|o-
нaлЬнИx oбмежень

Hезадoвoлeння нi-
дepлaндсЬKo| влa-

Аv| тиЩ щo |l yсyвa-
ли вiд кepiвництва
кpa|нoю

Жopстoке пеpeслi-
дyвaHня |спaнсЬKoю
влaдoю |Ipv|х|Альни-

K|в KaлЬBlн|змy

Heвiдпoвiднiсть iс-
пaнсЬкo| пoЛ|тики
екoнoмiчним iнтe-
pесам Hiдеpлaндiв

Пoлiтикa гepцoгa Aль6и. Haлякaнa Mapгapитa Пapшrськa пoгo-
tuIJIacЯ- пiти нa ПoстyIIки' якщo нiдepлaндцi пpипинять бopoть-

бy. Aлe цьoгo IIe сTaлoся. Toдi Фiлiпп II виpiIпиB Bикopистaти пo-
BстaHIIя як пpивiд дл,я oкyпaцii кpaiни. 17 беpeзн'я 1'б67 p. дo нi-
дepлaндiв бyлo ввeдeнo 60-тисяuнy iспaнську apмirо нa чолi з гepцo-
гoшr Aльбoro. Biн пoчaв <<зaспoкoIoBaTиD Hiдepлaнди сoкиpolо I(aTa
i вoгнищeм iнквiзицii. Бyлo зaсIIoвaIIo Pa)у в cnpaвaх npo буrurnu,
якa IvIaJIa нeoбMeжсенi пoвнoвaэrсeнIlя. Maйнo бyнтiвникiв кofrфiскo-
ByвaJIoся' збiльrпyвaЛися пolцaтки. Бaгaтo лrодeй yнaслiдoк пepeслi-
дyBaIIЬ зaIIvЛIIvIJIuI кpaiнy.

v
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5 9. Hiдepлaнди

У бepeзнi 1559 p. гepцoг Aльбa виpirшив зa-
IIpoBa.цити в HiдepлaнДaх aJLьIсaбaлу - Io%-iт IIoдa-
тoк iз кolкнor тopгoвoi oпepaцii, як бyлo УзBичa€нo
в Iспaнii. B yшroвax Hiдepлaндiв, де кo;*сний Toвap
пpoxoдиB чеpeз кiлькa pyк' пepцI нirк пoтpalIити дo
сrroхсивaчa' цe BeJIo .цo пoBIIoгo кpaxy екoнoпцiчнoгo
}Iсиття. <Itparцe.збepeгти для Бoгa й кopoля збiд-
нiлy i зpyйнoвaнy дep}Iсaвy' - кaзaB вiн, - нirк
шraти ii y квiтyvovrу стaнi для диявoЛa Ta йoгo пoп-
лiчникiв - epeтикiвl>. Усtо кpaiну oxoпиЛo oбypeн-
ня. Hiдepлaндцi зpoзyмiли, щo iпt yJ{сe нeп[a чoгo
BтpaчaTи.

Гeзи. ПepeЛJloгa пoBGтaння нa пiвнoчi кpaiни. Ha-
сeЛeHIIя Hiдepлaндiв poзгopнУлo IIapтизaHсЬкУ

бopoтьбу IIpoTи iспaнцiв. У 1572 p. кбpaблi МopсьItиx
гeзiв кинyли якip У пopTУ Бpiллe. PaзoIvr iз экитeля-
lvlи мiстa вoни ЗIIищили iспaнський гapнiзoн, сфop-
п[yвaЛи BeЛиIсy MopськУ eскадpy i пoчaли BизBoЛяти
вiд iспaнцiв yзбepeж}Iся' IIe дoIIyскaIoчи кopaблiв iз
дoпorvloгolо для iспaнськoi apшrii. oднoгo paзУ BoIти taxoпиЛи цiлий
iспaнський флoт iз 46 кopaблiв, iнrшoгo - кapaBaII iз 30 кopaблiв.
У лiсax з,явvтJIтtcЯ' зaгoIIи лiсoвиx гeзiв. Ceляни пoвiдoryrляли гetaМ
пpo мiсцe пepeбyвaння iспaнцiB' IIa,цaBaли i'rvI xapнi.

Пoвстaння oxolIиЛo всro пiвнiч Hiдepлaндiв. CпoчaткУ гepцoг
Aльбa IIe зBepтaв нa цi пoдii увaги' IIatиBaIoчи ix <.fiyц1oшr сeЛIокiBD'
пpoтe пoстyIIoBo пoвстaнцi витicнилvt звiдти iспaнцiв. Itepiвникoм
пoвстaнцiв бyв гepцoг B. opaнськvтЙ' яl<tliт пiсля lleperyIoги пoBсTaIIIIя
нa пiвнoчi cTaB cmаmхaуilеpoлt (пpaвитeлeшr) пpoвiнцiй Гoллaндiя тa
3eлaндiя. У липнi L5T2 p. Пpe,цстaвIrики пiвнiчних пpoвiнцiй виpi-
IlIvIлvI B IlepегoBopax з iспaнськиryr кopoлeм Bистyпaти спiльнo.

Феpдiнaнд Aль-
Bаpeс дe Toлeдo
гepцoг Aльба

Бiй y зaтoцi Зeйдep-зe



B хVl- пEPшlЙ пoЛoBИH| xv|lст.

ПpoдoыкeнHя визвoлЬнoT 6opoть6и. Ha pirшeння пiвнiнниx пpo-
вiнцiй пpo oб,еднalrlr,fl гeрцoг Aльбa вiдпoвiв I{oBoIo xBилeIо Te-

popy. ГIеpioд вiд 1572 дo 1575 p. BияBиBся ДЛя пoвстaнцiв нaйтяэк-
uим. Гepцoг Aльбa нищиB мiстa, якi пiдтpимaли pirшeння пiвнiчниx
пpoвiнцiй. 3peпrтorо Фiлiпш II зpoзyrvriB, Щo пoлiтикa Aльби Пpoвa-
,IILтЛacЯ-, i вiдкликaв йoгo, aЛe пoвсTaнцi пpoдов)IсУBaЛи бopoтьбy i нe
з6иp aлиc я зyIILiIIяTисЬ.

Miстo ЛеЙдeн пepe6yвалo в o6лoзi вiд жoвтня 1573 дo 6epезня 1574 p, Усi пpo-
пoзицii iспaнцiв здaтИся житeлi вiдхилили. Cтaнoвищe зaхисникiв дeдaлi пoгipшy-
вaЛo(я: запаси пpoдoвoлЬствa зA'енtllyвaлися, a всi tlJляхи дo ЛеЙденa KoнтpoЛю-
вaли iспанцi. | тoдi нa дoпoмoгy пpийшли мopськi гeзи. Boни зpИвaли oднa зa

oднoю гpе6лi, якi зaxищали сyхoдiл вiд вoди, i paзoм iз вoдoю пiдпливaли на

кopaбляx ЧИft4paз ближчe дo мypiв мiстa. Mopяки poзумiли, щo 3нищyютЬ пpaцю
бaгaтьox пoкoлiнь, кoтpi вiдвoЙoвуBaли цi зeмлi в Mopя, aле BBaжaЛи, щo Kpаще
зaтoпИтИ 3е^/tлю, нiж вiддaти iT iспaнцям" fleнь i нiн тpивалa вaжка пpaця. Koли
вiтep змiнювaв нaпряMoк, мoPякИ впpЯгaлИсЬ y кopaблi тa пo пoяс y вoдi тягли
ix yпepeд. Знaли, щo кoжнoгo дня в мiстi люди BMиpaють вiд гoлoдy, aлe нe зда-
ються. oстaнньoT нoчi, кoлИ в зaxисникiв Лeйдена маЙжe нe ли|JJ|^лoся сИл, paп-

тoвo oбвалився oдин iз мypiв мiста. У тeмpявi iспaнцi нe зpoзyмiли' щo стaлoся.
виpiшили, щo цe гypкiт гapмaт мopсЬKиx гезiв, i пoчaлИ в пaнiцi вiдстyпaти.
A неpeз кiлькa гoдин paзoм iз MopсЬKиMИ xвИлямИ пiдiЙшли гeзи. Miстo бyлo
Bpятoвaнo. Ha вiдзнaкy свoеT пepeмoги нaд iспaнцяпдИ пoвстaнцi 1574 p. прoгoЛo.
сИлИ свo€ю peлiгiсю кaльвiнiзм, a в мiстi Лeйдeн зaсHyвaлИ yнiвepситет'

Tим чaсoм iспaнськa apпriя' якa нepeгУЛяpllo oдepJlсyвaЛa пЛaт-
нIо з lсПaнii, yдa.пaся дo гpaбyнкiв i нaсилЬсTBa нaд мiсцeвиNI IIaсe-

лeIIIIяlvl: бyлo спaлeнo AнтвepIIeII' у якoMУ пiд нaс пoхteilt 3aгиIlyлo
тa булo вбитo близько 8 тис. }I{иTеjIiB ryriстa. I.{e спoнyкaлo экитeлiв
пiвдeнниx пpoвiнцiй дo pirпy.rиx дiй.

4 вepeсня 1576 p. в Бproссeлi пoвстaнф taapeпIтУвaЛи члeТIiB
пpoiспaЕсЬкoi. .(epжaвнoi patи. Bлaдa пepeйrшлa дo гeнepaЛЬтIиx
IIIтaTiB. oстaннi зiбpaлися в Гeнтi, .цe пpeдсTaв;пvIт\И всiх rriдepлall/цсЬ-
киx l{poBillцiй пiдпис aJIkт < Г еHmcьlсе npuJwupе||н,Я,>. Boнo пеpeдбaнaлo
спiльнi дii в бopoтьбi пpoти iспaнцiв ,цo oсTaToчI{oгo виtвoлelrlrя lсpai-
ни. Цe BиклиI(€lЛo taнeпoI(oеI{I{я дBopяIr-кaToлиIсiB. 5 сiчня 1б79 p.

в мiстi Appaсi BoI{и уклaли yнiro (сoroз), 3a яI(oIo BизIlaBaли свoiшr

кopoлeшI Фiлiппa II i вi,цмoвIIЯ.JIиIIЯ вiд бopoтьби.

Утвopeння O6'сднaниx пpoвiнцiй Hiдepлaндiв. У вiдпoвiдь нa pi-
rrIeнIIя пpибiuникiв пpимиpellня З iспaнськиvr кopoЛevl пpoвiн-

цii пiвноui 23 сiчпя !579 p" yкЛaЛи Утpexтськy yпirо, зa якolo спo-
чaTкy п,ять, a згoдoм сiтur пpoвiнцiй oб'eднalIИcЯ.3 }IeToIo вeсти вiй-
нy пpoти iспaнськoгo кopoЛя дo пoвнoi пepeMOг}I. Cвorм BepxoBIIиM
opгaIIoM BJIatИ BoI{и IтpoгoЛoсиЛи Генepaльнi rштaти. ,f

Пiдписaння Утpexтськoi унii taIIoчaTI{УBaлo IIoBy IIeзaЛeжIIy,цep-
}I{aBy - Oб'еднaнi пpoвiнцii Hiдepлaндiв, якi нaйчaстirшe ]d.a1vIBaJIИ

ГoллaндсьItoЮ peсIlУблiкorо. Itoли ж Фiлiпп II пpизнavиB lraгopoдУ

74



5 9. Hiдеpлaнди |

Aмстepдам - цeнтp
бaнкiвськoi спpави

Зa BбиBстBo B. opaнсЬкoгo' 26 лvттtня 1581 p. бyлo пpийIIяTo aкт'
яIсиtvr llpoгoлolпyBaлaс,я IIoBIIa нeзaлeэкнiсть Hiдepлaндiв. .{o цьoго
iстopиннoгo дoкУryIeнтa бyлo BBeдeIIo ПoЛo)*сeнЕ.я IIpo Te, щo ltoли
IIpaBиTeЛь нe BЛaIIIToBу€ llapoд HiдЪpлaндiв, нapoд мae пpaвo йoгo
yсyнyти. '(o oб'eднallиx IIpoBiнцiй Hiдеpлaндiв вiдiйIшли пiвнiчнi
пpoвiнцii, a пiвдeннi зaJIvIтnvIJIvIся пiд вЛalцolо Iспaнii.

Улiтку 1584 p. aгeIIT Фiлiппa II вбив B. opaнськoгo' aJIe цe
IIe IIpиBeлo ,цo poзпaдy oб'eднal{иx пpoBiнцiй, як IIa тe спoдiвaлa-
ся Iспaнiя. Hoвим сTaтxay.цepoм Hiдepлaндiв бyлo oбpaнo йoгo синa
Mopiцa opaнськoгo.

У 1584-1609 pp. вiйнa Hiдepлaндiв y сoroзi з Фpaнцiero тa
Aнглierо пpoти Iспaнii TpивaJIa. Hiдepлaнди' сIсopистaBIIIись TpyдIlo-

щaMи lспaнii, зoкpeмa IIopatкoю в 1588 p. <Heпepeпдolкнoi apмaди)'
вeли yспirшнi oпepaцii нa oкeaнax i в iспaнськиx кoлoнiяx в Iндii тa
Iндoнeвii.

У 1598 p. кopoлЬ Iспaнii Фiлiпп II пoмep. Bиснarrсeнa Iспaнiя
зМyIIIeнa бyлa пiти нa пiдписaIII{я Mиplloгo дoгoBopy з oб'eднaIIиNIи
пpoвiнцiями. Пiд iспaнськorо BЛaдolo ЗaJIurlллaJILIся Пiвдeннi Hiдеp-
ЛantvI (с5птaснa Бeльгiя). oстaтoчнo Iспaнiя в.uIЗIIaJIa нetaJleяtlliсть
o6'eднaниx пpoвiнцiй Hiдepлaндiв литшe 1648 p. зa BeстфaльсьItиМ
шIиpoNI.

3нaчeння Haцioнaльнo-BизвoльнoT вiйни в HiдepлaнtQx. Унaслi-
дoк пepeNloги HaцioIIЕlльIIo-Bизвoльнoi вiйни пpoтй iспaнськo-

гo traIIyвaIIIIя B Пiвнiчниx Hiдepлaндax булo /цoсягIlyтo тaкиx pe-

зyлътaтiв:
) знищeIIo taле)Iснiсть вiд lспaнii, якa бyлa пoлiтйчнolo пepe-

пIкotoю дЛя eкoнoшriчнoгo potBитIсУ кpaiни;
) ствopeнo yмoви .цля poзBиTку кaльвiнiзшry як iдeйнoi пiдвaлини

IIoBoгo сyсшiльствa;
) пoчaлoся фopшryBaIIII,я гoЛлall.цськoi нaцii. Пoдiл rсpaiни зa

peлiгiйнoтo oзIIaкoю стaB IIpичиIIoк) тoгo' щo в.ulr:uIt<ЛvI дBa IIa-
poди - гoJIЛaIIдсЬttий i флaмaндcький, якi poзмoвл.яIoтЬ oднiero
шIoBoк)' aлe спoвiдylоть piзнi peлiгii.
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IпoЛoBИHlxVIlст. i

Пepeшroгa BиЗBoЛЬI{oгo pyxy сTBOpиЛa сIIpияTЛиBi yмoви для
poзBиTЕty гoсПoдapсTвa в Пiвнiчниx Hiдepлaндax: гoсIIo.цapсTBo пo-
чaлo IIIBидIсo poЗвиBaTI4cЪ; сIoди Пepeвeли свoi мaнyфaктypи бaгaтo
пiдприешrцiв iз пiвдня. fieдaлi бiльцroгo poЗBиTкy нaбyвaли тopгiвля
й шropеплaBсTBo. У сepединi x'vJII ст. флoт Гoллaндськoi peспyблiки
вдвi.ri пepeBищУBaB сyrсyПI{i флoти Фpaнцir тa Aнглii. Bеличeзнoi
ryIoгyTIIoстi нaбулa taсIloBaнa 1602 p. oст-Iндськa TopГoBeЛЬIIa кoNI-
пaнiя, якy сУчaсI{kткИ г^aЗvтг,aЛи <<дepх(aBolo B деpэrсaвi'>. Усшirпнoшrу
poзBиTкy тopгiвлi сIIpиялo Taкorтс Te' щo гoлЛaIlдсЬкi купцi .цoTpиMy-
Baлися в цiй сфepi I{oBиx пpинципiв: piвниx lvIo)IсЛиBoсTeй, вiльнoi
кoнкypeнцii тoщo.

Ha пoчaткy Х\zII сT. гoЛЛal{дцi зaxoпили землi нa сxiднovry
yзбepеrкэкi Пiвгriчнor Aптepики, IIaзвaЛи ix Hoвorо Гoллaн.цiеro Ta Зa-
сIIyBaЛи тyт пriсто Hoвий Avrстepдaм (згoдoм aнглiйцi пеpeймeнyвaли
йoгo в TJoвиfт Йopк - Hьтo.Йopк). У 1648 p. гoллaндцi витtcнутлvт
ПopTyгaльцiв iз пiвдня Aфpики й зaснyвaли TaM кoлoнirо Кaпськa
Зешrля. Упpoдoвlк ХVII ст. бyлo ствopello BeЛиЧeзIIy гoЛЛalIдськy t{o-
ЛoнiaЛьнУ iшrпepirо.

Aнглiйський кyпeцЬ тa eкoнoмiст Toмас Meн пpo пP]rчrrн]t пlднeсeння
ГoллaндГi. Biдтoдi, ЯK вoни сK|АHул|А iз сeбe яpмo iспансьKoгo пoневoленнЯ, яK
Чyдoвo Boни poзвивaли всi свoi здi6нoстi! Чи нe вiдбyлoся всe цe зaвдяки iiнiм
нeпepepвниМ зус|AлляIu| i тopгiвлi? Чи нe е iiнi пpoвiнцii склaдaми тoваpiв для
бiльшoстi кpaiн хpистиянсЬкoгo свiтy, завдяки voмy iХнi 6aгaтства, сyднoпЛаBствo,
pемeслa, a пoтiм сyспiльнi дoxoдИ Й aкцизи зpoсли дo дивoвижHoi висoти? Якщo
ми пopiвнясмo чaс 

.lx 
пoнeвoЛеHня з liнiм тепеpiшнiм стаHoм, вoни стaнyть нi6и

IHlllИlvl Hapoдoм.
Усьомy свiтoвi здастЬся дивoм, щo таKa маленЬка кpaТнa, нaвiть мeнша вiд

нaшИх двox кpaщиХ гpафств, мaючИ мaЛo пpИpoдHих багaтств, хapчoвиx запaсiв,
лiсiв тa iнших нeo6xiдниx пpипaсiв для вiЙни aбo миpy, нeзвaжaючи нa цe' Ма€ Bсе
Це в тaкиХ кiлькoстяx, щo, кpiм вЛaсHиx пoтpe6 (якi дyжe вeликi), вoнa мoжe пoс-
тaчaти i тaKи пoстaчас й пpoдaс iншим дepжавaм кopa6лi, apтилеpiйськi гapмaти,
снaстi, зepнo, пopox, кyлi тa iнше i все, щo тiльки гoлландцi з6иpaють з yсix кiнцiв
свiтy зaвдяки свoj'Й зaвзятiй тopгiвлi... A для тoгo, щo6 дoсягти всЬoгo цЬoгo...
вoнИ мaлИ малo зaсoбiв, oкpiм pи6aльства, яке Tм дoзвoлeнo здiЙснювaти в мopi
Иoгo Beличнoстi. Beликe pи6aльствo i вилoв oсeЛeдця € гoЛoвними зaняттями
й гoлoвнoю зoлoтoю жиЛKoю oб,сднаниx пpoвiнцiй; зaвдяKи ним багaтo тисяч
гoспoдapстB, сiмeй, pемiсникiв, тopгoвeлЬнИx спpaв i зaнять пpoцвiтaють i пpaцю-
ють... Kpiм тoгo, зaвдяKи pибaльствy ми oтpиMy€мo багaтo гpoшeЙ, щo з6iльшyс
нaшi кoшти, нaш флo1 митний з6ip i пpибyтки пpoвiнцiй.

1. Якi пoлiтичнi тa екoнoмiннi нинники, Hа дyмкy Toмасa Менa, стaли пpИчинoю
eкoнoмiчнoгo пpoцвiтaння Гoллaндii? 2. Якi здoбщки в гoспoдapсЬкoмy poзвитKy
ГoллaндiТ виз|{ачa€ aвтop?

Пepпriсть сepeд пOpToBиx мiст Гoллaндськoi peспyблiки taxoIIиB
Avrстepдaшr. Itiлькiсть йoгo экитeлiв нa пoчaтку ХVII ст. ПepeBищУBa.
лa 100 тис. oсiб. IIfoдня в йoгo гaвaнi стoяЛo близькo 2 ти'с. кopaблiв
iз piзних кpaiн. Biн пepeтвoриBся IIa гoЛoвIlий евpoпeйcъкий pиIroк
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тopгiвлi iндiйськимI4 ToBapaIlги, зepIIoNI' pибorо, xyTpolvl тa лiсoм. Aм-
стepдalvl сTaB €Bpoпeйськиrvr цeнтpolvl бaнкiвськoi спpaви. 3aснoвaний
1609 p. Aмстepдaмcькtтiт нaцioнaльний бaнк бyв пeprшиrvr i пpoтягoшr
тpиBaJIoгo чaсУ eдиЕим бaнкoryr y eвpoпi.

Bиснoвки
HaцioнaльIIo-Bизвoльнa вiйнa Hiдepлaндiв пpoти iспaнськoгo
пaIIyвaIIII.я 6yлa спpичиIleнa peлiгiйнишlи, пoлiтинIIиlvIи Ta el{o-
нoмiчними yTисIdaNIи.

Пepeмoгa в бopoтьбi пpoти iспaнськoi BЛaди нa пiвнoчi Hiдep-
лaндiв сIIpичиIIиЛa пoяBy нoвoi дepхсaви - Гoллaндськoi peс-
пyблiки, ,якa нa Iloчaткy ХVII ст. yвiйпrлa в пepioд стpiмкoгo
eкoнoшriчнoгo tpoсTaнIrя.

3апитaння i зaвдaння

1. якy тepитopiю нaзивaли HiдepландaмЙ? 2. Koли вiдбyлoся пoвстaння iкo-
нoбopцiв? 3. Koгo пoвстaнцi в 1572 p. 3aпpoсили oчoлитИ 6opoтьбy пpoти iс-

пaнцiв? 4. llo пеpeдбaчaлo <Гeнтське пPИMИpеHня)? 5. Koли бyлo пiдписaнo
Утpeхтськy yнiю? б' Якe мiстo ГoллaндськoT pеспyблiки стaлo €вpoпейським

цeнтpoм бaнкiвськoi спpaви?

7. СxapактepизуЙте стaHoBище Hiдepлaндiв пiд влaдoю lспaнiТ в ХVl ст. 8. Якими
бyли пpинини нaцioнaльнo.визвoльнoТ бopoтьби Hiдepлaндiв пpoти iспaнськoгo
пaнyвaння? 9. Чoмy дiяльнiсть геpцoга Аль6и викликaлa aктивiзaцiю дiй пoв-

стaнцiв? 1o. Як пepемoглo пoвстaння на пiвнoчi Hiдepлaндiв? 1 1. Як вiдбyвaлaся
нaцioнaльнo-визвoлЬнa 6opoтьбa в Hiдepлaндаху 1572-1579 pp.? 12' Poзкaжiть,
яK yтвopИлася Гoллaндськa peспyблiка. 13. Якими бyли peзyльтaти тa зHaченHя
Haцioнaльнo-визBoлЬнoi вiйни Hiдepлaндiв пpoти iспанськoгo пaнyвaння?

14" Cклaдiть poзгopнyтий плaн <HaцioнaЛЬнo-визBoльна вiйнa Hiдepлaндiв пpoти

iспaнськoгo пaнyвaння).

s 10. Aнглiя
)) 1. Якими 6ули oсo6ливoстi poзвиткy AнглiТ нaпpикiнцi ХVст.? 2. Щo тaке

Peфopмaцiя? Як пoшиpювалися peфopмaцiйнi iдei y €вpoпi? 3. Якi деpжaви зa-

хoпилИ найбiльшy кiлькiсть кoлoнiй зaвдяки Beликим гeoгpaфiнним вiдкpиттям?

Ш J^ТJ#l#'Тr'ffii#у;;:;
IIеtIIaчIIиlvIи, ТTT6.1д3цдiя тaкorк IIe BxoдиЛa дo ii скJIaДУ. Haсeлення
Aнглii I{a IIoчaTкy xVI сT. склaдaЛo бЛизЬIсo 3 ryrлн oсiб, a IIaпpикiII-
цi стoлiття збiльrпиЛoся ,цo 4 Ivrлн (нe paxутoчи ТTToтлaндii)f Ha пo-
чaткy ХVI ст. Aнглiя, нa вiдмiнУ вiд Hiдepлaндiв, IIe бyлa MiсьIioю
кpaiнoю: y мiстax rt(илo не бiльrп як ].0 oЬ нaceлeння. Haпpикiнцi

+

*

77



ТЕMА lV. зAx|дHoсBPoпЕЙсЬк|дЕPжABИ B XV| _ пEPш|Й пoлoBИH| XVl| сТ. l

сToлiтTя кiлькiсть мiщaн tpoслa .дo 2o %. Aнглiя Зa]Iutш;.aЛacя пepe-
Ba)Iснo aгpapнolo кpaiнorо. 3eмля йaлeэкалa дBopяIIaшI-teMЛeBлaсIIиIdaП[
i кopoлro. Пepeвarrснa бiльrпi.ст' 994я.II pл1cнoi зeryrлi Ire -Yg*и' Зa кo-
pистyBaIIня IIеIо спЛaчyBaЛa гpoIIIoBy pelrTУ.

Ira пoчaткy ДvI с.1. в сiльсЬItolvlУ гoспotapствi Aнглii .вiдб-y-
ЛIIся 3IIaчнi зпцirrи. Iз пoявoro...yu"yфu*'yp як в Aнглii, тaк i пo3a

rr мerкaшrи qpiq цoпит I{a aнглiйську
Aкцioнеpнa кoмпанiя - кoлективнa фopмa 

-в'9*B]LЦ: 
Бaгaтo зeмлeBлaсIIикiв зaxoпи-

пiдпpисмництвa, зa якoi з Mетoю poзшИpен- лися potвeдelrllя1vl oвeцЬ. I{eй пpoцeс
ня п|дпpи€мств ствopюютЬся тoBapИстBa пfoD пa
(кoмпaнii), щo oб.еднyють iндивiдyaльн. ryIaB дaлeкoся)IсЕl IIaслlдки /цля po8.

капiтали пaйщикiв-aкцioнеpiв. витIсy Aнглii. Boвнa lIepeTвopилaся
нa гoлoвIIe бaгaтствo кpaiни. Biдтoдi
й дoтeпep ryrirшoк iз вoвнoro яIt сиlvlвoл

taМo}ltнoстi Aнглii збepiгaeться B пaJIaTi лopдiв aнглiйськoгo пapЛa-
МeIIтy i слyrкить сидiнням для Лop.цa-кalIцлepa. Cпpaвrкrriм пoтpясiн-
няNI .цля Aнц4ii стaЛa <p=e-в',jДPщq.дЦID' yнaсДi/цoк якoi вeликi зeNIлe.
в.IIaвrаИI<И вбiлътттуrли.гpolЦoBУ pelrTу сeляII У TРuI, п'яTЬ, a пo/цeкyди
i в сiм patfB. Cёляни BтpaчаJIи свoi гoспoдapсTвa, a з ни1vIи i eдттний
taсiб дo iснyвaння' пepeTвopк)Ioчись нa экeбpaкiв.

Гoлoвнoro г€Ulyttю Пpo1vlислoBoстi стaлo виpoбництвo сyкнa. 3a-
мiсть BoвIIи в ХVI cт. Aнглiя lloчaлa BиBoзити дo iнrшиx кpaiн сyк-
I{a з BoвIlи. У 60-тi pp. ХVI ст. сyкнa сTaI;.oB.ИJIvI 80 % yсЬoгo aIIг-
лiйськoгo elсспopTy. Caмe зi ЗpoсTaIIIIfIlvI пoIIиTy IIa сyldllo пoв'язaнo

. пoIIIиpeння мaнyфaкTyplloгo виpoбництвa.
Ь?Beликиx гeoгpaфiнниx вiдкpиттiв Aнглiя oПиIIилaся

Еa llepexpeстi тopгoвeльIlиx rпляхiв мirк eвpoпolо Ta Aмepикorо. tr{e
сTaJIo пoIIIToBxoМ дo зpoсTaI{IIя зOBII1пI-
ньoi тopгiвлi. Пooдинцi кyпцям бyлo
сyTy)Itнo виpylЦaти в пгaндpiвки дo ta-
Лeкиx бepeгiв. Ha ниx vaтyвaли бypi,
пipaTи, сTвopIоIoчи нeбeзп9'кy Bтpaти

тoвapiв i нaвiть зaгибелi. ТTIoб змeнIпvITvI pulЗuПq кyпцi oб'eднyвaлися
в rcoлцnaнii. Пeprua тaкa IdoMIIaнiя виниIслa B 70-x pp. ХV ст.

Koмпанiя - пiдпpисмствo, зaснoвaнe нa
пaЙoвiй yнастi yнасникiв.

78



5 10. Aнглiя

У xVI ст. aнглiйськi кyпцi tlloчaли taсIIoByвaTи нoвi кaпiTaлiс-
тичнi aюцiol+еpнi тtoмnа.нii. ICyпцi oб'eднувaли свoi кaпiтaли i стaвa-
лvт аltщiol+еpa]wu rcoмnанil), oтpиI\lyloчи пpибyтки вiдпoвiдI{o ,цo вIIес-
кy. Haзви кoмпaнiй xapalстеpизyвaJlи гoлoвнi IIaпpяlvIItи aнглiйськoi
тopгiвлi. Пiсля вiдкpиття в 1553 p. пiвнivнo-сxiднoгo lvlopсьIсoгo
IIIЛяxУ дo Moскoвськoi дep}IсaBи BиIIикЛa Moскoвськa кoмпaнiя. У 70-
80-тi pp. ХVI ст. в.uIьlufi<IIvт oст-3eйськa
(aбo Iстлaндськa) кoмпaнiя, ,якa BeJIa
тopгiвлro нa БaлтiйсЬкoyy мopi, Лe- Arpаpнa peвoлloцiя - змiни в сiльськo-

BaIIтсЬIсa (aбo Tуpeщькa) для тopгiвлi мy гoспoдapствI, oснoвниM зMlстoM ЯKИх

в CepeдзeNIIIoNIy lшopi тa Гвiнeйськ. :,::^'...н.o'лeння 
кaпiтaлiстичнИХ pИнкoвиx

в|дHoсиH.
кoмпaнiя (згoдoll BoI{a пepeтBopиЛaся
нa oст.Iндськy), яIсa toсepeдилa y свoix
pyкax тopгiвлro з Iндiетo тa Aфpикoto.

У xvl сT. IцBиtIto зpoсTaЛo eкoнoмiчнe зIIaчeIIIIя Лoн,цoнa, який
ПoстУпoBo пepеTtsopиBся IIa нaйбiльrший пopт 9р1тv. цeнтp тopгiвлi тa
фiнaнсoвиx oпepaцiй. Пoчaлoся фopмyвaIIIIя JIoIIдOIIсьtсoгo Ciтi -
цeIITpaJIЬтIoi чaстини шriстa,,цe toсepeд)тсyBaЛися бaнкiвськi lсoнтopи
тa BeЛиЕсl To.э.tocoб,"' гo гoспoдapстBa
сTaB Lo a#,'р."#. "q?Rж.уgi.pе,1o||QцLj',(ля 

poзвитку вiвнapсTвa зeМлeвJlaс-
н.иIIl"И (лeндлopди) пoнaли IIepeTBopIо.

xl:Н:Жil#:Т" Tx"#ii J:J:::, :".'.'Т:H,"":#; ;J::fl :H:ffiТ::,';
BoIIи згaI{яJIvI celIЯlл it зeмeль, яI<urwur o6гopoджyвaли.
тi кopистyBalIvIcЯ., тa oбгopoд)кyвaЛи
ix. I-{eй пpoцeс дiстaв IIaЗBy oбzopo
Оэrувaння.

Унaслiдoк IIpoBe.цeЕIrя oбгopoдrкyвaнЬ в Aнглii t'явилися нoвi
сyспiльнi Bepстви - нoвi дBopяIIи тa сiльськi нaймити. Hoвi дBopя-
IIи oтpиIvlУвaли ттpи6yTIси - вiд виpoщyBaIIIIя oвeць i пpgщaхсy вoв-
ни. Пoявa нoвиx суспiльниx BepстB стaЛa свiдueнняrvr фopмувaння
в сiльськo1vlУ Гoспotapствi Aнглii pинкoвиx вiднoсин. ГpoIпi IIеpeтBo-
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pюBaЛися нa кaIIiTaл, ЯI<vIй' IIoBi .цBopяIIи Brсля,I{aли в potвиTolс свoгo
гoсIlolцapсTBa 3 П[eTolo oTpиMaIIIIя пpибyткy.

Aгpapнa pевoлroцiя i poзвитoк pиIIкoBиx вiднoсин y сiльськo-
IvIy гoсПoдapcтвi ЗУM.oBuIЛvI великi змiни в aнглiйськoмy сyспiльствi.
Maнyфaктypнi пiдпpиrMсTBa Ta гoспoдapстBa нoBиx дBopяIr IIe шIoгЛи
зaбeзпeчити poбoтoro BeЛичeзI{y кiлькiсть tIIeдoЛeIIиx сeляII. Miстa
зaIIoЛoIIили rкeбpaки. Ha пoчaткy ХVII сT. ЛиIIIe в Лoндoнi нaлiну-
BaЛoся 50 тис. жeбpaкiв. Кopoль Гeпpix VIII (1509-Lб4т pp.) пoнaв
BИtaв aTИ з al{ollи' сIIpяМoB aнi пpoти rкeбpaкyв aння. збиpa TуI I{I4JIocTvI-
IIIo дoзBoляJIoся тiльки нeпдiчнипц i стapишr; Tиx' xтo мiг пpaцrовaти'
били бaтoгoпц i зoбoв'язувaлп Iloвepтaтися /цoдolvly. Якщo зaTpиIиyBa-
ли BдpУгe - зIIoBy 6tтлта тa вiдpiзaли ПoЛoBинУ вyxa. Itoгo зaтpимy-
BaЛи Bтpeтr - сTpaчУBaJIuI як tЛoчиIIця.

IСopoль Eдyapд vI (|54т-1553 pp.) <<пoIdpа.II{IДBD цi taкollи.
Toй, хтo Ire пpaцIoBaв, вiддaвaвся B paбствo тolvly' xTo IIa IIЬoгo дoнiс.
Якщo paб тiкaв, тo зa пepшIy BTeчy йoмy BипaЛIовaJIи нa лoбi aбo
щoцi тaвpo й вiддaвaIIvI B дoвiuнe paбствo. 3a дpyгy вTечУ cTaгlvIJI:,;т

дpyгe тaвpo' зa TpeTIо - стpaчyBaли як .цep)кaBlroгo tЛoчинця. Aн-
глiйськi xpoнiки IIиIIIуTЬ' щo 3a poки llpaвлiння Гeнpixa VIII бyлo
стpaчello 72 тиc. BoJIoцIoг i жeбpaкiв. [o iстopii цi зaкoни увiЙтlтли
пiд нaзвoro <,Epuваве заtсoнo1aвctLвo',.

I ст.
paB-

лiння /цpyгoгo кopoля з цiеi ДuIЕ.aс oчa-
лaся Pефoprvlaцiя. Ha вiдмiнy Biд Hiшreччини, дe Peфopмaцiя вiдбy-
лaся BIIaсЛiдoк нapoдIloгo pyхУ <<3HИ3У>, в Aнглii вoнa здiйснIоBaЛa-
C,Я <зГopИ>> - зa aктивHoгo BтpучaIIIIя сaшIoгo кopoля. Caмe тoплу ii
rа.aвvтBaJIИ rc op o л i в c ь rc o ю .

Cпo.raткy, кoЛи B €вpoпi poзгopllyлacя Peфoprvraцiя, f€нpix VIII
BиcTУпиB пpoти нei. Biн нaвiть УtяB yчaсть y пoлeшriцi пpoти M. Лю-
тepa, нaдiсЛaBIIIи дo Pимy свiй пaмфЛeT <(Еa зaxист сeми тaiнств>,
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5 10. Aнглiя

зa щo oтpишraв вiд Пaпи пoчeсний TитyJI <(зaxисЕикa вipи>. Aлe oсo-
6утcтa зaцiкaвлeнiсть y звiльнeннi вiд влaди тa oпiки Пaпи зMyсиЛa
Гeнpixa VIII змiнити свoi ПoгJIяtи. Пpивoдoм дЛя Ilpoвeдeння Pe-
фopмaцii сTаJIa вiдмoвa Пaпи Клишreнтa VII дaти I99-PЦIIЦII дoзвiл
I{a posлyчeIIIIя з йoгo пeprшoЮ tpy}IсиI{olo - iспaнськoro IIpиIIцeсoю

. 3a кaтoлицЬкиNIи lсaнoнaп[и, I,aти тaкутiт
дoзвiл мiг лиrшe Пaпa. Toдi poзлIочeний Гeнpiх VIII пpишlyсив з'iзд
aнглiйськoгo дуxiвницTBa yxвaЛити pirшeнIlя' зa якиlvl кopoЛЬ oчoЛиB
цepкBy в Aнглii. Biн без ПepeшIкoд oфoprvrив poзЛУчelIня тa oдpytlсиB-
ся t Пpи,цBoрIIoЮ кpaсyнeю Agд9цq*Б*aДaйн.

Кoли ICлимeнт VII пoчaв пoгpo}rсyBaTи ltopoЛIo зa тaкi дii вiдлy-
чeIIIIяlvI вiд цepкви' IIapлaпIeнт Lб34 p. пpийняв Aкт пpo сyпpeмaтiro
(вepxoвeнствo), яким oгoлoсив IIpo BивeдeIIня allглiйськoi цeplсви
з-пiд звepxнoстi Pимy й пepexiд ii пiд oпiкy Гeнpixa VIII. Усi кaтo-
лицькi дoгМaти пpи цЬolиy збepiгaлися.

Kopoлiвськa Peфopмaчiя в Aнгл[i

Meтa yнaсникiв PeфopмацiТ

3вiльнити цеpl(вy вiд пiдпopяд- | oтpимaти цepкoвнi зeмлi | Устaнoвити (дeшевy
кyвaння Пaпi Pимськoмy I i мaйнo цepKвy)

У пoдpyэкIrЬoryIy экиттi з Aннorо Бoлeйн кopoлIo tlloвy IIe пoтa-
ЛaкvIЛo. Cпaдкoeмця пpeстoлy rплrоб нe пpинiс - кopoлeBa llapoдилa
дoIIЬкУ' a cvт:н пoмep. Чepeз дeякий чaс potчapoвaний кopoль бeзпiд-
стaBI{o звиIIyBaтив Aннy Бoлeйн y нeвipнoстi, щo пpиpiвнrовaлoся дo
дeprкaвнoi tpatИ, i нaкaзaв сJдgg:g-'"l;

3a pirшeнняryIи IIapЛaмeIITу в Aнглii зaкpиBaJIися всi мoнaстиpi,
a ixне мaйнo пepexotиЛo ,цo кopoЛя. 3a чaсiв Гeнpixa VIII в Aнглii
бyлo зaкpитo 3 тис. lvloнaстиpiв, ixнi
зeryrлi кopoЛь poздаЁ сЁ<iiiй 

.пiiйоiнни- 
Aнглiкaн<ькa цePквa - дepжaвнa Цepква

кaшr aбo poзIlpo,цaB' 3IIaчIIo збaгaтивrпи y Bеликiй Бpитанii yтвopeнa в кpaiнi в ХV| ст.

скapбницro. 3ervlлi кyпУBaЛи нoвi двo- внaслi|oк 
|;ФoPмauii.з v1iх пooт1;тaнтсЬкиx

цepKoв наиoлижчa дo кaтoлицЬкo|.pяIIи Ta бypжyaзiя для сTBopeнIIя I{a r-T..--

нlтx IIoBиx пpибyткoвиx гoспo/цapсTв.
3aвдяки цЬoмy peфopмa цep}сBи стIpияЛa poзBиткoвi pинкoвиx вiднo-
сиII B Aнглii. Peфopмaцiя пpoвaдилaся шIeтoдaми теpopy. ,(eсятки
тисяч нeнцiв oTIvIrлvIJl^vIcЯ. бeз пpитулку й кapaлIltся <<IсpиBaBиMи)) зa-
кoнaNIи ПpoTи экебpaкiв. Biд yсix aнглiйцiв BиvIaгaJIи пoвIloгo пiдкo-
peнIIя aнeлircaнcьlсitl, цеpttвi. 3a вiдмoву вiд ii визнaння кapaJlи' яtс
зa дep)кaBIIy зpaty. {

Haстyпний кopoЛЬ Eдyadд VI пpoдoвэкyвaв peфopryIyBaIIIIя цepк-
ви. Усi вiдпpaви здiйснroвaЛися aнглiйськoro NIoBoIо' бyлo спpoщeнo
цepкoвнi o6p яди. ПpиxильнvlI<aIfrут кaтoЛициtlvly taЛиIII aлuIcЯ стapi
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.цBopяIrи tт вeликa кiлькiсть сeл.fllстBa' якe пoB'яtyBaлo IIoBy цepквyз oбгopoдrкyBaIrIIяNI.
3a пpaвлi.IIIIя кopoлeви $apii Troдop (1553-1558 pp.), якa

дoтpиIvlyBaлaся к'aтoлициtNly' в Aнглii бyлo здiйснeнo спpoбy пo-
ицькoi вipи. Mapiя Trодop чЦцg"идa *u-
стpaчyвaTи пp_Бieсгa-ЕTiБl зa ц{o дlстaJla
oднaк aнглiкaнськa цeplсBa вrrсe глибoкo

вкopiнилaся в aнглiйськoмy сyспiльствi. Пoвepтaти зeмлi NIoнaсти-
pям нiхтo нe xoтiв.

Пiсля смepтi Mapii Tтoдop ItopoЕa пepeйrплa дo eлизaвe-
ти I (1558-1603 pp.). €лизaвeTa I вiднoвилa aнглiкaнсЬкy цepкBy'oскiльки Pим нe BизIIaBaB ri пpaв IIa пpeстoJТ. Бyлo BиДaнo сyвopi
ЗaкoIIи IIpoTи кaтoликiв. Пepexiд з aнглiкaнськoi цepкBи B кaToли-
цьIсУ BBa}IсaBся дepжaBl{oк) зpaдolо. ,(iяльнiсть opдelly eзyiтiв бyлo
зaбopoнeнo. У Lб71- p. бyв тpиtттlятиfl aнглiйський <Cиплвoл вipи,>
(<.39 стaтeй>), У якolvly пpoгoJIoшIyBaIIИcЯ. oснoвнi TIpuITтЩuITIvI aнглi-
IсaIIсьI{ol цepкBи.

Як i в лIoTepaIIсTвi, дeклapУBaBся IIpиIrцип спaсiння JIIoДuIT|uI
вiporo, aлe B Aнглii збepiгaлися .цBa тaiнствa: xpeщeнIlя i пpинaстя.
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0. Aнглiя

БoгoслyrкiнIlя ryIaлo здiйснrовaTися ЛиIIIe aнглiй-
сЬкolo MoBoIo ta oсoблиBим слyrкeбIlикolvl' зaTBep-
.цrrсellиivl ypядoм. B iншroму lroBa цepкBa lraгaду-
вaЛa IсaToЛицЬЕсУ: бyлo дoзвoЛeHo IIIaIIyBaIIIIя
iкoн, збepiгaлися poзкirшне вбpaння дyxiвниц-
Tвa,.BикoIlaнIIя opгaннoi шrузики' ypoчистi пpo-
цeсir. Пopiвнянo 3 JIIoTepaнсTBolvI i кaльвiнiзмoм
aнгдiкaнськa цeplсBa yraлa бiльrп пoшripкoвaний
xapaкTep.

flepioд пpaвлiння Trодopiв в iстopii Aнглii
пoв'яtaний зi стaнoBЛeI{IIяlvI aбсoлroтизмy. 3a
пpaвлiння Генpixa VIII гoлoвIlиlvl opгallolvl yII-
paвлiння кpaiнoro 3 Ilpaктичнo нeoбмeлсellиlvlи
пoBIIoBa}IсeнIIяl\{и стaЛa пiдпopядкoвal{a кopoЛIо
Taемнa paдa. oднaк нa вiдмiнy вiд Фpaнцii тa
Iспaнii, дe дiяльнiсть сTaIIoBo-пpeдстaвницьI{иХ
opгaнiв бyлa фaктичIIo пpиIIиIleнa' в Aнглii вaхс-
Ливe tl{aчeння збepiгaв IIapЛaшIeнт. Caмe сIIиpa-
Ioчи
вiдo

Bиникнeння pyxy пyритa}|. Cepeд чaстиIIи
HeBдoвoлelloi oбvrerкeнiстro Peфopмaцii бyp-

экyaзii IТoIIIиpилис:я iдei кaльвiнiзryrУ. цi JIIotvI
вистylтaли Ba <(oчищеIiIня) aнгДiкaнськoi цepкви
вiд зaлиrшrсiв кaтoлЙцизMУ. Haзивaли ix nуpu-
rLaнaJпu (вiд латин. purLll - чиcтvтiт). Пoстyпo-
Bo BoIIи IIopвaЛи з а.нглiкaнсЬкolо цepкBolo'
вутtтlллvт з нei тa стaЛи сTBopIoBaти влaснi цep-
кoвнi гpoмaди нa чoлi з oбpaними стapIIIиIIaMи
(пpeсвiтepaми).

Пypитaни potpaxoBУBaли нa пiдтpиrvrкy €ли-
зaBети I, aлe TIogутII!тJIvтся. Itopoлeвi нe спoдoбa-
лися Дeякi пoгляди IIypитaII (вiдoкpeмлeЕIllя цepкви вiд дep}Iсaви'
пiдкopeнн,я lсopoЛя цepквi), i вoнa IloчaЛa }Iсopстoкo пepeслiдyвaти
i кapaти ix. <Cпoчaткy вoтIи виryIaгaTиMyть пpибpaTи rПисIсoпiв, -кaзaлa €лизaвeтa I, - а-потiм - i сavroгo luoнapxa>. Iстopiя зaсвiд-
ЧuIJIa' щo кopoЛeBa в.IIЯв.I4JIaся дaлeкOгЛя/цIIoIo. У сepeдинi ХVII ст.
вiдбyлaся Aнглiйськa peBoлIoцiя, якy бaгaтo iстopикiв IIaзивaIоTь
<.ПypитaнсЬItoloD. У тi бyperrлнi pol(и сaNIe IIypиTaIIи paзoшI з aнглiй-
сЬI{иNI пapлaПfieнтolvl BистуIIиЛIZI IIpoTи ltopoля Itapлa I Cтrоapтa i зa-
cУtИJIpr йoгo дo стpaти.

Пpaвлiння €лизавeти l. Aнглo-lцoтлaндськi вiднoсини. flpyiy пo-
лoBитIу ХVI ст. aнглiliцi нaЗBa.тIи ОлизaвeттаIlсЬкoк) eпoxoro. oс.

тaIIIIя кopoЛeва з динaстii Tюдopiв зyмiлa ЗaIIуттIfuITuI пoмiтний слiд
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в iстopii Aнглii. Hoвa кopoлeвa вмiлo лaвipyвaлa мirrс дaвньolo apис-
тoкpaтierо тa IIoBиlvIи дBopяIIaпIи' ПoсиЛIовaлa кopoJliвськy BJIatУ,
збepiгarouи IIapлaMeIIт i мiсцeвe сailIoвpяlцyвallllя. Усe, щo вoнa po-
6tтлa, BиIIpaBlцoвyBaЛoся тypбoтorо пpo I{apo.ц.

eлизaвeтa I дoтpимyвaлaся пoлiтики пpoтeкцioнiзмy, спpияIoчи
poзBиTIсу нaцioнaльнoгo виpoбництвa' тopгiвлi i тopгoвeльнoгo флoтy,IIaдaIoчи пpивiлei тopгoBeлЬIIиlvl кoМIтaнiям, a нaдтo oст-Iндськiй.
Cвiдveнняlи yспirпнoгo po'виTку тopгiвлi стaлo вiдкpиття Лoн0oн-
cьleo| бipэtсi.

3нaчними бyли yспixи €лизaвeти r в зoвнiшrнiй пoлiтицi. Boнa. aктивiзyвaлa бopoтьбy 3a BклIoчeIIIIя дo скЛaдy aнглiйськиx вoлoдiнь
сyсiднix IПoтлaндii тa Ipлaндii.

Бipжа _ мiсцe, дe здiйснюються piзнoмaнiт- IIIoтлaндiя' щo oxoплrовaлa пiв-нi тopгoвeльнi oпеpaцii. нivнy чaсTиIIy oстpoвa' y ХVI ст. бyлa
сaмoстiйним кopoлiвсTBolvl. Boнa пo.цi-
л.ялaс.я- нa Пiвнivнy, aбo Гipську тa

Пiвдeннy, aбo .(oлиннy, ТТТ91д2ндilo. У Гipськiй IIIoтлaндi1 o"*y,"',
фeoдaльнo-пaтpiapхaльнi вiднoсини, iснyвaли poдoвi гpolvlади - клa-
ни IIa чoлi з Bo,tсд.fl]\[и. Baняттяпrи IIaсeлeIIня бyли скoтapстBo i мис-
лиBсTвo. Пiвдeннa TTTo1дagдiд potвивaлaся IIIвидIIIe, ii яситe лi 6улvт
IIe лиIпe сIсoтapяМи, a й piльIIиIсaNIи. Tyт iснyвaлo бaгaтo мiст, якi
вeли }Id'aвy тopгiвлro з Aнглiero, Hiдepлaндaп{и тa Фpaнцiеro.

У xvl ст. пIoTлaндський пpeстoл IIалe)IсaB динaстii Cтroapтiв.
Aлe зeмлeвлaсIIиIси Пiвдeннoi IШoтлaндii тa вoэrсдi клaнiв нa пiвнoчi
збepiгaли нeзaлеlкнiсть i нe кopиЛися кopoлIо. Miщaни Пiвдeннoi
IIIoтлaндii тaкofi{ нe пiдтpиrvryBaJlи Idopoля' тoNIy щo ix бiльrпe цiкa-
Bив po8BиTott зв'язtdiв з Aнглieto, нiэк oб'eднaння з вiдстaлoro пiвнiч.
чrо. 3a тalсиx oбстaвин Cтroapти, IIe rualочи пiдтpимки в кpaiнi, сaмi
сTaBaли iгparшкoro в бopoтьбi poдoвиx клaнiв.

Екoнoмiчнo слaбкa, potдepтa внyтpirпньorо боpoтьбorо ТTТoтлaн-
дiя пеpeтвopиЛaся в ХVI сT. нa oб'eкт зaгapбницЬItиx пpaгнeнь Aн-
глii. Biйнa пpoTи AнглiТ в пepIпiй пoлoвинi ХVI ст. тpиBаЛa BIIpoдoв)I(
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кiлькox дeсятиpiн. У |б42 p. шIoтлalrдcький' кopoЛь' якиiт зaзI{aB Пo-
paзIdи в цiй вiйнi, пolvlep. Кopoнa пepeйrшлa дo йoгo дoIIьки Mapii
Cтroapт (Iб42-1'567 pp.)' яIсa нapoдvIJlacЯ Toгo }Iс Iб42 p. Mapiю вiд-
IIpaBили BиxoBУBaтис.я /цo Фpaнцii, дe BoIIa сTaлa peвIIoIo кaтoлич-
rсgp. ТtТoтлaндiero в тoй чaс кepyBaЛa NIaти lсopoлeBи - Mapiя Гiз,
пpe/цстaвIlиця МoгyтIrьoгo фpaнцyзЬкoгo poдy Гiзiв.

У бopoтьбi' якa potгopllУЛaся шriж двoмa кopoлeBa]vlут - ёлттзa-
BeToIo I тa пroтлallдсЬкolo кopoЛeBolo Mapiеrо Cтroapт, знaйrшлo вiдoб-
paE(eнIIя пoлiтичнe тa peлiгiйI{e ПpoTистoяIIIlя B тoгoчaснiй Aнглii.

Maplя Cтюapт, зa свiднeнням сyнaсникiв, виp|знялaся чаp|Bнoю кpaсoю тa лeгKo-
вaжнiстю, a спpaвaми дepжавнoгo yпpaвлiння не пepеймaлaся. €лlзaвэтa 6yлa
нeпpивабливoю, жopстoKoю Й хитpoю, алe кoмпеHсyвaЛa цe пpиpoдHиM poзyМoM,
пpеKpaсHoю oсвiтoю тa нeaбиякoю здaтнiстю дo KеpyBaння деpжaBoю. Мapiя 6yла
peвнoю KaтoлИчкoю, €лизаветa - пеpекoнaHoю пpoтeстaнткoю. !итинствo Mapii
6yлo 6eзxмapним. Kopoнy Шoтлaндii вoнa oтpимaлa з нapoджeнням, y шeсти-piн-
нoмy вiцi стаЛa нapeчeнoю спaдкo€мця фpaнцyзькoгo пpeстoлy, дo 156,| p. Bиxo-
вyвaлaсЬ y Фpанцiil ,l6-piннa Mapiя Cтюаpт стaЛа кopoлeвoю Фpaнцii' a чepeз
piк - yдoвoю.

€лизaвeтa з дИтячиx poкiв пiзнaлa, щo тaкe бyти дoнькoю лIoДини, звинyвaнeнoi
в дepжaвнiй зpaдi. Пiсля стpaтИ мaтepi - Aнни Бoлeйн - €лизавета oпИHилaся
зa жaxливИмИ MypaМИ в,язницi Тayep.

Mapiя Стюаpт гaдaЛa. щo 6yдь-якa кpаiнa налeжИтЬ Moнаpхoвi,.lЙ 6улo 6aЙ-

дyжe. яKy сaмe кpaiнy вoнa oчoлИлa. €лизавeтa ж yвaжалa, щo нaлeжить Aнглii
тa 'ii нapoдoвi, щo, кеpyючи дepжaBoю, вИKoнy€ вoлю Бoжy. Boнa нe вaгaлaсЬ
y винесеннi piшeнь тoдi, кoли цe малo пpИнeстИ кopисть Aнглii.

У сepeдинi xи ст. в TТToтлaндii IIoIIIиpилися кaлЬBiнiстськi
iдei. Лiдepo}л IIIoтлaIIдськoi Peфopмaцii стaв .(шtoн Hoкс. Cвoi пpo-
пoвiдi вiн зaвrкди зaкiнvyвaв слoBaMи: <.Бorкe! 3вiльни нaс вiд BЛaди
блyдницill' MaIoчи нa yвaзi Мapiю Cтroapт.

Бopoтьбy кaЛьвiнiсTiв пpoти кaToЛицЬкoi цеpкви пiдтpишryвaлa
збpoеrо Ta гpoIIIиMa eлизaвeтa I. Boнa ПpaгIlyлa B TaIсий спoсiб пiд-
кopиTи Tlloтлaнtiro тa фiзиннo tIlищиTи Mapiro Cтroapт. Iспaнiя тa
Пaпa Pимський IIлeкaЛи нaдiro зpoбtтти Mapiro Cтrоapт aнглiйськorо
кopoЛeвolo зalдiсть €лизaвeти I i пoкiнчиTи з IIpoTeсTaIITaNIи в Aнглii.
Пiсля сIvrepтi сBoгo чoлoвiкa - кopoл.я Фpaнцii Фpaнцiскa II Mapiя
Cтrоapт IIoBepIIУлaся дo IIIoтлaндii. Бopoтьбa кaльвiнiстiв пpoти кa-
ToлиI(iB спaлaxllyЛa з HoBoIo сиЛolo.

Mapiя Cтrоapт пiдтpиrvryвaЛa кaтoЛицьIсy цepквy' yсTaIIoBилa
tв'.я3ки з aнглiйськиlvlи дBopяIlaми-кaтoликaми, якi гoTУBaJIи зшro-

By IIpoTи €лизaвeти I. Haтoмiсть eлизaBeтa I opгaнiзувaлa BисTyП
кaльвiнiстiв пpoти нei. У Lб6T p. кaльвiнiQти' oчoлIоBaнi гpaфoIlл
Mroppеeшr, пiдняли пoBсTaIIIIя. Mapiя Cтroapт зMyIIIeЕa бyлdтiкaти
i пoпpoсити пpиTУлку в €лизaвeти. Кopoлeвa llaдaлa пpитуЛoк <(to-

poгiй сeстpi,>, УB'язниBIши ir B ЗaNIIсy нa дoвгi 20 poкiв.
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€лизaвeтa | 6iля
глo6усa.У 1607 p.
aнглlЙцi зaснуBaли
сBoю пepuJy aMepикан-
ськy кoлoнiю Bipгiнiю'
нaзвaнy нa честЬ
кopoлеBи

У Ilroтлaндii пpийrшIIИ. to BJIatИ' зa пiдтpимItи lлизaBeTи I' пpo-
aнглiйськi cuIЛvI. Itopoлeм IIIoтлaндii стaB сиII Mapii Cтrоapт Якiв VI
(1567-1625 pp.).

Boднouaс в Aнглii IIaBкoлo yв'язнeнoi Mapii Cтroapт тoчилaся
зaIIeIdЛa бopoтьбa. Mapiя potсилaЛa тaеrvrнi ЛvIcTuI .цo кaтoлицьIdиx
кpaiн iз пpoxaнняlvl Пpo /цoIIoMoгy. Itiлькa спpoб звiльнити ii зaкiн-
ЧuIIwrcЯ. нeB/цaJIo. Boднoнaс aнглiйськi ldaтoлиIси IIaMaгaлис я вбити
€лизaвeтy I, щoб пpoгoлoсити кopoлеBorо Mapiю Cтroapт. 3мoви пpo-
BaJIvIJIИcЯ., ixнix yнaсникiв бyлo стpaueнo.

У 1585 p. aнглiйськиtт тapлaмeнт пpий',яB зaкoн' зa якиM lto,{с-
ний, xтo бpaв yuaстЬ y зMoвax IIpoти кopoлeBи' мaв бyти стpaнeний. Ba
циl[ зalсoнoм кopoлiвcькиtrт тpибyнaл tacУДvlB Мapiю Cтroapт дo стpaTи
зa дiяльнiсть, нeбetпечIIу tЛя Aнглii тa кopoЛeBи. Lб8T p. ii бyлo стpa-
чeнo. Cин Mapii Cтroapт Якiв VI lloгpo}rсyBaв Aнглii вiйнoro зa сTpaтy
мaтepi, aлe eлизaвeтa знaйшrлa вaс76 для йoгo пpибopкaння. Бyдyни
бeздiтнorо, BoHa BизIlaлa ,Якoвa VI спaдкoeNIцeшI al{глiйськoгo пpeсToлy.
Пiсля смepтi €лизaвeти I вiн стaв кopoлeм Aнглii Якoвoм I (1603-
1625 pp.)' taIIoчaтIсyBaвIIIи пpaвлiння в кpaiнi динaстii Cтюapтiв.

Пiдкopeння lpлaндГi. Пopяд з Aнглiero poзTaIIIyBaвся oстpiв Ip-
лaндiя. Biн дaвнo пpивaблrовaв aнглiйцiв poдrони1vlи зeMляIvIи

тa бaгaтими ПoклaДaми IdopисIIиx кoIIaлин. Ipлaндiя пoдiлялaся IIa
poдoвi кЛalдИ пo 5-6 тис. oсiб, якi пoстiйIlo вopoгyвaли мiэк сoбorо.

Пiдкopeння Ipлaндii aнглiйцями poзпOчaЛoся щe y ХII ст. Ha
пoчiтoк ХVi от. гopдi ipлaндцi були вlатiснeнi в гopl4' TpясoBиIIи
iт лicи, aлe lfpo.цoB,rсУBaЛи бopoтьбy.

У 154| p. Гeнpix VIII oгoлoсив себe кopoЛeшI Ipлaндii Ta вoлo-
дapeM yсix ii ЗeNIeЛЬ. Itoнфiскaцiя зeмeль сTaлa гoлoBIIи1\[ зaсoбoм
пiдIсopeння lpлaндii. 3eмлi poздaBaЛи aнглiйськиrvr кoлoнiстaivl ta
jrмoви зa'geлеIIIlя ix aнглiйцями. FУ дpyгiй пoлoвинi ХVI ст. пoлiтикa aнглiйцiв сIIpичиIIиЛa IIa
пiвднi oсTpoBa кiдькa IIoвсTaIIь Пpoти aнглiйськoгo IIaIIyBaЕня. Пoв-
стaнщi BиNIaгaли ПoBepIIyTи кoнфiскoвaнi зeмлi, IIpиIIиниTи УTuIjКuI
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кaToЛикiв-ipлaндцiв^ У 1594 p. 16-тисяннa apмiя IIoвсTaIIцiB пoBeла

успirшнy бopoтьбy пpoTи aнглiйцiв. Пiсля кiлькox пopaЗoк aнглiй-
цi в 1603 p. porlloчaЛи пpoTи ipлaндщlв вiйну нa знищeння. Boни
дoщеIrTy сIIaЛIоBaЛи сeлa' IIищили всix экитeлiв, ypoжaй IIa пoЛяx'
зaЛиIIIaIOчи пo сoбi сПУсToIIIeну зeIvIЛIо' Унaслiдoк тaкoi тoтaльнoi
вttlнlt' пoвстaння бyлo шpидyIIIeнo.

Пiсля Поpaзки IIoBсTaIIIIя 1594-1603 pp. Ipлaндiя oсTaтoчIlo
IlepeTBopилaс,я IIa aнглiйськy кoлoнiro.

Бopoть6a пpoтt,l lспaн[i 3а пaнyвaннЕ нa мopi. otнoчaснo з бo-
poтьбoro зa пiдкopeння Ipлaндii Aнг.lliя poзпoЧaЛa спpoби пpo-

IIикIIeнIIя в Aшreрикy" Пpoтe нa ii rпляxy 61'лa Iспaнiя, якa пiсля
oб'еднaння 1581 p' з Пopтyгaлiеro мa;ra Ta]!{ Be.тIичeзнi кoлoнii. Бo-
poтьбa Arrглii пpoT}t Iспaнii вiд сepeдини ХVI ст. rraбyлa фopми кoн.
тpaбaнднoi тopгiвлi з кoлoнiями Iспaнii тa нaпaдiв пipaтiв нa ii пop-
тrr й кopaблi, щo ПepeвoЗиЛи зoлбтo дo €вpопи.

€лизaветa I всiлякo шiдтpимyвaлa пipaтiв' Ea.цaвaЛa iм лiцeнзii,
якi дoзвoляЛи flaпa/цaTи I{a iспaнськi й пopт3;гaльськi кopaблi. B Aн-
глiТ ствoploBaЛис.я спeцiaльнi кoмпaнii tЛя opгaтJiзaцii пipaтськиx
експeдицiй. Caмa lсopoлeBa тa ii нaблинtенi бyли aктrioнepa}Iи циx
кoптпaнiй. Пipaтськi eтlспeдицii ЗaBдaBaли BeЛичeзнoi пrкoди Iспaнii,
якa вTpaчaлa вiд Ilиx дo 3 млн t}Zкaтiв нa piк, i спpияли збaгaчен-
нro Aнглli. 3нaчeння пipaтiв для poзBитку Aнглii мoжнa пopiвняти
зi знaчeнняvr кoнкiстaдopiв для Iспaнii, лиtпe з тiеrо piзницerо, щo
вoни зaвoйoByBaли нe сyхсlдiл' a Mopе.

У |562 p. aнг.шiйськi пipaти пoчaли зaBoзиTи дo iспaнськиx кo-
лoнiй в Aмepr,rцi вeгpiв.paбiв з Aфpики. Aнглiiтсъктцй' пipaт Еa Iсo-

poлiвськiй слyжбi Boлтep Peлi 1585 p. Зaсн1zgaB пepIIIу aнглiйськy
кoлoнiro в fliвнiчнiй Arvrеpицi, нaзвaвtпи ii нa чесTЬ кopoлeви Bip-
гiнiсlo (вiд aнгл. uirgin - дiвa). Cпoнaтку кoлoнiя бyлa пpитуЛкolvl
для пipaтiв, якi пoлIoBaЛи 3a iспаIIськиMи кopaблямlr.

Cepeд aнглiйськиx пipaтiв тoгo чaсУ нaйyслaвлeнirшим стaв
<.пipaт Ii Коpoлiвськoi Beличнoстi>, Я!t вiн сeбe нaЗиBaB' - Фpeпсiс
fipeйк (1540-1596).

Фpexсlс йк - нaйвiдoмiший aнглiець, 6yв мopе-
плaвцeм вИщoгo |aтуH'4уl який нeoднopазoвo здiЙснювaв
yспiшнi нaпaдИ нa iспанськi кoлoнii в Aмepицi. |спанцi
Haз|АBaл|А йoгo (дpaKoHoМ)' a кopoль Фiлiпп |l вимaгaв
вiд €лизaвети | стpати нeнaBиснoгo пipaтa. Пpoтe кopo-
лeвa нe пoKapаЛа пipата, а пoсBятИлa в pицapi тa зpo-
била вiцe-адмiрaлoм. Усi цi вiдlзнaки вiд €лt.lзавeти l вiн
oтpиMaв за сBoю слaвнoзвiснy навкoлoсвiтню пoдopo)(
1577-.1580 рр.

Мeтoю цiсi. eкспeдицi|i 6улa, зa пЛaнoм flpeЙкa, пe.
peтнyтИ Aтлантичний oкeaн, oбiгнyти Пiвдeннy Aмepикy
й aтaкyвaти мiстa на 

.ii зaхiднoмy yз6epeжжi, дe iспaнцi Фpенсiс flpeйк
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T!щA |V. зAX|дHo€BPoпЕЙсЬK|дEPжABИ B XVl- пEPllJ|Й пoЛoBИH| ХV||ст.

Кopo;rь Iспaнii Фiлiпп II бoлiсrro спpиймaв зyxвaлiсть aнглiй-
ськor кo к йoгo
тepпiння C yсьo-
мy свiтi, к сfl .цo
вiйни пp

.(ля втopгнeнIl.fl B Aнглirо Фiлiцп II виpirпив зiбpaти вeличезrrий
флoт. Пpотe 1587 p. Ф. ,(peйк ta нaldato' €лизaвети здiйснив зуxBa-
лий petтд.цo пopTУ Itaдiс - бaзи iспaнськoгo флo,тy i знищив бiль-
rпiсть iспaнських кopaблiв. Iспaнцям дoBeлoся зIIoBy вбиpaтта флoт.У 1588 p' <Hеnеpе]floэrcнa аpмada> (тaк нaзвaв свiй флoт Фiлiпп II)
BиpyIIIиЛa дo бepeгiв Aнг.тrii. Bонa нaлiчyBaлa 130 вiтpильникiв iз
2o тутс. шIaтpoсiв. У Hiдepлallдaх IIa iспaнцiв чeкaлo щe 300 кopaб-
лiв, якi jvlaЛи IIpиe.цIIaTися дo <.Heпepeмoэкноi apшIa.ци)). Itoмaндyвaти
aнглiйським флoтoм eлизaвeтa дopyтиЛa Ф. .(peйкy.

У 1588 p. aнглiйськi кopaблi aтaкyвaли
<Heпepeпlo]rснy apмaдy) B пpoToцi Лa-Maнrш.
Бiй тpивaB двa тиэкнi. Barккi iспaнськi кo-
paблi бyлo poзбиTo ЛeгкиМи aнглiйсьIсиlvlи.
3aлипrки iспaнськoгo флoтy, IIaМaгaIoчисЬ
oбiйти Aнглiro з пiвнoнi, ЗaгИ:нУЛuI пiд нaс
бypi. Флoт Aнглii IIe tsтpaTив ,IсoдIIoгO кopaб-
ля. У сBoсl\{y дoнесeннi 6лизaвeтi I Ф. flpeйк
IJИcaB: <.Mpl виpиBaJIvI З xBoсTa iспaнськoгo
птaxa olцIIe пepo ta oдIIиivI' a rкaлroгi.цнi ixнi
ЗaЛиIпItи poзсiяли пo BсЬoMy lvloploD. Ha вiд-
зIIaкy ПepeшIoги €лизaвeтa I нaкaзaлa викap-
бyвaти п,IeдaлЬ iз нaписoryr: <.Бoг пoдyв, i iх
бyлo poзвiяIlo>.

3aвдяки пepемoзi Aнглiя пoчaлa Ilepe-
TвopIоBaTися Ha вoЛoдapкУ мopiв, .з. lvIoгyтIIя
кoлисЬ Iспaнiя IIoстУПoBo стaBaлa дpyгopяд-
нolo дep}IсaBolo.
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Bиснoвкrs

ХVI ст. в сoцiaльнo-eкoнoмiчIloшIy poзBитку Aнглir вiдбувaлися
знaчнi змiни, пoв'язaнi зi стaнoвлeIIIIяМ pиIlкoBиx вiднoсин.
У дoбy пpaвлiння Tюдopiв в Aнглii сфopмyвaвся aбсoлIоTизшr
i бyлo здiйснeнo кopoлiвську Peфopмaцiro'
oстaння кopoлeBa динaстii Trодopiв - eлизaвeтa I - сIIpияЛa
пepеTвopeннrо Aнглii IIa BeлиIty eвpoпeйськy tep)кaвy' lvIoгутIIIo
свiтoвy iмпepirо.

3апитaння i зaвдaння

1. Якa гaлyзь 6yлa гoлoвнoю в aнглiйськiй пpoмислoвoстi XVI ст.? 2.Koли 6у-
лo пpийнятo Aкт пpo сyпpeмaтiю? З. Koгo нaзИвали пypитaнaми? 4. Хтo бyв
лiдеpoм Peфopмaцii в Шoтлaндli? 5. Koли Гeнpix V||| пpoгoлoсИв сeбe кopoлeм
Ipлaндii? 6. Xтo кoмaндyвaв aнглiйським флoтoм y битвi з <Heпepeмoжнoю ap-
мaдoю>?

7' Якими 6ули aсo6ливoстi сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитKy AнглiТ в ХVI ст.?
8. Чoмy aнглiйськy Peфopмaцiю називaютЬ кopoлiвськoю? Як вoнa здiйсню-
вaлася? 9. Пopiвняйтe oсoбливoстi a6сoлютнoi мoнapxiТ y Фpaнцii, IспанiТ тa
Aнглii. 10. Якi пoдii, на вaшy дyМкy' бyли нaйвaжливiшими в €лизaвeтинськy
eпoxy iстopii AнглiТ? o6lpyнтyйтe свiЙ вибip.

11. Склaдiть таблицю <.{iяльнiсть Kopoлeви €лизавeти I>.

3апитaння Bнyтpilшня пoлiтика 3oвнilдня пoлiтшкa

oснoвнi заxoдИ

Pезyльтaти

* 12.3a дoдaткoвoю лiтepaтypoю склaдiть iстopиvний пopтpeт шoтлaHдсЬкo| кopo-
леви Mapii Cтюаpт a6o aнглiЙськoi кopoлеви €лизавeти | Тюдop (зa вибopoм).

s 11. Miх<нapoднi вlднoCинU! B xvl _ пepцJiй пoлoви.
нi xvl| Cт. тpидцятилiтHя вiйнa 1618-1648 pp.
1' Haзвiть пpoвiднi евpoпeйськi деpжаBи в ХV| ст. 2. Пoкaжiть нa кapтi теpитopii
пollJиpеHня пpoтeстaнтсЬкиx вipoспoвiдaнь тa пaнyвaння кaтoлицькoi ЦepкBи.

Xаpактep мiжнapoдниx вiднoсин y XVl съ У шrirкнapoдIlиx вiднo-
синax €вpoпи дoби paннЬoгo lloвoгo чaсy пopяд iз тpaдищiйни-

lvlи яBищaNIи t'явЛ.flIоться нoвi. BaжлиBе зIIaчeння вiдiгpавiв ДvIHa.
стичIIий пpиIIциII' ta якиlvl yклaдal{I{я yгo/ц' сoюtiв тoщo IIOB'я3yBaЛoся
зi спopiднeнiстrо aбo rплroбalvlи пpeдсTaBlrикiв сiмeй кopoIloBaниx oсiб.

))
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тЕMA IV. зAX|дHo€BPoпЕЙсЬK|ДЕPжABИ B ХV| - пEPш|Й пoлoBИHlХVI| ст.

Гep6 Гaбс6ypriв

Hoвишr чиIlllикotlr мirкдepэrсaвниx вiднo-
сиII сTaв posкoл eвpoпи зa peлiгiйIlolо otHaI(oIо
внaслiдoк Peфopмaцii. Чимaлo дepжсaB сTaBaли
yчaсIIикaNIи мiэтснapoдниx конфлiктiв, пiдтpиlлу-
roчи свorx oднoвipцiв aбo пpaгнучи ПepeпIкotulTul
пoIIIиpeIIнro вipoспoвiдaння, Iсoтpe вoни нe пiд-
TpиlvlyBaли.

Bиpirшaльнy poJIь y мiжнapoдниx вiднoси.
нaх 6вpoпи цЬoгo пepioдy вiдiгpaвaли iсшaнськi тa
aвстpiйськi Габсбypt'и, Aнглiя тa Фpaнцiя. Гoстpi
сyllepeчки в.urн.vIк"aЛpI мitк Фpaнцieтo тa iспaнськи-
шrи й aвстpiйськимrr Гaбсбуpt'aпlи, вoлoдiнIlя яIсиx

Мe}IсyBaJIи з ii кopдoнaми. HaЙ6iльrпим iз виявiв ixньoгo IIpoTистoяII-
в.я 6ултт Iтaлiйськi вiйни (1494-L559). Гoстpoi фopшlи нa6yлo прo-
тI{стoяIIIIя мirк пpoтестaнTсЬкolo Aнглiсro Ta ldaToлицькoro Iспaнieю.

HeзвarкaroЧuI Ha числerrнi вoeннi с}rTичIси' }кotнa з пpoвiдниx
eвpoпeйськиx кpaiн - }rт{aсIrиць кoнфлiктiв нe lvlaЛa toстaтнix еил,
щoб зaвдaти Пopaзки пpoтиBIlIткy. Taку систeшIУ мi;кнapoдних вiднo-
сиII I{atиBaIIИ сucrrLемoю евponеilcblсozo балансу.

Haпpикiнцi хVI сT. Ba)IслиBy poль сTaJIa вiдiгpaвaти ТТTвgцig,
якa, пiдпopяДкyвaBшIи E{оpвeгirо тa ФiнляI{дilo' стaЛa I{aМaгaTися
IIoIIIиpиTи вплиB IIa дaнсЬкi, пoльськi тa пpибaлтiйськi зeм.пi.

Baгoмим чинIIиIсoNI мirкнapoдниx вiднoсин ХVI ст. бyлa бopoть-
бa з пpoниIсIIeнIIяlvI y €вpoпy oсддarrськoi iмпepii. Typeцькa raгpo-
зa пpиMyIIIyBaлa. eвpoпeйцiв .цoЛaти peлiгiйнi пpoтиpiння й спiльнo
BklcTУTIaTLт IIpoTи aгpесopa. 3 iнrцoгo бoкy, це EIe BикЛIoчaЛo yклaдal{.
IIя тиMчaсoвиx сoIo3iв iз туpeцьItиlvl сyЛTal{oп[ Зa/цЛя влaснoi кopистi.
3oкpeшra, Фpaнцiя пiдтpиrиyвaлa /цpy}rснi вiднoсини з oсryraнськoro iпr-
пepierо, щoб oслaбити Гaбсбypt'iв.

3aгoстpeння Cyпepeчнoстeй мiж свpoпeйськими дepжaвaми на
пoчaткy XVII съ Пpинини Tpидцятилiтньoi вiйни. MiэкнapoдEe стa-

IIoвищe y €врoпi IIa пoчaтку ХVII ст. бyлo нaпpy)кeIlиwr i склaднишr.
Iспaнськa тa aвстpiйськa гiлки диIIaс-

Tpидцятилiтня вiйнa - пePшa зaгaлЬHo€в- тii Гaбсбypt'iв пiсля пepioдy сyпepllи-
poпeйськa
пoваннями: цTBa Bиpl ЗУcuIЛIIЯ'

тa aвстpo- в бopoтьбi сBoгo пa-

князi Hiмеч IIyBaIIIIя y пpaгIlyлa
6ypзькoю кoaлiцiсю (Фpанцiя, Швeцiя,.Qанiя, I{e дoпyстиT вaлa пiд-
пpoтестантсЬкi князi Hiмeннини тa iн.). Tpиlvlкy ПpoTeсTaIITaм у Hiмevvинi. .(o

тoгo }It Фpaнцiя бaжaдa yтвepдити
сBoe пaIIyBaIIIIя B Iтaлii тa бyлa IIeBдo-

BoлeIIa пoсилeIIHяlvI тУT BITЛиBУ iспaнськиx Гa6сбypt'iв
Aнглiя, t oдIIoгo бoку, нe хoтiлa IIoсиЛeIIн.f BплиBy кaiолицькиx

Гaбсбypt'iв y Hiдepлaндax i Hiмeччинi, t iнrпoгo - IIoсиЛеIIня Фpaн-
цii нe вiдпoвiдaлo ii тopгoвeлЬI{иlvl iнтеpесaм. .(вoзнaннiсть пoзицii
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9 1 1 . Miжнapoднi вiднoсини в ХVI - пepшiй пoлoвинi XV|| ст. Tpидцятилiтня вiйнa 
,l61 8-1 648 pp.

Aнглii BиNIaгaЛa вiД нei ПoсTiйI{oгo лaвipувaння N{i;rс Гaбсбyp/arши тa
ixнiryrи пpoTиBникaшrи' .(aнiя, 6уду-lи пoB'язaнolo з Пiвнiчнoro Hiшreч.
чиIIoIo пoлiтичниrvrи Ta elсoнo1\IiчIll.ltvlи зв'я3кaryIи' Taкoxrс He бaэкaЛa
IIoсилeння в Hiмeччинi Гaбсбypt'iв. I{opoль IIIвeцii Густaв II Aдoльф
(1611-1632 pp.), як i кopo,rь ,{aнii Itpiстiaн Iv (1588-1648 pp.)'
нaNIaГaBся тIoculЛтl"tИ BпЛиB свoеi кpaiни нa пiвнiчItIIx MopсЬкиx IIIля-
xax. Eкспaнсiя Iспaнii Зaвa}кaЛa йoгo нaшripaм.

Boднouaс y бiльrшoстi кpaiн €вpoпи сIтoсTepiгaлoся пaдiння
aBTopиTeTу кaToЛицЬIсoi цepкви. У чaстинi кpaiн пеpeмoгу здoбy-
JIу| тIц|4XI1JIЪ:яитI<И Peфopмaцii, в iнIпиx - Itoнтppeфopмaцi1. oбидвi
сTopol{и нe бaэкaли .цoMoBляTися' IIpaгI{y JIv| Зr:ИЩr,.тTи сУпpoTиBI{иЕсa.
I{aслiдкoпl зaгoсTpeння цих пpoтиpiu сTaЛa Tpидцятилiтня вiйпa
1618-1648 рp.

Якими булrт пpитинlт цiеi вiiтни? Ha пoчaткy ХVII ст. oбидвi
гiлки динaстii Гaбсбypt'iв вeли бopoтьбу з пpoTeсTaIIтaшrи, пiдтpишry-
BaJТи кaToЛикiв i I{aцaгaлися yTBеpдиTи сBor пaнyBaI{IIя нaд кpaiнaпти
€вpoпи.

Гaбсбуpfи IIpoдoB)кyBaЛ|4. Ян i paнiтrre, шrpiяти пpo сTBopeнI{я
свiтoвoi I{aToЛиI{ьItoi irvrпepii пiд ixньoro звеpxнiстro. CпиparouисЬ I{a

пiдтpишrкy кaToЛицЬкoi цеpltBи, Гaбсбypt'и пpaГIIyJIи ЗtIищиTи в пiд-
BЛa,I{IIиx iшr зeшrляx I{е лиIшe IIpoTeсTаIITcЪI\т4й' PУx, a й будь-якi pyxи
3a tBiЛьIIeння вiд IIaI{УBaння iхньoi д{инaстii.

Aктивну бopoтьбу t IIpoTeсTaI{TaNIи poзгopllyв iмпepaтop Cвящeн-
нor Pимськoi irvlпepii Pyдо.тrьф II (1576-1612 pp.). 3a йoгo пiдтpиtuки
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дЕPжABИ B ХVl _ пEPllJIЙ пoЛoBИH| XV|l ст.

lмпepaтop Свящeннoi
Pимськoi iмпepiT Фepдi.
нaнд |l

eзylTи ПoIIIиpI.tЛи свolo дiяльнiстЬ у Чexii тa
IIpoTeстaнтсЬIсиx ItIIязiBстBax Hiмeччини. У вiд.
пoвiдь Ira пeprсЛiдyвaння IIpoTeсTaнтськi кIrязi
Hiмeччини в 1608 p. oб'rднaЛvIcЯ- B eванzeлiнну
унiю, яItУ oчoлиB Itypфюpст Фpiдpix Пфaльцсь-
киiт.. Haтoмiсть IdaToлицЬI(,i князi сTвopиЛи
1609 p. свiй сorоз пiд нaзвoro Eаmoлuцьrca лiza,
oчoлIoвaIIий MaксиIlгiлiaнoм Бaвapським. oбид-
Ba сolotи IIIyкaЛи пpиxиЛЬIlикiв y eвpoпi. €вaн-
гeлiстиuнy лiгу пiдтpиINIaIШI пpoTeстaнтськi кpai-
ни Гoллaндiя, ,(aнiя, ТTТвeцiя тa Aнглiя, a щe -Фpaнцiя, якa xoчa iт 6улa кaToлицЬIdoro кpaiнoro,
aлe IIe бarкaлa IIoсиЛeIIня вIIлиBУ Гaбсбypt'iв
y €вpoпi. Itaтoлицькy лiгy пiдтpимyвaIIuI. aBc-
тpiйськi тa iспaнськi Гaбсбypt'и. Biднoсини мiэrt
,цвoп[a тaбopaми зaгoсTpIoBaJIvIcЯ.' i не вистaчaлo
лиIIIe ПpиBoдy /цля Toгo' rцoб пoнaлaся вiйнa.

Tpидцятилiтня вiйна 1618_1648 pp.

Xapaктep

Cпoнaткy - peлiгiйнa бopoтьбa мiж кaтoликaми i пpoтeстaнтами. Пiсля
тoгo яK антигaбсбypзькy кoaлiцiю oчoлилa KaтoлиЦЬKa Фpaнцiя - 6opoть.
бa зa панyвaння y €вpoпi

v
Пpoтивники

Aнтигaбсбypзькa кoaлiцiя Габсбypзька кoaлiцiя

€вaнгeлiчнa (пpoтeстaнтськa) yнiя Cвященнa Kaтoлицькa лiгa

Чeський пepioд вiйни (161s_l623). Пoдii, якi сTaли ПpиBo/цoм
.цo IIoчaтIсу вiiтни, сTaJIися в Чexii, якa пepeбУвaлa пiд влa-

дoIо aBстpo-нiшreцькиx Гaбсбypt'iв. Бiльrшiсть BepстB IIaсeлeIIIIя
Чexii бyлa нeзalцoвoлella нaцioнaльEvIguI УтискaшIи, вiдсyтнiстro
пoлiтичниx IIpaв. У 1617p. кopoлeм Чexii бyлo oбpaнo IIpиxиль-
HuII<a Гaбсбуpfiв Фepдiнaндa IIIтipiйсЬI(oгo (пiсля сvrepтi PJzдoльфa
II вiн стaв iшrпepaтopoм). I{я пoдiя BикликaЛa в ЧexiI вибvx нa-
poдIloгo IIeвдoBoЛeIIIIя.

Пpинини

Poзгopтання бopoть6и мiж Гa6сбypгами
тa 'li пpoтивниKal^LA зa панyвaння
y €вpoпi

Зaгoстpeння сyпеpeчoK мiж пpиxильникa-
ми кaтoлИцизмy i пpoтeстaнтизмy
в €вpoпi
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У стoлицi Чexii flpaзi сIlaлaхIryЛo пoBсTaн-
ня. Haтoвп ПpoTeсTarrтiв зaxoпиB зaryIoк Пpaзь-
кий гpaд i викинyв iз вiкнa TpЬox кopoлiвськиx
paдникiв (<< np а, lьIсa )ефенеcmpaцiя> ), якi кepувa-
ли кpaiноro зa вiдсyтнoстi кopоля. Ha кopoлiвсь-
кий пpeстoл чexи ЗallpoсиЛи гoЛoBy €вaнгeлiчнor
yнii Фpiдpiхa Пфaльцськoгo. У вiдпoвiдь I{a це
Фepдiнaнд IШтipirfськиiт, нe бaэкaroчи BтpaЧaTи
чeський IlpeстoЛ' poзпoчaв зa пiдтpимки Кaтo.
лицькoi лiги военнi дiI.

Чeхи NIyrrсI{ьo вoloвaли i здoбyли дeкiлькa
IIepeNIoг. Пpoтe ixня apvriя бyлa нaбaгaтo Мeн.
шIoIо' нiэtс вiйськa ltaтoлицькoi лiги, oчoJIIo.
вaнi дoсвi.цчеIlиM ПoлкoBoДцeryr ЙoгaннovrTiллi
(1559-1632). У битвi бiля Бiлoi Гopи 8 ЛисTolla-
дa 1.62o p. вiн poзгpotvlиB чесЬкиx пpотестaнтiв.
У Чexii poзIIoчaBся кaтoлицЬкий тepop: ПaЛaЛvI
бaгaття iнквiзицii, зaбopoняЛася чeсьIсa шIoBa'

IfrvIЩvIJIuIcЯ пpaцi чeсЬIdиx УчeIIиx. Чexи нa3вaли
тi чaси <(eпoxolo TeNIpяBи'.

Tим чaсorvr Tiллi pУIIIиB дaлi нa нiмeцькi
зeмлi й зaхoпив вoлoдiння Фpiдpixa Пфaльцсь.
кoгo. Успixи lсaToЛикiв нa IIepпIoMУ eтaпi вiйни
дy)Iсe зaнeпoкoiли пpoтeстaЕTсЬких вoлoдapiв
кpaiн Пiвнiчнoi eвpoпи.

flанськиЙ пepioд вiйни t1624-1629}. Ha бo-

цi Oвaнгeлiчнoi унii y вiйну пpoTи Гaбс-
буpliв BстУIIиB дaнський кopoлЬ Кpiстiaн IV.
Teпep cИrI У €вaнгeлiстичнoi лiги стaлo BIIaчIIo
бiльrшe, нilк y Фepдiнaндa lПтipiйсЬ}doгo' якoмy
нe BистачaJIo кorштiв IIa утpиNIaння apмii Tiллi.
Bиxiд iз цiеi ситyaцii Фepдiнaнд знaйrшoв, пpи.
йнявrци вiд тaлaнoвиToгo пoЛкoBoдця Aльбpex-
тa Baллeнrптeйнa (1583-1634) пpoпoзицiro пpo
стBopeнIIя нoвor apмii.

Пoлкoвoдeць Kaтoлицькoi
лiги гpaф Tiллi

Aль6pexт Baллeнщтeй}! - oдна з нaЙцiкавiшиx пoстaтeй часiв вiйни. У йoгo
oсo6i пoеднyвa.пися 6езпpинципний aвaнтюpист i талaнoвитий пoлкoвoдeць. 3a

пoхoдженняM Bаллeнштeйн - чеський двopянИн' Bихoвyвaвся сзyiтaми, стaв
peвниМ кaтoликotи. Бyв таланoвитoю, чeстoЛюбнoю тa нaдзвинaйнo цинiннoю
людинoю. Бpaв yнaсть y poзгpoмi нexiв пiд Бiлoю Гopoю, УдяяниЙ iмпepaтop
Фepдiнaнд дoпoмiг Baллeнштeйнoвi зa симвoлiннy цiнy сKу|lитvI зeмлi, кoнфiскo-
ванi в чexiв, i тoЙ стaв BлaснИкoM нaйбiльшиx 3eМелЬниХ вoлoдir|Ё y ЧеxiT (дeв,ять

мiст,57 зaмкiв, кiлькa сoтeнь сiл).У 1624 p. iмпepaтop нaдав йoмy титyл гepцoгa

Фpiдлaндськoгo.
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тEмA |V. ЙсЬK|дЕPжABИ B XV|- пЕPшIЙ пoЛoBИHl ХV||ст.

Baллeнrптейн кoпlaII.цyBaB зaгoнaшlи нaй-
мaнцiв-пpoфeсioнaлiв i зaпpoпotIyBaB iмпepaтo-
poвi ствopцти 2o.ттаcячнe нaймaнe вiйськo (пpи-
чolvly кoшIтoшr Baллeнrптeйнa), якщo Фepдiнaнд
дo3BoЛиTЬ yтpиMyBaTи цro apмirо 3a paxyнott
peквiзицiй (пoгpaбyвaння) мiсцеBoгo HaсeлеI{Ilя.
Irvrпepaтop iз paдiстro IIoгo/циBся i пprтзнaнив Baл-
лeнrптeйнa гoлoвIloкolvraн/цУBaчeМ. Уся вoeннa
здoбта'l, Зa дoilIoвлeнiстro з iшrпepaтopolvl' taЛиIПa-
лaся y Baллeнrштeйнa. 3a коpoткий тepшлiн булo
нaбpaнo 100-тисячнy apмiro, у якiй Baллeнrштейн
yсTaI{oBиB )I(opсTкy дисциплi.нy. Caмe BaB.цяки
йoгo apмii кaтoликtт poз6ll'lти, taIIсьIty apмiro
Кpiстiaнa IV. Bдявний irvrпepaToр BиIIaгopotиB
сBoгo гoЛoвIlокoмaнДyBaчa MeкленбypзькиryI гep-
щoгсTBOlvI i титyлoм <(гelтepaлiсiмyса Бaдтiйськo.
го тa oкeaнiчнoгo luopiв>. Успixи Baл"reнrптeйнa
B|4I<JIиIКaIIИ зaздpiсть y кepiвникiв ltaтoлицькoi
лiги. 3a ixнirvr IIaПoлягaIIняIlл iмпepaTop усyI{yB
Baллeнrштeйнa вiд кoMaIIдyBaння apпriеIо тa Ha-
кataв poзфopмyвaти iтoto вiйськa.

Успiхи Кaтo,тицькoi лiги зaнeпoкoiли IIep-
rпoгo шriнiстpa Фpaнцir кapдинaлa Pirпeлье. Biн
пoчaB зaGxOчyBaTи II]BeДсЬItoгo кopoЛЯ Гyстaвa II
Aдo".lьфa дo вirtни пpoти нei.

Гepцoг Aльбpexт
Bалленштeйн

гycт.вl l| Aдoльфr нaЫАBaл|А <пiвнiчним Левом).3aвдяки yспiшним вiйнaм пpoти
Пoльщi тa МoскoвськoТ дepжaви вiн значнo пoсилИB пoзицiT Щвeцii в БалтiЙськoмy
peгioнi, пepeтвopИвши Балтiйське мope нa <Швeдськe oзepo> (yсе йoгo yз6epeж-
жя, кpiм пiвдeннoi чaстИHи. пepeбyвaлo y влaснoстi Швeцi|. Гyстaв l| Aдoльф бyв
пaЛKиМ пpИxилЬнИкoм пpoтeстaнтiв i нe бaжaв пoсилення пoзицiЙ KaтoлИцЬкИx
Гaбс6ypгiв y €вpoпi. Piшeльс нaдaBaB Kopoлю ШвeцГi щeдpi сy6сидri тa oбiцяв
усiляку пiдтpимкy, якщo вiн пoннe вiЙнy пpoти KaтoлицькoТ лiги.

Щведський перioд вiйни {,l630-16з4}" Улiтку 1630 р. Густaв II
Aдoльф Bисa/циBся в Пiвнiчнiй Hirvreччинi й poзпouaв вoеннi дii.

TTTвeдськa apмiя сI{JIaдaЛaся з вiльниx сеЛян.пpoтeстaнтiв, якi вipи-
Ли' щo зaxищaloTь свoix бpaтiв пo вiрi вiд нeнaвисHIIx кaToликiв.
,{o шropaльниx iдeaлiB /цoдaBaлися Bисoкi бoйoвi якoстi aprшii Гyстaвa
II Aдoльфa: BoIIa булa oзбpo€I{a зa oстaннiшr с.IIoBoNI тoгoчaснoi вiй.
ськoвoi тexнiки - lvlaлa кpervriннi 1vlyпIкeти' IIIBидкoсTpiльну ПoЛьoBУ
apтилepiro, Дoбpe opгaнiзoвaну пixoтy й кiннoтy. Успixarш II4 цЬo}rly
eтaпi вiйни IIpoтeсTaнти зoбoв'явaнi дiяrrt rшвeдськoi aprvrir.

Apпliя Гyстaвa II Aдoльфa poвбиЛa вiйськa Tiдлi Ta B/цеpлaся дo
Бaвapii - цeнтpy вoсepeд)IсeнI{я ldaToлицЬItиx сиIJI У Hiмeччинi.
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511'Miжнapoднi вiднoсинивХVl -пepшiйпoлoвинi ХVl| ст.TpидщтилiтнявiЙна1618-1648pp. I

Bисaдкi швeдськиx вiйськ
y ПoмepaнiТ

Aби вpятyBaти сиTyaцiro, iшrпepaтop Фepдiнaнд пoвepнyв Baл-
лeнrптeйнa й нaдaв йoшry нeoбvreжeнi ПoBIIoBa)IсeнIIя.

Baллeнrштeйн rшвидкo сфopIvIУBaB IIoBу apмirо й poзпoнaв нa-
сTyп пpoти rшвeдiв. Biйнa пoчaлa нaбyвaти зaтя)IсIIoгo xapaктepy.
Cuтли стopiн бyли фaктиvнo piвнишrи. У листoпaдi 1632 p. нeпoдaлiк
Лeйпцiгa, бiля нeвeл}Iкoгo NIiстe.Iкa Лroтцeнa, стaлaся виpirпaльнa
6татвa aprvliй Baллeнrштeilтg.a Й Гyстaвa II Aдoльфa. oбидвi apмii зa-
зIIaЛи BeЛиIсиx BTpaT i змyrшeнi були вiдстУnuITuI. TТTвeдський кopoль
зaгиIIуB у бvттвi, i пpoтeстaнтський тaбip зaлиIIIиBся бeз лiдepa. Baл-
лerтrптeйн вiдiйrшoв дo Чexii Ta poзIIoчaB IlepeгoBopи з пpoTeсTalr-
Taп[и пpo миp. Йoгo вopoги в Itaтoлицькiй лiзi Bикopистaли цe як
пpивiд, щoб звинyBaTI4TИ кorvlal{iцyBa.ra apмii в зpaдi. Ha пoнaткy
1634 p. Baддeнrцтeйнa бyлo yсyIIyTo вiд кoмaндyBaIIIIя' зBиIIУBaчeIIo
B .цep)кaBIIiй зpaдi' a tгoдoryI yбитo зlvIoBI{иIсaМи, якi дiяли ta нaкaзoryI
IСaтoлицькoi лiги.

Iмпepaтopськa apмiя taB.цaJIa пopaзIси oслaблeнiй rпведськiй ap-
lцii в битвi бiля Hepдлiнгeнa в Пiвдeннiй Hiмеччинi y вepeснi 1634 p.
3дaвaлoся' щo BoeIIЕe щaстя знoв yсvrixllyЛoся Гaбсбypt'aм. Пpoтe
пeprпий мiнiстp Фpaнцii кapдиIlaЛ Pirпeльe виpirшив, щo нaсTaB чaс
Фpaнцii BtяTи Учaсть y вiйнi. Biн poзpaxУвaB yсe ToчIIo' яIt y шIaxax:
Bстyп Фpaнцii y вiйнy yскЛaдIIиB стaIIoBищe Гaбсбypt'iв i пpивiв дo
ixньoI oстaтoчнoi Цopaвки.

Фpанчyзький пepioд вiйни (16з5_1648). Boeннi дii poзгopтaЛuIcЯ
IIepeBaEtIIo IIa Tepитopii Hiмeччини, Iспaнii тa Iспaнськиx Hi-

дepлaндiв. Уэкe в пeprпi poltи цьoгo пepioдy BuIЗIlaчuIлIaся,виpirшaльнa
IlepeBaгa aнтигaбсбуpзькoI кoaлiцii. ICepiвнa poль y кoaлiцii пepeйrш-
лa to Фpaнцii. IСapдинaл Pirпeльс xoтiв, BиIсopистoByIoчи oслaблення
oбox стopiн' oTpиryIaти всi шrorкливi пoлiтичнi пepeBaги.
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.[ля зaбeзпeнeння пеpевaги у вlЙнi Piшельс виpiшив пpиЙнят|л нa слyж6y зaгoнИ
yкpaiнськиx кoзакiв, сЛaвa пpo мyжнiсть яких 6улa вiдoма дaлекo зa мeжами .l.х-

ньoT бaтькiвщини.Уpяд Фpaнцii чepeз сBoгo пoсЛa y Bapшaвi дe Бpeжi найняв нa
служ6у 2-2,5 тис, кoзaкiв на чoлi з пoлкoBHИкoм Бoгдaнoм Xмельницьким тa
сoтHикaми Сipкoм.i Coлтенкoм. У 1645-1646 pp. кoЗaки пiд кepiвництвoм Cipка
бpaли yнасть в o6лoзi зaхoплeнoT iспaнцями фopтeцi.!юнкepк нa беpeзi Ла-Maншy.
Мyжнiсть i piшyнi дiT кoзакiв вiдiгpaли виpiшальнy poлЬ y .iТ 

здoбyттi.

Пpoтe )IсoдIIa зi стоpiн нe NIaЛa дoстaтнix cuIJI F\IIЯ' Пеpeмoги.
Лиrшe IIa пoчaтI{y 40-x pp. ХVII сT.' yхсe пiсля сIvrepтi кapдинaлa Pi-
IЦeЛЬl' BизIIaчиЛaся IlepeBaгa Фpaнцii тa IПвецii. Tим чaсoшr гaбсбyp-
зький сolo3 спpoбyвaв tМilrиTи пepeбiг вiйни IIa свolo кopисTЬ.

У тpaвнi 1643 p. 2T-ттлcячнa apшriя Гaбсбypt'iв BTopгЛaся to
Фpaнцii, Мaloчи нaмip пepeмoгTи. Bиpirшaлънa 6итвa вiдбyлaсь
y тpaвнi 1643 p. бiля Poкpya. Apшriro Гaбсбypt'iв бyлo фaктичIIo зIIи-
щeнo. Пpoтягoм IIaстУIIIIиx poкiв Гaбсбypt'и ЗaзIIaJIvI I{oBиx ТIopaзoк.
У 1646 p. oб'еднalla lпBeдсЬкo-фpaнцyзькa apшriя зaйнялa Бaвapiю;
BvIHurI<Лa мolкливiсть пoдiлy Hiмeччини мirк IIIвeцiеrо тa Фpaнцiero
й зaxoплeнHя сToЛицi Aвстpii - Biдня. 3a циx yvroв iмпepaтop Фep-
дiнaнд III (1637-1657 pp.) МyсиB пpийняти пpoдиктoBaнi Фpaнцiero
тa ii сoroзнvIl<aNlvl нa/цЗBичaйнo тяэккi для HirueuчиI{и УlvloBи lvlиplIoгo
toгoBopy.

BeстфaльсьKий п,lиp. !.|аслiдки TpидцятилiтньoТ вiйни для €вPoпи.
Пepeгoвopи кpaiн-пepeп{oжсIlиць iз пepeмoхсellими BeлисЬ y дBox

шriстax Beстфaлii: iз 1644 p. в Mroнстepi - мiэк пoслaми iмпepaтopa
тa фpaнцyзькиlvl ypя/цoм i з 1645 p. в oснaбproцi - rvrirк пoсЛaми
iшrпepaтopa Ta .цeлeгaцiето IIIBeдсЬкoгo ypядy й нiмeцькиx IIpoTeс-
TaIIтськиx князiв. Пepегoвopи IтpoсyвaЛися .цy}Itе пoвiльнo, oскiльки
ix yvaсники IIpoBoдили бiльrпe чaсy B бaнкeтниx зaлa'i' дe iз фoн-
тaнiв лиЛoся Bинo Ta зaсMaхсyBaлися цiлi бtтки. A вiйнa тpивaЛa atтс
дo 1648 p.
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Лиrпе 24 жoвтня 1648 p. булo oгoлollleнo пpo пiдписaння Beст-
фaльськoгo Миpy. Пepeмoэкцi здoбyли знaчнi тepитopii: TТТ3gцig 9T'-

pиNlaлa Cxiднy тa чaстиIIy 3axiднoi Пoмepaнii, Фpaнцiя - зeшrлi
Eльзaсy тa oстaтoчнe пiдтвepд)IсeEIIя ПpaB IIa Лoтapинt'irо. Hiмeччи-
IIa як дep'rсaBa фaктиннo IIpипиIIилa iснyвaння, бyлo зaкpiплeнo ii
шoлiтиuнy poздpoблeнiсть. Bизнaнo ЕeЗaлerкнiсть IПвeйцapii тa Гoд-
лaндii. Heзвaэкarочи I{a пiдписaння BeстфaльсЬIсoгo миPУ, вiйнa мiэк
Iспaнiеrо тa Фpaнцieю TpиBaЛa a}Iс дo 1659 p.' кoли бyлo пiдписaнo
Пipeнeйський шrиp.

Tpидцятилiтня вiйнa сIIpичиIIилa знaчнi змiни y eвpoпi. [ep-
)Iсaви-пepevroяtницi Фpaнцiя тa IIIвeцiя тIocvIJIvIЛuI свiй вплив y eвpo-
пeйськиx спpaвax. .{ля Hiмeнчини вiйнa шIaлa нaйтяжчi нaслiдки.
Ha 200 poкiв бyлo зaкpiплel{o ii пoлiтичнy poздpoблeнiсть, IIaсeлeIIIIя
сЕсopoтилoся нa 10 rvrлн oсiб. У Чехii з 3 Ivrлн IIaсeлeнIIя laJIuIШИIIocЯ.
700 тис. oсiб. БiльIшy чaстиIIУ мiст булo зpyйнoвaнo, зeмлi пepeTBo-
ptlЛ!тcЯ' нa IIУсTIutщa, тopгiвля i пpotuислoвiсть зaнeпaли. Bплив Гaбс-
бyp/iв y eвpoпi зIIaчIIo пoслaбIIIaB. Aвстpiйськi Гaбсбуpt'и oбмeэкили
свiй вплив нa Aвстpirо, a в Hiмeччинi йoгo пoвнiстro втpaтили. Ic-
пal{ськa мoнapxiя тaкo)l( УTpaTилa BплиB нa eвpoпeйську пoлiтикy.

Bиснoвки
У мiвснapoдниx вiднoсиIlax eвpoпи ХVI ст. сфopмyвaлacя' ctтс-
TeNIa eвpolIeйськoгo бaлaнсу i, oднoнaснo' BиIIиклo oб'rднaння
,цep}IсaB' щo BopoгyBaJIuI ta вipoспoвiдIlими oзIIaкaMи.

Tpидцятилiтня вiйнa 1618-1648 pp. ста.пa пpoдoB)Iсeнняшr peлi-
гiйниx зiткнeнь IloпepeдI{ьoгo стoлiття eBpoпейськoi iстopii.
Унaслiдoк вiйни BIIлиB динaстii Гaбсбypt'iв.у eвpoпi сyтTrвo
oслaб.

3апитaння i зaвдання
'l . Якi кpaТни вiдiгpaвaли виpiшальнy poлЬ y мiжнapoдниx вiднoсинах €вpoпи
XVI ст.? 2. Haзвiть poки TpидцятилiтньoT вiйни' 3. Якi пoдil стaлИ пpИвoдoм
дo пoнaткy вiйни? 4, У якiЙ битвi зaгинyв шведськиЙ KopoлЬ Гyстaв || Aдoльф?
5. У якиx мiстax Bестфaлii вiдбyвaлися пepегoвopи пpo зaвepшeння вiйни?
6. Якi кpaiни внaслiдoк пepeМoги в Tpидцятилiтнiй вiйнi пoс|Алил|А свiй вплив
y €вpoпi?

7. Якими 6ули oco6ливoстi мiжнapoдниx вiднoсин y XV| ст.? 8. У нoмy пoлягaЛo
зaгoстpення сyпepeчнoстeй мiж евpoпeйськими деpжaBaМИ нa пoчaтKy XVI| ст.?

9. CхapaктepизуЙтe пpИчини i пpивiд дo ТpидцятилiтньoТ вiйни. 10. Hазвiть
oснoвнi пepioди вiйни. !aйте xapaктepИстикy вo€нним дiям кoжнoгo з пepioдiв.
11' Якими бyли pезyльтaти тa нaслiдки Tpидцятилiтньoi вiйни?

12. Cклaдiть таблицю <фидцятилiтня вiйна>..l 3. Пpoстeжтe за Kapтo|o, якi теpи-
тopiaльнi змiни вiд6yлися y €вpoпi внaслiдoк ТpидцятилiтньoТ вiйни.

+

*

Кpaiha -yнa<ник вiйни
ЯкoТ мeти намaгaлacя

дoCягти
Якими 6улn pя нeTpезyльтaти

i нa<лiдки вiйни
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Узaгaльнeння знaнЬ зa тeП,laмUl

<Beлurci aеoapaфiннi вilrcpurnrnя: зуcrnpiu цuвtлiзацiitt>, <Лю0u-
IIa pа'I|l+ьoi Hoвoi 1oбu>, <<Peфopмaцiя i lСoнmppефopltацiя>>,
<,Захi0нoевponеit,cьrci lеpэtcавu в XVI - nеpшiit, noлoвuнi
XVII cm.>

1. Cклaдiть пepeлiк пoдiй кiнця xv - пeprпoi IIoлoвиEи XVII ст.,
якi ви BBa}fiaeTe нaiтвaя<лутвiтпими дЛя potвиткy зaxiдrтorвpo-
пeйськoгo сyспiльствa цiri дo6и. oбt'pyнтyйтe свiй вибip.

2. Пoяснiть tl{aчeпI{.fl IIoIIять i теpмiнiв: <.Beликi гeoгpaфiннi вiд-
кpиTT,я)' ((MaнyфaктУPtD, <.кaпiтaлiзlvlD, <(aбсoЛIоTиЗM>, <Peфop-
мaцiя > , <. Itoнтppeфopмaцiя > , < пpoTeсTaIITиtl\[ D , <. кaльвitliзlvl > ,

<peЛiгiйЕi вiйни>' <.HaцioнaльIIo-BизBoльнa вiйнa'>.

3. Bикoнaйтe зaвдaнIIя 3a iстopиннorо кapTolо:

a) пoкaшсiTь IIaпp.яrvIки llo.цopoжeй eвpoпeйцiв y пеpioд Beли-
киx гeoгpaфiнниx вiдкpиттiв i нaзвiть petyльTaTи' яItиx вoIIи
дoс,ягли;
б) пoкaхсiть кoлoнiaльнi вoлoдiIIIIя eвpoпeйськиx дep)I(aв y IIo-
вoмy Cвiтi;
в) якi Пpoтeстaнтськi вipoспoвiдaння i дe встaнoBvIJIuIcЯ внaслi-
дoк пoIIIиpення Pефopмaцii у €вpoпi?
г) пpoстeэктe пеpeбiг HaцioнaлъIlo-BивBoЛьнoi вiйни в Hiдep-
Jlaн.цax;

д) нaзвiть tepJfiaви, якi нaлeясallИ. to BoIoIoчиx yгpyIIoBaIIь у po-
ки Tpидцятилiтньoi вiЙlluтi

e) пoкarкiть мiсця yкЛalцaIIIIя Beстфa.rrьськoгo IvIиpу й oснoвнi
тepитopiaльнi змiни, якi вiн сIIpичиIlиB.

4. Хтo з iстopинниx.дiянiв ryIaB' IIa BaIIIy ДУMкУ, нaiт6iлътлутiт вlлутв
IIa poзвитoк eвpoпeйськoI цивiлiзaцii? Пoяснiть свoIо дyмIty.

5. Bизнaчтe xapaкTepнi pиси мaтepiaльнoгo свiтy i пoвсякдeIIIIoгo
)IситTя rIIotИlнu: paнньoi Hoвoi дoбtт.

6. Bислoвтe BЛaсIIe сyд}кeЕIIя Пpo llepetyvloви' IIpичиIIи тa вIIJIиB
Ira potBиToк eвpolleйськoгo сyспiльствa нaвeдellиx пoдiй тa
явиIц:

a) Beликi гeoгpaфi.rнi вiдкpиття;
б) Peфopмaцiя;
в) Tpидцятилiтня вiйнa.

7. Cxapaктepизyйтe нafтвantчлtтвiпri змiни в пoлiтичEolvly тa сo-
цiaльнo-eкoнoмiuнoмy этситтi зaxiднorвpoпейськиx,цep}кaB
xи - пeprпoi IIoлoвиIIи ХVII ст.
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Teстoвi зaвдaння зa тeмaПли
<<Bелurci eеozpaфiaнi вilкpummя: зуcrrlpi+ цuвiлiзaцiЙ>>, <<Лю0uна
pаннъoi Hoвot laбu>, <Pефopмaцiя i Eoнmppeфoplwацiя>, <<\aхiОнo-
евponеi^t,cьrci Оеpнсaвu в XVI - nеpшiit, noлoвuнi XVII cln,.>

"i. Якlаiт шIopeIIJIaBeць y 1486 p. зyмiв l{oсягTи' плив1rч1 Bsдoв)It зaxiд-
ногo yзбepeхс}I('я Aфpики, ii пiвденнoгo кparo?
a) Б. .{iaпli б) B. дa Гaмa;
в) Х. Itoлyмб; г) Ф. Mat'eллall.

2. К,oлvт булo вiдкpитo Aмepикy?
a) 1490 p.; б) L492 p.; в) 1498 p.; г) 1510 p.

3. 3aвorовal{Eя деp)Itaви яItoгo з irrдiaнськиx нapoдiв poзIIoчaB 1519 p.
E. IСopтeс?
a) Aцтeкiв; б) мaiтя; в) iнкiв; г) тибнa.

4' Як rаalvlв,aJIul вeлиIсe пiдпpиrмсTвo' y якoмy BиItopисToвyвaЛися pyч-
нi знapяддя пpaцi тa iснyвaв пoдiл пpaцi мirк poбiтникaтvтт?
a) Peмiснинa мaйстepня; б) мaнyфaктypa;
в) зaвoд; г) фaбpикa.

5. Якe мiстo €вpoпи в ХVI - пepтпiй пoлoвипi ХVII ст. бyлo нaйбiль-
Iпим 3a кiлькiстrо нaселeння?
a) Лoндoн; б} Aмстepдaм; в) Pим; г) Пapиэrс.

6" Як lя,aluIBaJIИ князiв-вибopцiв y Cвящeннiй Pимськiй iмпepii нiмець-
кoi нaцiI, зa ,якиMи бyлo зaкpiплello пpaBo oбpaння iмпepaтopa?
a) Meцeнaти; б) пaтpицii; в) кypфюpсти; г) бrоpгepи.

v. Itoли poзIloчaлaся Peфoprvraцiя в Hirvreччинi?
a) 1507 p.; 6) |517 p.; в) |524 p.; г) 1555 p.

8. Якe vriстo €вpoпи IIaluIBaJIuI <<IIpoTeCTaHTсьIсиrvI Pимoшц>?
a) Лoндoнi б) Biттeн6epf; в) }ICeнeвy; г) Пapижс.

9. Якутtт фparrцyзький кopoль BBa}Iсarться aBтopoNI кpиЛaтoгo вислoв-
JIIоBaIIII.fi : <. Пapиэrс вapттliт мeси! > ?
a) Гeнpiх IV; б) Фpaнцiск II; в) Itapл IX; г) Лroдoвiк ХIII.

10. Якy oблaсть Iспaнii в 1520-152I pp. oxoпилo IIoBстaЕIIя кolvlyrre-
poс?
a) Apaгoн; б) Aндалyзiя; в) Itaстилiя; г) Itaтaлoнiя.

11. У якoмy нiдepлaндськoМy мiстi бyлo 1581 p. пiдписaнo yнirо, щo
зaпoчaTкyBuшIa стBopeння IIoBoi незaлeяснoi деprкaви - oб'rднaниx
пpoвiнцiй Hiдepлaндiв?
a) Appaс; б) Утpexт; в) Лeйдeн; г) Aмстepдaм.

'l 2. Зa пpaвлiння яIсoгo aнглiйськoгo NIoIIapxa бyлo пpийнятo <.CI,тмвoл
вipи> (<39 poздiлiв>)? €
a) Гeнpixa VIII; б) Eдyapдa VI; в) Mapii Trодop; г) €лизaвeти I.
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<, Bе лulсi Z еo e p афiчtli вi|rcpummя: зу c mpiv щuвiлiз ацitt,,>, <, Л ю0uна
pанньoi Hoвot Оoбu>, <Pефopмaцiя i ltoнmppефoplwацiя,>, <,За.хi|нo-

eвponеil,cъtсi )epнсавu в XVI - nеpшiil. nолoвuнi XVII cn,>

flатa Пoдiя

i -lll;; Biдкpиття Aмepики Хpистoфopoм Koлyм6oм

.Qoгoвip y Тopдесiльясi пpo poзпoдiл сфep вплИвy мiж |спaнiсю тa

Пopтyгaлiсю

i,:r:i*. Biдкpиття Baскo дa Гaмoю мopськoгo шляxy дo IндiТ

Bистyп Mapтiна Лютеpa з (95 тезafulИ). Пoчaтoк Pефopмaцii
в Hiмeччинi

Експeдицiя Epнaнa Кopтeсa. 3aвoювaння iспaнцями дepжaвИ ацтeкiв

'J - -;i Пepша навкoлoсвiтня пoдopoж Фepнанa MaГeллaнa

Пoвстaння Koмyнepoс в |спaнii



flата Пoдiя

Сeлянська вiйна в Hiмeччинi

Eкспeдицiя Фpaнцiскo Пiсаppo. 3aвoювaння iспaнцями iмпepii iнкiв

Aкт пpo сyпpеMaтiю в AнглiT

oфiцiйнe зaтвeрджeння Пaпoю Pимським opденy сзyiiiв

ТpидeнтськиЙ сoбop

Ауk6уpзькиЙ peлiгiйний миp

Гpoмaдянськi (peлiгiйнi) вiЙни у Фpaнцii

Haцioнaльнo.вИзвoлЬHa вiйнa в Hiдерлaндаx

Битвa бiля Лепaнтo

BapфoлoмiiвсЬкa нiЧ y Пapижi

Утpexтськa yнiя пiвнiнниx пpoвiнцiй Hiдepлaндiв

Пpисднання Пopтyгaлii дo lспанi|'

Пoxiд i зaгибeль <HeпepeмoжнoТ apмaди>

Haнтський eдикт

Tpидцятилiтня вiЙна y €вpoпi

кEдикт милoстi>

Beстфaльський миp

'7
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ТEMA V. кyлЬтyPA 3AxlдHoi €BPoпи

))

s 12. Mистeцтвo Biдpoджeння
1. Якy poль вiдiгpaвалa цepквa в KyлЬrypнoмy життi сеpeдньoвiннoi €вpoпи? 2,Як
B|/|tl|АKл|/| i poзвивaлися iдei paнньoгo гyмaнiзмy?

oсo6ливoстi мистeцтвa Biдpoджeння. Бливькo сepeдиIlи ХIV ст.
B сepeдIlЬoвiчнiй Iтaлii вIutIIltIслa кУльTуpa eпoxи Bi|polэrенl+я'

Peнeсaнсy, як ii HaЗvIBaJIuI фpанцyзи. Caшre iтaлiйськi vraйстpи
вiдpoдили lvIистeцTBo [aвнiх Гpeцii тa

BiдpодIseння - pyx y лiтepaтypi, нayцi тa Pимy, звiдки й пoxo,цить сaNIa нaзBa
мистецтвi дpyгoi пoлoвини Х|V-ХVI ст., зa- eпoxи. Hoвe мистeIIтBo виЕиклo IIa oс-
пoчaткoвaний в lтaлii й зaснoваний зHaчнoю Bидaтним шraйстpaм
мipoю нa вiднoвлeннi aнтИЧниx тpадицiй. ъ""";:::"i"';#! IIpитaшIaнIIa piзнoбiu-

нiсть ixнix oбдapyвaнь: BoIII2I Ilortнy-
Baли 3aIIяTTя )I(иB6IIис9Iц' apxiтeктypolo' скУльIITypoIо' лiтepaтyporо'
фiлoсoфieю 3 BивчeнIIяrvI ToчIIиx IIaУк. Tвopviсть шraйстpiв eпoxи
BiдpoджeнIIя BaldЛaЛa пiдt'pунтя rBpolleйськoi кyльтypи paIIIIЬoгo Ho-
вoгo чaсy.

Haйвищoгo poзквiтy шrисTeцтвo BiдpoдхсeнIIя дoсягЛo зa чaсiв
Bисoкoгo Biдpoдrrсeння (кiнeць xv - пepптi дeсятиpivня ХVI сT.) -.(3oлoтoгo вiкy> iтaлiйськoi лiтepaтy-

Гyманiзм - свiтське вiльнoдyмствo епoxИ pи, oбpaзoтBopчoгo lvlистeцтвa, фiлo-
Biдpoджeння, щo пpoтИстoялo д)D(oвнoмy сoфii тa нayки. I-{e бyли чaси титaIIiв
пaнyвaнню цеpKBи в сyспiльствi. У шиpoкo- BiдpoдхсeнIIя' щo вaI*JIataJIут пiдвaли-
мy poзyмiннi - Bизнaння цiннoстi лloдини =- Ъ^o^.^ nоQ\7м
як oсoбистoстi, tТ пpавa нa вiльний poзвИтoк Eи IIoBoгo potyNIlЕIIя сBrтУ Ta NIlсця

i pеалiзaцiю свoiХ мoжливoстей. JIIotvIEuI B ЕьoшIy. Пiд впливoм Iтaлii
NIистeцтBo BiдpoдхсeнIIя IIoIIIиpvIЛocя
в кpaiнax Пiвнiчнoi €вpoпи. Tут нa

стaIIoвлеIIIrя нoBoi ItУЛьтypи виpirшaльниiт вl'лив п[aЛa IIe aI{TичIIa

сIIaдщиIIa' a xpистияIIстBo.
Дoбa BiдpotEсeIIIIя зalloчaтIсyBaлa сyттrвi зpyrшeння y свiтoглядi

лro,4eй, ix peлiгiйниx i пoлiтичI{иx llepeкoЕallняx. Poзпoнaлoся фop-
MyвaIIIIя lloBoгo TиIIУ лIодиIIи' якa бyлa бiльтпe дУxoBдo poзкpiпaue-
нoтo i BпeвIIeнoIo в сoбi, нiэк paнirшe. Hoвi iдei тopyвaли сoбi IIIJIяX

yбopoтьбiзoфiцiйнимpeлiгiйниNl1п1gцg"M'гoтyк)чипepeBopoTyсвi.
тoгляДi ЛIoдeй, щo вiдбyвся B poки Peфopмaцii. ts

Леoнаpдo да Blннi (1452_1519). Biн ЕapoдиBся У Флopeнцii.
У l4.piннoмy вiцi IIoчaB IIaBчaтися }ItиBoIIисy. Пpoтd нa цьoмy IIe

a6o
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5 12. Мистeцтвo Biдpoджeння

tyпиIIиBся - yпpotoв)I( yсьoгo }I(иTтя нaIIoлeгЛиBo виBчaB plзIll нaylси.
Maбуть, I{eМar гaЛyti ЛIoдськиx tIlaIIЬ' якoю нe цiкaвився б Лeoнapдo.
Biн зaймaвс.я MaтeшIaTиIсoIo' aнaтoмierо, piзними гaлyзяMи тexнiки, бy-
.цУвaB лiтaльнi aпapaTи й пiдвoднi чoBIIи' у йoгo зallисax }IoE{IIa зIIaй-
TLт oтIvтсu! гeлiкoптepa' пapaпIyTa' aBтolvloбiля, тeлeфollу Toщo.

lз зaписiв Лeoнapдo да Biннi
<MoТ пpeдмeтLt HapoД|Алv|ся 3 пpoстoгo Й чИстoгo дoсвiдy, якиЙ е спpaвжнiм

yЧитeЛем>.
<Усe нашe пiзнання пoчИнa€тЬся з вiднyттiв. Якщo пpилaд, зpo6лений гвинтoM,

зpo6лeнo дo6pe... i швидкo пpИвoдитЬся в o6epтaння. - нaзвaниЙ гвинт вкpy-
i{y€тЬся в пoвiтpя i пiднiмaсться вгopy).

<[Якщo] в людИнИ € шaтpo з пpoKpoxмaлeHoгo пoлoтнa зaвшИpцlKИ y 12 лiктiв
i заввишки у 12 лiктiв' вoHa Moжe KИДaтLlся без нeбезпeки для сe6e з 6yдь-якoi
вИсoтИ>.

<3poби сKлo Для oчей, щo6 6aчити Мiсяць BeлИкИM)).
<Я нe пишy пpo свiй зaсiб зaлиrдатися пiд вoдoю стiлькИ чaсy, скiльки Мoжнa

3алИшaтися без l>кi. |-lьoгo нe oпpИлloднюю I Hе oгoлoцJyю я Чepeз ЛИхy пopoдy
людей, якi цeй зaсiб викopистaли 6 для вбивств нa днi мopiв/ пpoламyючИ днo
кopаблiв i тoплячи iх paзoм iз людьми>.

<Люди poзмoвлятИMyтЬ oдHe з oдним iз нaйвiддaлeнiших кpaTн i oдне oднoмy
вiдпoвiдaтимyть>.

Леoнapдo-)киBollисeцЬ пpaцIoвaв tyжe пoвiЛЬ-
нo' пoсTiйнo шylсaЮчи чoгoсь Еoвoгo' eкспepиMel{Ty-
Iочи" }IсиBoIIис бyB дЛя IIьoгo зaсoбoшI пitнaння свiтy.
Biн вдивляBся B oблиння лrодeй' пpaгI{yчи зpoзyмiти
ixнiй BнУTpiшfliй свiт i пepeнeсти IIa свoi IсapTиIIи.
Зaгaлoм вiн нaписaB бЛи3ькo пiBтopa teсяткa кap-
TиIIJ, aJIe }сoхснa з IIих сTaЛa IIепеpeBepПIeнип[ тBopolvl
Bисol(oгo rvlистеIIтBa.

B oднoмy зi свoix pal{нix тBopiв <,Ma)oнна 3 |свiпL-
IсoюD Лeoкap.цo BiдNIoBиBся вiд звиvнoгo Зoбpaэкeн-
Hя ryl\[нoi й зaдyмливoi МaдoнIIи' зoбpaзив ir экиттe-
patiсЕolо' сIIoBнeнoIo lтtiнoчoi крaси. У цiй кapтинi
вiн yпeprпe викopисTaв свiтoтiнь для <<o,*сиBЛeнняr>

oб'ектa.
У пepioд poзкBiтy свoгo TЕrлaIITу Лeoнapдo ствo-

pив фpeскy нa бiблiйну TeМy <Tа,eмнa вечеpя'> (1495-
L497). У ii oснoвi лeэкить rвaнгeЛьсЬIсий сIorrсeт цpo
Te' як пiд uaс вeuepi пepe/ц стpaтoю Xpистoс пoвi-
дo1\[иB УчIIяM' щo o.циII iз ниx зpaдиTь йoгo. Bиpaзи
o6лич yvнiв Хpистa спoвнeнi oбypeння, з.циByBaнIIя'
a сIIoTBopeнe эtсaxoМ oбЛиччя Ioди пepeдal{o з Bpa}rсa.
IoчoЮ глибинoro peaлiзмy.

oдним iз нaйвiдoмirшиx твopiв Лeoнapдo стaв
<,Пoprrtpеm Maнu Лiзu>, хсiнки кyIIця дeль ,{лсoкoн-

Лeoнapдo дa Biннi.
Aвтoпopтpeт

Kpeслeння
Лeoнapдo дa Biнvi
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тEмA |V. зAxlдHo€BPoпЕЙсЬк|ДЕPжABИ B xvl* пЕPцjIЙ пoлoBиHlxV|lст.

.цo. цeй тBip yвa,rсaюTЬ IIep[IиI\[ y taxiдIlorвpoпeйськoшry ясивoписi
псиxoлoгiчIIиIvI пopTpeтoпI. }I{ивописeць зyшriв soсepeдиTи yBaгy гЛя-
,цaчa IIe нa зoвнirшнitl ttpпвa6ливoстi Moни Лiзи, a нa ii внyтpirшньoмy
свiтi. У цro кapтиIry зaкoxyBaJlись, ii нeнaвидiли' чepet нeI нaклaдa-
JIvr Ha сeбe pуки, аЛe oсTaтoчIIo tpoзУIvliти iт poзгaдaти ii тaeмницrо
тaк i нe зМoгли.

Лeoнapдo NIaB гopдий тa нeзaлeжний xapaктep. Упpoдoвэк yсьo-
гo ,IсиTTя вirr пoнeвipяBся' нe бaэкaroчuI IIIУ}I<иITLI нiкoмy, i пoмep нa
uyrrtинi, y ФpaнцiI,2 тpaвня 1519p.

Miкeлaндн<eлo Бyoнappoт. (1475_1564).
Якщo Лeoнapдo rvlaB Bдaчy NIислиTeля' To

Miкeлaндхсeлo - вiчнoгo бyнтiвникa. Biн пoс-
тiйнo бopoвся пpoти зaздpoщiв, нepoзyмiнHя' IIa-
вiть пpoти сalvloгo сeбe, i дoвiв, щo лIo/циIIa Мo}Iсe
зpoбити IIеtvIoJIсливe lIpoTягol1r сBoгo кopoтIсoгo
iltиTTя.

Miкeлaндrrсeлo зpoбиB гoЛoBIIиNI пepсoнa-
lrсeм свoix твopiв лIoдиIIy. }Itoдний пeйзarк нe
цiкaвив rvraйстpa - тiльки зoбparкeння пpel(paс-
IIoгo лIoдськoгo тiлa. У сBoeМy BeличнoNIy NIap-
IvlУpoBolvly <,!aвuli,> вiн, yсyпepeu бiблiйнoмy мi-
фoвi, зoбpaзиB IIe хЛoпчиIсa' a poзквiтлoгo loЕa-
кa' спoBIIeIIoгo титal{iчнoi сили. I{я стaтy.я стaJIa
BolцIIoчaс i симвoлoм IIoBepIIeЕня aI{тичIIoi кpaси
lцo IvIисTeцтвa, й iдeaлoм нoвoi JIкotLIЕuI, yтiлeн-
EяM lleпoxитнoi вoлi тa мoгyтнoстi.

Пpaцrorони lraд potllиdoм плaфoнy Ciкс-
тинськoi кaIIeли' Miкeлaндэкeлo oдиII вiд 1б08
дo t5|2 p. poзIlисaв 600 м2 стeлi нa висoтi 18 м

Miкeлaнджeлo Бyo-
наppoтi. .[авид
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сIo}кeTarvrи в 6I6лiйtlутx мiфiв. Пpбтe йoгo кorvrпoзицii дaлeкi вiд тpa-
дицiйнoгo peлiгiйнoгo змiстy, BoIIи tByчaть гiryrнoryr лrодськiй вeличi
тa кpaсi. Taку ж cилу iт нaтxHeIII{я вкЛaB вiн y BиIсoнaнHя Мaplvly-
poвoi стaтyi Moil'ceя для Ilaдгpoбкa Пaпи Ioлiя II. У тpaктyвaннi Mi-
кeЛallд,кeЛo Moйсeй - цe шroгyтнiй вo)Idдь' якoгo в тi чaси TaId IIe
BисTaчaЛo poздpoблeнiй Iтaлii.

Miкeлaндrтсeлo бyв нaйбiльrп IIeзaлe)IсIIишr з yсix митцiв iтaлiйсь-
кoгo Biдpoд}I(eIIня. Ha пpoxaння Пaпи Pишrськoгo зpoбити йoгo вeли-
чeзIIy стaTylo вiдпoвiв y листi: <.flpo тe, щo poбити, aбo не po6ити...,
totBoЛЬтe виpilттyвaти тolvly' xтo дo цьoгo пpиveтний>.

Miкeлaндrкeлo пi,цнiс lvIистецTBo сItyлЬIITypИ |Ia lаoBuIй piвeнь.
Itoлись, poзгЛядalочи aIITичI{У сTaтУIо' вiн скaзaв, щo ii aBтop <(...зIIaB

бiльrпe, нirк сaryra llpиpo.{a>. I-{i слoвa tvro}I(нa вiднeсти й дo сaмoгo
Мiкeлaн.цэкелo.

Paфаeль Caнтi (1483-152o). Йoгo :нaЗuIг,aIIИ свiтлиrш генieшr
iтaлiйськoгo BiдpoдэкeнIIя' 'який спpoмiгся пoe,цнaти /цyx aIITич-

нoстi 3 дyxoпf xpисTияIIствa. 3a сBor IсopoTIсe эIсиTTя Paфaeль зyмiв
зpoбити дyrrсe бaгaтo. .{eкiлькa poкiв вiн кepyвaв бyдiвництBolvl сo-
бopy Cв. Пeтpa в Pимi, yкpив фpeскaми стiни бaгaтьox зaлiв пaпсь-
кoгo пaлaцy y Baтикaнi, ствopив чyдoвi пopтpeти свoix сyнaсникiв.
У йoгo TBopax вiдтвopeнo нaйтoнrпl вiдтiнки люtськиx пouyттiв, дy-
xoвIly тa фiзиннy кpaсy пepсoнarrсiв. Hoвий iдeaл JIIoдиIIи вiн yтвep-
д}I(УBaB IIaсaп[IIepeд y IlopTpeтax i числeIIIII.tx toбpaжсeнняx Maдoнн.

Beprшинoro твopvoстi Paфaeля BBaiI(aIoть стBopeнy L51-3p. <Circ-

crnullcblсу Ma)oнну,>. I]iкaвoIо e кoNIIIoзицiя кapтини: poзкpиBaеTься
taвiсa, i ми бaчимo rкiнкy, якa тpишIae пеpед сoбorо tуITуlflУi эrсiнкa
вoдIloчaс i вiддae свolo диTинy, i xoue yтpиIvIaTи ii' y ii пoглядi - CУМ,

тpиBoгa зa дoлю tvITuItIuI' яIсy вoнa )IсepтByr в iм'я спaсir*trя лIoдстBa.
Пepeд IIaNIи нe пpoстo Maдoннa, a }rсiнкa, rvraтip, якa сTpffкДae' як
i кoлснa ЛIодиIIa. У ствopeннi узaгaльIIeIIoгo oбpaзу iдeaльнoi ЛIoди-
rIvI - гoлoвний сeнс тBopчoстi Paфaeля.
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Пiвнiчнe Biдpoрlreння. fliвнiчним BiдpoдEсeIIIIяIvI нaзиBaIoTЬ
куЛьтypy Peнeсaнсa в кpaiнax' poзTaIIIoвaIIиx нa пiвнiн вiд

Iтaлii: y Hilreuuинi, Hiдepлall.цax' Фpaнцii тa Aнглii. У щиx кparнax
ItУЛЬтypa Biдpoджeння NIaЛa IIe Taкe пoIIIиpeIIня' ,яId в Iтaлii. Aлe
й тyт бyли твopцi свiтoвиx rшeдeвpiв. Пiвнiчнe Biдpoдэкeння, нa вiд-
мiнy вiд iтaлiйськoгo' I{aтxЕeIII{я чeplIaлo IIе лиIцe B aIIтичIIoстi, a тa-

тсo}It у гoтицi Ta ПpaцЯx сepeдньoвiчниx бoгoслoвiв. Haйвизнaчнirпим
MисЛиTeлeм Пiвнiчнoгo Biдpoд}IсeнI{я Bвa}I(aeтЬся Epaзм Poттepдaшr-

cькттiт, якoгo HaЗvIBaJIuI (кopoлeм гyмaнiстiв>.

|сpoнiм Бoсx. Caд зe[4ниx нaсoЛoд
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У мистeцтвi Пiвнiчнoгo Biдpoд)IсeЕня пpoвiднa poJtЬ IIaЛeEсaJIa
}ItиBoписy. Уэке в дpyгiй пoлoвинi ХV ст. дoсягae poзквiтy l\[исTецтBo
Hiдеpлaндiв, a кiнeць ХV - пepпIa IIoЛoBиIIa ХVI ст. - цe ((3oлo-

тa дoбa> нiмeцькoгo )ItиBoписy. Cepeд l(paщиx мaйстpiв видiляrоть-
ся Лyкaс IСpaпax CтapIпий (I472-t553), aвтop вiдoмoгo lIopтpeTa
M. Лютepa' a тaкoх( Хaпс Хoдьбeйн Moлoдrший {L497(|498)-1543)'
яl*ий. 6ув пpидBopIIишr шraйстpoм aнглiйськиx кopoJIiв i дoсяг дoсIсo-
нaлoстi У ствoperrlIi пopтpeтiв. Дyx нoвoi i тpивoшснoi дoби вiд.ryв
Ta чaсткoвo пepeдбaнив нiдepЛall/цсЬкий xyдolкник Iеpoнiпr Бoсx
(бл. 1460-1516). У кapтинi <,Cilw cмеpmнuх zpiхiв>> мaйстep зoбpaзив
сiм здaтниx зI{иIциTи дyIIIУ лIо.циIIи гpixiв i нaвiв .цo кoitсIloгo з I{иx
IIpиклa,ци з пoBсякдeIIнoгo }Iсиття. Maйстep циNI зBepтaв yвaгУ' як
IIpяIvIyIoTь дo свoei зaгибeлi звичaйнi JIIotkт в щoдeннiй сyeтi. Tвopи
Бoсxa пpиTягaЛи i, oднovaснo' EсaxaJIи бeзмeэкнiстro фaнтaзii aвтopa
i шсaxливiстro зoбpaхсelloгo: тiлo вiдьшrи пepeTвoplоrться IIa пopoxlr,flBe
iцepеBo' шaгopб - нa BeлeTIlя' якиiт стoiть нa кoлiнax' a птax - Ha
лiтaльну шIaIIIиIIУ.

Bидaтшими тBopaми Пiвнiчнoгo BiдpoдtкeнI{я e кapтиЕи Пiтepa
Бpeйгeля Cтaprпoгo (1525(1530)-1б69). Ha ниx кpaсиBe iснye пop,я/ц

iз пoтвopним, paдiсть - iз тpaгeдierо. Йoгo кapтини вiдlиBaloтЬ pe-
aлii тoгo uaсy. ixнi нatBи гoBop.яTЬ сaмi зa ceбe: <,Tpiумф cмеprni>,
<<Tа,нeцъ nil tцuбeнl!цею>>' <,Cлini>>, <<Idaлiкu>>. Cвoiми твopaпги вiн,
як й iнrшi пiвнiчнi rvlaйстpи, I{arvlaгaBся пoкaзaти звopoтний бiк тoгo.
чaсIloгo }IсиTт,я - IIeвIIeвненiсть y мaйбyтньoмy' сTpax пepeд зIvriнoro
aBичIIoгo спoсoбy,IIиTTя.

I{eнтpaльнe шriсцe в нiмeцькoмy шIисTeцтвi щiei дoби пoсiдae
Aльбpexт Дropep (I4тt-Lб28). У йoгo твopuoстi вiдoбpafiсelIo дpa-
мaтичнi пoдii ieтopii HiмeччиIIи тoгo нaсy. .(юpep виpiзняBся xapaк-
TepI{oIo для пlaйстpiв Biдpoд'кeЕIIя piвнoмaнiтнiQтro впoдoбaнь: вiн
цiкaвився aнaтoмiеro' MaтeМaтикoro, iнэкeнepнolо спpaBolo',tсивoIIи-
сoм i BигoтoBлeIIII,яшI гpaBlop.

107



тЕMA |V. зAX|дHo€BPoпЕЙсЬK|дЕPжABИ B ХvI - пEPшIИ пoЛoBИHI xv|| ст.

ДIоpеp y l3-piннoмy вiцi зpoбив пep-
rпий aвтollopTpeт' a з 15 poкiв зaxoпиBся
)IсивoIIисoM. Haписaв бaгaтo пopтpeтiв вiдo-
1vlиx сyчaсниttiв, щo х(иЛи i дi'яли в тi бypeм-
нi poки в Hiмeччинi. oсoбливoi мaйстepнoстi
Дtopep дoсяг y lvlистeцTвi гpaвrоpи' стBopив-
IIIи IIoIIaд 200 твopiв. Bикopистoвyrони вi-
дoшri бiблiйнi сrоакeти, вiн вклaдaв y IIих
нoвий зпtiст. BiдoIvroro e сepiя йoгo гpaвrоp
<<АnorcaлinCttrCD l дe пiд виглядorvl ,(aвньoгo
Baвилoнa, щo нaкликaB IIa сeбe Бoэrсy кaPУ,
xyДo}IсIIик зoбpaзив пaпський Pим. ,(rоpep
пpиxиЛьнo сTaвиBся дo Peфopмaцii, щo poз-
гopllyЛaся в Hiмeччинi, пiдтpиIvlyвaв виMoги
пoвстaнцiв.y Ceлянськiй вiйнi. Глибoкo oбy-
peний poзIlpaвolo IIaд ниIvIи пiсля IIpидyIIIeн.
ня вiйни, МитeцЬ poзpoбив eскiв пaм'яTIIиIсa
пoвстal{цям. Гoлoвним y IIьoNIy бyлo зoбpa-
}IсeIIIIя сeЛяIIиIIa' Bpa)Itelloгo МeчeNI y сIIиIIy'
щo пiдкpeсЛIоBaJro пiдстyпний xapaктеp пpи-
дyIIIeнIrя пoBсTaIIIIя.

oдним iз нaйкpaщиx твopiв A. flrоpepa
BBa)I(aIотЬ гpaBlоpy <,Cвяrnuit' Iеpoнilw,>. Maй.
стep зyмiв iз нaдзвичaйнoro мaйстepнiстrо
зoбpaзити сBяToгo, зaглиблeнoгo B читaн-
IIя книги' з oбличчяtvl' oсяяIIим спoкiйнoro
мyдpiстro. Пopyн з Iеpoнiмoм си.цятЬ сoбaкa
i лев - вipнi дpyзi сBяToгo' щo сиIvlBoлiзyroть
пiдкopeння йoгo posylvly Bсix жсиBиx твopiнь.
B oбpaзi Iеpoнiмa NIитeць IIpoслaвиB JIю.цсъ-
кy мyдpiстЬ' IIЛeкaIoни нaдiro IIa Te' щo Bolra
дoпoМoхсe зrvriнити цeй свiт.

Bиснoвки
Bидaтнi мaйmpи iтaлiйськoгo Bисoкoгo Biдpoд]I(eнIIя свoelo
твopнiстro cfipuIЯ'IlИ ПoIIIиpeIrню в евpoпeйськoмy сyспiльствi
I{oBиx iдeaлiв, нoBиx пoглядiв IIa лIо,циIIy тa ii мiсце B IIaвкo-
ЛиIIIIIьoluy свiтi.
,(ля ПiвнiчIloгo Biдpoдэrсeння бyлo IIpитaNIaннe зBеpIIeнIIя дo
пpoблeм, щo xвилIoBaЛи ToгoчaсIIy ЛюдиIIy' УNIoв ii пoвсякдeн-
IIoгo )Iсиття' BIeIIeBIIoстi в сьoгoдeннi.

3апитання i зaвдaння
1. |J-|o тaкe Biдpoджeння? 2. Haзвiть xpoнoлoгiннi мeжi дoби Bи€oкoгo Biдpo-
джeння. 3. Якi живoписнi твopи Лeoнapдo дa Biннi ви знастe? 4. Haзвiть
живoписця, щo ствopИв <Ciкстинськy Maдoннy>. 5. Якиx мaйстpiв Пiвнiчнoгo
Biдpoджeння ви знaсте? 6. Хтo ствopиB гpaвюpy <СвятиЙ |еpoнiм>?
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+ 7. Bизнaчте спiльнi i вiдмiннi pиси, пpитaМаннi твopнoстi титaнiв iтaлiЙськo-

гo Bисoкoгo Biдpoджeння. 8. Cxapaктepизyйте твopнiсть митцiв Пiвнiчнoгo

Biдpoдження'

* 9. BикopистoвyюЧи дoдаткoвy лiтеpaтypy, пiдгoryйте poзпoвiдь пpo oднoгo з Мит

цiв eпoxи Biдpoдження a6o пpo йoгo твip.

s 13. MистeцтBo бapoкo
)) 1. Ц{o ви знa€те пpo oсoбливoстi poзвиткy Hiмеччини, Hiдepлaндiв, Iспанif в ХV|_

XVI| ст.? 2. Як цi oсo6ливoстi мaли вплиHyти нa poзBитoк мистецтвa?

oсo6ливoстi пnистeцтвa 6apoкo. Haпpикiнцi
ХVI ст. в ,цeяIсиx кpaiнax eвpoпи ItyЛЬTypa

дoби Biдpoд)IсeнII.я стaЛa пoсTyпaTися мiсцeм нo-
вoNIУ сTилю - бaporco. Biн бyв зaпovaтIсoBallий
y IlaпсЬкoмy Pимi й пoв'язaнuтЙ iв IтoIIIиpeI{IIяlvI

iдeй ltoнтppeфopмaцii. йoгo BидoвищIIiсть i яс-
кpaвi xyдoэrснi э,aсo6t1, IIa пpoтиBaгу сtсpoМнoстi
пpoтeстaнTсЬкиx цepкoB' NIaли пiдкpeслrовaти
гpaндioзнiсть i IIиIIIнoтУ кaтoЛицькoi цepкви.
Mистeцтвo elloxи .бapoкo зшriнилoся зa змiстoм.
Boнo стaлo пpидiляти гoJIoBIIУ yBaгy пpистpaс-
тям i вiд.ryттям lIRotvfiIvI' пoe/цI{yвaTи peaJIьIIe тa
yявIIe. Пouyттeвий хapaктep цьoгo lvlистeцтвa'
y якoluy MиTeць iгнopyе poзмipи й нopмy, зoбpa-
)IсУr lсoнтpaсти' якi ствoplolоть iлroзirо peaлЬ-

нoстi, сПpaвЛяе BeлиIсe BpaJrсeIIHя I{a гЛядaчa.
Baжливe зIIaчeIII{я Мae Te' щo пpoT.ягoм XVII ст.'
<(сToлiTт.я бapoкo>, вiдбyлaся сIIpaB,IсIIя IIayкoBa
peвoлroцiя' .якa IIoIсЛaлa кpaй сepeдньoвiннoму
бaчeннro свiтy.

Haйвiдoмi InvлvIИ плaйстpaми }ItивoписУ eIIo -

xи бapoкo Bвa}IсaIотЬсfl гoЛлaIl,цeць Peмбpaн.цT
Baн Peйн, флaппaндeць Пiтep Пayль Pyбeнс, iс-
пaIIeць .(iегo Beлaскeс.

Pем6paндт вaн Peйн (1606-1669). Cepед
чисЛeIIIIиx гOJIJIaIIдqЬкиx xyдoэtсникiв

ХVII ст. вiн гiднo пoсiдaе нaйчiльнirпe мiсцe.
У 30-тi pp. ХVII ст. Peмбpaндт стaв нaйпoпуляp-
нirцим xyдo}IсIrикorvr Гoллaндii. Biдoмим йoгo
зpoбилa IсapTиIIa <Aнaтoмiя дoктopa Tyльпa> -

.Qжoн Лopeнцo Бepнiнi.
Бapoкo. Aлтаp CвятoТ

Tеpeзи
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гpyIIoBий пopTpeт .цoкTopa Tульпa з yчIrяшIи. PeшIбpaндт yпepшIe' ствo.
pIоIочи гpyпoвий пopTpeт' виpirшив вiдшroвитися вiд тpaдицiйнoi кoшr-

пoзицii, дe всi пepсollи стoять бiля

Барoкo (eid irт. bоroссo - r1pИI\I|хл|Aв|Аv|. 
oднiеi, :o.yT"] xyдo}ItllиI{oвi. Ha йoгo

кимеpний) дoба в o6paзoтвopнoмy IсapTиI{l УчIIr oтoчиЛи ст1л в aIIaToIvIlч-

мистeцтвi, apxiтeкrypi, мyзицi тa лiтepaтypi lroуIy TeaTpl' Еa якoМУ лe]китЬ тPУп,
кpaiн €вpoпи, кoлoнiaльнoT |-]eнтpaльнoi i слyxarоть IIoясIIeнIlя lцolсTopa Tyльпa"
i Пiвдeннoi Aмеpики кiнця XV| - сeрel{ИнИ Худo.lкник зуrvriв lloкaзaтll piзнy peaк-
XVIll ст. цiтo нa кoэIсHo]vIy з oблич yuнiв. ,Цeякi

з I{IIx, нave стypбoвaнi IIoявoIo глядa-
нiв, дивляться iM Ilpoстo y вivi. Itap-

тиIIa п[aJIa вeличeзIIий yспix. Peмбpaндт oтpIIМaB taшIoBлeIIня IIa нa-
писaнII.я пopтpeтiв, a Taкo;тс твopiв нa бiблiйнi тa мiфoлoгiчнi тeNIи.

Biн писaв бaгaтo IdapTиII' aле щopaЗy rтa-
IIoJIeгливiIIIe IIaМaгaBся вiдiйти вiд yстaлениx
IIopM' ДиBУIoЧи с5пraсникiв I{eзBичIIiсTrо твopuoi
N[aIIepи. У 1.642 p. PeмбpaндT BикoIIaв IIa зaMoB-
ЛeIIIIя гpyпoвий IIopTpeT oфiцepiв aryIстeptaМсЬкoi
стpiлeцькoi poти. Itoэкeн iз ниx зaплaтив тuatтc-
тpoвi сTo гyлЬдeнiв, poзpaxoвyloчи пoсiсти нa
кapтинi пoчeсЕе мiсцe, гoдиIIarvIи lтotУвaB стo.я-
ни... oднaк кoЛи пopTpет пiд IIaзBoIо <<Hivнa вap-
lnа,> 6Улo зalсiнчeнo' oбypeння oфiцepiв нe }Iaлo
меrк: зaмiсть пиxaTиx, нaбyндroчeниx вoiнiв, щo
B)Iсe дaвIIo зa6ули' яI( IIeсTи вiйськовy слyrкбy,
xУto't{IlиIt IIaivIaлIовaв стpiльцiв, яrсi пo тpивoзi
BиIсTУIIиIJIиI IIa зaxисT сBoгo Ivricтa. Mицець вiдтвo.
pиB сцeнy зi спpaвэкнЬoгo ,I(иTтя' aлe taшIoBIIики
цьoгo нe зpoзyмiли.

Peмбpaндт вaн PеЙн.
Пoвepнeння 6лyднoгo
синa
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5 
.l3. Mистецтвo баpoкo

Пiтep Пayль Py6eнс.
KopoнaЦiя Mаpii Meдiчi

у L642 p. пoIvIepJIa дpy}IсиIIa шraйстpa. Бyдинoк i мaйстepнro
Perшбpaндтa, яl1иiт нe виpiзняBся olцaдЛивiстrо, пpoдaJlи зa бopги.
Mитeць oсeлI.tBся в гoтeлi. Йoгo нeщaст.я тpивaли: пoмepлa дpyгa дpy-
}IсиIIa' a sгotoryI - eдlтнtтй' син. Eпiлoгolu }Itиття i твopнoстi генiaль-
IIoгo 1vIитця сTaJIa кapTиIIa <,Пoвеpненl+я бJlalнoeo cu.нa,, - 6i6лiilтнутfl

ск))кeт Пpo гyлЬTяЯ.' Я11vIй', yтpaтиBIIIи гeть yсe в Etиттi' IIoBepIIУBся

B pitний дiм, дo бaтькa.
Cмepтi Peмбpaндтa нixтo IIе пolvliтиB. Лишre чepeЗ кiлЬкa стoлiть

йoгo irvr'я сTaлo BсeсвiтEьo вiдoмим, a I{apTи}Iи пpиIсpaсиЛи Eaйкpaщi
музei Ta IIpиBaтнi кoлeкцii.

Пiтep Пayль Pyбeнс (1577_164o) бyв цeIIтpаJIьIIoю фiгypolo флa-
MaII,цсЬкoгo lvIисTeцтBa xvII ст. CпiльнoIо pисolo' щo oб'eдEyвaЛa

флaмaндськe l(истeцTвo t гoЛлaIIдсЬкиlvI' булa лroбog дo }IсиTT.я в yсix
йoгo пpoявax. oднaк яItщo Еa кapтиIlax гoЛлaIIдсьItиx мaйстpiв пpe-

BaJIIоBaЛи пoбyтoвi сцeI{и' tropтpeTи бrоpгepiв i шriщaн, To флaNIaЕд-
ськi xyдoэкHuI|<vI NIaЛи MaJIIoBaти тe' щo вЛaIIIтoByBaJIo кaтoЛицьIdy

цepкBy i двopян.
У твop.roстi Pyбeнсa цi oсoбливoстi пpoявuIJIvIcЯ' нaйбiльiтl ясIdpa-

вo. Пpидвopний xУдo)iсIlик iспaнськoгo HaN[iсникa у Флaндpii' вiн
пoстiйнo був пepeвaнтarrсeний taMoвлeнIIями вiд дBopяII' цepкBи' aлe

BIIaxoдиB чaс BиI{oнyBaTи диIIЛoМaTичIIi дopУчeнI{я. Maйстep нaIII4сa-B

сoтнi кapт}Iн' yслaBЛIоIочи B яскpaвиx бapвax cvIJIУ, 1цy)tснiсTЬ' кpaсy
лIодсЬкиx пoнyттiв i вчинкiв.

У Pубeнсa бyлo бaгaтo кapTиII нa iсTopичнi тeми. oднa з ЕaйBi-

дoluilllиx сepiй - <<}Idumtnя Mapit MеОiчi,> _ скЛalцa€тЬся t 21 твopу,

дe вiн soбpatив i peaльниx iстopиuниx oсiб, i мiфoлoгiчIlиx IlepсoЕa.
эtсiв, вiдтвopиB peaJlii тoгoчaснoi iстopинЕoi eпoxи. Tвopнiсть.Pyбeн-
сa сшpaBилa BеЛичeзIIуIiт BпJIуIB IIa стaIIoBЛеннfl флaмaндсьrсoi шIкoли

i{сиBoписy' a йoгo TBopи вiдoмi B yсьoмy сBiTi.
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EЙсЬKI ДEPжABИ B xvl - п

fliегo Beлaскeс (1599-1660). Cyнaсники нatI.IBaJIи цьoгo iспaнсь-
кoгo мaйсTpa <,IсиBoписцeшI icтutllи>.Iз 1623 p. дo кiнця 

'tситтявiн бyв IIpи.цBopIrиM xytoпсIlикoМ iспaнськoгo ltopoля Фiлiппa IV.
Пpoвiднe пriсцe в йoгo твopнoстi пoсiдaли Ilopтpeти. Iспaнськa apЙc-
тoкpaтiя IIe виMaгaлa, щoб ii мaлтовaли кpaсивirшotо, нi}tс вoнa бyлa
нacпpaвдi, - BoIIa IIиIIIaлaся свoiпr пoxot)tсellн.яlvl' a нe мiнливoто
кpaсoю. Toмy iспaнцi IIa пopTpeтax )IсиBoIIисця - xoлoднi, спoкiйнi
тa вpiвнoвa;*сeнi. Beлaскeс писaB пopтpeти члeнiв кopoлiвськoi poди-
ни, iспaнсьItиx дBopяII тa ixнix дpy'IсиII. Пpи цьoмy вiн нiкoли нe
вiдмoвлявся вiд зoбpaэкeння IIpaвди' lvlaлк)вaB ЛIодиIIy Taкoк)' якoк)
вoнa бyлa. Пaпa Iнoкeнтiй, пoбaчивrпи' яIсиlvI йoгo зoбpaзив Beлaс.
кес, пiсля poздyмiв пporvloвив: <3aнaдтo сxorrtий>.

3axoплrовaвся свoiми пopTpeтaми i кopoль' кaэrс)ЕIи' щo нa IIиx
вiн, <як lхtтвиfт>, нe пoмiчaloчи' якиM пoсepeднiм, слaбким тa бeз-
xapaкTepним зoбpaзив йoгo aвTop.

Haпpикiнцi lкиття lvlиTeцЬ стBopиB кapTиIIy <<Пpяхu>>' дe пo-
кaзaв кpaсy пpoсTиx жсiнoк-poбiтниць, якi виткaлul кuIJIuIМ, a пopяд
iз ними - IIpидBopIIиx дaM' щo poзглядaли гoтoвy poбoтy. Цe бy-
Лo oсTaIIнe Beликe ПoлoтI{o Beлaскeсa, якиtrт пpисвятив свoe ,IситTя
слyrтсiннrо iстинi IIeIItлeNI xyдo}кIrиIсa.

Щeдeвpи зaхiднoсвpoпeйськoТ apxiтeктypи. Ityльтypa iтaлiйськo-
гo Bисoкoгo BiдpoдэкeЕIIя спpиялaЙ Beликиlvl змiнaм в apxiтeк-

тypi. Caмe в тoй uaс мiсцe бyдiвникa-peмiсни.roгo пoсiв висoкooсвiчe-
ний apxiтeктop' який yтiлroвaв свoi зaдyNIи' сIIиpaючись нa дoсвiд
aЕтичIIиx мaйстpiв i нayкoвi зrraнЕя. Poзвитoк apxiтeктдlи Iтaлii цiei
дoби пoв'язanlутfт iз ,(oпaтo Бparшaптe (|444-IбI4), якттiт BиtIIaчиB
IIaпpяlvIки ii poзвиткy в ХVI ст. Йoгo твopнiсть пoв'язaнa з Pимoм.
Кoли flaпa Pишrський Ioлiй rI зaxoдився пepeбyдoвfвaти Pим, вiн
пpизIIaчиB Бpaшraнтe свoiм гoлoBIIиlvI apxiтектopoм. 3a йoгo пpoeктoм
y 1506 p. пoчaлoся сtlopуд)Iteння сoбopу Cвятoгo Пeтpa в Pимi - гo-
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ЛoвItoгo xpaшIy кaToЛицЬI{oгo сBiтy. .Пpoтe збудyвaти
сoбop Бpaмaнтe IIe BсTиг. 3a дopyreнням Пaпи Пaв-
лa III Мiкeлaндrкeлo дooIIpaцIoBaB пpoeкт' ta якиlvl
бyдiвництвo булo зaBepшello 1590 p. Coбop Cвятoгo
Пeтpa tapas e нaйбiльrшoю цepl{oBlroю спopyдolo нe
тiльки в Iтaлii, a й в yсЬoшIy свiтi. Bисoтa сoбopy -
132 м, IIлoIцa - 15 тис. IvI2 (плoщa сoбopу Cвятoi
Coфii в Кoнстaнтинoпoлi - лиIIIe 800 м2).

Bидaтнoro apхiтeктуpнolо пaМ'яTкolo Iспaнii
ХVI ст. стaв Eскopiaл - пaЛaц-MoIIaсTиp' збyдoвa-
ний iспaнсЬкиNI apxiтeктopoшl Хyaпoпr дe Eppeporo
(1530-1597) для кopoля Фiлiппa II. Cпopудхсe-
ний пoсepeд бeзлroдIloгo lIлoскoгip'я нa пiвнiчний
сxiд вiд Мaдpидa, IIaЛaц iспaнськoгo lсopoЛя сиЛьIIo
вiдpiзнявся вiд apxiтeктуpниx пaM'яток тiei e[oxи.
3oвнiIпнiй Bигл,яд IIaлaцУ - сyBopoгo й пoxшrуpoго,
бeз зaйвиx Ilpиrсpaс - yoсoблroBaB сTpиlvlaний i нe-

IIpистyпIIий xapaктep Фiлiппa II, який IIaшIaгaBся
пiдкopити сoбi вeсь свiт.

У xvII ст. Pим стaв мiстoМ, te 3'явиЛoся чи-
мaлo apxiтeкTуpllиx пaм'ятoк у стилi бapoкo. Bи-
дaTIIиM apxiтeктopoм i скyльпTopoм нoвoi eпoxи
стaв'{псoвaпвi-Лopeвцo Бepвiшi (1598-1680). Biн
зaвepIIIиB aнсarvrбль сoбopy Cвятoгo Пeтpa, сTBopив-
IIIи BeлиЧetIIy IIЛoщy пepеt сoбopoм iз кoлoнaдorо,

фoнтaнoшr тa oбелiскoм y цeIITpi. Бepнiнi бyв тaкoжс

aBтopolvl бaгaтьox скyЛЬIITypIIиx кolvlпoзицiй для
внyтpirшньoгo oздoблeння сoбopу. Bиpiзьбленi ним
сIсyЛьпTypи зaB,Iс,ци сIIpaвляли Beликe BpafiteIIIIя IIa

глядaчiв зaBдяки диBoBи,IсHoNIУ пorдIIaIIнIo вiдвepтoi
vyттевoстi з peлiгiйниM IIaтxнeнI{яNI.

floнaтo Бpамантe. l-{ep-

квa Tемп,етro
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тЕMA IV.3AxIдHoсBPoпEЙсЬKIдEPжABИ B XVI- пЕPшlЙ пoЛoBИHI xVI|ст.

Bйснoвки

[oбa бapoкo збaгaтилa eвpoпeйсЬIсe шIисTeцтBo бaгaтьмa Tвopa-
lvlи' щo пoe/цIIyBaли пиrшнiсть, винaxiдливiсть тa виpaзнi xy-
дorкнi eфeкти.

,(ля eвpoпeйськoi apxiтeктypи ХVI-ХVII ст. cTaЛuI пepioдoм,
Itoли BoIIa пepeтBopилaся t pelvleслa IIa o,цнy t гaлyзeй MистeцTвa.

3aпитaннh i зaвдaння

кoT poти, нaмaЛЬoвaний Peм6paндтoм? 4. Хтo € aвтopoм кapтИнИ <Пpяxи>?
5" 3a пpoектoм яKoгo apxiтектopa poзпoчaЛи 6yдiвництвo сo6opy Cвятoгo Петpa
в Pимi? 6. щo тaкe Ескopiaл?

7. Чим мистеЦтвo 6аpoкo вiдpiзнялoся вiд мистeцтвa Biдpoджeння? 8. lJ.]o нoвo-
гo BнеслИ в poзвитoк жиBoписy xyдoжнИкИ eпoхи баpoкo? 9. Схapaктеpизyйтe
poзBитoк захiдHo€вpoпeйськoi apхiтeкrypи ХVI-ХV| | ст.

i0. BикopистoвyюЧи дoдaтKoBy лiтepaтypy, пiдгoryйте пoвiдoмлення пpo твopнiсть
oднoгo з живoписцiв дo6и 6apoкo'

'ф.

s 14. Лiтepaтypa i нayкa
}} 1" Якi лiтеpатypнi жaнpи iснyвали в €вpoпi зa Cepедньoвiння? 2" Якi лiтepaтypнi

твopи Cepeдньoвiччя ви пaм,ятa€тe? Пpo щo в ниx poзпoвiдaлoся? 3. Як poз-
BИBaлИся нayкoвi знaння в сepeдньoвiннiй €вpoпi? 4. Ц.|o, нa вaшy дyмки мaлo
сг1p|лят|А poзвИткy нayKи в Hoвi чaси?

Iдeaли lсyлЬTypи paIIIIьoгo Hoвoгo нaсy дiстaли гi.цнe втiлeння
y eвpoпeйськiй лiтepaтypi кiнця ХV-ХVII ст.

Tpaдицiйнa нapo.цнa кУлIr'TУpa тa iдeaли Bисoкoгo Biдpoдrкeн-
IIя IIorдI{aЛИcЯ- У твopuoстi виtaтI{oгo фpaнцузькoгo писЬNIeIIIIикa-гУ-
мaнiстa Фpaнсya Paблe. Пepioд твopтoсЪi цЬoгo BиlцaTIIoгo tpaмaTypгa
aнглiйцi нatивaк)ть <(епoxolо IIIeкспipa>. У твopax двox BeЛикиx тeo-
peтикiв-гyмaнiстiв elloxи Biдpoдrкeння, aнглiйця Toмaсa Mopa i флo-
peнтiйця Hiккoлo Maкiaвеллi, евpoпeйцi пoбaнили двi пpoтилeэкнi
кoнцeпцii .цepхсaBи i двi piзнi сисTervlи t\ДopaлЬIlиx цiннoстeй. .(oбa
бapoкo зaBдяIси твopvoстi Miгeля Cepвaнтeсa сTaлa toЛoтиM стoлiттям
iспaнськoi лiтepaтypи.

Tвopнiсть Paблe i Шeкспipa. Фpaнцyзький письмeEIIиIс Фpaнсya
Paблe (L494-|б53) свoerо твopнiстrо вiдпoвiв I{a питaIIIIя:

., Cкiльки тpeбa нaIIисaти I(Itиг' rцoб зarrсити свiтoвoi cлaви?,Pa6лe нa-t.
+ гIисaB тiльки otнy - <<Гаpzанmюa i IIанnъazpюеJLьD, aЛe{цo тo бyлa

зa книгa! I{eй сaтиpuтчниit poшIaн сУчaсIIики HaзИBaJIvI нaйвизнaчнi.
IIIиM Tвopoм фpaнцузькoi xyдol*tньoi лiтepaTypи ХVI ст.
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<.гapгaнTlоa i ПaнтaгplоeЛьD - кI{игa-rсaз-
Ito, У якiй дiють гepoi-вeлeтнi, дoбpe знaйoмi
у Фpaнцii дiтям i дopoслишr. Пpoтe в стapoвиннi
Itaзки тa легeII.ци Paблe BклaB нoвий змiст. Biн
бeзэкaлiснo висMiяB звичai тa }I{иття сeньйopiв,
BисTyпиB IIpoти lсaToлицЬкoi цepкви i влaди Пa-
пи Pимськoгo. Ha пpoTивaгy ToгoчaсIloмy кaтo-
ЛицЬкolvIy сyспiльствy вiн Bигадats кpaiнy-шrpiro'
якoi нiкoли нe iснувaЛo' - Teлeм. <Poби Te' щo
xoчeIII) - гoЛoBIIий аaкoн цiei кpaiни. Itoэкeн
мaв викoriyBaTи тУ пpaцIо' якa йoмy пoдoбaлaся,
i пpaцrовaTvI дЛЯ спiльнoгo дoбpoбyту. Пopяд iз
цiero кpaiнoro iснyвaлa iнrпa -,. Пaпoмaнiя. Taпl
flxvIЛvI peвнi IсaтoлиIси' якi вeли бopoтьбy IIpoти
Пaпoфiгii, экитeлi якoi пoкaзaли фiгу пopтpeтoвi Пaпи Pишrськoгo.

У тaкиx смiливиx i гoстpиx )IсapTax Paблe нaсмixaвся IIaд llopядкa-
lvlи' щo iснyвaли в тoгoчacнiй €вpoпi.

Пiсля IIoяBи пepIIIих чaсTиII TBopУ IIpoти Paблe BисTyпилa кa-
тoлицЬIсa цepкBa. Itнигy булo зaбopoнeнo' aлe нiщo нe п[oгJIo стpи-
тцaти ii rшaленoi пoпyЛяplIoстi y €вpoпi. ii читaли пoтaй, пepeдaBaли
oдЕe oдIroцy i смiялися, сrvriялися, смiялися... IСarкyTь' щo ЛIодстBo'

смitоuись, IlpoщarтЬся зi свoiм MиIIУли1yI. Читarочи кIIигy Ф. Paблe
<.Гapгaнтroa i ПaнтaгploeлЬD, евpoпeйцi тaкoaк пpoщaЛися зi свoiм
ivIиHyлиM i пpямyвaли в Hoвi ЧacИ.

' Biльяrш IITeкспip (1б64-1616) - нaйяскpaвiurий aнглiйський
дpЬ*u'yp" ХVI ст. Йoгo экиття i твopнiсть пo*'яtaнi з тeaтpoм. Cпo-
чaткУ вiн 6yв aктoрoц, згOд6NI - спiввлaсIIикoNI ЛoIItoIIськoгo тeaтpу
<Глoбуc>, пoтiм IIoчaB ствopIoBaT.|4 f|rcLт /цля Teaтpy. Упpoдoвхс эrсит-

тя B. IIIeкспip нaIIисaB 37 тl,еc i Iб4 сoнeти.
Beликy пoпyляpнiстЬ У глядaтiв Maли IсoNIeдii IIIeкспipa <Пpu-

бop HoiD l 16'>, <<,Яtс вaJуI це cnoOoбaеrnъ-

c,Я,> tl. нiч <,Coн у лirnню нiч>>. У Цих
п'е ЛaеJ{ ii пouyттiв' a пIaнa iй склa-

Фpансya Paбле

Biльям Шeкспip Теaтp <Глo6yс>
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дaлaся IIe 3a гpoIIIиryIa чи IIoxoiц}кeнIIяNI' a 3a Пoвeдiнкorо в piзниx
cитyaцiяx тa oсoбисти1vlи яItoстяlvlи.

Bсeсвiтньo вiдoIvrими cTaIIИ тpaгeдii B. IIIeкспipa <,Poлrеo i !эrуль-
erlrlа,), <Гaмлem>, <lItopoль Лip,, <<Оrnеллo,>. Гepoi пeprпoi тpaгeдii,
rонi Poмeo i ,(жсyльeттa' IIaлкo lсoxaли oдIIe o.цI{oгo' aдe ПepeшIкoдolо

. tля ixнix пouyттiв стaJIa дaвHя BopoEсIreчa poдиII. He витpим€tBIIIи
бopoтьби, roнi гepoi |IaI|IIaJIиI нa сeбe pyки. Tpaгeдiя сTaЛa гiмнorvr
кoхaнIIlo' щo нe tнae Мe}rс i нe бarrсaе paхУBaTися з pO.циIIIIиMи tBи-
чaяNIи тa зaкoнaA[и.

У свoix iстopинниx lцpaМaх - <Гeнpiх I>>, <Pivа,po IIID, <,Eopoль
!эroн>, <.Генpiх IV>, <Генpiх V> - B. IIIeкспip вiдтвopиB зaxoIIЛк)Io-
чy пallopaмy iстopii сеpeдньoвiчнoi Aнглii. Aлe вiн нe тiльки зoбpa-
зив пoдii миIlyлoгo' a й дaв iIvr влaснy oцiнкy. IIIeкспip зaсУдэкУBaв
тиpaнiв i сaшroвлaдд.я' taxищaв iдeaли лroдянoстi' yтBepдrIсyвaв IIpaBo
лroдeй нa piвнiсть. Byстaпги гepoя oднiei зi свoix п'ес TtТeкспip скa-
зaв: <Якe Пpeкpaснe лroдствo!>. Ifi слoвa IДo)ItУтЬ сTaTи дeвiзoм для
твopvoстi нe тiльки B. IIIeкспiP&, o й yсix IIисьп[eIIIlикiв paнньoгo
Hoвoгo uaсy.

i Hoвi пoгляди на дepн(aвy i сyспiльствo. To-
ruaс Mop (7478-1535) бyв lсaнцлepoм кo-

Toмас Мop

poля Aнглii Гeнpixa VIII в тoй vaс, IсoЛи B кpaiнi
вiдбувaлися вeликi змiни, бaчив стpa}IсдaЕIIя IIa-
poдy пiд нaс oбгopoд)rсyвalrl{я. У свoeмy poмaнi-
тpaктaтi <,Уmoniя>> вiн гoстpo lсpиTикyвaв Aн-
глirо чaсiв Генpixa VIII, дe <вiвцi з'iдaли лro-
.ЦeйD, сeляIIи пepeтBoploBaлися нa rкебpaкiв, a двo-
pяни iт цepкBa дapмoiдствУBalIИ.

У цьoмy poплaнi T. Mop BикЛaв свoe бaчeн-
ня iдeaльнoгo сyспiльсTBa. Biд iплeнi шraндpiвни-
l<a, яl<иtт пoбyвaв нa oстpoвi Утoпiя (y пepeклaдi
t ДaвIlьoгpeцькoi - нeiснyroнe мiсцe), вiн poз-
пoвiв IIpO IIЬoгo. Усi rкитeлi oстpoвa пpaцк)вaли'
зaйнятi pewleсЛoм i пo uepзi - сiльськишr гoспo-
.цapсTBo]vI. У ниx нe бyлo бaгaтиx i бiдниx, нe
бyло eксплyaтaцii. Пpaцroвaли всi yтoпiйцi пo
rцiсть гoдиII I{a /цelrь. 3aвдяки свoiй пpaцi вoни
шIaли .цoстaтIlьo пpoдyктiв, щo poзпoдiлялися зa
пoтpeбaми экитeлiв бeзплaтнo, iз гpoIvraдсьIсиx
склaдiв. У бyдинкax нe бyлo зaмкiв, oскiльки
нe icнyвaлo пpиBaтIIoi влaснoстi, i тoмy кoэкнi
/цecятЬ poкiв yтoпiйцi oбмiнrовaлиcя будинкaNIи
тa peчaми. Гpoшeй BoIlи IIe BuIЗьIaBaJIvI, iз зoлoтa
IсyBaJIи ЛaIIцюги для зЛoчинцiв aбo pqбtтлtт нiчнi
гopщиIси. 3лouинцямИ сTaв,aЛИ тi, xтo пopyIIIУ-
BaB зaкollи Утoпii. CуспiльствoM кepyBaли гpoМa-

Hiккoлo Mакiaвeллi
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5 14. Лheparypa i наyкa

F,Я;51цI' яtсиx oбиpaЛи щolraйбiльrшe IIa piк' зa BиIIяTк61VI кIIязя' oбpa-
I{oгo дo кiнця ,IсиTтя. Усi нaйвaхсЛиBiшIi спpaBи yтoпiйцi виpiцIyвaли
нa ЕapoдIlиx збopaХ. Ha oстpoвi iснyвaлo й paбствo. Paбaми cTaBaJIvI

злoчиIIцi' яIсi BикoHУBaЛи нaйбiльrш бpyднy тa тя)ItItУ пpaцю.
Taким бyлo iдeaльнe сyспiлЬсTBo в yявi T. Mopa, xoЧa BiII сaM

нe Ъipив y тe' щo тaкe сyспiЛЬстBo Mo;*сe бyти ствopeнe y €вpoпi.
I{e скopirпe був нё пpoeкт сTBopeнIrя IIoBoгo суспiльствa' a пpoTeст
IIpoти iснyrонoгo.

oдним iз нaйвiдoIvrirшиx тeopeтикiв пoлiтичнoi дyMки ХYI ст. бyв -,',,

Hiккoлo Мaкiaвеллi (1469-1б27\. Cулepeчки IIaBкoлo йoгo пoглядiв f
I1е IIpиIIиIIяISTЬся вiд нaсy II9яBи твopiв Maкiaвеллi. oднi BBa'кaIoTь
lvlисЛитeля бeзпpинциIIIIиlvI нeгiдникoм, iнrпi - тBeptиM peaЛiстoМ'
якtтiт ЕaсMiЛиBся зoбpaзити свiт тaким' якиlvl вiн бyв нaспpaвдi.

Упpoдoвэк УсЬoгo }IситTя Maкiaвeллi Iтaлiя бyлa poздepтa нa
дeсяTки дpiбниx кEязiBстB i пpивaблцoBaлa циM Boлo.цapiB сyсiднix
tеpJrda3. Пoстiйнi внyтpiruнi чBapи' Ilaпatи чy)кoteшIlll4x вiйськ пiд-
IIIтoвxyBaли iтaлiйцiв дo poздyмiB IIa,ц TиlvI' якиМ мae бyти пpaBитeЛь'
tдaтIIий oб'eднaти Iтaлiro й мiцнoro pytсolo IIaBeсти JIat У кpaiнi.

Haд цим IIитaIIIIяlvI зaMислIoBaвся i Maкiaвeллi. Iз цьoгo пpиBo-

дy вiн IIaIIисaB дeкiлькa кIIиг' сepeд якиx нaйвiдoмirпoro e тpaктaT
<,Гocу\ap> (1516 p.), пpисвячeний IIpaBиTeлeвi Флopeнцii Лopeнцo
Meдiчi. У цьoмy твopi Maкiaвeллi пoстaвив IIиTaIIIIя IIpo тe' яI{ сaцe
пpaBитeЛь мae здiйснIoBaTи Bлalцy в дepэкaвi тa як спiввiднoсяться
ryIopaлЬ i влaдa. Biн yвaэrtaB, Щo влa,цa I{aЛe)IdитЬ Tolvly' xтo зyмie ii
взяTи. Гoсyдap, якиiт e пoe.цнaнIlяlvl TaлaIITУ i xитpoщiв, Мar пoстiйнo
tвa)Iсaти нa дiйснiсть i зaбyти Пpo бУдь-якi ,цoкopи сyIlглiння. Cyм-
лiння lvloшсe ЛиIIIe зaвaпсaTи пpaBиTeЛeвi в йoгo дiяльнoстi. Гoлoвнa
/цyNIкa Tвopy ПoЛягae B Toluy' щo' кoли IIpaBитeЛь хoчe Дoсягти yс-
пixy, вiн Mar BiдIсиIIyти NIopaJIьнi пpинциIIи Ta пoкЛaдaтиcя' Еa cИIIУ

i xитpiсть.
Maкiaвeллi oднишr iз пeprпиx BисуIIУB iдerо, щo дepхсaвa сTBo-

ploeться Еe Бoгolvl, a лIoдЬlvlи. oскiльки iнтepeси ЛIодeй r piзIIи-
ми i дyхсe чaсTo IIaBiтЬ IIpoтилe}кЕvIN|vI, TaIIaIIT пpaвитeля ПoJlягae

в yмiннi poзуrшiти пoTpeби сyспiльствa i вpaxoвуBaTи ЛIоtсЬкy псиxo-
лoгirо. У свoемy твopi мисЛиTeлЬ paдиB пpaBиTeЛIo пiклyвaтися IIpo

пiдтpимкy Ilapoдy' oскiлЬlси в iнrшoмy paзi з I{aсTaIIIIя1\[ нeбeзпеки
B IIьoгo Еe бyte ПpиxилЬIlикiв. Biн poзyмiв i тe, щo для УбeзпeчeIIIIя
свoei влaди пpaBитeЛЬ ryIae B}I(иBaTи й нeпoпyляpllиx зaxoдiв. To*y.'
Maкiaвeллi paдив пeperyIoд{цевi, який зaxoIIиB 

'цepЭIсaBy' 
o/цpa3y B)Iси-

ти Taкиx зaxoдiB' щoб не пoвеpTaтися ,цo цЬoгo tгoдoПlI.

Ha пpиpoдy ЛIoдсьIсoi пaтypи Maкiaвeллi дививcя дУ}I(e тBepe-

зo. Biн TBepдиB' щo ЛIоди xтивi' 6oязлvтвi, сxилЬIIi ,цo tpaди' a кo-
лtт з6иpanoтЬся в IIaт6BII - oдpaзУ смiливiпraroть i мo)Iiy'цЬ дiятtт
IIepoзвaJIсЛивo. ,{ля тoгo щoб успirшнo кepУвaти' IlpaвитeлЬ Mae Bи-

кopистoBувaти цi лтoдськi pутcvI У свoix iнтepесax: ЗaЛyчaTи .цo сeбe
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тЕMA IV.3Ax|ДHo€BPoпEЙсЬKlдЕPжABИ B ХV|- пЕPшIЙ пoЛoBИHIxи| ст.

Miгель Cеpвaнтес дe
Сааведpa

лIoдeй oбiцянкaми й пo.цapyнкaп[и' tiшrтoвxyвaти пpoтивникiв, щoб
I{e taтIl iшr oб'еднaTутcЯ.. Якщo вбивствo vи rriдкyп lvlo,I(e ]f.a1JIvтвИTут
IlpaвитeЛя дo r,цiйснeЕIlя мeTи - вiн TaI{oжс IIe IIoBиIIeI{ зvIIиIIяTися
пepeд циlvl.

IСaтoлицькa цepкBa pirшyнe racУtтIJIa йoгo твip як нeсyмiсний
iз xpистияIIсьIсoIo eтикolо. Бiльrшiсть пpaвитeлiв eвpoпeйськиx кpaiн
тaкoJIс бyли oбypeнi пpинциIIaNIи' IIpoгoлoIIIeIIишIи Maкiaвeллi. Пpoтe
нaспpaвдi й кaтoлицЬкa цepкBa, i eBpoпeйськi MoIIapxи вrttе 

'цaBI{oдiяли згiднo з IIpиIIциПaNIи <(гoсyдapя>. Флopeнтiйcъкий NIислиTeЛь
лиIIIe пepIIIиlvI вислoвиB тe' щo бyлo пoлiтичIlolо дiйснiстrо йoгo чaсiв.

Гyмaнiзм Cepвaнтeсa. Tвopнiсть Miгeля Cepвaнтeсa дe Caaвeдpи
(1547-1616) BBa)iсaloTь вёpшIинoю iспaнськoi лiтеpaтypи

ХVII ст. }Itиття цьoгo писЬNIeIIIIикa IIaгalцyBaJIo aBaIIтIopний poмaн.
Пiсля зaкiнчeння yнiвepситeтУ Nloлoдoгo iдaльгo (двopянинa) Cepвaн-
тeсa taBepбyвaли дo apмii, i вirr yзяв yчaсTЬ y мopськiй битвi IIpoTи
туpкiв бiля Лeпaнтo. .(iстaBIIIи Tя}IсIde IIopaЕeIIня, Cepвaнтeс бyв ви-
муrшeний ЗaJII4TnИTvI apшriro. Пiд нaс IIoвepI{eння нa бaтькiвщинy йo-
гo тa бpaтa taxollили B пoлoII мopськi пipaти. floвгi п'ять poкiв Cep-
BaIITeс пpoвiв y пoлoнi в Aлэкиpi, кiлькa paзiв нaIvraгaвся BTeкти' aЛe
IIeBдaJIo' i дiстaв звiльнeння лиIIIe 3a BeЛvIКvIй викyп. .(o Icпaнii вiн
пoвepЕУBся бiднякoм i, нe rvraIони зaсoбiв дo iснувaння, пirпoв пpa-
цIoBaти збиpaueпл пoдaткiв. I{я poбoтa йoмy дркe rre пoдoбалacЬ' aЛe
iнrшoгo Bиxo.цy нe бyлo. Пiсля oднiеi t чepгoBиx нeпpиeпIlloстeй Cep-
вaIIтeс oпиI{иBся y в'язницi' ,цe poзIloчaв poбoтy нa.ц poшIaнoм <,Xum-
pollу1patl i1aлъzo loн l{iхom JI аlwанчесъrcuЙ> .

Гoлoвний гepoй poшIaIIy' ,цBopяIIин Aлoнсo lti.
хaнo' щo yявиB сeбe мaндpiвним pицapeм' wrpiяв
вiдpoдити pицapськi .raси тoдi, кoли BoHи B)Iсe дaBIIo
NIиI7IУJIиI. Biн oдин нe poзyrvriв цьoгo Ta' яIt oстaннiй
pицap Cyмнoгo oбpaзy, яBЛяB сoбoтo сltгiпrнy й нe-
/цopeчIly пoстaтЬ. ,(oн I(ixoт IIaMaгaBся BJIaснopyЧ
змiнити iснyrо.ri пopядки' ЗaxurcTuITur вдiв i сиpiт,
пOIсapaTи винyвaтцiв ixнix сTpaEсtaIIь. Haспpaвдi
rк вiн стBopюBaв тiльки бeзлaддя. A втiм, 1vloтиви
йoгo вчинкiв - лrодянi тa IIIляxeтнi. Гepoй Cep-
BaI{Teсa . спpaвEtнiй гyшraнiст. <.Hexaiт cлъoзи' бiд-
няIсa' - rсataB [oн ltixoт, - BИI1,JIиIчyтЬ y тeбe зa
otнaкoвo силЬHoгo вiднyття сIlpaBe.цливoстi бiльrпе
спiвтуття, нiэrс скapги бaгaтiя>. У циx слoвax - Biд-
ЛyнIIя дУмolt, щo були зaEадTo смiливиrvrи, нaвiть
нeбeзпечнИNIu! B Iспaнii ХVII ст. У poшraнi пopyн iз
.(он ltixoтoм - йoгo вipний тoвapиrп з ceJI'Яlаuтlп
Caнчo Пaнсa. Biн чaстo 6увae нeзгpaбниM' с1vliшIниtш,
aлe Bo/цIIoчaс e нoсiем IIapoдIIoгo гylvlopy' xapaкTepУ
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й мyдpoщiв. Poмaн <[oн КixoTD сTaB вeликolo кIIигoIо BeЛикoгo
писЬMeIII{иIIa, ЯItvIiт' yсirvr свoiшr сepцeм лroбив лrодeй.

oкpiм цЬoгo Cepвaнтeс стBopив lloBeли' П',ectl, iнтepмедii, aле
y свiтoвiй лiтepaтypi нataв)ItДи IIИllлuIBcЯ' як aBTop poп/Ialrу IIpo oстaн-
IIЬoгo pицapfl 3eмлi - iдaльгo ,(oн lСixoтa.

Poзвитoк.ti,leдиЧини й мaтeматики. PoзвиToк IIayкoBиx зIIaIIь
y ХVI-ХVII ст. вiдiгpaв BarrtлиBy poJIь y стaIIoBЛeIIнi нoвoгo

суспiльствa У rвpoПейськиx кpaiнax. ХVII ст. стaJIo чaсoNI' кoли бy-
лo зpoблeнo виpirшaльнi кpoки в пiзнaннi ЛIo,циIIи й зaкoнiв Bсeсвiтy,
щo taклaJlи лiдвaлини нoBoгo IIpиpo.цotнaBсTBa.

3нaчниx успixiв бyлo дoсягI{yTo B poзBиTкy aнaтoмii. Пoчaли
пpoвя'циTися систel[aтичнi aнaтoмiчнi poзтини, щo дaлo ЗМoгy Bи-
сУIIyти нoвi тeopii пpo тIpиpotУ Лю,цськoгo opгaнiвшrу тa винaйти
нoвi Ilпeтoди лiкувaння xвopoб. Iтaлiйськтаfт' мeдик Aндpeaс Beзaлiй
(1514-1564) видaв 1543 p. фyндaмeнтаJIьIIy пpa-цк) вПpo бу0oву лю0.
съrcoeo rniлo>. HeзвarкaloЧи IIa пepeслiдyвalrlrя дyxoвнoi тa свiтськoi
BJIatИ, Beзaлiй пpoвa,цI,IB potтиIlи ЛIoдсЬкиx тpyпiв, виBчaк)чи alIaтo-
мirо лrодини. Пiсля oпpилIoдIIeння йoгo пpaцi зa BчeIIиlvI стaлa стe-
Л\uITuI iнквiзицiя. Йoгo схoIIили зa бpeхливишr oбвlrнyBaчeнI{яlvl y poз-
тинi ясивoi лтoдини Ta зaсyдиJIи дo пpoщi в Пaлестинy, пiд чaс якoi
йoгo кopaбeль poзбивея. Учeниiт orrутнутвcя нa бeзлrодI{oмy бepeзi, дe
й пoмep вiд гoлoдy. Пpoтe йогo iшr'я зaIIИтIIvIЛocя IIaзaваIt/ци в iстopii
IVIедициIIи яtс лIо/циIIи, щo зpyйнyBaлa вiкoвi зaбo6oнтт пpo пoбyдoвy
lTloflCЬItoГo тiлa i зalloчaTкyBaЛa сУчaснy aнaтoмiro.

Iспaнський yнeний Miгeль Cepвет (1511-1553) вiдкpив i oпи-
сaB систeмy кpoвooбiгy лroдини. 3a сшлiливiсть HaУI(oBих пoглядiв
i нeзaлeаrснiсть y дyшIкax йoгo бyлo сIlaлeнo в }Iteнeвi зa }IaкaзoшI
}IС. IСaльвiнa.

Itpoвooбiг лIодиIIи бyлo пiдтвepд)кeнo пiд uaс aнaтoмiчниx дo-
слiдлсeнь Beзaлiя, a aнглiйський лiкap Ta allaтolu Biльяlш Гapвeй
(1578-1657) зaвepIшиB BиBчeI{ня цiei фyнкцii, сTвopиBIIIи тeopirо
кpoвooбiгy лIoДиIIи. Гapвeя вBa)Iсaли o,цIIи1vI iз нaйoсвiчeнirпиx лloДeiт
сBoгo vaсy, йoгo вiдкpиття cTaJ|vr спpaB)кIlьoIо peвoлIoцiеro в шIe.ци-

цинi. 3гoдoм Гapвeй IIoчaB дoслiдэкувaти' яtt sapolц}Iсyeться ЛIодсЬкe
JI(иття. Cyтнiсть свoix дoслiдiв вiн пiдсyшryBaB У вислoвi: <.Уоe lки-
вe - iз яйця>. Meдиннi свiтилa тoгoчaснoi €вpoпи нe спpийняли
йoгo вiдкpиттiв, aлe вiн IIe здaBaBся. Cyraсники зpotyшIiлут iт BизIIaли
йoгo зaслуги ЛиIIIe нaпpикiнцi йoгo )lситTя.

Iтaлieць flэrсиpoлaмo Фpaкaстopo (1480-1553) дoслiдив спoсoби
IIoIIIиpeIIня iнфeкцiй i визнaчив, якi зaсoби нeoбxiднi для бopoтьби
з iнфeкцiйЕи}Iи зaxвopIoBaHIIяlvIи. Учeний-aмaтop Aптoнi вaн Лeвeн-
гyк (1632-tт23) винaйпroв мiкpoскoш, ят<иiт дoзBoлиB йoщy зpoбити
чишIaлo вalrсЛиBиx вiдкpиттiв. HaйбiльIшe ix бyлo зpoблeнo L674 p.,
кoли вiн IIepIIIиI\I дoслiдив i дoвiв iснyвaння мiкpoбiв. У кpaплинi
вoди Лeвeнгyк вiдкpив цiлиЙ, нoвий свiт.
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тEMA IV. зAx|ДHo€BPoпEЙсЬKIДEPжABИ B ХV| _ пEPш|Й пoЛoвИHI XV|I ст.

Biд кiнця ХVI ст. poзBиBaЛися мaйrrсe всi гaлyзi МaтeшIaTики.
Haбyлa сyчaсI{oгo BигЛядУ aлгeбpa. Фpaнцyзький мaтeшraтик Фpaн-
сya Biйет (1540-1603) зaпoнaTIсУвaB лiтepнi IIoзIIaчeIIня fт зaклaв
oсIIoви зaгaльнor тeopii piвнянь, 3aBдяIси нoIvry вiн BBa}кarться 3a-
сIIOвIIикOM нoвoi aлгeбpи. II{e oдин фpaнцyзький шraтeшIaтик i фiлo-
сoф Peнe ,(eкapт (1596-1650), yстaнoBиBIIIи взaeшtoзB'язoк ryriж тe.
opieю piвнянь i.гeoпteтpierо, вiдкpив IIoBy дисциплiнy - aнaлiтиннy
гeoмeтpiro. oснoви свoеi тeopii вiн BиI{лaB y пpацi <MiprcуванH'я npo
ltеmoo>. Hoвi NIeтo,ци poзpaxoByBaIIIIя нeскiнчeннo }IaЛиx BeличиI{
3allpoпolrувaв пpoфeсoр БoлонсьIсoгo yнiвеpситeтy Бoпaвeнтypa Ita-
вaльеpi (1598-1647) у пpaцi <,Геolпеmpiя неnoОiльl|llх'>. У poзpoбцi
цЬoгo ryIетoдУ зIIaчIIy poль вiдiгpaЛI{ Tarсoжс Йoгaнн lСeплep i Peнe
.(eкapт, якиiт yвiв дo lrayкoBoгo oбiгy пoняття зtuiннoi вeличини.

Poзвитoк астpoнoмiТ. Бypxливий poзвитoк пIopeплaвствa в Hoвi
чaси сПpияB сTaIIoBЛеIIIIIo нayкoвoi aсmpoнolwiii" CarvIe B aстpo-

нorvrii бyлo зpoблeнo вiдкpиTTя' щo 3a-
Aстpoнoмiя (вiд гpец. (зopя) тa <зaкoн>) - BДaJIИ нищiвнoгo ytapУ стapiй систerrдi
нayкa пpo 6yдoвy i poзвитoк кoсмiчних тiл
тa BсЬoгo Bсесвiтy. 

loytlvп пULtvlIчnу|^ ||J| 
HiJ#:"-,:il'*:'','.""::ТТJ":L:;"":
Apiстoтeля i Птoлeмeя' У цellтpi свiтy

булa poзтaIIIoвaIIa lreпopyшIl{a 3eмля, IIaBкoлo якoi oбepтaлиcя Mi-
сяць' Coнцe тa зopi.

Хибнiсть стapoi тeopii дoвiв пoльський yueний Mикoлaй lto-
пepIIиIс (l473-L543). Унaслiдoк дoслi'ц)IdeIIь вiн дiйIпoB BисII6BIсy'
щo 3eмля paзolvl з iнrшишrи IIлaIIeтaNlи oбepтaeться нaвкoЛo Coнця
й нaвкoлo влaснoi oсi, тa стBopиB гeлioцeнтpичIly сисTeму (iз Coнцeм
y цeнтpi). Cвoi пoгляди вiн викJIaB y слaBIIotBiснiй пpaцi <Пpo oбеp-
tlaння небеcнuх rniл>>. Itoпepник сTBopIoBaB ii впpoдoвхс 40 poкiв,
aлe' poзyмirоvи, яIdy pealdцirо вoнa BиIсличe' бoявся IIадpyкУBaTи.
Книгa вттйшлa y свiт y .цeIIЬ сшrepтi Bчeнoгo й сyпpoвoдясyвaлaся oбe-
pe)IсIIoю IIеpeдMoBoIo BиДaBця, y якiй вiн peпpeзellTyBaв Bиклateнy
в книзi тeopirо як цiкaвy гiпoтeзy. Пpaця <Пpo oбepTaIIIIя нeбeсниx
тiл> бyлa taсy.цlt(ella кaтoЛищЬI{oю цepкBoro i вiд 1616 aэк дo L822p.
згaДyBaJIaся в <Iндeксi зaбopoнeниx IсЕиг>.

Haстyпний кpoк y дoслiджeннi Bсeсвiтy здiйснив iтaлieць Длсop-
дaнo Бpyнo (1548-1600). Ha вiдмiнy вiд lСoпepнvткa, який. щeнтpoшI
Bсeсвiтy BBa}кaB Coнцe, Бpунo oбt'pyнтyвaв iдerо нeскiнчeннoстi Bсeс-
вiтy, де iснye бeзлiч свiтiв t oкpeilIиl\[и сoIIцяNIи. 3a пorпиpeI{IIя циx
пoглядiв вiн бyв зaapеIllтoвaниtt, пpoвiв вiсiм poкiв y в'я3ницi, aлe
тaк i нe зpiкся свoix пoглядiв. 3a виpoкoм сyдУ iнквiзицii йoгo бy-
Лo зBиI{yBaчeIIo в epeсi Ta сIIaлeIIo нa бaгaттi. Усi твopи Дrrс. Бpyнo
бyлo внeсello дo <.Iндeксy зaбopoнeниx I(I{иг>' .цe BoIIи пepe$yвaли ,Цo
oстaнIlьoгo Bи.цaнIIя 1948 p.

Iтaлiйський уueний Гaлiлeo Гaлiлeй (1564-|642) зpoбив тeлe-
скoп зi збiльurенн ямl у 32 paзтт it poзIIoчaB iз йoгo дoпo1\[oгolо peгyЛяp-
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5 l4.Лiтepaтypa i нayка l

Mикoлай Koпepник

нi дoслiдlкellня. Biн пepeкoнaвся в бeзмeэкнoсTi зopяI{oгo ПpoсTopy'
вiдкpив гopи Ira Miсяцi, IIЛя1\{и нa Coнцi Ta сyIIУTI{ики' щo oToчyloтЬ
Ioпiтep. Усe цe пiдтвepдэкyвaлo пpaвильнiсть тeopiй M. Кoпepникa тa

[эк. Бpyнo. У 1632 p. вiн BидaB IIpaцю <!,iaлozu npo 0вi на,ilвiOoмitui
cuсtLеЛ|u свirnу - Ппtoлеlwеrвa n1,a ltonеpнuкoвa'>, te нaвiв lleзalle-
peuнi дorсaзи пpaBиЛЬIIoстi теopii Кoпеpникa. 3a цю кIIигу цepкBa
BЛaIIIтyBaЛa сyд Ira.ц 7O-piнниIvr aсTpollol\lorvr. Пiсля п'яTи мiсяцiв пpи-
HиэкeнЬ i дoпитiв Гaлiлeй пiдписaв кaятTя. 3a легeндoro, пiсля цЬoгo
вiн вигукн}rB! <<A Bсе-Taки вoнa oбepтaеться!>.

,Цo кiнця свoix днiв Г. Гaлiлей пepeбyвaв пiд нaглядoм iнквiзи-
цii, йoмy зaбopoнилul тlvIcaTvI й видaвaти свoi пpaцi. B oстaннi poки
)IIиTTя вiн зpo6ив знaчнi вiдкpиття у фiзицi - вiдкpив зaкollи сУчaс-
нoi ryrexaнiки. Лиrшe y 80-90-x pp. xx ст. кaтoЛиЦЬкa цepкBa Bизнa-
лa' щo ЗaсyД}I('еI{ня вчellиx бyлo пotltиЛкoвиlvl' i пoгoдилaся з ixнiми
IIoглядaNIи нa будoву Bсeсвiту.

Bитяr iз виPoкy кapдинaлiв цloдo Гaлiлeя. Tи, Галiлeю, 6ув звинувaчeний нa

цьoмy сyдi B тoмy, щo вBажa€ш зa iстинy i пoшиpюеш y нapoдi бpexливe вчення

пpo тe, щo Coнцe пepe6yвас в центpi свiтy неpyхoмo, а 3eмля pyxaсться нa oсi

дoбoвим oбepтaнням; у тoмy, щo тИ мaB ЧислeннИx yvнiв, яким вИклaдaв цe вчeн-

ня. Hаpeштi з'явився нa свiт твiЙ твip, лист I7o oднoгo твoгo пoпepeднЬoгo yчHя.

дe ти' нaслiдyючИ дypнИцi Koпepникa, poзBИнyв деякi пoлoження, щo сyпеpeчaтЬ

здopoвoMy глyздy i Cвятoмy Письмy. Toмy, 6aжaюни зaхИститv| людeЙ вiд шкoди

тa спoKyси, якi виxoдили з твoсi пoвeдiнки i зaгрoжyвaли чистoтi вipи... yненi-

6oгoслoви пoстaHoвили:
1. Пoлoжeння, щo Coнцe - центp Bсeсвiтy i с нepуxoмим, € дyMKа бeзглyздa,

фiлoсoфськи нeпpaвИлЬнa i вкpaй €peтиЧHa, тoмy щo вoнa сyпepeЧить Святoмy
Письмy.

2. Пoлoжeння, щo Зeмля нe цeнтp Bсeсвiтy i не с неpцoмoю, € дyмкoю бeз-

глyздoю. фiлoсoфськи нeвipнoю i пiд 6oгoслoвсЬким кyтoM зopy сyпepeчить дщoвi
в|pи...

3a щo i зi спиpaнням нa якi дoкaзи Цepква зaсyдИлa Гaлiлeя?
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тEMA IV.3Ax|дHo€BPoпEЙсЬK|дEP)кABИ B xV| _ пEPшIЙ пoЛoBИH| ХVII ст. I

fleмoнoмaнiя. Aстpoлoriя. Bизнaчнi вiдкpиття здiйснrовaлись
у paннiй }loвиtт чaс нa тлi пorшиpeння |eмoнolltанii, в oснoвi

якoi бyв нeuувaний ,цo Toгo сTpaх лIодeй пepeд пpoяBaМи дiянь дия-
вoлa. Piзнi зaбoбoни в ХVI-ХVII ст. бyли сильнiпrими зa бyдь-якi
.цoldaзи. Лтoди нaстiльки вipили B цe' щo poзгopTaли сIIpaB}fiIIr пo-
ЛIoBaIIIIя IIa Tиx' У lсoгo' яtd BoIIи BBa'IсaЛи' Bсeлився диявoл. Усe,

щo вoIIи IIe ilIoгли IIoясI{иTи' 6улo
fleмoнoмaнiя - yявлeння тa пoв,язанi спpaвolо pyк uapiвникiв i вiдьorvr. [o
3 ними зaбoбoни, цlo стoсyютЬся вipи людeй цiеi кaтeгopii зapaxoBy3aJlи JIetь IIe
y мoжливiсть Bпливy нa ixнс життя пoтoй6iч- IIoЛoBиIIy ЛIoдсTBa. Чapiвникal[и BBa-
н|^х с|/|л - дияBoлa, злиx дyx|в тoщo. 

}IdaЛи всix, xтo xoч чиMoсь виpiзнявся
сepeд iнrпиx, - вit дУIпеBIIo xBopиx

дo пepeсiuниx oсoбистoстeй. oсoбливo дiстaвaлoся }rсiнкaм, яItиx BBa-
}IсaJIи <пoсУдиIra}Iи диявoлa>. Byдь-якa стapa rкiнкa MoгJIa llapaви-
тися IIa зBиIIyBaчeIIIIя' щo вoнa вiдьмa. Пo всiй €вpoпi в paннiй Ho-
вий uaс, як i paнiпre' чaстo спaлIоBaЛи нa бaгaттяx вiдьoшr. .Як кa-
тoдицькa' тaк i пpoтeстaнтсЬкa цepIсBи BeЛи сIIpaBrкнто вiйнy пpoTи
uapiвникiв i вiдьoм. Moтиви цiei бopoть6и були piзними - вiд стpa-
xy to кopистi.

Лro.цськi сTpaxи oбlpyнтoвyвaЛи сIleцiaльнi дoслiдники.<(дeмo-
IIoлoгиD. Iснyвaлo бeзлiч <ЕayкoBиx> твopiв, якi <дoвoдиЛиD шIкiдли-

виilт вплтlв дiянь дияBoлa IIa лIotиIIУ
Aстpoлoгiя - yчeння пpo вплив зopянИx i сyспiльствo. Hими peтeлЬIlo oIIисУвa-
т|л нa 3eмнy l(yлю l людинy, в|дпoв|днo дo лися oзIIaки нapiвникiв i вiдьorvr' .цaBa-
якoгo пepeбiг пoдiй y мaйбyтньoмy мoжна
п e peд6a н ити зa po,тa шyвa н н я м н ебeсн иx ;ff-,"":;i#"жil JJ##';3,J1x11свiтил. 

poМ y тoгoчaснiй oвpoпi булц <!еllloнo-
J|ьа.It,i,fu) JItaнa Бoдeнa (1 530- 1 596).

У xvl ст. вiдdyвaeTься систeNIaTизaцiя й yзaгaльнeння дoсяг-
нeнь iнrшoi <нayки> - aс|npoJLozii. З,являeTься цiлa низкa пpaць'

122



чI4TaI{I{яNI яIсиx taxoпЛIoBaJlися oсBiчeЕi eBpoпeйцi. Пpaгнення 3aзиp;
I{yTи B Ivraйбyтно, пepeдбaнити йoгo B чaс' кoЛи Bсe зшIiнIoBaЛoся i нe
бyлo спoкorо й стaбiльнoстi, poбилo aстpoлoгiв вiдoмими oсoбaryrи. He
бyлo тaкoгo eвpoпeйсЬIсoгo IIpaвиTeЛя, ят\таil бvт нe TpиMaB пpи сoбi
.якoгoсь aсTpoлoгa. IСoэкнa дiя пpaвителя yзгo,цrrtyвaЛaся aбo пepeвipя.
лaся aстpoлoгoшI. HaйвiдolгiIIIиM сepeд ниx y тi чacи бyв Miпreль Hoс.
тpataПryс (1503-1566) - лiкap i пpидвopний aстpoлoг фpaнцузькoгo
кopoля Гeнpixa II i йoгo /цpУ}ItиIIи Itaтepини Meдi.ri. Йoгo пpopoкy-
BaIIнЯ й тeпep IIe зaЛиIIIarоть бaйдyfi<vrмIvI бaгaтьox лroдeй.

Bиснoвки
Письшreнцики eвpoпи palrllьoгo Hoвoгo чaсy saBдякI{ свoiй TBop-
чoстi стaлuI l<JlacИк,anvrи свiтoвoi лiтepaтypи.
Унaслiдoк IIayкoBиx вiдкpиттiв кiнця хv - пepпroi IIoлoBиIIи
ХVII ст. бyлo зaклaдeтIo oсI{oBи IIoBoгo IIpиpo/цoзIIaBствa' ствo-
peнo нayкoвy тeopiкr будoви Bсeсвiтy й пpoклaдello IIIЛяx to
пiзнaння щe нeвiдкpитиx зaкoнiв пpиpotи.
oднaк Пopяд iз вeличниrvrи HayкoBими вiдкpиTTяlvIи B пoBсяк-
дel{нoп[y rкиттi збepiгaлися дaвнi зaбoбoни - вipa в uapiвникiв,
вiдьoIvr тotцo.

3апштaння i зaвдaння

1. Яку едину KHигy нaпИсaв Ф. Paбле? 2. Xтo 6ув aвтopoм тpaКтатy <Гoсyдap>?

3. Hазвiть гoлoвний твip M. Cepвaнтeсa. zl" Яке нayкoве вiдкpиття здiйснив
A. вaн Левенгyк? 5' Хтo ствopив гелioцентpиннy теopiю 6удoви СoнячнoТ систeми?
6. |{o тaкe aстpoлoгiя?

7. Чим услaBилися Ф. Paблe тa B. llJекспip? 8. У нoмy пoлягaлИ нoвi пoгляди нa

дepжaвy i сyспiльствo, сфopмyльoвaнi T. Mopoм i H. Mакiaвeллi? 9. Xтo, нa вaшy
дyмкy' кpaщe poзyмiв людсЬкy нarypy - Т. Мop чи H. Maкiавеллi? oбlpyнтyйтe
свoю дyмKy. 10. Bизначте, якlлЙ вплив мaли нa poзвитoк людстBа вiдкpиття в мe-
дицинi й мaтeмaтицi, здiйснeннi в paннiЙ Hoвий чaс. 1 1 " Якими 6yли oснoвнi
дoсягнeння aстpoнoмiT цieТ дo6и? i2. Якi фaкти свiднaть, щo в життi тoгoчaсHoгo
свpoпeйськoгo сyспiльствa велИKe знaчення збepiгaли дaвнi зaбoбoни i невпeв-
нeнiсть y мaй6yтньoмy?

13. 3aпoвнiть тaблицю кfloсягнeння свpoпейськoi лiтepaтypи paннЬoгo Hoвoгo
чaсy).

ПисьмeнниЬ
Poк]l x(иття

Гoлoвнi твopи oснoвнi iдei
твopiв 3нaчeння твopнo<тi

14. Bизнaчте oснoвнi сoцiaльнi пpoблeми свpoпейськoгo сyспiльствa кiнця
ХV - пеpшoТ пoЛoвинИ ХVI| ст., якi знaйшли вiдoбpaжeння y твopнoстi тoгoЧaс-
ниx письмeнникiв. 15" За дoдaткoвoю лiтеpaтypoю пoзнaйoмтeся-з 6ioгpaфiями
M. Koпepникa, flж. Бpyнo тa Г. Гaлiлея. Ha пpиклaдax жИття тa дiяльнoстi тpьox
вeЛиKИx aстpoнoмiв вИслoвтe влaснy дyMкy пpo тe, y чoМy в тoЙ чaс B|АяBлялaся
oсoбиста мyжнiсть лIot|4tlи.

+

*

*
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TEMA Vl. пoлЬсЬкA дE ABA 1 IvloскoBсЬкE
.цAPстBo

s 15. Piч Пoспoлитa
1. Якi пpининИ yклaдення KpёвськoI yнlP 2. Ilo ви знa€те пpo yнaсть yкpaTнсь-
кoгo Ko3aцтвa в Xoтинськiй вiйнi |620-1621 pp.?

Пoявa фiльвapкoвoro гoGпoдаPGтвa. У xvl ст. в Пoльщi вiдбy-
вaBся пepexiд вiд сepeдньoвiчнoi oбpoннoi систeми дo фiльвap-

ЕсoBo-пaIIщиIIIIoгo гoсIIoдapсTBa.
Пpинин .цЛя цЬoгo бyлo кiлькa. Пo-пeprпе, y 3axiднiй €вpoпi

tpoсTaли плiстa, збiльпryвaлaся кiлькiстЬ lvliськoгo IIaсeлeIIня i зpoстaв
IIoпит IIa сlлЬсЬкoгoсIloдapсьIсy пpo-

Фiльвapoк - 6aгaтoпpoфiльне гoспoдаpс- ,цУкцiro. Пo-дpyгe, yнaслiдoк нaплиBy
твo, y яKoMy вся зeмля нaЛежaлa пaнoB|, щo 8oлoTa дo €вpoпи пiсля Beликиx гeo-
базyвалoся нa пpaцi сeлян, якi вiдpoбляли гpaфiнниx вiдкpиттiв IIoчaвся iнтeн-пaнщинy. cивниtт poзBитoк кaпiтaлiстинниx вiд-

IIoсиII' Iцo Beлo дo збiльтпeнIIя пoпиTy
н.a xлl6, сiдьськoгoсIloдapсЬкУ Ilpoдyкцirо тa сиpoBиIrУ для мaнyфaк-
тyp. Iз мeTolo збiльrшeння виpoбницTBa ToBapнoi пpoдyкцii зeмлeвлaс-
rаuIъ<|l пepeTBoplовaли свoi гoспoдapстBa IIa фiльвapки. oкpiм Bиpoщy-
BaI{IIя xлiбa, y фiльвapкax бyдyвaлvт Й влaснi пepepoбнi пiдпpиeм-
ствa - ItJIuIHuI' винoкypнi тoщo.

Пoruиpeння фiльвapкiв пpизвeлo ,цo пoсиЛeIIHя BиtискУ сeJIяII
зеМЛeBЛaсIIикaryIи. У фiльвapкax пaIIщиIIa сягaлa IIIeсTи днiв нa тиэк-

дeнь. Aлe пpиMyсoвa пpaця сeлян булa
Тoвapнa пpoдyкцiя - цe пpoдyкцiя. щo пгaлoeфeктиBllolo. .(ля тoгo щoб oтpи-
виpoблясться He для влaснoгo спoживaння, мaти бiльrпe пpибyткy' teNIлeвЛaсIIи-
a для пpoда)кy Ha pИнкy. кoвi пoтpiбнo бyлo бiльrпe зeмлi й зa-

Лe)IсIIиx сeЛяI{. У L5б7 p. пoльський. кopoль i вeликtтiт кIIяЗь Литoвський Cиt'iзшryнд II Aвгyст пpийняв
<.Устaвy IIa вoЛotси>, згiднo з якoIо гpolvla,цськi зeryrлi пoдiлялися нa
Boлoltи - вiдpiзки зeмлi плoщelo 19,5 гa. Hopмoro нaдiлy стaJIa oдIIa
Boлolсa нa двip. Haдлиrшки зeмлi пеpeдaBaJIися пrляxтi пiд фiльвapки.

8',яBилoся чиMaлo IIoвиx мiст. Taк, Baprшaвa, якa Bиpoслa з IIeвeли-
кoгo IIoсeлeIIIIя' y XVI ст. стaJIa IIoBoк) сToJIицeю кopoлiвствa зaмiсть
IСpaкoвa. Пoльськi кyпцi BeЛи ,I(вaвy тopгiвлro t Hiшreччинoro, Угop-
щиIIoIo' Iтaлiero, Cкaндинaвськиlvlи lсpaiЕaшIи, Moскoвськo. д6p*'-
вorо. 3'явuIЛurcЯ. сyкoннi, пoлoтнянi, тпкipянi, пaпepoвi, склянi тa
iнrшi шraнyфaктуpи.
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Aлe пepioд ЗpoсTaIIIIя пoЛьсЬкиx rvriст тpиBaB нeдoвгo. Уrкe
в дpyгiй пoлoвинi ХVI ст. вoIIи IIoстyIIoвo Зaнellataють. Typeцькi
8aBoIоBaIIня нa БaлкallсЬкoМy пiвoстpoвi мaйэrсe пoвнiстro IIpиIIиIIи-
Ли всIо пiвдeннo-сxiднy тopгiвлro. 3poстaння IIoIIитy нa сiльськoгoс-
IlolцapсЬIry пpoдyкцirо в €вpoпi сIIpиялo poЗBиTIсy тopгiвлi пo Biслi
ilт дaлi Бaлтiйськиlvl lvlopeМ. I-{я тopгiвля пpиIloсилa вeдикi пpибyтки
не мiськotlгy кyПeцTвy' a MaгIIaTaшr i rпляxтi, якi в 1565 p. дollvtoгЛися
вiд кopoля IIpaBa нa бeзмитIIe BиBeBeIIня ta кopдolr свoei пpoдyкцii.
.(o тoгo }I( кopoЛь нiчoгo нe зpoбив дЛя зaxистy iнтepeсiв пoльськиx
виpoбникiв вiд iнoзeмнoi кoнкуpeнцii, Iцo TaЕсoэ*с сT€UIo пpичиIIoю 3a-
I{eIIaдУ rvriст. Ityпщi згopтaли свorо дiяльнiсть, rvraнyфaктypнe виpoб-
IIицтвo зalIeпa,цaЛo. Caшre ToUIy B Пoльщi IIе скЛaBся Iuiцний тpeтiй
стaн бyp:*сya-пiдпpиемцiв, якlliт' y кpaiнax 3axiднoi €вpoпи спpияB
фopмyвaннro пiдвaлиII IIoBoгo сybпiльствa.

Мaгнaти, ц!ляxтa i сeляни. oснoвними сyспiльнип[и вepствa}Iи
тoгoчaснoi Пoльщi були фeoдalIur - NIaгнaTи i тшляxтa, зaлe'Iс-

II1 сeляIIи Ta l[rщaни.
Maгr*aти 6ултт вeлтакиryIи teNIЛeBлaсIIиIсaNIи' щo пoхoдиIIИ З taB-

нix poдiв - Paдзивiллiв, oстpoзькиx' ICoнeцпoльськиx тa iн. Tpeтинa
сiл y Пoльщi нaлeжaлa NIaгIIaTaм. Фiнaнсoвa мoгyтнiстЬ дaBaJIa зIvloгy
MaгIIaтaM впЛиBaTи нa внyтpirшIllo Ta зoвнiпrнrо пoлiтикy Пoльщi.

TITдg<.дцчi - дpiбнoпotlгiснe lцBopяIIстBo - BoЛoДiли oдним-двo-
Мa сeЛavlи. Пiсля IIpиrДIraння yкpaiнськиx teМeЛь дo Пoльщi дpiб-
нa тa сepe/цHя IIIляxтa lloчaлa зaxoIIЛIоBaти poдroui зeмлi Укpaiни.

'(eякi rшляxтичi - 3arшoйськi., Лrобoшrиpськi, Пoтoцькi - сarvlе 3a-
B.цяI{и зaгapбaнипг yкpaiнсЬкиlvl зeivlЛяlvl пepeтBopиЛис,я IIa BeЛикиx
мaгнaтiв. Пepeвaжнa бiльrпiсть дpiбнoi IIIЛяxTи пiдтpимуйлa IdoгoсЬ
iз мaгнaтiв. 3a дorroryIoгolo IЦляxти пIaгI{aти дoшIaгaлися вiд lсopoЛя
пpийняття вигiдниx для IIиx pirпeнь.

!.-,
;
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тEМA V|. пoЛЬсЬKA.цЕPжABA l IиoсKoBсЬKE ЦAPстBo

Ceляни в Пoльщi пepeбyвaли в кpiпaцькiй зaлerкнoстi вiД мaт-
нaтiв i rпляxти. Boни BтpaTили бyдь.якi oсoбистi тa lopидичнi пpa-
вa. <.Я IIе tl{alo iнrпoгo кopoлiвствa B ХpистияIlсЬIdolvly свiтi,- IтuIcaB
пpи.цBopIIий пpoпoвiдник.rзyiт Пeтpo Cкapгa,- y яIсoNIy TaIt злe IIo-
BoдяTься iз сeлянaшrvI, flк y EaцIoМy>.

Peфopмaцiя i Koнтppeфopмацiя. Boлoдiння lсaToлицькoi rдеpкви
в Пoльщi в ХVI ст. стalloвuтли tv'atrтж<e п'ятy чaсTиIIy зеNIeJIь.

Ifepквa 6улa вeликиМ teNIЛeBлaсIIикol\[, з6ътpaлa цepIсoBIrУ .цeсятиI{у
тa iнrпi Ilo/laтIdи 3 IIaсeЛeIII{я.

У 20-x pp. ХVI ст. B Пoльщi ПoIIIт4pИIIuIся iдei Peфopмaцii.
oсoбливiстIo пoЛьсЬItoгo peфopшraцiйнoгo pyxy бyлa йoгo стpoкaтiсть
i вiдсyтнiсTЬ e.циIloгo I{aIIpяMкy' пiдтpиrvryвalloгo бiльпricтrо нaсeлell-
ня кparни.

Пiсля BисTyIIy Лroтepa знaчнoi IloпУляplroстi в Пoльщi, oсoбли-
Bo сepeд экитeлiв шriст, нaбyЛo лIоTepaнсTBo.

У 30-x pp. ХVI ст. в lloльщi шoтшиpиBся кaJlЬвiнiзм. Йoгo iдei
пiдтpимaли IIIляxтa i шraгнaти, якi вбaчaли в IIЬoMy мoэкливiсть дo-
сягти бiльIпoi IIeзaЛe)Iснoстi вiд цelrTpaЛЬIlor влaди Ta oтpиMaти цep-
кoвнi зeмлi. oднaк пpoтeстaнти в Пoльщi нe poзпoЧur*aJIvI збpoйнoi
бopoтьби вa втiлeння свoix пoглядiв, oбмerкyrovись ix IIpoIIaгaIItoю.
I{i pуxи oxoIIлк)BaЛи тiльки IIIляxту i Ivraгнaтiв' a пepeBarкнa бiль-
rпiсть сeЛяIlствa Tpип[aлaся lсaтoлицЬкoi вipи. У шriстax, tцo Зaнellaдa-
ли' тaldo'tt нe iснyвaлo суспiльнuIx cu!J!, якi б пiдтpuIT\IaЛuI Pефoprиaцiю.

I
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5 15. Piч Пoспoлита

Biд кiнця ХVI ст. в Пoльщi TIocvIJIvIJIacЪ
i, зpеrштoro' пepeпIoгЛa кaToлицькa lСoнтppeфop-
пшaцiя. Пeprпим стaв IIa,цaвaTи aIсTI.IBI{y дolloмoгy
кaToЛицьItiй цepквi в бopoтьбi пpoти Peфopмaцii
кopoJlь Cтeфaн Бaтopiй. Caпцe зa йoгo пpaвлiння
aктивI{y дiяльнiсть poзгoplIyЛuт eзуiти.

fliд нaс пpaвлiння Cиtiзмyндa III, який бyв
фaнaтиuниlvl IIpиxилЬIIикolvI ldaтoлицизlvlУ' IIpo-
TeстaIITстBo в Пoльщi бyлo фaктиннo tIIищeIIe.
Itopoль зaбopoняв пpoTeстaнтaм oбiймaти дep)IdaB.
нi пoсaди' щo BпIeIIшIyвaЛo пoпyляpнiсть IIpoTес-
тaнтстBa сepeд IIIляxти. .(o тoгo ЭI( Talсoгo Bпли-
вy езyiтiв, як y Пoльщi, нe зIIaлa }Iсotнa кpaiнa
eвpoпи. Boни фaкти.rнo пiдкopили всIo сисTeмy
oсвiти i .repeз свoix пpиxильникiв opгaнiзyвaли
IloгpoМи IIpoTeсTaIIтiв. ЗaкpiпиBIIIисЬ y Пoльщi,
eзyiти potпoчaли IIaстyII IIa пpaBoслaвниx i нa
укpaiнських зеIvIJI,яx. Caме 3 NIeтoIo пoIIIиpeIII{я
I{aтoлицизlvly нa yкpaiнськi зeмлi в 1596 p. бyлo
yклateнo Бpeстськy yнiro, 3a якolo пpaвoслaBlla
цepкBa Укpaiни Ilepexo/циЛa пiд звepxнiсть Пaпи
Pимськoгo.

3мiнa динaстГi на кopoлiвcЬкoмy тpoнi. Шля-
хeт(Ька дeмoкpaтiя. oсoбливiстro пoлiтично-

гo poЗBиTIty Пoльщi в ХVII ст. бyлo Te, щo в нiй
IIe склaЛaсь aбсoлrоTIIa Moнapxiя, a yтBopилaся
<(пIляхeтськa peспyблirсa>. TTТляxтa oбиpaлa кo.
poля. Bибopний кopoлЬ нe wIaB IIpaBa yxвaлIoBa-
TuI Baxт<ЛuIBi pirшeння бeз згoди сeйпrу, щo склa-
дaвся iз сeнaту i пaлaти пoслiв. Peaльнa BJIa.цa
в дeprкaвi IIaлe'*сaJIa мaгIIaтaшI' якi oбиpaли lto.
poлeм тoгo' xTo ix yлarштoвyBaB.

У L5т2 p. пoмep Cиt'iзruупд II Aвryст. Iз
I{иlvI пpиIIиIaI4JIacЯ. динaстiя Ягeллoнiв. Якщo дo
цьoгo нaсу oбpaнH,я IIoBoгo ItopoЛя бyлo сyтo фop-
NIaльIIиIVI aктolvl' To TeIIep вoнo нaбyлo iнrшoгo
xapaктepУ - кopoЛ,я o6иpaли гoЛoсyBaIIняIvI пa-
лaт сeймy. Пeprпим вибopним ldopoЛeпfi стaB
Гeнpix Baлya (L573-15т4). Чepeз кiлькa мiся-
цiв вiн IIoвepнyBся дo Фpaнцii ГeнpiхorvI III. Iз
йoгo irvr'яryr пoв'язaнo пiдписaння <<Гeнpixoвиx
apтикулiв>. 3a цим ,цoкУMeIIтoM ldopoль I{e MaB
Ilpaвa IIpизIIaчаTи сBoгo I{aсTУпIIIакa' 3aтвep/ц)IсУ-
вaти aбo скaсoByBaTи IIoсTaIIoBuт ceiтIшiB, oгoJIoпIy-
вaти вiйнy, УI<JIataTЙ NIиp' скли}сaTи oIIoлчeIIIIя.

Пoльський кopoЛЬ Cтeфaн
Бaтooiй

€
Пoльський кopoль Bлa-

дислaв |V Baзa
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У paзi IIopyшIeЕIIя IdopoЛeшI циx yMoB MaгIIaTи i rцляxтa Мaли пpaBo
пoзбaвити йoгo влaди. Bикoнyвaти цi yмoви 6ув зoбoв'язaнtтй' i н.oвlаfт

IсopoЛь Cтeфaн Бaтopiй (1576-
Шляxeтська дeмoкpатiя - пoлiтинний лaд, 1586 pp.)' xoчa вiн зyпriв ПoBepI{yTи
щo встaHoвлювaвся в Peчi Пoспoлитiй, зa aBTopитeт влaдi кopoJlя. У 1587p. кo-
яким 3aKoнoдaвнo 6yлo зaкpiплeнo дoмiнyю- poлeМ бyлo oбpaнo Cиt'iзrиyндa III
чy poлЬ шляxти в життi сyспiльствa. Шляxтa (1587-1632 pp.), якутft 3aпoчaткyBaв
кopистyвалaся всiмa пpaвaMи, свoбoдaми rn пAтL^Lv^nrt'
i пpивiлeями, нa вiдмiнy вiд iнших стaнiв 

нa пoЛЬсьIсoшIy пpeстoЛl динaстirо
сyспiльствa. 3гoдoм шляхетсЬKa демoKpaтiя 

Baзiв.. Iсopoлi, IIe MaIoчи BIIлиBУ IIa

пepepoслa в шляxетсЬKe свавiлля, щo й стa- BIIУTPIIпI{€' JiIсиTTя' пpoвaдили IIaдtви-
лo oднiею з пpичин 3aнeпaдy Пoльщi. чaйнo aктивIry зoвнirпнro пoлiтикy,

зyмiвrши BTягIIyти кparнy в yci вiйни
й сyпepeuкИ, Щo ToчиЛися в тoй чaс.

Лю6лiнськa yнiя. Пoльськa дep}I{aBa пoстiйнo IIaMaгaJIaся poзlпи-
pити свoi кopдollи y сxiднoмy l{aПpяМкy. Maгнaти i цrляxтa бa-

}$'aЛuI oTpиМaTи нoвi зeмлeвoлoдiння, oскiльки вiльниx зe1vleль y Пoль-
щi фaктинI{o нe taЛиIIIиЛoся; мiщaни й кyпцi бyли зaцiкaвлeнi в нo-
Bиx pиIlкax збyтy тa potвиTlсy TopгoBeЛьниx зв'язкiв; кaтoЛиць}се
дyxiвництBo IIpaгIIyлo IIoIIIиpeI{Hя IсaтoЛициsмy нa нoвi зeмлi.

Aктивнa eldспaнсiя нa Cxiд бepe свiй lloчaтoк вiд ХIV ст. oдним
зi rцляxiв peaлiзaцii цiei iдei сTaлo сTвoperrllя сolозy мiэк ПoльсьIсиМ
кopoлiвствoм i Beликим кIlязiBстBolvI Литoвськипr.

Пpинин для oб'eднaIIIlя /цBox .цep}IсaB у xVI ст. бyлo кiлькa. Ha-
сa}Iпepelц' ПoлЬсЬкi NIaгI{aти i rпляxтa пpaгIlyли oтpиNIaTи yкpaiнськi
зelvlлi' щo Bxo.4иЛи дo скЛaду Литвтт. Iнrпoro IIpичиIroю бyлo пpaг-
нeIIIIя .3УrIuIId.vITИ ексПaIIсiIо Moскoвськoi дepжaви нa зaxiд. Aлe слiд
ЗaзIIaчиTи, щo y Beликoмy князiвствi Литoвськoму 6ули i пpoтивни-
ки yнii, oсoбливo yкpaiнськi тa бiлopyськi rпляxтинi, якi нe бalкaли
IIoIIIиpeIrHя BплиBy кaтoЛицЬкoi цepкви.

У сiчнi 1569 p. в Лroблiнi кopoль Cиt'iзпryнд II Aвгyст скликaB
спiльний литoвськo-IIoЛьсЬItий сeйIш для виpirшeIIIIя циTaI{IIя пpo
yнiro (сoroз) двox дep)IсaB. Пpeдстaвникта Луттви тa Пoльщi BисyIIyли
двa piзнi llpoeкти yнii. ЛитoвcькутЙ пpoеIст мiстив IIoдo}IсеIIIlя IIpo
oкpeмi opгaни Bлaди в кoэкнiй дeprкaвi, щo фoprvryBaJlvIcЯ. тiльки з ii
гpoNIaдяII' пpo oкpeМУ Ivloнeтy Toщo. У пoльськolvly пpoeктi пpoпoнy-
Baлoся ЗJIиITиI Литвy з Пoльщero B e.циI{y дep}кaвy з o/цIIи]vI кopoлeNl
i спiльнипrи opгaIIaNIvI BJIaДИ. Литoвський пpoeкт IIoляки вiдкидa-
ЛuI ЯIr- нeпpийнятнtтй. [oвiдaвIпись пpo тe' щo й кopoль стaв IIa
бiк пoльськoгo IIpoeItTy' диToBськa дeлeгaцiя виpirшилa зaJIvrIJIuITuI
сeйм, щoб зipвaти йoгo poбoтy. Пpoтe сepед члeнiв дeлeгaцii стaBся
poзкoЛ: вeликi NIaгI{aTи зaIIиIIILиIJIиI сeйм, a дpiбнa IIIJIяXTa виpirшилa
пiдтpишraти IIoЛЬський пpoeкт, спoдiвaroчисЬ I{a пpивiлei вiд пoль-
ськoгo кopoЛя. F

- У бepeзнi 1569 p. зa tгoдolо IIoльсьI{иx vraгнaтiв i rпляxти
I{opoЛь видaB yнiвepсaл пpo вiдiбpaнIlя B Литвуl тa IIpи€'дIraнII.я дo
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Пoльщi Boлинi й ПiдляIпfпя' a 3гo.цo1u Киiв-
IциIIи тa БpaцлaвщиIlи. Taкиryr чиIIolvI' rvraйlкe
всi yкpaiнськi зeшrлi yвiйтпли .цo сIсЛaдy Пoль-
щi. oслaблeнa Лiвollськoю вiйнoro Литвa ollopу
IIe чиниЛa. Щoб зaЛyчити нa свiй бiк мiсцeвy
IIUIяxTy нa Пpиr/цнallиx ЗeмЛяx' кopoлЬ зpiвняв ii
y пpaBax iз пoльськoIо. oбypeнi тaкишr pirпeнняIvr
литoвськi Maгнaти IIoBepнyлися Ha сeйшr i IIaMa.
гaЛися зaxvIсTurTuI IIpaBa Литвта нa цi землi, aлe
Пtapнo.

Унiro бyлo пiдписaнo 1 JIипIIя 1569 p. в Лroб-
лiнi. УтвoploBaЛaсЬ с,tvlкa .цepхсaвa Piч Пoспo-
литa (peспyблiкa) iз eдинишr вибoprrим кopoЛeм'
сeймoм, l\lol{eToIo. oкpeмишrи Зa;.лИIlлaЛuIсJI IIe-
чaT}сa' мiсцeвa aдмiнiстpaцiя, фiнaнси, вiйськo.

3a ЛrоблiIIсЬкoIo yнiсro Литвa вTpaЧaЛa
сBoIo ДepЭItaвнiсть i збеpiгaлa лиIIIe ,цeяIсy aBToIIo-
пцirо нa tIIaчFIo мeнrшiй тepитopir. Унiя спpиялa
пoсилeIIнIо пoльськoi eкспaнсir нa yкpaiнськi тa
бiлopуськi зeмлi. Tyт aктивIIo нaсaд}кyBaвся кa-
ToлициЗtlг' зpoсTaлo сoцiaльнe гнoблeння' зaпpoBa-
дЭ{сyBaлaся фiльвapкoвa сисTeМa гoсIIoДapIоBaIIIIя.

3oвнiшня пoлiтикa. Пiсля yклaдeння yнii
Пoльщa oпиI{илaсь y I{oBиx зoвнirшньoпoлi-

TичIIиx yivloBax. Iй довeлoся вeсTи бopoтьбy.з Moс-
ItoBсЬкoIo /цep}IсaBolo' IIIвeцiеrо тa TypeнuиIlolo Зa
IIaI{УBaIIIIя I{a ПpoсTopax Cхiдrroi €вpoпи.

Taк' Пoльщa BсTyIIилa в ЛiвoIIсьIсy вiйпy
(1558-1583), y якiй Литвa BисTyПaлa нa бoцi
Лiвoнськoгo opдelry пpoти Moскoвськoi дeprкaви.
IСopoль Cтeфaн Бaтopiй зyIшiв зaB.цaTи вiднутних
yдapiв вiйськy Iвaнa Гpoзнoгo. У 1б79 p. IIoЛЬ-
ськa apшriя oвoлoдiлa Пoлoцькoм i poзпouaлa oб-
лoгy Пскoвa. У |582 p. Cтeфaн Бaтopiй пiдписaв
yгoдУ з MoскoвсьItolo деp,Iсaвolо' ta yмoвaшrи якoi
Boнa пlaлa эaJIИII7иITИ Лiвoнiro. I-{я yгoдa бiльrшe
нiэк нa стo poкiв tУTIИн.uIЛa Пpoсyвal{ня Moскoвсь-
кoi дeprкaви дo Бaлтiйськoгo lvlopя.

Пpoтe нeзaбapoм Пoльщi дoвeЛoся BeсTи
вiйнy зa Лiвoнiro зi Illвeцiero. Ця вiйнa тpиBa.
Лa r llepepвaшrи вiд 1600 дo 1635 p. У pезyльтaтi
вiйни Pигa з ЛiфляндieIо вiдiйIшли дo IШвeцii,
a Itypляндiя зaлиrшилaсь пiд BЛaдolo Peчi Пoспo-
литoi. Taкиtт poзпoдiл IIе BлaIIIToByBaB rкoднy зi
стopiн, i кеpeз 20 poкiв вiйнa спaлaxl{yЛa 3IIoBУ.

5 Bоeсвiтня icтooiя' 8 u

Бoгдaн Xмeльницький,
гетЬмaн Укpaiни
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Пpиeднaвrши зa Лrоблiнськoro yнiеro yкpaiнськi teшrлi, Пoльщa
lvlyсиЛa пpидiляти yBaгУ oбopoнi циx teПДeЛь. Укpaiнськi кoзaки,
якi зaxищaли своi зervrлi вiд тaтap i сaшri здiйснroвaли пoxo,ци to тy-
peцькI{x бepeгiв, TeIIep oIIИ:нuIJIт4cfl' пiд влaдorо IIoлЬсЬIсoгo rсopoля.
Haпpикiнцi xvl - нa IIoчaTкy ХVII ст. вiднoсини мiж Пoльщero
тa oсvraнськolo irvrпepiеrо piзкo зaгoсTpилис,я чepeз пoxoди кoзaкiв.
Кyльмiнaцirro бopoть6ут cтaлa Хoтинськa битвa (L621 p.), y якiй кo-
зaцЬкo-IloЛЬськe вiйськo ByIIиIIилo IraсTyп oсмaнськoi iмпepiI нa Piч
Пoсшoлитy. Ha цьotlгy IIpoTисToяIIIIя Пoльщi тa oсмaнськoi iмпepii
IIe IIpиПиIIиЛoся.

кBeликий пoтoпD. 3анeпaд Peчi ПoспoлитoТ. У сepeдинi ХVII ст.
IIa дoлIo Пoльш1i BuIn'aIIИ BeЛикi випpобувaння, якi IIoляIси IIa-

ЗBaЛи <Beликиryr пoтoпoй>. Кpaiнa OпинилaсЬ нa мerrсi зIIикIIeЕIIя
з пoлiтичнoi кapти. Пoчaтoк цьoшIy IIoIсЛaJIo llpoтистoяIi.rаЯ. в,IIatИ
з укpaiнськиrvl кoзaщTBOМ' flкe poзIloчaлo збpoйну бopoтьбy зa вiдстo-
IоBaIIIIя свoix пpивiлeiв i стaлo IIa taxист yкpaiнськoгo llapo/цy i цep-
кBи IIpoTи yтискiв пoлякiв. Пepioдиннi пoвстaння кiнця ХVI - пo-
чaTldy ХVII ст. tpeпIтoю BvIJIuIЛvIcЯ' в HaцioнaЛЬI{o-BизBoльнy вiйнy
yкpaiнськoгo lrapoДy пiд пpoвoдoм Бoгдaнa Хlцeльницькoгo' щo poз-
Iloчaлaся в 1648 p. Biйнa BeЛaся з пepeмiннишr yспixotlл i вкpaй вис-
нai*силa oбидвi стopollи. 3perптorо в L654 p. дo цьoгo кoнфлiктy дo-
л}пIилaся Moскoвськa .цep}кaBa, якa дбaлa тiльки пpo влaснi iнтepeси.
У 1655 p. пpoTи Пoльщi IIoчaлa вiilтну TTT3gцig, якa фaктичHo зaхo-
IIиЛa BЛaсI{e пoльськi зeмлi. У тaкiй склaднiй ситyaцii пoляки зyшri-
ли вaъдaттт пopatки IIIвецii iт уклacти lvlиp' yTpaTутBII7Lт ЛиIIIe BaсaЛь-
нe Пpyсське князiвствo (1660 p.), пiсля тpивaлoi бopoтьби знailттут
спiльну 1vIoBу з MoскoвськoIO .цеp}IсaBorо, пoдiливIши yкpaiнськi зeмлi
нa двi чaстиIIи (AндpyсiвсЬкe IIepeNIиp,я L667 p. i <.Biuнuтiт мtтp,>

1686 p.)' сTpиMaти чepгoвУ Typeцькy aгpeсiтo, вiдкупивrшисЬ чaсTи-
IIaп[и Пoдiлля i ПpaвoбepeшсIlolo УкpaIнorо.

Bиpirшaльнy poЛЬ y бoрoтьбi пoлякiв вiдiгpaлa IIIЛяxтa' якa щe
бiльrшe зшriцнилa сBoe стaнoBищe. Iз 16б2 p. B IIoлЬськoMy сeймi бy-
лo BстaнoBЛeнo пopядoк <.вiльнoгo BeTo>' згiднo 3 яIсиryI yсi pirшeння
сeймy МaЛи yxBaЛIоBaтисЬ oдHoгoЛoсI{o. У peзультaтi цьoгo зaкoнo-
дaвчa дiяльнiсть сeймy IIpaкTичIIo ПpuInI4HuIIIaсь. У кpaiнi BстaIIoBи.
лaся пoлiтичIla aнapхiя. I{я кpизa IIpизBeЛa дo IIoсTyПoBoгo зalleпa/цу
Пoльrцi.

ocтaннс TиMчaсoBe пiднeсення Pечi Пoспoлитoi IIpиIIaдae IIa чaс
шpaвлiння liopoЛя .Янa III Coбeськoгo (1674-1696 pp.). II{e бyдyuи
геTЬшIaнotvr (гoлoвнoкoмalrtyючим apмii), вiн зaвдaв uepгoвoi llopaзки
Typт{allfl нa Пoдiллi (1673 p.) i в 1683 p. вpflтyвaB Biдeнь вiд oстaн-
ньoi тypeцькoi oблоги. Tишr сaшIиM бyлo oстaтoчIlo зyпиIтeнo TypeцьIсy
aгpeсirо в €вpoпi й вiднoвлeнo пiвдeннi кopдoни{Ioльщi (1699 p.).

Пpoтe BEte IIa IIoчaTкy xvIII ст. Пoльщa oлuIЕvIJIaся B зaЛe}к-
нoстi вiд сyсiднix дepяtaв, a нaпpикiнцi стoлiття ПpиIтиIIилa iснyвaн-
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IIя як сaмoстiйнa ,цеp)IraBa: |i тepитopiю бyлo пoдiлeнo мirк Poсiеro,
Aвстpiеro тa Пpyссiеro.

Кyльтypa. У xvI-xVII ст. Пoльщa .цoсягЛa Baгoмиx yспixiв
У poзBиткy кУЛьTypи. ХVI ст. вчeнi IIaзиBaIoTЬ <(toЛoTиlvl вiкoшr,>

пoльськoi ltуЛьт}.pи. IIIвидкvтй poзBиToк пoльськoi EсУЛЬTypи був зу-
пroвлений BпЛиBoM Biдpoдэтteння. Кpiшr тoгo' y сaмiй Пoльщi IIoчaJIo-

ся MaсoBe зaсIIУBaIIня Iпкiл, якi пorпиploBaли iдеi Biдpoд}I(еIrIIя.
У rшиpoкиx BepсTB суспiльствa пpoбyдився iнтepeс ,цo кI{иг. 3aвдяки
ствopeнiй пoЛЬсЬкиM кopoЛeМ Cиliзмyндoм II AвгyстoNI II9IIITi пoчaв-
ся бiльrш aктивlllаЙ кУЛЬTypIIий вплив iз 3axoду. floльщy oxoIIиB
нe6увaлиЙ iнтepес.цo IlaуI{и i вiдкpиттiв. Taк, Мaцeй iз Mexoвa ствo-
pиB TpaIсTaT ((гIpo двi Capмaтir>, У якoNIy зpoбив oпис Cxiднoi €вpo-
IIи тa Aзii. Хpoнiст Бepнap.ц Baпoвський yслaвиBся стBopеIIIIя1\t Be-

JIuIк<Иx кapт €вpoци. Beликolo Пolly.Ляpнiстrо сTaJIуI ttopисTyвaтися
iстopиннi пpaцi Mapцинa Бeльськoгo, Mapцинa ltpoмepa, Лyкarшa
Гypницькoгo. ПepeхсиBae poзкBiт i xyдorкня лiтepaтуpa. 3aвдяки Tвo-
paм Mикoлaя Peя i Янa lСaхoвськoro були зaклaдeнi oсIIoBи IIoЛЬсЬ-

кoi лiтepaтypнoi MoBи. Beprшинorо ((зoЛoтoгo вiкy'> BBa}IсaeтЬся IIay-
кoвa дiя.lrьнiсть M. Itoпepникa.

Mистeцтвo Peнeсaнсy ryIaЛo вeЛикий вплив i нa apxiтеIсTУpy.
У Пoльщi бyдyroться peзиденцii мaгнaтiв, мaeTки IIIЛяxTи. Пplтк-
MeTниlvI яBиLцеrvr тiei дoби сTaлo BсTaнoBJIeнHя IIIляxTичaryrи й Ivriщa.

IIaMи B ltoстелax MoIIyМeI{TaJIЬI{иx нaгpoбниx скУлЬпTУp. Пiд впливoм
ilIисTeцтвa BiдpoдrкeнI{,я скyЛЬIITУри }Iaли pea.пiстинниiт' o6paз.

I{eнтpoм пoIциpeIIня IIoBиХ lсyЛЬтyplrиx яBищ бyв кopoлiвcъктай
двip. Caшre 3a кopoЛя Cиt'iзIvlyндa II AвгyсTa сTaЛo MoдIIиNI зaпpoIIIУ.
BaTи дo дBopy vrитцiв, xyдo}тсIIиIсiв. Cиlvrвoлolu ЕOBoгo lсyЛьтУpl{oгo
BIIЛиBy стaв пеpeбудoвaниtт' У peнeсaнснolvtУ стиЛi Beвeльський зaryrок.

Ha ХVII сT. пpипaдaс пoIIIиpeIIIIя I{a тepeнax Peчi ftroспoлитoi
11oльськoгo, a6o, як йoгo |IatuIBaJIvI' сapмaTсЬ}toгo бapoкo. Гoлoвну
poль y йoгo пpoцeсi вiдiгpaBaЛa кaToЛицЬкa цepкBa' якa пiсля Tpи-

Дel{сьItoгo сoбopy пpaгI{yлa BпЛиI{yти нa вipyrоvиx. У нoBoNIy стилi
Taкorrс був пеpебyдoвaний зaмoк y BapIпaвi, кУtи в 1596 p. пepeixaв
кopoлiвський двip. Bе.тrич i кpaсy кopoлiвськoгo 3aryIкy i кoстьoлiв
IIpaгIIУЛи нaслiдyвaти й пo.цьськi vraгнaти.

Ha poзвитotс IloЛЬськoi культуpи тiеi дoби тaкo)fс BIIЛиIIyЛи

iДeaлтл, цiннoстi й звичai IIIля1ти. Boни дiстaли IIaзBу сapмaтизl\[
(пoльськi rшляxтичi p;уrg'otkтIIит свiй poдoвiд вiд сapплaтiв). Фaктичнo
сapшIaTизNI сTaB дpyгиM l{aпpя1y1кoy IIoлЬсьItoi кyльтypи тiei дoби. Biн
IIorдIIyBaB eЛeMеIITи яIс зaxiдI{o1, 'гaк i сxiднoi IсУЛЬтуpи. Ife пpoяв-
Лялoся в мoвi, дe Пopяд iз пoльськolo NIoBoIо сTaли aктиBIIo B)I(иBa-

Tи ЛaTиIIсЬIсi сЛo3a. Capмaтизм Taкoxrс IIopoдиB вiдuуття зsеpxнoстi
IIoЛЬсЬI(oi IсУльTуpи 11aд кyлЬTypaми сусiднix нapoдiB, Щo BилиBaЛoся
B пpoцeс oпoлячеI1I{я й ПoкaтoЛичellI{f,I.
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Bиснoвки
xvI-xvII ст. стaли чaсoп[ злeTy i зaнeпaдy Пoльськoi дepх(a-
ви' 3aвдяки Лтоблiнськiй yнii i вiйнaм булo дoсягI{yTo rvraкси-
NIaлЬIIoгo тepитopiaльIloгo зpoсTaIIIIя,цep}Iсaви.

3oвнiIпня шroгyтнiсть Peчi Пoспoлитoi нe булa пiдкpiплeнa BI{УT-
pirшньorо стaбiльнiстro. Бaгaтoнaцioнaльний xapaIсTep дep}кaBи'
<< IIIляxeTсьIia дeмoltpaтiя D пoсЛaблroвaли внyтpiшrнi сили /цepж(a-
ви i, зperшTolo' IIpизBeJIи дo ii зaнeпaдy.

3апитання i завдання

l. Щo тaKe фiльвapкoвe гoспoдapствo? 2.ЯкиЙ сoцiaльний стaн бyв дoмiнyюvим
y пoлЬсЬкoмy сyспiльствi? 3. Якi змiни в пoлiтичнoмy yстpoi Пoльщi вiдбyвaлися
в ХV| ст.? 4. Koли 6yлa yклaдeнa Люблiнськa yнiя? Якi лpИч|^tl|А та наслiдки iТ

пiдписaння? 5' Ш]o тaкe <вiльнe ветo>?

6. Чим 6yв зyмoвлeний зaнeпaд пoлЬсЬKиx мiст y XVl| ст.? 7. CxapaктеpизуЙтe
змiни в сiльськoмy гoспoдapствi Пoльщi в XV| ст. 8. Чoмy пoдii дpyгoТ пoЛoвИни
ХV|| ст. в Пoльщi дiстaли нaзвy <Beликий пoтoп>?

9. Bизнaчтe i сxаpaктepизyйтe oснoвнi нaпpямки зoвнiшньoi пoлiтики Пoль.
щi. 1o. PoзкaжiтЬ пpo пoлЬсЬкo-тypецькy вiйнy 1614-1621 pp. тa yчaстЬ
y нiй yкpаТнських кoзaкiв' 11. Укaжiть oсo6ливoстi пotlJИpeння iдей Peфopмaцii
в Пoльщi. 12. Cxapaктepизyйтe oснoвнi здoбyтки пoльськoТ KультУp|А.

13. Щo дoпoМoглo Peчi Пoспoлитiй вистoяти i вiдстoяти свoю нeзaлeжнiсть y бypx-
ливиx пoдiяx дpyгoТ пoлoвини XV|| ст.?

s 16. MoскoвсЬкa дepx(авa
.l . Як yтвopилaся Moскoвськa дepжaвa? 2. |!o вaм вiдoмo пpo деpжaвницЬкy
дiяльнiсть |вaнa III?

Пoчaтoк пpаBлiнl{я lвaна !V. У тoй чaс' Iсoли B кpaiнax 3aхiднoi
€вpoпи зalслaдaЛися пiдвaлини lroBoi eвpoпейськoi цивiлiзaцii, нa

сxoдi eвpoпи Iloстaлa IIoBa BeЛикa пoЛiTичнa си-
лa - Moскoвськe цapсTBo. B iстopii Moскoвськoгo
цapсTBa ХVI ст. цe' нaсaNIIIepe.ц' дoбa Iвaнa I\r
Гpoзнoгo' У цeй пepioд вiдбyвaвся lIpoцeс сTaIIoB-
ЛeIIтIя aбсoлIoTlroТ мoнapxii y виглядi сaшIoдep-
}IсaBсTBa - нiчим I{e oбшIe)Iсенoi влaди цapя.

УтвepдrтсeнIrя сaМoдep}IсaBсTBa вiдбувaлoся
в зaпeклiй бopoтьбi пpoTи бoяpствa. У щiй бo-
poтьбi цapi спиpaJlИcЯ' нa /цBopяIIстBo' якe oT-
pиvrуBaлo зeryrлi лиIшe 3a УvIoBи сЛy}I(iIIня цapю'
Barкливoro oПopolo цapськoi BЛa/ци бfлa пpaвo-
слaBIIa цeplсBa' якa oбстoювaлa iдerо бorкeствен-
IIoгo I]oxo.ц}IteIIIlя цapськoi Bлaди.

*
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Poсiйськi двopяни XV| ст. Бoяpи

У poки пpaBЛiI{II"fl Baсилiя III (1505-1533 pp.) булo зaвepш]el{o
oб'eднaння Moскoвськoгo цapсTBa' Boнo сTaЛo нaйбiльrпolo Зa poз-
мipaми /{eр)тсaBolo свiту.

Пiсля смepтi Baсилiя III нa MoсIсoBськoNIy ПpeсToлi oпинив-
ся йoГo тpиpiuний син Iвaн Iv (1533-158a pp.). Фaктичнo BЛaдa
пepейrшлa дo бoяpськиx УгpУIIOBaI{ь. I{я бopoтьбa нaклaлa вiдби-
тorс нa xapaкTеp шraйбyтньoгo цapя. Бoяpськe бeзвлaддя TpиBaЛo
дo Iб47 p.' кoЛи Iвaн IV вiнчaвся IIa цapсTBo тa бyв oфiцiйнo пpo-
Ьoлorцeний цapeпl.

Cитyaцiя в кpaiнi BиMaгaЛa нaгaЛЬIlиx зaxодiв для BсTaI{OBЛeI{-

IIя MиpУ rшirк бoяpсЬкolo apистoкpaтiero Ta tBopяIlaryrи. Iвaн IV ствo-
pив <.BибpaнУ paдy>, дo якor в.XIДИJIиI пpeдстaBl{ики /цBopяII' цepкBи,
бoяp. Boнa poзpoблялa ПpOeEсTи peфoprvr, якi vraли змiцнити дep}IсaBУ
Ta TIocuIЛИTи Bлaду цapя.

!yмний дяк lвaн Пepeсвстoв. зa пpoпoзИцiсю цapя, пoдaв пpoеKт цИХ peФoрM.

3paзкoм лля здiйснення змiн вiн yвaжaв oсмaнськy iмпepiю, y якiй сyлтaн кo-
pИстyвaBся нeo6мeжeнoю вЛадoю, a всi пiддaнi ввaжaЛИся Йoгo pабaми. Biн пe-

pед6aнaв oбмeжити в MoскoвiТ влaдy i силу 6oяp, спИpaюЧИсЬ нa двcpян. |.]иx

oстaннix, yвaжaв Пepeсвстoв, тpeбa бyлo всiлякo пiдтpимyвaти, B|AсУвaтИ нa дep-
жaвнi пoсaди. oснoвoю аpмiT тeж Мaлo статИ дBopянсЬKe вiйськo. За свoю слyж6y

ЦapeвI двopяни Maл|А oтpИMyвати пЛaтню.

Peфopми lвaнa lV" Peфopми зaIIoчaTкУвaли piпreння 3eмськoгo
сoбopу 1550 p. Бyлo зaтвepд)кeнo нoвий Cудeбник, Я|\|4й' nocИ-

ЛиB цеIlTpaлiзaцiro .цep)кaBlloгo yпpaвлirrня. Biн oбмeэкyвaв BJIa'цу

IraMiсникiB, 3вiльняв дBopян вiд ixньo-
гo сУдУ. Cудeбник пiдтвеpдив IIpaBo 3eмський сo6op - дopaдчий opгaн пpИ

ПepexoдУ сеЛяIl вiд oднoгo дo iнrпoгo цapi, дo яKoгo BxoдИлИ пpeдстaBнИKИ всix

BЛaсIIиЕсa otиIr pat нa piк - у Iopiiв стаH|B, oKplм сeЛяH!тBа'

/цeIIь' aЛe збiльrпив сУМУ, якУ сeЛяIIи
MaЛlI сIIЛaЧyBaTи IIoПеpeдHЬoI\[y BЛaсникoвi.
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Bpтникли нoвi opгaни цeнтpaЛЬнoгo .цep)IсaBIIoгo yпpaвлiнIlя -IIpикaзII. У ниx roсepeд}кУBaлoсЬ упpaвлiння oкpewlиl\Iи гaлyзяlvlи
eкoнoмiки tт ttoлiтикvt. Кepiвникiв пpикaзiв IIpизIIaчaB цap. Haйвaж-
дивirшишrи сepeд циx IIoBиx opгaнiв були Пoсoлъcькутiт пpикaз (зoв-
нirшня пoлiтикa), Poзpядний (фopмyвaнIlя .цBopянсьIсoгo вiйськa),
Пoмiсний (бoяpськe зeшIлeBoлoдiння), Cтpiлeцький (opгaнiзaцiя
стpiлeцькoгo вiйськa).

У 1556 p. <.Bибpaнa pa/цa> лiквiдувaлa сисTeМУ <<кopмлiнь>, 8a
якOIo мiсцeвi эrситeлi yтpимyвaли нaшriсникa, i ствopилa мiсцевe сaмo-

Сyдe6ник - збipник закoнiв.

Бyлo здiйснeнo вiйськoву peфop-
Мy. Cтвoproвaлися пiIшe стpiлeцькe

вiйськo tт <вvтбpaн.a тис,ячa> - oсoбистa цapсьIсa гвapдiя 3 tBopяII.
Boни стaли oсoбистorо oxopoнolo цapя. Biдтoдi цap IIе зaлerкaв вiд
бoяpськoгo oпoлчeIIIlя. Cтpiлeцькi зaгони эltили в oкpeмiй слoбoдi,
oTpиMyBaЛи peгуЛяpнy ПЛaтIIIo, пoдiлялvIcЯ' Ha rпiсть пoлкiв пo
500 вoiнiв. Бyли oзбpoeнi IIищaляМи тa бepдиrпavrи'

У 1556 p. булo Bи/цaнo <.Улolкення IIpo слуrкбy>. 3гiднo з IIиM
i для /цBopян-IIoмiщикiв, i для бoяp-вoтнинникiв зaпpoBaджyBaЛaсь
oбoв'язкoвa вiйськoвa слуiкбa тepпriнoм 15 poкiв. 3a нeсення cлуп<6uт

IiaЛe}Iсaлa I]ЛaTI{я. Iз кoэкниx 150 дeсятиII зeп[ЛeBJIaсIIиIс MaB BистaB-
ляTи o.цнoгo кiннoтникa.

3aгaлoшr peфoprvlи 50-x pp. ХVI ст. змiцнили Bлaдy цap,я' oс-
лa6или бoяpствo iт. лoсутлили зIIaчeIIня дBopяIIсTBa B Moскoвськoму
цapствi. У тoй }I{e чaс здiйснення peфopм пpивeлo to пoяBи в lкиттi
Мoскoвськoi дepэкaвuI pИc' IIpиTaMaIIниx сxiдниrvr цивiлiзaцiяпг (пpo
цi pиси ви дiзнaетeсЬ У тeмi ХI).

У 1558 p. цap Iвaн IV poзIIoчaB Лiвoнськy вiйнy зa
лтiйськогo lvlop.я. oднaк пiсля IIepIIIих пepeшIoг Moс-

кoвськi вiйськa пoчaJIи вiдстyпaти' a IloлtсoBoдeць кIrязЬ Aндpiй Кypб-
cькuтiт пepeйrшoв нa бiк Bopoгa. Poзлrочeний цap Iвaн IV, якoгo нa-
ЗиIBaIILт Гpoзним, yсIоtи вбaчaв зpaдy, кapaв BиIIIIиx i нeвинних.

Biд 1564 p. в Moскoвсьt{ol\[y
oпpинкинa - сИстeмa зaxoдiв (peпpeсii, цapствi всTaIIoBиЛaся ollpичнинa (вiд
стpaтИ, кoнфiскaцiя земeль), щo здiйснювa- дaBIIьopyс. <.oпpivь'> <(кpiNI>, щo
лV|сь у Moскoвськiй дepжaвi в XV| ст. цapeм в ХIV-ХV сT. IloЗнaчaЛo oсoбливi
|ванoм lV iз мeтoю змiцнeння цapськo.[ влa-

АИ| р|ля бopoть6и з oпoзицiею, зaлИшкa'И BoЛo'ц1нI{я' Bид'л.II' B IсopисTyBaIII{я

yд|лЬнoгo сeпapaтизмy. 
vJr!чtчlv' чЛeI{aM BeликoкIlязiвськoгo poдy).

Cyтнiсть oIIpичIIиIIи пoлягaлa B Tolvly'

щo Iвaн IV Гpoзний, нaлякaвIПи }Iси-

тeлiв Moскви свoiryr paIIToBиМ вiдбyттяшr .цo oлeксaндpiвcькoi cJIo1oДvI,

У.цaвся дo NIaсoBиx peпрeсiй' сTpaт' tеMeдьIIиx кoнфiскaцiй, пpидy-
IIIyIoчи oпip тиx, xTo ЗaBaJfiaв йoгo rreoбrvreэкeнiй в.шaдi.
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Сyнaсники-iнoземцi ввaжaли, щo пoнaд 10 тис' oсiб стaли жеpТвaмИ oпpИчHИни'

Стpaшним свiднeнням пpo стpaтИ тиx часiв стaЛИ (сИнoдики> (списки Ha пoMИ-

нaння), щo ix poзсилaв дo Moнaстиpiв на пoMиHaHня дyш стpaЧeниx lвaн |V. 3a

niдpaхyнками iстopикiв, кiлькiсть oсiб, згaдaниx )i 
.lИХ (си|.loдикax> пo6oжнt,lм

Iванoм |V, пepeвиlцyBaла 4 тИс. Цi списки сталИ спpaвжнЬoю кI-iИгoю пaМ,Ятi Тих

лИХoЛ|тЬ.

5 1 6. МoскoвсЬкa дepжаBa

I{ap oтpишlyвaB У BoлotiIIHя чaсTиIry teшIeль - oпpичIlиIIy' pr-
IIITa зeryIeЛЬ - зeMщvт]г-a - IIaЛе)fiaЛa бoяpaшr. oпpиvнинa пoстiйнo
зpoсTaЛa зa paxУIroк IIpи€'.цнaнI{я IIoBиx зeмeлЬ зeNIщиIIи. oпpиuнe
вiйськo в6ивaлo Tисячi лrодей пo всiй кpaiнi. Лиrпe в Moсквi Iвaн
Гpoзний сTpaTив нiбитo ta зpa.цУ 120 бoяp i нaвiть МиTpoпoЛитa. Ta-
.кa яd .цoля спiткaлa Й пliстa: Hoвгopoд, Itлин, Tвep.

У 1577 p. цap зaбopolrиB oIIpичI{иIlУ' сTpaTиB бaгaтьox oIIpич-
ниIсiB i нaвiть зaбopoнив пpo нei зr'a,цyBaTи. oдIнaк цapевi oпpичIlинa
IIpиIIeслa BeлиIty кopисl'Ь. Зaв,цяки iй Iвaн Гpoзний пoсиЛиB сBoIo
Bлa,цУ' oсTaтoчIIo зIIищиR бoяpськy oпoзицiro.

3овнiIдня гloлiтикa lванa lV. 3овнirшня пoлi-
тикa Moскoвськoi ,цep)IсaBи эa Iвaнa IV нa-

булa eкспaнсioнiстсЬкoгo xapaкTepУ. Biйни, щo
BeJIuIcfl. мaйэке бeзпepepвнo, MaЛvI 3a MeTУ збiль-
IIIиTи тepитopiro Moскoвськоi дeprкaвI{ Зa paxy-
IIoId зeмeЛь сусiдiв. Taкa pисa булa xapaктepнoю
Для вoвнirшньoi пoлiтики бaгaтьox Toгoчaсниx
.цep)тсaв. Aле в ХVI ст. зaxiднoевpoпeйськi дep-
}кaBи сBoIo eкспaнсirо спpяNIoByв aJIvI B Hoвий
Cвiт: зaвoйoвувaли тaм зeшrлi Ta пepeTвoploBaЛи
ix нa свoi кoлoнii. .Цля Moскoвськor дepэкaви
oб'eктoм кoлoнiзaцii стaли сyсiднi тepитopiI. 3a-
BoIоBaIIIlя вiдпoвiдaли iнтepeсaшr Moскoвськoi дep-
Л<aBИ, сIIpияЛи ii eкoнoмiчIroмy пoсилeннto й те-
pитopiaльнOlшy tpoсTaIIнIo' aЛe MaЛи негaтивrri
нaслiдки для ii сyсiдiв.

oсoбливiстro Moскoвськoi дepжaви бyлo тe,

щo ядpo ii дepэкaвнoi тepитopii, яке сфopмyвaлoся
дo ХVI ст., пepeбyвaJlo oсTopoнь свiтовиx тopгoвeЛЬ-
ниx rшляxiв. Ha зaxoдi тaкi шляxи ltoIlTpoЛIoвaЛи
IПвeцiя, Литвa i Пoльщa; нa сxoдi тa пiвднi -
Itpимське, Aстpaxaнськe й ltaзaнсЬI(e хaIIсTBa.

У peзyльтaтi вiйнl,l. Lб48-t.бб2 pp. бyлo
пiдкopeнo Itaзarrськe xaпсTвo. 3a нaкaзoшr Iвa-
нa IV йoгo lкитeЛiB, Iцo нe xoтiли ltopиTися'
BиIIищУBaлvт a6o вiдпpaв,rяли в MoскoBсЬIсУ дe-
p}тсaBy' .це IIaсиЛЬIIo ЕaBеpTaJIkI Ha IIpaBoсЛaBIIy
вipу aбo сTpaчУBaЛи.
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У 1556 p. Iвaн IY бeз бoю здoбyв AстpaxaIIсьIсe xaIIсTBo. Унaс-
лiдoк taBoюBaнIIя Iвaн IV oтpишraв мorкливiсTЬ кoIlTpoЛIoBaTи laraтvtй
Boлзький TopгoвeльIlиiт' lllлях,

3гoдoшr Iвaн IV poзпoчaв вiйнy пpoTи Itpимськoгo хaнстBa' aлe
BoI{a IIе шIaлa успixy. 3a спиIlolo ltpиlvrсьItoгo xaЕa сToяB мoгутнiй
тypeцький сyлTaII' пepeд якиlvl тpeшrтiлa €вpoпa. 3poзумiвrши бeзпep-
спerстивнiсть вiйни 'IIpoTи Кpиvry, Iвaн IV сПpяMyBaB сBoIo eкспaнсito
нa зaxiд.

Tepитopiaльнi зaзixaння Moскoвськoi деp}IсaBи пoIIIиpIоBaЛи-
ся IIa зeмлi Бaлтii, rцо пepeбyвaли пiд BЛa/цoю Лiвoнськoгo opдeнy.
Meтoro Лiвoнськoi вiйни 1558-1583 pp. i стaлa бopoтьбa Iвaнa IV
зa зaгapбaння ПpибaIITuII<Iт i виxiд дo Бaлтiйськoгo Mopя. Aгpeсiя
Moскoвськoi дepэкaви зaнeпoкoiлa €вporrу. Ha зaxист Лiвoнii BистУ.
лутлtт Лvттвa, Пoльщa, TTТвeцiя i ,{aнiя. Tpивaлa вiйнa зaкiнчилaся
для Moскoвськoi .цep}I(aBи пoBIIoIo Пopaзrсoю.

Iнrципд oб'ектoшr експaнсii стaв Cибip. У 1582 p. IIoчaЛoся ЗaBo-
IoBa}IIIя Cибipськогo хaIIсTBa. Baцiкaвлeнi в пiдкope.ннi циx te]vleЛь
кyпцi Cтpогaнoви з дoЗBoЛy Iвaнa IV нaйняли зaгiн вoЛtЬЕtиХ IсOЗa-
кiв oтaмaнa €pмaкa. 3a кoзaкaМи IIa зaвoйoвaнi зervrлi pиI{yЛи кyп-
цi, peмiснvfi<ul' ceЛЯни.утiкaнi. Зa цiеlo сTpoкaтoЮ ropбoro pуx€lлис.я
цapськi вiйськa й чинoвники, якi IIepeTBopIoвaли cи6ipськi зeмлi
rra кoлoнiaльнi вoлoдiння Moскoвськor .цep}IсaBи. Idoлoнiзaцiя Cибipy
TpиBaЛa IIpoTягoM стoлiття Й зaвepтlи.Ilaся llaПpикiнцi ХVII ст.

к|l,TAйI

.Хiвa l , z

ЗАхИ OУpгв

тepитopi,i' щo бУЛи пiдKopeHi

] У 15зз-1598 pp

у 1598 1689 pр

у 1689 1796 pp

;

- 

Koрдoни PoсiЙсЬкoi iMпepii в 1796 р

Гjъ5z Poки пiдкoрeння 1epиlоpiЙ

яЦOIIIя

PoоjйcЬKa дepxaвa Б 1 5зз p



Peзyльтaтaппи зoвнirшньoi пoлiтики Moскoвськoi,цep)кaBи
в ХVI сT. сTaЛo 3тIaчIIe збiльrпeння ii тepитopii зa paxуIroк teryIeлЬ

нa сxoдi, Ilopaзкa в бopoтьбi зa виxiд дo БaлтiйсЬкoгo Ilлopя й вис-

нaEсeIIIIя сиЛ дepхсaBи B ryIaйэ{сe ЕellepepBниx вiйнax.

Cмрнi чaси. Ha пoчaTкУ ХVI ст. MoскoвськУ дep}rсaBy oxollилa
кpизa' щo yвiйrшлa в iстopiro як Cмyтнi uaси (1598-1613). Toдi

Moскoвськa дep)кaBa 6улa нa ryrerкi зaгибeлi.
Пiсля смepтi Iвaнa IV пpeстoл пoсiв 6iднутiт нa poзylvl йoгo син

Фeдip (1584-1598 pp.). Уся влaдa зoсepeдилaся B pУIсax бoяpинa
Бopисa Гoдунoвa, iз сeстporo яItoгo цap Федip був oдpуlкeниr?. Пpo-

.цoB)IсyIочи пoлiтику Iвaнa IY, ГoдунoB сyBopo po3пpaBиBся з Bopo}I{и-

ми йoму IIpeдсTaBIIикaMи бoяpськoi знaтi, сIIиpaIочисЬ IIpи цЬoмУ IIa

rшиpoкi кoЛa /цBopяIIсTBa.
У 1591 p. зa нeз'ясoBaниx oбстaвин в Уг-

личi пoмep сПaдЕсoeivleцЬ NIoскoBськoгo пpeсTo-
Лy' oсTaннif,т cин Iвaнa IV цapeвиu [rшитpiй. 3a
oфiцiйним пoвiдoмлeIIIIяM' цapeвич пiд uaс гpи
впaB IIa нiэк i зaкoЛoвся. oднaк кpaiнorо пrи-
pилися чyTки' щo йoгo бyлo вбитo зa IIaI{aзoM

Б. Гoдyнoвa. У 1598 p. Пoмep i цap Фeдip. Biн нe
NIaB сIlaдкoеrvrцiв, i з йoгo сNIepтю тIpuIПvlн.ulЛacЯ

дaвIIя динacтiя Propикoвиviв y Moскoвськiй дep-
нсaвi. Пoчaвся пeprпий пepioд Cплyтниx чaсiв -
дoбa ,цинaстичнoi l<pИtuI (1598-1605 pp.).

Зaвдяки пiдтpиvlцi дBopяIIсTBa IIoBиM цa-
peм Ira 3емськoму сoбopi бyлo oбpaнo Б. Гoдy-
пoвa (1598-1605 pp.). Biн oпiкувaвся poзBиT-
кotvr peМeслa Ta тopгiвлi, poзгopтIyB бyдiвництвo
нoBиx lлiст у Пoвoлэкi. Пpoтe, IIeзBaхсaIoчи нa
плiднy дiяльнiсть' BЛaдa B'тflв|4IIaсЯ' нeспpoМo)It.
нoro зryriниTи сиTyaцiro нa кpaщe пiд .raс гoлoдУ
1601-1603 pp., xoчa й opгaнiзyвaлa poздavy xлi-
бa гoлo.цним. З yсix бoкiв JIУHaЛvI tBиIIyBaчeIIIIя
IIa aдpeсУ Гoдунoвa, якиiт нeспoдiвaнo IIoMеp.

Toдi MoскoBськy /цepжсaBу oxoIIиB дpуrиfт
eтalТ кpизи - сoцiaльний (1605-1609 pp.). Ha-
пpy)кeнIlя в сyспiльствi пepepoстaЛo B гpoМa-

дяI{сЬкy вiйну мiэк силaмИ, Щo ПpaгIIУЛи зaxo-
tIuITvI BJIaty B Дepжaвi. У тoй rкe чaс з'яBилaся
ЛIo,циIIa' яI{a oгoЛoсLтЛa ce6e Bp,яToBaIIиtvr BiД

смepтi сиIlolu Iвaнa IV ,(митpieм. oскiльки' IIa

tyпIlty бiльrшoстi, вiн бyв сaIvIotBaIIцeM' 3a IIиvr

зaкpiпилoся ilvt'я Лэrсeдruитpiя I.
Heвpoвсai i гoлoд пoчaтIсy xvIII ст. у свiдo-

мoстi бiльшroстi нaсeЛeIII{я Moскoвськor дeprrсaви

ЛжeдиитpiЙ |
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ПoB'я3yBaЛurcЯ' 3 диI1aсTичIIиNIи ПpoбЛеNIaNIи lсpaiни, Bвa}кaЛися Бo-
lr(olo кapoю зa BбиBстBo (Зaкoннoгo цapя>. Усе цe дoIIoNIaгaЛo Лэкe-
дшrитpirо I. Йoго гriдтpишraли HeЗaдoBoлeнi свoiпt сTaI{oBищеM селяIIи'
Idoзaки' мiщaни i Знaть, якУ IIe BЛaII]тoByB€lJIo I]paBлiння Гoдунoвa.

Лэ*сeдnлитpiй I спиpaacЯ' Ha дoПoivloгy IIoЛьсЬItиx птaгнaтiв, якi
спoдiвaлися зaBдяки йovry пorпиpи'ти свiiт BпЛиB нa MoскoвсЬкy дep-
}IсaBy. 3iбpaвrши в Укpaiнi 4-тvтcя'lну apпriтo, бiльпry vaстинy якoi
склaдaЛи кoзalси' вir-r pyпrив нa Moсквy. Caмe ЗaBдяIси пiдтpишlцi
Зaпopo3ЬI{иx кoзaкiв Лэrсeдшrитpiтo I пoTaлaIIиЛo зaxoПиTи 1\4сlсквy
й пoсiсти ПpeстoЛ пiд iм'яtu rдapя flшrитpiя Iвaнoвиua.

ЛцсдшитPlй l пpaвив майжe piк (нepвeнь 1605 - тpaвeнЬ 1606 p.). Пepшi кpoки
дiяльнoстi lloвoгo цapя свiднили пpo тe, щo вiн мaB зa Метy пepeтвopитИ
Мoскoвськy деpжaвy нa кpaiнy свpoпeйськoгo зpазка' Пiд стpaхoм смepтi вiн
за6opoнив 6paти xa6api, a вoднoчaс пiдвищив платню дepжaвниM слyжбoвцям.
|{oдeннo, дИвy|очИ всiх, бpaв yчaстЬ y po6oтi БoяpськoТ дyми. Лжeдмитpiй l д6ав
пpo тe, щoб дaти наpодoвi oсвiтy, пepекoHyвaв 6oяp y неoGxiднoстi вiдвiдyвaти
евpoпеЙськi кpaТни i вiдсилaти iiнiх дiтей нaвчaтися 3a кopдoн. Biн гoвopив, щo
в Moсквi слiд вiдкpити yнiвеpсите1 yлaцJтoвyвaв АИсr1Ут|л мiж кaтoлицьким i пpa-
вoслaвним дyxiвництвoм. |.{e бyлa нe3вИчнa для Мoскoвськoi дepжaви Людинa.
Kим жe вiн 6yв наспpaвдi? Biдoмo. щo нaпеpeдoднi свoгo вiнчaння нa цapствo
ЛжедмитpiЙ | зyстpiвся з lлатip,ю цapeвИча .Qмитpiя, i вoна визнaла B нЬoмy сBo-
гo сИнa. MoжЛИвo, тиM, xтo скИHyв цapя,Qмитpiя,6улo вигiднo гoвopитИ пpo
нЬoгo як npo сaМoзванця, який зaХoпИв цapськиЙ пpестoл.

Hевдoвoленi пpaвлiнIIяM Iloвor.o цapя бoяpи I{a чoЛi з Baсилiе'м
IIIyйськиnл yЛaIIIтyBaЛи зMoBy. У нiч IIa 16 TpaBIIя 1606 p. BoIlи TaeM-
IIo BиIIyсTиЛи з B'я3HицЬ кapl{иx зЛoЧиIIцiв i poздaли irvr збporo. Унaс-
лiдoк бyнтy ЛэкeдIиитpiя I бyлo вбитo.

Ha 3evrськoшry сoбopi нoвипl щapеM o6paли 6oяpинa Baсидiя
IIIyйськoгo (1606-1610 pp.). Пpoтe вiн нe тiльки нe зytшiв приIIи-
IIиTи гpol\[a.цяIlсЬкy вiйну, a щe пoгiprшив ситyaцiro. Heвдoвoлeнi
пoлiтикoro IIIyйськогo кoзaки' ,цBopяI{и Ta сeляI{и oб'еднaлиc.f IIaB-
Iсoлo <<BoeBoДи цapeBиua .(митpiя> Iвaнa Бoлoтникoвa, який' pyIIIиB
iз зaгoнaми нa Moсквy. floЬстaнцi спpoбуBaЛи taxoпити мiстo' aлe
ЗaзI{aЛи lIopaзки. IIIуйський ?IсOpсTotto poзпpaBивс.'I 3 пoBсTa.JIиINILт.

II{e нe зaкiнчилaся бopoть6a IIIуfтсьIсoгo IIpoTи пoвстaнцiв,
яIс нa Бpянщинi З'явиBся lvloЛo/цик' який oгoлOсив' щo вiн е цapeм
,(митpieм i дивolи ypятyBaBся вiд змoвнlrкiв y Moсквi. Киrvl був нoвий
сaNIo8Baнeць, нeвiдoмo.

У сiчнi 1608 p. Лrrсeдпrитpiй II pylшив нa Moсквy. Moскoвськa
.цep)Iсaвa BутяBuIЛacЯ. poЗкoлOToro: oднi тepитopii BиtIIaBaли Baсилiя
IПyйськoгo, iнrцi - сarlfioЗBalrця. Гpovraдянськa вiйнa poзгopiлaся
3 IloBoIo сиЛolo. Узятут Moсквy Лrкeдмитpiй II нe змiг i Ълarштyвaв
У 1vloсItoвсЬкoпry сeлi Tуrпинi щoсь IIa Зpaзolt дpугoi стoлицi дepJrсaBи.
I{ap Bасилiй IIIуйський, зpoзyпriвIши, щo сaМ сaMoзBaIIця IIe IIoдo-
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лar, ПolсЛикaв IIa дoIIoMoгy rпвeдiв. Пoльський кopoЛЬ Cиtiзшlyнд III,
якtliт. y тoй чaс BoIоBaB IIpoти IПвeцii, пoбaчив y цЬo1vlу ПoсиЛeIIIIя
сBoгo вopoгa й сaм BTopгся в Moскoвськy дepхсaBy. У склaдi вiйськa
Cиt'iзмyндa III булo 4o тиc. taпopoзькиx кotaкiB. Cиt'iзмунд III poз-
гpoМиB MoскoBсЬкi зaгoни бiля сeлa IСлyrшинa й pyшrив нa Moсквy.

Tишr чaсoivr гpylTa бoяp склaЛa зryIoBy Пpoти Baсилiя IIIyйськo-
гo i пpиrvryсилa йoгo зpeктися BЛaди. ,(o нaсy oбpaння IIoBoгo цapя
кpaiнorо Пpaвилa Бoяpськa думa iз сeшrи осiб, якy llapoд IIaзвaB <<сe-

мибoяpщиIIoIoD. A втiм, пo дeякiм нaсi бoяpи виpiтшили, щo кpaщe
<r...гoс}flapиvy (BлaдутcJIaBУ, синy Cиt'iзMyIIдa III. - Aвrn.) сЛy)I{иTи'
нilк вiд свoIx xoдoпiв 6итлми 6ути>. Boни пiдписaли Пpo цe yгoду
з IIoлякaMи i вiднtlttтлли irvr бpaми Moскви. oднoнaснo iз зaxoплeIIIIяlvI
Moскви IIoЛяIсaшIи пiвнiч кpaiни oкуIIyBaли IIIBeди. Пepeд Moскoвсь-
кolo дepжaвolo ПoсTaлa taгpota BтpaTи нeзaлeэкнoстi.

Ha бopoтьбy пpoти iнтepвeнтiв пiднявся llapot. Poзпoчaвся
тpeтiй пepioд |<pутзul - нaцioнaльIlo-BизBoльний (1610-1613 pp.).
Cтвoprовaлися зaгoни llapotнoгo olloлчeння, якi Йтллuт BизBoляTи
Moсквy вiд пoлякiв i вiднoвлIоBaTи IIpaBoслaBIIy lДolrapxiтo. .(о пep-
IIIoгo oIIoлчeIIIIя IIpиeдIIaлaоя бiльrпiсTь дBopяII i кoзaкiв, якi paнirшe
пiдтpишryвaли Лжедшrитpiя II. Cтaлoся цe внaслiдoк yбивствa tpyгoгo
сaMotBaI{ця в 1610 p. й pозпaдy TyIIIиIIсЬкoгo вiйськa. Пpoтe Пepшe
oпoлчeI{IIя зaзнЕlлo Пopatlси. Boсeни 1611 p. зa iнiцiaтиBolo 3ellськoгo
стapoсти Ityзьшrи Miнiнa i князя .{митpiя Пoэтсapськoгo B Hижсньo-
шrу Hoвгopoдi бУлo стBopeнo tpУгe oIIoЛчeIIIIя' яIсe B жoвтнi 1612 p.
звiльнилo Moсквy.

oт}кe, зa Cvryтниx чaсiв дoлIo Moскoвськoi дeprкaви свoiшrи pi-
IIIУчиМи дiяшrи виpirпив ii нapoд.

Пoчaтoк пpaвлiння динaстГj Poмaнoвиx. Фopмyвaння а6сoлЁтизмy
цapя oлeксiя. У сiчнi 1613 p. в Moсквi зiбpaвся 3eпцський сoбop,

ят<vтiт винiс pirпeння - нiякиx ilroзeпцниx IIpeтеII/цeнтiв нa NIoскoвсЬ.
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тЕМA V|. пoЛЬсЬKA /IEP)КABA I MoсKoBсЬKЕ ЦAPстBo I

Цap Mиxaйлo Poмaнoв

|-]ap oлeксiй Mиxайлoвич
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кий пpeстoЛ IIe oбиpaти. Haйбiльтш пpийнятнoro
IсalrдидaTypolo сTaB 16-piнний Mиxaйлo Фeдopo.
вич Poмaнoв (1613-1645 pp.)' сиII МитpoпoЛиTa
Фiлapeтa Poryraнoвa. Biн зaпoчaтIdyвaB пpaвлiння
в Moскoвськiй дepэкaвi динaстii Poшraнoвиx' щo
TpиBaЛo IIoIIaд 300 poкiв.

Hoвий цap ПepЦIoчepгoBиrvl taB/цaнняNI BBa.
}IсaB пpиIIиIIeнIIя вiйн iз сyсiдarvrи i вiднoвлeння
poзopeнoi кpaiни. У 1617 p. вiн yIслaB Cтoлбoвсь-
киfт миp, ta яIсиlvI Moскoвськiй дepэкaвi пoвep-
TaBся Hoвгopoд, aлe IПвeцiЯ вaJIvгllIИIIa зa сoбoro
всe yзбeperкrкя Фiнськoi зaтoки.

У 1618 p. кopoЛeBин BлaдисЛaB ЗIIoBy сIIpo-
бyвaв potпoчaти вiйнy пpoTи Moскoвськoi дeprкa-
ви. У сeлi ,(eулiнi (бiля Tpoiцe-Cepгiевoгo мo-
нaстиpя пiд Moсквorо), дe йoгo зyпинилlт, 6улo
пiдписaнo пepeмиp'я нa 14,б poкy. Moскoвськa
дep)IсaBa вiддaвaлa Пoльщi Crшoлeнськ i Чepнiгo-
вo-Ciвepщинy.

У дpyгiй пoлoвинi ХVII ст. в piзниx сфepax
пoлiтичнoгo }I(иття Moскoвськoi дeprкaви вiдбу-
BaЛvlcЯ. зшriни, щo свiдuили пpo зaBepшIeIIня фop-
NIyBaнI{я aбсoлroтнoi мoнapxii y фopмi сaмoдep-
}IсaBсTBa. Уэке сarvr TиTyл цapя <(БoЯtorо Милiстro
Beликиiт Гoсyдap, Цap i Beлuткиiт Князь Bсeя Be-
ликor i Maлoi Pyсi Caмoflep}кel{Ь>> пiдкpeслroвaв
IIoxoд}Iсeння цapсЬкoi влaди вiд Бoгa тa ii нeoб-
шrerкeний хapaкTep. I{им титyлolvl кopистyвaBс,я
цap oлeксiй Mиxaйлoвиu (1645-1676 pp.).

Iopидиннe зaкpiплeннЯ' ЗacatИ aбсoлrотиз-
мy знaйrшли в пpийIIяToMy 1649 p. Coбopнolwу
улoэrеruнi - збipникy зaкoнiв, У яIсoшry дBa poз-
дiли 6ули IIpисBячeIIi зaxисту цapськoi BJIatvI Тa
Пoкapalll{яшr зa oбpaзy цapя.

Cвiднeнняlvl стaIIoBлeння aбсoлIoTизMy сTa-
лo i зryreнrшeння poлi 3eмськиx сoбopiв. 3еryrський
сoбop 1653 p'' щo yxвaлив piпreння IIpo IIpиe,ц-
нaI{IIя Укpaiни дo Poсii, бyв oстaннiм зa poки
пpaвлiння oлeксiя Mиxaйлoвичa. 3eшrськi сoбopи
cTaJIvт ПoсTyIIaTися Бoяpськiй дyмi, y якiй дeдaлi
бiльIшy poль вiдiгpaBaJlul дBopяIIи.

Улoэкення oсTaToчIIo пepeTBopиЛo сeЛяI{ нa
кpiпaкiв, дo3BoЛиЛo бeзстpoкoвo IIIyк"aTи сeЛяII-
yтiкaviв i пoвepтaти ix гoспoдаpяIvl.



oднaк спoкolo нoвi зaкoни IIe пpиIIeсЛи. У дpyгiй пoлoвинi
ХVII ст. в Moскoвськiй дepжaвi стaлaся нaйбiльrпa зa ii iстopirо кiль-
кiсть IIoBстaIIЬ сeЛяII i luiщaн.

Пepeтвopeнi нa кpiпaкiв селяни тiкaли нa .(oн, дo кoзaЦiв.
,Цoнськi кoзalси бyли вiльни1vlи лIoдЬMут' HecJIvI' пpикop/цoннy слyэкбy.
Уpяд Moскoвськoi дepхсaви l{aivlaгaBся нe кoнфлiкTУBaTи з ними. 3a
зBичarNI тиx чaсiв iз ,Цoнy втiкaчiв IIe BидaBaли. Caмe Tyт poзпoчa-
лoся нaйбiльrпe в iстopii Moскoвськoi дepэкaви ХVII оT. II6BстaЕIIя
(1667-1671 pp.), яке oчoЛиB стeпaн Paзiн.

Moскoвськa дepx(aвa та Укpaiнa. Haйвaэrсливirшoro iстopиннorо
пoдiero пpaвлiння цapя oлeксiя MиxaйЛoBичa стaлo pirпeння

пpO IIpиeдIraння Укpaiни дo Мoскoвськoi дeprкaви. У сepeдинi ХVII ст.

в Укpaiнi зalIaЛaлo пoлylvl'я HaцioнaльIlo-BиЗBoЛЬнoi вiйни пpoти
Peчi Пoспoлитoi. Пiд чaс вiiтrти IIa BизвoЛeнiй тepитopii бyлo ствo-
peнo Укpaiнськy кoзaцьIсy .цep}кaBУ - <.Biйськo 3aпopoзькe>. Гeтьмaн
Б. Хryreльницъкиiт, якvтiт oчoЛIoвaB ii, нaлaгoд)IсУBaB пiд uaс вiiтнтт

вiднoсини iз сyсiднiми /цep}IсaBaNIи' IпyIсaB дoПoцoги в бopoтьбi з Piч-
.rrо ПoспoлиTolо. Гeтьшraн нeoдHopaзoBo tBepTaBся пo toПoмoгy. oлeк.
ciiт МиxatтлoBич poзyмiв, щo дoпoryIoгa Укpaiнi oЗнaчaTиме вiйнy
з Piччrо Пoспoлитolo, iз якolo в 1634 p. Мoсквa пiдписaлa дoгoвip
пpo <<Biчний шrиp,>. Aлe пoстyпoBo iдeя пpиeдIIaнIIя сTaBaЛa бiльrц
pеaЛьIloю. 3eмський сoбop' ,який Biдбyвся 1 

'IdoBTня 
1653 p. в Moсквi,

ПoстaIIoBиB poЗПoчaти вiйнy пpoTи Пoльщi тa yxBaЛив piшIeння:

<.Biйськo $aпopoзькe з шriстavrи i зeмлями пpийняти пiд сBoIo гoсУ-

дapeвy BисoIсУ pУкУ>. Чepeз кiлькa днiв для пiдписaння дoгoBopу
з Moскви дo Укpaiни BиixaЛo IIoсoлЬсTBo I{a чoЛi з бoяpинoм Ba-
сиЛi€M Бутуpлiним.

8 сiчня 1654 p. в ryriстi Пepeяслaвi вiдбyлaся pадa' IIa якiй бiль-
rшiсть yнaсникiв сBoe сTaBЛSIIIIя ,цo сoloзУ з MoскoBсЬIсoIo дep}fiaBolo
BvIcJIoBутJIuI 1211; <.Boлievro пiд цapя сxiднoгo' IlpaBoслaBнoгo>. Пiсля
цЬoгo Бyтypлiн IIepeдaB ХмeльницЬtсotvly цapськУ гpaNIoTy IIpo B3яTтя

Укpaiни пiд (шroнapшIу)) pyкy t oбiцянкorо зaxищaти ii вiд вopoгiв.
Пpoтe, як ПoкaзaЛи IIaстУIIIIi пoдii, пiдписуroни дoгoBip' кo}Iс-

rra зi стopiн yклaдaлa B IIЬ6г0 свiй змiст: 1\IoскoBсЬкий цap yBa}I(aB'

щo Укpaiнa сTa€ зaЛе)IсЕoIо вiд ньoгo, yкpaiнцi )It poзpaxoBУвaЛи IIa

IIIиpoкy /цep}fiaBlrУ aBтolroMilo, близьку Дo lleзaлe)кнoстi.
oснoвнorо NIeToIо вifтltут з Пoльщero, ЯКУ poзIloчaЛa пiсля циx

пoдiй Moскoвськa дepхсaBa, 6улo IIoBepнeння teryIeлЬ' УтpaчеIlиx
y Cмyтнi чaси. B Укpaiнy булo нaдiсЛallo ЛиIIIe дoпovriэrснi сиЛи' тoдi
як гoЛoBIIa apшriя нa чoлi з цapeшI yлiтку 1654 p. po3пoчaЛa oблoгу
Cмoлeнськa; йoГo здoбyли чepeз двa rvriсяцi.

Унaслi,цoк вiйни з Пoльщero MoскoвсЬкa дepEсaBa IтoBepIIyлa

3eNIлi' зaxoплeнi пoЛякaNIи B пepio.ц Cшryти. Пpoтe дляяУкpaiни Aн-

ДpУсiBсЬкe пepeMиp'я 1667 p. сTaЛo кaтaстpoфoro: ii тepитopiю булo
poздiлeнo rvrirк Piччrо Пoспoлитolо тa МoскoвсЬкolo ,цep)IсaBoIо.
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Peфopма Hикoнa. l.|epкoвний poзкoл. 3a
Cмyтниx чaсiв aBTopитeT цepкBи зIIaчIIO

з}Iи3иBся. Бiльrпiсть дyхiвництвa poзумiлa нeoб-
xiднiсть peфopми цepкoBнoгo,ldиттfl.

У L652 p. IIoBиM пaтpiapxotu бyлo oбpa-
нo Hикoнa, ят<ий poзIIoчaв peфopмувal{Ilя Moс-
кoвськor цepкви. Heoбxiднiсть цiеi peфopми бy-
лa пoв'язal{a з тиlvl' щo' пpиe.цI{aBIIIи Укpaiну,
tvroскoBсЬкий цap y мaйбyтньoПIy poзpaxoByвaв
oб'eднaти пiд свoero Bляtolo всi iнIпi пpaвoслaвнi
IIapOlци Cxiднoi €вpoпи тa Бaлкaн. .{ля ствopeння
тaкoi iмпepii нeoбxiднa бyлa peлiгiйнa еднiсть.
Пpoтe NIoсtсoBськi oбpяди tI{aчIIo вiдpiзнялися
вiд пorшиpelrих У BсЬotvrу пpaBoсJlaBнoмy свiтi.

Ba нaкaзоrvl пaтpiapxa poзПoчaЛи BиIIpaв-
ляти бoгoслyrкeбнi кIIиги зa гpeцЬIси}I tpaзкoм'
a згo,цolvl вIIeсли зпriни i в oбpяди. 3'ясyвaвrпи
poзxoiц)I{eнIlя 1\[oскoBськoгo oбpядy з гpeцЬкиM'
Hикoн piIпyне стaB IIa бiк гpeкiв i нaказaв yсiм

BlpyIoчиM xpeстиTися TpЬoNIa IIepсTaNIи (a нe двoмa' як бyлo в Moс-
кoвськiй дepжсaвi), бo тaк xpeсTиЛися гpelси. Бyлo тaкoжс сItopoчelIo
oбpяди xpeщeнIrя й спoкyти, зaбopoнeнo iкoни, нaписaнi нe у вiзaн-
тiйськoшry, a в зaxiднoевpoпeйсЬкolvlу стилi.

Hикoн заПpoвaд,iсyвaв змirrи пoспiхoшr, сarvloBлaдIlo, вимaгaв вiд
yсix нeгaйнo вiдмoвитися вiд стapиx oбpядiв. I-{е oбpaжaлo пpихилЬ-
никiв сTapиХ тpaдйцiй.

Чиivraлo tl[oскoBсЬких .цyxoBIIиx oсiб BиIITУIIиIIIуI пpoTи Iloвoввe-
/цelrЬ. Tиx, xтo пiдтpишryвaв стapi oбpяди, oчoЛиB IIpoToпoII Aвaкyм.
Йoгo пpихvIJIЬI1vл<uI yTBopиЛи <.стapooбpя дcькtтit> I{aпpяlvloЕс y пpa-
вoслaвнiй цepквi. 3a зaкликaMи Ilpoтoпoпa AвaкyMa тисячi лrодeй
тiкaли дo лiсiв, yTBopIовaЛи Taшr стapooбpядськi гpoмaди, щo6 )IсиTи
в стapiй свoiй вipi.

Tипд чaсovr y рoзпaлi бopoтьби пaтpiapx Hикoн стaв poбити тe,
щo викЛиIсaлo ДeдаJIi бiльIцe IIeвдoвoЛeIIIIя цapя: BисyBaB пpeтeнзii
Ira вищy дyxoBIIy Bлalцy' якiй мaлa lсopитися свiтськa, ЕaкaзaB IIatII-
вaти сeбe <(Beликиlvl гoсytapeМ>>, o B pirпeнняx Бoяpськoi tУNIuт сTaJIo
з' явЛяTися TaIсe : <( ПaTpiapx уIсaзaB' a 6oяptт TlpvIcУ t|lЛIl> . Пoгoдитись
iз цим oлeксiй Mиxaйлoвич IIe ryriг. PoзпoчaJIaся BисIIa}Iiливa бopoть-
бa цapя з пaтpiapxoм. Biсiм poкiв знaдo6илoсь oлeксiro Mиxaйлo-
Bичy для тoгo, щoб пoзбaвити Hикoнa сaIIy lIaTpiapxa. У 1666 p.
зa pirшeнняNl цeрЕсoBнoгo сoбopy Hикoнa вiдпpaвили пpoсTиM чeI{цeшI
дo Фepaпollтoвa MoI{aсTиpя. Гoлoвнишr зaxисIlиItoМ цepкoвIloi peфop-
ми бyлo ПpoгoЛolшello цapя' a всix сyпpoтиBIIикiв peфopшrи пiддaнo
aнaфeмi й вiддaнo нa сyд. У 1682 p. пiсля .цoBгиx poкiв стfiaакдaнь
пpoTolIoпa Aвaкyvra cлaIIvIJIvr нa вoгниrцi.
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Унaслiдoк бopoтьби, щo poзгopнyлaся шriэк

свiтськoro Ta дyxoBIIoIo Bлaдolo в дpyгiй пoЛo-
винi ХVII ст. в Moскoвськiй дeprтсaвi, цapськa
BЛадa збepeглa й пiдтвepдvтлa cвiiт aбсoлroтний
xapaкTep.

Кyльтypa MoскoвськoT дepжaви. У ХVI ст.
в кyльтypi Moскoвськoi дepэкaви зaBepIIIив-

ся пepioд Cepeдньoвiччя й IloчaЛoся сTaI{oBЛeI{IIя
нoвoi кyлЬтypи.

У 50-тi pp. ХVI ст. в Moсквi в бyдинкy ot-
IIoгo з кepiвникiв <Bибpaнoi paflи> бyлo ствopeнo
пepшIy .цpУIсapню. Iпл'я дpyкapя циХ книг нeвiдo-
lvlo' аЛe дoBeдeIIo' щo 1сIIиги сeryIи IIaзB вутiттllлут

тaшI ,цpУкoм вiд 1553 дo 1565 p. Bвiснo, циx кIIиг
IIе BисTaчaлo. 'foшrу Ila IIoчaTкy 60-x pp. ХVI ст.
бyлo ствopeнo IIoву дep}кaBIIy дpУкapню' яIсУ oчo-
лилут Iвaн Фeдopoв (Фeдopoвиv) i Пeтpo Mстислa-
вeць. 11 вepeсI{я 1564 p. BoI{и BипУcTuIJIvI пepIIIУ
ToчIIo дaToвaIIУ ivIoскOBсЬкУ дpytсoBal{y кIrигУ <.AпoстOл'>. Чеpез piк
вутЙтlлa кIIигa <. Чaсoвник > . oбидвi Е{IIиги Мaли цepкoвнo.pe;riгiiттtутй
tivriст, aЛe' IIeзBa}IсaIoчи IIa цe' дiяльнiсть дpyкapiв BикЛикaЛa l{eBto-
BoЛeнIIя' IIaсaryIпepeд у щepкBи. I. Фeдopoв i П. Mстислaвeць зvrуrшeнi
6ули зaлиIJJиITI1 Moскву. Пiсля вiд'iздy ПepllloдpУкapiв книгotpуItУ.
BaIIIlя I{e IIpиIIинутЛ.ocЯ', i зa пepш:y I]оЛOBIIIIy ХVII ст. в Moскoвськiй
дeprкaвi бyлo видaнo пoнa/ц 200 нaзв кI{и}l{o}с' пepeBa}Iснo цepIсOBI{oгo
зrvriстy. Пoява- .цpУкoBal{иx IсIIи)Itoк спpи'яЛa l]olшиpel{нro oсвiти i rra-

yIсoBих зIIaIIЬ.
У ХVII ст. poбилися спpoби стBopиTи в Moскoвськiй дeprrсaвi

пoстiйнo дiтouий вtтщтлй нaBчaлЬIIий зaклaд. У Moсквi 1687 p. бyлo
вiдкpитo yчиЛищe' У якoryIУ вченi гpeIси 6paти Лixyди, BиIIyскIIиIси
Пaдyaнськoгo yнiвepситeтy в Iтaлii, BvII<JIataJIvI .цeякi свiтськi ЕlaУI*|т

(apифrvleтикy' pитopиI(y Ta iн.). 3гoдoм IIa oсIIoBi цьoгo yuилищa бy-
Лo сTBopeнo Cлoв'янo-гpеIto-лaтиIIсьItУ aкaдемirо. У тpьox ii клaсax
близькo 200 oсiб Bивчaли гpeцькy тa ЛaTиIlсьI(y lvlo3и' гparyIaтиЕсy'

гeoмeтpirо' aсTpol{oМiro, apифмeTикy' бoгoслoв'я' ГoTУIoчисЬ l{o,цy-
xoвнoi Ta дep}IсaBнoi слуrкби.

У xvI-xVII ст. в Moскoвськiй дepжaвi iдeaли eвpolIeйсЬIсoгo
Biдpoдатсeння I]oIIIиpeIIIIя IIe нa6ули. У мистeцтвi poзвивalIИcЯ- Tpa-

дицiйнi стилi, xoч y :нkтx З, ЯBутJIись i дeякi нoвi pИсuI.

,(o пouaткy ХVIст. Moскoвськиiт lСpeмль yTpaTиB знaчeння вiй-
ськoвoi фopтeцi й пepeтвopиBся IIa сиMBoЛ цapськoгo сaмoдepx1{aBсTBa'

цeнтp Moскoвськoi дepэкaви. Moскoвський apxiтектop Бaжeн oгуpцoв
paзoМ з aнглiйським мaйстpoM зBeЛи Cпaськy Beхсy lСpevrля в ii сy-
чaсIIoNIy виглядi. Beжсa сTaЛa IIapaдIIиIvI в'iздoшl, нa нiй yсTaIIoBиЛи
гoдиIlI{иIt iз кypaнтaш{и, щo вiдбивaли кo}fiIrУ гoдиIIy.
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TEMAV|. ПoЛЬсЬKAДEP)кABA I MoсKoBсЬKЕ ЦAPстBo I

Beprпинoro apхiтeктypl{oгo MистeцтBa стaв Пoкpoвський сoбop
y Moсквi нa Itpaснiй плoщi, сПopyд}кeнутiт нa чeстЬ гIepeDIoги нaд IСa.
зaIIсьI{иI\I xaliсTBolvl. Сoбop, вiдoшrий пiд нaзвorо xpaМy Baсилiя Блa-
lrteнIloгo' сI{Ля.цaBся з дeв,яти olсpeмиx xpaшriв, Зв'Язaниx внyтpirп-
нiшrи пepexo.цaryIи. }Itoднa Beхda циx xpaшriв rre пoBToplor o/цнa otнУ,
aЛe Boднoчaс yTBoplor eдинe цiлe з iнrпиlги.

I до сьoгoднi ivrилyе oкo xpaшI Boзнeсiння в сeлi Кoлoшrенськo-
шrу пoблизy Moскви, збyдoвaний У ..тпaтpoBoМУ> cтtтлi. 60-мeтpoве
кaшI'flне IIIaTpo xpaшIУ нaчe злiтae бiлтлми Be}fiaryIи нaд Bисoкиryr бe-
peгoryI Moскви-piки, пiдтвep.цEtyloчи сBorlo lleпepeBeplЦeнolo кpaсoю
BeЛич Бoжoi блaгoдaтi.

У эrt'ивoписi дorvliнyвaв iкoнoпис y Tpa/цицiяx MиIIyЛиx вiкiв.
A втiшr, сBяTиM ЛиIсaM пoчaли IIa.цaBaTи pис }IсиBиx лrодeй - спiвнут-
тя, скopбoти" Hoвиryr явищeМ сTaЛo IIисaIII{я пopтpетiв. Haйвiдoппi-
IпиNI aBTopolvl пopTpeтiв тoгo uaсy бyв xyдo}IсIrик CиIvroн Уrшaкoв.

Гoлoвнoro тeндeнцiеrо poзBиTкУ }ltиBoПисy в Moскoвськiй дep-
жaвi ХVII сT. сTaЛo йoгo <.oбпциpщeнiе> - нaбyття свiтськoгo xapaк-
TеpУ' xoчa цepкoвний BIIЛиB ЗaлиIIIaвся пaнiвнишr.

Bиснoвки

ХvI-xvII ст. стaли BaEdЛивиlvI eTaпoМ в iстopii Moскoвськoi
.цep}кaви. Пеperкивrпи Crvryтнi чaси' тyт УтBepдИIIaсЯ. сaмo,цep.
}I(aBIIa фopмa пpaвлiння.

У xvl сT. ЗIIaчIIo збiльrпилaся Tepитopiя Мoскoвськoi ,цep)rсaви.

У кyльтypi Moскoвськoi дepэкaBи floчaBся пepioд сTaIIoBЛeIIIIя
нoвoi ЕtyЛЬTУpи' якa пoзбaBЛялaся сepeдньoвiчIrиъ pис.

)

)
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5 16. MoскoвсЬкa дepжaBa I

3апитaння i завдaння

1. чoмy Iван |V мaв пpiзвиськo Гpoзний? 2. Якi теpитopil 6ули пpисднанi дo
MoскoвськoТ дepжaви за Iвaнa |V Гpoзнoгo? 3. Щo таке (oпpичнинa)? Якoю бyлa
lT мeтa i як вoнa здiйснювaлaсь? 4' ЯкиЙ пepioд в iстopiT Мoскoвськoi дepжави
нaзИBaютЬ Смyтними чaсами? 5. Koли в Moскoвськiй дepжaвi пoчaлa пpaвити

.динaстiя Poмaнoвиx?

6. CxapaктepизуЙтe poль бoяp i двopян y Мoскoвськoмy цapствi. Чим бyлo зyмo-
влеHo пoсИлeння двopянствa? 7. Чoмy Moскoвiя 3aзнaлa пopaзKи в Лiвoнськiй
вiЙнi? 8, Bизнaчтe нaслiдки Cмyтниx нaсiв для Мoскoвськoi дepжaви. 9. Щo
спpИялo встaHoвЛeнню сaмoдepжaвствa в Moскoвськiй деpжавi? 10. У нoмy пo-
лягае сyтнiсть цepкoвнoT peфopми Hикoнa тa po3Koлy в сepединi XViI ст.?

l1. Cклaдiть план пyнктy кPeфopми |вaна lV> iпiдгoтyйтe poзпoвiдь зa ним.
Bизначтe, iз якoю Meтoю цap пpoвoдИв peфopми. 12. Cклaдiть тaблицю <oснoвнi
нaпpяMKИ зoвнiшньoT пoлiтики Moскoвськoгo ЦapстBa в XVI ст. тa iх peалiзaцiя>.

oснoвнi нaпpямки 3axoди щoдo
ik peaлiзaцГi Peзyльтaти

+ 13. Cклaдiть тaблицю <Смyтнi часи в Moскoвськiй дepжaвi>.

Пepioд Хpoнoлoгirнi мeн<i o<нoвнi пoдil Peзyльтaти пepioдy

14. Пopiвняйте oбстaвини i наслiдки пpИ€дHaHHя Зaxiднoгo Си6ipу Moскoвським
цapсТвoM i завoювaння ПiвдeннoТ Aмepики iспанськими кoнкiстaдopaми.
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Узагальнeння знaнЬ зa тeмaпЛи
<,Idульmуpа Зaхi)нo:i eвponu XVI - nеpuloI noJloвшl|u
XVII g7n.>2, <<ПoJLьськa 1еpнсавa i Moсrcoвcь|се цapcrLвo)>

1. Cклa.цiть пepeлiк пoдiй, якi ви BBa)I('arтe нaiтвaх<ливirшими
B poзBиTIсy Пoльщi й Moскoвськoi дepэкaви. oбrpyнтyйтe свiй
вибip.

2. ПoяснiTь зI{aчeIIIIя пoIIять i тepплiнiв: <.BiдpoдrrсelIнfl))r <<гy-

мaнiзtvt>, <(HaTypфiлoсoфiя>, <.бapoкo>' <(УI{iя'' (<IЦЛЯХTа.D l <.фiль-
BopoК>, <<oпpичIIиI{a>, <,Cпtyтнi чaси>, <<I{epКoBHий poзкoл,>' <<сa-

Мo,цep)r{aBсTBo >.

3" Bикoнaйтe зaвдaнIIя зa iстopи.rнorо кapTolo:
a) пoкaэrtiть нaйвaэrсливirшi. йyльтypнi цeI{Tpи €вpoпи;
б) yкaэтсiть тepитopii, щo yвiйIпли ,цo скЛaду Moскoвськoi дep-

}I{aBи зa Iвaнa IV Гpoзнoгo;
в) визнauтe тepитopiaльнi змiни, яItиx зaзIlaлa Piч Пoспoлитa

в ХVI-ХVII ст.
4. Кoгo i voмy IIaзиBaIoTь <<TиTaIIaryIи Biдpoдхсeння>?
5. BизнaчTe xapalсTepнi pиси дoби BiдpoдildeЕIlя. ЧиIlп вoни бyли

зушroвленi?
6. BислoвTе BЛaснe сy/цж'eIIIIя щoдo вiдoбpaжeIIIIя y твopнoстi пrит-

цiв Biдpoд}IсeHIIя цiннoстeй Hoвor дo6и.
7. Cxapaктepизyйтe нaйвaэкливirпi зшriни в полiтичIlolшy Ta сo-

цiaльнo-eкoнoryriчнoмy экиттi Пoльщi тa Moскoвськoi дep}Iсaви
в ХVI-ХVII ст.

8. Cклa.цiть пopiвняльну тaблицIo <.сepeдньoвiчнa кyЛЬTУpa i кyль-
туpa Biдpo'Ц}I(€HHЯ>.

Питaння
для пopiвняння

cepeдньoвiннa
кyлЬryPa

Kyльтypа
Biдpoдxreння

Пopiвняйтe peлiгiйне }Iситт.я в зaхiднoевpoпeйськиx кpaiнax
i в Peчi Пoспoлитiй.

Якиуltц бyли дoсягнeIIIIя кульTypи Peчi ПoспoЛиToi i Moскoвсь-
кoi дeprкaви в ХVI-ХVII ст.?

0

1&.
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Teстoвi зaвдaHня зa тeмa]t,lи
<,Itульrnуpа Зaхi1нoi eвponu XVI - nеpu^Lot nОJLoвuHu XVII cm.,>,

<,Пoльcьrcu )еplraвa i Moclсoвcblсе цapсmвo'>

1. CУде6ниIсoM y Moскoвськiй дepэкaвi нaзивaли:
aflзбipник зaкoнiв; б) peкoмeндaцii для сyддiв; в) yкaзи цapя;

. г) збipниIt сyдoBиx pirпeнь 3eyrських сoбopiв.
2. .Якa кopoлiвськa динacтiя IIpиIIиI{илa iснyвaння в Пoльщi зi сшrepтro

Cиt'iзivlyндa II Aвгyстa?
a) Гeдишliнoвинiв; б) Baлya; в) Baзiв; ф".,Ягeллoнiв.

3. Хтo з I{atBaIIиx iстopиuних дiяuiв дiстaв пpiзвиськo <.Tyrпинський
злoдiй>?
a) Лэкeдмитpiй I; б) Бopис Гoдyнoв;
в) Baсилiй IIIуй'IъкиЙ; (:"ф Лэкeдrvrитpiй II.

4. Якиfт NIoсItoBсьIсий цap ПepIIIиlvI Пoчaв IIaзивaTися <.Бolкoto Mилiстro
Beликий Гoсyдap, Цap i Bеликтailт Князь Bсея Beликoi i Maлoi Pyсi
CaщoдepэкeЦЬ>?

l a),'Iвaн IV Гpoзний; б) Бopис Гoдyнoв;
в) Mиxaйлo Poмaнoв; г) oлeксiй Poмaнoвич.

5. У peзyльтaтi уклaдeIIIIя якoi yнii Пoльщa i Литвa oб'eднaлися в Piч
floспoлитy?
a) Itpeвськoi; б) Гopoдeльськoi;
в) Biлeнськoi; o Лloблiнськoi.

6. Устaновiть xpoнoлoгiннy пoслiдoвнiсть пoдiй y Moскoвськiй дepжсaвi.
{ a) oпpичIIиIra; 4 б) цepкoвнa pефopпla Hикoнa;

дв) Cмyтнi нaси; ;l г) пoвстaнiтя C. Paзiнa.
7. У пepioд пpaвлiння яI{oгo MoскoBськoгo цaря iснyвaлa oпpиннинa?

a) Iвaнa III; ф Iвaнa IV; в) Baсилiя III; г) Бopисa Гoдунoвa.
8. Iз бoкy яIсиx ,цepхсaв MoсковсЬIсa ,цep)кaBa taзIlaЛa iнтepвeнrцii пiд нaс

Crшyти?
a) Aнглii тa Фpaнцii; 6) Aвстpii тa Пpyссii;
@ Пoльщi тa IIIвeцii; г) Typeu'rиIlи Ta Пoльщi.

9. Якa з IIaBeдeI{иx дeprкaB нe бyлa зHищeIIa B peзyЛЬTaтi пoxoдiв мoс-
I(oBсьItoгo цapя Iвaнa IV y дpyгiй пoлoвинi XVI ст.?
a) AстpaxalIсЬкe xaЕстBo; б) Лiвoнський opдeн;
g) ItpимсьIсe xaЕствo; г) Itaзaнськe xaIIсTBo.

10. Якa дep}Iсaвa пpиIIиIIилa сBoе iснувaння B petyЛьTaтi Лiвoнськoi вiйни?
fl;Лiвoнський opдeн; 6) Itaзaнськe xaIIсTBo;
ir! piч Пoспoлитa; г) Itpимськe хaнсTBo.

11. Якa кparнa BBa}I(aeTЬся бaтькiвщ:аIloЮ IсyЛьTуpи Biдpoдrкeння?
a) Iтaлiя; б) Гoллaндiя; Q) Фoaнuiя; г) Hivrеvuинa.

12. Якиiт пaтpiapx бyв iнiцiaтopoшI цepкoBI{IIx peфoprvl y Mdскoвськiй дep-
жaвi?
,a)'Hикoн; б) Aвaкyм; B) Фiлapeт; г) oлeксiй.

147



fl:;Цi*&lie{E!{Эfi* iilЧ*{# ст*зрiн**a за тФ'v!& ш

<<Itульmуpа Захi1нoT (Jвponu XVI - nеpulat nОjlОвlll|u
XVII cm.>>, <<Пoльcъrca ilеpэrавa i MocкoвcъIсе цapсnxвo)>

flaтa Пoдiя

Пpиеднaння Kaзaнськoгo xaнства дo Moсковськoi. дepжави
Пpисднaння Aстpaхaнськoгo ХaHства дo Мoскoвськoi дepжави

Лiвoнськa вiйна

Люблiнська yнiя мiж Пoльщею i Литвoю. Ствopeння Peчi Пoспoлитoi

Пpисднaння Зaxiднoгo Си6ipу дo Moскoвськоi деpжaви

Смyтнi чaси в Moскoвськiй дepжaвi



flата Пoдiя

Пoльськo.швeдськi вiйни

o6рaння цapем MиxaЙла Poмaнoвa; пoчатoK пpaвлiння динaстii
Poманoвиx у Moскoвськiй дepжaвl

Пoльськo-тypeцькi вiйни

Пoчатoк ilацioнaльнo-визвoльнoТ вiйни yкpаТнсЬKoгo Hapoдy пpoти Peнi
l.loспoлитoi пiд пpoвoдoм Бoгдaна Xмeльницькoгo

Пoвстaння пiд пpoводoм Cтeпaнa Pазiнa в Moскoвськiй деpжаBi

<BiчниЙ MИp) Miж Piччю Пoспoлитoю i MoскoBсЬKoю деpжавoю

.l
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rиoдEPнl3AцlT

5 17. Aнглiйськa Peвoлюцiя дpyгoТ пoлoвини ХVll ст.
1. Якy poль y життi AнглiТ вiдiгpaвaв пapлaмент? 2. Koли BинИKлo пypитaнствo?
Якими 6ули oснoвнi пoгляДV| пypитaн?

coцlaльнo-eкoнoмiчний poзвитoк AнглГi нaпepeдoднi peвoлюц[j.
Ha пoчaткy ХVII ст. в Arrглii rшвидкo фoprvryвaлись нoвi кaпi-

тaлiстичнi вiднoсини. Пpoявaми цЬoгo сTaлo сTBopeнIIя мaнyфaктyp-
IIoгo Bиpoбництвa, poзBитolt тopгiвлi, пiднeсeння мiст, пoIпиpeIIIIя
тoBapIloгo сiльськoгoсIlo,цapськoгo виpoбницTBa.

Aнглiя стaлa oсIIoBIIиlvI пoсTaчaлЬIIиIсoM нeфapбoвal{иx TкaIIиII
нa eвpoпeйcьктаtт pиIIoк. У сepeдинi xvII ст. BoIIa зaбeзпeнyв aлa 8o Yo
3aгaльнorвpoпeйськoгo видoбyткy вyгiлля (близькo 3 млн т). 3a пep-
Iпi 40 poкiв ХVII ст. пoдвoiлися oбсяги тopгiвлi. Ifьoмy спpияЛи тop-
гoвeльнi компaнii, якi кopистУBaлися MoIIoпoлЬIIиlvI пpaBoM IIa Top-
гiвлrо B пeBIIoшIy peгioнi. Haйбiльrцorо бyлa oст-Iндськa кoмпaнiя.

У сiльськoryIy гoспoдapствi poзBиBaЛися TeII,цeЕцii, зaпouaTкo.
вaнi щe в ХVI ст. (oбгopo.ц}IсyBaIIIIя' IIoIIIиpeння нaйrvraнoi пpaцi тo-
щo). Boнo aкTиBIIo BTягyBaлoся B pиI{Itoвi вiднoсини. Aлe цe булo
пpиTaMaIIнo B oсIIoBIIoмy пiвдeнниIvr i цeIITpaлЬIrим гpaфствaм. Пpo.
тe rra пiвнoчi rцe збepiгaЛися lraTypaЛьIla peнтa (oбpoк) i вiдpoбiтoк
(пaнщинa).

3мiни в eкoнoмiцi пoзнaчилuIcЯ.Ha сoцiaльнiй стpyктypi aнглiй-
ськoгo сyспiльствa. Хoчa BoIIo ta фopшroю 3€lлиIIIaЛoся стaнoвим зi
ск.тiaднorо систeшIolo нepiвнoстi пpaв Ta oбoв'язкiв, y пoвeдiнцi, зви-
чaяx' poдi зaнятЬ /цeякиx BepсTB сyспiльствa cTaJIuIcЯ. знaчнi зryriни.
Taк, сepед зeMлeBЛaсIIикiв виoкpeMиJIoся HoBe lцBopяIIсTBo' яIde' I{a
вiдмiнy вiд стapoгo' aкTивIIo Beлo гoсПoдapстBo: potBoдиЛo oBeць' IIe
цypaЛoся тopгiвлi тa мaнyфaltTyplloгo виpoбництвa.

ТTТ3цдrс9 збiльrшyвaвся IlpolПapoк нaймaниx poбiтникiв, щo пpa.
цIоBaЛи нa мaнyфaкTypax' y кoIIaлЬIIяx' пopTax' IIa BaIIтaE(IIиx сytнax.

Пoлiтичнi пepeдyмoви PeвoлюцiT. Пoчатoк peвoлюцГi. У 1603 p.
зaBepIIIиЛoся шraйаке пiвстoлiтне пpaвлiння lсopoЛeBи eлизaвeти.

Чepet вiдсутнiсть iнrшиx блvтзькутх poдиviв €лизaвeтa зaпoвiлa шpe.
сToл сиIIoBi стpaнeнoi нero Mapii Cтroapт - .Якoвy I (1603--:1625 pp.).
B Aнглii зaIIaнyвaJIa динaстiя Cтroapтiв. Boни пpaгEУли Bстa:яoBuITur
в кpaiнi aбсoлroтну tlлoнapxirо. Cтapoдaвнi пpaвa ПapлaПДelrTy BoIIи вBa-
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}|<aJIИ пoстУпкaMи з бoкy MoIIapxiB, якi ]\Дoiкнa
Й вa6paти нaзaд. IСaтoлицькi симпaтii Cтrоapтiв
ПpизBo/цили i дсl гoсTpиx pелiгiйних кoнфлiкiв iз
прoTeсTaIIтaMи Ta aнглiкaнсьIсolo дepхсaBнolo цep-
кBoIo. Taкa пoлiтикa Якoвa I викликaЛa IIeB.цo-
BoлeIIIIя бiдьrшoстi гpoMaдяII'

Пiсля Якoвa I пpeстoл пoсiв йoгo ctlг
Кapл I (Iв2б-1649 pp.)' який зa oсoбистими
яEсoстяMи бyв кpaщим зa бaтькa' aJIe IIpoдoB}Iсу-
вaв йoгo полiтикy.

ICapл I пoтpeбувaв кorштiв дЛfl IIpoдoB,Iсeн-
IIя potlloчaтиx вiйн пpoти Iспaнii тa Фpaнцii.
3a пepIпi Tpи poки сBoгo пpaвлirтня вiн тpиui
сЕtликaB i poзпускaB ПapЛaryIellT: пeplший дaв йo-

Aнглiйський кopoль Якiв |

vly IIeзIIaчHy сyNIy' дpуlий yзaгaлi вiдмoвив, a тpeтiй IIoгoд}I{УBaBся
rз.ataTuI Iсo[Iти ta yМoBи' щo кopoлЬ пiдпиrпe <ГIeтицiro пpo ПpaBaD'
якa вiднoвлк)BaЛa всi здoбyтi aнглiйцяшrи IIpaBa.

Пiдписaвrпи цей ,цoкУп{eIIT' Itapл I, oДIIaк' нe збиpaвся йoгo ви-
rсoнyвaти. oтpимaвrпи кoIIITи' вiн пpoiгнopyBaB yМoви дoгoBopy i пpo-
тягoM 11 poкiв узaгaлi нe скЛиIсaB пapлaшIeнту. .(ля пoкpиття свoix
BитpaT вiн пorшиpuIB Ha всю Aнглirо кopaбeльний пoдaтoк (щитoвi гpo-
пri _- oбoв,язoк пpибepeэкниx oблaстей yтpиrvryвaти флoт). .{ля пpидy-
ПIeIIIIя HeBдoBoЛeHттx 6улo poзIIIиpeIIo дiяльнiсть нaдзвинaйниx сyдiв.

3 Aлглii lloчaЛaся NIaсoBa elгiгpaцiя дo Пiвнivнoi Alлepики. 3aне-
пoкorний цишr Itapл I зaбopoнив ii пiд зaгpoзolo жсopсToкиx IIoкapaIIЬ.

Пorштoвxoм дo вiдкpиToгo Bистyпy IIpoTи lсopoЛя стaЛa спpoбa
пolциpити в ТTТoтлaндii aнглiкaIIсЬIсy цepкBy. ТTT61д61цдцi виступи-
ли зi збpoero B pylсax. Biйнa нaбyлa зaTя)IсIIoгo xapaктepУ. Peсуpси
I€apлa I rшвидкo BичepIIaлись, i вiн змyrпeний бyв 1640 p. сIdЛикaTи
пapлaMeI{T, щoб дiстaти згoдy нa збиpaння IIoBиx
rroдaткiв. Ifeй пapлaмeнт увiйrпoB lцo iстopii пiд
IIaзвoIo floвzail, (дiяв дo 1653 p.)' oскiльки йoгo
чЛeIIи /цoМoглися вiд кopoля tгoди' щo нe poзiй-
tyTЬся дo Tиx пip, пoки сaryri нe BиtIIaIoTЬ цe зa
пoтpiбнe.

ПapлaмeнT висyIIyB кopoЛIо pяд Bиlvloг'
BиItЛaдeниx y <(BeЛикiй peшroнстpaцii> (пpoтeстi),
якi Кapлy I дoвeлoся BиIсoIIaTи. Haдзвинaйнi сyди
й кopaбeльний пoдaтoк бyлo скaсoBaIIo. Itopoль
зoбoв'язyвaвcЯ cь\IIуIкaти IIapJIaMeI{т нe NIeншIe
нiэк vepeз тpи poки. Taкorrс ПapлaryIeIIT вiдtlлoвив
ItopoлIo в пpaвi oчoлIoBaTи apшrirо, якa BиpyIIIaЛa.
IIa IIpидyIIIeнIIя IIOвстaння B Ipлaндii, oстepiгarо-
чvIcЪ, щoб цi вiйськa нe булo BиI{opисTaI{o пpoTи
пapЛavlellTy. ПapлaIvleнтapi дoмoглисЬ yв'язнeння
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apхi€'tlисItoпa Лo.цa i стpaти нaйвпливoвiпroгo pat:яlI-
кa кopoля гpaфa Cтaффopдa. Ha дyrvrкy iстopикiв,
IIoчaToк дiяльнoстi .(oвгoгo IIapлaМeIITy e IIoчaткolvl
Aнглiйськoi peвoлlоцii.

Гpoмaдянськi вiйни" У сiчнi |642p. Кapл I зa-
ЛиIIIиB Лoндoн i виpуrшив нa пiвнiн, ,цe B IIЬoгo

булo нafт6iльrпe tпpLтxvIJIьlаLткiв. 22сepпIIя L642 p.
кopoЛЬ oгoЛoсиB вiйнy ПapЛaMeIIту. У кpaiнi спaлax.
IIyлa пepшa гpoluatяIlсьIсa вiйпa (1642-|646).

Biйськo кopoЛя скЛaдaлoся з дBopян (кaвa-
лepiв) i пpиxильникiв aнглiкaнськoi цepкBи. Пapлa-
MeIIтсЬкe вiйськo (яке дiстaЛo нaзBy <(кpyгЛoгoлoBi,)
зa фopшry зaнiски) сI(лaдaлoся B oсI{oBIIoМy з пypиTaII
i пpиxильникiв пapлaшIeнтy.

Cпoтaткy apйiя IIapЛanДеIITy зatllaBaлa llopa-
зoIс' aЛe зaв/цяки pirпyним дiям oлiвepa Кpolvrвeля
(1599-1658), який oчoлиB ii, ситyaцiя змiнилaся.

^{',v
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тepитopii' якi кoHтpoлювilися
пapламeHтoМ нa 1 64з p:

тepитopili, якi кoнтpoЛювUиcя
кoрoлeM на 164з p.

тepитop[ шoтлaнд.i тa Ipлaндii'
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Kapла |

\,/ виpiшшЬHa пepeмoгa вiЙcЬк Кpoмвeля

^ над вiйсЬкoм кopoля в 1645 p'
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1.......j У 1649 p'
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+ i шoтлaндсЬKиx пpиXилЬниKiв KapЛa l|

в 1649-1650 pp.

Mexa зeМeлЬ. зш Mи
зeмлeвлaсникaми
п|дKopeHня |pландгi У 1652 p

lAAd пoвeDнeння KaDла || i вiдHoвЛeHня
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xoдxeHHя нa пpeстoл
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XV|l ст. !__-*"_ **.,J

oлiвep Кpoмвeль бyв дpiGнoпoмiсним дBopянИнoм i налeжaв дo сeкти iндепен-
дeнтiв (нeзaлeжних), щo Bистyпaли за пoв|-|y незaлeжнiсть цepKBи вiд деpжави,
а в пoлiтичнoмy плaнi oбстoювaли peспyблiканськy фopмy пpaвлiння. Biн вiдзнa-
чився тИM, щo B пapЛaмeнтi дyже piзкo вистyпaB пpoтИ KopoЛя. Koли poзпoнaлa-
ся гpoМaдяHськa вiйна, Kpoмвeль 3a згoдoю пapлaмеHry нa власнi Kolllти спopядив
двa кaвaлеpiЙськi пoлки, дo якИx дoбиpaв людeй зi стiЙкими peлiгiйними пepe-
.KoнaнняMи (iндeпeндентiв). 3paзкoвo дисциплiнoвaнi, xopoбpi. вiддaнi вoл<девi,
oб,сднaнi спiльними pелiгiйними й пoлiтичнимИ пepeKoнaннями пoлKи Кpoмвеля
зaпoчaткyвaли нoвy пapлаМeнтсЬKy apмiю. |.lя apмiя дiстaлa назвy apмiТ (нoвoгo
зpазкa)' iТ сoлдaтiв нaзивaли <заЛiзнoбoкими>.

Hoвa apшriя зaB.цaЛa кopoлiвськиtш вiйськaм IIopaЗoк y битвax
пiд Nropтoн-Mype (1644 p.) i tleйз6i (|645 p.). УтpaтиBIIIи бyдь-якy
пiдтpимкy, Itapл I утiк дo TTTg1дaцдii, aлe Iпoтлaндцi пpoдaли кopoля
IIapЛaMeHTу зa 400 тис. фунтiв.

Пiсля yв'язнeння Itopoл.я пapЛaMeIIT пpийняв IIиЗкy зaкoIIiB.
Усrо зeпlлro булo IIрoгoЛoIIIeIIo пpиBaTIIoIo BЛaснiстrо ii BoЛoДapiB (oк-
piпл сeлян); тоpгoвeлЬI{o-гIpoМисЛoвi BepсTBи сУспiлЬсTBa дoNIoглися
IIoBI{oi свoбoди пiдпpиrмницькoi дiяльностi тa 3IIищeння шroнoпoлiй;
8eryIJТi кopoЛя' йoгo пpиxильникiв Ta щеpкви булo poзпpoдal{o aбo вiд-
/цaнo сoЛдaTaNI яI{ IIлaTy зa слyэкбу.

Haпpикiтlцi 1648 p. кopoЛь yтiк iз пoЛolly i почaв Дрyгy гpoМa-
IIяIIсьIIy вiйнy (|648-1649), y якiй Teхd taзIraB Пopaзки.

Idpoшrвель, 6удуuvт IIaЛкиM IlpиxильIlикoпd peсПублiкaнськиx
iдeaлiв, вiдiгpaв виpirпaльну poлЬ y дoлi ЕсopoЛя. ПapлaшreнT сxи-
ЛяBся дo збepeэкеIrня lсopoлiвськor BЛatИi Кpoшrвeль iз вiддaнишrи
йoшry вiйсЬкaми BсTyПиB дo Лoндoнa тa yсyнyв iз пapлa}IeЕту IIpи-
xиЛьI{икiв rvroнapxii. 3гoдoшr б}'лo ствopeнo сy.ц' якlтiт зacуциB кopoЛя
дo сTpaTи. 30 сiчня 1649 p. IСapлy I вiдpyбaли гoЛoвy. Пiсля цЬoгo
B IIapЛaMeIIтi бyлo скaсoвaнo ПaЛaTy ЛopдiB, Aнглirо пpoгo.IlolПeIro peс-
публiкоrо. 3aконoдaвчy BЛaдУ бyлo пepeдaнo f,oвгoмy ПapЛaNIeIITy'
BикoIIaBчу - l{epiкaвнiй paдi. Aлe фaктичI{иМ ripaвитeлeшr кpaiни
стaв l{poмвель.

a) 3i звинyвaчyвaльнoгo aктa пPoти кoPoля AнглiТ Kapлa l. HaзвaниЙ Kapл
Cтюap1 зpo6ившись кopoлeМ Aнглii, y такий спoсiб пepe6paв вiдпoвiдaльний
oбoв'язoк кepyвaти кpaiнoю в згoдi з jТ зaкoнaми, a нe 6yдь-яким iншим чинoM;
з oглядy нa цe вiн Maв виKopистoвyвaти BлaАу| яKу oтpиMaв, для кopистi Й дo6-
poбyтy свoгo нapoдy i для oxopoни йoгo пpaв i свoбoд. oднак yнаслiдoк злoчИH-
ниx нaмipiв yстaнoвИтИ й тpимaти y свoix pyкax неoбмеженy тиpaнivнy влaдy дЛя
yпpaвлiння кpаTнoю, зt1|АЩ|Ат|А пpaвa й свo60ди нapoди 3|.|ищИти i зpoбити нeпo.
тpi6ними всi oснoви цИХ пpaв... нaзвaний Kapл Стюapт oгoлoсив зpaдниЦЬKy
Й злoниннy вiйнy пpoти чиt.|Hoгo пapлaМeнтy i нapoдy... Hазваний Kapл Стюapт
бyв нaтxненникoм i пpининoю тoгo, щo 6yлo в6итo тисячi вiльниx людeй нашoгo
нapoдy в бaгaтьox мiсцяx нaшoi кpaiни внaслiдoк втopгнeнЬ iншиx дepжЪв. Усi
злoчинHi плaни i дiТ назвaнoгo Kapлa Cтюapтa пpoвaдилИся для здiйснeння йoгo
oсo6истиx lнтeoeсiв'
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Зi сказaнoгo вищe виппИBа€, щo назвaниЙ Kapл Стюаpт був i е нaтxнeннИl(oм,
aвтopoм i пpoдoвжyвaчeM жopстoких i кpивавиx вiЙн; i тoмy вiн € вИнyватцeM
yсiх зpaд, y6ивств, грaбyнкiв, пo)кеж, збиткiв i нeщaсть нaшoгo Haрoдy, щo 6yли
здiйснeнi пiд нас нaзвaнИх вищe вiйн тa були слpининeнi ними.

б) Biдпoвiдь Kapла l нa висyнyтi зв}rнyвачeння. Hе Moжe 6ути судoвих
спpав пpoтИ 6yдь-якoi люД|АнИ iнaкшe, нiж на oснoвi Бoжих i сyспiльних зaкoнiв
кpaTни, y якiй вoнa живe. Я пepeкoнaний, щo цeй пpoцес Hе мoн<e 6щи випpaвдa-
ний Бoжими зaкoHal\4И, a6o навпаки, пiдкopeння кopoЛЮ дyжe Яснo BИзнaЧa€тЬся
Стapим i Hoвим 3aпoвiтoм... lJ-|o стoсyсться зaкoнiв нaшoi кpaiни, тo я пepeкoнaний,

щo жoдeн yнeниЙ юpИст нe бyдe твepдити, щo Moжe 6ути висунутo звИнyвaЧeння
Kopoлlo/ 6o тaкi зBИ!{yBaЧення MoжyтЬ iти пplше вiд Йoгo iмeнi, a один iз пpинципiв
пpaBa Kaжe/ щo |{opoлЬ нe Moжe бyти нeпpaвим..' HавiTь пpИпyскaючИ, xoч i нe
пoгoд}.чyюЧИсь iз тим, щo Hapoд AнглiТ yпoвнoвaжИв вaс нa тy владy, нa я{у вvl.

пpeтеHДy€тe, я не бaнy нiчoгo. щo BИ мoглИ б нaвeсти на дoKаз цьoгo. Toмy щo,
бeзпеpeuнo, ви нiкoли не стаBили тaKогo зaпИтання навiть десятiй нaстинi цьoгo
кopoлiвствa. Bи явнo ЧИнИтe }ieспpaвeдлИвiсть стoсoвнo нaвiть найбiднiшoгo
сeляни|ra, якщo нe пИтa€тe Йoго згoдИ на Цe'

Пopiвняйте oбИдBa дoкyнleнтi,l. Bислoвте влaсHе стaвлeння дo apryмeнтiв, щo мiс-
тятЬся B них. flaЙте iстopиннy oцiнкy стpати кoрoЛЯ.

п Ля стpaTи lсopoЛя i пpoгoлorшelllrя peс-
Ц i пpийrшли iндeпeндeпти. Будyvи фa.
IIaTиЧIlo вipуrоvишrи' Boни poзпoчaЛи бyдiвництBo деp)fiaBи вiдпoвiд-
IIo дo сBOгo TЛyIvIaчeI{ня сBятoгo Письryra.

'Цepэкaвa, 
нa ixнrо ,ЦУМкУ, rvraс, бyдyвaTися IIa Tиx сaМиx зaсaдax'

щo й гpoмaди BipУIочиx, ToбTo IIa oсIIoBi iдei сyспiлЬIloгo дoгoвopy'
який пepeдбaнaB Bзa€,NIIIe BизIIaнIIя

Peспу6лiкa - фopмa дepжaвнoгo пpaвлiння, пpaB тa oбoв'язкiв чЛeIIiв кoЛeIсTиBy
зa яKol джepeЛoM влaди BИзнa€тЬся нapoд, чи гpoМa/цяIl.
opгaнИ дepжaвнoi влaди oбиpaютЬся Ha пeв- Itpiм тoгo, iндепендeнTи IIe теpпi-
ниЙ тepмiн, a деpжaвHa влaдa пoдiлясться
нa :]aKoHoдaBчy, викoнaBчy | сyдoвy г|,|KИ. Ли 1IIцIoгo тлyilIaчelrня U'.fтoгo r|l:сьNIa

и тoшIy oдpaзу poЗпoч€rли peпpeсll пpo-
Tи iIIIшиx peлiгiйниx сeкт. Haйбiльrпe

пOстpa}т(дaлI.r tlrгepи (<.спpaB}кнi ypiвнroвaui,>), якi potoplоBaJlИ TIУcTuI-

щa' BBaEtaIoчи' щo BOIIи Ile шIO}IсУTь бути ниeтoсь BЛaсHiсTIo' a oт}Iсe'
r сПiЛЬниМuт. ДИГepИ BBaЛ<aJIvI, щo B сyспiЛЬсTвi Bсi NIaIoTЬ IIpaцIoBaTи
IIa сПiЛЬIIe блaгo IIa чoлi З BTIбpanаИrvrи llaгЛя.цaчarvlи. У дepэкaви не
Ma€ буTи гpoшIel.[' a зa кyпiвЛIo-пpotaEс сЛi.ц сTpaчУBaTи.

IСpoмвeль пoглядiв дигepiв He IIoдiляB. Biн бyв тBepдo Ilepeкo-
ЕIa:нИiт' щo IIpиBaTнa BлaснiстЬ о IIeBiд'еlvIЕиlvI ПpaBoм кolr{Iloi ЛIо.ци-
Ii^uI' a BсTaIIOBлeIIIIя МaйIIoBoi piвнoстi - цe ПopyЦIeIIЕя aнгЛiйсЬкиx
тpaдицiй.

Iнrпa сeктa - ЛrBeлЛepи (<(Уpiвнrовaнi>) - сTBeptжtyвaлa: oс-
IсiЛЬItи пepe.ц Бoгoшl yсi piвнi, тo слiд для всix усTaIIoBиTи piвнi
пpaBa. Iз цьoгo TBep/цэrteнн Я. BuItIJIuIBaли ixнi Bиl\[oгиr встaIIoBлeHня
зaгaЛьIloгo вибopнoгo пpaBa ,цЛя чoлoBiкiв, лiквi.цaцiя IIaлaти лop-
дiв, скaсyBaIIIIя <(гI{иЛиx Мiстeчoк'> (мiстa, якi в МиIIулoNIy з.цoбУли
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IIpaBo пoсиЛaTи сBolx дeпУтaTlB дo пapЛaшIeIIтУ' aЛe 3гoдo1u зaнeпaли)
тa iн. Уpiвнroвaнi oгoлorшyBaли lIapoд д}кepeлoМ BЛaди. Лeвeллepи
сBoгo нaсy вiдiгpaли виpiIшaJIЬIly poЛЬ У стpaтi кopoЛя i в peфopмi
IIapлaMeIITу. Aлe tт вoни зaзIIaЛи гoнiнь i пepeслiдУBallь.

Пepeмiгrпи B гpoшIaДянськiй вiйнi, o. Кpoмвeль здiйсниB Iсa-
paльнi пoxoди в T[Тg1дaЕдiro, якa BиtIIaЛa свoivr кopoЛeПI l6apлa II,
сиIIa сTpaчelloгo Itapлa I. Haстyпнolо ЛtepTBoIо сTaЛa Ipлaндiя, IdaTo-
ЛuII1,И якoi дoпoмaгaЛи aнглiйськoluy кopoЛIо в бopoтьбi ПpoTи IIap-
ЛaМеtlтy. Пoxoди в TTToтлaнtirо тa Ipлaндiro сyттrBo вiдpiзнялися вiд
диI{aстичIIиx вiйн Cepeдньoвiччя. Boни taпoчaTкУвaлтц м'aiтбyTlrlo aн-
глiйськy кoлoнiaльнy ivrпepiro.

Ba*сливиrvr /цЛя кoлolliaльнoi eкспaнсii Ta ryIopсьtсoi пeprшoстi
сTaB Bиtaний 1651 p. HaвiгaцiilтIlутiт aEсT' зa якиlvl yсi тoвapи' щo пo.
тpaIIляЛи дo Aнглii, мoгЛи пеpeBoзитися лиIIIe aнглiйськиNIи сy/цнa-
Ivrи aбo }к сy,цIIaMи кpaiни.виpoбникa. I{eй aкт, спpяlvloBaний пpoти
гoллaндцiв, якi Beли IIoсepelцIIицЬIty тopгiвлro, пpизвiв дo вiйни пpo-
ти Гoллaндii, У якiй oстaнIIя зaзIIaJIa IIopaзIdи.

Пpoтектopaт oлiвepa Kpoмвeля. Iз мorvreнтy пpoгoЛoIIIeнI{я peс-
пyблiки BepxoBнa BЛaдa в кpaiнi IIaлeEсaJIa ,(oвгoмy llapлaМeн-

тy' y ,яIсo1vIу 6ули BикЛIoчIIo iндeпeндeнти. ,(pyгorо BaэtсЛиBoIo силolo
в дeprкaвi бyлa apмiя, якa 6улa пiдпopядкoBalIa oсoбистo o. Itpoмвe-
лlо. ii бaгнeти зaбезпечили IIpoBе'цeння всix тoгoчaсниx peфopм.

Tpивaлe пpaвлiння .(oвгoгo ПapЛaMеIITУ BvII<JIuIкaлo oбуpeння
IIaсeЛeIIIIя, oсoбЛиBo apшrii, яЕсa пpoт.ягolvl знaчIloгo чaсy rre oTpиlvlУ-
Baлa плaTHi. IСpoмвeль poзiгнaв '(oвгий IIapлaMeIIT i скликaв IсoIIBeIIT
(Устaнoвнi збopи), дe були сaмi лиrпe iндeпeндeнти. I.{eй кoIIвeIIт нa-
ЗBaJIvI <(пapлaNIeнToM святи11> (uepeз пoбoжснiсть дeпyтaтiв). <Cвятi'>
тtptтfтнялtт IIиtI{y Ba}IслиBиx peфoprvl: oгoЛoсили свoбoдy сoвiстi (вipo-
спoвiдaнь); tallpoвaдили цивiльний rшлrоб, ви6optт свящeIIикiв шrи-
pяIIaMи; скaсyвaЛи цepкoBl{y /цeсяTиIIy; виpiтllIали зaмiнити стapУ
(пpeцeдeнтнy) систevry сyдoчиIIсTBa' щo сПиpaлaся IIa зaкollи pfrниx
uaсiв, IIoBoIо' taсIIoBaIIoIо Ha едиIIoMy сУ.цoBol\[y стaтyтi (кoдeксi),
пpийнятoмy 1653 p.
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Пеpшa
| дpyгa гpo-

мaдянськi вiЙни.
Cтpaтa кopoля

АБсoЛЮтИзM
стЮAPт|B

PEстABPAЦ|Я
МOHAPX|| стЮAPт|B

пAPЛAMEHтсЬKA
MoHAPX|я

Пpoти Taкиx peфopм BистУIIили сBящеIlики'
IopисTи' a Taкo}Iс apмiя. o. КpoмвeлЬ poзпУстиB <<П&P-

ЛaшIeIIT сBяTиx>. 3a згoдoro apшrii 6улo лpийняTo IIo-
BУ кoHсTитуцilo (<(tlrapяддя yпpaвлiння>). Cxвaлeнa
16 гpyдня 1653 p. ,(еprкaвнolо pa.цoю' Bolra Пepeдa-
Baлa BсIo Bлaдy o. ItpoпrвeлIo - Лop/цy-пpoTекTopy
Aнглii, IПoтлaндii тa Ipлaндii. IСpoшrвeль зoсеpeдиB
y свoiх pyкax yсIo BиItoнaBчy BЛalцу, дiстaв пpaBo зa-
TBepд)IсyBaти члeнiв flepжaвнoi РatИ, a тaкoхс з6иpa-
Tи пoдaTки в poзIшipaх, дoстaтнix дЛя yTpиMaIII{я ap-
мii. Пiсля цЬoгo B pУкax IСpoмвeля бyлo зoсepe/ц)Idello
бiльrцe BIIaДИ, нiжс у кopoЛя llaпepe/цoднi peвoлrоцii.

Baкoнoдaвчy Bлaдy' 3a l{oнстиTyщiero, бyлo пe-
peдaнo o,цнollaЛaтIroмy пapлavleт{Ty, якиiт- cклaдaвся
з дeпyтaтiв вiд нaйвaэrсливirциx шriст кpaiни.

Пapлaшreнт, oбpaний за IloBoIo кoнституцiero,
BияBиB IIепoIсopy Кpoшrвeлro i бyв poзпyщeний.
Itpoмвeль пepедiлив кpaiну нa |4 вiйськoвиx orс-
pугiв, y якиx УсIo пoBIroтy Bлa,ци IIepe.цaB пpиЗIIa-
чeниNI I{иM гellepaл.мaйopaм. Пpиxильникiв IсOpoля
бyлo oбклaдeнo спeцiaлЬIlиIvl пoдaTкoМ. Cвяткyвaння
Beликoдня i Tpiйцi бyлo зaбopoнeЕo' як i нeдiльнi
гУЛяIIIIя' спopтивнi tMaгaIIIlя. Гoлoвниryrи зaтIятTяМи
BиtIIaчaлися IIpaця i rvroлитвa.

oтхсe, пpoтеIdтopaт IСpoшrвeля BияBиBся вiйськo-
вo-peлiгiйнolo,циктaтypoЮ. I.{я диктaтУpa TpиNIaЛaся
нa aвTopитeтi cили, IIypитaIIськиx УяBЛeнIIяx IIpo
}IсиTTя тa yспixax Кpoмвeля в зoвнiпrнiй пoлiтицi.

Taк, aнглiйськa apшriя oвoлoдiлa ryriстoryr Дюн-
кepкoп[ y Бeльгii, щo пеpeбyвaлo пiд влa/цoю Iспaнii.
Aнглiйський флoт taxoпиB oстpiв Ямaйкy й poзгpo-
шrив iспaнський флoт бiля IСaнapсЬЕtиx oстpoвiв, вiд-
кpиBIши дopoгy aнглiйськiй тopгiвлi в Itapибськotvly
i CepeдзeмнoшIy Мopяx. <.Клrочi вiд кoнтинellтy' -
кaзaЛи пpo ltpoмвeля' - BисяTЬ У IIЬoгo нa пoясi>.

Peставpaцiя Cтюapтiв. У 1658 p. ItpoмвeЛь пoмep' зaЛиIIIиBIIIи
свoiм IIaсTyпIIиIсolvI сиIIa Piuapдa. Ha вiдrvliну вiд бaтькa, вiн нe

мaв aнi пoлiтичнoгo, aнi BorI{IIoгo oбдapyвaння' a гoлoBIIe - пiдтpим-
ки apмii Ta пapЛaМeнтy. Piнap,ц IIIBид-

Пoлiтична peставpaцiя вiднoвлення ldo пepeTBopиBся нa мapioнeTкy гel{e-
стаpoгo, пoвaленoгo сyсп|лЬнoгo yстpoю, paлiтeтy i, зpeIIIToIo' зшryшreний бyв
династiТ ни peлiгiТ. вiдrvroвитися вiд зBaIIнЯ пpoTelсTopa.

Topгoвo-пporyrисдoвi тa.apисToIсpaтиuнi
вepстви' зalleПoкoeнi rvroжсливуIIqvI BuIcTУIIaMи IIaсeлeЕIIя, виpirпили
taпpoсити сиIIa сTpaчeнoгo tсopoля - Itapлa II. Itorvlaндyвav aнглiй-
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S 1 7. Aнглiйськa peвoлюцiя дpyгoi пoлoвини ХV|I ст.

сЬItиx вiйськ y ТTToтлaндii гeнepaл Moнк, дiйrшoвrпи згoди t lсapлolvl
II, зaпpoсив йoгo IIa ПpeсToЛ. У 1660 p. в Aнглii бyлo здiйснeнo пoлi-
тичIIУ peстaвpaцirо - вiднoBЛeIIo пpaвлiння динaстii Cтrоapтiв.

Кapл II був гapниIlл, з,цiбнишr i тямyщишr, aлe вiддaBaB пepeвaгУ
poзвaгaшI i нaсoлoдavr. IСopoлiвсЬItУ BлaдУ poзгЛя/цaB як aбсoлroтнy.

Haсaшrпеpet кopoЛь IIaкaзaB УчufiakITvI пpилIoдIIy poзIIpaBУ IIaд
yбивцями бaтькa. oстaнки o. ItpoмвeЛя 6УJIo BиIсoпaIIo з lvloгиЛи'
сIlaЛeнo' пoпiл Зap'flд)тсeнo B гapпfaTу i вистpiлeнo. Бyлo Bi.цнoBЛeнo
пpaвлiння aнглiкaнськoi цepкви' IIetIIaчIIУ чaст}сy ЗeМeЛЬ IIoBepIIyтo
IсoлиIIIнiМ BЛaсIIикaNI. ГIpoтe пpaBиTи кpaiнolо, як paнirпe, yж{e бyЛo
нeМo)ltЛиBo. ПapлaIvreHT сyBopo сToяB нa oХopoнi зaвoйoвaних пiд нaс
peвoлroцir пpaB.

Пapлaмeнт стe)кИв 3a тиM, щoб кopoль не видaBав бyдь-якиx зaкoнoдавниx aктiв.
Cкopo в пapлaментi yтBopИЛися двi пoлiтиннi пapт[i: тopi та вiги. Тopi вiдзнaнaли-
ся пpиxильнiстю дo кopoлiвськo[ влaди, oбстoювaли непopушнiсть кopoлiвських
пpaв, iснyюних пopядкiв. Biги в yсix сyпepечKaХ зaxИщали пapлaмeнт i виступaли
за pефopми eкoнoмiки, деpжаBнoгo yстрoю, цеpкви. Aлe oбидвi пapтii 6yли пpo-
ти aбсoлютнoТ вЛaди Мo|-lаpХa.

Якiв ll. leклapaцiя прo вipoтеpпимiсть. кCлaвна peвoлloцiя>
(1688_1689).У лrотoмy 1685 p. Itapл II пoмep. Hoвим кopoлeПД

стaв Якiв II. Biн пpoДoB)l{иB пoлiтику сBoгo IIoпepe,цIIикa щoдo вiд-
IIoвлeIIIlя aбсoлIoTЕoi влaди. Пiдтpимку в бopoтьбi пpoти пapЛaМellтy
вiн спoдiвaBся знaйти ta кop.цoIIoM' toкpeмa y фpaнцyзьIсoгo кopoля
Лrодoвiкa ХIV. Будyчи peвIIиМ IсaтoлиIсoшI, вiн пpизI{aчaB свoix oд.
нoвipцiв IIa дep}IсaBнi пoсaди. Пiсля пpийняття ,(eклapaцii пpo вipo-
теpпиtlлiсть potIIУсTиB IIapЛaMeIIT i стaв пpaBити oднooсiбнo. oбypю-
BaЛa allгЛiйцiв i пpoфpaнцyзькa toBIli[IIIя пoлiтикa кopoля. Toдi
IIapЛaMeIITapi TarNIIro зalIpoсили нa aнглiйський пpeсToЛ IIpaBиTeЛя
Гoллaндii BiльгeльIua opaнськoгo.

Bосeни 1688 p. BiльгeльIvr BkтсatvIBcЯ. нa aнглiйсЬItolvly yзбeperтс-

нti тa pyI]IиB дo Лoндoнa. Hapoд зустpiнaв йoгo з paдiстrо. Якiв yтiк
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to Фpaнцii. Taк в Aнглii вiдбyвся пaлaцoвий lIepeBopoт' щo дiстaв
нaзBy <.Cлaвнoi peвoлroцii> (1688-1689 pp.). Boнa зaвepIIIиЛa тpи-
вaлy бopoтьбy пapлaПДelrTy й кopoля. B Aнглii BсTaIIoвиЛaсЬ llapЛa-
Merrтськa Ivroнapxiя.

Пiд uaс всTyIIy IIa пpестoл пapЛaшIel{тapi вpyvили Biльгeльмy III
,(eклapaцiю пpaB (Бiлль пpo пpaвa), y якiй бyлo виклaдelro пpaBa Ta
oбoв'язки зalсolIoдaBvoi (пapлaмeнтy) Ta BиIdoIIaвнoi (кopoля тa йoгo
rvliнiстpiв) BIIaдuI" .Цeклapaцiя зaбopoняЛa кopoЛIo в.уItaBaTuI зaкoни'
збиpaти пoдaTldи t Ilapo.цy' скЛикaTи apмirо бeз згoди ПapЛaNIeIITy.
У нiй пiдкpеслrоBaЛoся' щo нapo/ц Mae IIpaBo yсyIIyTи нeгiднoгo кo-
poля i нa йoгo мiсцe ПacatulTvI iнrпoгo, a Taкo)к зrvriнити Ilopядoк
IIpeсToЛoHaслiдувaння.

У пepioд пpaвлiння Biльгeльмa III бyлo зaклaдello гoлoвнi
IIpиIIциIIи iснyвaння aнглiйськoi пoдiтичнoi систeми.,(eпyтaти пap-
ЛaryIeIITу пepеoбиpaлйся uepeз Tpи poки. IСopoль фopмувaв уpяд iз
IIpeдстaBIIикiв тier пapтii, якa шraлa бiльrпiсть y пapлaшIeнтi. oтэке,
кopoлЬ стaB IIpaBити .цep}fiaвolo чepeз пapлaшIеIlт. 3мaгaння 3a Bлaдy
пapтiй ЗaкЛaJIvI oсI{oBy двoпapтiйнoi систeNIи в Aнглir.

Bиснoвки
Унaслiдoк peвoлrоцii в Aнглii усTaIroBиBсяlloвvlЙ екoнoмiчний i сyс-
пiльнo-пoлiтичний лaд, який зaбeзпeчив пеpшriсть Aнглii y свiтi.
Aнглiйськa peBoлIоцiя ХVII ст. вiдiгpaЛa BиtI{aчIIy poЛь y pos-
tsиTкy нe тiльки €вpoпи, a й yсьoгo свiту, щo tae пpивiд poз-
гЛядaTи ri як пoдirо всeсвiтньoi iстopii. Пiд впЛивo1vl iдeaлiв
Aнглiйськoi peвoлrоцii poзпoнaлaс,я бopoтьбa пiвнiннoaivrepи-
кaIIсЬкиx кoлoнiй, яIсa пpиBeЛa дo yтвoperrllя сIIIA.

3апитaння i завдання
1. Haзвiть oснoвнi пpИЧини pевoлюцii сepeдИнИ ХVI|ст. в AнглiТ. 2. Якy внyтpiш-
ню тa зoвнiшню пoлiтикy пpoвадИЛИ кopoлi з динaстii Cтюapтiв? 3. |J-!o стaлo
пollJтoвxoM дo вiдкpитoгo пpoтистoяння KopoЛя тa паpЛaМeнтy? Якi вepстви сyс-
пiльствa пiдтpимyвaли кopоля, а якi - пaрЛaмeHт y гpoмaдяHсЬкiй вiйнi? 4. Дe
вiдбyлись виpiшaльнi 6итви гpoмaдянськoi вiЙни в AнглiТ? 5. Koли в AнглiТ бyлa
пpoгoлoшена peспy6лiкa? 6. Якi peфopми 6ули пpoвeдeнi пapлaмeнтoм пiсля
пеpeмoгИ в гpoMaдянсЬкiЙ вiйнi? 7. Koлvl вiд6yлaсь peстaвpaцiя Cтюаpтiв?

8. |!o дoпoмoглo пapлaMeнтy здo6yти пepeмoгy y вiйнi з кopoлeм? 9. Чoмy
пpoтeKтopaт o. Kpoмвеля Bи3нaЧaютЬ яK Bo€Hнo-peлiгiйнy диктaтypy? Чиi iнтepеси
вoнa зaxищaла? 10. Якi пoлiтичнi пapтiТ бyлo ствopeнo в пapлaмeнтi? ЧиT iнтepe-
сИ вoнИ зaxищaли? Чoмy в Aнглii сфopмуBaлaс|1 двoпаpтiйнa систeмa? 11. Якy
пoлiтикy пpoвaдИлИ Cтюapти пiсля вiднoвлeння свoсТ влaди? Чи мoжнa ввaжaтИ

пoдii 1688-1689 pp. pевoлюцiсю?

12. З,ясyЙтe oснoвнi iдei iндeпендeнтiв, левeллepiв та дигepiв. 13. Cклaдiть iс-
тopинниЙ пopтpет o. Kpoмвeля. Схapaктepизyйтe пoлiтичниЙ куpс o. Kpoмвeля
3a планoM:1) внyтpiшня пoлiтикa; 2) зoвнiшня пoлiтикa. 14. Poзr<рийтe нaслiдки
i знaчeння Aнглiйськoi peвoлюцii'.

l5. Якy poль вiдiгpaвaлa peлiгiя в пoдiяx peвo.пюцii i гpoмaдянськиx вiйн
в AнглiТ?

+

*

+
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S 18. Пpoмислoвa pевoлюцiя в Aнглii

s 18. Пpoмислoвa peBoлюцiя в Aнглii
)) 1. |!o тaкe манyфaктypa? 2, Якi тexнiчнi BИHaxoдИ HaлежaтЬ дo пoпepeднix

стoлiть?

Пepeдyмoви й пoчaтoк пpoмиCпoвoi peвoлюцiТ. Haпpикiнцi
xvIII ст. в Aнглii poзIloчaЛacЯ npoJwacJloвa pевoлюцiя (npo-

lwucлoвuЙ. nеpевopomJ, тoбтo пepexiд вiд мaнyфaкTypнoгo виpoбни-
цтBa дo фaбpиuнoгo, вi.ц py.rнoi пpaцi
to МaIIIиIIIloi. ii пepeдyмoBи визpiвaли
дaBIIo. Пeprпorо cTaIIa aepapъa pевoJLю-

цiя ( аzpа'pнuil, nеpевoporn ), якa poзпo-
чaлaсЬ y ХVI ст.

B Aнглii aгpapнa peвoлroцiя вiд-
булacя y фopмi oбгopoдэкyвaння. Boнa
poзopяЛa сeляII' пoзбaвлялa зaсoбiв дo
iснyвaння' пepeтBoploloчи ix нa дeIIIeBУ нaймaнy poбovy cтллу. Haiт-
бiльrш aEстиBIIo цeй пpoцeс вiдбyвaвся y ХVIIIст., кoли ПapЛaMeIIт
yxBaлиB мaйrкe I,5 тиc. зaкoнiв, щo дotвoЛяли oбгopoдrкyвaння. Ha-
пpикiнцi xvIII сT. сeляIIсTBo B Aнглii ЗIIикЛo.

Aгpapнa peвoлrоцiя зaбeзпeчиЛa пpoмисЛoвiстьдeшIeBoIo poбo-
чolo силoIо тa нeoбxiдIlolo сиpoBиIIoIo.

flpyгoIо неoбxiднoro пеpедylvloBolо пpoмислoвoi pевoлrоцii cTaJIИ
зшriни в теxнiщi. Maтryфaктyplre Bиpoбництвo, якe бaзyвaлoся IIa pyч-
нiй пpaцi тa пoдiлi нa oкpешri пpoстi oпepaцii, нaшIтoBxIIyлo poбiтни-
кiв i мaйстpiв нa ,ЦУМкУ, щo pyкy ЛIoДuIlаvI 1vlo}тснa зaмiнити яItиl\{исЬ
IIpисTpoяMи.

Haйвaэкливirшиlr BиI{axolцoм, якиiт сTaB IIoIIIToBxol\{ дo tlpo-
rшисЛoBoгo rrepeBopoTy, булo BlцoсЕсoIIaЛeIIIIя TкaцЬкoгo BepсTaтa.'(шсoн
I{eft, якиiт IIpaцювaB TкaчeM' y 1733 p. винaйrпoB ткarlЬкий чoвник.
I{e дaлo зшroгУ BигoтoBляти TкaIIиIIy IшиpIIIOгo poзшripy. У peзyльтaтi
цЬoгo вдвi.ri tpoслa IIpo,цyкTивнiсть пpaцi, тoбтo poбoту двox ткa.riв
ПoчaB виI{oIIyBaTут otИH.

Aгpаpнa peвoлюцiя - цe пepеxiд вiд
натypaЛЬнoгo дo тoBapнoгo виpoбництвa
в сiльськoмy гoспoдapствi, лiквiдацiя дpi6-
ниХ сeлянсЬкИX гoспoдаpств i зoсepeд)кеHня
зeMл| B pyкax вeликИx зeMЛeвлaсHИк|B тa
opендapiв; зaпpoвaджeння нaймaнoT пpaцi.

Мaшинa Cемюела Kpoмптoнa
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Фа6pикa _ пpoмислoвe пiдпpисмствo. дe
oснoвнi oпepaцiT здiйснюють MauJИнИ.

, Iз пpискopeнIlяIvl виpoбництBa TкaIIиII BиIEиII<JIa пpoблeмa IIeсTa.
ui пpяitсi. Пpoцeс пpядiння пoтpeбyвaв УдoскoIIaЛeIIIrя; тexнoлoгiч-
ний пpopив здiйснив ткaч i TeсЛя flлсeйrис Хapгpiвс. Cтвopeнa нишr
IIpя/цкa <.,(eкeннi'> (L7тo p:) яBЛяЛa сoбorо шreхaнiзшr, щo зaбeзпeчyBaв
otlloчaсHe BитягyвaIIня i скpy.ryBallня IIиTки. Пpoдyктивнiсть пpaцi
пpядилЬIIикa зpoслa у L8-2o paзiв. У 1785 p. Eдшryпд lСapтpaйт ви-
нaйrшoв пpиIIциIIoBo нoвий ткaцький BepсTaT' який пiдвищиB IIpo-
дyктивнiсть у 4o paзiв.

Bинaйдeння poбovoгo мexaнitплy' ToбTo тiei чaстиHuI NIaIJIиI:яИ,
яIсa бeзпoсepeднЁo oбpoбляe сиpoBиIIy' зaмiнroroчи pyкy JIIо/циЕIут, сTa-
лo пoчaTкolvl пpoмислoвoi peвoлrоцii в Arrглii.

oднaк yсi цi пpистpoi ypyxolvlлIоBaлa ryl'язoг,a cИ.IIa JIIo,циIIи' щo
гaЛЬп[УBaлo IIoдaЛьIIIe зpoсTaнIIя lIpoдyкTивнoстi пpaцi. У 777tp.
пiдпpиeмeць Pi.rapд Apкpaйт зaсIIyвaB пiдпpиeшrсTBo' дe пpядильнi

]VIaIIIиIIи pУxaлися зa дoпoMoгolo Bo,ця-
IIoгo кoЛeсa. цe бyлa вжe нe шraнyфaк-
тУpa' a пepшIa в iстopii фaбpикa.

Ha фaбpицi Apкpaйтa булo встa-
IIoBЛeнo дeкiлькa тисяч вepстaтiв i пpaцrовaли 300 poбiтникiв. Чepeз
20 poкiв пoдiбних фaбpик в Aнглii нaлivyвaлoся 1б0. A втiшr, фaб-
pуII<И Iтe l[oгли витiснити шraнyфaктуpи, oскiльки 6ули пpив'язaнi
to зp}пIIIиx мiсць нa piнкax. Пoтpiбeн бyв yнiвepcaльниiт' /цBигуII.
Taким дBигyIIoм сTaлa Пapoвa NIaIIIиIIa' стBopeнa ,(эrсeйrшсorи Baттotш
у 1784 p. Пapoвик бiльrц яIс нa ст€Лiття сTaB oсIIoBIIиM tBигyIroшI.

БyдiвництBo IIapoBиx }IaIIIиII i вepстaтiв пpиBeлo дo BиIIикIIeHня
шrarшинoбyдiвнoi гaлyзi. MarшинoбyдyBaIIIIя пoтягЛo зa сoбoro збiль-
шIeIIIIя пoтpeби в шreтaлi, Щo, У сBoIo чepгy' дaлo cuIJIЬHИiI пoIIIтoBx
potвиTкy мeтaлypгii. Пpoтягorvl ХVIII ст. бyлo виpirшeнo пpoблeмy
п[aсoвoгo виpoбництBa чaByIIy' a згo/цo1\[ i зaлiзa нa oснoвi кaпl'янoгo
вугiлля. 3aвдяки цЬoмy видoбyвaння кaшl'янoгo вyгiлля сTaJIo oднiero
3 oсIIoBIIиx гaлyзeй гoспo.цapсTBa. F

Bинaйдeння пapoвoi шIaIПиIIи yl\[o)I(лиBилo i вдoсItoнaЛeнIlЯ
TpaIIспopTy. Пapoвик бyлo IIoстaBлeIIo нa lсoлeсa й пiсля IIeB.цaЛиx
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спpoб rтepeсyвal{ня бpyкiвкoю Пyщeнo пo зaлiз-
нiй peйкoвiй дopoзi. Пeprпий удaлиiт' пapoTяг
стBopиB 1814 p. iнrкeнep-сaмoyк ,(эrсopдлс Cтeфeп.
сoн. Maсoвe зaлiзничнe бyдiвництвo poзпoчaЛoсь
у 2o-хpp. ХIX ст. Aмеpикaнський мexaнiк Po-
бepт ФyлтoЕ УстaIIoBиB IIapoBy MaIциI{У нa сyднi;
Taк з'явиBся пapoпJIaB.

Poзвитoк мarшинoбyдyBaIIIIя' пгeтaлypгii,
ByглeBидoбyвaння, тpalrспopтy стaB oсIloвoIо
здiйснeння iндyстpiaлiзaцii тa фoprшувaння iн-
дyстpiaльнoгo сyспiльсTBa.

Пapoвa Мaшинa .Qжeймсa
Baттa

Haслiдки пpoП,lltcлoBoT peвoлюцli. Унaслiдol{ peвoЛIoцii сфopмy-
BaBся пoлiтичний yстpiй нoвoi Aнглii. Пpoмислoва peвoлтoцiя

спpиялa фopшryвaннro нoвot eкoнoryriки й сyспiльнoi стpyкт1ryи. B eкo-
нovriцi гoJIoBIIy poЛь сTaлa вiдiгpaвaти фaбpичIlo-saвo.цсЬкa пpo-
мислoвiсть. Пpoдyкцiя, щo Bигoтoвлялaся IIa фaбpикax i зaвoдax,
taвдяItи BиtсopисTaIIнIo MaIIIин булa /цeпIeвoю; цe сIIpичиIIилo IIoстy-
пoвe витiсЕeIIIIя r pиIIкy виpoбiв peмiсникiв i мaнyфaктyp. 3мiнro-
BaBся й xapaктеp aнглiйськoi тopгiвлi: дo кpaiни зaBoзиЛи дeдaлi
бiльrшe нeoбxiднoi сиpoвиIIи' a зa мeэrсi Aнглii в.v|Boз,ИIIИ дerшeвi фaб-
pиннi тoBapи.

Beличeзнi зшriни вiдбyлись y сoцiaльнiй стpyктypi сyспiльствa.
Унaслiдoк IIpoNIислoBoi peвoлroцii стapi сoцiaльнi BеpсTBи (фeoдaли
й сeляни) пoсTуIIилися мiсцeшr пiдпpиемцям i нaйшraним пpaцiBEиIсaNI.

Itiлькiсть пiдпpиемцiв пoстiйнo зpoсTaЛa. Hoвi пiдшpиrrvrцi, aбo
бypхсyaзiя, yoсoблтoвaЛи lroвy пpolvlисЛoBy AнглiIо.,(ля пepeвarrснoi
бiльrпoстi пiдпpиeмцiв гoлoвним мipилoм yспirшнoi
дiяльнoстi стaBaB зиск. Бeз цьoгo }IсoдIIe виpoбниц.
TBo poзBивaTuIcЯ. нe Moглo. Tiльки ta IIaяBнoстi пpи-
бyткiв BoIIи мoгли poзвиBaTи свor виpoбництвo. To-
1vly з пoяBolo B сyсПiльствi пiдпpиeшrцiв i нaймaниx
poбiтникiв пoчaлaся бopoтьбa, BиIслиIсaнa кoнфлiк-
тoшr iнтepeсiв: aбo.iнтepeси пiдпpиемця й poзвитoк
виpoбництвa, aбo iнтepeси нaймaнoгo пpaцiвникa
i збiльrпeнIlя oIIлaти йoгo пpaцi, сoцiaльнi гapaнтii.
Пeprпi BисTyIIи рoбiтникiв бyли спpяrvroвaнi пpoTи
мaIIIиII' бo ix yвarкaJItl в.uIlаlаuIшrи в пoгiprшeннi yмoв
пpaцi, скopoчellнi кiлькoстi пpaцrоrониx i зapoбiтнoi
пЛaTи. <Бopцiв iз мarшинaМи> IIatBaли луОdumaмш
(зa iм'ям poбiтникa Heдa Лyддa, якиiт пepIIIиМ злa-
шraв свiй вepстaт).

У пepioд IIpoMисJIoBoi peвoлroцii гoлoвними
BеpстBa}lи aнглiйськoгo сyспiльстBa стaли пiдпpи-
eмцi тa нaймaнi пpaцiвникИ, Щo свiднилo пpo фop-
MyBaIIIIя iндyстpiaлЬIloгo сyспiльствa в Aнглir.
6 вceсвiтня iстopiя. 8 U

AгPAPHA PEBoЛloЦ|я

Yv
пPoMИсЛoBA

PЕBoЛЮЦlя

v
IHДyстPIAЛI3Aц|я

'wv
IHдyстPIAЛЬHE
сyсп|ЛЬстBo
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тEMAVII. KPИ3A стAPoгo пoPяДKy. пoчAтoK мolцEPHlзAЦII

lз книrи A. cмiта кПpo 6aгaтствo нapoдiв>. Hаспpавдi... oсo6а aж нiяк нe мaс
нaмipy слyжити спiльнoмy 6лaгу'., Якщo тaкa людинa пyсKa€ кaпiтaл y сфеpy
нaцioнaльнoT пpoмИслoBoстi, тo aж нiяк нe з пaтpioтизмy... Aлe, д6aюни всюди
пpo влaсниЙ вИгpaш, вoнa B тaкoМy paзi, як i в бaгaтьox iншиx, спpямoвy€тЬся

дiею нeвидимoТ pyки дo дoсягнeHHя MeтrА' якa aнiтpoxи ii нe oбхoдилa.

1. |.Ilo мaв нa yвaзi A. Смiт пiд <нeвидимoю pyкoю>? 2. Ha яких BЛaстИвoстяХ
пiдпpиeмцiв нaгoЛoц'ly€ A. Смiт? 3. Чим y сBo,ix дiяx кepyсться пiдпpисмeць?

oбt'pyнтyвalllIя llpoцeсiв, щo вiд6увaлиcя. Taк з'явиЛaся llayкa пpo
eкoIIoMiчI{ий poзвитoк сyспiльствa.

oдним iз ii зaснoвникiв бyв пroтлaIlдeцЬ Aдaм Cмiт, якиtт o6-
стoIoBaB нeoбxiднiсTь poзBиTl(y pиEкoвиx вitнoсин. У свoiй oснoвнiй
пpaцi <.floслiдrкeнIlя llpиpoди i пpинин бaгaтствa нapoдiв> A. Cпriт
IIисaB' щO лIoдсЬкe сyспiльсTBo - цe нaсaмIlepe.ц сoloз' B oсIIoBi
якoгo ЛeJiIситЬ oбмiн piзrтиMи в.vltaм,И пpaцi. Cxильнiсть дo oбivliнy
вiн yвaэкaB oсIIoBIIoIo в.lтaстивiстIо лIoдсьI(,oi пpиpoди' яIta BoдIIoчaс
спpияe зpoсTaIIнIо дoбpoбyту Bсьoгo суспiльствa. Itepyе циM пpoцeсoМ
pиIIoк - <.нeвидимиiт Mexaнl3MD' щo opгaIliзуe гoспo,цapсьIсy дiяль-
нiсть. [ля нopvraЛьIloгo фyнкцioнyBaI{IIя pиIIкy нeoбxiднa <<Ilpиpo/цЕa

свoбoдa>' тolvlУ ,цеp)кaвa IIe 1vlae Bтp}пIaтися B eкoнo1vliчнe rкиттЯ' cУc-
пiльствa, a IIoBиI{нa BикoI{yBaти фyнкцito <.нiчнoгo oxopoнI{,Я>. Для
poзBиTItУ pиIII(oBиx вiднoсин, a вiдпoвiднo' eкoIIoMiItи гIoTpiбЕi вiльнa
тоpгiвля i свoбoдa пiдпpиeшrницькoi дiяльнoстi. ItaпiтaлiзM' IIa дyМIсy
A. Cмiтa, e TиryI oдиIIиM llopядкolvl' щo вiдпoвiдar пpиpoдi лrо,цини
i в пepспeктивi шrae taбeзпечити зaraльнутtт дoбpoбyт i пpoцвiтaння.

Bшснoвки
Haпpикiнцi xvIII ст' в Aнглii poзrrova-rraся пpoмйсЛoBa peBoЛIо-

цiя. ii пepедУMoвaмшт 6ули aгpapнa peвoлroцiя й теxнiчнi дoсяг-
нeIIIIя, тlaftъaх<ливirшиrvr iз яких стaB BиIIaxiд пapoвoi шIaIIIиI{и.
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Aнглiя IlepeTBopиЛaся IIa o/цнy t нaйpoзвинeнirпиx кpaiн свiтy.
ii стaли IIaзиBaти <мaйстepнero свiтy>. Пpoмислoвa Ilеpeвaгa
нaд iнrшими кpaiнaми дoзBoJIилa Aнглii пepeбpaти пeprшiсть
i в тopгiвлi.
ПpoшrислoBa peBoЛIоцiя пpивeлa дo сyттeвиx сoцi\льниx змiн;
шpoвiдними BepстBaryIи сyспiльстBa стaли пiдпpиeшrцi тa нaйryraнi
iпpaцiBIIиIси.
БуpхлIавтаfт eкoнoпriчний poзвитoк Aнглii пpивiв to IIoяBи IIa-
yки пpo eкoнoмiчний poзвитoк сyспiльствa. 3aснoBIIиIсo1vI ii бyв
A. Cмiт.

3aпитaння i зaвдання
1. щo тaKe пpoмИслoвa pевoлюцiя? ?. Hазвiть oснoвнi вiдмiннoстi мiж фa6pикoю
тa мaнyфaктypoю. 3. Якi змiни стaлИся в aгpаpнoмy виpoбництвi? 4. Якi теxнiчнi
BИHaxoди дaли зMoгy здiЙснити пpoмИслoвy peвoлюцiю? 5. llto зyмoвилo пoявy
пoлiтeкoнoмiT? 6" Haзвiть oснoвнi пoлoжeння eкoнoмiчнoгo вчeння A. Cмiтa.

7. чoМy пaрoвa MaцJИHa Baттa ввaжaсться нaйбiльшим тeхнiчним винaxoдoм пepio-
дy пpoмислoвoгo пеpeвopoтy? 8' У нoмy пoлягaютЬ сoцiальнi нaслiдки агpаpнoT
та пpoмислoвoТ peвoлюцiЙ?

9. Cкладiть хpoнoлoгiннy та6лицю впpoвaджeHня найвaжливiшиx тeхнiчниx нo-
BинoK y пpoмислoвiсть ХVIIl ст. '!o. Пopiвняйтe мaнyфaктypy iфaбpикy. l.{o мiж
ними спiльнoгo i вiдмiннoгo?
11. Чи мoжна стBepджyвaти, щo пpoмИслoвa рeBoлюцiя е лише peзyлЬтaтoм тex.
нiчниx змiн?

s 19. Фpанцiя
)) 1. Якi 6ули peзyлЬтaтИ гpoMaдянсЬкoТ вiЙни y ФpaнцlP 2. Хтo тaкиЙ Piшелье? Якa

йoгo poль в iстopii Фpaнцii?

A6сoлютизм зa Людoвiкa XlV. Фopмyвaння aбсoлтотнoТ мoнapxii
булo зaвepпIeнo зa Лroдoвilсa xlv (1643-1715 pp.). Лroдoвiкa

Ilpoгoлoсили кopoЛeryI У II'яTиpiннorvry вiцi. Biд йoгo iмeнi пpaвиJIa
rvraти Aннa Aвстpiйськa' a фaктиннишr IIpaBиTeЛeм бyв ii фaвopит,
нaстyIIIIиId Pirпeльe нa пoсaдi ПepIIIoгo мiнiстpa кapдиIlaл .(rrсyлio
Maзapiнi. Biн oбiйrиaB цIо пoсaдy 18 poкiв' пpo,цoBэtсylочи пoлiтикy
Pirшeльe, сПpяMoBaIIy нa змiцнeння Фpaнцii тa пoсиЛeIIIIя кopoлiвсь-
кoi влaди.

3a Maзapiнi булo yспirпнo taкiнчeЕo Tpидцятилiтпrо вiйнy,
Фpaнцiя нaбyлa пaIIiBIIoгo стaIIoBищa в €вpoпi.

,(ля yспiшrlloгo Beteння вiйни бyли пoтpiбнi чимaлi ItoшIти' тoэr{

Maзapiнi зaIIpoBад)I(yвaв нoвi IIoдaTки. I{e викликaлo IrеЗа,цoBoлeII-
ня, it яIdoгo скopисTaЛaся apисToкpaтiя, щoб гIoвepнути свoi дЬвнi
IIpaвa. I{eй pyx дiстaв нaзBy Фpoндa. Maзapiнi спpoмiгся yспirпнo
ii пpибopкaти.
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Пiсля сIшepтi Maзapiнi кopoлЬ зaяBиB' щo Еe збиpaeться пpи-
вIIaчaTи нoBoгo IIеpIIIoгo мiнiстpa Ta yIIpaBЛятиMe сaшI. Cвoеro IIaсTУII-
нorо дiяльнiсттo Лrодoвiк ХIV дoвiв, щo вiн r кepiвникoм, гiдним
мoгyтньoi евpoпeйськoi дepпсaви.

Пeprшoro сфeporo, y якiй кopoЛЬ нaвiв лaд, 6ули дeprrсaвнi фi-
IIaнси. Biн нaкaзaB зaapeшIтyBaти гelIepaЛьнoгo iнтeндaнтa Фyкe

зa зЛoB)ItиBaIIIlя iт. кинути йoгo дo
Пpoтeкцioнiзм - екoнoмiннa пoлiтикa деp- в'язницi. Hoвиryr. шriнiстpoшr фiнaнсiв
жaBи, спpямoванa на зaxист нац|oнaлЬнo| булo пpизнaчello }Itaнa Бaтистa Кoль-
eкoнoмiки; спpияння poзBИткy власнoТ пpo- бepa (1619-16s3). Успixи B eкo'o-
мислoвoстi й тopгiвлi. Miцi зa polси Пpaвлiння Людoвiкa XIV

пoв'язaнi сaмe з дiяльнiстro цьoгo
пriнiстpa фiнaнсiв. Itoльбep y tУсi пpoтeкцioнiзмy спpияB poзBиткУ
пpol\[ислoBoстi, пiдтpиМyвaB тopгiвлro IIIЛяxoM yllpoвa,ц}тсeння Bисo-
rсoгo tvlитa. flpoклaдaЛvlcЯ' нoвi дopoги. CтвoprоBaJIvIcЯ' тopгoвельнi
кoмпaнii (oст-Iндськa Ta iн.). Йoгo HaЗuIBaIIИ бaтькotlл фpaнцyзькoгo
флoтy. 3aпpoвaдэкyвaЛaся чiткa сисTeшIa звiтнoстi BиTpaT i дoxoдiв.
Бyлo пpoвe,цeнo peфopмy apмii. Усix oфiцepiв пpизнaчaB кopoJlЬ. Biй-
ськo oтpиIvIaлo yнiфopму й нoвe oзбpoення, бyлo збiльrшeнo кiлькiсть
пoлкiв i мoдepнiзoBaЕo apтилepirо. У poзпopяджсeннi кopoЛя 6Улa дo6-
pe oзбpoeнa apмiя, якa нaлiчУBaлa 550 тис. вoiнiв, нaйчисленнirцa
B тoгoчaснiй €вpoпi. Itpiм тoгo, бyлa пpoвeдel{a дeякa систeмaTизaцiя
зaкoнiв кpaiни, щo дoзBoJIиЛo BПopя.цЕсyBaTи сУдoBy сисTeNIУ. Aлe кo-
poЛь IIe сxBaJIиB плaнiв Кoльбepa щoto зIIищeIIIIя внyтpirпнix шrиT-

Iтиx lсopдoнiв, пoшrиpeIIIIя пoдaткiв IIa дBopяII, зMeIIпIeння кiлькoстi
мorraстиpiв.

Miцнi фiнaнcи, нaдiйнa apшriя - oсЬ тe' нa щo сIlиpaлaся кo-
poлiвськa aбсoлroтнa влaдa зa Лrодoвiкa ХIV.

Уся вищa сytoBa BJIa,цa Taкorrс llaЛeяdaлa кopoлIо. 5a тaемнипr
IIaIdaзoNI Лroдoвiкa ХIV дoзвoЛялoся yв,язнити бyдь-кoгo бeз сy.
дy i вiдпpaBvrTvI .цo ПapиtЬкoi в'язницi Бaстилii. Haвiть вiднoсини
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з lсaтoлицьIсoю цepкBolo ЛIoдoвiк ХIV пoбудyвaв
нa ii пoвнiй зaлeакнoстi вiд lсopoля. Haнтський
eдиIст 1685 p. бyлo скaсoBaIIo' кaльвiнiзм зaбo-
poнeЕo' a 200 тис. гyt'eнoтiв мycил|l з,aJIuI:lvITur
Фpaнцiю.

3oвнirпня пoлiтикa Фpaнцii B poки пpaB.
лiння Лrо,цoвiкa ХIV бyлa вiдoбpaэrсeнням йoгo
IIpaгIIeIIЬ oсoбистoi cIIaBуI тa бaакaння стaти ap-
бiтpoм y eвpoшeйсЬкиx сIIpaBax. Людoвiк ХIV
дoкJIaдaB чишraЛиx зУсилЬ' щoб пepeшIкoдиTи
Гaбсбypt'arvl ПaIIyBaти в €вpoпi. Boднoнaс вiн
IIaMaгaBся збiльrшити тepитopirо свoеi дeplкaви,
зaгapбaвrпи зeмлi сyсiдiв. Ba б4 polси сaМoстiйнo-
гo пpaвлiння Лтодoвiкa ХIV Фpaнцiя BпpoдoB)Ir
33 poкiв вeлa вiйни. У 1667-1668 pp. Лroдoвiк ХIV зaвoтoвaв iс-
пaнськi Hiдepлaнди. Biйнa L672--:-L6,I8 pp. зa зaгapбaння Гoллaндii
зaкiнчилaся ДJIя Фpaнцii пopatкoю. Пpининoro цiei тa нaсTyIIIIиx IIo-
paзoк (вiйнa ta iспaнськy спaдщинy 1701-1714 pp.) ЛIoдoвiкa ХIV
сTaлo Te' щo евpoпeйськi дepэтсaви (кaтoлицькi й IIрoTeсTaI{тськi)
oб'еднaлися пpoти Фpaнцii.

flвip кКopoпя-сoнця). Дpyгa IIoЛoBиIIa xVII-xvIII ст. - пepioд
poвквiтy кopoлiвськиx двopiв у €вpoпi. Aлe взipцeшr кopoлiвсь-

кoгo дBopy бyв двip <<Itopoля-сol{цяD. '{ля сeбe Лroдoвiк ХIV нaкaзaв
пoбyдyвaти зa 18 км вiд Пapиrкa, у Bepсaлi, poзкirпнy peзидeнцiro.
Кopoлiвськиtт laлaц, oтoчeний пapкaми й мaйдaнaМи' MaB IIaгaдyBa-
ти всiм i кorкнoшry IIpo BеЛич йoгo вoлoдapя. Haвiть сTaтуIо aIITичIlo-
гo бoгa Ioпiтepa бyлo вилiплello t oбличчяшr Лroдoвiкa ХIV. Cyнaс-
IILтI<vr пpиIIисyвaли йoмy вислiв <.[eprкaвa - цe я!>.

Кoли lсopoЛЬ здiйснrовaB пpoгyЛяIlкy мiстoм, вyлицi oToчyвaли-
ся' i ЛIoди Мoгли rлoДИв.тITvIoя IIa кopoля Bдaлelсy. Itoли кopoлiвськa
IсapeTa pyxaЛaся чepeз мiстo, тo всi NIaJIи чeкaти IIa кoлiнaх, пoки
вoIIa нe пpoiдe. Haвiть якщo в кapeтi нiкoгo нe бyлo, тo кapeтi вiд-
.цaBaлися oсoбливi пoчeстi.

Лroдoвiк ХIV yвaэкaB' щo )I(иття кopoЛя пшaе бyти пyблiнним,
кopoлi ryIaIоTь llapoд}IdyBaтися i BМиpaTи I{a oчax y пiддaниx. Iз цiеrо
NIетoк) вiн зaпpoвaдив цiлy систeIvIУ цеpeмoнiй, якi сyпpoBoд)Iсyвaли
}Itиття lсopoля. Itoэкний ,цeIIЬ o 10 гoдинi Bечopa Лroдoвiк ХIV вeuepяв
y пpисyTIIoстi двopy' щo сyпpoвoдJtсyBaдoся Myзикoro. Пpидвopний
IdolvlПoзитop IIaПI4сaB спeцiaльнy <Cимфoнiro дЛя BeчepЬ кopoля>. ICo-
poлiвський стiл нaкpиBaBся IIaBIIpoти кaшriнy, a MoIIapxу в зoлoчeнiй
скpинцi тoнкoi roвeлipнoi poбoти пiднoсилися лo)Iскa' Bидeлкa i нilк.
Звiдси й пoxoдить вислiв <ПoсTaBити пpибop>. Taкorrс бyв ствopeний
чисельний кopoлiвський двip. II{oб зaлyнИTИ to IIьoгo aфстoкpaтiтo,
вiн зaцiкaвЛIоBaв Ii синeкypaтaшIи (вiд лaтин. sinе curа - <.бeз тУP-
бoт>) - пoсaдaми пpи двopi, якi висoкo oIIлaчyBaJIися.

Жaн Бaтист
Koль6ep
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Kopoль Людoвiк X|V тa Йoгo paднИки

Ifеpeмoнii, TIa.ЛaцИ., 6aли, yTpиNIaIIIIя Beликoгo tBopy пoтpeбy-
BaJIvI BeJIurчeзIlиx кorштiв. oскiльки aбсoлrотний мoнapx увaэкaв сeбe
BoЛoдapеIvl yсiei кpaiни' To вiн нe oбмeхсyвaв сeбe y BитpaTax' яIti
лягaЛи Ba}Iскишr тягapeм IIa Tиx' xTo сIIJIaчyBaB IIo.цaтки. Aстpoнo-
мiчнi BиTpaTи кopoлiвськoгo дBopy 6ули oднirlo з пpичиI{ Пopatoк
Лroдoвiкa ХIV нaпpикiнцi йoгo rrсиття.

Bитяг iз кTвopiв>l Людoвiка xlv. щo ж дo oсi6, кoтpi мали дoпoMагaтИ мeнi в мoiй
пpaцi, тo я виpiшив нe бpaти зoвсiм пеpшoгo мiнiстpa; i якщo зi tЙнoю пoгoдитесЬ
вИ, '." тo цe iм,я нaзaвжди зникнe y Фpaнцii.6o немaс нiнoгo нeгiднiшoгo, нiж
6aчити B pyкax oдHoгo всi кopoлiвськi фyнкцii a в pyкax iншoгo - самий лише
кopoлiвський титyл.

Зapaди цьoгo нeo6xiднo бyлo poздiлити мoю дoвipy i викoнання мoix пpиписiв,
не вiддаюни 

.iх нiкoмy пoвнiстю...
Hixтo нe мoже poздiляти вашoi пpaцi, нe мaюни дeякoi нaстки вaшoi влaди.

3алишaйтe iншoмy лИшe те, щo BaM нeмoжлИBo УтpиМaтИ, тoМy щo, xoч 6и як ви

oбepiгалися, зaвжди вiд вaс BислизHe бiльше, нiж xoтiлoся...
Koли пpaцюсlll для деpжaBи - пpaцю€llJ нa сeбe. Блaгo oднoгo склaдa€ славy

iнщoгo. Koли пepше щaсЛиве' BИсoKo пiднесeнe й мoгщнс, тoдi тoй, xтo € пpичИнoю

ЦЬoгo щaстя/ нaбyвaс слaви i, вiдпoвiднo, мaе бiльше, нiж йoгo пiдлeглi стoсoвнo
ньoгo i сaмиx се6е, KopИстyвaтИся всiм, щo с нaйбiльш пpи€МнИM y житri.

Як Людoвiк XIV oЦiнювaв poль i мiсце кopoля в деpжавi?

Людoвiк XV. HaстyпIlикoМ Лroдoвiкa ХIV стaв йoгo пpaвнyк Лro-
дoвiк xv (1715-|7T4 pp.). Biн пoсiв тpoн y п'яTЬ pol{iB' i тpи.

вaлIаilт чaс кpaiнolo пpaBилIl йoгo мiнiстpи. Лroдoвiк ХV Bи,яBиBся
вкpaй нepo3сyдЛиBиМ IIpaBиTeЛeM. Biн вiддaвaB IIеpeBaги poЗBaгaM'
a нe кpoпiткiй дepжaвнiй пpaцi, якa 6 BиBeлa Фpaнцilo З кpИзvI,
y яIty вoIIa BTягyBaлaся. Hеoднopaзoвo Лrодoвiк ХV .дfr3дд3; <<Ha

нarп вiк BисTaчиTЬ)' ((fliсЛя IIaс xoч пoToII). Для IIoкpиTTЯ свoix
BиTpaт кopoЛь щeдpo TopгyBaB дep}fiaBl{иMи пoса/r{aNlи. IСoли йoму
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IlaгatyBaЛи IIpo Ba)ккe сTaIIoBищe llapoдy' вiн вiдпoвiдaв, щo нa ix
мiсцi вiн би oбуpився, aлe нiчoгo нe poбив для IIoкpaщeEIIя сTaIIo.
Bищa в кpaiнi. 3a пpaвлiння Лrодoвiкa ХV пepeслiдyвalIИcЯ пpoсвi-
титeлi, a сTBopeнa IIиMи <.Eнциклoпeдiя> бyлa зIIищeнa. Фpaнцyзь-
ктаiт' aбcoлIотиЗlvl oIIиIIиBся в глибoкiй кpизi, iз якоi вiн тaк i нe змiг
знaйTи вихiд.

Bисновкьc

У пepioд пpaвлiння Лroдoвiкa ХIV aбсoлIотнa пIollapxiя y Фpaн-
цii дoсяглa сBoгo poзквiтy. Лrодoвiк ХIV нaвiть oToтoхtнIoBaB
сeбe з дep}кaBolо: <.!epжaвa - це я!>.

HaйбiльIпi успixи пoлiтикa Лroдoвiкa ХtrV мaлa в екoнoмiчнiй
сфepi, aJIe lIpopaxyll}dи в peлiгiйнiй пoлiтицi, пopaзки B зoB-
нiIпнiй пoдiтицi, нeпoмipнi BиTpaти нa кopoлiвcъкутiт' двip нi-
BeJIIоBaли цi yспixи.
3a чaсiв пpaвлiння Лroдoвiкa ХV виpaзнo IIpoяBиЛися нeдoлiки
aбсoлroтнoi шroнapxii y Фpaнцii.

3aпштання i зaвдaння
1. Якe пpiзвиськo дiстaв Людoвiк ХlV? 2, Зaвдяки кoмy зa насiв Людoвiкa Х|V

здiйснювaлaся yспiшнa eкoнoмiчнa пoлiтикa? 3. Koли бyлo скaсoвaнo HaнтськиЙ

eдикт? 4. fle poзтaшoByBaлася peзидeнцiя фpaнцyзькиx кopoлiв? 5. Koму нaлe-

жaтЬ сЛoBa: <Hа нaш вiк вистачить>, <Пiсля нaс xoч пoтoп>?

6. |.J-|o тaкe a6сoлютизм? Haвeдiть фaкти, щo пiдтвepджyютЬ зaвеpшeння Фop-
MyBaнHя aбсoлютнoТ мoнapхii y ФpaнцiТ зa Людoвiкa Х|V. 7. Чи зaкoнoмipним
яBИщeM бyлa пoявa тaКoгo кopoля, як Людoвiк ХV? У Чoмy пpoявляЛaся KpИзa

фpaнцyзькoгo aбсoлютизмy? 8. Чoмy бyлo скасoвaнo Haнтський eдикт?

9. Схapактepизyйтe пpaвлiння Людoвiкa XIV зa плaнoM:1) якy мeтy вiн стaвив
пepeд сoбoю; 2) якими бyли oснoвнi зaхoдИ йoгo пoлiтики; З) якими 6yли пiдсyмки

й нaслiдки йoгo пpaвлiння. .!0. Чим внyтpiшня пoлiтикa зa Людoвiкa-X|V бyла

сxoжoю з йoгo пoпepеднИKaMИ, a ним piзнилaся?

l.!. |з якoю мeтoю Людoвiк Х|V пepeтвopИв сBo€ жИття Ha сyцiльний спeKтaкЛЬ,

який спoстepiгaли Йoгo пiддaнi?

+

*

+
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тEMA V||l. дoБA пPoсBIтHицтBA

s 20. Eпoxa Пpoсвiтництвa
)) 1. Якими 6yли oснoвнi iдei гyмaнiстiв? 2. Якi пpoцeси в життi Цepкви вiд6yвaлися

нaпеpeдoднi eпoxи Пpoсвiтництвa?

Пoчaтoк eпoxи Пpoсвiтництвд. У дpyгiй пoлoвинi ХVII ст. в сe-
peдoвищi oсвiчeниx лrодeй yTвepдиЛoся пpaгHeIIня знaйти po-

tУп[Ire Пo.ясIIeI{Ея всix явищ пpиpoди й лrодськoгo ,Iiиття. У свoix
дoслiджeнIlяx BoIIи B)Ide IIe сIIиpaлися нa peлiгirо. 3a лroдсьtсиМ po-

tyшIol![ BизIIaBaЛaся здaтнiсть дo кiнця пiзнaвaти й пoяснrовaти свiт.
Cвiтoгляд, згiднo з якиlvI oсIIoBIIиrvI зaсoбoшr пiзнaння i кpитepiем iс-
TutHuI e poзylvl ЛIotvшIИ, a нe БorкeсTBeIIЕe oдкpoBeIIня й дoсвiд' IIaзи-
Barться p ацio на лic rLIIчI|ll,JуL.

,(oмiIIуBaIIЕя paцioнaлiзшIу y свiдoIvroстi oсвiчeниx лrодeй дa-
лo lvloгyтIliй пorптoвx дo нaбyтTя зIIaIIь. Hayкa XVII ст. щe нe шIaЛa

вyзькoi спeцiaлiзaцii: yнeнi нe пoдiля-
лися IIa rvlaTeмaтиItiв, фiзикiв, фiлoсo-
фiв тoщo. Boни пpaцIоBaли oдIloчaсЕo
в бaгaтьox гaJlyзяx. Hими бyли сфop-
шryльoвaнi нoвi пpинЦulrлИ нayкoBиx
дoслiдrкeнь; IIayкa oTpимaJIa tнaнrrя
8 eкспepишIeIITy й зaгoвopиЛa шroвolо
МaTeмaтичниx фopмyл.

Пoпyляpнiсть нayки зpoслa IIa-
стiльки, щo B Aнглii стBopиЛи сIIe-

цiaльнe ToвapистBo пiд кepiвництвoм
сaшIoгo IсopoJIя' a y Фpaнцii з iнiцiaтиBи ypядy - Aкaдeмiro нayк.
Haдaвaлaся пiдтpимк a I{aУкoBиlvI BI{дaIIfl яIvI.

3poстaння aвтopиTeTy IIayки дeдaлi бiльrпe пepeкollyвaлo B lvlo-

гyтнoстi лIoдсЬкoгo potyшIy. У xvIII ст. вipa B poзylvl сTaлa пaнiв.
IIoIо: ЛIoди BBa)Iсaли' щo B yсьolvlУ слiд

Пpoгpe< - пoстyпaлЬний poзвитoк пo вИс- IIpисJIyxaTися тiльки дo IIЬoгo. Poзyшr,
xiднiЙ лiнii пepexiд вiд нижнoгo дo вИщoгo yBa'Iсaли BoIIи' нeoбxiднo poзBиBaти Зa
дoскoналiшoгo piвня. дoпoмoгolo poзylvloBиx BIIpaв' BиBчeIIIIя

нaук i lvIисTeцтBa. IJ,e дoпolvlo,Iсe ЛIo-

динi змiнити IIaBкoЛиrшнiй свiт, зpoбити йoгo poзyIvIIIиM i спpaвeд-
ливиNI. ПpoсвiтництBoМ стaЛи l{atиBaти ПoIIIиpeIIЕя poз1fiшy. 3нaчнa
кiлькiсть oсвiчeниx лrодeй булa пepeкoнaнa' щo ПpoсвiTIIицTBo пpи-
вeдe ЛюдсTBo дo щaсTя. oснoвним yl\[oнaстрorшr сyспiльcTBa cTaB on.
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Пpoсвiтництвo - lllиpoKa iдейнa тeчiя, яка
вiдoбpaжалa aнтифеoдaльн i, антиaбсoлютист-
ськi нaстpoT oсвiченoi частини Haсeлeння

дpyгoi пoлoвини XVII-ХVI|I ст. Пpедстaвники

цiсi тенii (yнeнi, фiлoсoфи, пиСьмeнники)
ввaжaли мeтoю сyспiлЬствa людсЬкe щастя'
шляx дo якoгo - пepебyдoвa сyспiльствa
вiдпoвiднo дo poзyMy; 6yли пpиxильHикar\lи
тeop|| пpиPoднoгo пpaBa.



|nu]уIil,]w. Лrоди вipили У npo?pес' y Te' щo iстopiя
pyxa€тЬся дo кpaщoгo' poзBивarтЬся вiд нeспpa-
Be.цЛиBoгo yстpolo дo сПpaBeдЛиBoгo сyспiльствa.
Лrодинa ХVIII ст. як нiкoли B MиIIyЛolvIy, BBa}Iсa-

лa сeбe гoсПoдapeшI влaснoi дoлi.., БaтькiBщиIIoIo Пpoсвiтництвa бyлa Aнглiя,
te potBиToк кaпiтaлiзryIy сTиNIyЛIoBaB llpoгpeс Еa-
yки i знaнь. Bизнaчнi aнглiйськi вчeнi-мислуттeлi
Iсaaк Hьroтoп, Toмaс Гoббс' 

'(зrсoп 
Лoкк paзoшr iз

гoлЛaIIдцеIvr Бeнeдиктovr (Бapyxoм) Cпiнoзoк) Ta
нiшrцeм Гoтфpiдoпr Лeйбпiцeпr зaкЛaJIи пiдвaлини
iдeй Пpoсвiтництвa.

Пpиpoда людинyl i пpиpoднe пPaвo. Eпoxа
ПpoсвiтницTBa yTвeptvI.JIa У свiдoшroстi лrо-

дeй пoнятTЯ' <<npupoОнaeo npaвa>. Гrpoсвiтитeлi
BBa}tсaЛи' щo всi ШotИ вiд пpиpoди нaдiлeнi пpи-
potIIиIvIи IIpaBaшIи' 3oкpeMa IIpaBorvI нa }IсиTTя'
свoбoдy i piвнiсть. Iз цьoгo BиплиBaJIo' щo.Bсi
iснyro.ri в сyспiльствi вiдrvriннoстi (мiэк бiдниrvlи
тa бaгaтиryrИ' тIpaBLITeляUIи й пiдлeглиlvlи,' дBopя-
IIaMи i пpoстишrи лIoдьNIи) 6ули BстaIIoBЛeIIi нe
Бoгoм, a сaNIиrvIи лIoдьNIи; з oглядy IIa цe BоIIи
rvraли змiнvITvI Te, щo сaмi сTBopиЛи.

Haмipи змiнити дeprкaвy й сyспiльствo
B elloxy ПpoсвiтництBa BигЛ Я.t\aJIvI нe як зaзi-
xaIIIIя нa свiтoвий шopядoк' a як зaкorrlle пpaвo
Лкoд.vIrаkl. Cyспiльствo BBaэIсaЛoся сПpaBeдЛиBиM
тiльки Зa yп[oBи' якщo B IIЬolvIy .цoтpиtvryloTься
IIpиpoдI{иx пpaB ЛIоiцини. Ha дyl\[кy пpoсвiти-
тeлiв, щoб зpoбити лrодeй щaслиBиMи' IIepIII зa
всe слiд yсix зaбeзIleчити пpиpoДIIиIvIи IIpaBaNIи'
вiдкpитими Зa .цoПoмoгolo poзyшry. Пpoсвiтитeлi
в peaлiзaцii свoix iдeй пoклaдaли нaдii IIa Мol{ap-
xiв, якi rvraЛи всTaIIoBvITvI B деpхсaвax <(potyryIl{ийD

пopя.цorс' щo сIIиpaвся IIa llpиpo.цнe пpaBo.
Пpиклaдoм yтiлeння B }IсиTтя iдeй пpoсвiтитeлiв cTaJIvI peфopIши

<(oсBiчeниx шroнapxiв> - кopoЛя Пpyссii Фpiдpixa II, aвстpiйськиx
iшrпepaтopiв Mapii-Tepезii тa ii синa Йoсифa II, poсiйськoi iмпepa-
тpицi Itaтepини II (у пepIпий пepioд ii пpaвлiння) тa iн.

Пpoсвiтництво i цepквa. [o peлiгir тa цepкBи пpoсвiтитeлi здe-
бiльrпoгo cTaв.vIIruтcЯ 6aiтдух<e, a тo й вopoхсe. Бoгoслoвськi пpoб-

лeшrи ix бiльrшe нe цiкaвили. Boни гataJIvI'' щo свiтoтвopefiня бyлo
aбo дeiстичIIиМ. (Бoг ствopив свiт i пoтiм у}Iсe нe BтpyчaBс,я в iстopirо
лIo.цстBa)' aбo aтeiстичIlиlvl (пoвнe Зaпepeчellня iснyвaння Бoгa).
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oбклaдинкa <Енцик-

лoпeдi.l.>t,.:'

t
!'
1'

.Qeнi fliдpo

Biдпoвiддlo цepкBи IIa цi нoBi ylvloЕaстpoi сTa-
Лo IlepeкoЕal{н.fl' щo y Bipi п[ar toMiIIУBaти пepeкo-
нaнiсTь' a нe фopNIaльIIe BиIioнaнIIя цepкoBl{иx пpa-
BиЛ. гIpoTe цeplсвa B}Iсe нe ryIoгЛa гiДIo вiдпoвiсти нa
кpиTикy пpoсBiTиTeлiв, oскiльки peЛiгiйIlе пi.цнeсeн-
IIя хvII сT. BичepIIaЛoся.

Iз пaдiнняNI aBTopитeTy цepIсBи ii бaгaтствa
i пpивiлei cTaJIут oб,eктoм .цoMaгaIIЬ iз бoкy дepжсa-
ви. BiдкpиBaJIvтcЯ' свiтськi rrlкoЛи. Пaпi PиryrсьIсoluy
EaBiTЬ дoBeЛoся poзпyсTити opдell etyiтiв (згoдoм йo-
гo BiднoBили). У бiльrпoстi кpaiЕ IIpvIг.утlаuIЛuIcЯ. cУtут
iнквiзицii.

Oсвiта. Енцикnoneдистll!. Епoxa Пpoсвiтництвa
,цaЛa Ivloгyтнiй пorштoвx potBиткy oсвiти. Taк,

кOpoЛЬ Пpуссii Фpiдpix II тa aвстptiтcькtтй iмпepaтop
Йoсиф II yвeли y свoix кpaiнax taгaЛЬI{у IIoчaTIсoвУ
oсвiтy. У Фpaнцii Пpoт.flгolu xvIII ст. кiлькiсTЬ IIe.
писЬМeIIIIиx сtсopoTиЛaся вiд 79 дo 63 % нaсeЛeIII{я.
Aлe, пoпpи вiдuyтний пpoгpeс,в oсвiтi, епoxa Пpo-
свiтництвa .цoдaЛa дo сoцiaльIloгo potкoлy в сyспiль-
ствi кyльтypнo-oсвiтнiй. HeзнaчIIa чaсTинa oсвiчeних
лrодeй чaсoM IIe Moглa пopoзyмiтися з pelцтolо нaсe-
ЛeIIIlя. oтэкe, iдei Пpocвiтництвa oxollиЛи ЛиIIIе нe-
зIIaчIIy чaсTиIIy нaсeЛeI{IIя' IIepеBaEсIIo oсвiчeнoгo.. Фiлoсoф 

'Цeнi Дiдpo (1713-1784) yвa"хсaв сBoiNI
зaBдaнIIяшr зpo6итlа сyuaснi зIIaIIEя яItoмoгa бiльIш
дoсTУпниMuI [,JIЯ. всix. 3aдyм IIoЛягaB y тoплy, щoб
yклaсTи taгaЛьIly кapTиIIУ зIIaIIь' якi нaкoпvIЧuIJIvI
eвpoпeйцi нa сepetиI{y ХVIII ст., об'eднaти ix y сПe-
цiaльний слoBIIиI{. Bидaння дiстaлo IIaзвy <.Eнцик-
лoпeдii>. opгaнiзaтopalvl зa,цyl\[alloгo Д. Дiдpo i }IСaпy
д'Aлavrбepу (717-|783) yдaлoся ЗaлyчиTи дo poбo-
ти всix BэIIИI\иIх фiлoсoфiв, )гIIeIIиx' IIисЬшIeIIIIик1в тa
пyблiцистiB Toгo чaсy: BoЛЬтepa, MoнтeсIt'l, Гoльбa-
xa, Pyссo тa iн. I.{я мaсrштaбнa пpaця спpaBилa Be-
личeвнuтiт. BIIлиB I{a тoгoчaснe сyспiльствo. Aвтopiв
стaтeй I;'aЗvrBaIII4 еl|шult JLo nе 0 uc m амu.

Гpомадськa дyrvlкa. Мaсoни' B eпoxy Пpoсвiт-
IIицтBa з'явилaся IIoBa BaгoNIa cvIJIa в сУспiль-

ствi - гpoмa/цськa дyмкa. Boнa стaлa сyттeвo BпЛи-
вaти IIa .цep}I(aBIIУ пoлiтикy, щo oбмeнсyBaЛo свaвiл-
Ля Molrapxa, i BIIяв.Lтлaся NIoгутIIЬoIо збporro-. B pУIсax
Tиx' xTo вмiв нerо кepyвaTи. Iнстpyмeнтolvl' зa /цoпo-
Ivloгolo яItoгo фopмyвaлaся гpoмaдсЬI{a дylшкa, булll
чyтI(и' гateTи.

Жaн д,Aлaмбep
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Cepeдoвищeм IIpoяBУ гpoМaдсЬкoi дyшrки були
свiтськi сaЛoIIи' te BeJIuIcЯ. potмoви пpo нayкy, фiлo-
сoфiro, пoлiтикy. Tyт дiзнaвaJIvIcЯ' пpo IIoвиHuI' I7IIa-

ли iнтpиtи. opгaнiзaToparyIи сaлoнiв 6ули знaтнi чи
бaгaтi oco6uт. У деякиx сaЛollax iснyвaли .riткi пpa-
BиЛa IIoBe.цiнки. Пpoсвiтитeлi пoстiйнo вiдвiдyвaли
caIIoHvI' tнaчЕa чaсTиIIa ixнix твopiв бyлa нaписaнa
y фoptvti poзМoв.

oкpiм сaлoнiв, в.uI:нuIt<aЛvI лiтepaтуpнi, фiлo-
сoфськi, нayкoвi тoвapистBa i гypтки. Boни сTaBи-
ли llepe.ц сoбoro зaBtaIIIIя Bn'IIuIBaTvI IIa гpoшIatськy
tyмIсy i спpияти IIoшII{peннrо iдeй ПpoсвiтництBa.
oсoбливiстro гypткiв i тoвapиств бyлo Te' щo B сyс-
пiльствi, poздiлeнoмУ сTaIIoBишrи пpивiлeяМи, BoIIи
oб'eднyвaлтт лloдeit нeзaЛe}кнo вiд пoxoдlкeнIlя.

.(o тaкиx ToBapисTB IIaЛe)iсЕUIo й тoвapистBo Jwa-

cottiв (фpaIIкMaсoIlсTвo). Aлe, нa вiдшriнy вiд iнrшиx,
вoнo булo Taе}IIIиNI бpaтствotш' taкpиTиM дЛя IIe-

oбiзнaниx. Maсoн у llepel{Лaдi з фpaнцyзькoi
МeIIяp>, фpaнкшraсoн - <<вiльний кaмeняp>. Пeprшi
мaсoнськi лorкi (тaк Е.aЗvIBaIIИcя NIaсoIlсЬIсi opгaнiзa-
цii) y xvIII ст. taсIlyвaли aнlлifтськi пpoсвiтитeлi,
якi зaпoзичили IIatBи тa o6pяди сepelцIlЬoвi.lнoгo ще-
xy кaмeняpiв.

Maсoнствo стaлo NIo,цнoIo' нaвiть BIIЛиBoBoIo
тeчiеro. ,Цo лorк BсTyIIaЛи oco6И' якi пpaгнyли змi-
нити iснyroний нeспpaвeдливtтй свiт. Boни пpoпoвi-
tУBaJITт свoбoдy i бpaтepствo всix лrодeй, пoIIIиpIoBa-
ли iдei ПpoсвiтництBa' I{e цypaЛися блaгoдiйництвa.
Члeнaми NIaсoIIсЬкиx Лoшt були бataTo зIIaNIeIIитиx
лrодeй Toгo чaсy: Boльтep, Йoгaн Boльфгaнг Гeтe,
Boльфгaнг Arvraдeй Moцapт тa iн.

Шapль Мoнтеск'е

тiльки в Лoндoнi тa Пapиrrсi. У xvIII ст. B9IIи вiдкpивaлися нaвiть
y l{eBeЛичкиx шriстax €вpoпи. HaйбiльIц вiдoмими бyли кoмeдii }Ita-

IIa БaTисTa Moльеpa.
3Ivriнилaсь i poль l\trytиtdи. Paнirпe ii викopистoвyBaJlи дЛя сy-

Ilpoвo/цy бgгoслyэrсiнIlя' IIpи,цBopIIих сBяT' сIIеI(TaкЛiB, & У XVIII ст.
BoIIa tat3yчaЛa сaNIoсTiйнo. КлaвeсvIlд' фopтeпiaнo' скpипкa, флeйтa
cTaI|И IсoнцepтIIишrи iнстpyMeIITaMи. I(oшrпoзит opи iт викoнaвцi oпи-
EIvIJIuIcЬ y цeнтpi yвaги свiтськoi тlу6лiкtт, ix зaпporпУBaЛvI кopoлi
тa BeЛьNIoнti. Ё. A. Moцapт, Йoгaн Ceбaстьян Бax, Йoз6ф Гatтдн,
Лrодвit' вaн БeTxoвeн нaбyли свiтoвoi cJIaBuI я}с tto1vlпottттopи i вtт-

кoнaвцi.
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тЕМА VIII. дoБA пPoсB|тHИЦтBA

.(oстyпнiIпим для пrиpoкoi пyблiки стaB )Iсивoпис. ПpoвotuIJItI-
ся Bистaвки кapтIaII, щo пoтiм oбгoвoprовaJIИcЯ. B сaлollax i пpeсi.
HaйбiльIпoIo пoпyляpнiстrо кopистyBaЛися кapтини Hiкoлa Пуссeнa,
}Itaкa-Лyi .(aвидa.

Баpoкo, клacицизI{ll poKoКo, Heoклacицизм. У дpyгiй пoлoвинi
xvIII ст. в бiльrпoстi eвpoпeйських кpaiн - rтaлii, Iспaнii, нi-

MeцьIсиx дep)кaBax' Пoльщi тa iн. - дoмiнyтoчиl\[ xy.цoхснiм стилeм
зaЛиIIIaлoся бaporco. У Фpaнцii Et yтBepд}IсyBaBся нoвий стиль _ |с]Lа-
cuцu?Jw. Mистeцтвo IслacицизMу opieнтyвaJloся IIa aIIтичIIi зpaзки.
.(paмaтypг|т TItIcaЛuI п'lси IIa сIoJI{eти з гpeцькoi тa pиNIсьIсoi rvriфoлo-
гii тa iстopii. Худoхсники зoбpalкyвa;Iи IIa свoix пoлoтIlax сTapoдaвнix
бoгiв i гepoiв. Apxiтeктopи нaслiдyB€lли тpикyтнi фpoнтoни й кoJIo-
Eaди aIIтичIIиx xpaшIiв. Ha вiдпliнy вiд мaйстpiв бapoкo письMeI{IIиIси
i xyдorкниI{и IсJIaсицизMУ y свoiй твopuoстi свiдoмo пpaгIlyли нaслi-
дyвaти BсTaнoвЛeнi нopшrи IlpeкpaсЕoгo. IСлaсицисти poзpoбили цiлy
тeopirо, яIси1\[ IIoвиIIeн бyти твip MистeцтBa' яIt IIaлefiсиTЬ сItладaTи
вiprui, Ifecvт, vlaЛIовaти IxapTLIIl.И. Itлaсицисти BBa)I(aЛи, щo твip
NIисTeцTBa мaе бyти BeЛичIIиlvI' ясI{иlvI, зpoзyмiлим, вiдпoвiдaти Bстa.
нoBлeIIиlvI пpaBиЛaМ.

3'явивtпись y Фpaнцii, клaсици3М пoIIIиpився й нa iнrпi кpaiни
€вpoпи. П'eси, нaписaнi B цьolцy cтттЛi, мaли лoгiчтcтДft i зpoзyIvriлий
сIo}I(eT i мoвy. B oснoвi rI,ecv| зaB)*сди бyлa якaсь iдeя, якa ПpoTягoNI
гI'eси poзIipиBaлaсь i нa якiй aкцeнтyBaли yвaгy. Пoдii, зoбpaэкeнi
в п'€'сi, зaBJI(tи вiдбyвaлися B oдIloluy мiсцi, пpoтягolvl o/цIloгo дIIя.
}IСoдниx дpУгopflдIIиx сIoEсeтHиx лiнiй lre дolIyскaлoся.

У лiтepaтypi тa мистeцтвi клaсицизlvly iснyвaлa iеpapxiя хсaн-
piв. Tpaгeдiя cтoялa Bищe вiд кoмeдii. Гepoi тpaгeдiй шIoгJIи poзlvloB-
JIяTиI ЛvIllIe пiднeсeнoк) мoBoк).

3aснoвникoм фpaнцyзькoi клaсиннoi тpa-
гeдii бyв П'ep l(opнeль (1606-1684). Biн писaв
n.,ec|т тa пpaцi з тeopii MисTeцтB. .(oля гepoiв йo-
гo гI'eс бyлa тiснo пoв'яtaнa з пoлiтичнorо бopoть-
бoro. Crоrrсeт poзгopTaBся I{a тлi iстopинниx пoдiй.
Cвoiми It'lсarylи Кopнeль IIaмaгaBся дoBести IIe-
oбxiднiсть змiцнeння aбсoлroтнoi мoнapxii. A oт
}Itaн Paсiп (1639-1699) свoi П'€си IIpисBячyBaв
свiтoвi Лю/цсЬкиx пoнyттiв. Хoчa кorцeдiя в клa-
сицизIvri BBa)Iсaлaся I{и}IсчиM )IсaЕpolu' видaтнvтiт.
кoмeдioгpaф }I(aп Бaтист Moльrp (L622-L6т3)
свoirvrи тBopal\[и зyIvriв дoBeсTи пpoтилe)Iснe. Йoгo
кoшreдii зaJIиIЦaк)ться пoIIУляpIIиrvIи й дoсi.

Хyдolкник Hiкoлa Пyссeн (1594-1665)
yBa}IсaB' щo сюrrсeт МисTeцьIсoгo fвopy мaе бyти
блaгopoдниlvl' Beличниtlш i пiднeсeним' a кoryIПo-
зицiя - лoгiчнorо i пpoстoro.
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Koмплeкс Bepсaль y ФpaнцiT (клaсицизм). 3агaльнa пaнopaмa (пpавopyн) i фaсaдний Bигляд

(лiвopyн) t

Bсeсвiтньo УсЛaBлeIIишr взipцем lvIисTeцтBa кЛaсициtму стaЛa
peзидeнцiя фpaнцузькиx кopoлiв y Bepсaлi. Haд ii сTBopeнIIяI\[ пpa-

цIоBaли нaйкpaщi apxiтeктopи' xyдo}Iсники, сaдiвIIикIt.
У пepIшiй пoЛoBиIri XVIII сT. IIOIIIиpиBся IIoBиiт cтuтllъ - poкo|сo

(дeкopaтивнi ryroтиви у виглядi IшyIuлi). Ll'eй стиль oсoбЛиBo IIpoяBився
B lцeкopaTиBIIo-У}ItиTкoBoшIy мистeцтвi. Maйстpи polсoкo сTBopюBaли
BитoIrчeIIi peнi, сepeд якиx ЛIодинi зpyннo i пpиемнo }I\LITSI. [ля цьo-
гo сTиЛIo xapaкTеpl{i бaгaтствo пpикpaс' I{eзBичIliсть i виrпyкaнiсTЬ

фopм. oсoбливo ПoIIУляpI{иIvI сTaлo Bсe IIetBичIIe: китaйський poзпис,
IсиTaйсЬкi пaвiльйoни B IIapкax.

У дpyгiй пoлoвинi xvIII сT. зIIoBу IloBepЕyЛoс.я зaxoПлeнIlя aII-

TичI1иMи I{ЛaсичIIиIVIи фopмaшrи. Цeй стиJIЬ ЕaзBaли I|еoIслacuщII,3JwoI}|'

тoбтo II6BиM IсЛaсицизlvIoM. IIoBe 3axoIIЛeIIня бyлo BиI{ликaIIе apxe-
oЛoгiчниNlи poЗкoПкaylи pи1цськиx шriст Пoryrпei тa ГepкyлallyуIa' щo
бyли зpуйrroвaнi пiд vaс BиBepн{eння Beзyвiro.

Чiткiсть зaбyдoви pиNIсьIсиx ryriст нaшrтoBxllулa apxiтeктopiв
xvIII ст. нa tyм}су, щo мiстa слiд бyдyвaTи ta пpoстиrvl i зpoзyмiлим
пЛaIIolvI. Пpиклaдoм тaкoi apxiтeктуpи r aIIсaMбль мaйдaнy Лroдoвi-
кa ХV (тeпep цe мaйдaн 3гoди) у Пapижi.

Хyдorкники-IleolсЛaсики BBafitaлИ, Щo lДистeцTBo NIa€ виxoBУBa-
Tvт' oflJIapopoд}IсyBaTи лIодиIIy. Boни IIIyкaли гepoя' гoтoBoгo 'цo пo-

дBигУ й гiднoгo нaслiдувaння.
Еiroвутй сTилЬ пpинiс iз сoбoro i змiни B oдя3i: пиrшнi ltсiнoчi

сyкнi пollepetl{Ьoгo стoлiття taстУIIиЛи лeгIсi' сxoд(i нa .цaBIIЬoгpецькi
хiтoни.

lдeT ПpoсвiтHицтвa в лiтepaтyрi. Усi вeликi пpoсвiтитeлi Bпpaвнo
вoлoдiли пepo*. ixнi твopи чkтTaIIuI' H,INI,I зaxoплIoвaЛись' ix

oбгoBoploBaли. Бiльrrriсть пpoсBiTитeЛiB, oсoбЛиBo фfaнцузькi
(III. Moнтeск'r, BoЛьTeP, Д. Дiдpo, }Iс. Eс. Pyссo)' пpaгIlyли tolleсти
свoi думки дo лroдeй свoi дyшrки чepeз лiтepaтypний твip.
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TЕMA VIl|. IloБA пPoсB|тHИЦтBA

flaпieль Дeфo (1661-1731),,(эrсoнaтaн Cвiфт (L667-L74б),
П'ep-oгroстeн Бoмapш'e (L7 32-1 799), Фpiдpix IIIiллep ( 1 759- 1805),
Йoгaн Boльфгaнг teтe (L749-1832)... Чepeз ixнrо твopчiсть мorrснa
IIpoсTe}киTи всIo eвoлroцiro iдeй Пpoсвiтництвa в лiтepaтypi - вiд
IIoяBи lloBoгo пotитивIloгo гepoя' яктлЙ дie згiднo зi свoiм poзyryIoм
(Poбiнзoн Кpyзo 3 poМallУ Дeфo), дo Фayстa з твopy Гeтe.

Дефo yTBepд)rсyBaв y лiтepaтypi нoвoгo IIoзиTиBI{oгo геpoя, який
пpaцeлroбствoIvr i poзylvloм toсЯг yсьoгo. IнIпий aнглiйський письryreн-
ник, ,{rк. Cвiфт, y poмaнi <.Пoдopoэк Гyллiвepa> EaryIaгaBся пoкataти
вaдuт iдeЙ ПpoсвiтницTвa. Гepoi Бoмaprшe i IIIiллepa - пpoстi лrо-
ди, якi сBorlo пpaцЬoBиTiстto, poзyмoм' ЛIо.цянiстro ПpoTистaBЛЯ.ЛvIсЯ
apисToкpaтaм. I{i aвTopи УTBеp.ц}ItУBaЛи пpиpoднi пpaвa лrодини. feтe
свoiми лiтepaтypниlvlи тBopaNIи IIaN(aгaBся BиxoBaти лтoдeй шrухснiми,
сиIIIЪ]JуINIиI iт дo6pиwrи, вД,aTIavINIvI I(иIIyти виклик iснyrоvoIиy I{eспpa-
BetJIиBoМУ лaдy.

Eммaнyiл &taнт' Haйвiдoшrirшишr пpeдсTaBIIикolvI нiмeцькoгo Пpo-
свiтництвa бyв Iпrпraнy.iл Кaнт (Iт24-7804), син дpiбнoгo

peмiсникa. Усе свoе )I{иTTя' нa вiдмiнy вiд iнrшиx пpoсвiтитeлiв, вiн
бeзвиiзнo IIpo)tdиB y lСeнiгсбepзi (тeпep ltaлiнiнгpaд). Tyт I. Кaнт здo-
бyв oсвiтy' сTaB пpoфeсopoм yнiвepситeTy' a tгolцolД i peктoporvr. Biн
читaB лeкцii з фiлoсoфii, фiлoлoгii, тeoгpaфii, пpaвa' ]vIaTеMaTиItи'
фiзики тa iнrпиx Iraук. IСaнт poзpoбив кoнцeпцiro Пoxoдхteння Co-
нячнoi сисTeшIи з гiгaнтськoi тyмaннoстi, якa й дoтeпep зaЛиIIIaeTЬся
oднiеrо 3 oсIIoBHиx IIaукoBиx iдeй B aсTpolloмii. Йoмy Taкoшt IIaJIe-
}IсиTЬ iдeя пpaвoвoi дepжaви. Aлe гoЛoBlla пpoблeшra, rцo йoгo xви-
ЛIoBaлa' бyлa пoв'яЗaIIa t Mo)IсЛиBoстяMи лIoдини пiзнaвaти свiт.

3i стaттi l. Кaнта <Biдпoвiдь на зaпитaння: lt{o тaкe Пpoсвiтництвo>.
Пpoсвiтництвo - цe виxiд людини зi стaнy сBoгo нeпoвнoлiття, y яKoМy Boнa
пepебyвaе з власнoi вини. Heпoвнoлiття е нeспpoмoжнiстю KopИстyвaтися свoiм
рoзyмoм 6eз стopoнньoгo кеpiвництвa. Hепoвнoлiття з влaснoi Bин|А - це тaкe,
пpичинa якoгo пoлягас нe y вiдсyтнoсгi poзyмy, a y вiдсyтнoстi piшyнoстi й мyж-
нoстi кopистyвaтися ниM 6ез стopoнньoгo кеpiвництвa. Mай мyжнiсть KopистyBa-
тися влaсним poзyмoм! - тaKим € гaслo Пpoсвiтництвa...

Якщo зaпитaтИ, чи живeмo MИ зapаз y пpoсвiнeнoмy стoлiттi, тo вiдпoвiдь 6yдe:

чi, aлe ми жйвeмo в стoлiттi Пpoсвiтництвa. |!e 6aгaтo нe вистaчa€ flЛЯ тoгo. l{oб
Лю.ди 3a тих yМoв, щo склaлИся q цiлoмy, бyли вжe здaтнi a6o мoгли стати1..здатHи.
ми нaдiйH.о i дo6pe кopисryватИся влaсниM poзylvloм 6eз стopoнньoгo Bтpyчaння.
oднaк iснlrють явнi oзнакv| тoгo| щo для HИХ в|дкpитo ll.lЛях дo вдoсKoнaлеH|-tя
B ЦЬoмy; пеpепoн на llJляxy дo Пpoсвiтництвa a6o вИxoдy зi стaнy нeпoвнoлiтгя,
y якo.vly людствo пеpeбyвaс з влaснoi вини, стa€ дeдaлi мeншe. У цьoмy aспектi
нaше стoлiття е стoлiттям пpoсBlтHИцтвa, абo стoлiттям Фpiдpiхa,

|{o |. Kaнт Haзивa€ <Пpoсвiтництвoм> i <сгoлiттям Пpoсвiтництвa>?

IСaнт дiйrшoB BисIIoBIty'
шIe IIpo oбпreэкeну кiлькiсть

щo ЛIoдиIIa Mo)Iсe oтpипlaTи знaнIIя Ли.
HaBIсoлиIIIнix peтeй. Пopяд iз ними iс.
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IIyIоTь <(peчi B сoбiD, щo ix IIiзнaти нeшIo,IсЛиBo' oскiJIЬIdи I{eNIo)IсЛиBo

дoBeсти ix iснyвaння, i нaвпaки. Iз цьoгo BиплиBae' щo пiзнaти свiт
дo кiнця IIeМo)ItлиBo. У тaкий спoсiб IvrислиTeЛЬ пiддaв кpитицi iдero
пpo бeзмerкнy сиЛy людсьIсoгo poзylvlУ.

Пoнртя пpoти Po3yмy. У дpyгiй пoлoвинi xvIII ст. стaJIo зpo-
ётaти IIeBдoBoЛeI{IIя сУxиNI paцioнaлiзмoм фiлoсoфii тa нeol(лa-

сичIIoгo ]vIисTецTBa, якi вiдкИt\aIIИ чyттeBe пiзнaння свiтy. Лrодяrvr

xoтiлoся мpiяти, xBилIoBaTися' taNIисЛIoBaтися Пepet зaгaДкaми.
З,явутлиcя poмallи й пoeми, якi oспiвyвaли IIoчyтTя' сIIи i мpii, нiu-
нi пeйзaэrсi, pyiни сTapoBиIII{иx taп[IсiB тoщo.

Taк y лiтepaтypi й мистeцтвi зapoдилaся IIoBa тeчiя - cенmu-
менm.aлiзlw (вiд фp. sеntimеnt - пoчУTTя). Poмaни }It. }It. Pуссo,
Cемrоeлa Piuapдсoнa, Пopсeнсa Cтepнa- BSII<JIиII\aJIи знaчний iнтepeс

у свiтськoi пyблiки. B Aнглii tapoдиBся <гoтичний poшIaЕ> iз фaн-
TaстичI{иMи сIo)IсeTaМи' oписoм сTpaцIIIих злoнинiв, пpивидiв, .raк-

ЛyIIстBa' rrtaxiв.
3мiнa сшraкiв вiдбилaсь i в сaдoвo-ПapкoBolvlУ мистeцтвi. У rvIoду

ввiйrцли poNIaIITичI{i кyтouки з <диIсoIo> пpиpoдolo.
У свiтськoмy ToBapиствi нaбyли пoпyляpнoстi мiстиrсa, мaгiя -

yсe' чoгo I{e Mo}lснa ПoясI1итIut' i нaдпpиpoднe. Публiку шroкyвaJIvl to-
слiди фpaнцyзькoгo лiкapя Meсмepa, якi лягли B oсIloвy BчeIIIIя пpo
гiпнoз.

Moдa IIa lIaдпpиpoднe сTBopилa yМoBи для пpoцвiтaння aвaII-

ттopистiв i пpoйдисвiтiв. I{e 6ули лtoди, якi видaвaли сeбe ta Цpo-

видцiв, здaтIIиx oбepтaтися нa дyxiв, IIepeтBoplовaти бyдь-якi пreтaли

IIa зoлoтo. Boни стBepд}ItyBaли' щo l[aIоTь eлiксиp мoлoдoстi i фiлo-
сoфський кaмiнь. iм вipили, ix пpиймarIvI У Bищoмy свiтi. oдним
iз нaйвiдoмirпиx aвaIITIоpистiв бyв [.жсyзeппe Бaльtaмe, вiдoмий пiд
iм'ям ltaлioстpo.
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тEt\4A VIIl. дoБA пPoсBlтHиЦтBA

lЕ'
I{oлo

3мiни B пoвGякдeн!{obry x<иттi. У дpyгiй пoлoвинi xYII-xvIII ст.
в пoбyтi евpoпeйцiв yTBep/цилися нoвi нaпoi - IсaBa i нaй, нaв-
якиx склaлaся oсoбдиBa кУльTypa спo)rсивaI{IIя i спiлкyвaння.
ICoмфopтaбeльнirциIш стaJIo )Iситлo. ,(зepкaлo стaЛo зBичIIoIo дe-

TaЛЛIo iнтep'сpa. Cepeд дoмarшнix IIpиIсpaс шIo/цIIиlvI сTaлa китaйськa
.ЦopцeляIla - пoсУд' сTaTУeтки' вaзи. Aле вoнa бyлa зallaдтo Дopoгolo'
i eвpoпeйськi Ivraйстpи I{a}IaгaЛися вiдкpити ii тaeмIIицIо. У peзyль-
тaтi з'явився фaянс - ЛeгIсa бiлa кepaмiкa. Aлe вoIIa пoсTyIIaлaся
пopцeлянi. 3perптorо нiмeцький aлxiмiк.I. Бeтгep вiдкpив Ta€шIIIицIo
пopцeЛяIlи, i в 1710 p. в мiстi Maйсeнi з'явиЛaсЬ пгaнyфaктypa t Bи-
poбництвa пopцeлянoвих виpoбiв.

У xvII-xVIII ст. З,ЯBLlЛLlcЯ. дeякi звичнi Teпep peнi: нaстiннi
гOдиIIIIиIси 3 шIaяTIIиIioшr (винaxiд гoллaндсЬкoгo Bчeнoгo Кpiстiaнa
Гroйгeнс3) i киrшeнькoвi гoдинники. Aнглiйцi стaли BикopисToByвaTи
пapaсoльки пpoTи toщy. У гapдepoбi eвpoпeйцiв yтвepдulJlacЯ' спiдня
бiливнa, нiчнi сopoчI(и' I(иIIIeнькoвi xyстинки (спoтaтку вoнтl були
кpyглoi фopми).

Bиснoвки
xvIII сT. EaзивaIoTь eпoxoк) Пpoсвiтництвa. Пpoсвiтитeлi BисTy-
IIaJII.I зa змiни й oнoвлeнIlя' BOIIи poзxитyBaли oсIIoви .((стapиx
пopядкiв>, пpoпoвiдyвaли iдei пpoгpeсy.
Iдei Пpoсвiтництвa дaЛи Moгyтнiй пorптoBx ЧoзBиTкy IIayки.
Iдei Пpoсвiтництвa oxollили лиIIIe нetI{aчIIy чaстиIIy нaсeЛeI{IIя'
IIepевшIсIIo.oсвiчeнoгo. Cвiдorшiсть бiльrпoстi нaсeлeння булa сe-
peдньoвiннorо й нe спpиймaлa нoвиx iдeй.

3aпитання i зaвдaння
l. Hajвiть xpoнoлoгiннi межi eпoxи Пpoсвiтництвa. 2. Якoю бyла пpoвiднa iдeя
eпoxи Пpoсвiтництва? 3. Щo нoвe з,явилoся y сфepi пepeдaBaння iнфopмa-
цii в епoxy Пpoсвiтництвa? 4. Щo таке пpиpoднi пpaва людини? 5. Чи мoж-
нa ствepджyBати, щo B eпoХy Пpoсвiтництва людинa BлaштoByвaлa сBo€ життя
BиклЮчнo зa зaкoнами poзyмy? 6. Якi нoвi мистецькi стилi з'явилися B eпoxy
Пpoсвiтництвa? 7. Кoгo HaзиBaли eнцИKлoпедистами? 8. Hазвiть iмeнa видaтних
письмeнникiв епoxи Пpoсвiтництвa.

9. Чoмy сaмe Aнглiя стaла батькiвщинoю Пpoсвiтництвa? 10. Чим Moжнa пoясни-
тИ пoявy пpoтягoм xv||_XV||| ст. баpoкo, KлaсиЦизмy' poкoкo, нeoкласицизмy? Якi
з навeдених стилiв сxoжi мiж сoбoю? 71.ЯкиЙ вплив мaлИ iдei Пpoсвiтництвa на
poзвитoк oсвiти i нaуки? 12. Якими бyли вiднoсини мiж цepквoЮ тa деpжaвoю
y XVlll ст. iнoмy? 13. Чoмy B|AIIИKл|^ свiтськi сaлoни, гуpтKи, мaсoнськi лoжi? Якa
ii мeтa? Яким чинoм вoни впливали Ha гpoмадськy дyмкy?
14. Пopiвняйтe iдei Пpoсвiтництвa й гyмaнiзмy. Biдпoвiдь пoдaйтe у виглядi
тaблицi. 15. ДаЙтe хapaктеpистикy oднoмy з пpoвiдниx митцiв пеpioдy
Пpoсвiтництва.
.l6. Чoмy напpикiнцi XVI|I ст. iдеТ пpoсвiтителiв зaзнавaли кpизf,? Спpo6yЙте
з'ясуBaтИ lхнi oснoвнi недoлiки. 17. Якe значeння мaлa епoxa Пpoсвiтництвa
в iстopii €вpoпи?

)

)

+

*

*
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5 21 ' Hiмeцькi деpжaви y ХV||| ст.

5 zt. Hiмeцькi дepжaви y XVll! ст.
>) 1.Якими бyли нaслiдки Bестфaльськoгo миpy для нiмeцькиx зeмeль? 2. Якi нi-

мецькi дepжaви були нaй6iльшими тa нaйвпливoвiшими?

Пoлiтична poздpoGлeнiсть i дepлсaвний лад CвящeннoТ PимськoТ iм-
.пepiТ. Beстфaльський миp (1648p.) нaдoвгo зaкpiпив poздpoб-

ленiсть Hiй-eч:чини. У Hiмeччинi нaлivувaЛoся близькo 300 князiвств,
51 вiльнe мiстo i мaйэкe I,5 тис. сaшroстiйниx pицapсЬкиx вoлoдiнь.
Усi цi дep)I(aBи бyлo oб'eднaнo y Cвящeннy Pишrськy iмпepirо нiмeцькoi
нaцii. Пpoтe peaЛьI{a BЛaдa iмпepaтopа пoIIIиpIoв€rЛaся тiльки нa poдoвi
вoлoдiння. Iшrпepaтop oбиpaвся з динaстii aвстpiйськиx Гaбсбypt'iв кo-
лeгierо з дeB'яти кypфюpстiв - нaйбiлЬIIIиx нiмецькиx князiв.

3aгaльнoнivreцький peйxстaг (шpeдстaвнттцъкvтiт opгaн), який
зaсiдaв у Peгeнсбypзi, тeх< IIe llгaB нiякoi peaльнoi BJIatИ. У Hilцeч-
чинi нe булo нi eдинoi apмii, нi oб'eднaниx фiнaнсiв. IСorrtний князь
пoBoдиBся, як aбсoлroтний MoIIapx. Boни бyдyвaли poзкiшrнi пaлaци,
TpиNIaЛи BeЛикe вiйськo, a цe пoтpeбyвaлo зIIaчIIих кoтштiв. ,{ля пo-
пoBIIеIIIIя скapбницi князi BстaIIoBлIовzlли BисoIсi шrитa, збiльrшyвaли
пoдaтки нa свoix пiддaниx i нaвiть пpoдaвaли ix дo iнrшиx дep}кaB
для слyэкби в apмii.

3a BeстфaльсЬкиlvl MиpoIш Фpaнцiя тa IIIвeцiя були гapaнтavlи
yстpolo Cвящeннoi Pишrськoi iмпepii нiмецькoi нaцii. Beликa кiль-
кiсть князiвств пepeбyвaлa IIa Утpимaннi IIaзBaIIиx Bище .цep}Iсaв'

вoлoдiнHя австpiйcЬкиx
габсбypliв У 1521 p

тepитopгi, пpиeднaHi дo вoЛoдiHЬ
габсбуpriв 3a пpавлiння:

Фepдiнaндa I (1 521-1564 pp )

Лeoпoльдa | ( l657-1705 pp )

тepитopii' пpиeдHaнi дo
вoлoдiHЬ габсбypriв пpoтягoм
хv||l ст.

Kopдoни Aвстpiйоькoi мoнapхii
габсбУpriв y 1780 p.

&]= вoлoдiння гoгeнцoллepнiв
1 .:i Уxv|cт.

тepитopii, пpиeднанi Ao вoЛoдiHЬ
Гoгeнцoллepнiв

пpoтягoм xv|l ст

пpoтягoM Хvl|| ст

пpoгoлoшeHня пpyссЬкoгo
кopoл|вства

KopдoHи пpycсЬкoгo
кopoлiвствa B 1795 р

KopдoHи свящeннoi PимсЬкoi
_ iмпеpiiвдpУгiй пoлoвинi

xv||| cт.
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a тaкoж{ Aнглii. HaйбiльIшиMи дepхtaBaшIи iшrпepii бyли Aвстpiя,
Бpaндeнбyp/.Пpyссiя, Caксoнiя, Бaвapiя.

Eкoнoмiчний poзвитoк нiмeцькиx зeмeль. Пoлiтичнa poздpoб-
лeнiсть Hiryreччини пotllaчaлaсЬ IIa poзBиткy ii гoспoдapсTвa.

ПepeмiщeнIlя oсI{oBIIиx TopгoBeлЬIIиx пrдяxiв в AтлaнтичtEутiт oкeal{
IIpиtBeлo ,цo зaIIeIIaдy нiмeцькиx мiст, щo paнiпre пpoцвiтaли' peмe-
сeл Toщo. Cпyстorпливa Tpидцятилiтня вiйнa вiдкинyлa нiмeцькi
зeмлi зa piвнeшr eкoнoмiчнoгo poзBиткy дaЛelсo нataд. Itpaiнa булa
пoгpaбoвaнa й лeжaлa в pуiнax. Mopськe yзбepeжэкя тa гиpлa нaй-
вaэкливirпиx piнoк (Peйнy, Eльби тa iн.) кoЕтpoЛIoвaлa IIIвeцiя.

3a тaкиx yмoв oсIroBIIиМ дJIсepeЛoiu пpибyткy для нiмeцькиx
.цep,Iсaв бyлa зeмля' IIa якiй виpoщyвaBся eдинtтiт eксПopтIIий тo-
Bap - xлiб. Iз шIeтolo збiльrцeння.виpo6нlтцтвa тoBapнoгo хлiбa княrji
згal{flЛи сeляII iз зeмeль, poзIIIиpIoBaли плoщi opllиx BeNIeЛЬ' збiль-
IIIyBaЛи IIaI{щиIry. У тaкий спoсiб.y бiльrшoстi нiшreцькиx кпязiвств
вiдбyлoся пpикpiплeIIIIя сeЛяIl дo зeмлi. 3aнeпaд тopгiвлi, peмeсJla'
a вiдпoвiдIlo - мiст пpизвiв дo збepeEсeIIIIя цexoвoi систetlги.

У пepIпiй пoлoвинi ХVIII ст. гoсIIoдapсЬrсe )Iсиття в нiмецькиx
teMJIяx дeщo пo,IсBaBилoсь. Пpoтe цeнтp eкoнoмiчнoгo пiднeсeння
зoсepe.цEсуBaBся нe в мiстax' a B сiльськiй мiсцeвoстi. Tyт з'явилися
пeprпi ,мaнyфaктypи.

Bутникли й великi дepжaвнi мaнyфaктyPи, Щo виpoбляли в oс-
IloBlloмy вiйськoвy пpoдyкцiю (гapшraти, pyrшницi, сoлдaтсЬItий oдяг,
aмyнiцirо тa iн.).

Cшстeмa yпpaвлiння iмпepГi Гa6<6ypfiв. Eкoнomiчний poзвитoк.
Пiсля BeстфaльсЬttoгo l\[иpy aвстpiйськi Гaбсбypt'и, Ятxi, як згa-

дyBaЛoсЬ' 6улvт fт iмпepaтopaми Cвящeннoi Pимськoi iмпepii нiмeць-
кoi нaцii, вoлoдiли epцгepцoгсTBaшIи Aвстpierо, ТТT1ipi€'Io, Tipoлeшr,
Пiвнiчнo-3axiднoro Угopщинoro i щe IIи3I{oIо тepитopiй. ,{o кiнця
xvIII ст. вoлoдiння Гaбсбypt'iв зIIaчнo збiлътllутлися. oсoбливiстro
вoлoдiнь aвстpiйськиx Гaбсбypt'iв бyлo Te' щo кpiм aвстpiйцiв, тyт
JI<иIJIиI чeхvI, сЛoBaки' xopвaти' yгopцi, iтaлiйцi тa iн. Усi нapoди
poз1vloвляЛи piзнитuvт Moвatlrи' g.aЛur сaмoбyтнтo }сyлЬTypy' звичai.
IСorrснa iз зeмeль вoлoдiнь Гaбсбypt'iв fr<vIЛa зa свoiпrи зaкoIIaMи' Ma-
JIa BЛaсIIy кatнy i свoгo гoЛoBIIoгo мiнiстpa - кal{цлepa, збepiгaли-
ся стaIIoBo-пpe'цсTaBницькi зiбpaння (нини) iз мiсцeвиx ДBopяII'
дуxiвництBa' гopo/цян. Чини taTвepд,IсyBaли IIo/цaтки з I{aсeЛeIIIIя.
Moнapxiro Гaбсбypt'iв дЛя зpyчIloстi нaзивaroть Aвстpiеro, xoчa IIa
тoй чaс Aвстpiя бyлa лиrпe oднiero зi склaдoвиx дep}IсaBvI, ЯI<a :нaЗИ-
вaлaся <(спaдкoBими вoлoдiIIIIяl1Iи aвстpiйськoгo toпfiy Гaбсбypt'iв>.
IСaтoлицькa цepЕсBa MaЛa вeличeзний BIIЛив y сyспiльствi. Пpoтeс.
TanаTvI пepeслiдyвalIuIсЪ. F

Bиникнeння Aвстpii як бaгaтoнaцioнaльнoi дeprкaви бyлo пoв,я-
зaIIe t aгpeсiеro тypкiв y eвpoпi. Aвстpiя cTaJIa тишt бap'eporvr, який
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TypeцЬкi вiйськa IIe зшIoгли пoдoЛaTи' xoчa BOIIи IIe-
oДI{opaзoBo бpaлтт в oблoгу Biдeнь.

Eкoнoшriчний poзвитolt oкpeшIиx вoлoдiнь бyв
piзнишr. HaйбiльIп potвиIIeIIими 6ултт BЛaсIIe Aвстpiя
тa Чexiя, нaйвiдс1aлiпrишrи - Tipoль тa Угopщинa.

B Aвстpii тa Чexii potBиBaлoся цexoBe pevleсЛo'
стBopIоBaЛися мAнyфaкTypи. Meтaлypгiя й oбpoбкa
ryreтaлiв бyли пpoвiцTтиINILт гaЛyзяl\[и. Miстo Biдeнь нa-
пpикiнцi ХVII ст. нaлivyва.пo 100 тис. rrtитeлiв. Уpяд
пpoBoдиB пoлiтикy шIepкaIIтиЛiзму, спpияB potвиткy
влaснoi пpolvlисЛoBoстi, oсoбливo вiйськoвoi. 3aбopo-
IIяЛoся BивoзиTи 3a кopдoн MoIIeти' oбшrertсyвaлoся
BBeзeIIIIя тoвapiв.

Aгpapнi вiднoсини виpiзнялися нeaбиякorо
стpoкaтiстrо. Taк, y Tipoлi сeляI{и-гopцi бУли oco6утe,-
тo вiльнипши; у Чеxii, Угopщинi, Cлoвauнинi.сeляни
бyли кpiпalсarvlи; в Aвстpii - фaктиuнo вiльними.
3aлeакнo вi.ц стaнoвиIцa сeЛяI{ BизIIaчaлись i ixнi пo-

oсмaнськa iмпepiя, Фpaнцiя, a tгo.цoПll - Пpyссiя.
Пopaзки й пoчaтoк зaIIeIIaдy oсшraнськoi iшrпe-

pii спpияли poзIllиpeннro'i зryriцнeннro вoлoдiнь aвс-
тpiйськиx Гaбсбуpfiв. Taк, y 8-0-тi pp. ХVII ст. BoIIи
oвoлoдiли мaйrкe всiеro Угopщинorо.

Baнeпад iспaнськиx Гaбсбyp/iв IIepeтBopиB aв-
стpiйськиx IIa BaгoNIий чинник евpoпeйськoi пoлi-
TИI<И. Aвстpiя BстyIтиЛ Фpaнцii
3a пaIIyBaIIня в €вpoпi. лa вiйнa
зa iспaнсьItу сIIa/цщинУ Iспaнсь-
кi Hiдepлaнди (Бeльгirо), Heaпoлiтaнськe кopoлiв-
cTBo' oстpiв Capдинirо тa мiстo Miлaн. Aвстpiйськi
Гaбсбypfи ДoсягЛи нaйвищoi MoгyтIIoсTi. Haстyпнi
30 poкiв бyли тяжскутTwvI t1IЯ дep}Iсaви. Пoстiйнi вiй-
I{и IIpoTи Фpaнцii, Iспaнii, Typeuнини вuтcнanкили Ii,
BoIIa BTpaTиЛa чиivlaлo вoлoдiнь. Гaбсбypзькa iмпepiя
IloчaЛa слaбнyти. Hoвий y/цap чeкaв нa нei з бoку
Пpyссii.

Гepб Гaбсбypriв

|мпepaтpИця
Mapiя-Tepeзiя

|мпepaтop Йoсиф ||

Пopяд iз зoвнirшнiми пpoблeNIaNIи llaporтaЛи й внyтpirпнi. Taк,
y 1679-1680pp. тpиBaлo пoвсTaIIIIя в Чexii, y 1703-1711 pp. 

--.
IIoвстaнIIя в Угopщинi пiд кepiвIIицTBorvI Фepeнцa II Paкoцi; oбидвa
3a8II€tЛи Ilopatки.
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За всю 650-piннy iстopiю Гaбсбypзькoi династii Mаpiя.Тepeзiя 5yла сдинoю жiнкoю
нa пpeстoлi iмпеpiT. ii poзyм, oсвiтa, пpиpoднi здrбнoстi BiIKлИKaлIA зaxoплeHнЯ i дpyзiв,
i вopoгiв. ПpyсськиЙ кopoлЬ Фpiдpiх ||, який бyв oдним iз ii гoлoвних вopoгiв,
MУсv|в BИзI+aтИ, щo вoнa к...poбить чeстЬ яK свoТй стaтi, тaк i пpестoлу, якиЙ пoсi-
дае>. Бiльша ЧaстИнa пpавлiння Mapii.Tеpeзii бyлa пoв,язaнa з вiйнaми: спеpшy
Boнa зMyшенa 6yлa зaxищaти свoТ пpaBa нa гIpeстoл y вiйнi зa aвстpiйськy спaд-
щинy. пoтiм бpати yvaсть y Ceмилiтнiй вiйнi та y вiЙнi за 6aвapськy сгlадщиHy
(1778-1779), Сaмe yнасть y циx вiйнаx i спoнyкалa iмпepатpицю peфopмyвати
свoю apмiю. Beликi змiни бyлo здiйснeнo Й y внyтpiшньoмy життi iмпepii. Mаpiя-
Tepезiя мaла ,|6 

дiтeй, нaйвiдoмiшими з яких були Mарiя-Aнryaнeттa - Kopoлeва
Фpанцii, стpaчeнa paзoм iз чoлoвiкoм Людoвiкoм ХV| пiд нaс ФpaнцyзькoT peвo-
люцii кiнця ХV|lI ст., тa Йoсиф ||' якиЙ 3астyпИв свoю матip на пpестoлi.

Mаpiя-Ъpeзiя тa Йoсиф ll. oсвiчeний а6сoлюти3foi. fliсЛя сшrepтi
Itapлa УI 7740 p. y Cвящeriнiй Pиштськiй iмшepii нe бУЛo сПa/ц-

кoeNIця IIpeсToЛy зa чoлoвiчoто лiнirro. HaступrrицеIo iMпepaTopa сTa-
Лa йoгo 23-piннa .цoIIЬкa Mapiя-Tepeзiя (1740-1?80 рp. ). Iй oдpaзy
/цoBeЛoся BсTyПlITи в бopoтьбy IrpoTи ПpeTeIIдeI{тiв нa ПpeстoЛ (вiйнa
зa aвстpiйсЬIсУ сПa.цщиIIy 1т4o-I74B рp,). }Z вiйнi пpoTи Aвстpii
Е.ИcTУПurЛuI Бaвapiя, Фpaнцiя' Iспaнiя, Пpyссiя. Aвстpiю пiдтpимaлa
Aнглiя. Biйнa taкiнчиЛacЯ' тILДIIИIaI{IIяM Axeнськoгo Mиpy (174s p.).
Heзвarкarочи нa скpyTIIe сTaIIoBIIще, Mapiя.TepeЗiя Зlvloг Лa ЗaхuIсTvITuI
сBoe ПpaBo, aле Aвстpiя втpaтилa Ciлезirо' I-{е згoдoм ПpиЗBeЛo Дo
I{oBoi вiйни __ ОervrилiтIlЬoi.

Mapiя-Tepeзiя зaпoчaTкУBaлa в iмпepii peфopшIи B дyсi oсBiчe-
Iroгo aбсoЛIoTи3MУ.

Cлiд зayвa}1<uIT|I,) що шraйrкe всi peфopми' IIpoBeденi Mapiеlо-
Tepезirro, бyли пpoдикToBalri ri пpaгнeнняшr вiдстoяTи €.цнiсTЬ сBoix
вoлoдiнь. Iз rцeтorо пoсиЛеI1Ilя цeIlTpaльIroi влaди бyлo ствopeнo ,{еp-
}IсaBIIy patУ i1 I-{eнтpaльнvтf,т. cуд, ЗaЕ.Д,flк'Ll чoMy Bся псiвнoтa BJIaДuI
зoсеpeдиЛaся B pуIсaх iпlпepaтpицi. Aвстpiя i Чеxiя буlllт o6,eднaнi
пiд влaдoro o.цIloгo кal{цЛepa. .[ля успiIпЕIoгo BеДeIIня вiйни ПpoTи
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сyцeplrикiB бУлo t.цiйснeЕo вiйськoву peфopмy. Bepбyвaння нaйNIaн-
цiв зaмiнили peкpyтсЬt{иMи нaбoparyIи, щo дaJIo мorтtливiсть збiльrши-
ти apмirо вiд 108 тис. lцo 278 тиc. вoiнiв. Булo yнiфiкoвaнo сисTe-
ryIy [oдaткiв - зaпpoBaд}fielro зaraльний IIoдaToI( нa пpибyтoк' який
сПлaчуBaЛи всi BepсTBи сyспiльствa, лiквiдoвallo BIIyтpiIпнi ryrитнi
Iсopдolrи. Ceлянaм lаataJIИ llpaвo BиIсyПoByBaти ixнi нaдiли, ЦaI{щиIIy
oбмerкили TpЬoмa .цIIя}4и IIa Tи)Iс.цeнь. Булo Bиtalro цивiльний (<.Te-
peзiaнський кoдeкс>) i кpимiнaльний (<Tepeзiaнськa Henлeзiдa>) кo-
Дeкси. 3дiйснroвaЛися зaxoди t poзBиTкy oсвiти: бyлo зaпpoвa/ц}IсеHo
зaгaльIIy rпкiльнy oсвiтy й вiдoкpeшrЛello шIкoЛy вiд цepкви.

oсвiчений a6coлютизм 6yв явищем зaгалЬнo€вpoпeйським. Йoгo змiстoм 6yлo
знищeння a6o пеpетвopeння (згopи) нaй6jльш зaстapiлих фeoдaльниx пopядкiв.
Мoнapxи, якi здiйснювaли цю пoлiтикy, зoбpaжyвaлИ свo€ пpaвлiння яK сoюз Ko-
poлiв i фiлoсoфiв. Taкий вapiaнт дepжaвнoi пoлiтики виник гiiд 6eзпoсepеднiм
впливoм iдeй Пpoсвiтництвa. Клюvoвoю в пoлiтицi oсвiнeнoгo aбсoлютизмy стaлa
iдея пеpeбyдoви дepжaвИ (нa poзyмниx зaсaдаx). |з цьoгo випЛивaлo' щo iснyю-
яиЙ устpIЙ деpжави, Bлади, систeмa вiднoсин y сyспiльствi мaли 6ути пepеглянyтi
i в paзi пoтpе6 змiненi з тoчкИ зopy ix дoцiльнoстi нoвими yмoвaмИ. Hа чoлi
BсЬoгo цЬoгo пpoцeсy мaв стoяти <мoнapx-фiлoсoф>. У пpaктиннiй плoщинi oсвi-
чeний a6сoлютизtЙ Bиpажaвся в пpoBедeннi aдмiнiстpaтивниx pефopм, o6межeннi
впливy цepкви, 3aпpoвaджeннi системи деpжавнoi oсвiти, yпopядкyвaнHi системи
пoдaткiв. змiнаx стaнoвищa деякиx пpoшapкiв сyспiльствa тoщo.

3нaчнo бiльrпoгo У пpoBeдelrнi peфoprvl

.цoсяг син Mapii-Tepeзii Йoсиф II (17s0-
1790 pp.). Biн бyв oсвiчeнorо i poзyшrнoro лrо-
,циIIoIo' BиxoBaIIoIo нa iдeяx ПpoсвiтницTBa.
Йoсиф taмисЛив IЦиpoкy пpoгpaмy peфopшr,
якi ryraли зpoбити }t(итTя пiддaниx ЕсpaщиM.
Biн yдaвся /цo пoдaльIIIoгo пoсиЛeIIня цeн-
тpaльнoi BJIaДИ. Булo скaсoBal{o IIpaBa IIpo-
вiнцiйниx сTaнoBиx збopiв, I]oсиЛeIIo BЛaдy
кaнцлepiв' якиx IIpизIIaчaB iмпepaтop, ypiв-
нeнo B IIpaBax yсi зeмлi, y суДax тa aдпliнi-
стpaцiяx зaпpoBaд}кeнo нiшreцьку MoBy.

Balкливишrи peфopплaNI|4 cTaJIИ цepкoвнi.
Йoсиф пpaгIIyB пiдкopити сoбi цepквy й пo-
cJIa6ИTv| ii вплив нa сyспiльствo. Biн ПoсTa-
IIOBиB' щoб ПaпсЬкi yкaзи й poзпopя/цEсelllrя
oIIpиЛIoДIIIовaЛися лиIIIe ta Згoдolo УPяtУ'
a uepнeнi opдeIlи бyли пiдпopя,цЕсoвalli rvriс-

цeBип[ rIIисItoпaNI; скopoTиB кiлькiсть MoIIaс-
тиpiв i тeнцiв. Кoнфiскoвaнi зeмлi тa МaйIIo
бyлo пpoдaнo' чaсTинy дoхoдiв спpяvIoBaIIo
нa poзвиToЕс oсBiTи. I{epкoвнi rшкoли бyлo
пepeopieнтoBallo нa свiтське IIaBчaIlня й пiд-

3yстpiн Йocифa || i poсiйськoi
iмпepaтpицi Kaтepини ||
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Ilopя.цкoBaнo <Bищiй IIaBчaлЬЕiй кoryriсii>. 3perштoro вiн нaвa,*сився
IIa BTpyчaEIlя У внyтpirшнrо стpyкTypy кaToЛицьItoi цepкви й нaвiть
змiнив деякi o6pяди.3a йoгo пpaвлiння бyлo видaнo нoвий збipник
зaкorriв. У 1781 p. бyлo скaсoBaIIo oсoбистy зaлelкнiсть сeЛяII.

Пpoвeдeнi Йoсифoм II peфopIvlи BvII<ЛuIКaJIuI rшиpoкий oпoзицiй-
ний pyx. Ceлянськorо peфoprvloro бyли IIeBдoBoЛeIIi пoшrirцики, ocoб-
ЛиBo yгopськi. Peлiгiйнa peфopМa спpичинилa кoнфлiкт iз Пaшoro тa
IIoBсTaIIIIя в Бeльгii. Aдмiнiстpaтивнi peфopми ЗaгoсTpили пpoтиpiн-
чя мiltс нapo.цaми iшrпepii. Зperптorо нaпpикiнцi свoгo пpaвлiння вiн
скaсyBaв свoi peфopми, кpiм сeЛ.яIIсЬIсoi тa ввeдeнoi вipoтepпимoстi.
<.Я мaв IIeщaсTя 6aнити, як yсi мoi плaни pуйнyroтьсЯ), - сItaзaв
IIepeд сNIepTIo Йoсиф II.

Iмпepaтop Йoсиф II, як i кopoль Пpyсcii Фpiдpix II тa lСaтepи-
нa II в Poсii, бyв oднишr iз нaйвизнaчнirциx IIpеtсTaBIIикiв oсвiчelloгo
aбсoлroтизшry.

lз листa пPинцa дe Лiня iмпepатpицi Кaтepинi ll. Йoгo немaс 6iльшe, гoсyдa-
pиня; Йoгo немас бiльшe, гoryдapя, якиЙ po6ив несть yсiм людяM, i людини, якa
щe 6iльшe po6ила несть yсiм гoсyдapям. l-{eй зaпaльний дц згaс, нaче BoгoнЬ, щo
дoгopiв; i це енepгiЙне тiлo затиснyтo сepeд чoтИpЬox дoщoк, якi не дають йoмy
пoвopyxнyтИся' Я 6ув oдним iз тиx чoтиpЬox, xтo пpoвoдив Йoгo дopoгoцiнний
пpaх, пepенiс йoгo дo Кaпyцинськoгo MoHaстиpя...Йoсиф || пoмеp стiЙкo, як i жйв:
мeтoдинний дyХ Hе залицJив йoгo нi нa пoчaткy' нi нaпpикiнцi життя. Biн кepyваB
пpoцeсiсю, якa Maлa сyпpoвoджyвaтИ святе пpичaстя, яKa пpинeслa йoгo дo смеpт-
Hoгo oдpa. Biн пiднявся, щo6 дiзнaтися, чи всe бyлo тaк, як вiн poзпopядИвся.'.

Пpo pешry гoсyдаpИHя, сKaжy Baм, нa сopoм людствy,-щo я банив смepтЬ
чoтИРЬox вeЛикиx мoнapxiв: пpo HИx пoчинaютЬ цJкoдyвaти лише чеpeз piк пiсля
iiньoТ смepтi; пеpшi шiсть мiсяцiв спoдiвaються, a pештy _ Kp|Ат|АKУють. Тaк сaмo
булo, кoли пotvlеpлa Mapiя.Tepeзiя. Люди кeпськo yсвiдoмлюють, якoТ втpaти вoнИ
зaзнaли. floпитливi, бaйдyжi, нeвдяннi iнтpигaни пepeйнятi нoвим цapюBаt|ням.
Лишe нepeз piк мандpiвник сKaжe: <Якe пpекpaснe oблaшryвaння шкiл, лiкаpень,
в,ЯзнИцЬ i oсвiти!>. Мaнyфaктypист: <Якe зaoхoчeнHя!>r. Piльник: <<Biн сaм пpaцю-
вaв>. €peтик: <Biн 6yв нaшИм зaxИсникoм). Гoлoви всiх вiдoмств i нaчaльники всix
yстaнoв скaжyтЬ: <Biн бyв нauJиt\.,l пep]llиlvl слyжбoвцем i вoднoнас нaшим кepiвни.
кoм>. Мiнiстpи: <Biн yбив сe6е зapaди деpжaви, пеpllJим пiддaним якoi, зa йoгo
слoвaми, вiн 6yв>' Хвopi скaжщь: <Biн пoстiйнo вiдвiдyвaв Haс>. житeлi мiст: <Biн
пpиl(pасиB нaшe мiстo мaйдaнaми тa бyльвapaми>. Ceлянин i слyгa теж скaжyтЬ:
<Mи poзмoвлял|/| з |t|АЩ кoли xoтiли>. Бaтьки poдин: <Biн дaвaв нaм пoрaдиu. Йoгo
oтoчeнHя скaже: <Biн 6yв вiддaним, лlo6,язH|А^^, пpи€мнo гoвopив; йoгo poзмoви
6ули тaкi, щo зaпaмЪтoвУBaлИсьi iз ним мoжнa 6yлo щиpo гoвopитЙ пpo все).

Яким pепpезeнтyвaв iяк oцiнювaв Иoсифa || пpинц дe Лiнь? Як ви oцiнюетe
oqo6y Йoсифа || тa йoгo peфopми? Biдпoвiдь oбrpyнтyйтe.

7

Пiднeсeння Бpaндeк6yp3Ькo-пpyccЬкoТ дep)кaBи. f[igдg Beстфaль-
сЬкoгo Ivlиpy oсIroBIIi Boлo,цiнI{я бpaндeнбypзЬк-иx кypфlopстiв

cкЛataЛvIcя t чoTиpьox чaсTиH: Бpaндeнбypfa, Пpyссii (дo 1657p. пe-
peбУвaЛa y вaсaлЬIliй зaлerкrroстi вiд Пoльщi), Cxiднoi Пoilгеpaнii,
гepцoгсTBa lСлeвe, poзтaIIIoBaI{oгo IIa Peйнi.
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Чepeз зeмлi Бpaндeнбypзькo-Пpусськoi дep-
)кaBи IIpoЛягли oснoвнi тopгoBeльIli rшляxи (пe-
peвшItнo pivкaшrи) з ЦilцeччиIlи /цo Бaлтiйськoгo
тa Пiвнiчнoгo мopiв. oт}rсe, шraйпсе вся xлiбнa
й пoсepeдницЬкa тopгiвля з Aнглierо тa Гoллaн-
дiero oпинuIJIacЯ. B pylсaх бpaндeнбypзьIсoгo Iсуp-

фropoтa. I.{е зyмoвилo eкoнolvliннe пiднeсeHIIя циx
вoлoдiнь.

oсoбливo IIIBи.цIсo пpoцeс пoсилeIIIIя Бpaн-
дeнбypf-Пpyссii вiдбyвaвся зa пpaвлiI{IIя кyp-
фropстa Фpiдpixa-Biльгeльмa (].640-1688 pp.).
Biн бyв здiбним пoлI(oBotцeм i пoлiтиI(oм' зIIaB-
cя fт. нa гoспoдapсьItиx сIlpaвax. ПpoгoЛoсиBIIIи
y свoix вoлoдiнняx вipoтepпиryriсть i пiльги для
пepeceлeнцiв, кypфrоpст дotuiгся пepeселeIII{,я
знaчнoi кiлькoстi квaлiфiкoвaнoi poбoнoi си-
ли: фpaнцузЬIсиx гуfeнотiв, гoллaндцiв, eвpeiв,
нiмцiв iз пiвдeннoгo зaxoдy. Poзгopнув poбoти
з бyдiвництBa кal{aЛiв, oсyrшyBaI{IIя бoлiт, щo
збiдьrцилo кiлькiсть IIpидaTIIих для piльницTBa
зeмeлЬ i пoкpaщиЛo TopгoBeльнi вiднoсини з Aн-
глiero тa Гoллaндiетo. У сфepi тopгiвлi й пpo-
MислoBoсTi пpoвoдилaся пoлiтикa NlepкaЕтилiзмy

BeликиЙ геpб Пpyссii

(зaxистy внутpirшньoгo pинкy).
3aснoвувaлися дep}rсaвнi мaнуфarстypи. Haвiть в'яtницi бyлo пe-

peтBopеIro нa мaйстepнi. 3aбopollялoся BиBeзенIIя lvloнeT (сpiбниx, зo-
лoтиx). Haтуpaльний пoдaтoк зarvriнили гpoIIIoBиM. Cистeму збиpaння
пoдaткiв бyлo впopя/цIdoBallo. Ha дepaкaвнiй слyrкбi встaнoвлIoвaЛaся
сyBopa дисциплiнa. Усi цi зaxoди cЦpvIЯJIuI стBopeннIо мiцнoi фiнaн-
сoвoi систeми й сиЛьIIoгo вiйськa (30 тис. вoiнiв)'

У 1657 p. Фpiдpix-Biльгeльшr дoIlпiгся IIpиIIиIIeння вaсaльнoi зa-
лeэrснoстi Пpyссii вiд Пoльщi. Йoгo син Фpiдpiх I (1688-1713 pp.) зa
yчaсTь y вiйнi ta iсПaЕсЬкy сIIaдщиI{У нa бoцi iшrпepaтopa oтpиIvraв вiд
IIЬoгo TиTyЛ кopoЛя Пpуссii. I.{я пoдiя tгoдolvl .цaЛa IIpиBiд пpyсськишr
I{opoЛяlvl poзIIIиpIoBaти свoi вoлoдiння.

,Цля здiйснeнIIя циx плaнiв пoтpiбнo бyлo вeликe вiйськo, a oт-
хсe, i знauнi кorпти для йoгo УTpиNIaIIIIfl. Toму кopoлЬ Фpiдpix-Biль-
гeльDI I (1713-1740 pp.) пiд нaс сBoгo пpaвлiння taпpoвaдиB сyBopy
екoнoмiro: зrvIeнIIIив дo мiнiмyмy кiлькiсть llpидвopниx i BиTpaти кo-
poлiвськoi сiм'i, сttopoтиB poзшripи пeнсiй /цBop,яIIaNI' пpolцaв зiбpaнi
бaтькotш IсoшIтoBIIoстi, ствopиB сrvryгy вiйськoвиx пoсeлellЬ' te ceJIuI-

лись oзбpoeнi кoлoнicTvI, tJIЯ' якиx гoЛoBIIoIo BиI{aгopotolо зa
бyлa сaмa зeNIля. 3aвдяки TaкишI taxoдaryI кiлькiсний склaд
бyлo дoвeдeнo /цo 80 тис. oсiб. B apмiI IIaсaд}кyвaJIaся сyвopa дис-
циплiнa (знaмeнитa <пpyссьtсa ryIУпIтpaD). Пpoтe нayrсa i мистецтвo
IIoсTyIIoBo taнellaдaли.
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тEMA V|l|. ДoБA пPoсB|тHИЦтBA

oсвiчeний а6сoлютизм. Фpiдрix ll. Cтaвrпи кopoЛeп[' Фpiдpiх II
(Iт40-Iт86 pp.) пpoдoB}IсиB пoлiтику сBoгo бaтькa щoдo збiль.

IIIeHIIя вoлoдiнь Пpyссii. Biн oдpaзу }к, BсTyпиB y вiйнy ПpoTи Aвстpii
й зaхoпив бiльrшу чaстиIIy Ciлeзii.

Biйнa ПepеTBopилa Пpyссiro IIa Bпливoвy eвpoпeйсьIty lцep)IсaBy'
i Фpiдpix II винorшyвaв нoвi зaгapбницькi плaни. У 1756p. вiн yк-
лaB сoloз з Aнглiеro' якa B)Iсе IIе poзглядaЛa Aвстpirо яЕс ПpoTиBaгy
Фpaнцii в €вpoпi. Boднoнaс Aвстpiя УIсЛaЛa сoroз iз Фpaнцieю. Taк
y eвpoпi уTBopилися двi кoaлiцii, пpoтиpiння мirк якиrvrи пepepoсЛи
в Cемuлimню вiЙну (1756-1763).

Ceryrилiтня вiйнa нe зшriнилa кapти €в-
poПи. Пpyссiя IIе ЗlvloГЛa здiiтcнити свoix зa-
гapбницькиx плaнiв. Aлe в Hiуreччинi вiйнa
пiднeслa flpyссiro нa piвeнь Aвстpii. I.{е дaлo
зшroгУ Фpaнцir тa Poсii сTaTи apбiтpaми в су-
Пepeчкax ryriэк ними. A зa toгoBopoм LT79 p.
Poсiя сTaЛa гapalrToм BeстфaльсЬкoгo Ivlиpy.
oтхсе' пpoцeс oб'еднaння Hiмeччини бyлo зa-
TpиМalro бiльшr як нa 100 poкiв.

Фpiдpix II нe зaлитпaв спpoб збiдьrши-
Tи Tepитopiro Пpyссii. У Iт,|2 p. вiн paзoм iз
Poсiero тa Aвстpielo B3яB yЧaсTЬ y IIepшIoMy
пoдiлi Пoльщi. Пiсля цьoгo Фpiдpix II пo-
BepIIyBся /цo сBoгo зaxoIIЛeHIIя лiтepaтyporo
Ta шIисTeцTBolvI. Biн нaписaB чиплaЛo Мytич.
ниx твopiв i листiв дo фiлoсoфiв. Ha IIoчaTкУ
сepпIIя 1786 p. Фpiдpix II виpirпив yЛaIIITувa-
Tи oгЛяд свoiryr вiйськaшr y Пoтсдaшri, щo ви-
яBиBся ПpoщaHIrяNI стapoгo lсopoЛя. Пiд uaс
oгЛяty Пoчaлaся ЗIIvIBa; Фpiдpix зaстУдиBся
й нeвдoвзi IIoMep.

3 iм'ям Фpiдpixa II пoв'язaний пepioд
ПpoсвiтницTBa B нirvreцькiй iстopii. Haслiду-
Ioчи ToгoчaсIIy 1шo,цУ' вiн бyв IIpиxиЛьIIиIсol\{
BидaTнoгo пpoсвiтитeля Boльтepa' ЛисTyBaBс'fl
з IIиIvI' нaвiть taпpoсиB дo сeбe. Пpoтe oсTaII-
нiй rпвидкo збaгнув, щo зaxoпЛeння iдeями
ПpoсвiтницTBa B кopoЛя булo повepxoвиM.
Toй пpaгнyв лиIIIe oдIroгo - збiльrпиTи Te-
pитopiro Пpyссii.

Фpiдpix Taкoхt дбaв пpo poзвитoк piль-
IIицTBa i пpoшrислoвoстi (oсoбливo вiйськoвoi).
Biдкpивaлися бaнкиn будувgлися кaI{aЛи'
IПляxи' здiйснroвaЛoся зIIaчнe бyдiвництвo
в Бepлiнi тa Пoтсдaмi.

Фpiдpix BeликиЙ y вiйс.ькoвoмy
тa6opi

Пpyсський мyшкeтеp i гpенaдep
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5 21. Hiмецькi деpжaви y XV||| ст.

3aпpoвaдэкУIoчи pефopшIи, ItopoЛЬ IIe зMiI{IоBaв сoцiaльнoi стpyк-
тypи сyспiльстBa. flвopяни ЗaЛИтJIaIIИcя пaнiвнorо BepсTBoIo. Biн yвa-
}IсaB' щo .цBopяI{и - eДИ:нa oпopa apшrii, a apмiя - цe гoЛoвHe.

,(ля пoкpaщeнI{я сTaIIoBищa пoмiщицьItиx сeЛ'яIl вiн пpoвiв нe-
зIIaчнy pефoprvly в Пolrrеpaнii: зaбopoниB згaI{яTи сeЛяII iз зeIvrлi тa
зa6иpaти ix нaдiли. Фpiдpix II бoявся, щo зvriни B стaIIoBищi сeлян
пoзбaвлять йoгo apшriro pекpутiв.

Пpoтe сTaIIoBищe дep}IсaBIIиx сеЛяI{ пoкpaщиЛoся. Boни oTpимa-
Ли пpaBo вoлoдiти зеMЛeIo й пepeдaвaти ii y спaдolt. I{я peфоprvlaбулa
пpo/цикToBaIIa пpaгнeI{I{яM' щoб y кparнi IIе tryIeнIIIУBaЛaсЬ кiлькiсть
тиx' xTo сIIЛaчУe IIoдaTки.

Biн шiклyвaBся IIpo poзBиToк вищoi, чaсTItoBo - сepeдIlЬoi oс-
вiти. У 1763 p. бyлa зaпpoBa/цE(ella зaгaЛьIla oбoв'язкoвa пoчaTкoвa
oсвiтa, пpoTe ii якiсть бyлa зaнaдTo IIизЬкoIo.

Bиснoвки

ГIiсля Tpидцятилiтньoi вifтни Cвящeннa Pимськa iIvrпepiя нi-
мeцькоi нaцii зaлиIIIaЛaсЬ poздpoблeнoЮ дep}IdaBorо. Haймoгyт-
нirшишrи з нiшrецькиx .цep}IсaB були Aвстpiя тa Пpyссiя.

У xvIII ст. пpoвiдI{olо гaЛyззIо eкoIIoMiки нiмeцЬкиx teryIeJIЬ

зaлиIIIaЛoся сiльськe гoспoдapсTBo' якe Ilepe)ltиBaлo пеpioд пiд-
HeсeнIIя.

У ХVIII ст. Пpyссiя нa чoлi 3 ви,ца.TIIиtvr lvloнapxo1\[-IIoЛкoBoдцeшI
Фpiдpixoм II здiйснилa спpoбу сIIЛoIo oб'еднaти Hiмevvинy, aлe
зaзIlaЛa IlopaЗки вiд кoaлirдii евpoпeйсьI(иx дep}I(aB.

Aвстpiя, сIdopисTaBIп иcь oc лa6 лeIIIlяM oсryraнськoi iшrпepir, сдpя-
п[yBaЛa свoi зусилЛя IIa poЗIПиpеIIня свoix вoлoдiнь нa схoдi €в-
poпи' ПepeTBopиBIIIись нa бaгaтoнaцioнaльнy .цep}тсaBy.
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тЕMA Vlt|. ДoБA пPoсBIтHИЦтBA

E 3aпитaння i зaвдання
.l . Якa системa yпpaвлiння iснyвaла y Свящeннiй Pимськiй iмпepii нiмeцькoi на-

цii? 2. Haзвiть нaймoгyтнiшi дepжaвИ, щo BxoдИЛи дo склaдy iмпepiT. 3. Якi тен-
денцiТ дoмiнyBaлИ в eкoнoмiчнoмy poзвиткy нiмeцькиx зeмeЛЬ y ХV||| ст.? 4. Щo
BплИвaлo нa poзвитoк сiльськoгo гoспoдapствa нiмeцьких зeмель? 5. Якими
6ули oсo6ливoстi poзвиткy манyфактypнoгo виpoбництвa в нiмецькиx зeм-
лях? 6. fliяльнiсть якиx мoнapхiв забезпeчила мoryтнiсть ПpyссiTзa нaсiв Фpiдpixa l|?

7. Hазвiть пpИчи|.|и виникнeння 6aгaтoнaцioнaльнoi AвстpiЙськoT iмпepiT. 8. |з

кИм вeлa вiйни Aвстpiя пpoтягoм ХV|I-ХVI|| ст.? 9. Якi peфopми 6улo здiйснeнo
Йoсифoм ||?

.lo. |!o зyмoвИЛo пiднeсeння Бpaндeнбypзькo-Пpyсськoi дepжaвИ y XV|l| ст.?
11. ЯкУ poль вiдiгpaли вiйни зa iспaнськy тa aвстpiйськy спадщини в poзBИт-
кy ПpyссiТ? 12. |J-|o спoнyKaлo Мapiю-Теpeзiю дo peфopмaтopськoТ дiяльнoстi?
Якi oснoвнi pезyЛЬтaтИ peфopм?: 13. яKi пpИчинИ кoнфлiкry мiж Aвстpiею тa
Пpyссiсю?

14. CxapaктepизуЙтe дepжaвний лaд Свящeннoi Pимськoi iмпepiT нiмeцькoT нaцii.
15. Пiдгoтyйте poзпoвiдь пpo внyтpiшню та зoвнiшню пoлiтикy Фpiдpiхa ||.

1.6. Cклaдiть iстopинний пopтpeт Mаpii:Тepeзil, Йoсифa || тa Фpiдpixa |l (зa вибo-
poм).

17. чoмy сyчaснИкИ нe спpийняли частинy peфopм Йoсифa ||?

+

*

*
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D

ТEMA lX. Poсlя

s 22. MoскoвсЬкa дepil(aвa Hа 3лаlf,i xv||-xv|l| съ
1. Щo тaкe Cмyтнi нaси? 2. Якy внyтpiшню й зoвнiшню пoлiтикy пpoвaдили пepшi

цapi динaстii Poмaнoвиx?

Пoчaтoк пpaвлiння Пeтpa |. Haпpикiнцi ХVII ст. Moскoвськa дep.
i{сaBa tIIaчIIo вiдстaвaлa в poзBитI{y Bit евpoпeйськиx дep)Iсaв.

Biдсyтнiсть зpУчI{иx виxoдiв дo свiтoвиx тopгoBeлЬIlиx IIIЛяxiв зyмo-
BлIoвaJIa IIaтypaЛьIIий xapaктep гoсПoДapстBa кpaiни.

Haпpикiнцi xvш ст. MoскoBсЬкa. Дep)IсaBa
в eвpoпeйськiй чaстинi мaлa спiльний кopдoн
зi IIIвeцiеrо, Пoльщero, TуpeнчиIIoIо' ICpимсь-
I{иNI xaIIсTBoМ - ii тpaдицiiтнимут сyпepIIиIdaMи
y Cxiднiй тa Пiвнiчнiй €вpoпi. Biйни пpoти циx
кpaiн Moскoвськa tep)Iсaвa Beлa 3 пepeмiнним yс-
пixoм yIIpo.цoв)Iс стoлiть.

BпутpiIпньoпoлiтичнe }IсиTTя кiнця ХVII ст.
вiдзнauaлoся гoсTpolo бopoтьбorо пpидвopllиx
Угpyпoвallь зa влatУ. Пo смepтi Фeдopa oлeксi-
йoвичa в 1682 p. пiсля зalleкЛoi бopoтьби зi
стapшIolo сeсTpolо Coфieю цapський тpoн пoсiв
Пeтpo I (1689-1725 pp.).

Пeтoo I BeликиЙ

Cтaвrши цapeм' Петpo I зiткнyвся t IIpo-
блeмaми, якi зaлипrvrЛuIcЬ йoмy y спaдoк вiд Co-
фii. Tpивaлa вiйнa пpoTи Typeuнини. У 1695 тa
1696 p. Пeтpo I здiйснив дBa пoxoди нa Aзoв -тypeцьIсУ фopтeцю в гиpлi Дoнy. Лишre з дpyгoi спpoби зaBдяItи стBo-
peнoп[y флoтy вiн зyмiв oвoлoдiти фopтeцeю. 3a yмoвaшrи уIdлaдelloгo
з TypeнuиIIoIо пepeшIиp'я Aзoв пepeйтпoв дo Poсii patoп[ iз чaстинorо
yзбepeэrсrтся Aзoвськoгo шropя. Ta цeй yспix aхс нiяк нe виpirпyвaв
пpoблeми Bиxoдy дo Чopнoгo i CepeдзeмIloгo мopiв. '(o тoгo }Iс сo-
Iotн.уть<И Poсii в цiй вiйнi (Aвстpiя, Пoльщa, Beнeцiя, Maльтiйський
pицapсьIсий opдeн) yжсe yклaJIи IvIиp iз Typeuнинorо.

Toдi Пeтpo I дoкopiннo змiниB lIaпp.яrvloк зoвнirrrньoi пoлiти-
ки. Iз цiero шreтoю ta кoptoн бyлo вiдпpaвлeнo <<вeJllt,|се nocoJIьс|TLвoD
(1697-1698 pp.)' to скЛaдy яtсoгo пiд iм'ям yp,я/цIIиIсa Пeтpa Mи-
xaйлoвa увiйrпoв i сaм цap. Пoдopoэк спpaBилa нa Пeтpa I вeличeзнe
Bpaхсeння. Moлoдий цap шIaB нaшлip пepeтBopити Poсirо нa цивi*riзoвa-
IIy дepэIсaBy, пoбyдyвaти шIoгyтIliй флoт i poзгopнyти тopгiвлIо. Пpoтe
для цьoгo тpeбa бyлo вoroвaти IIpoти IIIвeцii. 3нaйrплись i сoroзни-
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Paнoк стpiлeцькoi стpaти.
B. Сypикoв

ки: Caксoнiя (сaксoнський кypфropст Aвгyст II, якиЙ вoднoнaс бyв
i пoльськиlvl кopoлeшI) тa '(aнiя.3aвeprпити <BeлиЕсе пoсoлЬiтBo> fleтpy IIe дoBeЛoся. oтpиvraв.
rши пoвiдoMлeIIIIя пpo зaldoЛoт стpiльцiв, вiн oдpasУ IIoвepI{УBся дo
Moскви i влaпrтyвaB )I(opсTo}сy poзпpaBУ' сTpaTивrпи мaйхсе Tисячy
бyнтiвникiв. Cтpiлeцькe вiйськo бyлo лiквiдoвaнe нallepeдoднi зaплa-
нoвaнoi вiйни пpoти IIIвецii. У 1689-1699 pp. Пeтpo I тepмiнoвo
сфopмyвaв peгyляplle вiйськo зa eвpoпeйсЬким зpatкoМ. Peфopми,
poзпoнaтi Пeтpoм I, знauнorо шriporо були вимyIIIeI{иlvIи' бeз зaздaлe-
гiдь пpoдyмalloгo пЛaI{У. Aлe ix пpoвiднorо iдeerо бyлo пepeтBopити
Moскoвськy ,цep,кaвy нa rvIoгyтIIIo rrepeдoBy кpaiнy.

Пiвнiчнa 'вiйнa (1700-1721). Hiштaдтський миp. Бoйoвi дii poз-
пoчaB дaнcькиfт кopoлЬ Фpeдepiк IV, який oтoчиB IIIBедськy

фopтeцro IIIтpaльзyнд y Пiвнiчrтiй Hiшreччинi. TиIvr чaсoМ iнrший сo-
IotI{ик Poсii Aвгyст II (oднoчaснo сaксoIIсЬкий кypфюpст i пoльський
кopoль) BиpyIIIиB нa Pигy. 34-тисячнa poсiйськa apмiя BиpyIIIиЛa дo
Hapви, щo бyлa oднiеrо з гoлoBIIиx фopтець rпвeдiв y Пpибaлтицi.

IIТ3gдg5кцй кopoль lСapл ХII пepIпoгo Удapy зaвдaв пo ,(aнii,
нeспoдiвaнo oтoчиB Кoпенгafeн i змусив Фpeдepiкa IV кaпiтyлIoBaти.
Пoтiм IСapл ХII сIIpяшIyвaB свoro apмirо (18 тис. вoiнiв) y Пpибaлтикy,
нeспoдiвaнo дЛя poсiян з'явився пiд Hapвoro i зaвдaв iм нищiвнoi
пopaзItи. BиpirшивrшИ, Щo з Poсiero пoкiнчeнo, I(apл ХII виpylпиB .цo

Pттrи, дe зaBдaB llopaзки Aвгyстy II.
Пopaзкa спoIIУIсaлa Пeтpa I дo нeгaйIloгo IIpoBeдeнIIя peфopм.

Poзпoчaлoся ствopеIIIIя peгyЛяpнoi apпrii спoсoбoшr peкpyTсьI{иx IIa-
бopiв. Iз пeвнoi кiлькoстi сeЛflIIсЬI{иx i пoсaдсьIdиx дBopiв бpaли пo
oдIIoшIy peкpyTy нa 25 poкiв.

Кoли BиIIикЛa пoтpeбa B гapмaтax, Пeтpo I нaкaзaв зIIяTи чaс-
тиIry.цзBoIIiв iз цepкoв i пepeплaBuIТvI ix. 3a кopoткий нaс булo вiдли-
тo 300 гapшIaT. У Tyлi тa нa Уpaлi lloчaЛoся бyдiвництвo.мaнyфaктyp,
якi зaбeзпeЧvIJIuI apмilo всiм неoбxiдниvr. [o poбiт нa мaнyфaкTУpax
ПpиписУBaли цiлi сeлa' y якиx пaIIщинy зaшriнIoBaЛи poбoтorо. Ha
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5 22. MoскoвсЬKa дepжaвa нa.злaмi ХV||-XVlll ст.

кiнeцЬ вifтнут Poсiя мaлa 15 Tис. гapl\[aт, бiльrшe нiэк
будь-якa дep)IсaBa €вpoпи. Itiлькiсть apмii бyлa дoвe-
дeнa .цo 340 тис. вoiнiв (iз них 80 тис. peгyляpнoi).

3axoди дaJIи пoTpi1ниil peзyЛЬTaт - poсiяни
oвoлoдiли yзбeperкrкяшr Фiнськoi зaтoки. 16 тpaвня
.1703 p. булo зaвepIIIeHo спopУд}кeнIlя IIa o/цнol\[У З oс-
тpoвiв y гиpлi Heви ПeтpolIaвлiвсЬItoi фopтeцi. Taк
IloчaЛoся будiвництвo шriстa-пopту Caнкт-Пeтepбуpг
(<<вiкнa в eвpoпy>), rvraйбyтнЬoi сToЛицi Poсiйськoi
iмпepii. Чepeз пiвpoкy Пeтepбypг пpийняв IIep[Ie
iнoзeмнe тopгoBeЛЬHe сyдIro. ,(ля зaxиcту шriстa з бo-
кУ l\[opя нa oстpовi y Фiнськiй зaтoцi бyлo зaклaдe-
нo вiйськoBo-l\IopсЬкy бaзy КpoнIпцaдт. II{oб з'rднaти
цeнтpaЛьIli paйoни кpaiни зi стoлицelo' ПoчaлoсЬ
IIIиpoкe бyдiвництвo кaIlaЛiв. I-{e будiвництвo oбiйIп-
лoся дopoгoro цiнoro: TУT' IIa бoлoтЙcтиx бepeгax He.
ви, oнetькoгo oзepa вiд xoлoдy' xBopoб i кaтopаrtнoi
пpaцi зaгитIyЛи ,цeсяTIси Tисяч лroдeй.

Itoли Poсiя здобyвaлa Ilepeпloги' ii сoroзник Aв-
густ II зaзIIaBaB llopaзoк. I{apл ХII зaxoIIиB Baprшaвy
i нa тpoн Peчi Пoспoлитoi пoсадиB сBoгo стaвлeIIиIсa
Cтaнiслaвa ЛeщинеьIсoгo. Taкorтс Biн taxoгIив Caк-
сoнiro i пpимyсив Aвгyстa II пiдписaти Mиp. Poсiя
зaЛиIIIиЛaся вiч-нa-вiч зi IПвeцirro.

У 1706 p. Itapл ХII вистyпив зi свorro apмiетo
B llaпpяПДкy дo poсiйськoгo кopдolly' пЛaIIyючи пoxiд
нa Moскву. Aлe пopaзкa гellepaлa Лeвенгayптa, який
шIaB .цoсTaBити гoЛoBI{иM силaМ apмii всe нeoбxiднe,
у битвi бiля сeлa Лiснoго (1708 p.) змiнилa цi плaни.
Itapл ХII pУII]иB дo Укpaiни.

Tим чaсorц сTaлo вiдoмo, щo нa бiк IСapлa ХII
пepeйrшoв зi свoiIlци пpибivникaпци i 4 тиc. зaпopoЗЬ-
киx кoзaкiв гeтьмaн Укpaiни Iвaн Maзeпa, пooбiцяв-
IIIи IIIBeдaм yсiлякy пiдтpимкy в oбмiн IIa дoпolvloгУ
в бopoтьбi зa нetaлe)кнiсть Укpaiни. Aлe нaсeЛeнIlя
нe пiдтpимaлo Maзeпу.

fleтpo I, зaнeпoкoений тaкип{ пepебiгoм пoдiй,
BиpУIЦиB зi свoivr вiйськoпд в Укpaiнy, зpyйнyвaв
гeTЬryIaнсЬку сToЛицIo Бaтypин i пpoвiв ви6opи IIoBoгo
гeTЬNIaIIa. Taкoэк бyлo зpуйнoBaIIo й 3aпopoзькy Ciu.

Tим чaсoNI 30-тисячнe IIIBeдськe вiйськo
пiдiйIшлo дo Пoлтaви, де 6ули вeликi cI<Лatkт вiйсь-
IсoBиx пpишaсiв i пpoдoвoльсTBa. Poвпoчaлaсь oблoгa.
Ha дoпoмoгy гapнiзoнy шriстa BИqУш;II4Л\т гoлoвнi сили
poсiян (42 тиc. вoiнiв) нa чoлi з цapеNI. 27 лтттtIlя

Швeдський KoрoлЬ
Kapл X||

Гapдeмapин i сoлдaт
нaсiв Пeтpa I
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1709p. пiд Пoлтaвorо вiдбулaся виpirшaЛЬIIa 6итвa, y якiй IIIвeди ta-
3IIaли пopa8ки.

Пiсдя Пoдтaви дoкopiннo зrvriнився пepeбiг пoдiй Пiвнiчнoi вiй.
ни. Бoйoвi дii бyлo Ilеpel{eсeнo зa ryreаrсi Poсii. .{aнiя тa Piч Пoспoлитa
зIIoBy BиIuTУтIиIJI|т пpoти IIIвeцii. У 1710 p. poсiйськi вiйськa oвoлoдi.
ли Pигorо, Peвелeм (Taллiннoм), BибopгoM, Щo вiдкpилo poсiянaм
IIIЛяx дo BЛaсIIe IIIвeцii i Фiнляндii.

Bpoстaння мoгутнoстi Poсii стaлo непoкoiти евpoпeйськi дepэrсaви.
oсмaнськa iмпepiя тe)I( ПpaгIlyлa B3яти peвal{шI i oгoлoсилa вiйнy. .(o
цЬoгo ii rптoвxaв i IСapл ХII, який пiсля пopaзки пiд Пoлтaвolo yкpиBся
y вoлoдiнняx сyлTaIIa. Пeтpo I, пepeбyвaloчи B пiднесeнoмy нaстpoi вiд
пoпepeднix Пepеvloг' спpoбyвaв o/цI{ишI yдapoшI зaBtaTи llopaзки й Ty-
peннинi. Aлe йoгo Пpyтський пoxiд 1711 p. зaкiнчився цiлкoвитoro
пoрaзIсolo. II{oб вiдкутIvITuIcЯ., Пeтpo I зшryшreниiт 6ув пoвepнyти Aзoв
i вiдмoвитись вiд 3aпopoэтсэrся й бopoтьбvт зa Чopнe мope (Пpyтcький
миp). oстaтoчний миp бyв тtiдтtиcaниil в Aдpiaнoпoлi в 1713 p.

Tишr чaсoм Пeтpo I зaкpiплтоBaB llotицii Poсii нa БaлтiйсЬIсo-
мy yзбepeжхсi. Biн yклaB IIизtсy дoгoвopiв iз пpaвитeЛями нiмeць-
Iсиx дepжсaB, Щo IIpизBeлo дo пoгiprшeння вiднoсин iв сoIoзIIикaNIи.
Кapл ХII, yЛoвиBIIIи цi тeндeнцii, зaпpoпollyвaB Poсii сorоз. Cтopoни
тla6ливутлtтсЬ .цo згotи, aлe Кapл ХII зaгинyв пiд uaс oблoги нeвeликoi
фopтeцi в Hopвeгii.

Hoвий rшвeдський ypяt IIpиIIvтlltтв вitтни IIpoти Пpyссii тa '(aнii,вiддaв iм yсi свoi вoлoдiння в Hiмeччинi. Bивiльнeнi cутлтт бyлo кинy-
тo пpoти Poсii. oснoвним тeaтpolш бoйoвиx дiй стaлo Бaлтiйськe Iuope.

3бyдoвaний Poсiero Бaлтiйський флoт y мopськiй битвi ITI4p,
бiля rvrисy Гaнгyт (Хaнкo) здoбyв пepIIIУ IIepeNIoгУ. Heвдoвзi poсiяни
зafтняли Aлaндськi oсTpoBи fт rroчaлут taгФo,кyвaти Il]вeцii. У липнi
I72o p. бiля oстpoвa Гpeнгaм вiдбyлaся виpiпraльнa битвa, y якiй
poсiяни ЗaBtaJIvI нищiвнoi Пopatки IIIBelцaM.

190



S 22. MoскoвсЬкa деpжaва нa злaмi XVII-ХV||I ст.

, 30 сepшня L72| p. y фiнськoмy мiстi Hirштaдт бyлo пiдписaнo
миpниf,т дoгoвip, ta якиlvl дo Poсii вiдiйIпли Eстляндiя, Лiфляндiя,
Iнгepмaнлaндiя, чaсTиIIa lСapeлii, a тaкoхс IIиtкa oстpoвiв нa Бaлтiй-
ськoмy rvropi.

Пiсля IIepeNIoги в Пiвнiчнiй вiйнi Пeтpo I 20 жсoвтня L72I-p.
був шpoгoлorпeний iмпepaтopoм, a Poсiя стаJIa iмпepiеro.

У pезyльтaтi Пiвнiчнoi вiйни Poсiя oтpиNlaлa виxiд дo Бaлтiй-
сЬкoгo lvlopя. HaбpaвIпи Baги B eвpoпeйськиx сIIpaBax, Poсiя нятIiлилa
aaвoйoвницькi спpяrvryвallllя зa всiшra I{aпpяrvIкaNIи.

Peфopми .дepжaвнoгo yпpaвлiння. Ba'IслиBoIo склaдoвoto peфop-
NlaтopсЬItoi дiяльнoстi Петpa I стaли peфopми B сI{сTeМi yпpaB-

лiння /цep}кaвolо. Hoвa систeмa yIIpaBЛiння склaлaся He вiдpaзy. I]ap
,цe,цaлi piдrпe BBepтaBся дo пoслyг Бoяpськoi tylДи. HaйвarкливiIпi дe-
prкaвнi спpaви вiн дopyнaв нaйбiльrш вiддaним oсoбaм' Iuaйrкe нe tвa-
}IсaIoчи нa ixнiй poдoвiд i цiнyroни llaсaмпepeд здiбнoстi пoIvriчникiв.

У 1711 p. бyлo сTвopeнo Ceнaт - нaйвищий зaкoнoдaвнvтiт,
poзIlopя'цчиtт i вtlкoнaвчий opгalr IIpи цapeBi. 3aпpoвaдEdellня tIocatvI
гelrepaл-пpolсypopa зi rптaтoм чинoвникiв нa мiсцяx пoсиЛиJIo IIaгЛяд
вepxoвнoi в,IIatИ зa дiяльнiстrо всix ЛaIIoк дepхtaBIloгo aпapaтy. Пeт-
po I нaзивaB гellepaЛ-пpolсypopa (гoсУдapeвиNl oIсoMD.

У 1718-172opp. oсTaToчIIo були лiквiдoвaнi кoлиrшнi ypядoвi
yстaIIoBи - Ilpикatи. 3aмiсть них Пeтpo I opгaнiзyвaв кoлeгii. Пepe-
Baгa IсoЛeгiй пoлягaлa B тotvly' щo BoIIи вiдaли цiлкolд BиtIIaчeIIиMи
дiлянкaIlли деpEсaBIIoгo yпpaвлiння й пorшиploBaЛи свorо дiяльнiсть
IIa BсIo тepитopiro кpaiни.

Пopядoк poбoти Ceнaту й кoлeгiй здiйснrовaвся 3a oсoбЛиBиMи
iнстpyкцiяNlи й <<гeЕepЕUIьIIиM peгЛaNIeIIToM).

У 1708 p. вийrпoв ylсaз' зa яrсиIvI зallpoвaд}I{yвaBся zубеpнcьrcait,
noliл 1еpнсaвu. Гyбеpнaтopи oTpIтlvIyBaIITт BeJIvIкy влa.цy i пpизнaнa-
лися цapeM.

Cеpйoзнi змiни вiд6улпcъ y стalloвищi цepкви. Itoли пoшIep
пaтpiapx Aдpiaн (1700p.), цap нe toзBoлив oбpaти IIoBoгo пaтpiapxa,
y}IdиB зaxoдiв для Bил}пIeIIIIя чaстиIIи цepIroBIIих .цoxo,цiв тa oбмeхсив
IIpaBa дyxiвництвa. У IT2Lp. булo видaнo yкat' ta яким стBopeЕo ,цy-
xoBIIy tсoлeгiтo, aбo Cипoд, нa voлi зi свiтськorо oсoбoro. Пiдпopядкy-
BaIIIIя цepIсBи дepжaвi, Ii пepeтвopeнIIя IIa чaсTиIIy дepэIсaBIIoгo allapa-
Ty сTaJIo Ba)IсЛиBиM aсIIeкTolvI зvriцнeння сaшIoдepжaвнoi влaди цapя.

Barкливy poЛЬ y стaIIoBЛeIIнi Poсiйськoi irvrпepii вiдiгpaлa ПoяBa
LT22p. <.Taбeлi IIpo paIIгиD, Щo BизIIaчaлa сисTeшrУ чинiв i пopядoк
IIpoсyBaIIEя IIa .цеp}rсaвнiй слyrкбi - вiйськoвiй i цивiльнiй.

Укaзoм IIpo е,циIloвoлoдiння |7L4 p. Петpo I фaкти.rнo лiквiдy-
вaв piзницrо мirrс бoяpствoм i двopянстBolvl - усi мaли слУ)Itити цapeвi
(гoсyдapeвi) i дepжaвi. 3aкpiплIoBaJlaсЬ llepe.цaчa y сIIaдoк нe fiльки
BoTчиII' як цe бyлo paнirшe, a tт пoмiсть, яIсi TиMчaсoвo ,цaвaлvIcЯ' Зa
слyэтсбy. Boни cTaJIут lаa uIв,aTvIcЯ JwaеrLIсaJуLu (ulшенuя]уIu - poc.). fIpи
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тЕMA IX. Poс|я

цЬoшIy MaоToк п[iг oтpиN[aTИ ЛутII7e oдиII спa,ц-
кoeшIeцЬ - iнIпi мaлут Йти нa слyэкбу.

3a Пeтpa I булo llpoвeдeнo пepeпис сe-
дян i taпpoвaдrrсeнo збиpaIIIlя пoдaTкiв нe
з /цBopy' a 3 ЕсoжсIloгo сeляI{инa. I{е зIIaчI{o
збaгaтилo lсatнy' aЛe ЛягЛo IIoBиlvI тягapeшI
I{a сeЛяII.

Peфopми /цep,кaвIloгo yпpaвлiнIlя' пpo-
вeдeнi Пeтpoм I, спpияли ПpoцeсУ стaIIoB-
ЛeIIIIя aбсoлrотизIvly B Poсiйськiй iмпepii.
I.{ap пepeтBoplоBaвся IIa сavloдeprкця. ,(ля
пiдтpимки пopяtlсy З'яBуIв,эЯ нoвий пoлi-
цeйський opгall - Пpeoбparкeнний IIpикaз'
a з 1718 p. - Taeшrнa кaнцeляpiя. Tyт пe-
peвipялaся дoстoвipнiсть дoнoсiв. .(oнoщикiв
BиIIaгopoд)кУBaли' a пiдoзprовaниx пiддaвaли
тopTУpa]vl.

pyкax мoзoлi; a всe цe вiд тoгo: пoкaзaти вa^/l пpиклaд i xoчa 6 пiд стapiсть бани-
ти гiдниx пoмiчникiв i слyг Батькiвщини.

...I-]eй гoсyдap (|вaн Гpoзний) е мofм пoпеpeдниKoм i взipцeм; я зaвжди yявляв
йoгo взipцeм пpaвлiння в гpoмaдянсЬкиx i вiйськoвиx спpaвax, aле щe Hе встиг
здiЙснити стiльки. як вiн. Tiльки бeвзi, якЙм нeвiдoмi oбстaвини йoгo нaсy, влaс.
тивoстi йoгo нapoдy i вeлич йoгo зaслytl нaзивaютЬ Йoгo мyvителeм.

...Я знaю, щo менe BвilкaютЬ жopстoким гoсyдapеM i тиpaнoм. Пoмиляються
в цЬordy тi, xтo нe знас всix oбстaвин. Бoгoвi вiдoмi сepдце i сoвiсть мoя, тe, скiль-
ки спiвнyття Nlaю я дo пiддaниx i скiльки блага бажaю Батькiвщинi.

...Heвiгластвo, yпepтiсть, пiдстyпнiсть заBжди BистУпaл.^ пpoти tvtене вiдтoдi,
як кopистi piзнi в дepжавi зaпpoвaджyвaти i сyвopi звичaТ змiнити я виpiшив.
Boни с тИpaнaми, a не я. Пopядних, пpaцелю6ниx, пoкipливиx, poзyмних синiв
Бaтькiвщини вoзвеличyю i нaгopoджyю я, a нeпoкipливиx i пoгaниx випpaвляю
з неoбxiднoстi. Hexaй лютiсть лloдсЬка зBoдитЬ нa менe нaклeпИ - Mo€ сyмлiння
Qисте. Бoг.менi сyддя!.

1. Як наведенi вислoви xаpaктepизyють цapя? 2. Якe вaше oсoбистe стaвлeння

дo Петpa |?

3*rriьlи B }dулЬтурi та сэсвiтi. Пeтpo I poзyшriв' щo дЛя IloдoЛaння
кyЛЬTyplloi вiдстaлoстi Poсii нaсaмпepeд слiд зryriнити сBiтoгЛя.ц

пiдлeглиx; спepIIIУ - xoчa 6 нaй6лиtкчoгo oToчeння. Ifе булo знavнo
склaднirшe, нiэк спopyдиTи rvraнyфaктypи й пpoкЛacTvr вoднi |<aI].aЛИ'

пepеoзбpoiти apмirо i ствopити флoт.
Haпpикiнцi ХVII ст. дBopяIIсЬкиx пiдлiткiв стaли-.вiдпpaBляTи

I{a IIaBчaння ta кopдoн. Пiсля IIoBepHeIIня 3-Зa кopдolly спeцiaлiсти
(iнэкeнepи, apхiтeктopи, кopaблeбyдiвники тoщo) oTpиMyBaЛvI чullаul'
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5 22. МoскoвсЬка дepжaвa нa злaмi ХVI|_XV||| ст.

пoсlдaли вiдпoвiднi шriсця в сyспiльствi, дoпoшraгaли
цapeвi-peфopмaтopy <eвpoпeiзyBaти' бiльrшiсть сBoix
зeNIЛякiB. I{ap дбaв IIpo тe' щoб двopяHи зaсBoк)BaЛи
гapнi NIaIIepи' вмiли фexтyвaти, Itдити Bepxи' тaЕ-
цIoBaTи' вiльнo cпiлкyвaтися iнoзeмниlvlи IvIoвaNIи.
Beликиtrт успix шIaJIa IdIIигa <.Ioнoстi чeсIIе зepцaлoD'
дe йпrлoся пpo пpaBилa пoвeдiнки в сyспiльствi.

[ля здoбyття Taкиx зIIaнЬ нeoбxiднi бyли rпкo-
ли свiтськoгo типy' якиx нe iснyвaлo. У пeprшiй
нвepтi xvIII ст. BиI{иIсЛa МaЛoчислeтIнa Мepe)Iсa зa-
гaльнooсвiтнix i спeцiaльниx IIaBчaльниx зaклaдiв,
opгaнiзoвaниx ItoIIIToм дep)IсaBIIoi скapбницi.

Biдкpивaлися ,цpyкapнi, дe нaбиpaли кIIиги
свiтськoгo xapaктepy. flpи цЬoмy taстoсoвyBaBся
зpyнний tл'я читaEIrя гpa}кlцaнський rпpифт. Пoчa-
IItl BуtxotuIти гaзeти. Biдниrrили двepi.пeprшi пyблivнi
бiблioтeки--
/- У L7L4p. в Пeтepбypзi бyлo сTвopeнo ltyнсткa- l

.lllvlepy - пepшrий IIpиpoдIIичий мyзeй y Poсii. Poзви- l

;, ToК IIayкoBиx tEaIIь зaклaB пiдвaлини .цля зaсIIyBaII-
ня Aкaдeмii нayк. ii вiдкpиття вiдбyлoся Bэкe пiсля-
смepтi Пeтpa I, нaшpикiнцi 1725 p.

Peфopми цapя пopyтIlvIЛuI пaтpiapxaльний стaн
суспiльствa. .{вopянствo, зaпoзичyloчи iнoзeмний
lвtlнafт, дeдaлi бiльrшe вiдpивaлося вiд низiв, якиx
змiни тaк i нe TopкIIУЛись. У пepIпiй нвepтi ХVIII ст.
нaсeлeIIIIя кpaiни poзкoлoЛoся IIa двi сoцiaльI{o-IсyлЬ.

oлексaндp Меншикoв

тypнi гpyпи' щo булo в дyсi Tиx пpoцeсiв, якi вiдбyвaлися в €вpoпi
пiд впливoм iдeй ПpoсвiтницTBa: MeIIпIa (пpaвлянa) дбaлa пpo дep-
этсaвнi iнтepeси тa opieнтyвaЛaся нa eвpoпу, бiльrпa збepiгaлa вipнiсть
тpaдицiйнiй шroскoвськiй стapoвинi.

Mеxaнiчнe пepeнeсeнIlя кyЛьTypIIиx сTepeoтипiв 3axoдy мaлo
згyбнi нaслiдки для poсiйськoi нaцioнaльнoi кyльтypи' якa вiдpoди-
Лaся ЛиIшe в ХIХ ст.

Eпoxa пaлaцoв}tx (двiPцeвиx) пepeвopoтiв. У ciчнi 1T25 p. Пeт-
po I пoмep' IIe зaЛиIIIиIBтIIиI зaкoнIloгo IIaсTyIIникa пpeстoлy. I{e

дaлo пpиBiд дo сepii .цep)IсaBIIиx пеpeвopoтiв. Дpyгy чBеpтЬ ХVIII ст.
IIatивaIоTЬ eпoxolо пaлaцoBиx (двipцeвиx) пеpевopoтiв i пpaвлiння
фaвopитiв.

HoвoввeдeIIIIя цapя щe IIe BсTигли yкopellитися. {e tУшIoвиJIo
гoстpy бopoтьбy мir*с нoвими /цвopяI{aми, якi здoбyвaли сoбi звaння
вiддaнorо слyхсбorо, тa нaщalцItaпlи бoяp, князiв, якi пpaгнyли вiд-
IloBити кoлиrпнiй впЛив i цим oбrrrelкити Bлaдy цapя. oсfroвними
виI(oIIaBцяlvIи IlepeBopoтiв сTaЛa двopяIrсьEсa гвapдiя (Ceмeнiвський
i Пpeoбparrteнський пoлки).
7всeовiтняiстopiя,8ш 
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Пo смepтi Пe'ipa I князь oлeксaндp Meнпrикoв .тa iнrпi н'a6л,и,..

экeнi дo цapя зa лitgtимкта гвapдii пoсaдили IIa тpoн ,цpy}IсиIIy пoкiй-
нoгo iмпepaтopa ICаffpftпy | (I725-IT2,I pp.|. Caм o. Meнпrикoв фaк-

Eпoxa палaцoвиx пepeвopoтiв - Ha3Ba,

щo qиKopИстoвy€тЬся стoсoвHo пeplo-

дy в iстopii Poсiйськoi iмпepiT вiд смepтi
Петpa | в 1725 p. дo сxoджeнHя на пpестoл
Kaтepини || в .|762 p. У цей пеpioд мoнаpxiв
змiнювали lllляxoм пеpeвopoтiв, якi здiйсню-
BaлИ двopянськi yгpyпoвaння зa пiдтpимки
гвapдiйських пoлкiв.

TичIIO сTaB пpaBитeлeм. .(ля пpими-
peIIIIя pitЕиx дBopяIIськиx yгpyIIoBaIIь
бyлo ствopeнo BepxoBEУ TaeMIIy paдy'
якa oбMe)I{УBaJIa влaду irvrпepaтpицi.

Пo смepтi Кaтepини I poдoвитe
lцBop.яIIствo'цoNIaгaJIoся сxoд,fiel{Ilя I{a

тpoн ol{укa fleтpa I - Пeтpa |I (L72т-
1730 pp.). o. Meнпrикoвa бyлo taapeшI-
тoBaIIo' гIoBбaBЛeнo ryraйнa й вислaнo ,цo

Cибipy. Пpoтe 15-piuний цap зaxвopiв
нa вiспу тa lloмep. Bepxoвнa TaeilIнa paдa пiсля.тpивaлиx oбгoвopeнь
вiддaлa тpoн II4eIvIiнцицi гJeTpa I - Aппi Iвaпidнi (I7ЗD-IT40 pp.).

[iя.ri Bepxoвнoi тaeмнoi patuI, пpaгIЦrIIи oбrvrelкити BJIaду iryrпe-

paтpицi, pa3ol!( iз зaпpoшrellня1ц IIa пpeсToЛ надiслaли Aннi Iвaнiвнi
сeкpeтнi y1vloви (<.Кoндицi|>). Tiльки пiсля Toгo' яId Aннa пiдписaлa
ix, iй дotвoлиЛи пoсiсти пpeстoЛ. Aлe, вступaloчи I{a пpeсToл' BoIIa

пyблiuнo BvIcJIoBvIJIa oбypeння <Кoндицiяwtтт> iт poзipвaлa toкyI\[еI{T.
ii пiдтpимaлa гвapдiя' a чЛeIIiB patkт бyлo oгoлoIIIeEo дep)кaBI{иlvlи
зJIoчиIIщяMи i згoдoшr BисЛaIIo дo Cибipy.

Cтaвrпи дo вЛaди' Aннa скaсyвaЛa Bepxoвнy Ta€MI{y paдy. Кiль-
кiсть Ceнaту бy,тa дoвeteнa дo 2L пepсolIи. Tepмiн слyжби ,цл,я дBopяII
бyв oбмeжeнтliт 25 poкaп[и. ,(ля тoгo щoб двopяни вiдpaзy зaсTyпaли
Ira oJIУ'Iсбу oфiцepaми, був ствopeний I{a.цeTсЬкий двopянський кop-
пyс (нaвнaльнутiт зaклaд). Taкoэк булo дoзвoлeнo дpoбити двopянськi
NIaeTки мiэк спaдкoervlцяivlи.

Paзoм з Aннoro дo Poсii пepeixaв i ii кypляндcькvтil двip. .(ep-
}I(aBIIy BJIa,цУ бyло вiддaнo Бipoнoвi.

Дeсятилiття пpaвлiння Aнни дiстaлo EaзBу <.бipoнiвщи114>, 38

irvr'ям фaвopитa цapицi. Бipoн, який oфiцiйнo нe oбiймaв rкoднoi дep-
}IсaBIIoi nocaДvI, фaктиuнo зoсepeдиB у свoix pyкax yсIо вIIyтpiпrнrо
й зoвнirшнrо пoлiтикy кpaiни. Йoгq пpaвлiння вiдзнaненo свaвiлляшr,
Nlaсoви1y1и apeцIтaми й тopтypaми, xaбapllицTBolu i кaзнoкpa,цсTBoц.

Boднovaс у Poсiro нaixa-тo бaгaтo iнoзeмцiв (пepeвaжнo з пpи-
бaлтiйськиx нiмцiв), .якi гIoчaЛи витiсняти poсiян iз дeprкaвнoгo aпa-
paтy й бeзсopoмнo гpaбувaли кpaiнy. B oстaннiй piк пpaвлiння Aннa
Iвaнiвнa IIpиtIIaчилa свoivr сIlaдIсoeМцewr Iвaнa Aнтoпoвичa (Iвaн V,
t74o_]-741 pp.), сиIIa сBo€i плeмiнницi Aнни Лeoпoльдi311ц. TTIoпpaв-

,цa' NIaЛIoItoвi, якoмy вiд poдy булo дeкiлькa шriсяцiв' IIeдoBгo IIaлej*сaB

цapський тpoн. Ha чaс йoгo кopoTIdoгo пpaвлiння IIpиIIa.цaB пepioд нaй-

зaпeклirпoi бopoтьби ta BЛa.цу' }кepтBolo якoi стaв i всeсильний Бipoн.
Зacилля iнoзervrцiв BиIслиIсaлo пaтpioтиuнe пiднеЪeння poсiйсь-

Есoгo дBopяIIстBa' яIсе llpoгoлoсиЛo iмпepaтpицelo дoчкy Пeтpa I €ли-
зaBeтy (I7 41-t,r61 pp.).
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нa злaмi ХVI|-ХV|ll ст.

I{aрювання €лизавeти Пeтpiвни. Пiсля BсTупУ
ёлизaвeттц нa пpeстoЛ BЛaF,a нaperптi стaбiлiзу-

BaЛaсь. Iпlпepaтpиця lIpoгoЛoсиЛa вipнiсть зaпoвiтaм
flетpa I, щo спpияJIo ii пoпyляpнoстi.

Eлизавeтa Пeтpiвна 6yлa стaвнoю i тямyщoю жiнкoю. Занадтo пoлю6ляла гapниЙ
oДя1 - y lT гapдеpoбi з6еpiгaлoся 15 тиc' сyKoHЬl двi скpИнi шoвкoвих паннix,
кiлька тисяч пap Bзyття. l!е oднiсю сла6кiстю 6ули 6aли, фeсpвеpки, кapнaвaли
тa iншi poзBaги. Hа пoнaткy пpавлiння вoнa He вeлЬмИ пepeймалaся дepжaBнИми
спpавaми' aле з чaсoм стaлa сepЙoзнo стаBитися дo свoik oбoв,язкiв. Hа цiй нивi
пpoявИла сe6e poзсyдливoю i мyдpoю пpaвителЬкoю.

Пеpшi poки ii пpaвлiння дaвали пpивiд дo poздyмiв пpo oбмeженHя aбсoлютнoТ
влaди мoнapxа. Гpaф l. Шyвaлoв нaвiть poзpoбив пpoект пepeбyдoви дepжaвнoi
Bлaди.

€лизавeта Петpiвна зaкoxaлaсЬ y пpидBopнoгo спiвaка, виxiдця з yкpaТнських
кoзакiв oлeксiя Poзyмoвськoгo, iз яким тa€мнo oбвiнчaлaся. Cтавши jТ фaвopитoм,
вiн 6yв o6лaсканий 6aгaтствaми Й пoсaдaми, дiстaв гpaфськиii тw:ryл i звання
гeнepaлa-фелЬдмapшaлa' хoн i дня не слyжИB в apмif. Йoгo 6paт Kиpилo y 1.8-piн-
нoмy вiцi стaв пpезидeнтoм Петepбypзькoi aкадемif нayк, a згoдolvt - гетЬмaнoм
УкpaТни, Biн бyв oсвiчeнoю тa гyп^aннoю людинo|o.

3a 2o poкiв пpaвлiння €лизaвeти бyлo вiднoв-
лeнo rtepiвI{У poЛЬ Ceнaтy, opгalIи rvriськoгo сa]vloBpя-
/цyBaIIIIfl - шraгiстpaTи' сTBopeнi щe зa Пeтpa I, скo-
poчel{o кi.пькiсть iнoзeшrцiв пpи двopi, сЛуэr{бoвцiB.

3нaчнoro пoдiero сTaлo сIdaсувaння в I753-
L754pp. внутpirшнix llIIITIIиx кop,цoIIiB' щo нaдaЛo
зIIaчHoгo сTи]vIуЛy тopгiв.пi.

Boднoнaс 6лизaвeтa здitтcнилa IIизкУ зaxo,цiB'
сIIpяMoBaIIиx IIa змiцнення сTaIIoBIlщaдвopяIlстBa.
Taк, пolлiщикaМ дotвoлялocя вбиpaттт. IIoДyIIIнe' пpo-
дaBaTи свoiх сeляН ДЛЯ- здaui в pеItpyTи. У 1760p.
булo вvтдallo yкaз' якиiт дoзBoляв пoмiщикaм бeз
УтpyчaIrIIя оpгaнiв BJIaДuI й cуду зaсилaTи сeЛяH дo
Cибipу. I-{iкaвo, щo iIpoTягoI\[ yсЬoгo пpaвлiння €ли-
зaBeTи в Poсii нe бyлo здiйсненo rrсоднoi смepтнoi кa-
pи; BoI{a oбiцялa цe' tsсTУIIaIoчи I{a пpeсToЛ.

Cвiдveнням змiцнeння Poсiйськoi дepхсaви
cTaIIИ ii пepeмoги B сeпIиJТiтнiй вiйнi. Учaсть y сe-
мprлiтнiй вiйнi BvIЯв.ИЛa Poсiro яId Baгoп[ий чинник
eвpoпeйськoi пoлiтики. У вoеннiй пroгyтнoстi Poсii
вшсe нixтo нe сyмнiвaвся. Taкoхt Poсiя пeрeIIIкo,циJIa
зaгapбницЬIсиlvl пpaгIIеIIIIяrvl Пpyссii.

CвoiIvl нaстУпIIикoМ lлиЗaBeтa зpoбилa IсapЛa.
Пeтpa Ульpixa, oIIУкa Пeтpa I i l{apлa ХII. Biн пpa-
вив Poсiйськoro iпlпepiеlo пiд ilr'яшr Пeтpa III (1761-
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1762 pp.). Biн пoлroбляв вiйськoBy lvlylптpу. I-{i йoгo зaxoпJIeI{Eя були
пpoдиIdтoBaнi пpaгнeIIIIяM бyти сxorкиNl IIa сBoгo IсyIvIиpa - пpyссь-
lсoгo кopoля Фpiдpixa II. Пeтpo III пpaвив лиIIIe 186 днiв' aлe встиг
гivItaTuI yкaз IIpo пеpexiд цepкoвIlиx зeмeль дo .цep)кaви, пoсЛaбив
гoнirrня нa стapooбpядцiв. Haйвa*сливirпим стaв йoгo Maнiфeст пpo
BoлЬIIoстi дBopяIIсTBa, яllvтtrт скaсoByвaB дЛя дBopяI{ oбoв'язкoвy слyэк-
бy. Пeтpa III бyлo yсyIIУTo вiд влaди внaслiдoк oстaнI{ьoгo y ХVIII ст.
Ilaлaцoвoгo пepeBopoтy. Пoдii 28 uepвня |762 p. taBepшyюTЬ (elIoxУ
пaJIaцoBиx пepeвopoтiв'>.

Bиснoвки
PeфоpIиaтopсЬкa дiяльнiсть Пeтpa I пеpeтвopилa Мoскoвськy
/цep)I(aвy IIa NIoгyтIIю Poсiйськy iIvrпepilo' яI(a стaЛa Baгorvlиl\fi

чиIIIIикoNI eвpoпeйськoi пoлiтики. BиpirшaльIlиlvl кpoкoм IIa цЬ-
oNIy IIIляxy стaлa пepeшIoгa в Пiвнiчнiй вiйнi, якa .цaЛa виxiд
Poсii дo Бaлтiйськoгo ]vtopя i, вiдпoвiдIlo' дo гoЛoBIIиx свiтoвиx
тopгoBeЛЬIIиx IIIЛяxiв.

Пo смepтi Пeтpa I Poсiя встyпиЛa в <(elloxУ пaЛaцoBиx пеpeвo-
poтiв> (I,12б-Iт62), якi бyли зaкoнoмipним етaпoМ у зIvriцнeннi
aбсoлroтизму в Poсii. У peзультaтi пepeвopoтiв змiниЛoся стaнo-
Bищe двopяIlствa' poзIIIиpuHIuIсЯ йoгo пpaвa i пpивiлei.

3aпитaння i за.вдaння

1. Укaжiть xpoнoлoгiннi мeжi Пiвнiчнoi вiйни' 2. Haзвiть визнaчнi битви ПiвнiчнoТ

вiЙни, 3. Якi peфopмИ дepжавнoгo yпpaвлiння бyлo пpoвeдeHo Пeтpoм |?

4. Cкiльки пaлaцoвиx пepegopoтiв вiд6yлoся в PoсiТ y XV||| ст.? 5. |J-to тaкe

<6ipoнiвщинa>? 6. У якiй 3aгaлЬнo€вpoпейськiй вiйнi бpaлa yнасть Poсiя пiд нaс

пpaвлiння €лизaвeти Пeтpiвни?

7. |!o шioвхaлo Пeтpa l дo aктивнoТ peфopмaтopськoi дiяльнoстi? g.Якими 6у-

ли нacлiдки peфopмaтopськoТ дiяльнoстi Пeтpа | для пoдaльшoгo poзвиткy Poсi'i?

g.Чи 6ули пaлaцoвi пepeвopoти зaкoнoмipним явищeм y poзвиткy Poсii? to. Якi

змiни в стaнoвищi poсiйськoгo двopянстBа вiд6улися Bпpoдoвж ХVlll ст.?

11. Bикopистoвyючи дoдaткoвy лiтeparypy, склaдiть iстopиннi пopтpeти Пeтpa | тa

€лизaвeти Пeтpiвни. 12. Склaдiть xpoнoлoгiю пaлaЦoвиx пepевopoтiв тa дaйтe iм
ст|/|слУ xаpaктepистиKy. 13. Poзкaжiть пpo пoчатoк пpaвлiння Пeтpa |. Bизнaчтe

пepeдyшtoBи внyтpiшнix пepeтBoPeHЬ y Мoскoвськiй деpжaвi. 14. Cклaдiть тaблицю

<Пiвнiчнa вiйнa 1700-1721 pp.>>.

3апитaння 3мiст вiдпoвiдi

Пpинини вiйни

Пepебiг вoснниx дiЙ

Peзyльтaти i нaслiдки вiйни

* 15. Чи зyмiлa Poсiя y XVIII ст. пoдoлaти свoю вiдстaлiсть вiд пpoвiдних евpoпей-

ськиx деpжaв?

+

*
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5 23. Poсiйськa iмпepiя в дpyгiй пoлoвинi XV||| ст.

s 23. Poсiйськa iмпepiя B дpyгiй пoлoвинi XV!l| ст.
. )> 1. Якi змiни вiдбyвaлись y сoцiaльнo.eкoнoмiчнoмy poзвитKy PoсiйськoТ iмпepiT

в пepшiй пoлoвинi ХV||| ст.? 2. Haзвiть oснoвнi нaпpямкИ зoвнiшньoТ пoлiтики
Poсiйськoi iмпepii в пepшiй пoлoвинi XVIlI ст.

Coцiaл ьнo-eкoнoмiч ний poзвtлтoк РoсiйськoТ iмпepii. Дpyгa IIoЛo-
винa XVIII ст. в iстopii Poсii - сУпepeчJlивиiт i склaдний пe-

pioд. ПepеBaЭIснa бiльrпiсть нaсeЛeIIIIя (95,9 o/") rкилa в сeJlax' .цe
мaйэкe пoЛoBиIIa (48',tr "Ь) пepeбyвaлa в кpiпoснiй зaлerтснoстi вiд пo-
шriщикiв. Poсiя зaлиIIIaЛaся сiльськoгoсIIo.цapськorо кpaiнorо. Пpoтe
були дocягнyтi знaчнi yспixи B poзBиTкy IlpolvlисЛoвoстi, xoчa BoIIa
i бyлa taсIloвal{a IIa ПepeBa}кaroчiй пpaцi кpiпaкiв.

TTТвидкo зpoстaлa кiлькiсть Ivraнуфaктyp: нaпpикiнцi ХVII ст. ix
6улo 6лизъкo 30, дo |725 p.- гrolraд 200, у сepeдинi стoлiття - мaй-
жe 600, a нaпpикiнцi - близькo 2300, iз них дo 1200 - BeлиItиx
ПpoмислoBиx пiдпpи€l\[сTB.

oсoбливиryr дoсягIIeнняlvI кpaiни в дpyгiй пoлoвинi ХVIII ст.
сTaJIa мeтaлypгiя: нaпpикiнцi стoлiття Poсiя вийrплa IIa rrepшIe шriсцe
y свiтi з виpoбницTвa Ta eксПopтУ пpoдУкцii зaлiзopoбниx зaвoдiв.
Iнrшorо вa}I(ЛиBoIo гaЛytзIo IIpolvIисJIoBoстi булo кopaблeбy'цyBaIIIIя.

3poстaння vriст, peшreсeЛ' Ilpolvlислoвoстi, вiдpив вiд хлiбopoб-
ствa tнaчI{oi кiлькoстi сeлян, якi були зaйнятi нa пpolvlислax i мa-
нyфaктуpax' ПepeTвopeнI{я .це,яIсиx сiл Цa IIpoMислoBi цeнтpи - yсe
цe сTBopIoBaлo УMoBvI t,JIЯ' aктивiзaцii тopгiвлi. Зaгaльний oбсяг зoв-
нirпньoi тopгiвлi зpiс yп'ятepo' Пpи цЬoмy BиBeteнIIя пepeBa)IсaЛo
IIaд Bвeteнняrvr. Toвaparvrи poсiйськoгo elссПopTy б},ли зepнo, taлiзo,
лiс, xутpo. IпlпopтyвaЛи цyltop' LLIoBtс' фapби тa iн. Haбиpaли cили
вeличeзнi яpмaplси - Maкapiiвський, Ipбiтський, Cвeнський тa iн.
У 60-x pp. ХVIII ст. Ha всix яpvIapкax Poсii збиpaлoся пpoTЯгovl poкУ
дo 2 млн, y 90-x - пoIIaд 7,5 млн oсiб.

I.|apювaння Kaтeрини ll тa.lТ внyтpilлня пoлiтrака. Дpyгa пoЛoBиIIa
xvIII ст. xapaкTepизyвaЛaся пoдaльIIIиM poзBиткoшr aбсoлк)тиЗ-

мy в Poсiйськiй irvlпеpii. Bнутpirшня пoдiтикa сaryIoдep*(aBсTBa цЬoгo
пepioдy дiстaлa IIaзBу oсвiчeнoгo aбсoлroтизrvry. HaйбiЛьIII яскpaBo
BoIIa пpoявurЛacЪ зa чaсiв пpaвлiння Itaтepини II (1762-1796 pp.).
(eй пеpioд IIaзBaЛи <3oлoтип[ Bitсotvt>.

киx князiв. iT батькo 6yв гeнepaлoм в apмii пpyссЬкoгo KopoЛя Фpiдpixa ||. 3a
пpoтекцiсю кopoля iТ oдpyжили з Пeтpoм Фeдopoвинeм (Пeтpoм ||l, племiнникoм
€лизaвeти Пeтpiвни, o|lyKoM Пeтpа |). Пiсля пpиЙняття пpaвoслaв.я пpинцeсy ox-
peстилИ Kатepинoю oлeксiТвнoю. Ha вiдмiнy вiд свoгo чoлoвiка poзyмнa й честo-
любна Kaтеpинa швИдкo вивчилa poсiйськy мoвy тa oсo6ливoстi ментaлiтетy
(нaцioнaльний xаpaктep, спoсiб мислeння) наpoдy. liяльнiсть (аpицi B|АяBилaся
настiльки aктиBнoю i <зpoзyмiлoю>, щo нeзабapoм зaбyлoся нiмeцькe п/lИнyле
(гoсyда pиH |.мaтyш KИ>.
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Itaтеpинa II пpoдoвэкилa peфopми' сIIpя-

rvroвaнi Еa lloдaлЬrшe зшriцнeнIlя сaмo,цep)I(aBстBa.

oтpишraвrпи Bлaдy з pУIс дBopяЕсTBa' BoIIa дiялa
виIIятIсoBo в йoгo iнтepесax, toкpeмa змiцнroвaлa
Ii пpивiлei тa зaдoвoлЬIlяЛa BиNIoги щoдo yвaстi
в yпpaвлiннi деpжaвorо.

Haйяскpaвirпим IIpoяBoivI пoлiтикrl oсвiче-
нoгo aбсoлIoтизNIУ сTaлo скЛиrсaнII.я Удoэкeннor
кoпцiсii, oдIIиNI iз зaвдaнь якoi бyлa зaмiнa зa-

стapiлогo збipникa зaкoнiв (Улoхсення) 1649 p.

Aле зa дeсяTь 1,roкiв poбoти ъиpo6тттtт якийсь pe-

aльний toкушrel{T кoмiсiя I{e зNIoгЛa, i ltaтepи-
нa II, IIpиIIиIIиBIIIи Ii poбoтy (yкaз вiд 4 гpyдня
|774p), oстaToчIIo пepeбpaлa нa сeбe BидaHIIя

зaкoнiв (yкaзiв).
Cвoiми yкaзaNlи lСaтepинa II зaбоpoнилa кpiпoсниM сeЛяIIaM IIo-

ДaBaти скapги нa пoмiщикiв дo ypядoвиx opгaнiв, дotBoлиЛa пoмiщи-

кaNI taсилaти сeЛяII ta пpoвиIrи дo CибipУ' IIpoдaBaти ix бeз зeмлi,

пoIIIиpиЛa 1783 p. кpiпoсне llpaвo нa Лiвoбepe)fiIIy Укpaiну тoщo. '

Bepпrинoro двopяI{ськиx пpивiлeiв сTaв мaнiфeст вiд 2t квiтня
1785 p. пpo EсaлУBaнi гpaпtoти двop.яIlствy й мiстaм. 3a двopянaшrи
,op'д,.."o зaкpiплroвaли сeляI{ iз rrepуxoмим мaйнoм; дBopяII звiль-

няли вiд пo,цaткiв, IIoBиIII{oстeй, тiлeсниx Пoкapaнь, oбoв'яtку IIести

вiйськoвy й дeprrсaвнy слyэкбу тoщo. У rvriстax стBopювaлися мiськi

tУМи, a цirтIaни пoдiлялися нa rпiсть poзpядiв зa мaйнoвиlvl цeнtolvl.

Для poздa.ri tervleль двopяIIaNI булo пpoвeдel{o сeкyляpизaцirо
п[oнaс'IиpсЬIсиx teNleЛь.

Biдбyвaлися IIoдaJIьIIIi цeнтpaлiзaцiя тa бrоpoкpaтизaцiя Дep)tсaB-

IIoгo aпapaтy. Кaтepинa II ствopттлa ocollтcтy кaнцeляpirо - <IСaбiнeт

if Beличнoстi> тa скoнцeнтpyвaJla y свoix pyкax yсIо пoBнoтy BиIto-

нaвчoi BIIaДvI.
У уr75p. бyлo здiйснeнo aдмiнiстpaтиBlly peфopму' ta якoIо

Poсiro пepeдiлили нa 50 губepнiй (зaмiсть 23,1, яl<i, y сBoIo чepгy'

"*,"дu,,,Ъя 
з пoвiтiв. У гyбepнiяx влaдa IIaлe)IсaЛa гyбepнaтoparvl'

пpизIIaчУBaIIиl\[ УpяtoМ' a в пoвiтax i пoвiтoвиx мiстax - <.кaпiтaн-

iспpaвникarи> i <<гopoдничиlvl).

Balкливим u,'Ъrvr"*'o* aдпtiнiстpaTивEиx pефopм Кaтepини II

бyлa лiквiдaцiя aBтoI{olvIIIиx yTвopeЕЬ, Щo iснyвaли у склaдi Poсiй-
сiкoi iмпepii. Iмпepaтpиця скaсувaлa <.oсoблuтвттiт пpибaлтiйський
IIopяtoк}' pеopгaнiзyBaЛa УIIpaвлiння [oнським кpaоM. Бyли лiквi-

дoвaнi гeTьNIaнстBo IIa Лiвoбepeэтснiй Укpaiнi тa кoзaцький yстpiй

нa Cлoбiдськiй Укpaiнi, знищeнo 3aпopoзькy Ciн; y 1781-1783 pp.

зaмiсть Гeтьмaнщ инvт 6у лo сTBopeЕo MaлopoсiйсьIсe гellepaл-гyбepнa-
.тopстBo. Caмo6yтня Укparнa стaЛa скЛaдoвolo Poсiйськoi iмпepii -
Maлopoсierо.
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5 23. Poсiйська iмпеpiя в дpугiЙ пoлoвинi ХV||l ст.

Ceлянськa вiйнa пiд пpoвoдoм oмeляна пyгaчoвa тa.lT пPидyшeн-
ня. Пoсилення кpiпoснoгo гнiтy, свaвiлля зеlvlлeвЛaсEикiв, вaэrс-

кe стaIIoBищe ypaJlЬсЬкиx IIpиIIИcluIх poolTEиIсlB сIIpиIIиIIиЛи xBиЛIo
IIapoдIIих пoвстaIIЬ.

oдниIш iз нaйбiльIIIиx пpoявiв нapoстalrня сoцiaльнoi нaпpy-
хсeнoстi в дpyгiй пoлoвинi xvIII сT. стaЛa ceляEсьIсa вiйпa L773-
L77б pp. пiд пpoвoдolvl дollськoгo кotaкa oшreляпa Пyгaнoвa (|,|42-
17т5). Biйнa oxollилa BeЛичetl{У тepитopirо - Пiвдeнниiа тa Cepeднiй
Уpaл, 3axiдний Cтт6ip, Бaпrкиpiro, ГIеpмськtтiт кpaйт, Пpикaм'я, Пo-
BoЛJIся тa floн.

Itpiм зaзнaчelloгo вiйнy cnpиЧuIlпvIJlи ilт утиcки яiцькoгo lсoзa-
цTBa: taпpoвaд}IсeнIlя дeprкaвнoi мoнoпoлii IIa ЛoBЛIо pи6и, дoбyвaння
сoлi, пpoдa}Iс BиIIa' збip митa тoщo. HeвдoвoлеIIIIя lсoзaкiв пpизвeлo
дo пoвстaЕь |77L-|772 pp., якi стaли IIoчaткoM вifтllут.

У вepeснi 1773 p. o. Пyгaнoв t'явиBся
пoблизy piнки Яiк пiд iшl'яtш iшrпepaтopa Пeт-
pa III i сxилив нa свiй 6iк rшiсцeвиx кoзaкiв.
.(o пoвстaнцiв звiдyсiль пpибyвaJlи сeл,яIIи' Iсo-
вaI4vI, poбiтнi ЛIоди Уpaльських зaвoдiв. Пpoтe
пoвстaлиM IIe BlцaJIoся зaxollити фopтeцrо opeн-
бypг. Toдi зaгoни Пyгauoвa пеpervriсTuIllИcЯ- Ha
Уpaл. Tyт .rишraлo ypaльсЬIсиx зaвoдiв iз кpi-
пoсIIиyIи pобiтникaМи IIpисягIIyли нa вipнiсть
o. Пyгauoвy.

Bитiснeнa цapськиIvl вiйськorvr з Уpaлy, ap-
мiя o. Пyгa.roвa l'яви:лacЯ' в Пoвoлrкi. У липнi
L774p. пoвстaнцi aTaкyвaЛи Кaзaнь тa oвoлoдi-
ли ryriстolд (IСpeмль вaЛиIIIиBся B pУI{ax yp,ядoBиx
вiйськ). Пpoтe й тyт пoвстaнцi нeзaбapoм зaзIIa-
ли пopatки. Iз зaгoIIoIvI У кiлькaсoт пoвстaнцiв
o. Пyгauoв llepeпpaBився IIa пpaвий бepeг Boлги.
Biдступ пoвстaнцiв taвдяI{и сeляIIaшI' якi дo ниx
IIpиeдIIaлися, пepеpiс y l{aBaЛy. Липeнь-сepпellь
стaлll нaй:*сaxливiшими дЛя Уpядoвцiв i двo-
pяIr - ix гpaбyвaли' кaтУBaлtт, у6ивaлтт.

Biйськo Пyгaнoвa pyxaЛoся нa пiвдeнь,
y ,{oнськi сTelvI, iз нaдiero нa пiдтpимIсy дoIIсь-
I{иx кoзaкiв. Aлe BoсеIIи IT74p. пoблизу Чopнo-
гo Яpy нa Boлзi зaгoIIи o. Пyгaнoвa бyлo poзби-
тo' a сaшIoгo BaтaEсI{a сxoпили зaшro;*снi кoзaки
й пepeдaли ypядoвi.

10 сiчня L77бp, o.ПyгauoBa Ta iнrпиx
кepiвникiв пoBсTaIIIIя булo стpaчello B Moсквi
нa Бoлoтнiй плoщi. Уpяд )Iсopстoкo potпpaBиBся
s yчaсIIикai\Iи сeл,яIlськoi вiilIнтт.
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oснoвнi Haпpя.tлки й мeтa зoвнiцrньoi пoлiтики PoсiйськoТ iмпepil..
Гoлoвнoro DIeтoIo зoвнirпньoi пoлiтики Кaтepини II бyлo пoIIIи-

peEIIя BIIЛивy в €вpoпi, дe qсII6BIIиM сУIIepIIикo1u нa тoй чaс y3a,rсa.

лaся Фpaнцiя, a тaIсoEс IIpиeдIIaнЕя IIoBиx teмeль ta paxyнoк сyсiднix
дepilсaв. Кopoль Фpaнцii Лroдoвiк XV мeтy свoei пoлiтики щoдo Poсii
BислoвлJоBaB тaIс: <Усe, щo в змoзi вTягIIУти цIо iмпepirо B xaoс i пpи-
lvIyсиTи'^ii пoвepнУTися дo Ivlopoкy, вiдпoвiдae мoiм iнтepeсaм>. Iз
цierо мeтoro фpaнцyзький уpяд IIpoBaдив пoлiтикy стBopeння <сxiд-
нoгo бap'epУ) - пiдтpимки IШвeцiI, Peчi Пoспoлитoi, oсмaнськoi
iмпepii. HaйслaбIпoIо Лal{кolo цьoгo бap'еpa бyлa Piu Пoспoлитa, якy
poздиpaли внyтpirпнi пpoтиpiння i якa стaJIa oб'eктoм зaзixaнь iз
бoкy Пpyссii, Aвстpii тa Poсii. Toшry oсEoBIIиIvIи IIaIIpяl\[кaNIи вoвнirш-
ньoi пoлiтики Poсii бyлo нeдoпУcTLтTuI змiцнeння <сxiднoгo бap'еpa>
й зaвoroвaти нoвi зeмлi.

ПepIпy poсiйськo-тypeцьIсy вiйпy (L768-Lт74) зa чaсiв Itaтe-
pини II poзв'язaлa Typeннинa. Boсeни 1768 p. вiйськa l(pиMськoгo
xalla спyстoЦIuIЛuI .цeякi paйoни Укpaiни. Haстyпнoгo polсУ вoеннi дii
poзгopllулись У ПpиuopнoмopсЬкиx стeпax' нa Бaлкaнax i lCaвкaзi.
У 1769 p. poсiйськa apмiя нa чoлi t видaтIIиlvI IIoлкoBoдцeм Пeтpotш
Pyпr'япцeвипД poзгpoмилa тypкiв пiд Хoтинoм i зaйнялa Хoтин, Яccи,
Бyхapeст, Taгaнpoг. У 1'7тop. BoIrи зhoбyли тpи блискyнi пepeмoги:
двi нa сyxoдoлi (бiля Лapги й l{aгyлy) тa oднy нa шropi (y Чeсмeнсь-
кiй бyxтi).

У Lт,I4 p. вiйнa зaкiнчилaся вигiдниIvI дJIя Poсii lСrочyк-Кaй-
нapдrrсiйсьIсиNl п[иpoм (yклaдeнo в бoлгapськoмy сeЛищi ltюvук-Кaй-
нapджi). ,(o Poсii вiдiйIпли тepитopii мiж Бугoм i [нiпpoIvI вклIoчIIo
з 1vlopсЬкиlvl yзбepeхсrкям, фopтeцi в ICpимy - IСepu i €нiкaлe, a тaкoд(
зeшrлi дo ltyбaнi. Itpиvr i Кyбaнь cтaьИ IIetaЛe,I(IIими вiд Tуpeтuини.
Poсiя дiстaлa пpaBo кoнтpoлIo зa ситyaцiero в дyнaйськиx князiв-
ствax Moлдaвii тa Baлaxii, щo бyли нa тoй чaс BaсaJIaми Typeuнини.
Poсiйськi сУдIIa oтpиilIaJIи пpaвo вiльнo плaBaTи Чopним lvlopeпI.

У квiтнi 1783 p. Кaтеpинa II видaлa шraнiфeст пpo пpиrдIIaнI{я
Кpимy. Улiткy Toгo )I( poкy potпoчaЛoся бyдiвництвo 6aзи poсiйсь-
кoгo Чopнol\Дopськoгo флoтy - мiстa Ceвaстoпoля.

3aзнaвrrrи пopaзки' Typeuuинa lloчaлa гoтyвaTис.я дo нoвoi вiй-
нtт (LT87-1791) Typенuинy пiдтpимyвaли Aнглiя тa Фpaнцiя. Coroз-
IIикolvI Poсii бyлa Aвстpiя. Biйнa lloчaлaся t нeBдaJIoгo туpeцЬкoгo дe-
сaIITy бiля фopтeцi lCiнбypн, гapнiзoнoм якoi кoшIaIIдyвaв oлeксaпдp
Cyвopoв.

У 1788 p. poсiяни IIIтypМoNI oвoлoдiли тypeцЬкolo фopтeцerо
oчaкiв. У цiй тa iнrпиx oпepaцiяx yспirшнo дiяв tlлoлoдий Чopнo-
мopський флoт пiд кoпfaнtyвallllяlvl aдмipaлa Фeдopa Уrпaкoвa.

У 1789 p. бiля piнки Pимнiк (пpитoки [yнarо) oб,eднaнtтiт poсiй-
сЬI{o-aBстpiiтcъt<утй. кopпyс (7 тvтc. poсiян пiд кepiвництioм o. Cyвopoвa
i 18 тис. aвстpiйцiв) пepeпиниB IшЛяx 100-тисячнiй тypeцькiй apплii
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тa 11 BepeсIIя t.цoбyв блискyнy пepeПДoгУ <(Еe IсiЛЬкiсTIо' a вмiнням>.
A в гpyднi 1790 p. o. Cyвopoв дoсяг lloBoгo IIeчyBaIIoгo успixy, здo.
бyвrши IIeIIpисTУIIIIу тУpeцькy фopтeцro rвмaiл y гиpлi flyнaro.

Пеpeмoги poсiян виpirшили дoЛIо вiйни. У 1791p. в .Я[ссax булo
yкладello миpний дoгoвip. Poсiя o,цep,IdaJla зeryrлi rvriнс Пiвдeнним Бу-
гoм i .(нiсTpolvl. Typeнuинa вiдшroвилaся вiд свoix пpeтeнзiй нa ICpим
i визнaлa йoгo вoлoдiнняшr Poсiйськoi iIшпepii. Усe ЧopнoмopсЬкe y3-
бeperrсэкя вiд гиpлa .{нiстpa дo КpимУ oIIиIIилoся B MeЭfсax Poсii.

Itopoль IIIвerдii Гyстaв III виpirпив скopисTaтIIся 3 тoгo' щo
Poсiя BoIoBаЛa IIpoTи Tуpeтvини, Щoб ПoBepIIyTи paнirпe втpaнeнi
зeмлi. У 1788 p. IIIBeдськa apмiя BTopглaся дo Фiнляндii, aлe llapa-
tvIЛacЯ нa сиЛьIIий oпip poсiйськиx вiйськ, якi зllгyсили ii вiдстy-
ттvITuI. Haстyпнoгo poкy poсiйськi apмiя i флoт пepейrпли B IIaстУII
тa oвoлoдiЛи зIIaчIIoIo чaстиIlorо Фiндяндii. У 1790 p. гoлoвнi пoдii
potгopнyлися IIa мopi. IIIвetcъкутiт флoт зaзнaв llopatoк' i Гyстaв III
taIIpoПoIIУBaB Mиp; Poсiя пoгoдилaсь.

Poсiйськo-IIIBetсьIсa вiйпa ( 1 788- 1 790) зaсвiд.rилa' щo IIIвeцiя
oсTaToчIIo BтpaтиЛa сBoк) кoЛиIIIнIo lvloгyтнiсть.

У дpугiй пoлoвинi xvIII ст. oслaблeнa ПoльсЬIсa .цеp'Iсaвa чe-
peз пoстiйнi rшляxeтськi нвapи стaЛa oб'ектoм BтpучaIIII.я ii ruoгyтнix
сyсiдiв - Aвстpii, Пpyссii тa Poсii.

У I772p. цi дep)rсaви здiiтclltтли пeprпий пoдiл Пoльшцi. Гa-
ЛичиIIa вiдiйrплa дo Aвстpii, Cxiднa Бiлopусiя - /цo Poсii, 3axiднa
Пpуссiя - дo Пpyсськoгo кopoлiвствa. 3a дpyгиlvl пoдiлoIш Пoльщi
1793 p. Пpaвoбepежнa Укparнa вiдiйпrлa дo Poсii. Tpeтiй пoдiл Пoль-
щi вiдбyвся L79б p. Poсiя oтpиNlaлa 3axiднУ Бiлopyсiro, 3axiдну Bo-
ЛуIlаЪ, Литву й ltypляндiro, Aвстpiя - ItpaкiBсЬкy' CaндoмиpсЬIсy Ta
Лroблiнськy oблaстi, a Пpyссiя - iнrцi зeмлi BIслIoчHo g' Bapтшaвoro.
Унaслiдoк тpЬox пoдiлiв дep)кaBIIy сaшroстiйнiсть Пoльщi бyлo лiквi-
дoBaIIo. БiльIпy чaстиIIy ii зeryreль oтpиrvlaЛa Poсiя.
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TЕMA IX. Poс|Я

|pугиЙ пoдiл Пoльщi викликав xBилю нaPoднoгo oбypeння.
oчoлив бopoтьбy пpoти загapбникiв Тaдеyш Koстюшкo. Йoмy
бoляче 6улo дивитися, як гиHе Пoльщa. Koстюшкo зi6paв
apмiю, щo склaдaлaся з пoвстaлиx сeляH. 4 квiтня 1794p.
apмiя Koстюшкa зaвдaлa пopазки poсiянaм пiд Paцлaвицями.
3гoдoм пoвстaлi oвoлoдiли Bapшaвoю тa Biльнюсoм. Пpoте

дeмoкpaтиЧнi гaслa пoвстання нe пiдтpимaлa знaчнa Чaстинa
шляxти. Poсiя тa Пpyссiя, зiбpaвши знaннi сили, пepейшли
в Haсryп. PoсiЙськa apмiя пiд кoмандyвaнням o. Cyвopoвa
poзгpoмила oснoвнi сиЛи пoвсталих тa oBoлoдiлa Bapшaвoю,
якy знaмeнитиЙ пoлкoвoдeць вiддaв, пoдi6нo дo |змaiha,
нa глyМ пepeмo)кцяM. Koстюшкa бyлo yв,язнeнo в Пeтpo-
павлiвськiй фopтецi.

TaкиIvl чиIloM' Кaтеpинa II фaктиннo дotvloглaся свori ryreти. Aлe
peвoлroцiя y Фpaнцii |789-Iт99 pp. внeслa суттeвi кopeI{TиBи B зoB-
нirшнro пoлiтикy Poсii. Peвoлrоцiя I{е тiлЬки ЗHuIЩkтJIa фpaнцyзький
aбсOЛIoтизM, a й Пpиl\{yсиЛa iнIпиx Iuoнapxiв €вpoпи ЗaNILtciIvITutся IIa,ц

тиNI' як IIе /цoПyсTиTи ПoIIIиpeння ii BIIЛиBУ IIa сBoi кpaiни. Зrшiнa си-
тyaцir в €вpoпi IlepeтBopllЛa Poсiro нa oпJIoT aбсoлrотизму. Кaтepинa II
BзяЛa нaйaкTиBнiшrу yvaсть у бopoтьбi пpoти peвoлrоцiiiнoi Фparrцii.

Рoзвиток KуЛtтyрfut РосiТ друrоТ половикya КVil! ст" У зaзнaчerrий
пepioд вiдбyвaвся 6уpxливий poзBиToI{ poсiйськoi lсyЛЬTypи.

floтpеби poЗBиTкУ кpaiни BlIMaгaли сTaIIoвлeIIня сисTeMи ocв.iTr: - як
I]oчaTкoвoi, тaк i вищoi. У I,|55 p. зa iнiцiaTurBul Bи,цaTIIoгo poсiйсь.
}toгo Bчeнoгo Миxaйлa ЛoмoнoсoBa B Moсквi бyлo вiдкpитo пepшrий
yнiвepситет. CтвoprоBaJIaся ]vlepeх{a IIoчaTкoБих цIкiЛ.

Бeз нayкoвoгo ПoсTyпy бyв IIeN[o}кЛIlBиiт тtoД,aльrший пpoгpeс,
ToNIУ B Poсii poзпoчaвся буpxлтавиiт poзBilтoк flaУI<kт, Ifeнтрorvr нaу-
кoBих l]ЕaIIЬ бyлa Шетepбуpзька aкaдeIvriя liaУк. Пiд ii кepiвництвoшr
пoчaЛoся aктивнe виBчeI{Ilя нeotopиx пpoстopiв Рoсii. Taк, шrope-

плaвцi Biтyс Бepин/ i oлeксiй Чиpикoв дoBeЛи' щo мiэк Aзiсrо тa
Пiвнiчнolo Aпrepикoro iснуо Ilpoтoкa' IIaзBaIIa Бepинt'oвorо. Пpoфeсop
Гepapд Фpiдpix Miллep сTBoplIB ytaгаЛЬI{IoloчУ пpaцю <.Iстopiя Cибi-
py>. Poсiйськi гeoгpaфи дoслiдили ltaпдчaткy, Aляску. У LT45 p. бyв
ствopeний УзaгaЛЬIIIoroчий Aтлaс Poсii. Пoчaлoсь сTBopeнIIя й iстopii
Poсii. Бaтькoм ii ввaжaеться Baсиль Taтищeв.

Дpyгa ПoJIoBиIIa xvIII сT. IIpиIIeслa бaгaтo l{oBoгo B poзBиToк
лiтepaтypи. Boеннi пepеMoги' сxoД)кerrllя монapxiв нa пpeстoл Ilopo-

/циЛи ypoчистi вipIпi - otи. Cepeд aвтopiв видiлялиcя M. ЛoмoIIoсoB
i Гaвpилo ,(ep;кaвiн. Успixом у нитaнiв кopистУBaлиcя т7,ecи.(eнисa
Фoнвiзiнa <.Бpигaдиp'>, <.He,цopoсTolсD, якi 6ули сaTиpolо нa poсiйськe
,цBopяIIсTBo. Beликий гнiв y l{aтepинvt II викликaв твip oлeксaндpa
Paдищeвa <.Пo'цoporк iз Пeтepбypгa 'цo 

Moскви'>' У яItol\fly вiн викpи-
вaв усi вaди poсiйськoгo кpiпoсництвa.
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5 23. Poсiйська iмпepiя в дpyгiй пoлoвинi XV||I ст.

HaйбiльшиЙ Bнeсoк y poсiЙськy наyкy зpoбив Mnrrfiлo
Лol$oнoсor (1711_1765), Biн бyв синoм пoмopсЬKoгo
селяHинa. У 19 poкiв )кaгa дo зHaHЬ пpивeлa Йoгo дo
MoскBи, дe вiн встyпив дo Cлoв,янo.гpeкo-ЛaтинськoТ
aкадeмi.t., 3гoдoм _ дo Kисвo-МoгилянськoT aкaдeмii.
Пpoдoвжив oсвiry в Hiмeччинi. Пoвepнyвшись нa бать-
кiвщинy, M. Лoмoнoсoв бyв пpиЙнятиЙ на poбoтy
в Aкадемiю нayк' Cвoю дiяльнiсть poзгopнyв y 6агaтьox
HaпpямKax: вiд лiтepaтypИ, мистeцтвa, iстopii дo нayки.
Biн писaв oди, ствopив мoзaiчне пaннo <ПoлтавсЬKa

6итвa> (вiднoвИBши peцeпт ствopeння смальти). 3aснyвaв
нoвий нaгipямoк y нayцi - фiзиvнy xiмiю. М. Лoмoнoсoв
дoвiв, щo oтoнyюний свiт с пoстiйним pyxoм матepii яка
сKладa€тЬся з aтoмiв, щo yтBoptoloтЬ мoлeкyли. Beликy
yвary вveний пpидiляв вИвчeнню eлeKтpики, дoвiвши,
щo iскpа i 6лискaвкa МaютЬ oднaкoвy пpиpoдy, тoщo.
Увeсь пеpелiк винaxoдiв, iнжeнepниx piшeнь yчeнoгo
зaйняв би нe oднy сropiнкy'

Mихaйлo Лoмoнoсoв

Heбyвaлoгo potмaxУ B цeй uaс нaбyлo кaM'я-
не свiтськe бyдiвницTBo' oсoбливo B Moсквi тa
Пeтepбуpзi. IШедeвpavrи apxiтеIсTypи тiei дoби
cTaIIИ 3иryroвий IIaлaц y Пeтepбуpзi (Epмiтarк),
a Taкoхt пaлaцoвi ItoNIIIЛeI(си в ГIeтepгoфi тa
I{apськorvry Ceлi, якi ствopиB iтaлiйський apxi-
Teктop Paстpeллi. У цeй пepioд TaкoJ{t пpoяBиBс,'I
тaлaI{T poсiйськoгo apxiтeктopa Baсиля Бaжсeнo-
вa. 3a йoгo пpoeктoм бyв збудoвaний вeличний
Бyдинoк Пarшкoвa (тeпep гoлoBIIa будiвля [ep-
lкaвнoi бiблioтeки Poсii). Будiвля Moскoвськoгo
yнiвepситeтy бyлa зBeдeIIa Зa пpoeкTошr iнrшoгo
TaЛaIIoBитoгo l\ДиTця - Maтвiя ltaзaкoвa. Бiль-
rпiсть apxiтeктyplIиx IIIeteBpiB сTBopIоBaлися
B стиЛi poкoкo i клaсицизtuу.

He ryrенrцi yспixи N{aB EtиBoпис цiеi дoби.
Cepeд тaЛaIIoBиTиx шraйстpiв видiлялися вихiдцi
з Укpaiни flпrитpo Лeвицький (Iт35-|822) iBo-
Лoдиluиp Боpoвикoвський (I75т-I825). Cтвоpeнi
IIиMи IIopTpeти IIaЛe}кaTЬ дo IIIe.цeBpiв свiтoвoгo
piвня. Boбpaжсyrovи дiятiв сBoei eпoxи, tvtaй'cтpи
IIpaгIIyЛи Iloкaзaти внутpiIпнiй свiт ЛIo,циIIи, a нe
пopтpeTIIу сxo)rсiстЬ.

Ha 1750 p. ПpиIlaдae зapoд'Itення poсiйоь.
кoгO TeaTpy. Йoгo бaтькoм стaв Фeдip Bолкoв
(1.т29-|763). I]]видкo poзBивaIIaсЯ в цeй uaс
i мyзиuнa твop.riсть.

Пaвлo .fleмидoв, якиЙ
ствopИв МoскoвськиЙ
бoтaнiнний сaд
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Bиснoвки

У дpугiй пoлoвинi xvIII сT. зaвepпIиBся lIpoцeс фopмyвaIIIIя IIa
t'pyнтi Moскoвськoi дepэrсaви BeЛичeзIIoi Poсiйськoi iмпepii.
У внyтpiIшнiй пoлiтицi Poсiйськoi iмпepii oстaтoчнo oфopIvrився
aбсoлroтизм, вiдбyлoся зvriцнeння кpiпaцтвa. Coцiaльнi вистyпи
IIaсeлeIIIIя )IсopсToкo придyIIIyB aJIvIcЪ.

Успixи в poзBиTIty ltУЛЬTypи цьoгo пepioдy бyли нeдoстyпнi для
IIIиpoItoгo зaгaлy' aЛе BoIIи сTBopиЛи oсIIoBУ дЛя poзвиTкy poсiй-
ськoi tсyлЬтypи нaстyпнoi to6и.
3апитання i завдaння

1.У peзyльтaтi якиx пoдiй Kaтepинa |l стaла iмпepaтpицeю Poсi.i? 2. щo Maлa

нa мeтi Kaтepинa II, здiйснюючи внyтpiшнi peфopми? 3. B iнтepeсax якoгo стa-
нy сyспiльствa здiйснювaлися peфopми? 4. У якиx вiйнаx бpaлa yнaсть Poсiя зa

нaсiв цаpювaння Kaтepини ||? 5. якi тepитopiaльнi пpидбaння здiйснила Poсiя
в дpyгiй пoлoвинi ХV||| ст.? 6.кoли в PoсiТ Bиpyвaла сeЛянсЬкa вiйнa пiд пpoвo-

дoм o. Пyгaнoвa? 7. Haзвiть iмeнa визнaчнИx пpeдстaвникiв poсiйськoТ кyльтypи
ХV||| ст.

8. якoю бyлa мeтa тa oснoвнi Haпpямки зoвнiшньoi пoлiтики Poсiйськoi iмпepii
в дpугiЙ пoлoвинi XV|II ст.? 9. Якими бyли oснoвнi нaслiдки poсiйськo-тypeць-
киx вiйн дpyгoТ пoлoвини XV|II ст.? 1o. |з якoю мeтoю 6yлo здiйснeнo пoдiли
Пoльщi? 11. якi зaХoди Kaтepини || МoжHa сxapaктepизyBaти як пpoяв пoл|тикИ

oсвiчeнoгo aбсoлютизмy?

12. сxapактepизуЙтe сoцiaльнo-eкoнoмiчний poзвитoк PoсiйськoТ iмпepir в дpyгiЙ
пoлoвинi XVIlIст. 13.Якoю бyлa внyтpiшня пoлiтикa Kатepини.|l? Пopiвняйтe
li з внyтpiшньoю пoлiтикoю Пeтpa l та €лизaвети Пeтpiвни. Biдпoвiдь пoдaйте

у виглядi тa6лицi. 14. Poзкaжiть пpo пepeбiг сeлянськoi вiйни пiд пpoвoдoм
o. Пyгaнoвa. 15.Cкладiть poзгopнyтий плaн пyнктiв 4, 5 пapaгpaфa й пiдгoтyйтe
зa нИм poзпoвiдь пpo зoвнiшню пoлiтикy PoсiйськoТ iмпеpii в дpyгiЙ пoлoвинi
XVII| ст.

16. flайтe oцiнкy вiйнaм PoсiйськoТ iмпepii дpyгoT пoлoвини ХV||I ст. Чи мoжнa
HaзватИ ix кoлoнiaльними?
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тEMA X. спoлyчЕнl l|JтAти A]t,lЕPики

5 zц. Aнглiйськi кoлoнii в Пiвнiчнiй Aмepшцi
)) 1. щo тaкe кoлoнiя, метpoпoлiя? 2. Якi кpaТни кoлoнiзyвaли AмepикaнськиЙ

кoнтинeнт?

Cтвopeн ня a nЛepи кa н(ькl,tx кoлoн i й Aнгл [i. Aнглiя
пiзнirшe вiд iнrшиx eвpoпeйськиx дep}Iсaв Пoчa-

лa кoлoнiзyвaTи Aмеpикy. Aнглiйцi, нa вiдrvriнy вiд
iспaнцiв, IIe шIУIdaли бaгaтиx poдoвищ toлoтa i сpiб.
Дa aбo, як IIopTУгaльцi й гoллaндцi, pинкiв для
кyпiвлi й вивeзeнIIя дo €вpoпи piдкiсниx i цiнниx
тoвapiв. Boни пpaгнyли знaйти вiльнi зeмлi, пpидaт-
нi для oбpoбiткy. Пiвнiчнa A:vrepикa стaJIa сaNIe тим'
чoгo IIIyIсaЛи aнглiйцi. AнгдiйцяшI дoBеJIoся зyстpi-
тися з ЕeчисЛeIIними (200 тис. oсiб) пJleмeнaМи' гo-
лoвIIиlvI зaняTTяlvI якиx бyлo IIoJIIoвaEня. Toмy aн-
гдiйськi кoлoнiсти сBorIо пpaцеIo' a IIe пoгpaбyвaн-
II.яlvI' яId цe poбили iспaнцi, oсBoIoBaли пpиpoднi
бaгaтствa IIoBoгo кoIIтиI{eIIтУ.

Пepшe пoстiйнe пoсeЛeIIIIя aнглiйцi зaсI{yBaJIи
1607 p. в гиpлi piнки ,(rкeймс (Bipгiнiя). 3гo.цoм нoвi
пoсeЛeIIIIя в.vtlлvIк<ЛuI нa пiвнiч i пiвдeнь, ysдoB}I( yз-
бeperкэкя вiд iспaнськoi Флopитtvт to Hoвoi Aнглii.
Кorкнa з циx кoлoнiй уTвopиЛaся IIetaJIe)fсIIo oднa вiд
oднoi зi свoiм Bиxoдoм дo NIopя.

3aснoвникaшIи кoлolliй спoчaтку 6ули Topгo-
вeльнi кoмпaнii, щo бpaли нa сeбe пepeBeзeЕIlя Ta
oблarптувaIIIIя кoлolliстiв нa IIoBиx тepитopiяx' a тa-
rсoш( BeлиIсi влaсники, якi кyпуBaIIvI ЧLl oтpиМyBaJIи
B дap зeмлi вiд кopoля.

Itoмпaнii Ta влaсIIиIси пpизIIaчaJIvr гyбepнa-
тopiв, з6пpaлvт пoдaтки. Itoлoнiсти tсopисTyBaJIися
пpaвaми aнглiйськиx гpoMaдяII.

кoдoнiсти lloчyвaлися вiльнirпe, нilк y сarшiй Aнглii.
Tут, нa нoвиx зeluЛяx' нe iснyвaлo Tиx тpaдицiйниx
звинaiв, щo oIIлyTУBaли ;lсиTTя звичaйнoгo aнглiйця.
Бyдь-xтo мiг зa IIeзIIaчIIy opeIIдIIy плaTУ oTpиMaTIit
teмельIly дiлянкy чи oсeЛиTися B IIeoсBoeIIиx paйo-
нax. Бyдь-якi tдoбyтки кoлoнiстiв бyли peзyЛЬTaToryI

Bисадкa пepшиx aн-
глiйськиx кoлoнiстiв
нa yзбеpeжжi Пiв-
нivнoТ Aмepики

Пiвнiннoaмеpи-
кaнський iндiaнeць
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тЕмA x. спoЛyчЕHI I.|JтATИ AMЕPИKи

,Qoгoвip гyGеpнaтopa Пeнсiльвaн[j
Пена з iндiанцями

rxньor IIaIIoлeгЛивoi пpaцi, тoryIy дУjtсe IIIBиtкo BoIlи стaвaли IIeзa-
Лe)IсItиl\[и вiд кoшrпaнiй i лopдiв-BлaсIIикiB. У виpirшeннi якиxoсь пpoб-
лeNI вoIIи вiддaвaлuт пepeBaгу сaМoopгalliзaцii, a нe спoдiвaJlися нa
taстyпIlицтвo гyбepнaTopa' кoмпaнii тoщo. Taке стaнoBищe IIIBи.цкo
пpивeлo дo дeMoltpaтизaцii всix сфep сyспiльнoгo )IсиTтя. Bбopи пpeд.
сTaBIIищтвa, oбгoBopeнIlя poзIIopяд}I{eIIЬ гyбepнaтopa' зaкolliB, пpий-
нятиx aнглiйськиlvl пapлaмellтolvl' cTalлИ lIopllfoю }IсиTTя.

3a нaявнoсTi тaкиx спiльниx тeндeнцiй poзBиTкy IсofiсIIa кoлoнiя
мaлa свiй пopядolс i звичai. У пiвдeнниx кoлонiяx бyв знauний пpo-
шIapoк негpiв-paбiв, зaвeзeниx Tyди для poбoтvI н.a' в,eJIuIIсиx IIлa}Iтa-
цiяx. У пiвнiчниx llepeBilкaЛa вiльнa пpaця' aлe пypитallськa MopалЬ
сyвopo peглaNIeIIтyBaлa пoвeдiнкy кoлoнiстiв: зa6opoнялись aзapтнi
iгpи, сyвopo сTe'Iсили ta дoдepEiaIIIIяM peлiгiйниx Еoplvl' BлaIIIтoвyBa-
лися сTpaти нaклyнiв, вiдьoм тoщo. A втiм, iснувaли кoлoнii, .цe цepк-
вa булa вiдoкpeмлeнa вiд дep'кaBи i всi гpoмaдяIlи шIaли piвнi пpaвa.

Piзним бyлo стaвлeIIIIя кoлoнiстiв i дo мiсцeвoгo (тyбiльнoгo)
IIaсeлeIIIIя - iндiaнцiв. У дeякиx кoлoнiяx, oсoбливo lIypитalrсЬкиx'
вiдбyвaвся пpoцeс ix пoвнoгo виI{ищeння. B iнrпиx кoлoнiяx стaBлeI{.
IIя дo тyбiльцiв бyлo лoяльнirпим: iз ними ylсЛaдалися тopгoвeльнi
Угoди' сoIози тoщo.

B eкoнoмiчIroшIy poзBиткy кoлoнii тaкoэк сyтTeвo piзнилися. Taк,
пiвдeннi кoлoнii, дe Пpиpo'цнi yмoви дoзBoляли potBивaTи плaнтaцiй-
Ire гoспotapствo, cTaJII4 пoсTaчaльIIикaшIи тIoтIoнy' цyкpoвoi TpoсTиHи'
РИcУ, бaвoвни Toщo. У пiвнiчниx кoлoнiяx poзBиBaЛися фepмepськe
гoспo/цapствo тa piзнi IIpoMисли. Eкoнoмiчний poзвитoк кoлoнiй стpи-
ryIУвaBся мeтpoпoлierо. Aнглiйський ypяд' IIoчиIIaIочи з Haвiгaцiйнoгo
aктa' пoслiдoвнo IIpoBaдиB пoлiтикy rvlepкaЕтиЛiзмy' I.{e IIpизвeJIo .цo
Toгo' щo aнглiйськi кo"цoнii пepeTBopиJITIaЯ. H'a сиpoBиIIIIий пpидaтoк
мeтpoпoлii. ПpиIvripoм' IIpolцУIсти з кoлoнiй .цoзBoлялoся BивoвитuI ЛvI-
шIe to Aнглii, a всe нeoбxiднe кoлoнii MaЛи oтpимy6aти a6o t l{eTpo-
пoлii, a6o зa Ii пoсepeдIlицтвa. Itoлoнiстaм зaбopoняJloсЬ oбpoбляти
зaлiзo тa xyTpo. Aнглiя cтpиМyвaлa potвиTolt мaнуфaктуp.
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5 24. Aнглiйськi кoлoнii в Пiвнiчнiй Aмepицi

Topгiвля з кoлolliяi\[vI taBaЛa BeличeзIIi пpибyтки мeтpoпoлii.
Boнa стaлa oсIIoвIIиМ,цвигyIIoМ tpoсTaloчoi arrглiйськoi пpoшrислoвoстi.

1bвrpoo6м|н Jur|ж Aнrлlс6 fl кoпoнl'ttll

Пoчaтoк ХVIll ст. З34 тис. фyнтiв стepлiнгiв 4З3 тис. фyнтiв стеpлiнгiв

Cepедина XVl|| ст. 4,2 млн фyнтiв стеpлiнгiв 1,3 млн фyнтiв стеpлiнгiв

1. ЧoМy нa пoчaтKy
a в сеpeдинi нaвпaки?
Чoмy це вiд6улoся?

стoлiття з кoлoнiЙ 6iльшe вИвoзилoся, нiж зaвoзилoся,
2. У скiльки paзiв збiльшиBся eкспopт з AнглiТ дo кoлoнiЙ?

Фoрмувaння пiвнiчнoaмepикaн(Ькoi нaцii.. У сepeдинi ХVIII ст.
в aнглiйськиx I{oлoIIiяx в Aмepицi пoчaЛoся фopмyвaннЯ etИ.

I{oгo Bllутpirшньoгo pиI{кy' пoсиЛIоBaлися тopгoвeльнi зв'язтdи шriэк

пiвдeнними тa пiвнiчниl\[и кoЛolliяш[и. rз пiвдeнIlиx IdoЛoIIiй вeзлтт
нa пiвнiч бaвoвнy, тIoTIoн; iз пiвнiчниx BeвЛи нa пiвдeнь зеplro' пpo-
Mислoвi в.Иpoбvт, pибУ.

Кiлькiсть IIaсeJIeIIIтя нaпepeдoднi Biйни зa trе3aЛe?кнiсть
y 13 aнглiйськиx кoлoнiяx стaIIoBилa близькo 2,5млн oсiб (нe pa-
xyloчи шriсцeвoгo нaсeЛellня - iндiaн-
цiв). 3a чaс ж(иTTя I{a aшIepllкaнськiй Haцiя - стaлa сoцiaльнo-eтнiчнa спiльнo-

зешrлi в кoлoнiстiв склaлися свoepiднi тa людей, щo хapaктеpv|зуеться спiлЬнoю

спiльнi lсyЛьTypa й пoбyт, вiдшliннi вiд тepитopiсю, KyлЬтypoю, Moвoю, тpaдицiями,

евpoпeйськиx. CпiльнoIо MoBoIо сTaлa мiЦнИMИeкoнoMiЧнИмизB,язкaМИ.

aнглiйськa. Пepeвaэrснa бiльrшiсTь }сo-

лoнiстiв BизIIaчaЛa свoro нaцioIIaлЬIIУ пpиHaЛe}Iснiсть нe. зa кpaiнoro
пoxo'ц}Itel{ня' a ta I{oBoIо бaтькiвщиIlolо; BoIIи з гopдiстro гoBopиЛи
пpo сeбe: <Mи - aмepикaнцi>.
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тЕMA x. спoЛyЧEHI штAтИ AMЕPИкИ

Mopськa eкспeдицiя aнглiйцiв для зaгapбaння Kвeбeкy

Hoвa нaцiя склaДЕUIaсь як спiлЬIriсть дiлoвиx eнepгiйнуIx JIтoteй-'
якi дoсягли yспixiв зaB/цяки llaпoлeгЛивiй пpaцi. Пoпyляpнolо сTaвa-
лa <ailIepикallсьIta Лeгell.цa) Пpo лIoдиIry' якa пpибyлa IIa кoIITиIIeIIT
iз кiлькoмa MoнeTaми B ItиIIIeнi, нaпoлeгЛиBo IIpaцк)Baлa i зpeпrтoro
дoсяглa yспiхy - стaлa бaгaтoro й пraнoвaнoro. He кoхсeн arvlepикa.
HeцЬ' пeвIIa piн, пepeтBoploвaBся нa бaгaтiя' aлe тaкorо бyлa лeгellдa
IоIIoгo aмepикaЕсьIdoгo кaпiтaлiзшry.

Фopмyвaннro нoвoi iдeoлoгii спpиялa дiяльнiсть aryIepикallсЬкиx
пpoсвiтитeлiв. Cпиpaloчись нa iдei eвpoпeйськoгo Пpoсвiтництвa, вo-
IIи тBopили нoвi iдeaли дЛя aшIеpикaнськoi нaцii. }Itиття й дiяль-
нiсть ailIepикallсЬItих llpoсвiтитeлiв - Бeндэrсaмiнa Фpaнклiнa, To-
мaсa 

'(шсeффepсoнa 
стaвaЛи пpикЛaдoшI yтiлeння циx iдeaлiв. Bидaт-

IIoгo дep)rсaвIloгo дiя.ra, пpoсвiтитeля, гeнiaлЬIloгo BчeFloгo-сaпfoУкa
Бerrдэrсaмiпa Фpaпклiнa (1706-1790) :нaвvrBaJIuI BeлиIdиlvI нaстaвIIи-
IсoM loltoгo aryIepикaнськoгo кaпiтaлiзмy. <Лrодинa' - сTBepд)кyBaB
Б. Фpaнклiн, - кoBaЛЬ влaснoi дoлi, дyэтсe бaгaтo зaЛe}Iсить вiд нei
сaмoi, ii дyxу, вoлi, пpaгIIeIIЬ...)>

Фpaнклiн бyв лroдинoro дii, яIсa IIиIIIaлaся тишr' щo .цoсягЛa yс-
пixiв влaсIIoю пpaцero. Caмe цe вiн paдиB i свoiм спiввiтчизHикaм.
oдним з yлroблeниx BислoBiв Фpaнклiнa бyлo: <Ha Бoгa нaдiйся,
a сaшI пильнyй!>. Лroдинa NIae пpaцюBaTи' ввa}к'aв Фpaнклiн, a нe
гoЛoсиTи пpo свoi злиднi. Taк сaмo мaplloю е й гoнитвa зa IIoчeсIIиIvIи
пoсадaП[и - цe poбить ЛIо.циIIУ пoсryrixoвисЬIсolvl. Пpaцюй для сeбe,
a oтаrсe - tЛя свoеi дeprкaви. Бyдyть taМo)IdllиIvlи гpolшa.цяни - бyде
taшIo)tснolо й дepr*сaвa. Taк Фpaнклiн сфopмyлroвaв IIoBy iдeoлoгiro,
щo стaлa oсIloBoIо свiтoспpийIIяTтя aМepикallськoi нaцii.

Пpи.lини кoнфлiктy мix< кoлoнiями тa мeтpoпoлiсю. Щo бaгaтrци-
ми й бataтoлroднiтшиNlи сTaBaЛи кoлoнii, тo Ba,fiчe бyлo yтpи-

шIyBaти ix в eкoнoмiчнiй зaлeэ{сIloстi. B oбxiд aнглiйсьt'иx зaкoнiв .цo
кoлoнiй кoнтpaбaн.цIlиlvl спoсoбoм зaBoзиЛoся 9/I0 нeolxiдниx тo-
вapiв. 3вepxнiсть Aнглii кoлoнiсти BИзlаaв,aJIvI лиIIIe тoмy' щo BBaJI(a-
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лися aIIглiйськими пiддaними, i мeтpoпoлiя зaxищaлa ix вiд зoвнirп-
нix вopoгiв (фpaнцyзiв, iспaнцiв).

У сepeдинi xvIII сT. ситУaцiя змiнилaсь. Пo-пepшre, пiсля Ce-
tlгилiтньoi вiiтнvт, yнaслiдoк якoi Aнглiя зa пiдтpиlvlки свoix кoлoнiй
taxollилa фpaнцyзькi кoлoнii в Пiвнiчнiй Aмepицi (Квeбeк), У Кo-
лoнiстiв зIIиI{лa зoвнirпня taгpota. Пo-дpyгe, лoяЛьI{a пoлiтикa мeт-
poпoлii вrvriнилaся rкopсткirпoro. Taк, aнглiйський пapлaмeнт виpirпив
пepellести чaстиIIy дep}IсaвI{oгo бopгу, щo виIIик пiд нaс Ceмилiтньoi
вiiтни, нa кoлoнii. Пeprпипл кpoкoy дo цьoгo стaЛo BBeдeнIIя IIeзIIaч-

IIoгo гepбoвoгo збopy. Усi дoкyMeIITи в кoлoнiяx IlaЛe)кaлo oфopNl-
ляTи B aнглiйськиx чиIIoBIIикiв нa спeцiaльнoмy гepбoBovly llaпepi.
Цe нoвoввeдeIII{я MaЛo сTBopиTи пpeцeдellт' щoб У IIotaЛЬIIIoluy нa
кoлoнiстiв Мo}Iснa бyлo нaклaАaTuI нoвi пoдaтки. Taкoэк був yстaнoв-
лeнvтfт' жopсткий кoнтpoЛь нaд зaбopoIIaNIи' щo були зaпpoвaдхсенi
paнiшre: нe вiдкpиBaTи NIaIIyфaктypи, нa виpoбництвo i вивeзeння
цIepстяIlиx виpoбiв, нa тopгiвлro з i1rrпипци кpaiнaшrи тoщo.

Увeдeння гepбoвoгo збopу пpизBeЛo дo вибyхy IIeBдoBoЛeIIIlя IIa.

сeЛeIIIIя. Гepбoвий пaпip нaвiть IIe дo8BoлиЛи BиBaIIтaJIсити' a aнгдiй-
ськиx чинoвникiB вигaIIяJIи 3 кoЛolliй. Toдi aнглiйcький пapлaмeнт
пirпoв IIa пoсTУпки i скaсyвaв гepбoвий збip, aЛe lleнa,цoвгo. Heзaбa-
polvl IIapлaMeIIT 3aпpoBaдиB lvlиTo IIa дeякi тoBapи' щo BBoзиЛutcЯ. to
кoлoнiй.

f{e спpиvиIlиЛo IIoBий вибyx IIeBдoBoЛeIIня. Itoлoнiсти вiдмoв.
ЛЯJIиIсЯ I(yПyBaTи ToBapи' пpивeзeнi t мeтpoПoлii. У вiдпoвiдь гy-
бepнaтopи ta дolloмoгoro aнглiйськиx вiйськ potПoчaли peпpeсii, щo
пpизвeлo дo збpoйниx сyтичoк.

$perптorо пapлaryIeIIT скaсyBaB i цeй зaкoЕ' зaЛиIIIиBIци тiльки
NIиT6 IIa uaй. Пpoтe i цe BиI{Ликaлo oпip кoлoнiстiв. У Бoстoнi спa-
Лaxllyв чaiтнутй бyнт, якиiт стaв ПpиBoдoIvI /цo бopoтьби кoлoнiй зa
нeзaлeэкнiсть i yвiйIIIoB ,цo iстopii пiд нaзвoro <.Бoстoнськe чaIoBaII-

ня,>. Кoлoнii poзцiнIoвaли дii мeтpoпoлii як IIpoяB дeспoтii, пpoти
якoi сaмi aнглiйцi бopoлись 100 poкiв тorvry пiд чaс Aнглiйськoi pe-

вoлtoцii.
Itoлoнiсти II6ясIIIоBaли IIеспЛaтy IIoBoBвeдeIIиx пoдaткiв тишr,

щo нe NIaЛи сBoгo IIpetстaBI{ицTBa в aнглiйськolvlу пapлaмeнтi, якиЙ
виIloситЬ цi piIпeння. Boни BистyIIaли пiд гaслoм <.}Itoднoгo IIo/цaTIсy

бeз пpeдстaBIIицтвa).

Bиснoвки

Biд пoнaтку ХVII ст. вiдбyвaeтЬся llpoцeс кoлoнiзaцii Aнглiero
Пiвнiчнoi Aмepики. Ha сepeдинy ХVIII сT. тУт BиIIIлIслo 13 aн-
глiйськиx кoлoнiй, rкитeлi яIсиx BBa}IсaJIу|cЯ' пiддaними aнглiй-
сЬкoгo кopoЛя.

) Cпpoбa кoлoнiaльнoi eксплyaтaцii циx зeivIeJIь aнглifськolо кo-
poЕoю виклиI{aлo oбypeння кoлoнiстiв i зperптorо пpизBeлo .цo

вiдкpитoгo збpoйнoгo кoнфлiктy.
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тЕMA x. спoЛyчEHI llJТAтИ AMEPИKИ

Haпepедoднi Biйни 8a Iletaлe}кнicть aнглiйськиx кoлoнiй сфop-
MyBaЛaс,я пiвнiчнoaшrеpиIсallськa нaцiя. Boнa шraлa всi oзнaки
нaцii, кpilvl дepэтсaвнoi нeзaлeжснoстi.

3aпитaння i зaвдання

1. Koли пoчaлaсЬ кoлoнiзaцiя ПiвнiчнoT Aмepики? 2. Xтo бyв зaснoвHикoм aн-
глiйськиx кoлoнiй? 3. Як складалися стoсyнки мiж кoлoнiстами й мiсцeвим
насeлeнням? 4. яKу екoнoмiннy пoлiтикy пpoBадилa Aнглiя стoсoвнo кoлoнiй?
5: Якими 6yли oснoвнi пpИчинИ кoнфлiкry мiж кoлoнiями тa мeтpoпoлiсю? 6. Щo
стaЛo пoштoBхoм дo вiдкpитoгo кoнфлiкry кoлoнiй iз мeтpoпoлiсю?

7. Чим итгя кoлoнiстa вiдpiзнялoся вiд життя звичaйнoгo aнглiйця в мeтpo-
пoлii? Якi oснoвнi вiдмiннoстi iснувaли мiж пiвдeнними i пiвнiчними кoлoнiя-
ми? Чим вoни 6ули зyмoвлeнi? 9. Якi чинниKv| с|1p|Aял|А фopмyвaнню 3 пepeсе-
лeнцiв aмеpикaнськoi нaцii? 1o. Чим i нoмy o6ypюBaлися кoлoнiсти y вiднoсинах
з Aнглiсю?

11. Haвeдiть фaкти, щo свiднaть пpo фopмyвaння в пiвнiчнoaмеpИKаHсЬкИx кo-
лoнiях aмepикaнськoT нaцii. l2. Пoяснiть гaслo кoлoнiстiв, iз яким Boни Bистy-
паЛи B сеpeдинi XVl|| ст.: <Жoднoгo пoдaтKy без пpeдстaвництвa). 13. Cклaдiть
poзпoB|дЬ пpo жИттЯ пepшиx пepeсeленцiв.

1a. ЯкУ poль вiдiгpaвала кoлoнiальнa тopгiвля в poзBИтKy англiйськoТ пpoмИслo-
вoстi? Biдпoвiдь apгyментyйтe. 15. y чoмy пoлягaютЬ гoлoвнi вiдмiннoстi aнглiЙ-
ськиx кoлoнiй y ПiвнiннiЙ Aмеpицi вiд кoлoнiй iспaнцiв, пopтyгaльцiв, гoллaндцiв,
фpaнцyзiв?

s 25. Biйнa зa нeзалeжнicтЬ (1775-17s3).
cтвopeння сllJA

)) 1. щo тaKе пpичинa i пpивiд дo вiйни тa чИM вoни piзняться? 2. Якi фopми деp-
жавнoгo пpавлiння iснувaли тoдi в кpaТнax €вpoпи?

кБoстoнськe чаювaння>. Пpивiд дo вiйни. Кoнфлiкт мirк Aнглiero
тa ii пiвнiЧIIoaшIepикaIIсЬItиMи кoдoнiяrvrи зpeIIIToIo пpизвiв дo

BrдкpиToгo пpoтисToяIIIlя Ta вiйни.
Boсeни I7T3p. дo пopтiв Alлepики pyIIIиЛи кopaблi oст-Iндсь-

кoi кoмпaнii з чaем. Tим чaсoшI <(кoмiтeти зB'яЗкУ>, щo здiйснroвa-
Ли кoopдинaцiro aнтиaнглiйських вистyпiв, фaктиннo BЗfl.JIuI влaдy
в кoлoнiяx' IIpиlvIyсили aгel{Tiв oст-Iндськoi кoryrпaнii вiдмoвитися
вiд вaнтaжсy. Пpoтe бoстoнськi aгeIIти pirпyнe вiдмoвилися викoIIa-
Tи poзпopя.цхteнIlя кoпriтeтy. Toдi бoстoнський кoмiтeт пoстaIIoBив
зaбopoнити виBaIIтaжсeIIIIя ualo, пoвi.цoMиBIIIи IIpo цe aнrлifтcъкlаiт
ypяt i кoмiтeти iнrшиx vriст. Упpo.цoB)Iс 20 днiв HaToBII y пopTy нe
дotBoляB potвalIтa}rdиттт. кopaблi. 3peIптoro дeкiлькa чoл6вiкiв в o,цязi
iндiaнцiв IIpoIIиItЛи нa кopaбeль i нa oчax IIaToBпy BиItиI{y ЛvI ЯЩvЛ<vI
з чaeМ y Mope.

+

*

*
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5 25. BiЙнa за нeзaлeжнiсть (1775-1783)'

Cтвopeння .Цеклapaцii незaлежнoстi
сшA

B Aнглii <.БoстoнсьI{e чaIoBaIIIIя,> спpийIIяли .як oгoЛoIIIeнIIя
вitтlltт. Aнглiйськi вiйськa увiйrпли дo Бoстoнa. Aнглiйськa oIсУIIa-

цiя пapaлiзyвaлa екoнoшriчнe )Iсиття мiстa й кoлoнii Maссaнyсeтс.
oднaк житeлi кoлoнii виpirпили йти дo кiнця. 3aкoнoдaвнi збopи
(кoнвeтrт) Maссaнyсeтсу yxвaлиЛи I{иtI{y pirшeнь: зaмiсть губepнaтopa,
якoгo IIpизIIaчaB Лoндoн, бyлo ствopeнo тиMчaсoвий ypяд; пpизIlaчe-
нo скapбничoгo' якoNIy сплaчyвaли IIo,цaтки; скликaIIIIя кoIITиIIеII-
тaЛЬIloгo ltol{гpeсУ - зiбpaння IIpe.цсTaBникiв кoлoнiй.

Poзпoчaлoся сTBopeння збpoйниx зaгoнiв (мiлiцii), вiдбувaлися
пeprпi сyTичIси з aнг,тiйцяlги, якi нaшIaгaлись ii poззбpoiти.

fleклаpaчiя нeзaлeжнoстi. Пepe6iг Bo€н}|иx дiй. Haпpикiнцi
L7T4p, зiбpався Пepпrий lсollтиIleнтaлънvтiт кoЕгpeс' який yx-

BaJIиB pirшeння пpo бoйкoтyBaIIIIя aнглiйськиx тoвapiв.
Дpyгий lсoптIlпeптaлънllit кollгpeс (|т75 p.) в yмoвaх вiйни, щo

фaктиvнo poslIoчaлaся, пepeбpaв фyнкцii цeнтpaльI{oгo ypядy' I(oн-
стaтУBaB стaн вiйни i винiс pirпeння пpo opгalliзaцiтo спiльнoi aprvlii
кoлoнiй. Ha чoлi apмii стaв 

'(эrсopдэrс 
Barшинtтoн (LT32-1799).

flжopдlt Baщинfтoн 6yв 6aгатим вipгiнським плaнтaтopoм, якиЙ нeoднopaзoBo
бpaв yvaсть y вo€HHИx дiях пpoти iндiaнцiв i фpанцyзiв тa зaжИB слaвИ пoЛKoBoд-

ця' B ouаx амepикaнцiв вiн 6yв yoсo6ленням лloАи||V|, Якa зМoже вeсти тяжKy тa

безкoмпpoмiснy 6opoть6y зa нeзaлeжнiсть Батькiвщини. Пpo цe свiднив нaвiть

йoгo зoвнiшнiЙ вигляд: o6личчя з piзкими, piшyними pисaшИ| Moryтня фirypa,
yпевненiсть y вЛaсниx силax. BиpiшaЛЬнy poлЬ y пpизнaчeннi BauJингтoнa на

пoсaдy гoлoвHoKoмaндyвaчa вiдiгpалo й те, щo вiн 6yв 3aмo)кнoю людИHoю, a бiль-

шiсть амepикaнцiв yвaжaлa, щo тiльки заMoжна людИнa мoжe 6yти сnpaвдi нeзa.

лeжHoю y свoiХ пoглядax i дiяx.

Itoнгpeс зaпpoпol{yвaв усiпr кoлoнiяшr yтвopиTи влaснi ypяtи.
Пeprшoro цe зpoбилa Bipгiнiя. У нepвнi L776p. Boнa пpoгoлoЪилa !e-
клapaцiro нeзaЛe}Iснoстi. Cлiдoм зa BipгiнiоIо IIeзaЛeEснiсть пpoгoлo-
cилvr fт' iнrшi кoлoнii.
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тЕМA x. спoЛyчEHI llJтAтИ 
^шЕPIАK|А

I]i пoдii вiдбувaлися нa тлi бoйoвих дiй, щo poзгopтaлися. Aдтглiй-ськi вiйськa ПpaгI{yли iзoлrовaти пiвнiчнi кoлoнii вiд пiвдeнIlиx' дe
aнглiйцi збepiгaли сильнi пoзицii. Ap-

"l]er';ларaцiя - дoкyMeHт, oфiцiЙнa зaявa, дe шriя Baпrинfтoнa в 17T6-17,77 pp. вiд-пpoгoлoшyються oснoвнi пpИнцИпИ зoвнiш- u\zря пq aцqтrgi .n'
ньoi та внyтpiшньoТ пoлiтики деpжaви a6o :{:i11_111"11 ]lytнoщi з пoстaчaIIIlя'vI

пpoгpамнi пoлbжeння пapтiЙ тa opганiзaцiй. 1 :1:"u'u"a 
пopasoк. 3a циx yмoв бiль-

III1сть чЛeII1B Itoнгpесy IIe l{aBa)rсy B aJIvIc Я'
нa oстaToчниfт poзptав з Aнглiеro. IСoн-

гpeс Звepl{yBся дo Гeоpгa III з пeтицiеrо пpo пpиlДиpeння i пpипинeння
вitlни. 3aшriсть вiдпoвiдi кopoль нaдiслaв дo кoлoнiй нoвi вiйськa.

I{e пoклaлo кpaй вaгaнняlvl кollгpeсy. Biн oбpaв кotшiсirо, якapoзpoбилa .(eклapaцilo пpo нeзaлeжснiсть. ii aBToparyIи cTaJIvI Bи,цaT-нi aшrepикaнськi пoлiтичнi дiяvi Toпraс flлсeффepсo' (I74З-Ls26)i .(лсoн Aдaruс (1735-1s26).

пoxoдив iз poдини бaгaтoгo вipгiнськoгo плaнтaтopa. 3дoбyв
aв aдвoкaтoм. 3мoлoдy flжеффepсoн 3aхoплюBaвся пoлiтикoю,

фiлoсoфiсю, спoвiдyвaв iдeaли Пpoсвiтництва. У 26-pivнoмy вiцi йoгo oбpaли дo3aкoHoдавчИХ з6opiв BipгiнiТ. Пoлiтичнoю мeтoю flжеффеpсoнa бyлo дoсягнeння
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l s 25. Biй Hiсть (1775-.1 783). Ствopeння CШA

нeзалежнoстi aнглiйськими кoлoнiями в Пiвнiчнiй Aмеpицi тa стBopeння влaснoi

дepжaвнoстi. Hoвoyтвopенa деpжaвa мaс фopмyвaтИся нa зaсaдaх вepxoвeHствa
Bлaди Hapoдy i пpиpoднoT piвнoстi людeй. У.|775 p. flжеффеpсoнa бyлo oбpаHo

депyтатoм кoнтинентaлЬнoгo Koнгpeсy.,Qo fleклapaцiТ незaлежнoстi, якy зa дopyчен-
няM Koнгpесy poзpoбляв 33-piнниЙ .Qжеффepсoн (нaЙмoлoдший iз дeпyгaтiв), вiн
yвiв пyнкт пpo скaсyвaння pa6ствa. Пpoтe цeЙ пyнкт пiд чaс peдaгyванHя дoкyмеH-
тa спецiальнa кoмiсiя викpeслиЛa..{жeффеpсoн вiдiгpaв 3HaчHy poлЬ y станoвлеHнi

деpжaвнoстi сшA - o6iЙмaв пoсaди гy6еpнaтopa Bipгiнi.i' дepжaвнoгo сeкpeтapя
CЩA в пеpшoмy ypядi .Qж' Baшинlтoна, вiцe-пpeзидeнтa i пpeзидeнтa СШA.

4 липпя 1776p. .(eклapaцilo нeЗaлe)кнoсTi 3 BиIIpaBЛeIIняMи'
yтreсellиМи кoмiсieю, бyлo зaтвep/цжello кoIIгpeсoNI.'(eклapaцiя пpo-
гoЛoсилa стBopeнIrя нoвoi IIe3aЛe)IсEoi дepэкaви - Cпoлyueниx IПтaтiв
Aмepики.

Bитяr iз fleклаpaцГi нeзaлel(нocтi. Koли пepeбiг пoдiЙ пpимyшyе якийсь наpoд
poзipвaти пoлiтичний зв,язoк йoгo з iHшим нapoдotvl i пoсiсти нapiвнi з peштoю

дep)<aв нeзaлeжнe стaнoвищe... тo Haлежна yвагa дo дyМкИ людствa зo6oв,язyс
йoгo виклaсти пpичИtlи, щo спoнyKaють йoгo вiдoкpeмитися.

Ми ввaжaсмo за oнeвиднi тaкi iстини: yсix людeй стBopeнo piвними, i всi вo-
ни нaдiлeнi вiд Твopця дeяKиMИ нeвiд,смними пpaвaми, дo яKИx нaЛежaтЬ життя,
свoбoда i пpaгнення щaстя..{ля зaбeзпeчeння цИх пpaв yстанoвлeнo сepeд людеЙ
ypяди, нaдiлeнi спpaвeдливoю Bлaдoю зa згoдoю Kepoвaниx. Тa якщo ця фopмa
ypядyвaння стaс згyбнoю для ixнiх цiлeй, тo нapoд ll4a€ пpaвo змiнити a6o скасy-
вати iT тa встaHoBити нoвиЙ уpяд.

...l-.[i кoлoнiТ... дoвгo й тepпЛяЧe BитpИМyвaли всiлякi yтиски, i тiльки нeoбxiднiсть
змyцJy€ li тeпеp змiнити свoю нинiшню фopмy ypядyвaння. |стopiя тепеpiшньoгo
кopoля Beликoi Бpитaн[f спoвHeнa бeзпepeстaнниx Heспpaвeдливoстeй... щo мaЛи

свoсю бeзпoсеpеднЬoю Mетoю Bстaнoвити тиpaнiю в циx штaтax.
Ha дoкaз пoдa€мo нa сyд 6езстopoннЬoмy свiтoвi тaкi фaкти:
Biн, кopoль Aнглir, вiдмoвився 3aтвepджyвaти зaKoни, якнaйкopиснiшi та як-

нaЙпoтpiбнiшi для зaгaльнoгo блaгa...
Biн нaмaгався чИнИтИ пеpeцJкoди зaсеЛеHHю циx штaтiв.

Biн... пpислaв сюди юpби свo'iх ypядoвцiв, якi poзopяютЬ нapoд i висмoктyють
з нЬoгo всi сoки.

Biн... зaтвepдив тaкi акти:
Пpипинeння нашoТ тopгiвлi з yсiмa чaстИHаMИ свiтy.
oпoдaткyвaння нaс бeз нaшoi згoди...
Biн вiдмoвився yпpaвлЯтИ нaми, пoзбaвИB нaс свoгo зaсryпництвa тa oгoлoсив

нaм вiЙнy.
Biн гpабyвaв нaс нa мopi, спyстoшyвaв нaшi 6epеги, спaлювaв нашi мiстa

i в6ивaв HaшИx гpoгvtaдян...

Тoмy ми, пpeдстaвниKИ Cпoлyнeниx Штaтiв Aмеpики, зi6paвшись нa зaгaльний
кoнгpес, oгoлoшy€мo вiд iмeнi тa 3a BпoвнoвaжeHняM Hapoдy кoлoнiй, щo цi спo-
лyненi кoлoнiT с i зa пpaвoм мaють 6yти вiльними й незaлежнимИ штaтaми; щo
вoни звiльняються вiд бyдь-якoгo пiдданствa бpитaнськiй кopoнi, a бyдь-який пoлЁ
тичниЙ зB,я3oк мiж ними тa дер)кaвoю Bеликa Бpитaнiя зoвсiм пopивa€тЬся...

1.яKу дoкyмeнтi oбгpyнтoвyетЬся пpaBo кoлoнiй нa нeзaлежнiстьГ ?" llo мaли
нa yвaзi aвтopи .Цeклаpaцii, кoли писaли: <Усix людей ствopeнo piвними>? ""4'якi

iдeaли eпoxи Пpoсвiтництва знaйшли вiдoбpaжeння в дoкyментi? 4. У чoмy пo-
лягa€ 3aгaлЬнoлюдсЬкe 3нaчeння дeклapaцii?
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тЕМA Х. спoЛyчEHl штAтИ AMEPИKИ

Tим чaсoм бoйoвi дii poзгopтaJlvIcЯ. нe rra кopистЬ aмepикaнцiв.
У сepпнi IT76p. aнглiйцi зaxollиЛи Hьтo-Йopк, Фiладeльфiю. Apмiя
Baтшиrrfтoнa IIe шraлa нi гapМaт' нi дoстaтньoi кiлькoстi pyrшниць
i нaбoiв. Cпpoби opгaнiзyвaTи peгyЛяpнy apмirо зaмiсть дoбpoвiльнoi
нapa)кaлися нa oпip нaieлeння.

3a тaких ylиoв нaвiть Bopoги Aнглii (rспaнiя, Фpaнцiя, Гoллaн-
дiя) нe IIaвilIсyBaЛvIcЯ' Е.a вiдкpитий сorоз iз сIIIA. Пpoтe дo Aмepики
пpибyвaли дoбpoвoльцi, нaдxoдили гporшi, збpoя.

Пeprшy tl{aчEy Пepeмoгy aNIepикaIIськa apмiя здoбyлa в битвi
пoблизy Capaтoги (Iштaт Hью-Йopк) вoсeни |777 p. Пiсля цьoгo IIo-
By .цep)кaBу 

.втлзнaли Фpaнцiя, Iспaнiя, Гoллaндiя. Poсiя oгoлoсиЛa
збpoйтнlаflт нeйтpaлiтeт - oпip aнглiйцям, якi пеperшкo/ц)flaли тopгiвлi
зi CIIIA.

3дoбyвIши /цoпolvloгy вiд сoroзникiв, aмepи}сallсЬIсa apмiя пe-
peйrшлa в piIшyний IIaстyП' i пiд Йopктayllolu oToчиЛa гoлoвнi сили
aнглiйцiв, якi 1781 p. кaпiтyлIoBaJIvI.

Bepсaльський миp. Haслiдки вiйни. 3 вepeсня 1783 p. rvriж Arr-
глiero тa CIIIA бyлo пiдписaнo NIиpIIий дoгoвip y Bepсaлi (Фpaн-

цiя). Aнглiя визнaлa нeзaлeхснiсть CIIIA i вiддaлa iм тepитopiro вiд
пiвнiчнoгo lсopдoнy MaссauусeTсy дo пiвдeннoгo кoр.цoIIУ .Цэrсopдrкii,
a I{a зaхo/цi - дo piнки Miссiсiпi.

У 1785 p. aнглiйський кopoль Гeopг III пpийняв l{oвoгo IIoслa
Cпoлyvениx TITтaтiв Aшrepики .(жioнa Aдaмсa. 3вepтaro.rисЬ to пoсЛa'
Гeopг III скaзaв: <.CeP, я 6ув oстaннiм, xтo IIoгoдиBся IIa вiдoкpем-
ЛeIIIIя кoлoнiй; тeпep' Iсoли цe стaJIoся' я [epIIIиlvI шIyкaтиrvry IIpиязIIr
Cпoлyueниx TТTтaтiв яIс IIet€uIeEснo1 дeprкaBи>. 1'a6 IIoчиIIaJIaся IIoBa
eПoxa y вiднoсинax дBox дepжaB. F

Пiсля вitтнут ivloлo/цa .цep}кaвa oIIиIIилaсЬ y Tя)I(кolvIy стaнoвищi.
Eкoномiкy бyло пiдipBallo тpиBaлorо вiйнolo тa втpaTolо зв'язкiв iз
Е{oлиIIIIIьoIo шIeтpoПoлierо. He вистaчaлo вoЛoтa i cpiблa. 3aтe вдoс-

214



5 25. Biйнa за нeзалeжнiсгь (1775-1783|.

тaль бyлo tнeцiнeниx IlaпepoBиx гporпeй. Пiвденнi ПIтaти стpilIсдa-
ли вiд нeстaчi poбoчoi cuIJIuI. 3poслa вapтiсть }tсиття. Maйэкe нe бyлo
ЛIодиI{и' якa rre мaлa б бopгiв. 3a тaкиx УмoB poзгopllУЛaся гoсTpa
пoлiтичнa бopoтьбa, зaгoсTpилися сoцiaльнi пpoблeшrи.

Pa,цикaльнo IIaЛaIIIToBaIIa чaстиIIa нaсeЛeIIIlя BиIvIaгaЛa IIo-

дaльпrих змiн i ПpaгIlУЛa пгaйнoвoi piвнoстi. ЛIоди кoIIсepBaTиBIIих
пoглядiв IIoчaЛи IIIyIсaTи пopoзyмiнIlя t I(oЛиIIIIlьoIо мeтpoпoлiеrо.
У вiйськax, якi впpoдoB)I( Tpивaлoгo чaсy нe oтpиivlyBaЛи IIлaTнi, вiд-
бувaлттcя зaBopyшIeнIIя' Зpiлa зNIoBa з NIeтoIo BстaIIoBити мoнapxiro.

Пoчaлися Bистyпи фepмepiв i хситeлiв мiст. Haйбiльrций BисTyII
вiдбyвся в Maссaнyсeтсi пiд кepiвництBoшI гepoя BиtBoЛьIIoi вiйни ,(e-
пieля IIIeйсa (Iт86-Iт87 pp.).

Itoнгpeс сIIIA, нe NIaIочи peaльнoi в;IatИ, вiдuaйдyпrlIo шIyIсaв
Bиxoдy iз ситуaцii, Щo сIсЛaлaся. Бyлo кoнфiскoвaнo зeмлi aнглiйсь-
кoi кopoни, aнглiйцiв-зeМлeвлaсникiв тa ixнix IIpиxиЛьIlикiв; apмilo
poзIIУщеIIo; сoЛдaTaryI У paxyl{oк плaтнi в,vItaBaIIИcя сepтифiкaти IIa
зeмeльнi дiЛяIrIси.

Пoдiбнi зaxoди бyли тимuaсoBиlvlи й нe шroгли BиBeсти суспiль-
сTBo з кpизи. Moлoдa кpaiнa пoтpeбyвaлa сильнoi цеIIтpaлЬIIoi влaди,
eдиIIoгo 3axищel{oгo pиIrкУ.

cтaнoвлeння opraнiв влaди. Koнститyцiя CШA. Boднouaс iз Biй-
ЕIoIo Зa нeзалеrrснiсть вiдбyвaлoся стaЕIoBлeHIIя дep)IсaBIIиx стpyк-

тyp. Biд L776 дo 1783 p. y всix IIITaтax бyлo сфopмoBaнo Уpяtи й пap-
лaшreнTи' дiяв зaгaлЬIIoсoIoзIIий кoнгpeс. 3aвeprшeння вiйни IIoсTaBи-
Лo IIa пopя.цoк дeнниЙ пpoблeмy спiввiднorшeIIIIя IIoBIIoBa)IсeIIЬ зaгaль-
нoсoк)зIlиx opгaнiв i дepэкaвниx opгaнiв rштaтiв.

II{oб якoсь виpirшити цIо пpoблемy, |TT7 p. бyлo пpийнятo
<.Cтaттi lCoнфeдepaцii> (пepтшa кoIIсTиTyцiя CIIIA). 3гiднo t IIиIvrи
taгaЛьIIoсoюtIIoMУ кol{гpeсy вiдвoди-
лaся poль apбiтpa B сylIepeчкax мirк Koнститyцiя - oснoвний зaкoн дepжaвИ'

IцTaTaп[и' I]epetaвaЛoся кepiвIIицTBo який визнача€ дepжaвHиЙ тa суспiльний

aprvrirrо тa toвнiпIньorо пoлiтикorо. 3a yстpiЙ, пpиHципи й пopядoк yтBopeння

IIIтaTaМи BизIIaBaЛoся ПpaBo: збиpaння l.?.1.:"iTькиx 
opгaнiв влaди, вибopuoT

пo.цaткiв, BипyсIсy BЛaсIIих "po-ut, 
систeMИ, oснoB пpаB i oбoв,язкiв гpoмaдян.

зaтвep,ц,tсеIlllя l\ltитIIиx тapифiв' скЛa-
дaнIIя тopгoBeльIlиx yгo/ц. IСoэrсний IIITaT IIoсиJIaв .цo кolrгpeсy oдIloгo
tеПyTaTa. 3мiни дo пoлiтиulloгo Устporo rцтaтiв вIIoсиЛися ЛиIIIe ta
ixнiм oднoстaйнишr pirшeнням. <,Cтaттi IСoнфeдepaцii> tvraЛo кoгo Bлa-
IIIтoByBaЛи. 3a тaкиx ylvloв y тpaвнi LT87 p. y Фiлaдeльфii зiбpaлися
55 дeлегaтiв вiд yсix rштaтiв (кpirvl Poд-Aйлeндa) iз ryIeToIo виpoбити
кollститyцirо мoлoдoi дepжсaви.,(eлeгaти yтBopили IсoIIсTиTyцiiтнутЙ
tсollгpeс' якутf,т y IIaJIкиx дискyсiяx IIpoTягoNI чoтиpьox мiсяцiв.yзгo-
д}кyBaв oснoвнi ПoЛoJItеIIIIя lсoнститyцii. HapeIптi 17 вepeсня 1787 p.
бiльrпiсть ,цeлeгaтiв пptтflтняли кoмпpoмiсний вapiaнт i пiдписaли
тeкст l(oнститyцii сIIIA' якa дie й дoнинi.
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тЕMA x. спoЛyчЕH| штAтИ AMEPИки

!жopдж Baшинlтoн,
пepшИЙ пpeзИдeнт
сшA

Пpaпop СШA
в 178З p.

Тoмaс ,Qжeффepсoн,
тpeтiЙ пpeзидент CШA

3a Кoнститyцiero CIIIA з нечiткoi кoнфeдepaцii
пepeTBoploЕ,alIvIcЯ' нa сиЛЬIIУ федepaтивнy дepжaвy. ii
сyб'eкTи - IIITaти - збepeгли 3a сoбoю зIIaчIIУ чaс-
тиIIy пpaв ' aJIe гoЛoвIli зaгaJIьIIoдep}I{aBIIi фyнкцii
бyлo пepeдaнo ФeдepaЛЬIlolvly (цeнтpaльнoмy) ypядy.
Taк, Фeдepaльний ypяд виpiIпУBaB питaIIня зoвнirп-
ньoi пoлiтики, oбopoни, фiнaнсiв, taгaльIloдep}Iсaв-
нoгo 8aIсoIIoдaBстBa.

Itoнститyцiя пepeдбaчaЛa IIpиIIцип пoдiлy BЛa-
tИ Ea гiлки (зaкoнoдaвчУ' BиIсoEaBчy' сy.цoBy) тa cис-
тeшIy стpишIуBaIIЬ i пpотивaг' якa Ile /цoзBoJIяJIa пoси-
Лк)Baтись oднiй гiлцi влaди зa paxyнoк iнrшoi тa ta-
пoбiгaлa спpoбaм всTaнoBЛeIIIIя o.цнooсiбнoi влaди.

Bикoнaвчa Bлaдa в кpaiнi ПepeдaBaJlaся пpeзи-
дeIITy CIIIA, яктаiт oбиpaвся тepмillolu нa чoTиpи po-
ки, був гoЛoBolo дep)кaви' УPяtУ, a TaкoE( гoлoBIIoIdo-
]vIaIIдyBaчем збpoйниx сил. Biн пpизнauaв мiнiстpiв,
якиx зaTBep/ц)rсyвaB IdoIIгpeс (пapлaмeнт), aлe пiдпo.
pя.цкoByBaЛис.я BOIIи ЛиIIIe Ilpе3идeЕтy' a тaltoJ{t IIoс-
лiв, .rлeнiв Bеpxoвнoгo сy/цy. У paзi xвopoби, смep-
тi aбo нetдaтIloсTi пpезидентa кepyBaти дepэiсaвolo
BвotиJIaся пoсадa вiцe-пpeзи,цeнтa' якутЙ oдIloчaснo
BикoIIyBaB фyнкцiто гoлoBУIoчoгo в сeЕaтi (вepxнiй
пaлaтi кoнгpeсy). Кoнгpeс мaB пpaBo BисЛoBити IIpe-
зи.цeIITy нeдoвipy (irvrпiuмeнт).

3aкoнoдaвчa Bлa/цa н€UIe,Iсaлa кollгpeсy. Biн мaв
пpaBo BсTaIIoBJIIoвaти i збиpaти пoдaTки' peгУлювa-
ти тopгiвлrо (зoвнirшIIIо Ta Mi}tс шITaтaми), кapбyвaти
гpoпri, yBotиTи Митo' нaбпpaти aprшirо i флoт.

Itoнгpес сItJlя'цaBс.я з дBox пaлaт. Bepxня - сe-
нaT - oбиpaлaся нa зaсiдaнняx мiсцeвиx talсoнo-
дaBчиx збopiв. Itorкний IIIтaT' IIeзaЛeJIсEo вiд poз-
tшipy й кiлькoстi нaсeЛellня' пoсиЛaB двox пpeд-
стaвникiв. Ceнaт oбиpaвся тepмiнoшr Еa шIiсTь poкiв
з oбoв'язкoвorо зaмiнolo тpeTиIIи сIслaдy чepeз кo:rснi
дBa poки. Ceнaт зaTBepд)I(yBaB пpиtIIaчeIIIIя IIa ви-
щi дepжaвнi пoсaди, виpirшyвaв IIиTaнIIя зoвнiпrньoi
пoлiтики, y paзi неoбxiднoстi вистyпaв як сyдoвий
opгalr Bищиx дep)rсaвI{иx слyэкбoвцiB' alt( .цo Пpetи-

teIITa. Якщo дep}кaBlIoгo слyхсбoвця BиtIIaBaJIvr BuI:гr:rIuлvI' I{a IIьoгo
чelсaли сyд aбo вiдстaвкa.

Hиrкня пaлaTa - Пaлaтa пpeдстaBIIикiв - oбиpaлaся тepмiнotvl
Ira /цBa poки пpollopцiйнo кiлькoстi вибopцiв y rштaтi. Boнa oбгoвo-
plоBaлa зaкoЕollpoelсти' утBept}Iсyвaлa бroдrкeт i пoдaтки, aлe свoi
pirпeння NIaЛa ytгo.ц)кyBaти iз сeнaтoм.
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5 25' Biйна за нeзалeжнiсть (1775-1783). Cтвopeння СШA

Пpaвo гoлoсy бyлo нaдaнo тiльки чoЛoBiIсaшI iз бiлим кoЛьopolvl
rшкipи, якi дoсягли 2l.piннoгo вiку Ймaлут пeBI{e мaйнo. Taк, у Кoн-
ститyцii зaкpiплroвaлoся iснyвaння paсoBoгo тa мaйнoвoгo цeнtу.

IСoнститyцiя встaнoвлIоBaлa i BepxoвнtтЙ cуд - BищУ сy/цoBy
iнстaнцiro, яIсa пpизI{aчaJIaся з IIIeсTи (згoдolл iз дeв'яти) rоpистiв нa
дoвiнний тepмiн.

,(ля свoгo нaсy Кoнститyцiя сIIIA 6улa нatт1iлЬIII пepelцoBolo Ta
дeшIoкpaTичIlolo. Boнa piзкo кoIITpaсTyBaЛa 3 aбсoлrотистсЬкиA[и Пo-
pядкalv[и €вpoпи. Ta xoчa BoIIa гapaнтyBaЛa пpaBa влaснoстi, y нiй
були вiдсyтнi гapaнтii дeшroкpaтичIlиx свoбoд. Ifeй нeдoлiк бyлo yсу-
нyтo 1789 p. IIa Bиrlroгy всix rштaтiв .(хсеймс Meдiсoн сфopшryвaв пep-
rпi дeсять пoпpaвolс дo Itoнститyцii - Бiлль IIpo Пpaвa, якиtт 6ув
зaтBepдэкeниf,l |T91 p. У ниx llpoгoлorIтyв,aЛИcЯ' свoбoдa збopiв, сЛoBa'
tPУкУ, peлiгii, Ileдoтopкaннiсть oсoби' сyД пpися)ItIIиx' IIpaBo кo}ldllo-
гo arvIepикallця NIaTи збpoю дЛя сavloзaxистy тa iн.

3гoдoм бyлo зaтвepд)Iсeнo й дeprrсaвнy симвoлiкy. 14 нepвня
tT77 p. кoIIгpес taтBepдиB нaцioнaльний пpaпop сIIIA, 1782 p. -гepб, a 1931 p. - гiмн.

Bиснoвки
<Бoстoнськe чaIоBaIIня> зpoбилo cуlлoвtтiт вapiaнт poзв'язaння
кoнфлiкту мirrс кoлoнiями й Ivreтpoпoлielо нeNIиIIyчиlvI. Poзпo-
чaJIaсЬ вiйнa зa lletaлe)Iснiсть (I77б-|183).
4 лtтrtня L776 p. бyлo пpийнятo ,(eклapaцiтo нeзaлeэкнoстi
CIIIA.
Кoнститyцiйнe oфopмлeIIIIя мoлoдoi,цep)Iсaви вiдбyлoся в 1787 p.
.(ля свoгo vaсy Itoнститyцiя сIIIA 6Улa нaiт6iЛЬIII пepe/цoBolо тa
дeп[oldpaтичIlolо. 1789 p. вoнa булa lцoIIoBHeнa гapaнтiямvт te-
шIoкpaTичI{иx свoбoд - Бiлль IIpo пpaBa.

3aпитaння i завдaння
.l. Koли вiдбyлoся <Бoстoнськe чaювaння>? 2. Poзкpийтe oснoвнi пoлoжeння
,Qeклapaцil нeзалежнoстi СЩA' 3. Xтo 6yв гoлoвнoKoмaндyвачеM аMepиKaнсЬKиMи
вiЙськaми? 4. Якi piшeння 6улo пpийнятo Пеpшим i .Qpyгим кoнтинeнтаЛЬнИtЙи
кoнгpeсaми? 5. Якi кpaТни BистyпaлИ сoюзникaмИ СШA в бopoтьбi зa нeзaлeж-
нiсть? o. Де вiдбyлась виpiшaльнa битвa Biйни зa нeзaлежнiсть СШA? 7. Haзвiть
yмoви BеpсaлЬсЬкoгo миpy мiж CШA тa Aнглiсю. 8. Haзвiть пpИчИHи пеpeмoгИ
СШA y Biйнi зa нeзaлeжнiсть. 9. Щo зyмoвилo пpийняття Бiлля пpo пpaвa?

10. У чoмy 6ули сильнi i слa6кi стopoнИ амеpикaнсЬKoТ аpмli пiд нaс Biйни зa
нeзалeжнiсть? 11.Якими бyли eкoнoмiчнi, пoлiтичнi тa сoцiaльнi нaслiдки Biйни
за незалежнiсть для CШA? 12. Чoмy ФpанЦiя, lспaнiя, Poсiя дoпoмaгaли CШA
y Biйнi за незaлежнiсть?

13. Як poзгopтaл.lся бoЙoвi дii вiд "|776 дo 1783 p.? Cклaдiть xpoнoлoгiннy тaбли-

цю пoдiй' 14. Cxаpaктepизyйтe oснoвнi пoлoжeння Koнститyцii CШA. Яким чинoм
y Koнститyцif СШA бyлo зaкpiплeнo пpИнцип пoдiлy влaди нa закoнoдaвtiу, B|^Ko-

нaвнy й сyдoвy гiлки?

15. Чи бyли свo6oдa тa демoкpaтиннi пpaвa спiльними для всix y СШA y XV|I| ст.?

+

*

*
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УзaгaльнeнHя знaнЬ 3a тeмa]ши
<.ICpuза с|napo?o nopяlку. Пoчаrnorc л,oОepнiзацii>, <,!oба Пpo.
cвimнuцmвa'>, < Poctя,>, <,Cno]Lученi II rnаrnu Алеpurcu>

1. CклaдiтЬ сиIlxpoнiстиuнy тaблицrо пo,цiй, якi ви ввarrсaeтe нaй-
вaeкливirпvII|Лur B posBитIty Aнглii, Фpaнцii, нiшreцькиx .цep)тсaB'
Poсii тa CIIIA. oбt'pyнтyйтe свiй вибip.

2. ПoяснiтЬ зIIaчеIIIIя пoIIять i тepмiнiв: <ПpoсвiтEицTвo>' <(eн-

циtсJloпe.циg1'ц>1, <<ПpolvlислoBa peвoлrоцiя (пepeвopoт)>, <тexнiu-
ний пpoгpeсD' (oсBiчeний aбсoлIoтизlvl>, <.iмпepiя>, <.пaЛaцoBий
пepеBopoT>, <тdoлoнiя)>' <(мeтpoпoлiя>, (/цeкЛapaцiя>, <кoнсти-
тyцiя'>, <.peспyблi6a>, <<федepaцiя>.

3. Bикoнaйтe зaвдaнHя 3a iстopиннorо кapтoю:

a) пoкarкiть нaйвartсливiшri культypнi цeнтpи €вpoпи elloxи
ПpoсвiтницTBa;
б) Укarкiть тepитopiI, щo yвiйпrлуI to cIlJlaty Poсii y ХVIII ст.;

в) визнauтe тepитopiaльнi змiни, якиx зatl{aли Aвстpiя i Пpyс-
сiя y ХVIII ст.;

г) з'ясyйтe пepeбiг бoйoвиx дiй пiд чaс Biйни 3a нetaлeхснiсть
CIIIA;

д) визнauтe oснoвнi пoдii Aнглiйськoi peвoлtoцiI;

e) схapaктepизyйтe, сIIиpaIoчись IIa кapтУ' poзBиToк пpol\fiислo-
вoстi в Aнглii.

4. Чoмy пpaвлiння I(aтepини II в Poсii, Mapii-Tepeзii тa Йoсифa II
в Aвстpii тa Фpiдpixa II в Пpyссii нaзиBaloтЬ oсвiчeнипl aбсo-
лroтизмoм?

5. Bиtнaчтe xapaктepнi pиси дoби Пpoсвiтництвa. Чипл вoни бyли
зyмoвлeнi?

6. Bислoвте Bлaснe сyд}I{еIIня щoдo пoдiй peвoлroцii в Arrглi1 тa
бopoтьби CIIIA зa нeзaJIе)I(нiсть. ,(aйтe iстopинну оцiнкy циlи
пoдiям.

7. Cxapaктepизyйтe нaйвar*сливirпi змiни в пoлiтичIIoмy тa сo-

цiaльнo-eкoнorvriчнoмy lкиттi Фpaнцii, Poсii, нiмeцькиx tep}IсaB'
Aнглii в ХVII ст. Cклaдiть пopiвняльнy тaблицrо.

8. Якими були дoсягIIeнI{я ltyЛЬTУpи дoби flpoсвiтництвa?
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Teстoвi зaвдaння 3a тeмaП,lи
<Idpuзa сrnаpo?o nopя)rcу. Пoчamorc мolеpнiзaцii>, <toбa Пpo.
c вimнuцmвa >>, << P ociя'>, << Cnoлученi III lnamu Aлtеpurcu,>

1. У якoмy poцi пiвнiчнoaмеpиI(allсьIti кoлoнii Aнглii пpoгoлoсили
.(еклapaцilo нetaлeжснoстi?
a) I774p.; 6) IT76p.; в) 1781p.; г) 1783 p.

2. У якiiт кpaiнi вiдбyлaсь <.Cлaвнa peвoлrоцiя>?
a) Aнглii; б) Фpaнцii; в) Пpуссii; г) Poсii.

3. Хтo бyв пeprшип[ Ilpeзи/цeнтoм CIIIA?
a) Дж. Baтшинt'тoн; б) Д;к. A"цaмс;
в) T. [жeффepсoн; г) Б. Фpaнклiн.

4. Устaнoвiть xpoнoлoгiтну пoслiдoвнiсть пepeбyBaIIIIя нa пpeстoлi
мoнapxiв Poсiйськoi iмпepii.
a) €лизaвeтa Пeтpiвнa; б) Aннa Iвaпiвнa;
в) I{aтepинa II; г) Пeтpo III.

5. Яким бyв гoлoвний peзyльтaт Ceмилiтньoi вiйни eвpoпeйськиx
дepэкaв?
a) Пpyссiя IIpиeдIIaЛa дo свoIx вoлoдiнь Ciлeзirо;
б) yпepure yTBopиBся Boellнo-пoлiтичний сoюt eBpolleйськиx дep-

,fiaB;
в) бyлa IIpи/цyIПeIIa спpoбa Пpyссii oб,eднaти пiд свoerо Bлaдolo

rriмeцькi зeмлi, щe нa 100 poкiв зaкpiплeнa poздpoблeнiсть
Hiшreччини;

,р) змiнилaся динaстiя в Poсiйськiй iмпepii.
6. Cкiльки aнглiйськиx кoлoнiй iснyвaлo в Пiвнiчнiй Aмеpицi нa

сepедиIly ХVIII ст.?
a) 10; б) 13; в) 15; r\ 24.

.7. Укaжiть iм'я винaxiдникa, ят<lлf,т стBopиB пeprпий пapoвий дви-
гУII.
a) ,Ц. Iteй; б) [. Хapгpiвс;
в) Дэк. Baтт; г) Е. IСapтpaйт.

3. Хтo BигoлoсиB: <,(epхсaвa - цe я!>?
a) ICapдинaл Pirпeлье; б) Лтoдoвiк XIV;
в) Лroдoвiк ХV; г) Лroдoвiк XVI.

9. Хтo з IIaзBaIIиx oсiб стaв IIepIIIиlvI кopoЛeм Пpyссii?
a) Фpiдpix-Biльгeльм; 6) Фpiдpix I;
в) Фpiдpix-Biльгeльм I; г) Фpiдpix II.

10. УкaясiTь xpolloЛoгiчнi мerrсi Пiвнiчнoi вiйни.
a) 1699-17L4 pp; б) 1700-1709 pp.;
в) 1700-172I pp; г) 1704-1T2б pp' ,
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Енциклошeдш!чFtа стopiнкa 3a тeмalvlшт
<Epuзa crnаpo?o nopяlrcу. Пoчamorc мo)еpнiзацii>, кloбa Пpo-
c вimнuцmв а >, << P oci,я,>, <, C noлученi III rnamu A.меpurcu'>

flатa Пoдiя

1 640 Пoчатoк pевoлюцiТ в AнглiТ

.1643-t 715 Пpaвлiння Людoвiкa ХIV

1 649 Стpaтa кopoля Kapлa | тa пpoгoлoшeння AнглiТ peспyблiкoю

165з_1658 Пpoтeктopaт oлiвepa Kpoмвeля

1784 Ствopeння .[жeймсoм Baттoм пapoвoT мaшИни

1 685 Cкaсyвaння Haнтськoгo eдИKтy

1688 <Cлaвнa pевoлюцiя>; yстaнoвЛення в Aнглii кoнститyцiйнoТ мoнapxii

1700-1721 Пiвнiчна вiйнa (27 липня 1709 p. - Пoлтaвськa битвa)





ТЕMA X|. сxlдниЙ сBIт

s 26. oсo6ливoстi poзBиткy цивiлiзaцiй Cxoдy
)) 1.Якi oснoвнi pелiгiiCхoдyвизнaстe?УякиxкpаТнaxBoнидoмiнyють? 2.|3якoю

цивiлiзaцiею Cxoдy евpoпейцям дoвeлoся вeстИ виснaжливy бopoть6y?

шry poздiлi ви oзнaйoпгиTeсь iз нaйтипoвiцrишrи цивiлiзaцiями Cxoду,
якi фaктичIlo BиtIIaчaЛи Ta iт дaлi вйзнaчarоть йoгo iмiдlк. У пepioдi,
щo poзгJIядaeTься' yreнi виpiзняrоть тpи oснoвнi цивiлiзaцii Cxoдy:
близькoсxiднo-мусyльшIal{сЬкy' iндiйськo-пiвдeннoaзiaтськy т a куттafr-
ськo-дaлeкoсxiднy (yхсивaroться й iнтпi нaзви). Boни бaгaтo в чoNIУ
piзняться, aЛe мaloть i спiльнi pvIcuI' щo дar tшIoгУ cTвepд,Iсyвaти' щo
BoIIи Пpичeтнi дo сxiднoi шroделi potBиткy суспiльствa. Усiм iм пpи-
тaманний фeнoмeн в,ЛatIl дepэrсaвнoi бrоpoкpaтii як нaд безпoсepeдньo
пiдпopядкoBalIиlvlи iй сiльськиMи гpoпIaдailIи' тaк i нaд IIpиBaтIIиMи
BЛaсI{икarvIи (тopгiвцi, лихвapi, peмiсники).,(epхсaвнy стpУIстypy oчo-
JIIoe пpaBитeЛЬ' Bлaдa якoгo дaнa йorvrу вiд Бoгa Ta oсBячеIIa peлiгiero.
I]eй фeнoмel{ BизIIaчaв пцaйrкe всi oсoбливoстi цивiлiзaцiй Cxoдy. Ta-
кa .цep)кaBa IIe rvlaЛa внутpirшньoгo llpoтI{piuvя, щo зylvloBЛтoвaлo ii
стaбiльнiсть. €динorо пpoтиBaгolo дep)rсaBи.влaсницi lvloгЛa cTaTvI lwr-
IIIe пpивaTнa влaснiсTь' aле BoIIa пoBнiстro пiдкop,яJlaсь ,цepэкaвi.

ПpoникнeнIlя rвpoпeйцiв нa Cxiд пiсля Beликиx гeoгpaфiнниx
вiдкpиттiв i пoчaтoк фopмyвaння кoлoнiaльниx iмпepiй стaли зoв-
нirпнiм BтopгIIeнн.fм IIpиBaтнoi влaснoстi, якa pyйнyвaлa тpaдицiйнi
вiднoсини. Aле в пepioд, щo Mи poзглядariuo, eвpoпейцi щe тiльки
[IyI(aЛи пiдxoдiв /цo пpoIIиI{IIеIIIIя нa Cxiд, дo йoгo бaгaтств. 3a ви-
сoкoцiннi й эrсaдaнi /цл,я еBpoпeйцiв пpянoщi тa iнrпi тoвapи (пoсyд,
IIIoBIс тa iн.) eвpoпa tшIyшIeнa бyлa плaтити зoЛoтoм i сpiблoм' щo
викaчyBaлoсь iз Лaтинськoi Aмepики' a IIe вJIaсIIиIVIи ToBapaNIи' яrсих
Cxiд нe пoтpeбyвaв. Bдaшr y цiй тopгiвлi l{aстaв ЛиIIIe в ХIХ ст. Tиryr
чaсoМ Cxiд rкив сaшIoдoсTaTнiм rкиттяi\[' a зa дoxoдaшIи IIa /цуIIIy нa-
сeлeIIIIя Bипepetпсaв 3axiд. Taк, 1800 p. дoxiд IIa tyшIy IIaсeлeIIIIя
в ltитa1 в цiнax 1960 p. дopiвнrовaв 228 дoл., тoдi як y 3axiднiй
eвpoпi - 2L3.

У всix ,цep}кaBax Cхoдf систeмa
нa зa TaкOIо сxeмolо. Кo}rteн, хтo

oбpoбляв teilIJIIо' MaB гapallтoвalle пpaвo тa oбoв'язoк oбpoбляти ii тa
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виIdopистoвУBaTи ,цЛя BeдeIIня гoсIIo,цapстBa Bсi Heoбxiднi peсypси: Bo-

tУ, тIacoвuIщa' Лiс Toщo. Boднo.raс пpaBo вoлoдiти й poзпopяд)i(aTися
зeMЛeIо тa ii peсypсal[и пepeбyвaлo B pyкax вiдipвaнoгo вiд виpoбни-
цTBa aпapaTy Bлaди. Bизнarочи вЛaдy tep}I(aBIroгo aпapaтy' виpoбники
(гporvraдa сeлян) сIIлaчУвaЛи в piзнiй фopмi (вiдpoбiтoк' чaстиHa Bpo-
жaro) Ea/цЛиIIIкoвий пpoдyкт. I.{eй свoepiдний пo/цaтoк пoтiм poзпoдi-
ляBс,я .цля yTpиNIaIIHя BЛatIIиx сTpylстyp. oтrкe, Toi. , xтo вoлoдiB Bлa-
tolо в дepэкaвi, ryIaB toсTyп дo poзIloдiлy виpoблellиx пpoдyктiв. oт-
pиNIaвIIIи влaдУ' вiн стaвaв ix влaсникoшп. Toшry rvrи гoвopиMo' щo
oсoбливiстrо схiднoi цивiлiзaцii 6улa нaявнiсть г,Лaд.уI-BIIacнoстi.

Moгyтнiсть дep}IсaBи зaле)кaЛa вiд cилuт BЛaди тa eфeктивнoстi
poбoти шrexaнiзмy tep}IсaBи (vинoвникiв), a в кiнцeвorvry peзyльтaтi -вiд peгуляpнoстi oбсягy пoдaткiв. У свorо чepгy' oбсяг пoдaткiв зaлe-
rтсaв вiд eфeктивнoстi сiльськoгo гoсIIofцapствa i пpoдуктивнoстi пpaцi
peмiсникiв. Tyт IIoчиHaв дiятvт звopoтний мexaнiзм: дepэкaвa бyлa
зaцiкaвлeнa y спpияIIнi poзвиткy сiльськoгo гoсIIoдapсTBa тa peшIeслa.
Toмy пpaця iндiйськoгo чuI I<uITaiтсЬкoгo сeЛяI{иIIa бyлa пpoдyктивнi-
[IoIо' нiэк пpaця сeляIIиЕa eвpoпeйськoгo. Бyдь-якe пoслaблeння Bлa-
,ци IIpизBoдилo .цo poзIlaдy Beликих /цep,rdaB i пopуrпeнIlя тpaдицiйнo-
гo }I{иття' чoгo лIolци нaйбiльrшe IIe xoчyTь. Taкутiт IIeгaтиBIIий вплив
IIa oIIисaнУ систeмy спpaвЛялo пepeвищeЕня мeэrсi peaЛьIlo мoхсливoi
ITIJIaT|т пoдaткiв. Taкe тpaплялoсь aбo кoлvт пpaвитeлi cTaBутЛvI пepeд
сoбoro нepeaЛЬI{y ryIeTy' пiдpивarони pесУpси дep}кaBи (зaвoйoвниць-
кi пoxoди, гpaндioзне бyдiвництвo), aбo в paзi пoслaблeнIrя влa.цIIих
стpyктyp' щo пpизвoдилo .цo BЛoв}I(иBaIIь iз бoкy збиpaнiв пoдaткiв,
вeЛикIIx влaсникiв. Toдi сeляни пiднiмaл|4cЯ' Ha бgPoтьбУ, якa iнoдi
BurIITтBaJIacЬ y тpиBaлi сeлянськi вiйни (oсoбливo в IСитaI), iз шreтoro

вiднoвити тpaдицiйнy систeMу'
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тЕMA x|. схlдHИЙ сB]т

Tpiyмфaльнa 6paмa Чаyp-
мiнаp y Xайдapaбaдi

Maвзoлeй, стiни якoгo пpикpaшeнi opна-
мeнтoм iз викopистaнням oнiксy, яшми,

..aмeтистiв

сЬкoi

ciльська гpoмaдa - найншl(чa лaнкa GyGпiлЬGтBa сxoдy. Хapaк-
тepнoю oсoбливipтro сxiдниx цивiлiзaцiiт булo збepехсeнн,я сiль-
гpoшIaди .як oсIIoBи сyспiльнo-дeprтсaвнoi opгaнiзaцii.
Гpoшraдa зaзвичaй сrслaдaлaсь iз rкитeлiв oдIloгo сeлa. БiлЬrпiсть

ciл були сxoн(i oдIIe нa oдIIe: y цeнтpi poзмiщyвaBся xpaшI' IIaBIсoлo -
6удvтllкtт сeляII. Itortснa гpolvlaдa IIpoтягoNI стoлiтЬ кopистyBaJldся пeв-
IIиМи зeМляМи' лiсoм, IIaсoBищaми Toщo. Poзмipи дiлянoк кorкнoi
poдиIIи aбo члeнa гpolvlaДи чepet пeвний чaс зrvriнтoвaлис,я зaлeэIснo
вiд кiлькoстi poдиviв aбo пpaцeздaтIlих. Ife зaбeзпeчУвaЛo пpиблизнo
piвний мaтepiaльнtтtт cтaн. члeнiв гpoмaди. Кpiм сeляH, ,Цo гpoмaди
вxo.циЛи peмiсники, якi зaдoвoльIlяли пoтpeби гpoмaди в peмiсниниx
виpoбax. Ha ix yтpиI\[aнI{я видiлялaся IIeBIIa чaсTиI{a вpoаrсarо. Ha
uoлi гpoмади стoяB стapoстa' якoгo o6иpaлtт чи пpизIIaчaJIи.

HaйбiльIп мiцними й сильними 6улtт iндiйськi гpol\[aди з IIoB-
нiстrо нaтypaльIlиivl гoсIIoдapстBoNI. Piвeнь сaшIoopгaнiзaцii в ниx був
нaстiльки BисoIсиМ' щo зi зrvriнorо деp,IсaBи' Bлaди тoщo BoIIи taли-
IIIaJIися IIeПopУIIIЕvIIуIuI.' a tep}I€Ba нaвiть нe poбилa спpoб УтpyчaTися
в ixне 

'I(иTTя.oтlкe, сiльськa гpoмata бyлa тiеro oсIIoBoIo сxiднoi цивiлiзaцii'
якa poбилa ii стaбiльI{olo' кoнсepBaTиBIIoIo й тaкolо, щo NIaлo пiддa-
BaЛaся зoвнirпнiIlг BплиBaшI.

Пpивaтна влaснiсть. Пoвний кol{TpoЛЬ ,цepiкaBи нaд сyспiлЬIIиlvI
}ItиTтяlvI IIe BиклIoчaв iснyвaнIlя пpивaTнoi влaснoстi, алe, нa

вiдмiнy вiд €вpoпIit' BoIIa вiдiгpaвaлa .цpyгopядHy poлЬ. Пpивaтнiй
вдaснoстi бyлo вiдвeдeнe нiткe мiсцe B дep}IсaBI{iй стpyктypi. Пpивaт-
ний влaсник oбслyгoBувaв в oсIIoBIIol\[y зoвнirшнrо i тparrAиTIIy тop-
гiвлrо. Biн мiг NIaTи BeличetIIe мaйнo, aлe йoгo llедoTopкaннiсть
i цiлiснiсть нe бyли гapaнтoвalluлvrvr - бyдь-кoли IIpaBитeль мiг зa-
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Житла нeдoтopкaнниx y сyнаснiй |ндii

6paти йoгo y BЛaсEиIda. Oдинtтiт бiльrш-IvreнIII гapallToвaний сПoсiб ta-
xLlcTvITvт сBoIo влaснiсть - цe здoбyття пpeсTи}Iсy, тoбтo пpистoйнoi
IIoсaди B дep,I{aвIriй стpyктypi влaди. Taкa пoсaдa зaбeзпeчУBaЛa й пeв-
нe бaгaтствo, влaснiсть. Якщo BЛaсIIик IIe I{aле}IсaB дo tepжaBlloгo
aпapaTy' тo вiн нaNIaгaBся BкЛaсTи свoi бaгaтстBa в зeМлIo' xoч BoIIa
й нe пpинoсиЛa.цoxo.цy й тeж I{e мaлa гapaнтiй lreдoтopкaннoстi. oс-
кiльки вoлoдiння зeмлelo - цe ПpeсTи)Iс. Усe тeпep зaлeжсaлo вiд
тoгo' яtt спpаBIIo вiн сплauyвaтиryIe IIoдaTк,и IIa зeNIлIo' якolo вoлoдie.
.(epхсaвi, tperrlтolo' 6улo бaЙду)Itе' xTo сIIлaчyBaтип[e пoдaтoк, - сe-
Л.яIIиII чи Beликий землeвлaсIIиIt. Aлe сaмoi ЛиIIIe зeпллi для IIpeсти-
экy бyлo IIe.цoсTaTIIЬo. Cлiд бyлo мaти сoлiдний бyдинoк, слyг, paбiв,
yЛaIIIToByBaти виiзди.

3poстaння кiлькoстi влaсникiв зеlдлi тa poзмipiв ixнix вo-
лoдiнь бyли oбrvreхсelIиMи чеpeз нeбeзпeкy пopyшIeIIня стaбiльнoстi
в дepэтсaвi.

Ceляни, якi стaвaли opeIIдapяNIи' сIlЛaчyвaЛи BлaсIlикoвi IIoдa-
тoк зIIaчнo бiльrший, нitк Toiт', ЯI<kтil BotIи плaTилц 6 бeзпoсеpeдньo
дepжaвi. I кoли BЛaсI{иI(и IIepeсTyIIaли Nlelrсy' щo зaбeзпeчУBaЛa стa-
бiльнiсть, ,цep}IсaBa oбшrerкyвaлa ixне свaвiлля, вiддarouи зeмлro бeз-
IIoсepедIIьo сeляIIaM' a в paзi пoслaблeнIlfl дep}Iсaвнoi влaди Nloгyтнe
сeл.яIIськe IIoBсTaHIIя вiднoвлroвaлo I{oЛиIIIнiй пopядoк.

Biдсyтнiсть внутpirшIlьoгo pиIIItУ зУtvroBЛIoBaЛa й вiдсyтнiсть
ToBaрIIoгo виpoбництBa B Marткax BЛaсIIикiв. У деp)Iсaвax CxoдУ нe
BиниIdaлo пoтpeби y сTвopeннi плaнтaцiй, вiдoкpемлeннi пaнськoi
зeшrлi, IIa якy згaIIялися б сeляни для вiдpoбiткy. BлaсI{ик yвa)IdaB

3a кpaщe пepeдaти teryIЛIo в opеIrду сеЛяIIaМ дpiбними дiлянкaми.

Miстa (xoду. Miстa Cxoдy сyттeBo вiдpiзнялися вiд е,вpoпeйсь-
киx. Cвoiм iснувaнняtvl BoIIи BaBдячУBaЛи пpaвитeлям i тopr'iв-
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Poзмaльoвaнi дepев,янi фiгypки

дi. БiльIшiсTь l\{iсT були peзттдeнцlяvrи шpaвитeлiв, pелiгiйниIvlи цeII-
TpaMи aбo poзтarпoBУBaлисЬ I{a IIepexpeстяx TopгoBeльIIиx IIIляxiв.
У eвpoпeйцiв склaлoсЬ УяBлeI{Eя IIpo кaзкoвi бaгaтствa lлiст Cxoдy.
oбслугoвyBaI{IIя дBopУ IIpaBиTeЛя' BeЛиIdoгo чиIIoвIlикa пoтpебyвaлo
знaчнoi кiлькoстi слyг, pervriсIlиItiB' тopгoвцiв. Усi вoни зaзBичaй сe-
JIvIЛuIcЯ. IIaBI(oлo йoгo пaлaцy, Pешriсrrики' щo oбслyгoвyвaли пoтpe6и
пpaBиTeля' вигoтoBЛяли peнi, ЯI<urNIuI тrpoстi лIoди мaйжe IIe кopисTy-
вaЛися: Ilpикpaси' дopoгий пoсyд' T|<ar,уIlлИ, збporo тoщo. Ba cвorо
пpaцIo peшriсники oTpиMyBaли пpoдУItTи xapчyBaння, зiбpaнi iз сeлян
y виглядi пoдaткiв, aбo гpoшri. У мiстax.Taкofit poзlлiщyвaлиcя бу-
tu{Hr<uI, cклaди, ryIaгазитIи кyпцiв. Тxнi тoвapи (пepeвaакIlo пpесTи}lс-
нoгo спoЭ{tивaння) кyIIУBaЛи aбo вeльwroэкi, aбo iнoзeIvrнi кyпцi. Caмe
зaвtякIl зoсepetжteннIo B ryriстax виpoбництвa i пpoдa}I{y пpeсти)IсIIиx
товapiв у eвpoпeйцiв склaлoся BpaЭIсeнЕя IIpo бaгaтствa Cxoдy. У rvriс-

тaХ IIe виpoблялися peui, щo були y B}IIиTкУ сeЛяIl' - ix вигoToBЛя-
ли peмiсники в сiдьськиx гpoмaдax.

ПpoцвiтaнHя Taкoгo мiстa зaлeхсaлo вiд пpaвитeля, який y IIЬo-
My }fсиB. IСoли пpaBитeль змiнroвaв свoe мiсцe пpo)киBal{ня, мiстo зa.
нeпa.цaЛo' a iнодi взaгaлi шpиПиHЯлo iснувaння.

Cтaни. ,fк i в eвpoпi, суспiльствa Cхoду пoдiлялися IIa сTaни.
Aлe ця сTaI{oBa сTpyктУpa бyлa стpокaтoro й зalIлyтaЕorо. Tart,

сoцiaльнi гpУIIи poзpiзнялися зaЛe}Iснo вiд Bxoдrttellня дo пeвнoi
ЛaIIIси B стpyЕстУpi влaди, фopvrи дiяльнoстi, спoсoбy oTpишIaIIIrя 3a-
сoбiв дo iснyвaння (piльники, peшriсники, aдмiнiсTpaтopи-чиIIoBIlи-
ки, rкepцi' вoiни). Taкi сoцiaльн1 гpyrrи 6ули taNIкIIeниMи i спaд.
кoBиIvIи. Aлe цe IIе oзIlaчaлo, Щo люДиIIa нe NIoгЛa змiнити свiй piд
taIIяTь i пoсiсти iнтslиfт. сyспiльниtт щaбeль. Taкorrt сyспiльство пoдi-
Лялoся ta IopидичIIиM сTaтУсoNI нa IIoBIIoпpaBIIиx' HeIIoJ3IIoпpaвIIиx
тa бeзпpaвниx (paбiв).

Ha двa згaдaнi сyспiльнi подiли нaклa/цaвся щe otиII - сисTeMa
шIaйнoвo1 нepiвнoстi. IСorкнa з пepeлiтeIIиx Bищe сoцiaльrrиx веpсTB
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5 26. oсoбливoстi

(стaнiв) мaлa свoix бaгaтиx i бiдних. Бaгaтствo бyлo шpитaMaI{IIe JIи-
IIIе пoвI{oпpaBIIиM. '(o рiльникiв нaлeiкaIIуI Ят1, сeЛяIIи' тaк i вeликi
зеryIлeBJIaсEvтI<И; to peмiсникiв - як дpiбнi сiльськi pемiсники, тaк
i влaсники мaйстepeнь i мaнyфaктyp; to чинoвникiв - яIс дpiбнi
збиpaui пoдaткiв, тaк i нaблиrкeнi дo iмпepaтopa чиIIoBHuIKvI Toщo.. Cтэкe, тpaдицiйнi сoцiaльнi вepстви, IopидичIIий стaтyс, шraйнo-
виift cтanE не збiгaлись i явля;rи сoбoтo склa,цнy' зaIIЛyTaIIy сoцiaльнy
сTpyкTуpУ. HaйбiльIш пpивiлейoBaHИNIvI нa Cxoдi 6ули cтaнIа' ПpичeT-
нi дo дep)кaBl{oгo yпpaвлiння' Ilpичonлy кiлькiсть i якiсть пpивiлeiв
ЗpocTaЛa з нaблиэкеI{IIяM дo oсoби BepxoBlroгo пpaBиTeля.

Poль peлiгiT нa Cxoдi. Peлiгiя нa Cxoдi вiдiгpaвaлa BeЛичe'IlyЕ poль. Boнa сaнкцioнуваlra Ta oсBячyвaлa пoлiтиuнy вля/{У, сIIpи-
ялa oбoжнIоBaннIo ПpaBиTeЛЯ' пepeTBopeннIо йогo нa пдiсячний сим-
вoл, poбилa суспiльсTBo etиI{иvr цiлим, сПpияЛa фopмyвaннro нaцio-
IIaЛЬIIиx pис xapaктepy. Pелiгiя oсвяuуBaЛa кoнсepвaтивнi тpaдицii,
скpiплrовaЛa' DIoB цe]vIeIIT, дeprкaвний мexaнiзryr i сoцiaльну стpyI(Tу-
py. Aлe piзнi pелiгiйнi- систeми po6тали цe пo-piзнovry.

Taк, у Китai peлiгiя eнepгiйнo oсBячyBaЛa пoлiтичнy Bлa/цу' щo
сIIpияЛo збepeэкeнню oсTa}IIIьoi пpoтягoпт дeкiлькox тlrсячoлiть. B Iн-
дii, нaвпaки, peлiгi я булa бaйдyэкoю .цo дep)кaBИ, Щo 3ylvIoBJ{IoBaлo
нeстiйкiсть пoлiтичнoi влaди i нaстy зIltiну ,цep)IсaB' a oT стoсoBнo
стp),кTУpи сyспiльствa Bolla булa aктиBIIoIo Tа збepeглa ii дo нaшиx
днiв. ,(ля кpaiн iслaмсьrtoгo свiту peлiгiя сTaлa rдIIaЛьIIиlll чиIIIIиItolvI
ФoPмУвaння единoi iслaryrсьнoi щивiлiзaцii.

Bиснoвки

У paннiй Hoвий uaс цивiлiзaцii CхoдУl ЪIa вiдivriнy вiд rвpoпeй-
ськoi, пpo.цoB)I(УBaли poЗBив aTуIсЯ. y свO€'IvIy тpадицiйнoмy pуслi.
Beликi гeoгpaфivнi вiдкpиття пoкataли евpoпеi.iцяl\{ IIIЛяx IIa
сxiд, дe вoни зiткнУJIuIсЯ з iнrrrим спoсoбoм }Iсиття. NIисЛeнIIя.
тpaдицiй.

3aпитання i зaвдaння
.l. 

Hазвiть oснoвнi цивiлiзaцiI Сxoдy. 2. |J.]o poзyмiють пiд тepмiнoм кСxiд> yveнi-
iстopики? 3. Якi сyспiльнi вepстви кopИстyBaЛИся пpивiлеями? 4. Якy poль
вiдiгpaвaлa пpИвaтнa влaснiсть y цивiлiзauiях Cxoдy? 5. Пepелiнiть oсo6ливoстi
цивiлiзацiй Сxoдy.

6. y чoмy сyтнiсть фенoменa BлaД|А яK влaснoстi? 7' ЯкУ poль вiдiгpaвала дep-

в цивiлiзацiяx Схoдy?

11. Cклaдiть плaн poзпoвiдi зa тeмoю <oсoбливoстi poзвИтl(y кpaTн с*Jдy, paн-
нiй HoвиЙ час>. 12" Чим piзняться мiста €вpoпи i Сxoдy? Cклaдiть пopiвняльнy
тaблицю.

+

*
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s 27, oсмa**ськa iмnвpiя- Гlepсiя
1' Якi загapбaння здiйснили тypKИ-oсMaни в ХV ст.? 2. Хтo тaкi янинapи?

Biйни ФсманськoТ iмпeрiТ. ХYI ст. бyлo vaсovr нaйбiльIпoi вiйсь-
кoвoi тa rroлiтичнoi штoгyтнoстi oсмaнськoi iшrпepii. У пepIпiй

цoлoвинi ХVI ст. Boнa пpиедIlaЛa дo свoix вoлoдiнь знaчнi тepитopii
нa БлизькoIvry Cхoдi тa в Пiвнiннiй Aфpицi. 3дiйснeЕo цe бyлo сyл-
тaнoпl Ceлiмolш I Гpiзниrш (L5I2-7520 pp.).

У пepeмorкнiй вiйнi пpoTи Ipaнy CeлiIlц I зaвоroвaв rtpaiни Зaкaв-
кaзtя - Aзepбaй,ц)IdaII' чaсTиI{y Biprvreнii, Гpyзii, .(aгeстaн i Куpдис-
тaн. Пiсля цЬoгo poЗпoчaB зaBoIoвaIIня Clrpir тa eгиптy. Пpиeднaвrпи
ixнi зeмлi дo свoеi irvrпеpii, вiн пpoгol-roсив сeбe хaлiфoшr - гoлoBolo
всiх мyсyлЬNIaII. Cвoeму сrrнoвi Cyлeйпraнy I вiн зaпoвiдaв oб'еднaти
зaвoйoвaнi зeryrлi тa зpoбити ix нeвiд'eшrIIoIо чaсTинoro iмпepir.

Пepioдoм нaйвищoгo poзквiтy oсryraнськoi iIшпеpii BBa}I(aIоTЬ
пpaвлiння Cyлeйпraнa I Пиrпногo (1520-1566 pp.). Biн бyв, MaбyTь,
нaйvIoгyтнiIпий iз тypецькиx сyлтaнiв 3a BeсЬ .raс iснyвaння oсшraнсь-
кor iмпepii.

eймaн 6ув единим синoм Ceлiмa |, i йoгo щe юнaкoм пoчaлИ зaЛyчaти дo
yнaстi y виpiшeннi деpжaвHИx спpaв. oдним iз гoлoвниx нaпpямкiв дiяльнoстi
Cyлeймaна | стaли вiйни з мeтoю пiдкopeння кpаTн Близькoгo Cходy, Сxiднoi
€вpoпи та yзбepeжжя Cеpeдзeмнoгo мoPя. Сyлeйман | yслaвився ще й тим, щo
ствopиB вeликиЙ флoт. Тypeцькi кopaблi в XVI ст плaвали всiмa мopями тa oкea-
l]амИ' сягаючи нaвiть беpeгiв |ндп.

Пiд нaс Beдення вiйн за пiдкopeння кpaiн €вpoпи CyлeЙмaн | виявив себе нe
лИцlе видатним пoлкoвoдцeм, а Й людинoю, якa чyдoвo opiснryвaлaсЬ y склaднo-
щаx евpoпейськof пoлiтики тa пpoтиpiнuяx хpИстияHсЬкoгo свiry. Хpистиянствo як
pелiгiя нe вИKлИKaЛo iнтepeсy CyлеЙманa l, aлe вiн Чyдoвo poзyмiв великy KopистЬ
вiд peлiгiйtioгo poзKoЛy в €вpoпi. Гoлoвнoю пеpeпo!|oю Hа шляХy дo пiдкopeння
€вpoпи 6yлa Гaбс6ypзькa iмпёpiя, тoмy сyлтaн став yсiлякo пiдтpимyвaiи iТ pелiгiй.
ниx вopoгiв - пpoтестантiв. B Угopщинi, нaпpиклaд, вiн спpияв пolllиpeнню кaлЬ-
вiнiзмy. Такe стaвлeнHя дo пpoтeстантiв стaлo пpичинoю тoгo' |l.lo приxилЬнИки
пpoтестaнтстBa Д|Ав|Алv|сЯ нa Cyлeйманa | як на свoгo заxисникa.

Cyлeйппaн I бaгaтo Увaги пpидiляв poзRиткУ свoеТ дepэrtaви. 3a
йoгo пpaвлiння бyлo BпopядкoBal{o taкoнoдaBстBo irшпeрii. I'oлoвнoкr
oсoбливiстrо зaкoнiв oсмaнськоi iшrпepii ЗaЛиIIIaBся пoдiл гporyIaд{яIl

,цep)*сaBи нa двi гpyпи з piзнипlи пpaвaми тa oбoв'язIсaшIи - 1\4yсУЛЬ-
мaн i нeNIyсУЛЬMaн. Пoвarкaloчи ЗaкoнoдaBvv дiя.шьнiсTЬ сyлTaIIa' нa-
po/ц нaЗиBaв йoгo tпaнoбливo <кaнунilr (<<Зaкoнoдaвeць>). Beличeзниryr
бyв внeсoк Cyлейшraнa I i в poзвиToк к-vjlЬтУpи' якa зa йoгo пpaвлiн-
IIЯ дoсягЛa piвrrя нaбaгaтo Bищoгo' нiltс y бiльrшoстi кpaiн Toгoчaснoi
eвpoпи.

Beличeзний вплив нa Cyлeймaнa I' зa свiдveнняMи -сyvaсникiв'
спpaBЛяЛa йoгo дpylкинa PоксoЛat;.a' зa пepeкaЗaми - yкpaiнкa, 3a-
хoПЛella B пoлoII тaTapavlи. Taемниvу Poксolтaну I{e paз toбpaжсyBa-
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Ли в lстopичIlиx твopax IIисЬryIeнIIики (o.цин is
нaйвiдoмirшиx твopiв - poшIaн П. 3aгpeбeлЬIIoгo
<.Poксoлaнa>).

Cyлeймaн I зaгинyв 1566 p. пiд vaс oблoги
фopтeцi в Угopщинi. Пiсля цЬoгo в oсмaнськiй
iмпepii poзIIoчaBся тpивalтттIт пepioд зaIIeIIaдУ.

3a чaсiв пpaвлiння Cyлeймaнa I Пиrпнoгo
Typки-oсMaIIи пpolrикли дo I.{eнтpaльнoi €вpo-
пи. oднiero t пepIIIих йoгo пepeмoг стaлo B3яTтя
Бeлгpaдa - шriстa, якe пpoTягoМ TpиBaЛoгo чaсy
стpиIvlyвaлo ПpoсyBaIIня тypкiв y €вpoпy. Пiсля
цьoгo тypeцьrсi вiйськa pyIIIили в Угopщинy, дe
в битвi пiд Moгauerи (1526 p.).poзгpolvlили чeсь-
Iсo-yгopсЬкe вiйськo. Пiд нaс 6уlтвtт зaгиIlyв мo-
лoдиЙ yгopський lсopoль. Пiсля цiei пepeмoги
Typeцькe вiйськo спyсTolшилo кpaiнy. Угopщину
булo пoдiлeнo мirк AвстpiйськoIO Ta oсмaнськorо
iмпepiями.

У Iб29 p. Cyлeймaн I oтoчив стoЛицIo ABс-
тpii Biдeнь. Йoгo вiйськo B/цeсятepo IIеpeBищyBa-
Лo cvIJIvI зaхисникiв. Haд €вpoпorо IIaBислa зaгpo-
ta нaBaЛи, якot BoIIa нe зI{aЛa вiд нaсiв гуннiв.
Пpoте Biдeнь BисToяB зaвдяI{и дoпoмoзi IIoлЬсь-
кoгo ldopoля, y вiйсьIсy якoгo буlи trl yкpaiнськi
кoзalси. 3имa' щo нaблиэтtaJIacЯ., зМyсилa тypкiв
зIIяTи oблoгy.

Пiсля IIopaзIси пiд BiднeМ oсNIaни IIoчa-
ли BBa}Iсaти Aвстpilo сBoiN[ гoлoBIIиlvI Bopoгolvl
i в бopoтьбi пpoти нei зaстoсoBУвaJIи бyдь-якi зa-
co6tт - вiд диплoмaTичI{иx дo BorIIIIиx. Taк, oс-
шIaIIсЬкa inлпepiя yкЛaлa сorоз iз Фpaнцiero пpoTи
aвстpiйськиx Гaбсбypfiв. I{eй сolоt пoкaзaв' щo
oсМaIIи cTaЛuI iнстpyшreнToшI y eвpoпeйськiй бo-
poтьбi, a нe зaгpoзolo /цля €вpoпи. 3perштoro, пpo
Te' щo BOIIи B}Iсe IIe сTaIIoBили peaльIlor зaгpoзи
для eвpoпи, свiднили IIopaзIсa TypeцЬкoгo флoтy
в битвi пpи Лeпaптo (1571 p.) i нeвдaнi y вiйнax
IIpoTи Beнeцii, Aвстpii тa Пoльrцi.

Typeцькi сyлTaIIи ПpolцoB}ItyBaЛи Beсти Bис-
нaхсливi вiilтни. Бeзпoсepeднiм нaслiдкoшr вiйн,
якi пoтpeбyвaли вeликиx кoIштiв, булo пoгip-
пIeIIIIя внyтpirпньoгo сTaIIoBищa iшrпepii. Унaс-
лiдoк BoeIII{иx пopatoк змeнIIIиЛoся I{aдxo.цEсeII-
ня здoбивi, дaнинтт iз зaгapбalIиx teмeль, paбiв.
Typeцький ypяд збiльIIIиB пo.цaTки t IIaсeлeIIIIя

CyлeЙмaн | Пишний
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тEMА Хl. сxlДHИЙ сBlт

iмпepii. У вiдпoвiдь IIa цe в 1591-1628 pp. кpaiнoro пpoltoTилaся
XBиJIя сeляIIсЬItиx IIOBсTaтIЬ.

Biдтoдi сyЛTaIIaM дoвoдилoся не тiльIси Bести вiйни зa нoвi
зeшrлi, a й <(3aспoкoloBaти,> селяIl усepeдинi iмпepii. Як вислoвився
oдин iз TypeцЬкиx пoлiтичrrиx дiяviв ХVIIст., oсмaнськy дep}кaвy
<<...CTBoPeнo rшaблero, i тiльки rшaблero вol{a шro}lde УтpиrvrУBaTисьD.
Кpизa iпlпepii зpoбилaся BсеOxoПI{oro. ii пpояBoM сTaлo tMeIIшIeнIIя
тyрeцькoi apмii. 3a пpaвлiння Cyлейrшaнa I ПиrпI{oгo BoIIa сTaнoBиЛa
20o ттлс. вoiнiB, a нaпpикiнцi ХVII ст. - лиIIIe 2o тиc. Typevuинa
зIIaчIIo oсЛaбЛa й пopiвняно з ii гoлoBIlиMи сУпpoTивIIuЛ<avruI - кpai-
IIaшIи Cxiднoi тa l]ентpa-тьнoi €вpoпи.

HaйбiльIпoIo пopaЗкoro oсуraнiв у ХVII ст. сTaB пoxiд сyлTaIIa
Moxaммeдa IV зi 100-тисячнoro аpмirro в Aвстpiro. Cпpoбa taxoIIиTи
Biдeнь пiсля двoшriсяннoi oблoги зaкiнчилaся ПoBIIoIo кaтaстpoфoтo:
12 вepeсня 1683 p. TуpeцЬI(,y apтrлiro Bщeнт poз6или oб'еднaнi сили
пoлякiв тa укpaiнсьItиx кoзaкiв пiд IсoNIaIIlцyBaI{IIяM пoЛЬськoгo кopo-
ля Янa III Coбeськoгo. .(o сopoмy llopaзки тypецькoi apшrii дo/цaлaся
гaньбa чepеЗ Te' щo в цiй битвi Typltи BTpaTили свiй сипrвoл - пpa-
поp flpopoкa.

Haпpикiнцi xvII ст. oсryraнськa iшrпepiя щe збepiгaлa вeличeзнi
вoлoдiння IIa тpЬoх кoIITиIIeIITaХ' aЛe BTpaTa ix зaлиrшaлaся дЛя Пo-
сдaблeнoi iмпepii сПpaBolo Чaсy.

Бopoть6a нарoдiв пPoти тypeцЬкиx зaвoйoвникiв. Пiд чaс BTop-
гIIeнIIя тypltи ЧkItтИIIИ стparшнi спУсToIIIeEня. .(ля yTpиNIaI{IIя

зaгapбaниx тepитopiй BеЛиIti мiстa пepeтBoplов,a-IwIcЯ. нa сиЛьIIo yк-
piпlтeнi фopтeцi, a нa кpaщi зeмлi пepeсeJlяли тypкiв. Усix чoлoвiкiв-
IIeNIУсyЛьMaн oбклaдaЛи IIoдУIIIIIиNI пotaTкorvl. Itpiм тoгo, BoI{и Bикo-
HУBaJILI ПoBиIIIIoсTi нa бyдiвництвi IIIJIяxiB' фopтeць, мoстiв. iryI зaбo-
pollялoся iздvтти Bepxи' HocvITI4 збpolo, сПopyд)IсУBaти 6удинки вищi,
нilх y тypкiв. oсшraнськa iптпepiя лиIПe сиЛoк) збpoi тpимaлa B пoкopi
ЗaвoйoBalri нapoди.

У Бoлгapii тa Cepбii пorпиpився гaйдyцький pyx. Гaйдyки нa-
ПaД,aJIИ Ira TУpeцькиx чиIIoBникiB' сoлдaтiв, спaЛк)BaЛи iт виpiзaли
rшyсУлЬNlaнськi пoсeлe}IIIя. ПepexoвyвaIIИcЪ гaйдуки B гopax' лiсax
i сyсiднix кpaiнax. Iхнi дii IIe Maли б успixy бeз пiдтpи1vlки xpисTи-
яIIсЬкoгo IIaсeлeнIIя' .яI(e BBa}Iсaлo ix нapotIIиMи гepoяшrи. Утiм, бeз-
стparшнi B бItтBax гaйдyки нepiдкo в.иIЯв.IIfl'IILт нaдvripнy rтсopстoкiстЬ,
ЧvIrаuIЛuI гpaбeхсi tт нacилля.

ХpистиянсЬкa цepтсBa пiдтpипlyвaJla Ta oсвячyBaЛa нapoднi пoв-
сTaIIIIя IIpoтII TypецЬкoгo пoIlеBoлeI{IIя' aле бeз пiдтpишrки rвpoпеrl-
сЬtсиХ .цep}IсaB Boни зaзIIaBaли пopatoк.

HeзвaэкaroЧИ Ha TяJIскe гнoблeння' слoB'яЕсЬкi нapoди збepeгли
сBoIo кУЛЬтУpУ, звиuai, tvroBy. Бopoтьбa пoIIеBoЛeIIиx нapofiiв пiдpивa-
лa мiць oсrvraнськoi iмпepii Ta пoсЛaбЛIoBaЛa ii нaтиск нa €вpoпy.
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Екoномiчнe та сoцiaльно-пoлiтиlчнe стaнoBищe дepн<aви. oс-
NIaHськa iмпepiя бyлa, яrс УBa}Iсaють iстopики' <<l,циIIoIo вiйсь-

ItoBoIo Дep}кaвolo>. Ii дeprrсaвний yстpiй тa aдшriнiсTpaтиBIla сTpУIt-
Typa, ш1o зaкpiпJlloвaЛaся y збipникax зaкoнiB сyЛTaIIa Cулeймa-
нa I (ix бyлo 21), бyли пiдпopядlсoBaтIi пoтpeбaм вiйнpr. Пpoвiнцii
пoдiлялис.fl lra oкpУги, ixнi пpaвитeлi здiйснювaЛи як цивiльнi, тaк
i вil.тськoвi функцii, Bo}Iи oчoЛloвaЛ}I oIIoЛчeIIIlя сипaxiв i rvriсцeвi
гapнiзoни яIIичap.

Itorкeн oпoЛчelreць (сипax) oTpиlvlyвaB У ItopистУBaIIIIя ЗelллIo
й зa ще шryсиB 6paтvт yчaсTЬ У BoeIIIIиx пoxoдax. У rvrlrpний чaс вiн
MaB ПpoiltиBaTи ЛишIе y сBorМy oкpузi, ,цe Bи}tO}{yBaв пoлiцейськi фyн-
кцii тa oбoв'язки збирava пoдaткiв. Силaxтл oTpиlvlуBaЛи vraтepiaльне
зaбeзпeчeння 3a paxуIloк .цepE{aBIIoГo IIoдaTку 3 IIaсeЛeIIня, poзшrip
якoгo бyлo нiткo BизI{aчeIIo. У мaйбутIIьolvIУ' iз зaнeпaдoм oсшraнсь-
кoi iпlшеpii тa poзopeнIlяM сeЛяIl' сиПaХи B}кe rтe MoгЛи BI{кoI{yBaTи
вiйськoвi oбoв'язtdи.

Чинoвники цeнTpaлЬIloгo aпapaTy Taкoжt o.гpиМ}'BaЛи зa слyхсбу
ЗeMЛIo - вeликi вoлoдiння, якi зaбopoIlяЛoся IIepe,цаBaTIl у сIIa.цoк.
Ш{об якoсь збepeгти мatYtнo, BoI{и пepeдaв,a]IИ сBoIo зeMлю y вoлoдiння
DryсyЛьIvIaЕсЬIсиlvI peлiгiйниvr устa}IoBaryI (y вaкф)" Ifя пpaктиЕ(a IIeгa-
TI.tRтIo пoзIIaчилaся IIa вoлoдiнняx сyлTaнa i вiдпoвiд}Io - нa йoгo
скapбницi, oскiльки цepкBa' якa IIe сIIЛaчyBaлa пoдaткiв, вoлoдiлa
TpеTиI{oк) всix зervreль iмпeрii.
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тЕMА Х|. с

Haпpикiнцi xvl сT. дo oсмaнськoi iмпepii /цoldoTилaся xBи-
ля <peвoлloцii шiн> , ЯI<a спpoBoIсyва.ra фiнaнсoBy кpиty. щя кpизa
нaйсильнiIIIe B.цapиЛa пo сиПaxax, якi стaнoBили oсIIoBy BorIIнo-aд-
мiнiстpативнoi систeпци. Iз зaнeIIaдoNI oпoJIчeIIIIя tpoсЛa poЛь яIIичap.
A.rre тaкe вiйськo пoтpeбyвaлo BeЛиЕсиx кorштiв, яItиx yхсe не бyлo.
Qдинтlм, щo pяTyBaЛo oсшraнськy iмпepiю вiд вeликoi кpизи, ЗaЛИ-
Ш'aJILlcЯ' зaвoйoвницькi вiйни.

Poзвитoк тypeцькoT кyлЬтypи. Typeцькa кyльтУpa в ХVI-ХVII ст.
poвBиBaЛaся пiд BIIЛиBoIVI iслaмy. Peлiгiйнi нopMи iслaмy зaбo-

poll.flЛи здoбyвaти свiтськy oсвiтy (yсi Iшкoли в oсмaнськiй irvrпepiI
iснyвaли тiльки IIpи lvreчeTяx). ICopaн Еe /цoзBoJIяB 1ииTцям зoбpaжy-
вaTи ЛIодeй i твapин, oскiльки нaшIaльoвaниilт o6paз нaчeбтo шriг зa-

'rидaTи 
для сeбe дyIIIy. Aлe, пoпpи цi тa iнrшi зaбopollи' B oсшraнсь-

кiй iмпepii з'явlалvтсь i цiкaвi нayкoвi пpaцi, i лiтepaтуpнi твopи,
i вeличнi тIaM'ятtси apхiтeктypи тa oбpaзoTвopчoгo lvIисTецTBa.

У poзвиткy тoгoчaснoi тypeцькoi кyльтypи lvIoEсI{a виpiзнити
двa пepioди: вiд дpyгoi IIoЛoBиIlи ХV дo кiнця ХVI ст. - пiднeсeння,
a в ХVII сT.' як i в oсмaнськiй iIvrпеpii зaгaлoryr' - taI{еIIaд.

Пiднесeння тypeцЬIioi культyplr знaйrшлo вiдoбpaжeнIlя нaсaшI-
пepeд y poзBиTкУ лiтepaтypи тa oбpaзoтBopчoгo lvIистeцTBa. oсoбливoro
пoпyляpнiстIо кopистyBaJlaся пoeзiя. Дpyгy ПoлoBиIIy xvl i ХVII ст.
BBa}IсaJIи <toлoтиlvl вirdoм,> тypeцькoi пoeзii. Блискyним пoeтoм тiei
дoби був Moялa Maxмyд, вiдoмий пiд псeвдoнiмotш Aбдyль Бaки. Пo.
IIIиpeIIиM IIaпp.f1\[I(oNI y пoeзii тoгo чacy сTaлo УсЛaBлeIIЕя paдorцiв
IIaBкoЛиIIIIlьoгo 

'IситTя. 
Iльяс Peвaнi y свoix твopax BиxBaЛяB пepeBa-

ги Лeгкoгo тa бeзтypбoтI{oгo }IсиTTя' пoбyт i звичai rкитeлiв Cтaмбулa,
paдoщi кoxaнIlя. У чaси зalleпa,цУ oсмaнськoi irvrпepii нaбyв.пoшrи-
peI{I{я сaTиpичIIий экaнp. ПpeдстaвниIси цЬoгo IIaIIpяNIкy висtuiroвaли

'I(иTTя 
пaнiвниx BepсTB iмпepii, якi бeздумIIo сIIpияЛи ii зaнeпaдy.

У твopax пoeтiв, якi писaли для сyлTaIIa тa йoгo нaблиr*сeниx, бiль-
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27. oсмaнськa iмпepiя. Пеpсiя

IIIe yBaги пpидiлялoся BиIIIyкaнoстi фoprvrи' IIi}к
зплiстy вiplшiв. oдин iз пpeдстaвникiв пaлaцoвoi
пoeзii Axпreд Heдinп yсIo сBoю твopнicть пpисBя-
тив oспiвyBaIIнIo сyЛTal{a тa йoгo ,ЦBoPУ, ПpидBop.
ниx бeнкeтiв, пpoгyЛяIloк тa <.бeсiд зa xaЛBolо)
в CaaдaбaдсЬкoмУ пaлацi.

У тypeцькiй пpoзi чaсiв poзквiтy itvlпepii
нaбули ПoIIIиpeI{н.я IIeBeЛикi oпoвiдi, aнeк,цoTи,
yсмiшrки, склaдeнi письMeIIIlиком Ляпri. У йoгo
збipкax yпеplllе згaдyeTЬся IIpo xoд)IсУ Haсpeддi-
нa. Ileй сiльський iмarvI iз йoгo гoстpиlvlи }кap-
TaryIи' пoeднaIIиNIи з дoбpим IIapo,цIIиIvI гylvlopo1vl'
сTaB y Ivraйбyтньoмy вiдoшrиM B УсьoМу свiтi.

Hayкoвиx дoсягIlеI{ь бyлo нaбaгaTo MeIIЦIe.
HaсaмпepeД це IIoясIIIotsaлoся IIизЬкиIvI piвнешr
poзBиTкy oсвiти й пaнyвaнням iслaшrУ IIaд oс-
вiтorо i нaукoro. У xvl ст. нaйбiльrп вiдoмишrи
BчеI{иlvIи бyли €влiя Чeлeбi тa Хaдэкi Хaлiф.
Учeний тa мaндpiвник €влiя Чeлeбi IIaписaB
<.IСнигy vraндpiв'>, y якiй BиIслaB влaснi Bpa}Idelr-

ня вiд бaгaтьox кpaiн €вpoпи, Aзii тa Aфpики.
Хадэкi Хaлiф сTBopиB IIpaцю <.[зepкaлo свiтy>,
,цe' сIтиpaloчисЬ rra apaбськi тa eвpoпeйськi дrкe-
peЛa' oIIисaв пoбудoву Bсeсвiтy.

3нaчнoгo poзквiтy дoсягЛa в ХVI ст. тУ-
peцЬкa apxiтeктypa. Cyлтaн Cyлeйшraн I пpидi-
ляв бaгaтo yBaги зBeдеIrIIIo IIoBиx шreueтeй, лiкa-
peнь' фopтeць, tшoстiв, IdapaBall-сapaiв тa iнrпиx
бyдiвeль y стoлицi свor1 iivrпepii. Biн IlaMaгaBся'
як кaзaЛи cУЧaсHuII<И' IIepeTBopити вiзaнтiйсь-
кий КoнстallтиIloПoЛь нa Cтaпl6ул - сIIpaB)кнe
сepце oсмaнськoi irvlпepir. Poзвитoк тypeцькoi
apxiтeктypи в тoй .raс був пoB'яtaний iз дiяль-
нiстro Itoдrrсa Cirиaнa - гpeцькoгo apхiтeктopa
нa слyэкбi B Typeцькoгo сyЛTaнa. 3a сBor IIa-

Ilpoчу/ц ДoBгe }IсиTTя (1490-1588) вiн збудyвaв
360 спopуд. Haйвiдorvrirпими сеpeд IIиx стaЛи tvre-

чeтi ТTlaxзaдe i Cyлeйryraнiе в Cтaплбyлi, tvlеueть

Cелiiua в Eдipнe тoщo.
У Cтaмбyлi бyлo пoбудoвaнo чиNIaЛo сЛa-

BeтIIиx ЛaзellЬ' якi стaли невiд'eмнolo сIсЛадoBoк)
rrtитTя туpeцькoi стoлицi. Typки BиIсopистoBУ-
BaЛи ЛaзIIi як мiсця зyстpiueй i вiдпoнинКУ, t€
lvIoж(IIa булo пpoвeсти кiлькa гoдин iз дpyзяшrи
зa тpaдицiйнoro фiлiэкaнкolo кaBи.

oсманськi жiнки в тpади.
ц|иHoMy oдяз|

3paзoк тypецькoi калiгpaфii
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тЕMA xI. сХ|ДHИЙ сBlт

Bеликa yBaтa пpидiлялaся зoвнiпrl{Ьoluy BигЛядУ бyдiвeль. Пa-
JIaЦuI, vrеveтi, лaзнi тa iнrшi гpoNlatсЬкi бyдiвлi IIpикpaшIaJIися скЛaд-
IIиМ opIIaNIeIIToM' виpiзьблениilI пo дepeBy Ta кaMeнIo. 3aбopoнa зoб-
pa}т{yBaTи TBapиIr i лroдей пpи]vIУIIIyBaлa митцiв стBopIoBaти ск;raднi
opIIaMeIITи З гeoмеTpиvниx фiгуp i pослин.
. 3a чaсiв зaнeгraдy iilrпеpii цzpeцькa кyЛЬTУpa зI{aчIIиMи дoсяг-

нeIIIIяMII Irе BиpiЗIIя JIaс,Я'.

Пepськe цap(твO. Iстopiя Пepсii сxoхta з iстopiero oсryraнськoi
iшrпepii. I{e мoгyтня 

'цеp}I(aBa, .fкa нa кiнeць Х\rII ст. фaктичнo
тIpvтTIvIHИJIa свiй poзвитoк. Ha uoлi дepжaBи сToяB IIIax' яItoMy пiддaнi
спЛaчyBaЛи IIoдaToIt iз зeмлi тa xyдoби. Пpoтe цeй подaтoк бyлo вaхс-
кo збиpaти' oскiЛЬки TpeтиI{a ЕIaсeлеIlIlя BeЛa кoчoвиiт. cлoct6 }fiиTTЯ.
oсiле IIaсeлeIIтlя зaйryraлoся зeмлepoбствошr. Haйбiльrrт poзвинeнtr1ми
були paЙ'allиt дe iснувa;ra сисTeMa ipигaцii" Bиссlкoi пraйстepнoстi дo-
сягЛи пеpськi pеlriсники, якi oб'едHуBaJI-Иct\ B цexи. У ГIеpсii Taкo}It
тpaдицiйнo булa poзBиI{eЕta тopгiвля'

У 1502-1736 pp. у Персii ПpaвиЛa динaстiя Ceфeвидiв.

Cвoю назвy динaстiя вeдe aiд шeйxa Сeфi.aд-tliна' якиЙ зaснyвaв нepнениЙ opдeн
Сефeвiйя (пoмipкoвaнi uиtти)' l-]e бyв oдИH з opдeнiв, щo iснyвaли сepeд сyнiтiв
i шиiiiв. opдени Maли сyвopy opгaнiзацiю' ЧЛеЧИ opдеHy 6ули фaнaтиullо вiддaнi
свo€Мy wейху, якиЙ вBaжaвся сBятиМ. У ХV ст. шeйxи opденy вoлoдiли зefuiЛЯMИ
в AзepбaЙджaнi, 6iльшiсть нлeнiв opдeну 6ули тюpсЬкИМИ кoчoвИMИ пЛеМeFiами.
|-]е poбилo opдeн дoсИть вoЙoвничим. Члeни oрде|.ty стaлИ HoсИти oсa6ливу
чaлМy з 12 неpвoнимИ сMУГaM|/|, якi симвoлiзyвaли,|2 свят|4х iмaмiв. за щo дiста-
лИ нaзвy кизилбaui (неpвoнoгoлoвi)'У 1499 p. opдeH пoчав зaвoйoвницькi вiйни.
Cпoнаткy вiн пiдкopив yвeсь AзepбайДжaн, а згoдoм - Te6риз, дe шeйx |смalh
бyв пpoгoлoшенtaй шаxoм Пepсii' СтвopeHHя дepн(авнИx yтвopeHЬ чepHеЧИM op-
денoм 6yлo HeпooдинoкиM вИпадкotvl в iсламськoмy свiтi в Сepеднi вiки. Пpoтe
в Пepсii вiд6yлoсь пo€днaHHя тpадицiЙнoгo aдмiнiстpaтивнoгo aпaрaтy, щo iснyвaв
Ца цИx зеMляx iз часiв Пepськoi iмпepii Axeмeнiдiв, зi стpyктypaмИ чepнeЧoгo
oрдeнy кoчiвникiв, щo пeрeтвopилo Пеpсiю на стaбiльнy i мoгyтню дepжaвy'

Пeprлий rпax нoвoi динaстir Iсruaiл (|бo2-I524 pp.) i йoгo нa-
стyпIIики 3a lсopoтItий чaс пiдкоpили, кpiiu Aзepбaiiдlкally тa lpaнy,
чaсTиIIУ BipпleнiТ, Ipaку, TуpкмeнiсTaIIy тa Aфгaнiстarrу. ТТT3цд149-
1\[y ПoIIIIIpeEIIIo BIIaДvI Cефeвидiв cllpияЛo Te' Iцo BoIlи IIe шopyДIy.
вaЛи Tpa/цицiйниx iслaмськиx фopм пpaвлiння i збиpaння Пo.цaTкУ.
Haвiть сItopoTиЛи IIotaToIt з ypoжaю i rrдiст дo I/6 ЧacTuIHuI. Пpoтe
Bлalцa в дepэкaвi бiльrпе TpиryIaлaс.fl нa aBTopитетi rпaхa, нiжс IIa €д-
ностi кpaiни" i будь-якi пpopaxУIlки пpaвитeлiв IIpизBo.циЛи Дo IIoB-
сTaI{ь i вiдoкpeмЛеI{Il'{ чaсTиI{ teр}кaви. У 80-тi pp. ХVtr ст'. шapoднi
пOBсTа-IIIIя ocлaбили Bлaдy Il]axa' нишl вiдpaзy сItopисTaJIuIсЯ. Bopoги:
oсмaнськa iлtпеpiя зaxoПилa ШIиpва-н i Aзеpбaйд;кaн; yзбфькi xa-
ни Бyxapи - чaстиIry Хopaсaнa i Гepaт; Beликi Moгoли - бiльп.ly
чaсTиIIУ Aфгaнiстaнy. Дo зoвнirпнix нeгapaздiв .цoдaлaся eкoнoшriчнa
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5 27. oсмaнськa iмпеpiя' Пepсiя

}i'pllta: фaктиннo пpипиIIиBся pyx кapaBaIIIIи-
Mи IIIляxaшrи, булa зpyйнoвaнa 3poIIIyBaлЬI{a
сисTeMa' peмiсники potoplоBaЛися! I{aсeЛеII-

ня тiкaлo з oсiлиx шriст тoщo.
Bихiд зi скpутнoгo сTaIIoBищa знaйrшoв

Iпax Aббaс I (1587-1629 pp.)' який згoдoм
дiстaв пpiзвиcькo Beликvтiт. Cтaвrши пpaBи.
TeЛetvr у 17 poкiв, вiн IIIBи,цкo пoзбaвився
свorx oпiкyнiв i зoсepeдиB y свoix pyкax yсiо
пoBIIoтУ вЛa.ци. У 1587-1588 pp. вiн здoбув
Ba}IсЛивy ПepеMoгy нaд yзбeцЬItиMи xaIIaMи
Буxapи, y 1590 p. - УЕсЛaв нeвигiдний мuтp

iз туpкaмul, aЛe цe poзв'язaлo йoму pуки
дЛя пpoBeteнIl,я внутpirшнix peфopvr" Mетorо

цих peфoрrvl булo зtlшiцнення цeнтpaлiзoвaнoi
BrIatИ. Був сфoprvroвaний porгaЛy;rсeний aпa-
paT yIIpaBлiння, стBopеIIo peгУЛяplly apмiro,
якa булa oзбpoенa pyIшIIицяllIи й гapмaTaNIи'
IlpoBeдelro фiнaнсoву peфopшry, зoкpeмa' дe-
якi вarкливi vriстa i стoлlrця Iсфaxaн бyли
звiльнeнi вi.ц пoдaтrtiв, a зaгaЛoшI пoдaTки
cTaЛuI знaчI{o MеI{IIIиIVIи. l{e спpиялo posBиT-
кy pe]vleсЛa й тopгiвлi (тopгiвля IIIoBIсoM сTaЛa

.цep}IсaBIIoю ryroнoпoлiero). Пpoвeдeнi pефopми
зшriцнили вЛaдy IIIaxa iт дaли зМoгy BзяT}Iся
Зa poзB'язaIIIIя зoBl{irпньoпoлiTичниx пpoб-
лешr. У peзyльтaтi TpЬox вiйн iз туpкaivrи вiн
вi.цнoвив Bлaдy lraд уTpaчeIIиMи Зa toгoBopoм
1590 p. тepитopiяlли, вiдвoroвaв у Beликиx
Moгoлiв AфгaнiстaII' 3a дollolvloгolо aнглiйсь-
кo1 oст-IнДсЬкoi IсoMпaнii вибив пopтугaльцiв
iз opмyзу - вa}IслиBoгo TpaI{зиTIIoгo IIopTy
в гиpлi Пepськoi зaтolси. IIIax пiдтpиl\flyвaB
диплoNlaтичнi зв'язки з бaгaтьшra eвpoпeй.
ськиNIи дep)rсaвaryIи' IIaпpaBЛяв дo Iтaлii нa
HaBчaI{IIя ipaнськиx шraйстpiв. Caмe зa Aббa-
сa I Ceфeвидcькvтiт' Ipaн дoсяг веprшини свoе,i

мoгутнoстi.
Haстyпники Ь66aca I виявутлися IIe Ta-

|\vIlЛvr успiпrними ПpaBиTeЛями. Ha пoчaткy
xvIII ст. внyтpirшнi нeгapaзди tт Ilopaзки
вi.ц зoвнirшнix вopoгiB ЗIIoBy пoстaвили Ipaн

У сIсpУтIre сTaЕoBищe. Кpaiнa Bтpaтилa tIIaч-
нi вoлoдiнIlя IIa кopисTЬ Tуpeuvини i Poсii'
aфгaнськi ITЛeшIeнa нaвiть зaxolIиЛи сToлицIo
кpaiни. Пpoтe пoлI{oBo,цeць Haдip-хoII з5rцi3

Пepська Kнижкoвa мiнia-
тюpa XV|| ст., щo зo6paжyс
сepедньoвiнну 6итву
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тЕMA X|. сx|ДHИЙ сBIт

Kyпoл менетi |мaмa
в |сфaxaнi

3aBдaти пOpatки всiм вopoгaM i BiднoBиTи
Пepсirо B кoлиIIIнix мerкax. Cтaвrци IIIaxovI'
Haдip (\736-|т47 pp.) пpoДoB}киB зaBolo-
BaIIIIя i пpиеднaв бiльIшy чaстиIIУ 3aкaвкaз-
tя' a сepeiцHьoaзiйськi xaIIи визIIaЛи свoIо
BaсaЛЬIIУ зaлеrкнiсть. Haйбiльrш yдaлим бyв
пoxiд Haдip-шaxa пpoти Beликиx Moгoлiв
y 1739 p. Biн зaxoпиB .(eлi й вивiз y свoi
вoлoдiння нevувaнi бaгaтствa. Haгpaбoвaнe

] taлo зlvloгy скopoTити пo.цaTки, пoбyдyвaти
вeликi вoeннi пiдпpиeIvrствa, вiднoBуITиI cvrc-
тeшrу ipигaцii, potвиTи тopгiвлrо. 3a йoгo
пpaвлiння в Ipaнi ПaIIyBaЛa вipoтepпимiсть
(сaм rrrax бyв сyнiтoм, a бiльrшiсть ipaнцiв
дoTpиMyBaлися rпиiзмy).

Усi цi пoзитивнi зaxoди бyли пepeкpeслeнi дiями IIIaxa B oстaн-
нi poки }ItитTя. Iз poкaшrи B IlЬoгo poзBилaся пiдoзpiлiсть, вiн стaв
дpiб'язкoвим. Пiсля Ilизки Ilopaзoк вiн знoвy збiльrпив пoдaтки i нa-
вiть стaв з6иpaти тi, якi IIe сIIлaчyBaIIИcЯ' 3a зaпpoBaд;r(eнишIи пiльгa-
шrи. Бyдь-якi вистyпи )IсopсToIсo пpидyIIIyBaJIuIеЯ.. Biн пiдoзproвaв yсix
y змoвi й нaвiть xoтiв tIIищити свoix poдичiв. Як нaслiдoк, y peзyЛЬ-
тaтi змoви IIIaxa бyлo вбитo. Пo смepтi Haдipa Ipaн poзпaBся IIa п,яTЬ
Bopoгyючиx xaIIсTB. зperштoro в 1758 p. IСapirи-xaп вiднoвив eднiсть
кpaiни, пpoвiв peфoprvlи з вiднoвлeIIIIя гoсIIoдapсTBa' aлe rпaхoм сeбe
IIe пpoгoлoIIIyBaB..У зoвнirцнiй пoлiтицi вiн yзяв кypс IIa oбryrerкeння
вiднoсин iз кpaiнaми eвpoпи, нe бarrсaтoчи пoвтopиTи дoJIю Iндii. Пo
йoгo сшrepтi знoвy ПoчaЛaся мilкусoбиця' якa зaBepIIIилaся BстaIIoB-
лeIIIIяIVI нoвoi ItaдэшapськoТ дипaстi.i в 1796 p.

ьтypa ПepсГj. IСyльтypa Пepсii xи-xvIII ст. poзBиBaJIaся
B Uleэrсax iслaмськoi кyльтypи, збepiгaloчи ПepсЬкi тpaдицii.

Haйвищoгo piвня poзBиT}сy дoсягЛa в пepioд пpaвлiння IПaxa Aббa-
сa I. Haoчнишr yтiлeнHяM potвиткy кyлЬтypи тiеi дoби e стoлиця Aб-
6aca I Iсфaxaн, y якiй пpo}киBaЛo 600 тис. oсiб. Пiд нaс бyдiвницTBa
стape мiстo нe нiuaли, a пopя/ц збyдyвaли нoвe шriстo зa чiткишr плa-
нoм. У llьol\{y нaлivyвaлoся |62 мeueтi, 49 мeдpeсe (вищa peлiгiйнa
rшкoлa)' 273 гpoплaдськi лaзнi, центpaJIЬIrиiт кpиттаfт pиIIoк i бeзлiч
кapaBall-сapaiв i кpaМIrицЬ тopгoвцiв. Чepез yсe шriстo пpoxoдиB IIpo-
спeIст Чapбaг (сaд), яl*утil' бyв зaвrпиpIIIки 58 пl i зaвдoB}Iсtси 5 км.
Miстo булo зaбyдoBaне в,eJluIч:нvITvII4 IIaлaцoBиlvIи aнсaмбляryrи. oсoбли-
вo видiлялaся IIIaxсьIсa ПЛoщa Maйдaнi Haкrшi ,{rкaxaн (oбpaз Bсе-
свiтy) (500 м зaB/цoB}IсIси) iз двoмa МeчeтяryIи й пaлaцoм Aлi-кaпy. He
МeнпI BиIIIyкaIIими булn шIoсти чеpeз piткy 3aeндepyд. I{i бyдoви
збepeглися й дo сьoгoднi й IIaЛe}IсaтЬ дo кpaщиx свiтoвиx apxiтeк-
тyplrиx зpaзкiв.
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5 27. oсмaнськa iмпepiя. Пepсiя

oсoбливo сЛaBиЛaсЬ Пepсiя BиTBOpawIи свoix pеtuiсIlикiB: пеpськi
TI\aHv\Hут' a oсoбJIиBo I*vIЛvINIvт, збpo'я i пoсуд r BtipцяNIи xyдoжсIrЬoГo

сrvlaкУ. Усi цi BиTBopи iттллут IIa експopT' oсoблиBo BSIIи цiнyвaлися
в €вpoпi. Ipaнськi шraйстpи нaBiTЬ нaBчиЛися пiдpo6ляти китaйськy
IIopцeЛяI{У.

Bисoкoгo piвня дoсягЛo oбpaзoTBOpчe NIисTeцTBo. BeДичHi спopy-
ди I]pикpaЦ1aJlИcЯ MoзaiкoIo' кaxлeшI' фpeскavrlr, piзьбoro пo aЛeбaсT-

рУ й .цеpeвy. Ipaнськi rrшiнiaтrори ХV-XVII ст. Ilaлe]кaтЬ /цo кpaщиx
зpaзTсiB сBiтoBoi хyдoх{I{Ьoi I<JIaсиII\И. HaйвiдoшliII]иMи aBTopaNIи мiнia-
TIop бУJIи Бexзat, Peзa Aббaсi, Cултaн Maxrrлyд.

Хyдoжники 3axoдy i Схoдy мaли piзнi смaки. У тoй чaс як eвpoпeйськиx мaйстpiв

цiкaвилo тoнне вiднoвлeння o6paзy, пeйзaжy, мaйстpи Cхoдy шyкaли вищy гap-

мoнiю в пoеднaннi фаpб, лiнiй,{сaмiй кoмпoзицiТ. Мyсyльманин чекaв вiд кapтини

нe пpaBдy життя, a HeзeМнy кpaсy. Усe, щo зoбpaжeнo, He мa€ пpиpoднoi сxoжoстi.

Paзoм iз тим в ipанськiй мiнiaтюpi Bсe, щo зoбpaжeнo, мaс симвoлiчнe зHaчeння.

Симвoлiзм пepeтBopюс кapтинy Ha o6paзHИЙ вipш.

HaйвiдorvriIIIиM TBopo]ш IvIiнiaTIOp сTaЛa BсeсBiTIIьo вiдошra <. Taxнa-
сIIoвo TTTaxнaшrе,>. Beли'rнa IIoeшIa була пеpеписaнa пiд кepiвницTBoNI
Бexзaдa кpaII{и1у1и кaлiгpaфiсTaryIи i IIpикpaшIeHa 25o мiнiaтropaIvrи

t1IЯ cуI;g.a lсшraiл-xaнa Taxппaспa. Iз ХVII сT. NIiEiaтюpи стaIoTЬ сaMo-
стiйним )кaнpoц tvrисTeцTвa, т{e IIoB'язaIIиNI iз лiтepaтypllиtvl твopoшI.

Caivrе rvriнiaTlоpи сTaIII1 TIaйBищи}I д6сягIIеI1I{яNI Ityльтypи Ceфeвидсь-
Iсoгo IpalrУ.

Baэтсливишrи цeIITpaMи куЛьTypибули шriстa Гepaт, Teбpиз тa Iс-

фaxaн. Boни тaкoдс бУJrи цelrTpaПДи IIepеПисyBaIrIrя pyкoписIlиx IсIlиг.

B lсфaxaнl' 6улa Bi.цкpиTa пepшIa Дpyкapllя.

Bиснoвки
3aв,цяки зaBoйoBIrицЬкипI вiйнaм бyлo ствopeнo ryIoгyTI{Io Ta aг-
peсиBlrу oсмaнськy iмпepiro, BoЛo/цiHIrя якoi бyЛи poзTaIIIoBаI{i

B Tpьox чaсTиIIax свiтy - eвpoпi, Aзii тa Aфpицi" Beprшини
сBoei ryIoгУтIIoсTi Bolla дoсЯГлa B сepeдинi ХVI ст.' зa чaсiB тIpaB-

ЛiнЕя Cулeйvraнa I Пиrшнoгo.

Iз пpипинeIIIIяМ зaBoIoBaI{ь IIeMиIIучиM стaв i зalleпaд iмпеpii,
який пoчaвся вiд сepеtиIlи ХVII ст. Boнa oпинvIЛacЯ пiд влaдoro
сЛaбкиx султaнiв, пoсTyIIoBo пepeTBoploloчись нa oб'rIсT 3aзixaнЬ
iнrшиx .цep}кaB.

Гoлoвнишr сyпepllикoм oсмaнiв нa сxoдi стaЛa Пepсiя, y якiй
пpaBиЛa дттнacтtя Cефeвидiв. Beprшини сBori NloГyтнoстi Ceфe-

вттдcькtтfl Ipaн дoсяг зa чaсiв Aббaсa I. Як i oсryraнськa irvrпepiя

нa кiнeць ХVII ст., Пepсiя пpипиIIиЛa свiй poзBитoк i rпвидкo
сTaлa ЗaIIeпa,цaTи' IIoTpaIIЛяIоЧи B зaлeэкнiсть вiд евpoпeйськиx
.цep)I{aB.
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TЕМA Х|. сX|,цHИЙ сBlт

Зdпитання i зaвдання
,l 

. Якi зaвoювaння здiйснив Ceлiм | Гpiзний? 2. Чoмy Сyлеймaн lдiстaв пpiзвись-
кo <кaнyнi>? 3. Якi пoдiT запoчaткyBaЛИ 3aHепaд oсманськoi iмпepii? 4.Як 6улa
yтвopeHa деpжaBa Сeфeвидiв? 5. Якi peфopми 6ули пpoведeнi Aббасoм |? ЯкиЙ
ix peзyльтaт? 6. Чим yслaвИBся Haдip-xан? 7. Якi нoвi аpxiтeктypнi pИсИ MaЛa
з6yдoвaнa стoЛИця Ceфeвидiв |сфaxaн?

8. Якa poль вiйн y poзвиткy oсмaнськoТ iмпepii в ХVI-ХVII ст.? Bизнaчте дBa пe.
pioди у вiйнax oсмaнськoТ iмпepii. Як вoни пoв,язанi мiж сoбoю? 9.Як ви гадa€тe,
Чoмy шaх |смaih y paзi небeзпeкИ хoвaв y пevepi мaйстpa Бexзaдa?

10. сxаpaктеpизyйтe eкoнoмiчнe й пoлiтичнe стaнoвИщe oсмaнськoi iмпepii в ХVi-
XV||ст. 1T. склaдiтЬ iстopинний пopтpeт Cyлeймaнa l Пишнoгo aбo Aббаса | (зa
ви6opoм).

1 Cкладiть тaблицю <.Qoсягнeння тypeцькoT та ipaнськoТ кyлЬтyp y ХVI-
X |I ст.>.

Питання д.пя пopiвняння
oснoвнi дoGягнeння

oсманськa iмпepiя Пеpсiя

13. Чoмy в |paнi пepioди пiднeсeння змiнювaлися пepioдaми зaнeпaдy? 14" Чoмy
в ХV|I ст. oсмaнськa iмпеpiя, якoТ бoялися в пoпеpeднi стoлiття всi свpoпeЙськi
кpaiни, i Фpaнцiя стaли сoюзникaми?

s 28. Kитaй тa lндiя B xvl-xVl! ст.
)) 1. llo ви знa€тe пpo eкoнoмiчний тa пoлiтичний poзвитoк Kитaю в X|||-ХVст.?

свpoпeйцiв знайшoв шляx дo |ндiТ?

Екoнoмiчнe й пoлiтичнe cтaнoвUlщe китаю. У xvl ст. в ItиTai пpa-
вилa iwrпepaтopськa дlrнaстiя Miн. I{итайськa irvrпepiя oxoIIЛIO-

Baлa TеpиTopllo сyчaсниx внутpirпнix пpoвiнцiй lСитarо тa чaсTиIly
Maньнrкyрii. 3aлехсними вiд iмпepii кpaiнaми були B'етнaпl, I{opeя
tт Tvт6eт. Bищa Bлa/цa llaлe}fiaЛa iмпepaтopoвi-, яктlЙ yПpaвЛяB вeЛи-
чe3I{oIO кpaiнoro зa /цol]oМoгolо чиIloBникiв. Усro тepитopiro бyло пe-
peдiлeнo нa 15 BeЛvII|Их aдмiнiстpaTивI{Ilx o/циI{ицЬ.

Гoлoвнe мiсце в екoнoмiцi Itитaro пoсiдaлo сiльське гoсПolцapс-
твo. Iшrпepaтopи динaстii NIiн нa IIoчaTIсy сBoгo пpaвлiння IIpoBaдиЛI'I
пoлiтикy, сIIpяlvIoBaHу нa змiuнеrrня сiльсьI{oгo гoсПoдapсTвa. У тi чa-
cul булo tIIaчIIo BtoскolraЛеIтo tнapяддя пpaцi Ta aгpoTexнiкy, з O/цIloгo
пoля cTaЛи збиpaти,цBa вpo}I(ai - нaвeснi тa вoсeни' y зel["Тtlo IIoчaЛи
вIIoсити дoбpивa. Beликиx успixiв дoсяглa ipигaцiйнa тexнiкa' Idи-

+

*

*
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S 28. Kитaй тa Iндiя в XVI-XV|| ст.

тaйцi .ПpoкЛaДaЛи Botoгollvт 3 6al'r,6Укoвиx тpyб,
po6ттли вoдянi lсoЛeсa' ЗBo,циЛи дalл6и.

Усi зeмлi в iшrпepii Мiн пoдiлЯ-IIurсЯ нa .цep-

rкaвнi Ta ПpиBaTIIi. Пepeвaэкнa бiльшriсть ,цep)Iсaв-

IIиx ЗeNIeлЬ IlepeдaвaЛaсЬ У дoвiuнe IdopисTyBaIIIIя

сеЛяIIaNI' якi зa цe MyсиЛи сIIЛaчyBaTи IIoдaTки

дeprкaвi й викoнyвaTи пoBиIIнoстi. Пpивaтниvrи
зeшIЛяrvrи вoлoдiли IIepeBa,Iснo вeликi зeмЛeBлaс-
flИI<vI. Haйбiльlпi зeпIЛeBoлoдiння в ХVI-ХVII ст.
мaли iwrпepaтopи; зaгaлoм iм налerкaЛa TpeтиIIa
всix пpивaтIIoBЛaсIIицьItиХ teмeЛь. Beличeзними
бyли вoлoдiння irvrпepaтopськoi po,циIIи' знaтi,
чинoвникiв, якi oTpиMyBaли зeмлi вiд iмпepa-
тopiв. Iз зeмeль, rцo пepeбув6'ли у ПpиBaтIlol\[y
вoлoдiннi, пotaTки сплaчyBaли зeмЛeвЛacrruIl\И'
якi здaвaли зeryIлIo дpiбниrvlи дiЛянкaшrи сeЛяIIaNI

B opellдy.
B iшrпеpii Miн бyлo ствopeнo poзгaЛу)IсeтIУ

пotaTкoвy систeNIУ. IСoхснi дeсятЬ poкiв сIсЛaдa-

Лися сIIиски IIЛaTIIик1в пoдaткiв, якi збepiгaлись
y вiдolшствi фiнaнсiв. Ceлянvт Mусили BикoIIyBa-
ти IIoBиIIнoстi, пpaцIoBaти нa бyдiвництвi мiст,
пaлaцiв, кaнaлiв. Biд шoвиннoстeй мorкнa бyлo
вiдкyпитися чи :нaй:нЯTvI зaмiсть сeбe кoгoсь iн-
тттoгo' aЛe цe NIoгли дotBoлити сoбi тiлькИ- Зa-

пlorтснi ЛIo.ци:
У Китai бyлo дo6pe poзBиIIeIIе peМiсIlичe

виpoбництвo. Iснyвaли дpiбнi pevriсниui мaйстep-
нi, дe IIpaцIоBaB сaM МaйсTep зi свoelo poдиI{oю

тa учItяlvlи; y BeЛикиx дepE(aBIIиx MaйсTepIIях
BикopисToByBaлaся пpaц'я пpикpiплelIиx .цo IIиx
peшriсникiв. У xvl ст. ПpиBaTниx мaнyфaкTуp стaвaЛo дeдaлi бiльrшe,

oсoбливo B тЕ(aцЬIсoMу виpoбництв.i. 3a свoiм xapaктepoM BOIIи g.aблтт-

}кaЛися дo зaxiднoeвpoпeйськиx. ixнiми BoЛoдapя}Iи 6улlт бaгaтi кyп-

цi й peмiсHv|I|ут' a дpiбнi peмiсники aбo сeляни, якi нe мaли iнrrrиx

зaсoбiв дo iснувaнIIя' стaBaЛи нaйшraними пpaцiвIIикaNIи.

lfr: У пepIпiй IIoЛoBиIIi ХVI ст..БU.,' .. элеI{ня нa Ки-I*' yBaти сBor IIoс(

тaйськoшry yзбepeжжi. У 40-x pp. ХVI ст. BOIIи' пiдкупивrши шriсцeву

BIIatУ' ЗaсIIyBaЛи TopгoBeJIьIry бaзУ нa пiвнiч вiд пpoвiнцii ГУaндyн.

Biдвepтo кoлoнiзaтopськa пoлiтикa, яIty пpogaдиЛи IIopTУгaльцi, iгнo-
pу'o..й всi мiсцeвi зaкoни, стиNIyЛIoBaлa китaйцiв дo piIшyниx дiй,
i Lб4gp. ix вигнaJIuI t lСитaro. Пopтугaльцi зyvriли зq'вeликi xaбapi
шriсцeвим чиIIoвIIикaM зaлиIIIити зa сoбoro пopт Maкao. У дpугiй пo.

лoвинi ХVI ст. ,цo Китaro cTaJIvI пpollикaти iспaнськi кoлoнiзaтopи,

Тисячi жiнoк виpoбляли
нa тKaцЬKИх Bepстaтaх
китaЙськиЙ шoвк

ПopцeлянoвиЙ пoсyд
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тЕMA Х|. сХ|ДHИЙ сBlТ

a нallpикiнцi стoлiття - гoлЛall.ццi. Кoли Aнглiя здoбyлa пepeМoгy
нaд Iспaнiоro в бopoтьбi зa IIaIIyBaIIIIfl IIa шIopяx' BoIIa тaкoэlt BuIяBvI-
лa зaцiкaвлeнiсть y пpoIIикIIeннi дo Itитaro. .(инaстiя Miн нa Toй чaс
oс/гaToчIIo зal{епaЛa й нe мoглa tyпитIиTи oзбpoeнi eсIсaдpи. Cилoro
збpoi aнглiйцi змyси ли ктлтaiтцiв дaти дoзвiл IIa пpaBo BесTи тopгiв-
ЛIo чepeз пopт Гyaнч}IсoУ. Bтopгнeння ХVI-ХVII ст. зaIIoчaTIсyBaли
IIеpeTBopeння Китarо нa кpaiнy, 3aЛeЭI(I{y вiд eвpoпeйськиx кoлoнiзa.
тopiв.

Селянська вiйна XVll ст" Пoвaлeння дина(тiТ Miн i пoчатoк пpaв-
лiння династ[f l.|eсн. У 20-x pp. ХVII ст. внyтpiпrне тa зoвнirшнe

стaнoBищe iмпepii Miн знaчнo пoгiprпилoся. Усepeдинi кpaiни llapoc-
тaлo безвлatДЯ, BиIсЛиIсaнe нeскiнчeннoro бopoтьбolo зa Bлaдy. IСинy-
Ta llaПpиtBoЛящe apшriя poзBaЛIoBaлaся. Haдмipнi пoдaтк'и .цля дoдaт-
I(oвoгo фiнaнсyвaння вiйськa i витpaт iпlпepaтopськoi сiм'i пoвнiстro
зpyйнyвaли гoспo/цapсTвa сeляIl, якi вJ*се IIe NIoгли IIe ЛиIIIe IIIaTИTтI
Пoдaтки' a й нaвiть пiдтpиrvryвaTи сBor iснyвaння.

Haпpикiнцi 20-x pp. ХVII ст. в пiвнivнo-зaxiдниx paйoнax Itи-

Кlrтaйсь
B oкpyзi
Тв пoлин
тo - пoчaлИ .itти 

кpeЙдy. Чepeз кiлька днiв пo тoмy poзпyxaв живi1 люДv| пaДaлv|
тa 6ули пpиpeнeнi нa сMepтЬ... B yсix пoвiтaх зa мiстoм вИкoпaнo вeликi ями,
y кoжнiй iз якиx xoBaютЬ пo дeкiлькa сoтень oсiб.

Bизнaчте зa Цим свiднeнням oднy з пpичиH сeлянськoТ вiЙни.

Ceлянськi зaгoIIи IIoчaЛи oб'еднyвaтиcя, i в 1635 p. пoсTaлa
МoгyтIIя aprvriя, якa сTaЛa гpol\[иTи ypядoвi вiйськa.

Heвдoвзi мirrс Лi I-{зинeнoшr i Чжaн CяньнrкyнoМ BиIIикЛur cУ-
пepeчки' якi лeдь Irе пpизBeЛи .цo пopaзки ПoBсTaIIIIя.

y 1639-1641 pp. poЗпoчaЛoся IIoBe пiднeсeння бopoтьби. Bплив
i пoпyляpнiсть Лi I-{зиveнa зpoсTaли. У зaxoплeниx мiсцeвoстяx зeryI-
лi poздaвaJlи сeляIIaryr i звiльняли ix вiд пoдaткiв нa тpи aбo п'яTь
poкiв. У 1643 p. Лi I-{зинeн пpийняв TиTУЛ <.Beликoгo цoJIItoBo/цця'
щo кepyeться вeлiннями нeбa й вiдpoдэтсye спpaвe/цливiсть>.

Apмiя пoвстaнцiв BиpylпиЛa в пoxiд IIa стoЛицlo iмпepii - Пe-
к1ll. 25 квiтня |644p. пoвстaнцi зaЙ:няли мiстo. oстaннiй iмпepaтop
динaстii зaпoдiяв сoбi сrvrepть, a Лi I]зинeн стaв iмпepaTopolvl. Cкинyв-
IIIи .цинaсTirо Miн i пiдкopивrпи Пiвнiчниfт. Китatт' IIoBсTaIIськa apшriя
Лi I.{зиueнa BИЯв.uIЛaся BтягIIyтorо в бopoтьбy пpoти шraньvаrtypiв.
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5 28. Kитaй тa lндiя в ХV|-ХVII сr

У пepпriй пoЛoBиIti ХVII ст. в пiвнiчнo-сxiднiй чaстиIri Китaro
iснyвaлa MalrЬч}ItypсЬкa дep*сaBa Malrьчэкoy-Гo. Maньнэтсyp и виpiтllи-
ли скopисTaTvI.cЯ ситyaцiero для- Toгo' щoб зaвoroвaти ltитaй. У uepвнi
1644 p' 200-тисячнa apшriя Лi I{зиueнa зaЗнaЛa lIopaзки вiд вiйcькa
MaIIЬч)Iсypiв. Maньч}IсypсЬIсa apшriя зaxollиЛa Пeкiн. I{я пoдiя ввa-
}кaeTься ПoчaTкoМ пepioдy пpaвлiння Мallьч}Itypськoi динaстii I{ин.

MaньнrкypИ' cг,Иpan.oчись нa чинoвникiв, яrdi пepeйшrли дo IIиx
нa слyэrсбу' пoстylloвo poзIIIиpIoBaЛи зoнy oкyпaцii, витiснятoчи IIoB-
стaнцiв нa зaxiд. Лi Ifзиueнa 6улo сxoплello i вбитo. Пoвстaнськi
зaгollи пpo,цoB}ItуBaли бopoтьбy пpoти ryIallЬч}I(ypiв i пpипиtsvтл'т Ii
III4тJfe 1683 p. У Itитai oсTaToчI{o BстaIIoBиЛaся Bлaдa МaIIьч}IсУpськoi
динaстii I{ин, якa I]paBиЛa дo 1912 p.

Poзвитoк pefl{eсe,! i наyки. Bинaxoди. xvI-ХvII ст. в I\итa\ 6ули
пepioдoпл нeaбиякoгo poзквiту lсyЛЬтypи. Bисoкoгo piвня дoсяг-

Лo peшIeсЛo. У чacи iшlпеpii Miн poзвиBaЛися тaкi гaлyзi, як виpoб-
ницTBo IIIoBкy' пopцeЛяIrи' пaпepy' roвeлipнa спpaBa' BиIIJIaBкa MeTa-
лy, видoбyтoк сoлi тa iн. .(ля виpoбIIицтBa пaпepу BикopисToByBaBся
вoдяний дBигУII.

Biддaвнa I{итaй сЛaBиBся сBoeIо ПopцеЛяIloro. Пopцeлянoвi Ivraй-
стepнi бyли дepхсaвlлИlлИ; вeличeзнi пpибyтки вiд виpoбництBa IIaд-
xotvIJIuI дo iмпepaтopськoi скapбницi.

I{iкaвi Bинaxo/ци булo зpoблello в ivlopськiй спpaвi. !ля бopoтьби
IIpoти Bopo}Iсиx кopaблiв китaйськi мaйстpи винafттtlлтт вoдoлaзний
скaфaндp тa нaйпpoстiIпi ryriни.

У ХVI сT. IIIBидкo poзBиBaлaсь apxiтelсTypa. Бyдyвaлися нoвi
й pестaвpyBaЛися стapi пaлaци, булo дoбyдoвaнo й чaоткoвo вiднoв-
лeнo Bеликy ltитaйськy стiнy, сTBopeнo чиМaЛo шroстiв; деякi з Ilиx
збepeглися .цo EaIIIиx днiв. Бyлo BдoсItollaлeнo вoдoпiдйoшrнe кoЛeсo
дЛя зpoIIIУBaIIIIя зeшrлi, tЛя IIлaBЛeIIIlя lvlетaлУ IIIиpoкo BикopисToBy-
BaJIuIcЯ' кoBaЛьсЬкi rvrixи. €

oднoнaснo 3 Пo/цopoжсaми Itoлумбa тa iнIциx eвpoпeйсЬкиx 1vlope-

плaвцiв китaйцi тeэк здiйснИЛИ 11ИЗI<У пoдoporкeй дo бepeгiв Aфpики
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тЕМA XI. сХ|ДHИИ сBIт

Ta to oстpOBiB Tихoго oкeaЕy. А^лe ктттaiтЦi, нa
вiдrvliнy вiд eвpoпeйцiв' здiйсHloвaЛи цi пoдopоэrсi
з тvreтolо ЗBeIIvIЧутTvI iм'я iшrпepaTopa' a нe .цля To-
гo, щoб taxoIIиTи нoвi зeмлi тa знaiттtт нoвi pин.
ки збyту.

Texнiчнi вiдкpиття, poзBитoк мaнyфaктyp'
пoдoporкi .цo дaлeкиx кpaiн стиMУлIоBaЛи poз-
BиToIс нayкoBиx знaнь. ,{ля poзвитI(y Ме,цициIIи
BеЛикe tIlaчeIII{я NIaли Пpaцi вчeниx: <.Пpo тиф>
Чэrсин Члсyнцзипa, бaгaтoтorvrний <.Tpaктaт пpo
дepeвa i poслини> Лi IIIичэrсeIIя' дe бyлo вIlлiщe-
IIo oписи лiкувaльниx BлaсTиBoсTeй TpaB' деpeв
i rшiнepaлiв.

ItитaйсьЁi вчeнi IтoчaЛи BиBчaTи нaукoвi
пpaцi, щo t'являЛись y 3axiднiй €вpoпi, JIaTvI-

нy' ryIaTeMaTиIty' пеpеIсЛa.цaти китaйсЬItolo П[aтe-

мaтичнi тepшriни.
Haпpикiнцi пpaвлiння динaстii Miн y ICитаr бyлo видaнo кiлькa

фyндaмeнтaЛЬIlиx eIIщиклoIIeдiй, щo yзaгaльIrlовauти дoсвiД i зIraHня,
нaкoIIичeIIi в кpaiнi. Taк, вeликa eнциItЛoпeдiя Croй Гyaнцi <3iбpaн-
IIя Idниг iз сiльськoгo гoсПoдapстBaD висвiтлroвaJla poзBиToк зeNIлe-
poбствa He ЛиIIIe в ltитai, a iт у €вpoпi; Cyн Iнсин у свoiй тeхнiч-
нiй eнциклoпeдii poзпoвiдaв IIpo poзBиToк peшriсниvoгсl виpoбIIицTBa
в Китai, a Фaн Iчrки ствopиB ellциItлoпeдiro пpиpo,цIlичиx нayк пiд
IIaзBoIо <.Пoчaтoк зaкoнiв пpиpoди'.

Ha6улuт poзЬитку й iстopиннi нaуки. Tpивaлo нaписaння лiтo-
писy <.3aгaЛЬIle дtepкaлo' щo дoпoilIaГa€ УIlpaBЛiннto>' po3IloчaTe щe
в ХI ст. 3a чaсiв динaстii I{ин здiйснIoвaЛися petaгyBallня й пepeгляд
iстopиuниx книг iз NIeтoю сTBopeнIIя Taкoгo ix вapiaнтa, який 6ув 6и
лpиfтнятнттM дЛя шaнь.rхсyрiв.

У xvI-xVII ст. в ltитai в.ultaг,aII!тcь i пpaцi з гeoгpaфir, де yзa-
гaЛЬIIIoBaЛися вiдotvloстi пpo oсoбливoстi oкpeмиx пpoвiнцiй, ryriст, дa-
BaBся oпис iстopичIlих пavl'ятoк циx шriсцeвoстей. Baэкливe зIIaчeIIIIя

tЛя poЗBиткy китaйськoi гeoгpaфii MaЛa Пpaця Гy Яньy <.Itнигa пpo
вaди i в.utГotul oблaстeй тa удiлiв Пiднебeснoi>.

o6paзoтвоpчe nf,l,!<тeцтвo. !o нaшIoгo vaсy збepeгЛoся чиvlaЛo
пaм'ятotс apxiтeктуpи ХVI-ХVII ст. .(aвнro MoI{УNIrIITaльнiсть

зaсTyIIaлa виrшyкaнiсть.,{axи 6yдинкiв IIoчaЛи ПpикpaшIaTи opIIaMеI{-

TaryIи' кaryl'яниMи тa дepев'яIIиlvIи скyЛЬIIтУpaм.И, 3, Яв.I4лися rvrapмy.
poвi шroоти й piзнorvraнiтнi бaлrосTpaди. ,Цo нaйвiдoмirшиx apxiтeктуp-
ниx пaNI'яToк ,циIIaсTii Мiн IIaлe}т(aTЬ apxiтeктypниiт aнcaуtбль 3aбo.
poнelloгo vriстa i xparvr Heбa в ГIeкiнi.

У экивoписi ХVI-XVII ст. збepiгaлися тpaдицir, пpитaшraннi
MиIIУлиIvI eпoxaшI. Haйвiдoryrirпi мaйстpи Toгo чaсУ - Лrой I{ai' Бянь
Beньцзiн.
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Haдзвинaйнoi ryтaйстepнoстi /цoсягЛи китaйськi мaйстpи potlIисУ
IIopцeЛяIrи. Boни poзpoбили тexнoлoгii бaгaтoкoльopoBoгo poзписy'
ЗaBдяки чo1!IУ lto}тсний виpiб стaB I{eBeЛикиM' aЛe rrеIтoвTopllиrvr IIIе-

дeвpoм MисTецTBa. Кoлeкцii пopцeЛяI{и динaстii Мiн пpикpаттraloT!Ь
нaйвiдoмirшi мyзei свiтy.

У xvII с'r. китartсьI{a кyЛЬTypa IIoчaЛa iнтeнсивнo пpollикaти дo
€вpoпи. fIolllиpилися китaйськi шreтoди лiкyвaння - a.цэtсe китaйсь-
кa Мe.цициIIa зaB}Iсд{и poзглядIaЛa лIо.циIiУ як едиIIe цiлe, ввaэкalочи'
щo лiкувaти тpeбa IIe ЛиIIIe xвopoбу, a BeсЬ opгaнiзм. I{я зaсaдa мaлa
BeЛичe8нe зIIaчеIIIIя .цЛя poЗBиTкУ Uleдичнoi нaуки.

B yсьoшrу свiтi нaбули l]oпyJlяpнoстi китaйськa фiлoсoфiя, лiтe-
paTУpa' виrшукaнi Пopl]eЛяIloвi вирoби й Iшoвкoвi TIсaHиIIи. У €вpoпi
сTaлo oзI{aкolo дoбpoгo сNlaкy i виrпyкaнoстi мaти виpoбvт киTaйсьI{иx
майстpiв.

IСитaйськa кyльTypa xvI-xYII ст" r нeвiд'еvrнoЮ сIdЛatoBolo
свiтoвoi цивiлiзaцii.

ffeрх<aвa Beликиx Moгoлiв. Ha пoчaткy ХVI ст. Iндiйськиiт cул-
TaI{aT' ствopeний I{a Iloчaткy ХIIIст.' poзIIaBся IIa бeзлiч Bopo-

гyючиx мiэ*с сoбorо князiвств. Пpaгнeння BepxoBlloгo ПpaвиTeля - дe-
лiйськoгo сyЛтalla - пiдкopитrl нeпoкipниx князiB сyIIpoBo/ц)IсУBaЛи-
ся iltopсToltиtши вiйнarvlи. Haйбiл5ц1g <<yCЛ&BиBся> цишr сyлTaн Iбpaxiм
Лoдi. Haлarштoвaнi пpoти IIьoгo в,acaЛuI oб'е.цнaлися й пoкли|<aJIvI Ha
дoIIoMoгУ 3aхipyддiнa Myxaпrмaдa Бaбypa - пpaBитeля ltaбyлa.

Афганlстан, a Кабyл пepетвopити нa свolo pезидeнцiю. BeликиЙ пoлKoвoteцЬ
i гpiзний вoiн, вiн вoдHoчас бyв тaлaнoвитим лiтepатopoм. 3нaними y свiтi стaли
йoгo мeмyapи <Бабyp-нaме,), де вiн ясKpавo oпИсaв He лИшe свoi пoхoди й завo-
ювaння, a Й флopy та фаyнy |ндii.

Бaбуp, IvIаIочи сIтлЬнe вiйськo, oсrтaщeнe ap-
тилеpiеro, y битвi бiля Пaнiпaтa (1526 p.) poзгpo-
мив вiйськa .цeлiйськoгo сyЛтaнa,

1526 p. BBa}I(aIоTь /цaтoю зaсIIyвaIIня tep-
хdaви Bеликих Moгoлiв, якa IIpoiснУBaJIa 200 po-
кiв. Бaбуp пpийrпoв дo Iндii з MoгOЛистaнy' To-
шrу йoгo i всix Tиx' xтo був iз IIиINI, HaЗuIBaIIv!
llloгoлaryIи. Бaбyp Пpaвив IIe/цoBгo. У 1530 p. вiн
IIoMep' a йoГo IIaсTyIIIlиItolvI сTaB син Хyмatoн,
якo]\[У IIpoTяr'oNI 25 poкiв дoвeЛoся oбстorовaти
пpaBo IIa tеp}тсaвУ' сTBopeну бaтьком. Xумaroн
пoryIep пiсля lleв/цaЛoгo пaдiння з l\[apмypoBиx
сxiдцiв. Пpeстoл нaслiдyвaв йoгo 13-piчттlай cиIl
[экaлaл-aд-[iп Aкбap (1556-1605 pp.).



тЕMA X|. схIДHИИ сB|т

A р (Beликий) бyв oдним iз найвидатнiшиx iмпеpaтopiв |ндif. За йoгo пpавлiння
iмпepiя Beликиx Мoгoлiв дoсягла нaйвищoi мoгyтнoстi. y,| 561 p., Koли Aкбapy
випoвнИлoся ,l8 poкiв' вiн poзпoнaв пiдкopeння lндoстанy.3емлi тиx плeмeн, якi
ч|АIlилV| oпip, Aкбap бeзжалiснo спyстoшyвaв, а тим, xтo пiдкopявся, дoзвoляв
з6epiгaти мiсцеве самoBрядyвaнHя зa yMoBи сплaти щopiннoТ дaнини. Унaслiдoк
такиx дiй вiн ствopив BелИчeзнy iмпepiю. oдним iз нaЙвизнaчнiших дoсягнeнь
Aкбаpa 6yлa aдмiнiстpaтивнa peфopмa, yнaслiдoк якoi вiн ствopиB мiцнy цeнтpaлi-
зoвaнy сИстeмy yпpaвлiння. Будуни нeписЬмeнним, Aкбаp спpИяв poзBиткy нayKИ
тa кyлЬтypи. Пpaвлiння Aк6apa бyлo встaнoвлeнo жoрстoкиMи Meтoдaми, aлe, яK
вBaжaютЬ iстopики, йoгo мoжна бyлo ввaжати взipцeм для мaйбyтнix пpавитeлiв
|мпеpl|.

Biд 1568 дa |592 p. Aкбap зaBoк)BaB ДoJIuIНИ piнoк Iндy i ГaнГу.
Бyдyuи N{yдриl\{ пpaBиTелeМ, Biн poзytvliв' щo .цЛя пiдтpиNIaнIIя сflo-
кoIO B дeprкaвi неoбxiднo дoNIoгтися ЛoяЛЬIIoсTi всix пiддaниx, тoшry
вiн скaсyBaB ПoдaToк. нa ЕeryIyсУЛьп[all (джизiro). У 1575 p. 3a йoгo
нaкaзoп[ булo збyдotsaнo ryIoЛиToBIIий дirvI для peлiгiйниx дискyсiй.
Taшr хpистuIЯHИ, 6уддиcти, iндyси, Iotei BeЛи .цискусii в пpисyтнoстi
Aкбapa. Biн зaпpoвaДутB У IlaЛaцi дeякi iхнi звичai. Taкa peлiгiйнa
ToЛеpaнTI{iсть викликaЛa oбУpeIIIIя MyсУЛЬМaIIсЬкoгo дyxiвництBa'
якe 1580 p. пiднялo IIoBсTaIIIIя. ПpидyIпивlши йoгo, Aк6ap пpoгoлo.
сиB нoBУ peлiгiro - <.дiн-i-iлaxi'> (<.бoэкeсTBeнIIa вipa>). 3a чaсiв синa
Aкбapa - ,{псaxaнгipa (1605-1658 pp') irrшпеpiя Л<urЛa y спoкoi тa
ппиpi. Poзвивaлися кyJIЬTУpa' МиcTeщтвo, apxiтеIсTУpa' IIaУIсa.

Пiсля смepтi .{жaxaнгipa poзПoч€tЛaся бopoтьбa зa влaду nдiж йo-
гo чoTиpмa сИ|IaNIvт, Пepeмorкцeм стaB Aypaнгзeб (1658-1707 pp.) -
cтцльниiт вoльoвий пpaвитeЛЬ' )IсopсTOIсий i пiдстyпний. Бyдучи Пpa-
вoвipниrvr ryIyсУЛьМaниI{olvl' вiн лiквiдувaв peлiгiйнy тoлepaнтнiсть'
a 16T9 p. вiднoвив дэкизiro. Пoпpи Te' щo 3a polси йoгo пpaвлiння
тepитopiя iмпepii зIlaЧI{o збiльrшилaся, ii кort{Iloгo poкy oxoпЛIoвaЛи
IIoBстaЕIIя. 3a свoe дoBгe пpaвлiння Aуpaнгзeб тaк i нe спpolлil'ся
BTихolvIиpити сyспiльствo. Iмпepiя пouaлa poзBaЛIoBaтись. У L674p.
бyлo пpoгoЛollleнo Дep}кaвУ Mapaтxiв, a пiсЛя сIuepтi iмпepaтopa yт-
Bopилися тpи дepжaBи' щo вeли мiэк сoбoro непpиivlиpенну бopoтьбу.
I-{я мiэкyсoбиця пiдгoTУBaлa t'pyнт tЛя зaBoIoBaIIIIя Iндii aнглiйськи-
M}I кoлoIliзaTopaМи.

дицii як .(aвньoi lндii, тaк i iслaryrськиx кpaiн, oсOблиBo Ipaнy тa
Cеpeдньoi Aзii.

Moгoли, зaBoIoBaBIIIи Iндiro, I{e пopylЦили ii тpaдицiйнoгo спo-
сoбy этситтЯ.' a JIИЦIэ BЛvIЛvIcЬ y IIpaBл,Iчу eлiту, opгaнiтнo пorдIraB-
IIIисЬ iз нero Зaвtяки вipoтepпимсrстi. Як тiльки гapмбнiro Mirr( ЗaBo-
йoвникalци i зaвoйoвaIIиMи бyлo поpyшIeнo' дep)I(aBa Beликиx Mo-
гoлiв загиIIyЛa.
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5 28. Kитaй та |ндiя в ХV|-XV|| ст.

oпoporo BJIatИ BepxoвI{oгo IIpaBитeля (ЦIaxa)
бyли зeшrлeкopисTyвaчi, якi вa cJIУx1<6У oтpиryIyвaли
B уryIoBIIе вoлoдiння зeIlцлi iз сiльськиl\[и гpoMaдaUIи.
IСoакний зeмЛeкopисTyвaч шIaв спopя дтттlт кiнlltтiт'
зaгiн вoiнiв, з6таpaти пoдaTки. Якщo вiн пopyrпyвaв
дoгoвip iз rпaxoм, тo йoгo зeryIЛя Ilеpe/цaBaлaся iнrцo-
шry. Чepeз цe ЗeNIJIeкopисTyвaч IIe сПpияB porBиTlty
сBoгo гoсIIoдapсTBa' a oтpиryraнi iз сeЛяII пoдaTки Bи-
тpaчaB IIa спopyдэrtelllIя IlaЛaцiв, poзкirшнe вбpaння,
IсoIIIToBIIoстi, poзвaги. 3a тaкoi систeMи yпpaвлiння
сiльcькa гpoмaдa Пoтepllaлa Taк сaмo' як i тисянy
poкiв тo}Iy.

Poзвитoк pешIeсЛa в iшrпepir Beликиx Moгoлiв
бyв зyшroвлeний тиNI' щo цIaxи й зeryrлeкopистyвaнi
IIaДaBaли вeликi ЗaNIoBлeння peшriсникaм i вимaгaли
вiд ниx ToBapy висoкoi якoстi й xyдolкньoi цiннoстi.
oтэкe, iндiйський pемiсник, нa вiдмiнy вiд eвpoпeй-
сЬкoгo' IIpaцIoBaB IIa зaшIoBЛeIlIIя' a IIe нa pиIIoк,
i виpoбляв IIe ToBap дЛя MaсoBoгo спo)Idивaчa' a TBo-
pи IvIисTeцTBa дЛя BиIIIУкaIIoгo IIoкyIIця.

Cyлтaн Aкбаp

3нaчнoгo poзBиTIdy нaбyлa тopгiвля з iнrпими кpaiнaми. Пo-пep-
rшe' iслaм пpиxиЛЬIlo сTaBиBся дo тopгiвлi, пo-дpyгe, iснyвaв вeликиiт
пoIIиT нa iндiйськi тoвapи, oсoблиBo пiсля IIpoIIикIIeнIIя дo Iндii eв-
poпeйцiв. Topгiвля в Iндii бyлa нaстiЛЬIси poзBиIIeHoIo' щo TaМ y)fie
iснyвaли poзгaДy}fieнa бaнкiвсЬкa сисTеlvla i вeксeлi.

Peмeслo тa тopгiвля' якi oбслyгoвyвaЛи IIepeBшI(IIo IIoTpe6и тлa-
xa й бaгaтoi вepхiвки, iз зaнeпa/цoм ,цepх{aви Beликиx Мoгoлiв TaIdo)Iс
3aIIeIIaли.

Пpoникнeння евpoпeйцiв дo lндГi. Пoнaтoк ХVI ст. в Iндii знa-
MeIIyBaBся пpoIIикнeнняNI rBpoпeйцiв. Пeprшими rtpибули нa Iн-

дiйськe узбepeжrrся пopTyгaЛЬцi з eкспeдицiеrо Baскo дa Гaми 1498 p.
Удaвrшись дo вoеннoi cvIЛul Ha пoчaTкy ХVI ст., BoIIи зaxoпили кiлькa
пopтiв нa зaxiднoшry yзбepеrкжi. Пopтvгaльськi вoлoдiння в Iндii yп-
paвJIяЛися вiцe-кopoл eм, якиtт poзIIIиpяB сфepи IIaHyBaIIIIя' зaxoIIлIo-
Ioчи BoЛoдiння Ivriсцeвиx фeoдaлiв. Paзoм iз пopтyгaлЬськиlvlи гapнi-
зoнaми й кyпцяшrи в Iндii З,явиJтtтcЯ' мoнaxи-мiсioнepи.

Iз ХVIIсT. rBpolleiтcькa експaнсiя TIocuIJILtJIacя. Aнглiйцi тa гoл-
лaндцi зaсIIyBaли в 1600 fт 1602 p. oст-Iндськi тopгoвeльнi кoшrпaнii
Ta IIoсTyПoвo витiсняли IlopTyгaльцiв. Topгoвeльнi бaзи гoллaндцiв
poзтaIIIoByBaJIuIcЯ- нa КopoмallдeЛьсЬкovrу бepeзi, y Бeнгaлii, Бixapi,
Гуфлaтi. Aлe пoстiйнi rvliэкyсoбнi вiйни B циx peгioнax, a гoЛoBнe -кoЕкypeнцiя з aнглiйцями IIpизBеЛи дo пoслaблeI{IIя пoзицiй гoл-
лaндсЬкиx кyпцiв в Iндii. ё

У 1639 p. aнглiйцi зaкpiпились y мiстi Maдpaсi, a пoтiм
y Бoмбei. oднoнaснo фpaнцyзи taxoпиЛи ivriстo Пoндiшepi. Бopoтьбa
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aIrгЛiйськиx i фpaнцy3ькиx lсOлoнiзaTopiB TpиBaлa /цeсяTItи poltiB. oс-
TaToчI{o виTiсIIиTи фpaнцyзiв з Iндii aнглiйцi зyмi.тrlт Л}lшIe в 60-x pp"
ХVIII ст.

oтшсe, BeЛичeзIIa кpaiнa з бaгaтoмiльйoнним HaселeIIЕ.rlМ чepез
poздpoблeнiсть i шriжусoбицi втpaтилa незaлеэrснiсTЬ' пepеTBopиBIIIисЬ
y ХIХ сT. IIa кoлoнiro Aнглii - нaйpoзвинeнirшoi кaпiтaлiстичнor
кpaiни €вpoпи.

Рoзвитoк кy,lbтypи. Iндiйськa кyЛЬTypa зa пpaвлiння Beликиx
Moгoлiв дoсягЛa Bисoкoгo piвня. I{ьoму сtlpиялa пoлiтикa пiд-

TpиMItи дiянiв l\[исTeцTBa, ЯКУ BoI1и ПpoBaДI4ЛIT, Haйвидaтнirпим
IIисЬNIeнI{икoпl Iндii чaсiB Aкбapa стaв Aбу-ль-Фaзл. Biн ствopив
кiлькaтoryrнy iстoрiro пpaвлiння Aкбapa, якa сTaЛa .цэrсepeЛoМ ЗIтaнЬ
пpo пoдii B тoгoчaсIliй Iндii. Cвiй твip Aбу-ль.ФaзЛ IIaп}IсaB пepсЬItoю
MoBoIo' якa булa .цep}I{aBIIoЮ в iмпepii Moгoлiв.

oдним iз rшeдeвpiB lvloгoлЬсЬкor культуpи сTaJIo tvIисTeцтBo ryriнia-
TIop' яIсe {]гoдoNI сЛy)Itилo взipцerш дЛfl Tвopчoстi PембpaндTa.

.(вa пepськi мaйстpи - Miр Ciд Aлi тa Aбдус Caпraд, якi пpибу-
Ли lцo Iндii paзoм iз rпaxoм Хyшrarонoшr ' oЧoJIuIЛuI iшrпеpaтopськy шraй-
сTepIIю )IсиBoписy (<.кiтaб-xaн'>), taснoвaнy Aкбapом. Aкбap вiдiгpaв
Ba}IсЛиBУ poль y ствopeннi opигiнaльнoгo lvloгoЛЬсЬIсoгo стилro. Biн
BиMaгaB вiд шraйстpiв peaлiзМУ й вiдшroви вiд пepськиx тpaдицiй.
У мaйстepнi як NIУсyЛЬMaнvI' TaI\ i iндyси IIpaцIoBaли IIa/ц стBopeIIняlvI
iлroстpaцiй до iстopинниx твopiв, шopтpeтiв i.хtивoписнlrx сцен. Taк
булo ствopeнo }IсивoПlrснi мiнiaтIоpи tO MeмУapiв Бaбypa тa Aкбapa.

Iнrпим дoсягIIeнняМ сTaЛa oбpoбкa нaпiвкorптoBl{oгo Ta IсоIIIToB-
нoгo кaмiння. Cпpaвrrснiryr BиTBopoM МистeцTBa сTaB BсeсBiтньo вiдо-
NIий <(тpoн Пaвичa,>, oз.цoбЛeний кoшrтoBHoсTяMII' IIa яIсolvly мaйэкe
100 poкiв cидiлvт МoгoЛьrькi iмпepaтopи.

3a Aкбapa тa йoгo HастyшIIикiв в Iндii спopyд)t(yвaJIИcЯ' вeличнi
й гpaндiознi мoнумeнтaльнi бyдiвлi: xpaми-Meчeтi, пaлaци.фopтeцi,
yсиПaЛЬIIиць. oдин iз вeличeзIlиx ПaЛaцiв-фopтeць Асttбapa булo пo-
бyдoвaнo в ,(eлi. Фopтeннi MУPи, склaдeнi 3 BeЛиЕсиx кaNI'яниx 6pил,
бyли зaввИтnl\vI дo 2О ryr. Iнrrrий пaлaц-фopтeця' якиiт. Aкбap звiв
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5 28. Китaй тa |ндiя в ХV|-ХVI| ст.

пoблизy vriстa Aгpи, сToяB lvlaй}rсe в пyстeлi Ta сIси/цaBся нa MiсTo-tIpи-
вiд iз бyдинкaмlr' пapкaшIи' сTaBкaNIи й aльтaнкalvlи' щo з'eднyвaлися
мiхс сoбorо бpyкoваниMи lцopoгaмll.

IШeдeвpoм apxiтeктуplloГo стиjIIo ilлпеpii Beликиx Moгoлiв сTaлa
слaвнoзвiсI{a N[eчeTЬ-мaвзoлeй Taдrrс-Мaхaл в Aгpi. ii 6yлo збудoвaнo
зa IlaкaзoNI IцaХa ШIax.l]жaxal{a B 1631-1642 рp. нa згaдIdУ пpo йo-
гo .r{py*сиIrУ' .flrсa IIoMеpЛa' I{apoдиBIIIи чoтиpIIaдцяTу tитиIIy. Meveть
сIlopУlц)Iсeнo з IlpeкpaсIloгo бiлoгo ryIapМypy' ii пplrкparшaють бiлi бaнi
тa шriнapeти, щo вiддзepкaлIoloTься в бaсeйнi, сПopУt)тсеIloМy пopя.ц.

Bиснoвки
У пepioд paI{IIЬoгo Hoвoгo vaсy Itитait пpoдoвlкyBaв poзBивaтися
зa свoilди тpaдицiяvrи.
Ityльтypa ltитaто poзBиBaЛaсЬ y Me,fiax тиx тpaдищiй, щo сфop-
RIyвaJIися зa чaсiв iснyвaння китaйськoi цивiлiзaцii. Haтoмiсть
у ХYI-XVII ст. китaйськi rvrитцi в.uIXotvIЛuI зa мeжсi тpaдицiй-
Hиx кaнoнiв: ix cTaJIa цiкaвитlr лIo.цсЬкa oсoбистiсть.
Iндiя бyлa oднirlo з нaй1aгaTIIIиx кpaiн Aзii. У ХVI ст. вoнa
ЗatlIaлa uepгoвoi I{aBaJIи зaвойoвникiв - мoголiв, якi ствopи-
ли iмпeрiro Bеликиx Moгoлiв. Iмпepiя пpoiснyвaлa дo IIoчaTкy
ХYIII ст. Ii poЗIтaд збiгся З IlpoцeсoМ aIсTивIтoгO IIpoIIикIIeнIIя
aнглiйцiв, якi пoстyпoBo l]epeтвoploBaЛи Iндirо нa сBOIo нaй6iль-
I11У й нaйбaгaтrпy кoлoнito.
Ityльтypa lндii дo6и Be.пикиx Moгoлiв IIoсДIraЛa в сoбi eЛeшIeнти
й тpaдицii iндiйськoi, пepськoi, сepeдньoaзiaтськoi' apaбськoi
I(yлЬTyp.

Запитан+ая i завдaния

1' Якa пoдiя спpИялa змiнi динaстiТ Miн на динaстiю I-]ин y Kитai? 2. Koли Бaбyp
зaвoювaв |ндiю? 3. Haзвiть пpИЧИHи pел!гiЙнoТ pефopми Aк6apa. 4. Koли св-
poпeЙцi вiдшyкaли мopський шлЯx дo |ндiТ тa Kитaю? 5. Якi здo6yтки iндiйськoi
кyлЬтypИ зa чaсiв iмпepti Beликиx Мoгoлiв ви знaсте?

6" Чoмy Бaбyp зyмiв дoсИтЬ Лeгкo oвoлoдiти |ндiсю? 7. Щo ви знa€тe пpo пpo-
нИKHeнHя свpoпeЙцiв дo Kитaю? Якoю 6yлa мeтa евpoпейцiв? 6' llo пpитягyвалo
свpoпeйцiв дo |ндii? Якi нaслiдки для lндiT мaлo вiдкpиття шляxy дo нeT свpoпeйця-
ми? 9. Якy внyтpiшню пoлiтикy пpoвадив шax Aкбаp? 10. Щo зyМoвИЛo зaHeпaд
iмпepil. Beликиx Мoгoлiв? 1 1. ЯкИм бyв внeсoк Kитaю дo свiтoвoТ культуpи?

12. ПopiвняЙте poзвИтoк |ндiТ тa Kитаю в ХV!-XV|| ст. 13. Cклaдiть план дoпoвiдi
<Ceлянськa вiйнa XV|| ст. в Kитaij>. 14. BИзHаЧтe oсo6ливoстi poзвиткy peмeслa
Й тopгiвлi в lндiТ зa тиx чaсiв. 15. Cклaдiть таблицю <Poзвитoк кyлЬтypИ в KитаDl.

Галyзь кyлЬryPи Haйвизнaчнiшi дoсягнeння

* 16.У нoмy пpoявЛяBсЯ вплив кpaiн Cxoдy нa €вpoпy в ХVII-ХV|I| ст.? Яким чинoм
вiдбyлoся пpoHикнення свpoпeйцiв y кpaiни Сxoдy?

+

*
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УзaгaльHeння знaнь 3a те]t,loк}

<Cхi1нuit cвirnу>

1. Cклaдiть сиIlxpoнiстиuнy тaблицrо пoдiй, якi ви ввaэтсaeтe нaй-
вaэкливirцvIIуIут B poзBиTкy Iндii, IСитaro, oсмaнськoi iмпepii'
Пepсii. oбt'pyнтyйте свiй вибip.

2. ПoяснiTЬ зIIaчeнIIя IIоHятЬ i тepмiнiв: <.irvrпepiя>, <<iслalvl>, <iЕ-

,Цyiзшr'>, <.кoнфyцiaIIсTBo>.

3. Cклaдiть iстopиuнi пopтpeти Ceлiмa I, Aббaсa I, Бaбypa, Aкбapa.

4. Bикoнaйтe зaвдaння зa iстopиuнoro кapтoю:

a) пoкaхсiть пoдii, якi пpизвeIIИ to сTBopeнIIя iIvrпepir Bеликиx
Moгoлiв в Iндii тa BсTaIIoBлeI{IIя динaстii Цин у lСитar;

б) yкarкiть тepитopii, щo yвiйпrли to сIсЛaДу oсмaнськoi iIvrпepir
в ХVI-ХVII ст.

5. Якиrvrи були xapaктepнi pиси дep)rсaBlloгo yстpoю кpaiн Cxo-
tУ?

6. Cxapaктepизуйтe нaйвaэкливirшi змiни в пoлiтичIIoluy тa сo-

цiальнo-eкoноtlпiчнoryry rкиттi кparн Cxoдy в ХVII-ХVIII ст.
Cклaдiть пopiвняльнy тaблицrо.

7. Якi бyли дoсягIIeнIiя кyльтypи кpaiн Cxoдy ХVI-ХVIII ст.?

8. Bизнaчтe нaйсуттeвirшi pиси poзBиткy кyЛЬтyp Iндii, IСитatо,
oсмaнськoi iмпepii, Пepсii в ХVI-ХVIII ст. Чим вoни бyли
зvryroвлёнi?
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Teстoвi зaвдaння зa тeПлoкl

<,CхiOншtl cвirn>>

1. Хтo бyв зaснoвIlиIdolu дepil(aBи Beликиx Moгoлiв y 1526p.?
a) Бaбуp; б) Хyмarон; в) Aкбap; г) flэкaxaнгip.

2. Унaслiдoк якoi пoдii в ltитai potпoчaлoся пpaвлiння динaстii
I{ин?
a) Bтopгнeння зaxiднoевpoпeйськиx lсoЛolliзaтopiв;
б) зaxoплeння Пeкiнa MaIIьч}IсУpсЬкoIo apмiero;
в) бopoтьбa Зa BJIaдy пpи iмпepaтopсЬкolvly двopi мiаrt yгpупoвaIIIIяlvIи

пpиxиЛЬIlикiв Miн i I{ин;
г) пpипинeIIIIя диIlaстii Miн чepeз вiдсyтнiсть нaщaдкiв зa чoлoвi-

чoro лiнiero
3. Який t yкataниx стaнiв бyв oснoвolо дЛя схiдниx щивiлiзaцiй?

4. У пepioд пpaвлiння якoгo дeлiйськoгo сyлтalla бyлo збyдoвaнo Taдаrс-
Maxaл?
a) Бaбypa; б) Aкбapa; в) Illax-.(этtaxaнa; г) Aypaнгзeбa.

5. Якa eвpoпeйськa кpaiнa дoМoглaся нa кiнeць ХVIII ст. дoмiнyк)чoгo
сTaIIoBищa в тopгiвлi з IндiеIо?
a) Пopтyгaлiя; б) Гoллaндiя; в) Фpaнцiя; г) Aнглiя.

6. Хтo в oсмaнськiй iмпepii мaв TиITУII хaлiфa?
a) Пpaвитeть дep)IсaBи - сyлTaII;
б) гoлoвa ypядy;
в) кoмaндyrочий вiйськaми;
г) кoмaндyloчутй яIIичapaMи.

7. Якa динaстiя пpaBилa в Ipaнi (Пepсii) y пepioд xvl - ПoчaTкy
ХVII ст.?
a) Caсaнидiв; б) Пexлeвидiв; в) Ceфeвидiв; г) Itaдэтсapськa.

8. У якoмy poцi IIoч€шIoсь пpaвлiння в ltитai динaстii Цин?
a) 1549 p.; 6) 1622 p.; в) 1628 p.; т) |644 p.

9. Ityпцi якoi eвpoпeйськoI кpaiни пepIIIиlДи пpи6ултт дo lCитaro й poз.
гopIIУли тaм бypxливy тopгiвлrо?
a) Пopтyгaлii; б) Iспaнii; в) Гoллaндii; г) Aнглii.

10. 3a якoгo IIpaBитeля oсмaнськa iмпepiя toсяглa нaйбiльrпoi мoгyт-
нoстi?
a) Ceлiмa I Гpiзнoгo;
в) oсшIaнa II;

11. Ha тepитopir якoi деprкaви дiяли пoBстaнсЬкi зaгoни гaйдyкiв?
a) У ltитai; б) fleлiйськoiшy сyлfaнaтi;
в) Пepсii; г) oсмaнськiй iмпepii.

a) Ceляни-oбщинники;
в) зeпллeвлaсIlики;

б) тинoвники;
г) дyxiвництBo.

б) Cyлейшraнa I Пипrнoгo;
г) Mexмeдa IV.
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Плани.сxeми для сaплoстiйнoТ poбoти
з пiдpyн}|икottll i дoдaткoBoю лiтepaтyPolo

Як напшсaти peфеpaт?
1. Увaэкнo poзбepiться' зa якoIо TeMoIo слiд пiдгoTyBaти peфepaт.
2. oпpaцrойтe лiтepaтypy t цiei тeми.
3. Bизнaчтe, y якiй пoслiдoвнoстi бyдeтe висвiтлroвaти мaтepiaл.

Cклaдiть плaн peфepaTy.
4. Peфepaт IIиIIIeться 3a тalсиivl IIЛaIIoМ:

) y вступi Bи ПoясIIIorтe BaE(Ливiсть i aктyaльнiсть oбpaнoi тe-
шrи. 3вepтarTе УBaгy IIa Te' щo i як бyдeтe oписyBaTи;

) в oснoвнiй чaстинi poзIсpиBaeтe змiст peфepaтУ;
) y зaкiнчeннi фoprvlyлrоeтe гoЛoBIIi пiдсyшrки Ta BисIIoBIси'

ЯI<uIх BLI дiйтllли;
) нaпpикiнцi peфepaтy IIoдaeTься списoIс лiтepaтypи' яItУ Bи

BикopисToByBaЛи.

Як склaсти тeзш? (Tезu - сTислo сфopIlлyльoвaнi oснoвнi пoлoэкeння
стaттi, лeкцii, пoвiдoшrлeння, дoпoвiдi.)

l. Пpoч"'aйтe тeкст' тetи яIсoгo нeoбxiднo скЛaсти.
2. Пoдiдiть йoгo нa лoгiчнo зaвeprueнi ЧaсTuItIИ Й дatттe iшr нaзву,

тoбтo склa.цiть плaII.
3. Знaйдiть y тeкстi oснoвнi IIoJIoEсeIIIlя' якi taroть вiдпoвiдь нa

3aпитaIIIIя ПЛaIIy.

Як пopiвнювати piзнoманiтнi oцiнки iстoринниx явищ?
1. Bизнaчтe сyтнiсть кoхснoi oцiнки iстopиvнoi пoдii aбo яBищa.
2. Cпpoбyйтe з'ясyвaTи' нa щo спиpaBся aBTop' дaloчи цro oцiнкУ,

i визнaчтe oб'eктивнiсть йoгo виснoвкiв.
3. Пpoaнaлiзуйтe нaвeдeнi apгУМeIITи й лoгiкy нaBe.цeIIиx дoкaзiв.
/t. 3poбiть свiй вибip нa кopисTь oднiеr t IIaBe.цeIIих oцiнoк i пo-

яснiть, чolvly Bи зpoбили сaмe Taкий вибip.

Як скласти noвiдoмлeння?
l. Пpoчитaйтe в пiдpу.rникy мaтepiaл' дo яItoгo Bи скЛaдa€те пoвi-

,цolvlЛeIIIIя.
2. Пpoгляньтe лiтepaтУPУ, ta яI{oIo ви бyдeтe йoгo гoтyвaти.
3. Cклa.цiть IIЛaII свoei poзпoвiдi.
4. 3a плaIIoM зaпиrшiть зryriст пoвi.цoryrдeння aбo склaдiть йoгo тeзи.
5. Пo,цУмaйте нaд тимl, яl<!тй iлrостpaтивний шraтepiaл дoщiльнo

BиItopисTaти.
6. Пi,ц чaс BисTУIIу з пoвiдoMЛeIlII'яM нe зaбувatттe {тpo виpaзнiсть

i поaвильнiсть свoei ryIoви.
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Як скласти iстopинний nopтpeт?
1. Як вiдбyвaлoся сTaIIoBЛeння oсoбистoстi iстopиннoгo дiяua?

1.1. [e i кoли вiн нapoдився?
1.2. '(е i в якиx ylvloBax JIсиB' зpoстaв' BиxoByвaвся?
1.3. Як фopмyвалися йoгo пoгляди?

2. oсoбистi якoстi tт pvтcи xapaкTepУ.
2.1. .flк oсoбистi якoстi дiянa BтIIIиIBaJIиI нa йoгo дiяльнiсть?
2.2. Якi з йoгo oсoбистиx якoстeй вaм пoдoбaloTЬся. а якi нi?

3.,{iяльнiсть iстopичIloгo дiянa.
3.1. Cхapaктepиtyйтe oснoвнi спpaви йoгo rкиття.
3.2. Якi успixи й нeвдaui 6ули в йoгo спpaвaх?
3.3. Якi BepсTBи нaсeЛeIiIIя пiдтpиIvryвaли йoгo дiяльнiсть, a якi

нi, i .rorvry?

3.4. Хтo бyв йoгo дpyзяrvlи' a xтo BopoгaшIи' i нoмy?
3.5. Якишrи бyли нaслiдки йoгo дiяльнoстi:

а) для сy.raсникiв;
6) для нaщaдкiв.

3.6. 3a щo ЛIo.цствo пaM'ятae цrо лroдинy?
4. .Яке вarпe oсoбисTe сTaBлeIIIrя /цo iстopиннoгo дiяva?

4.1. Якi пoчУTтя виIdJIикae y Baс йoгo дiяльнiсть?
4.2. Як BuI' cTaBuITeся дo зaсoбiв i rvreтoдiв йoгo дiяльнoстi?

oбt'pyнтyйTе сBoк) пoзицiro.

Як пpачювaти з iстopич}|иaЛ дoкyмeнтoм?
1. B'ясyйтe пoxolц)I{eнIlя,цoIсyпIeIITa.

1.1. Хтo йoгo aвтop?
1.2. 3a якиx iстopичIlиx oбстaвин вiн з'явивcя?
1.3. II{o яBляс сoбorо дoкуNIeIIT зa зшriстoм i фopмolo (oпис iстo-

pиuнoi пoдii сyтaсIlикol\[' oцiнкa пoдii iстopикolvl' зalсoнo-
дaвsиtт aкт тoщo).

2. 3'ясyйтe' якe зaB,цaЕIIя дo .цoкyП{eнTa Bи Nlaeтe викoнaти i щo
для цЬoгo пoтpiбнo.
2.l. Якщo дoкyMeI{T NIaе п0гли6ити вa:лi' Знaння пpo якeсь iстo-

pичIIе явищe' пoдiro uи oсoбу, - пpигa,цaйтe, щo BaшI У}Iсe
вiдoмo IIpo цe.

Пpoнитaйтe Teкст дoIсyMеIIтa, з'ясyйте tIIaчeнIIя IIoIIяTЬ i тep-
мiнiв, щo мiстятЬся B IIЬolvIУ.

Cпpoбyйтe BикoIIaти taBдaHIIя. Якщo Bи IIe Mo}I{eтe цe зpoбити,
BизI{aчTe' щo Barvl зaBa)Iсar.
4.1. Звepнiть yвaгy I{a тe' як сфopшlyЛЬoвal{o ЗaвдaIIIIя; Mo)Iсли-

Bo' Bи нe зpoзyплiли пoсTaBЛeIIoгo зa.цaЕIrя.
4.2. Увaэrснo пpoчитaйтe дoкупrellт щe paз' tBepтalочи увaгУ IIa

змiст oкpeшIиx peчeнь.

3.

4.
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Bидaнo 3a дep)кaBlri кorшти. Пpoдaхс зaбopoнeнo

HaвчaЛьIIe видaIIIIя

Г I c E M О леrcc aнOp Bo лo1ulwup o вuv
MAP T И H Io It o леrcс ан0p О леrcc aн1poвшн

BсEсBITIIя IсTOPIя
8 клaс

ПiдpуuниIс для зaгaЛЬIIooсвiтнix
IIaBчальIIиx зaклaдiв

Peдaктop H. M. Tolwа,turco
Tеxнiчний peдaктop I. I. IСoneit'кitt,

Кopeктop o. О. EanуclrLя'tloвa
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Пaпip oфсeтний. Гapнiтypa TTTкiдьrra. .(pyк oфсeтний.

Ушr. дpyк. apк.2o,64. oбл.-вид. apк.23,74. Haкдад 137 500IIpиNI.

гIП <AII ГPo плrос>. Cвiдoцтвo ДIс N! 2615 вiд 15.09.2006.
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