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ЮНІ ДРУЗІ!
Ó öüîìó íàâ÷àëüíîìó ðîöі âè ïåðåãîðíåòå ùå îäíó ñòîðіíêó ç іñòîðії
ëþäñòâà, ùî îõîïëþє ïåðіîä êіíöÿ XVIII – ïî÷àòêó XX ñò. Ìè çàïðîøóєìî
âàñ äî ïіçíàâàëüíîї ïîäîðîæі, óïðîäîâæ ÿêîї âè ñòàíåòå ñâіäêàìè áàãàòüîõ
іñòîðè÷íèõ ïîäіé. Ñåðåä íèõ – Ôðàíöóçüêà ðåâîëþöіÿ, çàâîéîâíèöüêі
ïîõîäè Íàïîëåîíà, îá’єäíàííÿ Іòàëії òà Íіìå÷÷èíè, ãðîìàäÿíñüêà âіéíà ó
ÑØÀ, «âåñíà íàðîäіâ». Öå ïåðіîä ñòàíîâëåííÿ і ðîçâèòêó іíäóñòðіàëüíîãî
ñóñïіëüñòâà ç éîãî öіííîñòÿìè òà іäåàëàìè. Âè îçíàéîìèòåñÿ ç äîñÿãíåííÿìè
íàóêè òà òåõíіêè, ðîçâèòêîì ìèñòåöòâà. Çі ñòîðіíîê ïіäðó÷íèêà ïîñòàíóòü
іñòîðè÷íі äіÿ÷і: іìïåðàòîð Ôðàíöії Íàïîëåîí Áîíàïàðò, êîðîëåâà Âåëèêîї
Áðèòàíії Âіêòîðіÿ, êàíöëåð Íіìå÷÷èíè Îòòî ôîí Áіñìàðê, ïðåçèäåíò ÑØÀ
Àâðààì Ëіíêîëüí. Ïîëіòèêà ñàìå öèõ äіÿ÷іâ áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷èëà îñîáëèâîñòі ðîçâèòêó ëþäñòâà âïðîäîâæ XIX ñò. Ñåðåä їõíіõ ñó÷àñíèêіâ áóëè
òàëàíîâèòі ìèòöі é íàóêîâöі, ÿêі ñïðèÿëè ðîçâèòêó êóëüòóðè òà íàóêè.
Íàñêðіçíîþ іäåєþ, ùî ïðîíèçóє ïіäðó÷íèê, є òåçà ïðî øëÿõè ìîäåðíіçàöії êðàїí Єâðîïè, Àìåðèêè òà Àçії. Âàæëèâî íå çàëèøèòè ïîçà óâàãîþ
âñі êîìïîíåíòè öüîãî ñêëàäíîãî ïðîöåñó: åêîíîìі÷íі, ïîëіòè÷íі, ñîöіîêóëüòóðíі òà ðåëіãіéíі.
Ùîá âàøà ïîäîðîæ ñòàëà ïðåäìåòíîþ, ìè ïðîïîíóєìî òàêó ñòðóêòóðó
ïіäðó÷íèêà: âèçíà÷åííÿ òåìè, ïëàí, íàâ÷àëüíèé òåêñò, çàïèòàííÿ і çàâäàííÿ.
Äîäàòêîâó іíôîðìàöіþ âè çìîæåòå îòðèìàòè, âèêîðèñòîâóþ÷è êàðòè,
іëþñòðàöії, õðîíîëîãі÷íó òàáëèöþ, ñëîâíèê іñòîðè÷íèõ òåðìіíіâ і ïîíÿòü.
Çàïèòàííÿ, ùî ïîäàþòüñÿ â òåêñòі ïàðàãðàôà, ïîêëèêàíі äîïîìîãòè âàì
çðîçóìіòè îñîáëèâîñòі іñòîðè÷íîãî ïðîöåñó êіíöÿ XVIII – ïî÷àòêó XX ñò.
Ðóáðèêà «Ïåðñîíàëії» ìіñòèòü áіîãðàôі÷íèé ìàòåðіàë, ïðèçíà÷åííÿ ÿêîãî –
âèêëèêàòè іíòåðåñ äî іñòîðè÷íèõ äіÿ÷іâ. Ìè õî÷åìî äîïîìîãòè âàì çðîçóìіòè, ùî іñòîðіþ òâîðèëè îñîáè ç ðіçíèìè õàðàêòåðàìè, ïî÷óòòÿìè, åìîöіÿìè, ñêëàäíèì øëÿõîì ïîøóêó іñòèíè. ×åðåç áіîãðàôії äіÿ÷іâ ìèíóëîãî é
ñèñòåìó çàïèòàíü–çàâäàíü ìè ïðàãíóëè ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ ó âàñ
ñàìîñòіéíîї îöіíêè їõíüîї äіÿëüíîñòі, à âіäòàê äàòè âàì çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè
çäîáóòі çíàííÿ â íàâ÷àííі òà ïîâñÿêäåííîìó æèòòі.
Ðóáðèêà «Äîêóìåíòè òà ìàòåðіàëè» äîçâîëÿє êîíêðåòèçóâàòè, äîïîâíèòè, іëþñòðóâàòè íàâ÷àëüíèé òåêñò ïàðàãðàôà, îçíàéîìëþє âàñ ç іíòåðïðåòàöіÿìè іñòîðè÷íèõ ïðîöåñіâ ó ðіçíèõ êðàїíàõ íàïðèêіíöі XVIII – íà ïî÷àòêó XIX ñò., ñïðèÿє ðîçâèòêó âàøèõ óìіíü ïðîáëåìíî-ïîøóêîâîãî òà
òâîð÷îãî õàðàêòåðó. Ðóáðèêà «Ïåðåâіðòå ñåáå» äîçâîëÿє çàêðіïèòè íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, ñôîðìóâàòè áàçîâі çíàííÿ ç êóðñó âñåñâіòíüîї іñòîðії,
ðîçâèíóòè âìіííÿ àíàëіçóâàòè, ïîðіâíþâàòè, êëàñèôіêóâàòè, óçàãàëüíþâàòè òîùî. Ñèñòåìà çàïèòàíü і çàâäàíü ñïðèÿє ôîðìóâàííþ êðèòè÷íîãî
ñòàâëåííÿ äî іñòîðè÷íèõ ïîäіé, ïðîöåñіâ і ÿâèù, âèðîáëåííþ ñàìîñòіéíèõ
ñóäæåíü òà âìіíü àðãóìåíòóâàòè і âіäñòîþâàòè âëàñíèé ïîãëÿä íà òó ÷è
іíøó іñòîðè÷íó ïðîáëåìó, âèõîâóâàòè â ñîáі ïî÷óòòÿ âïåâíåíîñòі ó âëàñíèõ ñèëàõ. Òåïåð ùîäî ðóáðèêè «Òåìàòè÷íå îöіíþâàííÿ». Òåìàòè÷íà
àòåñòàöіÿ є çàêëþ÷íèì åòàïîì îöіíþâàííÿ âàøèõ çíàíü і âìіíü, ïðîâîäèòüñÿ ÿê äèôåðåíöіéîâàíà êîíòðîëüíà ðîáîòà.
Çè÷èìî óñïіõіâ íà øëÿõó ïіçíàííÿ!
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Àâòîðè

ПОВТОРЕННЯ
1. «Ìàé ìóæíіñòü êîðèñòóâàòèñÿ âëàñíèì ðîçóìîì!» – òàê âèçíà÷èâ
íіìåöüêèé ôіëîñîô І. Êàíò (1724–1804) ñóòíіñòü íàñòðîїâ ñâîєї åïîõè, ÿêó
íàçèâàëè äîáîþ Ïðîñâіòíèöòâà. Ïіñëÿ Âіäðîäæåííÿ і Ðåôîðìàöії öå áóâ
òðåòіé äóõîâíèé ïåðåâîðîò, ùî îñòàòî÷íî ëіêâіäóâàâ òðàäèöіéíó ñèñòåìó
öіííîñòåé.
Âàæëèâå ìіñöå â äîñÿãíåííі íîâîãî ñóñïіëüíîãî ïîðÿäêó ïðîñâіòíèêè
âіäâîäèëè íàóöі òà çíàííÿì. Íîâі óìîâè æèòòÿ, ïіäíåñåííÿ â åêîíîìіöі,
äîñÿãíåííÿ ïðèðîäíè÷èõ íàóê âèìàãàëè çìіíè ïîãëÿäіâ íà ñâіò, çàêîíè
éîãî ðîçâèòêó, ïîøèðåííÿ çíàíü òà іäåé, íàáóòèõ âëàñíèì ðîçóìîì.
Ïðîñâіòíèêè ââàæàëè, ùî âñі ëþäè âіä ïðèðîäè ðіâíі і òîìó ïåðåáóäîâà
ñóñïіëüñòâà ïîâèííà çàáåçïå÷èòè «ïðèðîäíі ïðàâà ëþäèíè», òîáòî ïðàâà,
íàäàíі ëþäèíі âіä ïðèðîäè. Öі ïðèíöèïè áóëè òàêîæ ñïðÿìîâàíі ïðîòè
ñòàíîâèõ îáìåæåíü òðàäèöіéíîãî ñóñïіëüñòâà. Âåëèêó óâàãó ïðîñâіòíèêè
ïðèäіëÿëè ïèòàííÿì âèõîâàííÿ, ïіäêðåñëþþ÷è, ùî «ïðîñâіòíèöòâî» ëþäèíè,
ÿêó âîíè ââàæàëè іñòîòîþ äîáðîþ, áëàãîðîäíîþ, ïðèâåäå äî âñòàíîâëåííÿ
«öàðñòâà ðîçóìó». Ïðîñâіòíèêè íàìàãàëèñÿ îáìåæèòè âïëèâ ðåëіãії íà
ëþäåé, çàïåðå÷óâàëè ñåðåäíüîâі÷íèé äîãìàò ïðî áîæåñòâåííå ïîõîäæåííÿ
êîðîëіâñüêîї âëàäè.
Âèêîðèñòîâóþ÷è òåêñò, ïðîêîìåíòóéòå îñíîâíі іäåї äîáè Ïðîñâіòíèöòâà.

2. Àáñîëþòíà ìîíàðõіÿ – öå òàêà ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ, êîëè
âñÿ äåðæàâíà âëàäà çîñåðåäæóєòüñÿ â ðóêàõ ìîíàðõà, ÿêèé âîëîäіє íåþ
áåç îáìåæåíü і є єäèíèì äæåðåëîì âëàäè. Àáñîëþòíà ìîíàðõіÿ çàïåðå÷óє
ïðèíöèï ïîäіëó âëàäè, îñêіëüêè ìîíàðõ óîñîáëþє єäíіñòü âèùîї çàêîíîäàâ÷îї, âèêîíàâ÷îї òà ñóäîâîї âëàäè. Íі ïðî ÿêó ñèñòåìó ñòðèìóâàíü і
ïðîòèâàã àáî áàëàíñ ãіëîê âëàäè íå ìîæå éòèñÿ, áî öÿ ôîðìà ïðàâëіííÿ â
ñàìіé ñâîїé îñíîâі çàïåðå÷óє ïðèíöèïè äåìîêðàòії.
Âëàäà ìîíàðõà ñàìîäåðæàâíà: âіí ñàì âèäàє çàêîíè, ñàì àáî ÷åðåç ïîñåðåäíèöòâî ïðèçíà÷óâàíèõ íèì ÷èíîâíèêіâ êåðóє êðàїíîþ, ñàì âåðøèòü
âèùèé ñóä; óñі éîãî ïіääàíі áåçïðàâíі, âêëþ÷àþ÷è ìіíіñòðіâ, і ëèøå âіí
íàäіëÿє їõ òèì ÷è іíøèì îáñÿãîì ïðàâ. Ìîíàðõ âîëîäіє âèùîþ äóõîâíîþ
âëàäîþ, ùî ùå áіëüøå éîãî ïîñèëþє.
Ïîìіðêóéòå íàä іñòîðè÷íîþ ïåðñïåêòèâîþ òâåðäæåíü: «âëàäà ìîíàðõà ñàìîäåðæàâíà»; «óñі éîãî ïіääàíі áåçïðàâíі»; «ïîøèðåííÿ çíàíü òà іäåé, íàáóòèõ
âëàñíèì ðîçóìîì».

6

«ДОВГЕ XIX СТОЛІТТЯ»
Ó ñó÷àñíіé íàóêîâіé ëіòåðàòóðі øèðîêî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïîíÿòòÿ «äîâãå XIX ñòîëіòòÿ», ÿêå ðîçóìіþòü ÿê îäèí ç ïåðіîäіâ Íîâîãî ÷àñó. Çàïðîïîíóâàâ öåé òåðìіí àíãëіéñüêèé іñòîðèê Å. Ґîáñáàóì (1917–2012). Âіäðàõîâóєòüñÿ «äîâãå XIX ñòîëіòòÿ» âіä ïî÷àòêó Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії (1789)
äî ïî÷àòêó Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè (1914).
Çà îñíîâó â÷åíèé óçÿâ íå õðîíîëîãі÷íó äîáó, à ïåðіîä, ùî ìàє ïîäіáíі ïîëіòè÷íі òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі îñîáëèâîñòі, ÿêі éîãî õàðàêòåðèçóþòü.
Îñêіëüêè 125 ðîêіâ äëÿ îäíîãî ñòîëіòòÿ çàáàãàòî, òîìó âîíî íàçâàíî «äîâãèì».
Öåé ïåðіîä õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîÿâîþ êðèçîâèõ îçíàê ìîíàðõі÷íîãî ïðàâëіííÿ ó êðàїíàõ Єâðîïè, ÷èñëåííèìè çáðîéíèìè êîíôëіêòàìè, ó ðåçóëüòàòі
ÿêèõ âіäáóëàñÿ çìіíà ñóñïіëüíîãî ëàäó, іíäóñòðіàëіçàöіÿ òà äåìîêðàòèçàöіÿ
ñóñïіëüñòâà, ôîðìóâàííÿ íàöіé òà âèíèêíåííÿ íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ.
Çà ñâîєþ ñóòòþ «äîâãå ÕІÕ ñòîëіòòÿ» є ÷àñîì çìàãàííÿ «íîâîãî» é «ñòàðîãî», øëÿõîì, ÿêèé îçíàìåíóâàâ îñòàòî÷íèé ïåðåõіä äî ñó÷àñíîñòі.
Ïîÿñíіòü çíà÷åííÿ òåðìіíà «äîâãå XIX ñòîëіòòÿ».
Òðàäèöіéíå ñóñïіëüñòâî – öå ñóñïіëüñòâî ç àãðàðíèì óêëàäîì. Àáñîëþòíà
áіëüøіñòü íàñåëåííÿ (ïîíàä 90 %) çàéíÿòà â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. Çàñòîñîâóþòüñÿ ïðîñòі òåõíîëîãії, à òîìó ïîäіë ïðàöі є íåñêëàäíèì. Öüîìó ñóñïіëüñòâó âëàñòèâå íèçüêå ñïðèéíÿòòÿ íîâîââåäåíü.
Óêàæіòü îçíàêè òðàäèöіéíîãî ñóñïіëüñòâà.

77

Вступ

Дортмунд на початку та в кінці ХІХ ст.

Ïåðіîä íîâîї іñòîðії êіíöÿ XVIII – ïî÷àòêó XX ñò. – öå ÷àñ ñòàíîâëåííÿ
òà ðîçâèòêó іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà.
Іíäóñòðіàëüíå ñóñïіëüñòâî âèíèêëî âíàñëіäîê ïðîìèñëîâîї ðåâîëþöії,
ùî îõîïèëà ñïåðøó Àíãëіþ, à çãîäîì і ðåøòó êðàїí ñâіòó. Ñóòü ïðîìèñëîâîї ðåâîëþöії ïîëÿãàëà â ïåðåõîäі âіä ðó÷íîãî ñïîñîáó âèðîáíèöòâà äî
ìàøèííîãî, âіä ìàíóôàêòóðè äî ôàáðèêè, îñâîєííі íîâèõ äæåðåë åíåðãії.
ßêùî ðàíіøå ëþäñòâî âèêîðèñòîâóâàëî â îñíîâíîìó åíåðãіþ ì’ÿçіâ, ðіäøå –
âîäè é âіòðó, òî â õîäі ïðîìèñëîâîї ðåâîëþöії ïî÷èíàє âèêîðèñòîâóâàòè
åíåðãіþ ïàðè, à ïіçíіøå – äèçåëüíі äâèãóíè, äâèãóíè âíóòðіøíüîãî çãîðÿííÿ, åëåêòðîåíåðãіþ. Ðîçâèòîê âèíàõіäíèöòâà âіäáóâàâñÿ íà òëі óòâåðäæåííÿ ïðàêòè÷íî-ïðàãìàòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî çíàíü ÿê çàñîáó îâîëîäіííÿ ïðèðîäîþ ç ìåòîþ її ñïîæèâàííÿ.
Óêàæіòü óìîâè, ÿêі çàïî÷àòêóâàëè іíäóñòðіàëüíå ñóñïіëüñòâî.

Ìàøèííà іíäóñòðіÿ ïîñіäàє ÷è íå ãîëîâíå ìіñöå â æèòòі іíäóñòðіàëüíîãî
ñóñïіëüñòâà. Âîíà âèçíà÷àє éîãî åêîíîìі÷íèé äîáðîáóò, âіéñüêîâèé ïîòåíöіàë òà ìіæíàðîäíå ñòàíîâèùå. Çà óÿâëåííÿì òèõ, õòî ñòîÿâ áіëÿ її âèòîêіâ, ìàøèííà öèâіëіçàöіÿ ïîâèííà áóëà âèçâîëèòè ëþäñòâî, ïîäîëàòè çàëåæíіñòü ëþäèíè âіä ñèë ïðèðîäè, óñóíóòè âі÷íó çàãðîçó íåâðîæàїâ і ãîëîäó,
ñìåðòîíîñíèõ åïіäåìіé, ñòèõіéíèõ ëèõ.
Öèâіëіçàöіÿ – ðіâåíü òà ñòóïіíü ñóñïіëüíîãî ðîçâèòêó, ìàòåðіàëüíîї òà äóõîâíîї êóëüòóðè íàðîäó, êðàїíè ÷è ãðóïè êðàїí íà ïåâíîìó іñòîðè÷íîìó åòàïі.

Іíäóñòðіàëüíå ñóñïіëüñòâî ðîçâ’ÿçàëî çàâäàííÿ, ÿêå ñòîÿëî ïåðåä òðàäèöіéíèì ñóñïіëüñòâîì, – íàãîäóâàòè ëþäåé і çàáåçïå÷èòè їõ íåîáõіäíèìè
äëÿ æèòòÿ ðå÷àìè.
8
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Зміни в залізничному транспорті

Ëþäñòâî äîñèòü ñòðіìêî ïîäîëàëî øëÿõ âіä ãðîìіçäêèõ êàðåò äî øâèäêіñíèõ ïîòÿãіâ, âіä ñâі÷êè äî åëåêòðè÷íîї ëàìïî÷êè. Áóëî ñòâîðåíî ðàäіî,
ç’ÿâèëèñÿ ïåðøі àâòîìîáіëі òà ëіòàêè. Ïî÷àòîê XIX ñò. – öå åïîõà ãóñÿ÷îãî ïіð’ÿ òà êіâåðіâ, à XX ñò. – ïіííèé ñëіä â îêåàíі çà âàæêèìè ïàíöåðíèêàìè òà êðåéñåðàìè, ïðî øëÿõè ÿêèõ âіäñòóêóâàëè òåëåãðàôíі àïàðàòè.
Âіäáóâàþòüñÿ ðàäèêàëüíі çìіíè â óñіõ ñôåðàõ æèòòÿ – ñóñïіëüíіé, ñîöіàëüíіé, ïîëіòè÷íіé, êóëüòóðíіé, іäåîëîãі÷íіé. Öі ïåðåòâîðåííÿ, íàñàìïåðåä, ïîâ’ÿçàíі ç ôîðìóâàííÿì áóðæóàçії. Åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ її ïîçèöіé
ó ñóñïіëüñòâі ïðèâîäèòü äî óñâіäîìëåííÿ íåîáõіäíîñòі çìіíè ñâîãî ïîëіòè÷íîãî òà ïðàâîâîãî ñòàòóñó. Öå, ñâîєþ ÷åðãîþ, âåäå äî áîðîòüáè çà ëіêâіäàöіþ ñòàíîâîї íåðіâíîñòі, ðіçíîãî ðîäó ïðèâіëåїâ, ïîâàëåííÿ àáñîëþòèçìó.
Іñòîðè÷íèé äîñâіä XIX ñò. ïîêàçóє ôîðìè öієї áîðîòüáè – ðåâîëþöіéíà
òà ðåôîðìàòîðñüêà. Ïåðøà õàðàêòåðèçóєòüñÿ íàñèëüíèöüêèìè çáðîéíèìè
ìåòîäàìè, à äðóãà – òðàíñôîðìàöієþ àáñîëþòíîї ìîíàðõії â êîíñòèòóöіéíó
øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ðåôîðì і äîñÿãíåííÿ êîìïðîìіñó ìіæ äâîðÿíñòâîì і
áóðæóàçієþ. Ó ðåçóëüòàòі âñòàíîâëþâàëèñÿ òàêі ôîðìè ïðàâëіííÿ, ÿê ðåñïóáëіêà ÷è êîíñòèòóöіéíà ìîíàðõіÿ.
ßê âè ââàæàєòå, ó ÷îìó ïîëÿãàє ðіçíèöÿ ìіæ ðåôîðìàòîðñüêèì і ðåâîëþöіéíèì øëÿõàìè ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà?

Мабуть, саме в XIX ст. стало очевидним, що революції далеко не завжди
розв’язують усі проблеми одноразово, а тому можуть повторюватися, здійснюючи
щораз нові й нові коригування соціальних, політичних та економічних сторін життя
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суспільства. «Будь-яка реформа обов’язково є компромісом з минулим; тоді як
будь-який прогрес, що досягається революційним шляхом, завжди містить у собі
зародок для майбутнього», – писав російський суспільний діяч П. Кропоткін.
×è ïîäіëÿєòå âè ïîãëÿäè Ï. Êðîïîòêіíà? Âèñëîâòå ñâîє áà÷åííÿ íàçâàíèõ
ïðîöåñіâ.

Ïіä ÷àñ òðàíñôîðìàöії òðàäèöіéíîãî ñóñïіëüñòâà â іíäóñòðіàëüíå áóëî
ëіêâіäîâàíî âñі ñòàíîâі îáìåæåííÿ, ïðèâіëåї äóõîâåíñòâà і äâîðÿíñòâà. Öå
ìàëî íàñëіäêîì ðîçøèðåííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ.
Ïàðëàìåíòñüêà äåìîêðàòіÿ – ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ, ÿêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîäіëîì ôóíêöіé ìіæ çàêîíîäàâ÷îþ і âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ. Ïðè öüîìó
ïàðëàìåíò (çàêîíîäàâ÷èé ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí, îáðàíèé ïіä ÷àñ çàãàëüíèõ
і âіäêðèòèõ âèáîðіâ) âіäіãðàє ïðîâіäíó ðîëü, îñêіëüêè äåëåãóє ñâîїõ ïðåäñòàâíèêіâ äî îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè (ìіíіñòåðñòâ) і çäіéñíþє íàãëÿä íàä íèìè.

Ðîçðіçíÿþòü ïàðëàìåíòñüêó (êîíñòèòóöіéíó) ìîíàðõіþ òà ðåñïóáëіêó.
Çà êîíñòèòóöіéíîї ìîíàðõії ãëàâîþ äåðæàâè є ìîíàðõ. Îäíàê éîãî
ôóíêöії îáìåæåíі ïàðëàìåíòîì і çâåäåíі äî ïðåäñòàâíèöüêèõ òà îðãàíіçàöіéíèõ ïîâíîâàæåíü, óõâàëåííÿ çàêîíîäàâ÷èõ àêòіâ, ïðèéíÿòèõ ïàðëàìåíòîì. Âëàäà ìîíàðõà є äîâі÷íîþ àáî ñïàäêîâîþ.
Çà ðåñïóáëіêàíñüêîї ôîðìè ïðàâëіííÿ âèùà âëàäà íàëåæèòü ïàðëàìåíòó, à ãëàâîþ äåðæàâè є îáðàíèé ïðåçèäåíò.
Äàéòå âèçíà÷åííÿ òåðìіíà «ïàðëàìåíòñüêà äåìîêðàòіÿ».

Çà íîâèõ ÷àñіâ ñòàє ðåàëüíіñòþ, êîëè êîæåí ãðîìàäÿíèí ìàє ïðàâî
âіëüíî, íà âëàñíèé ðîçñóä, çàëåæíî âіä âëàñíèõ çäіáíîñòåé òà íàõèëіâ îáèðàòè íàïðÿìè ñâîãî æèòòєâîãî øëÿõó. Êðèòåðії îöіíêè ëþäèíè âæå íå
âèçíà÷àþòüñÿ її ïðèíàëåæíіñòþ äî ïåâíîãî ñòàíó. Îñîáà ìàє ïðàâî âîëîäі-

Генеральні штати у Франції в 1468 р.
та в 1877 р.

10

Вступ

òè, êîðèñòóâàòèñÿ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîєþ âëàñíіñòþ, êåðóþ÷èñü ëèøå
çàêîíîì, à íå âîëåþ іíøèõ. Óæå íå áëàãîðîäíå ïîõîäæåííÿ ÷è ñіìåéíі
çâ’ÿçêè є ïіäñòàâîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ ìіñöÿ ëþäèíè â ñóñïіëüíіé ієðàðõії, à
її îñîáèñòі äії. Ó òðàäèöіéíîìó ñóñïіëüñòâі äâîðÿíèí, ÿêèé çáіäíіâ, çàëèøàâñÿ äâîðÿíèíîì, à áàãàòèé êóïåöü óñå îäíî áóâ îñîáîþ «íåáëàãîðîäíîþ». Â іíäóñòðіàëüíîìó æ ñóñïіëüñòâі êîæåí çàâîéîâóє ñâіé ñòàòóñ îñîáèñòèìè çàñëóãàìè.

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÅÍІÍ (1865–
–1944)
Гірський інженер, промисловець. Син поміщика Бахмутського повіту Катеринославсько
ої
губернії. Освіту здобув у Харківському реальному училищі (1883) та Петербурзьком
губернії
Петербурзькому
гірничому інституті (1889). 1890 р. став помічником інженера на шахті № 19 «Французької
вугільної компанії» неподалік Юзівки. Потім до 1895 р. був керуючим «Вознесенського
рудника П.А. Карпова» і близько 3 років завідувачем шахти «Сергій» Макіївського рудника братів Іловайських. Від 1897 р. працював у Російсько-Бельгійському металургійному товаристві, здійснив розвідку вугільного родовища, будівництво та експлуатацію
Веровської копальні. Був нагороджений особистою медаллю на Всесвітній виставці в
Парижі (1900). Упродовж 1899–1911 рр. обіймав посаду директора-розпорядника Максимівського рудника англійської компанії «Товариство російських кам’яновугільних копалень». Заступник голови найвищого представницького органу південноросійської важкої промисловості – Ради З’їзду гірничопромисловців півдня Росії.

Ïîìіðêóéòå, ÿêі ðèñè âäà÷і äîçâîëèëè Î. Ôåíіíó çðîáèòè âäàëó êàð’єðó.

Ðåâîëþöіéíі òà ðåôîðìàòîðñüêі ïðîöåñè íîâîãî ÷àñó ìàëè íà ìåòі ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ðîçâèòêó іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà. Âàæëèâîþ îçíàêîþ
іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà ñòàє òîâàðíî-ðèíêîâà åêîíîìіêà, íîñіÿì ÿêîї
áóëè ïðèòàìàííі òàêі ðèñè, ÿê ðàöіîíàëіçì, іíäèâіäóàëіçì òà ïðàãìàòèçì.
Ìàøèííèé âіê çìіíèâ îáëè÷÷ÿ ìіñò, ïîáóò ëþäåé, їõíþ ïðàöþ, óÿâëåííÿ
ïðî âіäñòàíі, çáіëüøèâ ïîòіê іíôîðìàöії. Òîãî÷àñíèé ãîðîäÿíèí çà òèæäåíü
ñïіëêóâàâñÿ ç áіëüøîþ êіëüêіñòþ ëþäåé, íіæ éîãî ñіëüñüêèé ïðåäîê çà âñå
ñâîє æèòòÿ. Çàðîäæóєòüñÿ ìàñîâà êóëüòóðà.
Ìàñîâà êóëüòóðà – öå êóëüòóðà, ùî ñôîðìóâàëàñÿ â
ðåçóëüòàòі ïðîöåñіâ ìîäåðíіçàöії. Її îñîáëèâіñòþ є òå, ùî
âîíà îðієíòîâàíà íà ìàñîâèé óæèòîê, íåçàëåæíî âіä
íàöіîíàëüíîñòі ëþäèíè.

Ìàñîâà êóëüòóðà ïîñіëà ìіñöå ìіæ êóëüòóðîþ åëіòàðíîþ (âåðõіâêà ñóñïіëüñòâà, íàéîñâі÷åíіøі âåðñòâè)
òà íàðîäíîþ, óêîðіíåíîþ ïåðåâàæíî ñåðåä ñіëüñüêîãî
íàñåëåííÿ. Âîíà ïðèâàáëþє ëþäåé, âèëó÷åíèõ ç їõ
òðàäèöіéíîãî îòî÷åííÿ, êóëüòóðíîãî ґðóíòó. Öå, íàñàìïåðåä, æèòåëі ñåëà, ùî îïèíèëèñÿ â ìіñòі, åìіãðàíòè, òі, õòî çìóøåíі çìіíèòè ñïîñіá æèòòÿ ÷åðåç
âòðàòó ðîáîòè, êâàëіôіêàöії òà ïåðåáóâàþòü ó ïîøóêó
íîâèõ ñâіòîãëÿäíèõ òà äóõîâíèõ îðієíòèðіâ.
11
11
1

Дворяни. Малюнок
кінця XVIII ст.

Вступ

Çìіíþєòüñÿ ñîöіàëüíà ñòðóêòóðà ñóñïіëüñòâà.
Îñíîâíèìè âåðñòâàìè íàñåëåííÿ ñòàþòü áóðæóàçіÿ,
іíòåëіãåíöіÿ, íàéìàíі ðîáіòíèêè.
Çà íîâèõ ÷àñіâ âіäáóâàєòüñÿ ñòâîðåííÿ çàõіäíîєâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè êîëîíіàëüíîї ñèñòåìè.
Íà çëàìі ñòîëіòü çàãîñòðþєòüñÿ áîðîòüáà ìіæ іíäóñòðіàëüíèìè êðàїíàìè çà ïåðåäіë êîëîíіé. Çäåáіëüøîãî – öå çáðîéíå ñóïåðíèöòâî, ùî çàâåðøóєòüñÿ
âåëè÷åçíèìè ðóéíàöіÿìè òà ëþäñüêèìè æåðòâàìè.
Äóõîâíіé ñôåðі æèòòÿ ïðèòàìàííå ðіçêå ïîñëàáëåííÿ òðàäèöіéíèõ ðåëіãіé і çðîñòàííÿ òà ïîøèðåííÿ
іäåîëîãі÷íèõ òå÷іé – êîíñåðâàòèçìó, ëіáåðàëіçìó,
ñîöіàëіçìó.
Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ íîâîãî ÷àñó áóëè íàöіîíàëüФранцузький селянин.
íî-âèçâîëüíі
òà îá’єäíàâ÷і ðóõè, íàñëіäêîì ÿêèõ
Кольоровий офорт.
ñòàëî ñòâîðåííÿ íåçàëåæíèõ äåðæàâ (Іòàëіÿ, Íіìå÷1790 р.
÷èíà, ×îðíîãîðіÿ, Ñåðáіÿ òîùî).
Òàêèì ÷èíîì, íàïðèêіíöі XVIII – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâі
òåíäåíöії â ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà, âèíèêàþòü íîâі ðèñè, íîâі öіííîñòі, ùî
çíà÷íîþ ìіðîþ âïëèâàþòü íà ïîäàëüøå æèòòÿ òà äîëþ ëþäñòâà.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1. 1789 р. – це яке століття; його половина; чверть? 1914 р. – це яке століття; його половина; третина?
2. Порівняйте зміст термінів «традиційне суспільство» та «індустріальне
суспільство».
3. Поясніть причини появи масової культури.
4. Оцініть зміни, які відбуваються в суспільстві з розвитком машинного виробництва.
5. Розглянувши ілюстрацію на с. 9, зробіть висновок щодо змін на залізничному
транспорті в машинний вік.
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ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

§1. ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
1. Криза «старого порядку»
Êîðîëіâñüêà âëàäà
Íàïðèêіíöі XVIII ñò. Ôðàíöіÿ çàëèøàëàñÿ àáñîëþòíîþ ìîíàðõієþ. Êîðîëü ìàâ ïðàâî âèäàâàòè і ñêàñîâóâàòè çàêîíè, îãîëîøóâàòè âіéíó, ïіäïèñóâàòè ìèðíі óãîäè, âèðіøóâàòè íà âëàñíèé ðîçñóä óñі àäìіíіñòðàòèâíі òà
ñóäîâі ñïðàâè, âñòàíîâëþâàòè ïîäàòêè.
«Îñîáèñòå ïðàâëіííÿ» êîðîëÿ íàñïðàâäі îçíà÷àëî áåçâіäïîâіäàëüíіñòü
ìіíіñòðіâ, âіäñóòíіñòü єäíîñòі â äіÿõ äåðæàâíèõ óñòàíîâ, ñïðèÿëî çðîñòàííþ ðîëі ôàâîðèòіâ ïðè êîðîëіâñüêîìó äâîðі òà ðіçíèì ìàõіíàöіÿì і çëîâæèâàííÿì ç їõíüîãî áîêó. Îñîáëèâіñòþ áþðîêðàòè÷íîãî àïàðàòó ôðàíöóçüêîї ìîíàðõії áóëî òå, ùî ïðàêòè÷íî âñі ïîñàäè â íüîìó ïðîäàâàëèñÿ і
ñòàâàëè ñïàäêîâèìè.
Áþðîêðàòіÿ (âіä ôðàíö. bureau – «êàíöåëÿðіÿ»; bureaucratie – «âëàäà êîíòîðè»,
«ïàíóâàííÿ êàíöåëÿðії») – ñèñòåìà óïðàâëіííÿ, ùî çäіéñíþєòüñÿ çà äîïîìîãîþ
ðîçãàëóæåíîãî àïàðàòó ÷èíîâíèêіâ, íàäіëåíîãî âіäïîâіäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè.

Ãåíåðàëüíі øòàòè – ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí – íå çáèðàëèñÿ
âіä 1614 ð. Çàìіñòü íèõ іíîäі ñêëèêàëèñÿ íîòàáëі (ïðèçíà÷óâàíі êîðîëåì
13
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÷ëåíè çáîðіâ ïðåäñòàâíèêіâ âèùîãî äóõîâåíñòâà, ïðèäâîðíîãî äâîðÿíñòâà, ìåðіâ ìіñò; òàê çâàíà òðàäèöіéíà åëіòà). Ìіñöåâі ïðåäñòàâíèöüêі
îðãàíè áóëè âіäñóòíі â áіëüøîñòі ïðîâіíöіé
êîðîëіâñòâà. Íà ìіñöÿõ êåðóâàëè âèùі ÷èíîâíèêè, ÿêі ïіäïîðÿäêîâóâàëèñÿ öåíòðàëüíèì
îðãàíàì âëàäè.
Âèêîðèñòîâóþ÷è ïіäðó÷íèê, äîáåðіòü ôàêòè,
ùî ñâіä÷àòü ïðî àáñîëþòíó ôîðìó ïðàâëіííÿ
ôðàíöóçüêîãî ìîíàðõà.

Людовік XVI

Ó òðàâíі 1774 ð. ôðàíöóçüêèé òðîí ïîñіâ
êîðîëü Ëþäîâіê XVI. Âіí íå âіäçíà÷àâñÿ ðîçóìîì äåðæàâöÿ і õàðàêòåðèçóâàâñÿ ÿê ñëàáêà,
áåçâîëüíà ëþäèíà. Ãëàâà äåðæàâè ïîñòіéíî
ëàâіðóâàâ ìіæ âèìîãàìè ãðîìàäñüêîñòі ùîäî
ìîäåðíіçàöії ñóñïіëüñòâà òà êîíñåðâàòèâíî íàëàøòîâàíîþ ÷àñòèíîþ òðàäèöіéíîї åëіòè.

ßê âè ââàæàєòå, íà ÿêèé âèêëèê äîáè ìіã âіäïîâіñòè ôðàíöóçüêèé êîðîëü?

Îñâі÷åíà åëіòà
Ó äîáó Ïðîñâіòíèöòâà êíèæêîâà êóëüòóðà ó Ôðàíöії áóëà íàäáàííÿì
âóçüêîãî é äîñòàòíüî çàêðèòîãî êîëà îñіá. Äëÿ її îïàíóâàííÿ âîíè ìàëè âñå
íåîáõіäíå: ñòàòêè і äîçâіëëÿ.
Îñâі÷åíà åëіòà – ñîöіàëüíî-êóëüòóðíà ñïіëüíîòà, îá’єäíàíà іäåàëàìè
Ïðîñâіòíèöòâà. Âîíà âèñòóïàëà іíіöіàòîðîì ðóõó ïðîòè àáñîëþòíîї ìîíàðõії
і çàáåçïå÷èëà ïåðåõіä âіä Ñòàðîãî ïîðÿäêó äî Íîâîãî. Öÿ àêòèâíà ìåíøіñòü
ñôîðìóâàëàñÿ ó äðóãіé ïîëîâèíі XVIII ñò. Ó òі ÷àñè ó Ôðàíöії âіäáóâàâñÿ
ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ñóñïіëüíèõ îá’єäíàíü – ïðèðîäíè÷î-íàóêîâèõ, ôіëîñîôñüêèõ, àãðîíîìі÷íèõ ãóðòêіâ, ïðîâіíöіéíèõ àêàäåìіé і áіáëіîòåê,
ìàñîíñüêèõ ëîæ, ìóçåїâ, ëіòåðàòóðíèõ ñàëîíіâ.
Їõíÿ ìåòà ïîëÿãàëà â ðîçïîâñþäæåííі êóëüòóðíèõ öіííîñòåé Ïðîñâіòíèöòâà. Öі òîâàðèñòâà ìàëè ïîçàñòàíîâèé õàðàêòåð і äåìîêðàòè÷íó îðãàíіçàöіþ. Ñåðåä їõ ÷ëåíіâ ìîæíà áóëî çóñòðіòè і äâîðÿí, і ñâÿùåííîñëóæèòåëіâ, і îñâі÷åíèõ ïðåäñòàâíèêіâ òðåòüîãî ñòàíó. Ïðîñâіòíèöüêі îðãàíіçàöії
ðіçíèõ ìіñò ìàëè ïîìіæ ñîáîþ òіñíі òà ïîñòіéíі çâ’ÿçêè, ñòâîðþþ÷è єäèíå
ñîöіîêóëüòóðíå ñåðåäîâèùå. Çãîäîì іç öüîãî ñåðåäîâèùà âèéøëà áіëüøіñòü
ëіäåðіâ Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії.
Êîîðäèíàöіéíèì öåíòðîì ñòàâ ñòâîðåíèé ó Ïàðèæі Êîìіòåò òðèäöÿòè.
Ñåðåä éîãî ó÷àñíèêіâ – ìàðêіç Ëàôàéєò, àáàò Ñіéєñ, єïèñêîï Òàëåéðàí,
ãðàô Ìіðàáî. Ñâîáîäà ââàæàëàñÿ ãîëîâíîþ öіííіñòþ, її çàâîþâàííÿ é îáóìîâèëî êîíôëіêò îñâі÷åíîї åëіòè ç àáñîëþòèçìîì.
ßêі ïðè÷èíè çóìîâèëè ïîÿâó îñâі÷åíîї åëіòè? Ó ÷îìó ïîëÿãàëî її іñòîðè÷íå
çíà÷åííÿ?

Íàñåëåííÿ Ôðàíöії ïîäіëÿëîñÿ íà òðè ñòàíè (ñóñïіëüíі ãðóïè ëþäåé,
ñòàíîâèùå ÿêèõ ó äåðæàâі âèçíà÷àєòüñÿ çàêîíîì). Äî ïåðøîãî íàëåæàëî
14

Розділ І

äóõîâåíñòâî, äî äðóãîãî – äâîðÿíñòâî. Çàìîæíі áóðæóà, àáî ðîòþð’є (êóïöі, öåõîâі ìàéñòðè, âëàñíèêè ìàíóôàêòóð, áàíêіðè), à òàêîæ ðåìіñíèêè,
íàéìàíі ðîáіòíèêè, ñåëÿíè íàëåæàëè äî òðåòüîãî ñòàíó.

ÌІÐÀÁÎ (1749–1791))
Народився
р д
в аристократичній
р
р
сім’ї. Талановитий оратор,
р
р
його слухали не тільки прихильники, але й вороги. Ніхто,
як Мірабо, не міг визначити головні завдання, що стояли
перед Францією в той час. Кожна його промова завершувалася оваціями аудиторії. «Хай живе Мірабо – батько вітчизни!» – кричали йому. Він прагнув перетворити Францію
на конституційну монархію і бути в ній прем’єр-міністром.
Раптово помер у 1791 р. Його першого з видатних діячів
країни було поховано в Пантеоні (усипальниці великих людей), але після оприлюднення документів, що підтверджували його зв’язки з королівською родиною, прах було викинуто з Пантеону й перенесено на цвинтар злочинців
у Сен-Марсо.

ËÀÔÀÉЄÒ (1757–1834)
Належав до багатого і знатного дворянського роду. У молоді
роки цікавився ідеями просвітників – Руссо і Монтеск’є.
Коли розпочалася війна за незалежність північноамериканських колоній, Лафайєт спорядив за свій рахунок корабель і
вирушив за океан. У 23 роки він став генерал-майором американських військ. Мужність і відвага Лафайєта здобули молодому офіцерові повагу Вашингтона, довіру Конгресу і любов
солдатів. Вольтер назвав Лафайєта «героєм Нового Світу».
На початку революції він – головнокомандувач Національної
гвардії. Після повалення монархії (1792) його було відправлено до в’язниці. Лафайєт вийшов на свободу лише після
18 брюмера (листопад 1799). До кінця свого життя він був
одним з найблагородніших діячів Французької революції.

Ó òі ÷àñè ïîïóëÿðíèì áóâ âèñëіâ «Äâîðÿíè ñëóæàòü êîðîëþ øïàãîþ,
äóõîâåíñòâî – ìîëèòâîþ, òðåòіé ñòàí – ñâîїì ìàéíîì». Àíі äóõîâåíñòâî,
àíі äâîðÿíñòâî íå ñïëà÷óâàëè ïîäàòêè â ïîâíîìó îáñÿçі, öå áóëî їõíіì
ïðèâіëåєì. Ïîäàòêîâèé òÿãàð ïîêëàäàâñÿ íà òðåòіé ñòàí, çà íåñïëàòó ÿêîãî
âіí ñóâîðî êàðàâñÿ øòðàôàìè, êîíôіñêàöієþ ìàéíà, óâ’ÿçíåííÿì.

«Сам купець так часто чує, як зневажливо говорять про його професію, що він
з дурного розуму червоніє за неї. Я не знаю про те, хто з них корисніший для держави: напудрений
у р
вельможа, який точно знає, о котрій
р годині король
р
встає, о котрій
р
лягає спати, і який напускає на себе поважний вигляд, граючи роль раба в передпокої міністра, чи купець, який збагачує свою країну», – писав Вольтер.
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Стани: духовенство, дворянство та третій стан. Малюнок 1789 р.

Ïðîêîìåíòóéòå íàâåäåíó öèòàòó ôðàíöóçüêîãî ìèñëèòåëÿ. Âèñëîâòå ñâîє
áà÷åííÿ ñòàíîâîї ïðîáëåìè íàïåðåäîäíі ðåâîëþöії.

Íîâà ïîëіòè÷íà äîêòðèíà, ùî ôîðìóâàëàñÿ ó ôðàíöóçüêîìó ñóñïіëüñòâі, âіäáèâàëà, íàñàìïåðåä, ìàéíîâі іíòåðåñè òèõ âåðñòâ ñóñïіëüñòâà, ùî
ïðåòåíäóâàëè íà íåîáìåæåíå ïðàâî âëàñíîñòі.
Äîêòðèíà – ïîëіòè÷íå, íàóêîâå, ôіëîñîôñüêå, ðåëіãіéíå â÷åííÿ, òåîðіÿ, ñèñòåìà ïîãëÿäіâ, ïðîâіäíèé òåîðåòè÷íèé ïðèíöèï.

Âëàñíіñòü áóëà ðåçóëüòàòîì їõíüîї äіÿëüíîñòі, і òîìó âîíè ââàæàëè, ùî
ïðàâî ðîçïîðÿäæàòèñÿ íåþ íàëåæèòü âèêëþ÷íî їì, à íå ñóñïіëüñòâó ÷è
äåðæàâі. Çðîçóìіëî, ùî äëÿ ðåàëіçàöії òàêîї äîêòðèíè íåîáõіäíî áóëî
óâіéòè äî äåðæàâíèõ îðãàíіâ âëàäè òà óïðàâëіííÿ, ÷åðåç ÿêі é óïðîâàäæóâàòè çàêîíè, ùî âіäïîâіäàëè á іíòåðåñàì âëàñíèêіâ.
×îìó ïîäіë ôðàíöóçüêîãî ñóñïіëüñòâà íà ñòàíè áóâ ñåðéîçíîþ ïåðåøêîäîþ íà
øëÿõó ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà? ßê öåé êîíôëіêò ìîãëà âèðіøèòè êîðîëіâñüêà âëàäà?

2. Від конституційної монархії
до республіки
5 òðàâíÿ 1789 ð. ó Âåðñàëüñüêîìó ïàëàöі âіäêðèëè ñâîї çàñіäàííÿ Ãåíåðàëüíі øòàòè. Ïåðåä äåïóòàòàìè âèñòóïèëè êîðîëü і ìіíіñòð ôіíàíñіâ Æ. Íåêêåð. Âîíè ãîâîðèëè ïðî íåîáõіäíіñòü ñõâàëåííÿ íîâèõ ïîçèê òà çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ ïîäàòêіâ, ðîçðàõîâóþ÷è íà ïіäòðèìêó Ãåíåðàëüíèõ øòàòіâ,
îäíàê ïðîðàõóâàëèñÿ. Íàñåëåííÿ êîðîëіâñòâà î÷іêóâàëî âіä Ãåíåðàëüíèõ
øòàòіâ ðåôîðì, і äåïóòàòè âіä òðåòüîãî ñòàíó íå ìîãëè öüîãî íå âðàõîâóâàòè.
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6 òðàâíÿ äåïóòàòè âіä äóõîâåíñòâà і äâîðÿíñòâà
çіáðàëèñÿ íà îêðåìі çàñіäàííÿ. Ïðîòå äåïóòàòè âіä
òðåòüîãî ñòàíó âіäìîâèëèñÿ ïðàöþâàòè â îêðåìіé
ïàëàòі, îñêіëüêè öå îçíà÷àëî, ùî ãîëîñóâàííÿ áóäå
ïðîõîäèòè òðàäèöіéíî – çà ñòàíîâèì ïðèíöèïîì.
Âîíè çàïðîñèëè ïðåäñòàâíèêіâ äóõîâåíñòâà òà äâîðÿíñòâà äî ñïіëüíîãî ãîëîñóâàííÿ.
Íàöіîíàëüíі çáîðè
×àñòèíà ïðåäñòàâíèêіâ ïåðøèõ äâîõ ñòàíіâ,
îñîáëèâî ñіëüñüêå äóõîâåíñòâî, ïðèєäíàëàñÿ äî
Жак Неккер
òðåòüîãî. 17 ÷åðâíÿ öі äåïóòàòè îãîëîñèëè ñåáå
Íàöіîíàëüíèìè çáîðàìè. Êîðîëіâñüêèé äâіð óäàâñÿ äî ñòàðîãî ñïîñîáó, ùî
çàñòîñîâóâàâñÿ â ðàçі íåñëóõíÿíîñòі ïàðëàìåíòàðіâ. Çàë áóëî çàêðèòî â íі÷
íà 20 ÷åðâíÿ, îäíàê öå íå çóïèíèëî äåïóòàòіâ. Âîíè çàéíÿëè ïàâіëüéîí
äëÿ ãðè â ì’ÿ÷ і, ñòîÿ÷è (îñêіëüêè ñòіëüöіâ íå áóëî), çàïðèñÿãëèñÿ çáèðàòèñÿ äî òîãî ÷àñó, äîêè íå áóäå âèðîáëåíî êîíñòèòóöіþ.
Êîðîëіâñüêå çàñіäàííÿ
23 ÷åðâíÿ ó âåðñàëüñüêіé çàëі Ìàëèõ çàáàâ äëÿ Ãåíåðàëüíèõ øòàòіâ
áóëî îðãàíіçîâàíî «êîðîëіâñüêå çàñіäàííÿ». Äåïóòàòіâ çíîâó ðîçñàäèëè çà
ñòàíîâîþ îçíàêîþ. Êîðîëü âèñëîâèâ îáóðåííÿ їõíіìè äіÿìè é îãîëîñèâ
ïðî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè âіä 17 ÷åðâíÿ.
Âіí íàêàçàâ äåïóòàòàì òðüîõ ñòàíіâ ðîçïî÷àòè çàñіäàííÿ â îêðåìèõ çàëàõ. Êîðîëü ïîîáіöÿâ ðàäèòèñü іç íèìè ç ïèòàíü ôіíàíñіâ, ïîäàòêіâ, àëå
ïðè öüîìó íàãîëîñèâ, ùî íå äîïóñòèòü àíі îáìåæåííÿ ñâîєї âëàäè, àíі ïîðóøåííÿ ïðàâ äóõîâåíñòâà òà äâîðÿíñòâà.

Клятва в залі Малих забав 20 червня 1791 р. Художник Ж.-Л. Давид

177
1

Розділ І

«Королю слід було наказати всім трьом станам вести спільні засідання і проводити індивідуальне голосування з усіх питань, що стосуються оподаткування.
Він повинен був водночас об’єднати дворянство і духовенство у вищу палату, як в
Англії, і створити нижню палату із представників третього стану. Сумнівно, щоб
третій стан був задоволений подібною системою… Але, безумовно… вияв доброї
волі короля послабив би конфлікти і зберіг корону…» – писав дослідник А. Матьєз
у творі «Французька революція».
ßê âè ââàæàєòå, ÷è áóâ ìîæëèâèì òàêèé ðîçâèòîê ïîäіé ó Ôðàíöії? ×è ìіã
ïіòè íà ïîäіáíèé êðîê Ëþäîâіê XVI? ×è ìîãëà òðàäèöіéíà åëіòà äîñÿãòè
êîìïðîìіñó (óãîäà, çãîäà; ïîðîçóìіííÿ ç ïðîòèâíèêîì, äîñÿãíóòå øëÿõîì âçàєìíèõ ïîñòóïîê) ç îñâі÷åíîþ åëіòîþ íàïðèêіíöі XVIII ñò.?

Óñòàíîâ÷і çáîðè
9 ëèïíÿ 1789 ð. Íàöіîíàëüíі çáîðè îãîëîñèëè ñåáå Óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè.
Ñâîє îñíîâíå çàâäàííÿ âîíè âáà÷àëè ó çìіíі äåðæàâíîãî ëàäó òà ïіäãîòîâöі é
ïðèéíÿòòі êîíñòèòóöії. Íàéáіëüø âàãîìîþ і âîëüîâîþ ãðóïîþ â Óñòàíîâ÷èõ
çáîðàõ áóëè êîíñòèòóöіîíàëіñòè-ìîíàðõіñòè, ïðåäñòàâíèêè Êîìіòåòó òðèäöÿòè.
Ïðîàíàëіçóéòå ïîäії, ùî çóìîâèëè ïåðåòâîðåííÿ Ãåíåðàëüíèõ øòàòіâ íà
Óñòàíîâ÷і çáîðè.

Áàñòèëіÿ
Äіçíàâøèñü ïðî ïëàíè òà äії Óñòàíîâ÷èõ çáîðіâ, êîðîëü ïî÷àâ ñòÿãóâàòè
äî Ïàðèæà âіéñüêà. 11 ëèïíÿ 1789 ð. Ëþäîâіê XVI âіäïðàâèâ ó âіäñòàâêó

Штурм Бастилії 14 липня 1789 р. Художник Ж.-П. Уель
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ïîïóëÿðíîãî ñåðåä íàñåëåííÿ Æ. Íåêêåðà. 12 ëèïíÿ ïàðèæàíè âèéøëè íà
âóëèöі íà çíàê ïðîòåñòó ïðîòè âіäñòàâêè ìіíіñòðà ôіíàíñіâ. Íà áіê ïîâñòàíöіâ ïåðåéøëà àðìіÿ. 13 ëèïíÿ áóëî ñòâîðåíî Íàöіîíàëüíó ãâàðäіþ.
14 ëèïíÿ ïîâñòàíöі çàõîïèëè àðñåíàë і, îâîëîäіâøè 30 òèñ. îäèíèöÿìè
çáðîї òà 20 ãàðìàòàìè, øòóðìóâàëè ñèìâîë êîðîëіâñüêîãî àáñîëþòèçìó –
ôîðòåöþ-â’ÿçíèöþ Áàñòèëіþ.
Êîðîëü
14 ëèïíÿ 1789 ð. ó ùîäåííèêó Ëþäîâіêà XVI çàïèñàíå ñëîâî, ÿêå çàâæäè óæèâàâ éîãî äіäóñü (Ëþäîâіê XV) ó òі äíі, êîëè íå áóëî ïîëþâàííÿ:
«Bien» – «Íі÷îãî».
17 ëèïíÿ êîðîëü âіäâіäàâ ìіñüêó ðàòóøó é îòðèìàâ ç ðóê ìåðà Ïàðèæà
Áàéї òðèêîëüîðîâó êîêàðäó, ÿêà ñòàëà ñèìâîëîì ðåâîëþöії òà ïðèєäíàííÿ
äî íåї êîðîëÿ (÷åðâîíèé і ñèíіé – êîëüîðè ãåðáà Ïàðèæà, áіëèé – êîðîëіâñüêîãî øòàíäàðòà; çâіäñè і òðè êîëüîðè ïðàïîðà, ùî ñòàâ íàöіîíàëüíèì
ïðàïîðîì Ôðàíöії). Êîðîëü çáåðіã êîðîíó, àëå ìóñèâ âèçíàòè íàä ñîáîþ
âëàäó ôðàíöóçüêîãî íàðîäó.
Ïîìіðêóéòå, ÷îìó ç’ÿâëÿєòüñÿ íîâà ñèìâîëіêà.

Ëіòî «âåëèêîãî ñòðàõó»
Ñëіäîì çà Ïàðèæåì ïîâñòàëà ïðîâіíöіÿ. Ñåëÿíè íèùèëè ìàєòêè çåìëåâëàñíèêіâ, äîêóìåíòè, ùî çàñâіä÷óâàëè їõíі ïîâèííîñòі. Öå áóëî ëіòî
«âåëèêîãî ñòðàõó». Ñêîðèñòàâøèñü іç ñèòóàöії â êðàїíі, Óñòàíîâ÷і çáîðè
4 ñåðïíÿ âèäàëè äåêðåòè ïðî ðіâíіñòü óñіõ ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì ïðè
ñïëàòі ïîäàòêіâ, ìîæëèâіñòü âèêóïó ïëàòåæіâ, ïîâ’ÿçàíèõ іç çåìëåâîëîäіííÿì (ïàíùèíà, îáðîê òîùî).
Äåêðåò – ïîñòàíîâà, óêàç, çàêîíîäàâ÷èé àêò íàéâèùèõ îðãàíіâ âëàäè ïåðіîäó
Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії.
Ïðåäñòàâíèêè ðåâîëþöіéíîãî òàáîðó ôîðìóþòü ó ñóñïіëüíіé ñâіäîìîñòі íîâі öіííîñòі.
ßêі, íà âàø ïîãëÿä?

Ìóíіöèïàëüíà ðåâîëþöіÿ
Ó äðóãіé ïîëîâèíі ëèïíÿ – íà ïî÷àòêó
ñåðïíÿ 1789 ð. ïî âñіé êðàїíі ðîçãîðíóëàñÿ
òàê çâàíà ìóíіöèïàëüíà ðåâîëþöіÿ (âіä ëàò.
municipalis – «òîé, ùî ñòîñóєòüñÿ ìіñöåâîãî,
ïåðåâàæíî ìіñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ»). Ó Ïàðèæі êîìіòåò âèáîðíèêіâ ïðîãîëîñèâ ñåáå êîìóíîþ (ìóíіöèïàëіòåòîì). Íîâі ðåâîëþöіéíі
ìóíіöèïàëіòåòè âèíèêëè і â іíøèõ ìіñòàõ
Ôðàíöії. Óïðîäîâæ äâîõ-òðüîõ òèæíіâ ïіñëÿ
âçÿòòÿ Áàñòèëії êîðîëіâñüêó àäìіíіñòðàöіþ
áóëî çíèùåíî. ßê ïèñàâ îäèí іç ñó÷àñíèêіâ,
«íåìàє áіëüøå íі êîðîëÿ, àíі ïàðëàìåíòіâ,
àíі àðìії, àíі ïîëіöії».
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«Дві течії підготували та здійснили революцію. Одна з них – піднесення понять
щодо політичної перебудови держави – виходила зі стану буржуазії. Друга – з народних мас: селянства і міського пролетаріату, що домагалися безпосереднього та
відчутного поліпшення свого становища. І коли ці дві течії збіглися й об’єдналися
внаслідок єдиної, спочатку спільної мети і на деякий час надавали одна одній підтримку, тоді настала революція», – писав російський суспільний діяч П. Кропоткін.
×îìó âçÿòòÿ Áàñòèëії є ïî÷àòêîì ðåâîëþöії? Ñõàðàêòåðèçóéòå ïîäії, ùî
çóìîâèëè ïîâàëåííÿ àáñîëþòèçìó ó Ôðàíöії.

Äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà
Ïіäíåñåííÿ ðåâîëþöіéíîãî ðóõó çóìîâèëî ñêëàäàííÿ Äåêëàðàöії ïðàâ
ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà, ÿêó áóëî ïðîãîëîøåíî 26 ñåðïíÿ 1789 ð. Îáґðóíòîâóþ÷è íåâіä’єìíіñòü ïðàâ êîæíîї ëþäèíè, ùî äàðîâàíі їé ñàìîþ ïðèðîäîþ, ñêàñîâóþ÷è ñòàíîâі ïðèâіëåї, Äåêëàðàöіÿ ñòâåðäæóâàëà: «Ëþäè
íàðîäæóþòüñÿ âіëüíèìè і ðіâíèìè â ïðàâàõ». Îñíîâíèì çàâäàííÿì äåðæàâè âèçíàâàëîñÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè: ñâÿòåííіñòü і íåäîòîðêàííіñòü ïðèâàòíîї âëàñíîñòі, ïðàâî îïîðó ãíîáëåííþ, áåçïåêè. Âèùà
çàêîíîäàâ÷à âëàäà ïåðåäàâàëàñÿ âèêëþ÷íî ïðåäñòàâíèöüêîìó îðãàíó.
Ïðèãàäàéòå, ÿêі іäåї ôðàíöóçüêèõ ïðîñâіòíèêіâ çíàéøëè ñâîє âòіëåííÿ â Äåêëàðàöії ïðàâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

Åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі òà àäìіíіñòðàòèâíі çìіíè
Ïіñëÿ Äåêëàðàöії ïðàâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà Óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè
áóëî ïðèéíÿòî íèçêó äåêðåòіâ, çãіäíî ç ÿêèìè çàïðîâàäæåíî íîâèé àäìіíіñòðàòèâíèé ïîäіë (Ôðàíöіþ áóëî ïîäіëåíî íà 83 äåïàðòàìåíòè (âіä
departis – «ðîçäіëÿòè») – àäìіíіñòðàòèâíі îäèíèöі, ùî çàìіíèëè ïîäіë íà
ïðîâіíöії; ñêàñîâàíî ñòàíîâèé ïîäіë ãðîìàäÿí; êîíôіñêîâàíî öåðêîâíó
âëàñíіñòü òà îãîëîøåíî íàöіîíàëüíèì ìàéíîì, ÿêå ïіäëÿãàëî ïðîäàæó;
öåðêâó ïîçáàâëåíî ïðàâà ðåєñòðóâàòè øëþáè, àêòè îäðóæåííÿ, íàðîäæåííÿ, ñìåðòі é ïîñòàâëåíî ïіä êîíòðîëü äåðæàâè; çàïðîâàäæåíî єäèíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ; ñêàñîâàíî öåõè; çíèùåíî âíóòðіøíі ìèòíі çáîðè; âæèòî
çàõîäіâ, ùî ñòâîðþâàëè óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ïіäïðèєìíèöüêîї äіÿëüíîñòі
(ñêàñîâàíî óðÿäîâó ðåãëàìåíòàöіþ âèðîáíèöòâà).
Ó òåêñòі çíàéäіòü ïîëîæåííÿ, ÿêі ñâіä÷àòü ïðî óòâåðäæåííÿ ïіäâàëèí «íîâîãî ïîðÿäêó» â: à) ãîñïîäàðñòâі; á) ñîöіàëüíіé ñôåðі; â) ïðàâàõ ëþäèíè.

Êîíñòèòóöіÿ 1791 ð.
Äåêðåòè ïåðøèõ ðîêіâ ðåâîëþöії áóëî çàêðіïëåíî â Êîíñòèòóöії, ÿêó
ïðèéíÿòî 3 âåðåñíÿ 1791 ð. Âñòóïíîþ ÷àñòèíîþ äî íåї ñòàëà Äåêëàðàöіÿ
ïðàâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.
Êîíñòèòóöіÿ – îñíîâíèé çàêîí äåðæàâè, ÿêèé âèçíàє îñíîâè ïîëіòè÷íîї,
åêîíîìі÷íîї і ïðàâîâîї ñèñòåì êðàїíè, çàêðіïëþє ôîðìó ïðàâëіííÿ, ïîðÿäîê
óòâîðåííÿ, ïðèíöèïè äіÿëüíîñòі é êîìïåòåíöіþ öåíòðàëüíèõ і ìіñöåâèõ îðãàíіâ, âèáîð÷ó ñèñòåìó, îðãàíіçàöіþ òà ïðèíöèïè ïðàâîñóääÿ.
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Çà ôîðìîþ ïðàâëіííÿ Ôðàíöіÿ ïðîãîëîøóâàëàñÿ êîíñòèòóöіéíîþ ìîíàðõієþ (ôîðìà ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї âëàäà ìîíàðõà îáìåæåíà êîíñòèòóöієþ).
Âèùà çàêîíîäàâ÷à âëàäà íàëåæàëà îäíîïàëàòíèì Çàêîíîäàâ÷èì çáîðàì.
Âèêîíàâ÷ó âëàäó çäіéñíþâàëè êîðîëü òà ïðèçíà÷åíі íèì ìіíіñòðè. Êîðîëü
ìàâ ïðàâî íàêëàñòè âåòî íà óõâàëåíі çàêîíè, áóâ ãëàâîþ àðìії òà ôëîòó.
Ñóäîâó âëàäó çäіéñíþâàëè âèáîðíі îñîáè.
Êîíñòèòóöіÿ çáåðåãëà ñïàäêîєìíîãî êîðîëÿ. Ïðîòå öåé êîðîëü áóâ íà÷åáòî
âіäòâîðåíèé ñàìîþ Êîíñòèòóöієþ, ïðèñÿãàâ і ïіäêîðÿâñÿ їé. Ðàíіøå âіí áóâ
«Ëþäîâіê, ìèëіñòþ Áîæîþ, êîðîëü Ôðàíöії», òåïåð æå âіí ëèøå «Ëþäîâіê,
Áîæîþ ìèëіñòþ і â ñèëó êîíñòèòóöії äåðæàâè, êîðîëü Ôðàíöії». Ôðàíöіÿ
ïåðåñòàëà áóòè âëàñíіñòþ êîðîëÿ, ÿêó âіí ïåðåäàâàâ ó ñïàäîê. Íîâèé òèòóë – êîðîëü ôðàíöóçіâ – ìàâ íà óâàçі ãëàâó, àëå íå ïîâåëèòåëÿ.
Êîíñòèòóöіÿ ñêàñóâàëà ïðèâіëåї, çàñíîâàíі íà íàðîäæåííі, àëå âîíà
çìіöíèëà ïðèâіëåї, ùî áàçóâàëèñÿ íà áàãàòñòâі. Íåçâàæàþ÷è íà ñòàòòþ
Äåêëàðàöії, êîòðà ïðîãîëîøóâàëà: «Çàêîí є âèðàç çàãàëüíîї âîëі. Óñі
ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü îñîáèñòî àáî ÷åðåç ñâîїõ ïðåäñòàâíèêіâ ó éîãî ñêëàäàííі», – âîíà ïîäіëèëà ôðàíöóçіâ íà äâà ðîçðÿäè ñòîñîâíî âèáîð÷îãî ïðàâà – íà ãðîìàäÿí àêòèâíèõ і ïàñèâíèõ. Äî ïåðøèõ
íàëåæàëè ôðàíöóçè, ÿêі äîñÿãëè 25-ðі÷íîãî âіêó, ïðîæèâàëè â ìіñöåâîñòі íå ìåíøå ðîêó, ñïëà÷óâàëè ïðÿìèé ïîäàòîê, íå íàéìèòóâàëè, áóëè
âêëþ÷åíі äî ñïèñêіâ Íàöіîíàëüíîї ãâàðäії. Àêòèâíі ãðîìàäÿíè ìàëè âèáîð÷å ïðàâî. Äðóãі áóëè ïîçáàâëåíі âèáîð÷îãî ïðàâà, îñêіëüêè íå ìàëè
âëàñíîñòі. Âèáîð÷à ñèñòåìà, âèçíà÷åíà Êîíñòèòóöієþ 1791 ð., çàêðіïëþâàëà âëàäó áóðæóàçії.
ßêі öіííîñòі «íîâîãî ïîðÿäêó» áóëî çàêëàäåíî â Êîíñòèòóöії 1791 ð.?

Çàêîíîäàâ÷і çáîðè
Çãіäíî ç Êîíñòèòóöієþ âëàäà ìàëà áóòè ïåðåäàíà íîâîîáðàíèì Çàêîíîäàâ÷èì çáîðàì. 30 âåðåñíÿ Óñòàíîâ÷і çáîðè çàâåðøèëè ñâîþ ðîáîòó.
1 æîâòíÿ 1791 ð. ðîçïî÷àëè ñâîþ ðîáîòó Çàêîíîäàâ÷і çáîðè, âîíà òðèâàëà
äî 20 âåðåñíÿ 1792 ð.
Іç 745 äåïóòàòіâ áëèçüêî 260 áóëè êîíñòèòóöіéíèìè ìîíàðõіñòàìè,
136 íàëåæàëè äî ßêîáіíñüêîãî êëóáó. ßêîáіíöі ìàéæå âіäðàçó ðîçêîëîëèñü íà ïîìіðêîâàíèõ ïðàâèõ – æèðîíäèñòіâ
(äåïóòàòіâ іç äåïàðòàìåíòó Æèðîíäè) íà ÷îëі
ç Áðіññî і Âåðíüî òà íåâåëèêó ãðóïó ëіâèõ –
ìîíòàíüÿðіâ («ãîðöі»), ÿêèõ òàê íàçèâàëè
òîìó, ùî âîíè çàéìàëè â çàëі Çáîðіâ (âîíà
ìàëà âèãëÿä àìôіòåàòðó) âåðõíі ëàâè. Äî öієї
ãðóïè íàëåæàëè ïðèõèëüíèêè Ðîáåñï’єðà
òà Ìàðàòà.
Æèðîíäèñòè âèðàæàëè іíòåðåñè âëàñíèêіâ ìàíóôàêòóð, âèíîòîðãîâöіâ, íîâèõ çåìëåâëàñíèêіâ. Âîíè ïðàãíóëè ëіêâіäóâàòè àáî
îáìåæèòè êîðîëіâñüêó âëàäó, êîíôіñêóâàòè
ìàéíî òà çåìëі äâîðÿí-åìіãðàíòіâ. Çãîäîì
æèðîíäèñòè ñòàëè íàéáіëüø âïëèâîâîþ ãðóЖан-Поль Марат
ïîþ â Çàêîíîäàâ÷èõ çáîðàõ.
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Êîíâåíò
Ðåâîëþöіÿ ó Ôðàíöії âèêëèêàëà çàíåïîêîєííÿ ìîíàðõіâ Єâðîïè, àëå
âîþâàòè âîíè íå õîòіëè. Ïîñëàáëåííÿ Ôðàíöії íà Єâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíòі áóëî їì âèãіäíî. Âіéíà ìіæ Ôðàíöієþ òà Єâðîïîþ çàðîäèëàñÿ â ñàìіé
Ôðàíöії. Æèðîíäèñòè çà ñâîїìè ïåðåêîíàííÿìè áóëè ðåñïóáëіêàíöÿìè é
ââàæàëè ïîäàëüøå ïîãëèáëåííÿ ðåâîëþöії íåîáõіäíèì.
Àëå äëÿ áîðîòüáè ç êîðîëіâñüêèì äâîðîì âîíè îáðàëè íåáåçïå÷íó çáðîþ –
âіéíó. Íà їõíþ äóìêó, âіéíà ìàëà àáî âèêðèòè êîðîëÿ, àáî ïîâíіñòþ ïіäêîðèòè Ëþäîâіêà XVI Çàêîíîäàâ÷èì çáîðàì. Êîðîëü, ñâîєþ ÷åðãîþ, ñïîäіâàâñÿ, ùî âіéíà ïðèçâåäå äî ïîðàçêè ðåâîëþöії. Òîìó 20 êâіòíÿ 1792 ð.
Çàêîíîäàâ÷і çáîðè îãîëîñèëè âіéíó Àâñòðії, ÿêà âèìàãàëà âіäíîâëåííÿ ìîíàðõії, çàðó÷èâøèñü ïіäòðèìêîþ Ïðóññії. Ôðàíöіÿ âñòóïèëà â ñìóãó âîєí,
ÿêі òðèâàëè ïîíàä 20 ðîêіâ.
Ó ëèïíі 1792 ð. Çàêîíîäàâ÷і çáîðè çâåðíóëèñÿ äî íàðîäó іç çàêëèêîì
«Áàòüêіâùèíà â íåáåçïåöі!». Ó âіäïîâіäü íà öå âіéñüêà ôåäåðàòіâ (äîáðîâîëüöі ç ôðàíöóçüêèõ ïðîâіíöіé) âèðóøèëè äî Ïàðèæà. Ñàìå â öі äíі é
ïî÷óëè ïàðèæàíè áîéîâó ïіñíþ ìàðñåëüñüêîãî áàòàëüéîíó.
«Ìàðñåëüєçà» – ðåâîëþöіéíà ïіñíÿ ïåðіîäó Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії і äåðæàâíèé ãіìí Ôðàíöії. Її íàïèñàâ 25 êâіòíÿ 1792 ð. ó Ñòðàñáóðçі ïîëêîâíèê
517 ìàðñåëüñüêèõ âîëîíòåðіâ Ðóæå äå Ëіëëü. Ïåðâіñíà íàçâà – «Áîéîâà ïіñíÿ
Ðåéíñüêîї àðìії»; çãîäîì îòðèìàëà íàçâó «Ìàðø ìàðñåëüöіâ». Ó ëèñòîïàäі
1793 ð. Êîíâåíò îáèðàє «Ìàðñåëüєçó» ã¾ìíîì Ôðàíöії.

Ïîðàçêè íà ôðîíòі, çðîñòàííÿ öіí, ñïåêóëÿöіÿ, íåïîñëіäîâíіñòü äіé óðÿäó,
çðàäà êîðîëіâñüêîãî äâîðó (îäèí іç äâîðÿí, ùî åìіãðóâàëè äî Íіìå÷÷èíè,

Штурм Тюїльрі 1792 р. Художник Ж. Дюплессі-Берто
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Людовік XVI біля ешафоту. Художник Ш. Беназе

îãîëîñèâ ìàíіôåñò, ó ÿêîìó êîðîëü ïîñòàâ ó íåâèãіäíîìó ñâіòëі, îñêіëüêè
éøëîñÿ ïðî ïðàãíåííÿ Àâñòðії òà Ïðóññії ïîíîâèòè éîãî ó ïðàâàõ) – óñå öå âèêëèêàëî íàðîäíå íåçàäîâîëåííÿ, ÿêå 10 ñåðïíÿ 1792 ð. ïåðåðîñëî â ïîâñòàííÿ.
Òèñÿ÷і îçáðîєíèõ ãðîìàäÿí îòî÷èëè êîðîëіâñüêó ðåçèäåíöіþ â Òþїëüðі.
Çàêîíîäàâ÷і çáîðè ïіä òèñêîì ïîâñòàëîãî ëþäó ìóñèëè äàòè çãîäó íà
àðåøò êîðîëÿ. Ìîíàðõіþ áóëî ëіêâіäîâàíî. Çàêîíîäàâ÷і çáîðè âèäàëè äåêðåò ïðî ñêëèêàííÿ Íàöіîíàëüíîãî Êîíâåíòó (ïðåäñòàâíèöüêі çáîðè ó
Ôðàíöії ïåðіîäó Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії). Âèáîðè äî íüîãî ìàëè âіäáóòèñÿ
áåç ïîäіëó ãðîìàäÿí íà àêòèâíèõ і ïàñèâíèõ.
Áóëî îáðàíî 750 äåïóòàòіâ. Îñíîâíèìè ïèòàííÿìè, ÿêі ìàâ ðîçãëÿíóòè
Êîíâåíò, áóëè ïèòàííÿ ïðî âіéíó, ïðîäîâîëüñòâî òà äîëþ êîðîëÿ.
Ó áîðîòüáі ç æèðîíäèñòàìè ÿêîáіíöі âèðàæàëè іíòåðåñè òèõ âåðñòâ, ÿêі áóëè
íåâäîâîëåíі çàâîéîâàíèì і ïðàãíóëè ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ðåâîëþöії (äåìîêðàòè÷íà áóðæóàçіÿ, ÷àñòèíà ñåëÿíñòâà, ìіñüêі íèçè). 21 âåðåñíÿ 1792 ð. Êîíâåíò îãîëîñèâ ïðî ñêàñóâàííÿ ìîíàðõії, à 22 âåðåñíÿ 1792 ð. Ôðàíöіþ áóëî
ïðîãîëîøåíî ðåñïóáëіêîþ. Ïðîãîëîøåííÿ ðåñïóáëіêè ïîñòàâèëî ïèòàííÿ ïðî
äîëþ ìîíàðõà, ÿêèé ñòàâàâ çàéâèì ó äåðæàâі. ßêîáіíöÿì âäàëîñÿ äîìîãòèñÿ
ïîіìåííîãî ãîëîñóâàííÿ äåïóòàòіâ «çà» àáî «ïðîòè» ñòðàòè êîðîëÿ. Ãîëîñóâàííÿ òðèâàëî ìàéæå 40 ãîäèí, і â ðåçóëüòàòі çà ñìåðòíó êàðó âèñòóïèëè
387 ÷ëåíіâ, çà óâ’ÿçíåííÿ – 334. 21 ñі÷íÿ 1793 ð. Ëþäîâіêà XVI áóëî ñòðà÷åíî.
Óíàñëіäîê ïîäіé ñåðïíÿ–âåðåñíÿ 1792 ð. ó Ôðàíöії áóëî çíèùåíî ìîíàðõіþ, ïðîãîëîøåíî ðåñïóáëіêó. Âëàäà ïåðåéøëà äî ðóê òîðãîâî-ïðîìèñ233
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ëîâîї áóðæóàçії (æèðîíäèñòè), ÿêà ââàæàëà, ùî çàâäàííÿ ðåâîëþöії âè÷åðïàíі ïðîãîëîøåííÿì ðåñïóáëіêè òà çàâîþâàííÿì ïîëіòè÷íèõ ñâîáîä.
Âîíè áóëè ñòóðáîâàíі çàïîáіãàííÿì ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó ðåâîëþöії, óáà÷àþ÷è â öüîìó çàãðîçó áóðæóàçíіé âëàñíîñòі.

3. Якобінська диктатура
1793 ð. ñèòóàöіÿ â êðàїíі çàãîñòðèëàñÿ.
Çðîñòàëè öіíè íà òîâàðè ïåðøîї íåîáõіäíîñòі, ïðîöâіòàëà ñïåêóëÿöіÿ. Òÿæêå ïðîäîâîëü÷å ñòàíîâèùå ñïðèÿëî àêòèâіçàöії íàéáіäíіøèõ âåðñòâ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ. Ó âèñòóïàõ âîíè âèìàãàëè ëіêâіäàöії ìàéíîâîї
íåðіâíîñòі, ââåäåííÿ ñìåðòíîї êàðè çà ñïåêóëÿöіþ ïðåäìåòàìè øèðîêîãî âæèòêó òà «ñóâîðèõ» çàêîíіâ ñòîñîâíî òîðãіâëі õëіáîì. Àëå
âîíè íå âèñòóïàëè ïðîòè ïðèâàòíîї âëàñíîñòі. Øèðîêі ìàñè íàðîäó ìðіÿëè ïðî ñòàíîâèùå äðіáíèõ âëàñíèêіâ, äå êîæåí âîëîäіâ áè
ñâîїì ïîëåì, ìàéñòåðíåþ, êðàìíèöåþ.
ßêі âèìîãè âèñóâàëè íàéáіäíіøі âåðñòâè
íàñåëåííÿ?

Öієþ ñèòóàöієþ ñêîðèñòàëèñÿ ÿêîáіíöі.
Âîíè î÷îëèëè áîðîòüáó ïðîòè æèðîíäèñòіâ.
Якобінський клуб у Парижі.
Ïîâñòàííÿ ðîçïî÷àëîñÿ 31 òðàâíÿ 1793 ð.
ХІХ ст.
Âðàíöі 2 ÷åðâíÿ 40 òèñ. ïàðèæàí çі çáðîєþ
â ðóêàõ îòî÷èëè Êîíâåíò. Ïіä їõíіì òèñêîì äåïóòàòè ïðèéíÿëè ðіøåííÿ ïðî
àðåøò äåïóòàòіâ-æèðîíäèñòіâ. Âëàäà ó êðàїíі ïåðåéøëà äî ÿêîáіíöіâ, ÿêèõ
î÷îëèâ Ì. Ðîáåñï’єð.

ÌÀÊÑÈÌІËІÀÍ ÐÎÁÅÑÏ’ЄÐ (1758–1794)
Народився 6 травня 1758 р. в Аррасі в родині адвоката. Навчався на юридичному факультеті Сорбонни. Після закінчення працював адвокатом. Відзначався знаннями з багатьох
галузей науки та мистецтва. У 1789 р. – депутат Генеральних
штатів. Мірабо так говорив про нього: «Він піде далеко, бо
вірить у те, що говорить». 1793 р. фактично очолив уряд революційної Франції і відіграв важливу роль у розгромі зовнішньої інтервенції. Послідовник Руссо, який хотів установити диктатуру доброчесності. Гільйотований 28 липня
1794 р. Історія так і не знайшла відповіді на запитання: що ж
було головним у його характері – ідеалізм чи фанатизм?

«Ïîñëіäîâíèê Ðóññî, ÿêèé õîòіâ óñòàíîâèòè äèêòàòóðó äîáðî÷åñíîñòі». ßê
âè ââàæàєòå, öüîãî ìîæëèâî äîñÿãòè?

Ó ðåâîëþöії íåìàє ïåðåøêîä, є òіëüêè âîðîãè…
Ïåðіîä ÿêîáіíñüêîї äèêòàòóðè (1793–1794) óâіéøîâ â іñòîðіþ Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії ÿê ïåðіîä òåðîðó (ïîëіòèêà çàëÿêóâàííÿ, íàñèëüñòâà,
ðîçïðàâè ç ïîëіòè÷íèìè ïðîòèâíèêàìè).
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Îäíієþ ç ïðè÷èí ïåðåòâîðåííÿ òåðîðó íà äåðæàâíó ïîëіòèêó áóëà ôàíàòè÷íà âіðà ÿêîáіíöіâ ó ïðàâîòó ñâîєї ñïðàâè é ïîâíà íåòåðïèìіñòü äî òèõ,
õòî íå ïîäіëÿâ їõíіõ ïîãëÿäіâ. Áóäü-ÿêà êðèòèêà ðåæèìó îãîëîøóâàëàñÿ
êîíòððåâîëþöіéíîþ, à áóäü-ÿêèé êðèòèê – âîðîãîì ðåâîëþöії. Õâèëÿ òåðîðó
îõîïèëà âñþ êðàїíó.
Äëÿ áîðîòüáè ç âîðîãàìè áóëî ñòâîðåíî Ðåâîëþöіéíèé òðèáóíàë –
êàðàëüíèé îðãàí, ùî ìàâ ïðàâî óõâàëþâàòè ñìåðòíі âèðîêè çà ñóäîâèìè
ñïðàâàìè. Ïіäñóäíі ðåâîëþöіéíîãî òðèáóíàëó ïîçáàâëÿëèñÿ ïðàâà íà çàõèñò.
Âèêëèêàòè ñâіäêіâ òà îáâèíóâà÷åíèõ áóëî íå îáîâ’ÿçêîâèì. Äîñòàòíіìè ÷èííèêàìè, ùîá çàñóäèòè äî ñìåðòíîї êàðè, áóëè ìîðàëüíі ìіðêóâàííÿ ïðèñÿæíèõ, їõíÿ ïåðåêîíàíіñòü ó âèííîñòі ïіäñóäíîãî. Ñòðà÷óâàëè ó Ôðàíöії
çà äîïîìîãîþ ãіëüéîòèíè.

ÆÎÐÆ ÆÀÊ ÄÀÍÒÎÍ (1759–1794)
Син прокурора,
у
отримав юридичнуу освіту.
у Згодом став
одним з найвідоміших у Парижі адвокатів. Дантон представляв нову буржуазію, що зросла вже в роки революції.
Він підтримував повну свободу підприємницької діяльності
й різко заперечував усілякі обмеження власності. Дантон
вірив у силу грошей і за роки революції набув великого
багатства. Він був людиною дії та боротьби, давав корисні
й докладні поради. Особливо великою була заслуга Дантона в організації захисту Вітчизни. За часів якобінської
диктатури з його ініціативи було створено Революційний
трибунал. Пізніше, перебуваючи у в’язниці, він казав:
«Я запропонував заснувати цей Революційний трибунал.
Тепер я прошу вибачення за це в Бога та в людей…». 1 квітня 1794 р. Дантона гільйотинували. Його останні слова були звернені до ката: «Ти покажеш мою голову народу:
вона варта цього».

Ðîáåñï’єð і Äàíòîí áóëè ñó÷àñíèêàìè. Ç’ÿñóéòå, ùî çáëèæóє їõ, ðîáèòü ëþäüìè
îäíієї åïîõè.

Ïîâàëåííÿ ÿêîáіíñüêîї äèêòàòóðè
Âіä îñåíі 1793 ð. çíà÷íî ïîãëèáèëèñÿ ïðîòèðі÷÷ÿ â ÿêîáіíñüêîìó òàáîðі.
Îñîáëèâî ãîñòðèìè âîíè ñòàëè ìіæ ïðèõèëüíèêàìè Ðîáåñï’єðà, Åáåðà і
Øîìåòòà, ÿêі âèìàãàëè êîíôіñêàöії âñüîãî ìàéíà êîíòððåâîëþöіîíåðіâ òà
éîãî ðіâíîãî ðîçïîäіëó ìіæ áіäíÿêàìè.

«Я теж не бідний і знаю, що таке бідність. Перед нами відкрито війну багатих
проти бідних. Вони хочуть роздушити нас, що ж ми випередимо їх! Ми повинні роздушити їх. Сила в наших руках. Ці негідники пожерли плоди нашої праці; залишили нас голими, випили наш піт і хочуть напитися нашої крові», – із промови Шометта
4 вересня 1793 р. перед народом Парижа.
«Íàñèëüñòâî, íà ÿêîìó òðèìàєòüñÿ äåñïîòèçì, ìîæå áóòè ëіêâіäîâàíå òіëüêè
çà äîïîìîãîþ íàñèëüñòâà», – çàóâàæóâàâ Ðóññî. ×è ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî
äóìêè ïðîñâіòíèêіâ ìàëè âïëèâ íà ÿêîáіíöіâ і âèçíà÷àëè їõíі â÷èíêè?
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Повалення Робесп’єра під час засідання Конвенту. Художник М. Адамо

Ðîáåñï’єð âèêîðèñòîâóâàâ ðàäèêàëüíі, êðèâàâі, àìîðàëüíі çàñîáè. Ëіêâіäîâóþ÷è ñâîїõ ïðîòèâíèêіâ, âіí ãîòóâàâ âëàñíó çàãèáåëü. 28 ëèïíÿ
1794 ð. Ðîáåñï’єðà òà éîãî ïðèõèëüíèêіâ ãіëüéîòèíóâàëè.
Òåðìіäîðіàíñüêèé ðåæèì
Óíàñëіäîê òåðìіäîðіàíñüêîãî çàêîëîòó (28 ëèïíÿ 1794 ð. – 9 òåðìіäîðà
çà íîâèì êàëåíäàðåì) äî âëàäè ïðèéøëà áóðæóàçіÿ, ÿêà çáàãàòèëàñÿ ïіä
÷àñ ðåâîëþöії. Îñíîâíèì çàñîáîì âñòàíîâëåííÿ íîâîї âëàäè áóâ òàêîæ òåðîð, ñïðÿìîâàíèé, íàñàìïåðåä, ïðîòè ÿêîáіíöіâ. Àëå íîâà âëàäà áîðîëàñÿ
і ç ðîÿëіñòàìè (ïðèõèëüíèêàìè ìîíàðõії); òåðìіäîðіàíöі íå áàæàëè ïîâåðíåííÿ «ñòàðîãî ïîðÿäêó».
Êîíñòèòóöіÿ 1795 ð.
Ó 1795 ð. òåðìіäîðіàíñüêèé Êîíâåíò ïðèéíÿâ íîâó Êîíñòèòóöіþ, çà
ÿêîþ áóëî ñòâîðåíî äâîïàëàòíèé Çàêîíîäàâ÷èé êîðïóñ, ùî ñêëàäàâñÿ іç
Ðàäè ñòàðіéøèí òà Ðàäè ï’ÿòèñîò. Ââîäèëèñÿ äâîñòóïåíåâі âèáîðè, âіäíîâëþâàëèñü ìàéíîâèé, âіêîâèé öåíçè äëÿ âèáîðöіâ. Âèêîíàâ÷à âëàäà íàäàâàëàñÿ ï’ÿòüîì ÷ëåíàì Çàêîíîäàâ÷îãî êîðïóñó – Äèðåêòîðії.
×îìó òåðìіäîðіàíöі íå áàæàëè ïîâåðíåííÿ «ñòàðîãî ïîðÿäêó»?

Çîâíіøíÿ ïîëіòèêà Äèðåêòîðії õàðàêòåðèçóâàëàñÿ ïîñòіéíèìè âіéíàìè.
Îñíîâíèìè її ñóïðîòèâíèêàìè áóëè Ïðóññіÿ, Àâñòðіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ.
Ó áîéîâèõ äіÿõ íàéáіëüø âіäçíà÷èâñÿ ìîëîäèé ãåíåðàë Íàïîëåîí Áîíàïàðò.
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ÍÀÏÎËÅÎÍ ÁÎÍÀÏÀÐÒ
(1769–1821)
Народився на острові Корсика в родині адвоката. У 24 роки
став генералом. У майбутньому про нього казатимуть:
«його ім’я асоціюється з безмежним честолюбством, з
деспотичною владою, жорстокими і кривавими війнами,
жадобою до завоювань; це ім’я народжує жах Сарагоси,
пограбування Німеччини, вторгнення до Росії. Але це ж
ім’я нагадує про сміливість і відвагу, виявлені в битвах,
про талант, що завдав ударів старій рутинній Європі». Він
поєднував у собі практичну хватку, великі знання, тверду
волю, сильний розум. Талановитий полководець, що відзначався рішучістю, сміливістю, жорстокістю, безпринципністю у виборі засобів досягнення мети. Не вагаючись
вдавався до пролиття крові, прирікаючи мільйони людей
на страждання.

Ìàêіàâåëëіçì – ðіçíîâèä ïîëіòè÷íîї ïîâåäіíêè, ùî âèïðàâäîâóє áóäü-ÿêі çàñîáè
(ó òîìó ÷èñëі âіðîëîìíі, æîðñòîêі) çàðàäè äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè.
(Òåðìіí ïîâ’ÿçàíèé ç іì’ÿì іòàëіéñüêîãî ïîëіòè÷íîãî äіÿ÷à é ìèñëèòåëÿ
Í. Ìàêіàâåëëі). ×è ìîæíà ââàæàòè Íàïîëåîíà ïîñëіäîâíèêîì ó÷åííÿ Ìàêіàâåëëі?

1796 ð. Äèðåêòîðіÿ ïðèçíà÷èëà éîãî ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì àðìії, ùî
äіÿëà ïðîòè Àâñòðії òà Ï’єìîíòó. Öüîãî æ ðîêó âіéñüêà Íàïîëåîíà ðîçïî÷àëè ñâіé іòàëіéñüêèé ïîõіä. Áîíàïàðò ìàâ íà ìåòі ïåðåòâîðèòè Іòàëіþ íà
ïëàöäàðì äëÿ çàâîþâàííÿ âñієї Єâðîïè.
Ó õîäі áîїâ âіí çàâäàâ íèùіâíîї ïîðàçêè ñâîїì ïðîòèâíèêàì і çàáåçïå÷èâ óñòàíîâëåííÿ ôðàíöóçüêîãî ïàíóâàííÿ íà çàãàðáàíèõ òåðèòîðіÿõ. Ïіä
÷àñ іòàëіéñüêîãî ïîõîäó àðìіÿ Íàïîëåîíà çàõîïèëà ãàðìàòè, çáðîþ, ïðîäîâîëüñòâî, ôóðàæ. Çàãàðáàíі öіííі ñêóëüïòóðè, êàðòèíè, öåðêîâíèé ïîñóä,
çîëîòî Áîíàïàðò âіäïðàâëÿâ äî Ïàðèæà.

Битва біля пірамід. Художник Л.-Ф. Лежен
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1798 ð. Íàïîëåîí ñòàâ ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì åêñïåäèöіéíèõ âіéñüê íà
Ñõîäі. Ãîëîâíèé óäàð áóëî ñïðÿìîâàíî íà Єãèïåò ç ìåòîþ ïåðåòâîðèòè
éîãî íà ïëàöäàðì äëÿ çàâîþâàííÿ Іíäії òà ëіêâіäàöії òîðãîâåëüíîї òà êîëîíіàëüíîї ìîãóòíîñòі Âåëèêîї Áðèòàíії. Óïðîäîâæ 1798–1799 ðð. Áîíàïàðò
çäіéñíèâ ïîõіä ó Єãèïåò і Ñèðіþ. Ôðàíöóçüêèé ïîëêîâîäåöü òâåðäèâ:
«Âîëîäàð Єãèïòó є âîëîäàðåì Іíäії».
Ïðèõіä äî âëàäè
Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà
Óëіòêó–âîñåíè 1799 ð. àâòîðèòåò Äèðåêòîðії ñåðåä áóðæóàçії óïàâ.
Îñòàííÿ ñòàëà âèìàãàòè ñèëüíîї âëàäè, ÿêà á ìîãëà ïðèäóøèòè âèñòóïè
ìîíàðõіñòіâ òà ÿêîáіíöіâ і ðîçïî÷àòè óñïіøíó âіéíó ïðîòè êîàëіöії, î÷îëþâàíîї Âåëèêîþ Áðèòàíієþ. Áóðæóàçіÿ øóêàëà êàíäèäàòà íà ðîëü äèêòàòîðà. Âèêîðèñòîâóþ÷è ñèòóàöіþ, ùî ñêëàëàñÿ, Áîíàïàðò ïðàâèëüíî
ðîçðàõîâóâàâ, ùî çìîæå ñòàòè ñàìå òàêîþ êàíäèäàòóðîþ, ÿêó ïіäòðèìàє
íåâäîâîëåíà ïîëіòèêîþ Äèðåêòîðії áóðæóàçіÿ.
29-ðі÷íèé ãåíåðàë Áîíàïàðò, òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç íîâîþ áóðæóàçієþ,
âîëüîâèé і äóæå ïîïóëÿðíèé â àðìії, âèÿâèâñÿ ñèëüíіøèì çà ñâîїõ êîíêóðåíòіâ. Ìåíø ÿê çà ìіñÿöü âіä äíÿ ïðèїçäó äî Ïàðèæà Áîíàïàðò ïіäãîòóâàâ äåðæàâíèé ïåðåâîðîò. Çіáðàâøè íàäіéíèõ ãåíåðàëіâ і îôіöåðіâ, âіí çàïðîïîíóâàâ їì «ðÿòóâàòè ðåñïóáëіêó». Âіääàíі éîìó ëþäè ñôàáðèêóâàëè ñïðàâó
ïðî çìîâó ÿêîáіíöіâ, ÿêà íà÷åáòî çàãðîæóâàëà ðåñïóáëіöі, é ïіäãîòóâàëè
äåêðåò, ùî äîðó÷àâ ïðèäóøèòè öþ çìîâó ãåíåðàëîâі Áîíàïàðòó. 18 áðþìåðà
(9 ëèñòîïàäà) 1799 ð. öå ñòàëîñÿ. Âіéñüêîâèé ïåðåâîðîò çàâåðøèâ іñòîðіþ
Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії.
Ïîäіÿìè 18 áðþìåðà ñêіí÷èëàñÿ ðåâîëþöіÿ ó Ôðàíöії. Âîíà çíèùèëà
«ñòàðèé ïîðÿäîê». Àëå ÿêùî ó Âåëèêіé Áðèòàíії ðåâîëþöіÿ çàâåðøèëàñü
êîìïðîìіñîì áóðæóàçії òà äâîðÿíñòâà, òî ó Ôðàíöії áóðæóàçіÿ ïåðåìîãëà
äâîðÿíñòâî. Ïîëіòè÷íà é åêîíîìі÷íà âëàäà ïåðåéøëà äî áóðæóàçії. Óñòàíîâëþâàëîñÿ ïàíóâàííÿ áóðæóàçíîї
âëàñíîñòі òà ñòâîðþâàëèñÿ ïåðåäóìîâè äëÿ ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó. Íà
ñåëі çàêðіïèëîñÿ âåëèêå çåìëåâîëîäіííÿ. Ôðàíöóçüêà ðåâîëþöіÿ çíèùèëà ñòàíîâó íåðіâíіñòü, ïðèâіëåї
äóõîâåíñòâà òà äâîðÿíñòâà. Óñå öå
ìàëî ñâîїì íàñëіäêîì ðîçøèðåííÿ
ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ.
«Ìè äîâåëè äî êіíöÿ ðîìàí ðåâîëþöії, – ñêàçàâ Íàïîëåîí ïðî ïåðåâîðîò
18 áðþìåðà, – òåïåð òðåáà ïîäèâèòèñÿ,
ùî â íüîìó ðåàëüíå». Ïðîêîìåíòóéòå
öåé âèñëіâ. Âèñëîâòå ñâîþ îöіíêó
ïîäіé 18 áðþìåðà.

Заколот 18 брюмера. Художник Ф. Бушо
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1. Що
о відбулося раніше: а) повалення монархії чи взяття Бастилії; б) скли
скликання
Генеральних штатів чи Законодавчих зборів; в) установлення якобінської
диктатури чи термідоріанський переворот?
2. Назвіть державу, якої стосується твердження: «20 квітня 1792 р. Законодавчі збори Франції оголосили війну».
3. Як ви вважаєте, чи міг бути Дантон: а) учасником Французької революції;
б) французьким просвітником; в) роялістом?
4. Дайте визначення поняттям: «революція», «терор».
5. Оцініть значення Французької революції.

НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА.
§2. ПРАВЛІННЯ
НАПОЛЕОНІВСЬКІ ВІЙНИ
1. Консульство та імперія (1799–1815)
Êîíñóëüñòâî
Ïіñëÿ äåðæàâíîãî ïåðåâîðîòó 18 áðþìåðà Íàïîëåîí ïîêâàïèâñÿ þðèäè÷íî îôîðìèòè ñâîþ âëàäó. Áóëî ïðèéíÿòî íîâó Êîíñòèòóöіþ (ãðóäåíü 1799).
Çãіäíî ç íåþ Ôðàíöіÿ çàëèøàëàñÿ ðåñïóáëіêîþ. Ôîðìàëüíî çàêîíîäàâ÷à
âëàäà íàëåæàëà Äåðæàâíіé ðàäі (ðîçðîáëÿëà çàêîíè), Òðèáóíàòó (îáãîâîðþâàâ çàêîíè), Çàêîíîäàâ÷îìó êîðïóñó (ïðèéìàâ àáî âіäõèëÿâ çàêîíè),
à âèêîíàâ÷ó – íà äåñÿòü ðîêіâ áóëî ïåðåäàíî òðüîì êîíñóëàì.
Êîíñóë – òèòóë òðüîõ îñіá ó Ôðàíöії óïðîäîâæ 1799–1804 ðð., ÿêі çîñåðåäèëè
ó ñâîїõ ðóêàõ âèêîíàâ÷ó âëàäó: Í. Áîíàïàðò, Å. Ñіéєñ (1748–1836), Ï. Äþêî
(1747–1816).

Ôàêòè÷íî âñÿ âëàäà çîñåðåäæóâàëàñÿ â ðóêàõ ïåðøîãî êîíñóëà – Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà. Âіí, çãіäíî ç Êîíñòèòóöієþ, áóâ ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì
àðìії, ïðèçíà÷àâ ÷ëåíіâ Äåðæàâíîї ðàäè, ìіíіñòðіâ, îôіöåðіâ àðìії òà ôëîòó, îáíàðîäóâàâ çàêîíè. Äðóãèé і òðåòіé êîíñóëè âèñòóïàëè ïîìі÷íèêàìè
ïåðøîãî òà ìàëè äîðàä÷і ãîëîñè. Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ áóëî ëіêâіäîâàíî. Äåïàðòàìåíòàìè âіäàëè ÷èíîâíèêè, ÿêèõ òàêîæ ïðèçíà÷àâ ïåðøèé
êîíñóë. ßê íàñëіäîê, ó Ôðàíöії çàëèøèëàñü îäíà ïîëіòè÷íà ôіãóðà – Áîíàïàðò. Çà ïіäñóìêàìè ïëåáіñöèòó 1802 ð. Íàïîëåîíà áóëî ïðîãîëîøåíî êîíñóëîì óæå íå íà 10 ðîêіâ, à äîâі÷íî, ç ïðàâîì ïðèçíà÷àòè íàñòóïíèêà.
Óêàæіòü îñíîâíі îçíàêè êîíñóëüñòâà ÿê ôîðìè âëàäè.

Іìïåðіÿ
Çãîäîì Íàïîëåîí, ñïèðàþ÷èñü íà àðìіþ é îòðèìóþ÷è ïіäòðèìêó áóðæóàçії òà ñåëÿíñòâà, ïіøîâ øëÿõîì óñòàíîâëåííÿ ñâîєї îñîáèñòîї äèêòàòóðè.
Âîëüòåð êàçàâ: «ßêáè Áîãà íå áóëî, éîãî ñëіä áóëî á âèãàäàòè». Áîíàïàðò
÷óäîâî óñâіäîìëþâàâ çíà÷åííÿ öåðêâè é íàìàãàâñÿ ïîñòàâèòè її íà ñëóæáó
äåðæàâè. 1801 ð. áóëî óêëàäåíî êîíêîðäàò ç Ïàïîþ Ðèìñüêèì Ïієì VII.
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Êîíêîðäàò – óãîäà ìіæ Ïàïîþ Ðèìñüêèì ÿê ãëàâîþ êàòîëèöüêîї öåðêâè і
ïðåäñòàâíèêîì äåðæàâè ïðî ñòàíîâèùå òà ïðèâіëåї êàòîëèöüêîї öåðêâè â ïåâíіé êðàїíі.

Ñêàñîâóâàëîñÿ âіäîêðåìëåííÿ öåðêâè âіä äåðæàâè, âіäíîâëþâàëèñü ðåëіãіéíі ñâÿòà. Ïàïà ñâîєþ ÷åðãîþ âіäìîâëÿâñÿ âіä äîìàãàíü íà êîíôіñêîâàíі ïіä ÷àñ ðåâîëþöії öåðêîâíі çåìëі òà âèçíàâàâ êîíòðîëü ôðàíöóçüêîї
äåðæàâè çà äіÿëüíіñòþ єïèñêîïіâ òà ñâÿùåíèêіâ. Êàòîëèöòâî âèçíàâàëîñÿ
ðåëіãієþ âñіõ ôðàíöóçіâ.
1804 ð. Íàïîëåîí ñêàñóâàâ ðåñïóáëіêó, ïðîãîëîñèâøè ñåáå іìïåðàòîðîì
Ôðàíöії. Âіí êîðîíóâàâñÿ ó ñîáîðі Ïàðèçüêîї Áîãîìàòåðі іìïåðàòîðñüêîþ
êîðîíîþ â ïðèñóòíîñòі Ïàïè Ðèìñüêîãî.

«Суспільство, – стверджував Наполеон, – не може існувати… без релігії. Коли
людина помирає з голоду поруч із іншою, у якої все в надлишку, їй неможливо буде
примиритися з такою нерівністю, якщо не буде влади, яка казатиме їй: “Так треба
Богові!”».
Ïðîàíàëіçóéòå öåé âèñëіâ. ×è ìîæíà ââàæàòè, ùî íà ñòàâëåííÿ Íàïîëåîíà
äî ðåëіãії âïëèíóëè іäåї ïðîñâіòíèêіâ?

Ïðîòåêöіîíіçì
Ç ïåðøèõ êðîêіâ ñâîãî ïðàâëіííÿ Íàïîëåîí â іíòåðåñàõ áóðæóàçії âñіëÿêî
ïіäòðèìóâàâ ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі, çäіéñíþþ÷è ïîëіòèêó ïðîòåêöіîíіçìó.
Ïðîòåêöіîíіçì – ÷àñòèíà äåðæàâíîї åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè, ñïðÿìîâàíà íà
çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâàãè ñâîєї ïðîìèñëîâîñòі íà âíóòðіøíüîìó ðèíêó ÷åðåç çàõèñò âіä іíîçåìíîї êîíêóðåíöії ñèñòåìîþ ìèòíîї ïîëіòèêè, à òàêîæ çàîõî÷åííÿ
åêñïîðòó ïðîìèñëîâèõ òîâàðіâ.

Áóëî ñòâîðåíî Òîâàðèñòâî çàîõî÷åííÿ íàöіîíàëüíîї ïðîìèñëîâîñòі, âіäêðèòî Ôðàíöóçüêèé
áàíê, ïðîâåäåíî ðåôîðìó ôіíàíñîâîї ñèñòåìè,
áóðæóàçії íàäàíî äåðæàâíі âîєííі çàìîâëåííÿ.
Ó ïðîìèñëîâîñòі, îñîáëèâî â òåêñòèëüíіé,
øîâêîâіé, ìåòàëóðãіéíіé ãàëóçÿõ, çàïðîâàäæóâàëèñÿ òåõíі÷íі âäîñêîíàëåííÿ, ïðèñêîðåíèìè
òåìïàìè âіäáóâàâñÿ ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò.
Òàê, áіëüøå íіæ óäåñÿòåðî іç ÷àñіâ ðåâîëþöії
çáіëüøèëàñÿ êіëüêіñòü ïðÿäîê «Äæåííі» (äî
13 òèñ. øòóê), óïðîâàäæóâàëèñÿ ïàðîâі ìàøèíè.
Êîäåêñè

Наполеон
на імператорському троні.
Художник Ж.-О.-Д. Енгр

Іìïåðàòîð ïîòóðáóâàâñÿ і ïðî ïðàâîâå çàêðіïëåííÿ ïàíóâàííÿ áóðæóàçії. Áóëî ðîçðîáëåíî é ïðèéíÿòî Öèâіëüíèé êîäåêñ (1804), Êîìåðöіéíèé êîäåêñ (1808), Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ
(1811).
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1. Порталіс Жан (1746–1807) – відомий французький державний діяч, юрист, філософ.
Відіграв важливу роль в укладанні конкордату і розробці проекту Цивільного кодексу.
2. Тронше Франсуа (1723–1806) – французький правознавець і адвокат. Зробив значний
внесок у кодифікацію французького права. Один з адвокатів на суді над Людовіком XVI.
3. Фелікс Біго де Преаменьо (1747–1825) – французький юрист і політичний діяч. 1791 р.
обраний до Законодавчих зборів, але змушений був ховатися під час терору.
Один з авторів Цивільного кодексу

Êîäåêñ – ñèñòåìàòèçîâàíå çâåäåííÿ çàêîíіâ, ùî ñòîñóþòüñÿ ïåâíîї ãàëóçі ïðàâà.

Îäíèì іç ïåðøèõ ïîáà÷èâ ñâіò Öèâіëüíèé êîäåêñ, ÿêèé äіñòàâ íàçâó Êîäåêñ Íàïîëåîíà. Âіí ïðîãîëîøóâàâ íåäîòîðêàííіñòü îñîáè, ðіâíіñòü ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì, ñâîáîäó ñîâіñòі. Ó íüîìó áóëî çàêðіïëåíî ïðàâî ïðèâàòíîї âëàñíîñòі. Âіí ëіêâіäóâàâ óñі ïåðåæèòêè òðàäèöіéíîãî ñóñïіëüñòâà. Çåìëÿ
ñòàëà ïðåäìåòîì êóïіâëі-ïðîäàæó. Êîäåêñ ðåãëàìåíòóâàâ ïèòàííÿ íàéìó íà
ðîáîòó, çàáåçïå÷óâàâ ïðàâî íà ñâîáîäó ïіäïðèєìíèöüêîї іíіöіàòèâè.
Êîìåðöіéíèé êîäåêñ ìіñòèâ ðÿä ïîëîæåíü, ùî þðèäè÷íî çàáåçïå÷óâàëè
іíòåðåñè áіðæ òà áàíêіâ.
Ó Êðèìіíàëüíîìó êîäåêñі çàêðіïëþâàëèñÿ
ïðèíöèïè çàãàëüíîãî ñóäîâîãî ïðîöåñó, ñåðåä
ÿêèõ íàéáіëüø âàãîìèìè áóëè ñóä ïðèñÿæíèõ, ïðåçóìïöіÿ íåâèíóâàòîñòі, ãëàñíіñòü ñóäî÷èíñòâà òîùî.
ßê âè ââàæàєòå, ïðàâíè÷à äіÿëüíіñòü áóëà
áіëüø ïðèòàìàííà òðàäèöіéíîìó ÷è іíäóñòðіàëüíîìó ñóñïіëüñòâó?

Çîâíіøíÿ ïîëіòèêà
Çîâíіøíÿ ïîëіòèêà Íàïîëåîíà îáóìîâëþâàëàñÿ іíòåðåñàìè áóðæóàçії. Âîíà ìàëà íà ìåòі
çàáåçïå÷èòè Ôðàíöії ïîëіòè÷íèé òà åêîíîìі÷íèé ïðіîðèòåò ó Єâðîïі. Єäèíèì øëÿõîì éîãî
âòіëèòè Áîíàïàðò óâàæàâ âіéíè. Ðîñіéñüêèé
іñòîðèê Є. Òàðëå òàê îõàðàêòåðèçóâàâ ôðàíöóçüêîãî іìïåðàòîðà: «Âіéíà íàñòіëüêè áóëà
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éîãî ñòèõієþ, ùî ãîòóþ÷èñü äî íåї àáî âîþþ÷è, âіí ââàæàâ ñåáå ëþäèíîþ,
ÿêà æèâå ïîâíîöіííèì æèòòÿì».
Ôðàíöóçüêà àðìіÿ ñòàëà ïåðøîþ ðåãóëÿðíîþ àðìієþ â Єâðîïі. Âîíà
ñêëàäàëàñÿ ç îñîáèñòî âіëüíèõ ñåëÿí, ÿêі îòðèìàëè çåìëþ, àáî òèõ, êîòðі
ñïîäіâàëèñÿ її îòðèìàòè. Íà ÷îëі àðìії ñòîÿëè âèäàòíі òà çäіáíі êîìàíäèðè, à ñàì Íàïîëåîí Áîíàïàðò áóâ òàëàíîâèòèì ïîëêîâîäöåì. Àðìіÿ áóëà
ãîëîâíîþ îïîðîþ іìïåðàòîðà. Íіìåöüêèé ïîåò Ã. Ãåéíå òàê ïèñàâ ïðî íåї:
«Îñòàííіé ñåëÿíñüêèé ñèí çîâñіì, ÿê і äâîðÿíèí çі ñòàðîâèííîãî ðîäó, ìіã
äîñÿãòè â íіé âèùèõ ÷èíіâ». Íàïîëåîí íàãîëîøóâàâ, ùî êîæåí ç éîãî
ñîëäàòіâ «íîñèòü ó ñâîєìó ðàíöі ìàðøàëüñüêèé æåçë». Ñîëäàòè ëþáèëè
éîãî, і áóëè öіëêîì âіääàíі éîìó, і âìèðàëè çà éîãî íàêàçîì.

2. Наполеонівські війни
Âіä ïåðìàíåíòíîãî òåðîðó äî ïåðìàíåíòíîї âіéíè
Íàïîëåîíіâñüêі âіéíè – öå âіéíè, ùî âåëà Ôðàíöіÿ â ïåðіîä êîíñóëüñòâà
(1799–1804) òà іìïåðії (1804–1815).
«Âîїíè, – êàçàâ Íàïîëåîí, – íå çàõèñò îñîáèñòèõ êîðäîíіâ âèìàãàєòüñÿ
òåïåð âіä âàñ, à ïåðåíåñåííÿ âіéíè ó âîðîæі çåìëі». Ïðîòèâíèêàìè Ôðàíöії
ó öèõ âіéíàõ áóëè Àâñòðіÿ, Ïðóññіÿ, Ðîñіÿ, àëå ãîëîâíèì çàëèøàëàñÿ Âåëèêà Áðèòàíіÿ. «Âіí ïîêіí÷èâ іç òåðîðèçìîì, ïîñòàâèâøè íà ìіñöå ïåðìàíåíòíîї ðåâîëþöії ïåðìàíåíòíó âіéíó», – ïèñàâ іñòîðèê Є. Òàðëå.
Òðàôàëüãàð
«Ìåíі ïîòðіáíі òðè äíі òóìàííîї ïîãîäè – і ÿ áóäó âîëîäàðåì Ëîíäîíà,
ïàðëàìåíòó, Àíãëіéñüêîãî áàíêó», – êàçàâ Íàïîëåîí ó ÷åðâíі 1803 ð. Âîñåíè 1805 ð. Áîíàïàðò çіáðàâ ó Áóëîíі òà іíøèõ ïóíêòàõ óçáåðåææÿ ËàÌàíøó 2300 ñóäåí äëÿ ãðàíäіîçíîї äåñàíòíîї îïåðàöії ïðîòè Àíãëії. Àëå
âіäíîâëåííÿ âіéíè ç Àâñòðієþ òà Ðîñієþ çìóñèëî éîãî âіäìîâèòèñÿ âіä
öüîãî çóõâàëîãî ïëàíó. Äî òîãî æ 21 æîâòíÿ 1805 ð. áðèòàíñüêà åñêàäðà,
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ÿêîþ êîìàíäóâàâ âіäîìèé àäìіðàë Ã. Íåëüñîí (1758–1805), çàâäàëà íèùіâíîї ïîðàçêè ôðàíêî-іñïàíñüêîìó ôëîòó áіëÿ ìèñó Òðàôàëüãàð. Âіéíó
íà ìîðі Ôðàíöіÿ ïðîãðàëà.
×îìó âіéíó íà ìîðі Ôðàíöіÿ ïðîãðàëà?

Àóñòåðëіö
Íà ñóõîäîëі ñïðàâè ðîçãîðòàëèñÿ áіëüø âäàëî. Ó ãðóäíі 1805 ð. âіäáóâñÿ âèðіøàëüíèé áіé âіéñüê Íàïîëåîíà ç àâñòðіéñüêîþ і ðîñіéñüêîþ àðìіÿìè â Ìîðàâії ïіä Àóñòåðëіöîì. Ôðàíöóçüêі âіéñüêà ðîçáèëè àâñòðіéöіâ, à
ðîñіÿí âіäòіñíèëè íà çàìåðçëі ñòàâêè. Áîíàïàðò íàêàçàâ áèòè ïî ëüîäó
ÿäðàìè. Ëіä ïðîëîìèâñÿ і âåëèêà êіëüêіñòü ðîñіéñüêèõ ñîëäàòіâ ïîòîíóëà.
Ðîçãðîìèâøè Àâñòðіþ, ÿêà ñòîÿëà íà ÷îëі Ñâÿùåííîї Ðèìñüêîї іìïåðії,
Íàïîëåîí ó 1806 ð. çíèùèâ її. Ïіñëÿ Àóñòåðëіöà Àâñòðіÿ çìóøåíà áóëà
âèçíàòè çàãàðáàííÿ Âåíåöії, íàäàòè Íàïîëåîíó ïîâíó ñâîáîäó äіé â Іòàëії
òà Íіìå÷÷èíі.
«Ó Єâðîïі є áàãàòî õîðîøèõ ãåíåðàëіâ, – ãîâîðèâ Áîíàïàðò, – àëå âîíè
õî÷óòü äèâèòèñÿ íà áàãàòî ðå÷åé îäðàçó, à ÿ äèâëþñÿ ëèøå íà îäíå – íà
ìàñè âîðîãà і ïðàãíó їõ çíèùèòè». 1806 ð. Áîíàïàðò âіâ âіéíó ç Ïðóññієþ,
âіéñüêà ÿêîї çàçíàëè íå÷óâàíîãî ðîçãðîìó. Ôîðòåöі çäàâàëèñÿ áåç áîþ.
×åðåç 19 äíіâ ïіñëÿ ïî÷àòêó âіéíè ôðàíöóçüêі âіéñüêà âñòóïèëè â Áåðëіí.
Êîíòèíåíòàëüíà áëîêàäà
1806 ð. ó Áåðëіíі Íàïîëåîí ïіäïèñàâ äåêðåò ïðî êîíòèíåíòàëüíó áëîêàäó (іçîëÿöіþ), ÿêà ïåðåäáà÷àëà çàáîðîíó âñÿêîї òîðãіâëі, ïîøòîâèõ òà іíøèõ âіäíîñèí çàëåæíèõ âіä Ôðàíöії єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ ç Âåëèêîþ Áðèòàíієþ. Öåé äîêóìåíò óòÿãíóâ Ôðàíöіþ ó íåïîñèëüíó äëÿ íåї âіéíó çà
єâðîïåéñüêå і ñâіòîâå ïàíóâàííÿ, áåç ÿêîãî íåìîæëèâî áóëî ïðèìóñèòè
іíøі äåðæàâè ïîêëàñòè êðàé òîðãіâëі ç Âåëèêîþ Áðèòàíієþ. «Ïîêè êîíòèíåíòàëüíà áëîêàäà íå çëàìàє Àíãëіþ, ïîêè ìîðÿ íå âіäêðèþòüñÿ äëÿ ôðàí333
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öóçіâ, ïîêè íå ïðèïèíèòüñÿ íåñêіí÷åííà
âіéíà, ïîëîæåííÿ ôðàíöóçüêîї òîðãіâëі òà
ïðîìèñëîâîñòі çàâæäè áóäå õèòêèì і çàâæäè
ìîæëèâå ïîâòîðåííÿ êðèçè», – çàóâàæóâàâ
Íàïîëåîí.
Íàçâіòü îñíîâíі îçíàêè ïîíÿòòÿ «êîíòèíåíòàëüíà áëîêàäà».

Òіëüçèò
1807 ð. Íàïîëåîí óêëàâ ìèð ç Ðîñієþ.
Наслідки Тільзитського миру:
Äâà іìïåðàòîðè çóñòðіëèñÿ â Òіëüçèòі. ÐîñіéНаполеон в обіймах душить
ñüêèé ñàìîäåðæåöü Îëåêñàíäð I âèçíàâàâ
Олександра І. Карикатура 1807 р.
óñі çàâîþâàííÿ Áîíàïàðòà і ïіäïèñàâ äîãîâіð ïðî ìèð і ñîþç, à òàêîæ çîáîâ’ÿçóâàâñÿ ïðèєäíàòèñÿ äî êîíòèíåíòàëüíîї áëîêàäè. Ôàêòè÷íî â Єâðîïі ñêëàëàñÿ íîâà ðîçñòàíîâêà ñèë: äîãîâіð
ïåðåäáà÷àâ ïàíóâàííÿ äâîõ äåðæàâ çà çíà÷íîї ïåðåâàãè Ôðàíöії. Àëå öå íå
çàäîâîëüíÿëî Íàïîëåîíà, ÿêèé ïðàãíóâ àáñîëþòíîãî ïàíóâàííÿ â Єâðîïі.
Îëåêñàíäð I òàêîæ íå õîòіâ ìèðèòèñÿ ç ïîñëàáëåííÿì ïîçèöіé Ðîñії. Äåðæàâíèé ðîñіéñüêèé äіÿ÷ Ì. Ñïåðàíñüêèé ïèñàâ: «Ìîæëèâіñòü íîâîї âіéíè
ìіæ Ðîñієþ òà Ôðàíöієþ âèíèêëà ðàçîì іç Òіëüçèòñüêèì ìèðîì. Öі îáñòàâèíè âèçíà÷àëè íåìіöíіñòü і íåäîâãîòðèâàëіñòü Òіëüçèòñüêîãî ìèðó».
×è ïîäіëÿєòå âè òâåðäæåííÿ Ì. Ñïåðàíñüêîãî?

Íà Ïðóññіþ Íàïîëåîí íàêëàâ êîíòðèáóöіþ і çíà÷íî ñêîðîòèâ її êîðäîíè. Ç її ïîëüñüêèõ âîëîäіíü âіí ñòâîðèâ çàëåæíå âіä Ôðàíöії ãåðöîãñòâî
Âàðøàâñüêå. 1807 ð. áóëî îðãàíіçîâàíî іíòåðâåíöіþ (âòðó÷àííÿ) â Ïîðòóãàëіþ. 1808 ð. ôðàíöóçüêà àðìіÿ âòîðãëàñÿ â Іñïàíіþ і âñòóïèëà äî Ìàäðèäà.
Іñïàíñüêîãî êîðîëÿ іç äèíàñòії Áóðáîíіâ áóëî ñêèíóòî. Íà іñïàíñüêèé ïðåñòîë
Íàïîëåîí ïîñàäèâ ñâîãî áðàòà Æîçåôà.
Êîíòðèáóöіÿ – ãðîøîâі ñóìè, ùî їõ çà óìîâàìè äîãîâîðó äåðæàâà-ïåðåìîæíèöÿ ïіñëÿ âіéíè ñòÿãóє ç ïåðåìîæåíîї äåðæàâè.

1809 ð. Íàïîëåîí çàâäàâ ÷åðãîâîї íèùіâíîї ïîðàçêè Àâñòðії. Âіí ïåðåòâîðèâ її íà ñîþçíèöþ, ðîçіðâàâøè øëþá іç Æîçåôіíîþ Áîãàðíå òà çàêðіïèâøè
ñâîї óñïіõè äèíàñòè÷íèì øëþáîì ç äîíüêîþ àâñòðіéñüêîãî іìïåðàòîðà Ìàðієþ-Ëóїçîþ. Ïіñëÿ öèõ ïîäіé îñíîâíèì ñóïåðíèêîì íà êîíòèíåíòі çàëèøèëàñü
Ðîñіÿ, і ç êіíöÿ 1810 ð. Íàïîëåîí ïî÷àâ àêòèâíî ãîòóâàòèñÿ äî âіéíè ç íåþ.

«Сам він цінував у собі головні, на його думку, якості, які, як він стверджував,
найважливіші і незамінні: залізна воля, твердість духу та особлива хоробрість, яка
полягала в тому, щоб узяти на себе цілком найстрашнішу, найважчу відповідальність за рішення», – писав дослідник життєвого шляху Наполеона Є. Тарле.

Ïîðàçêà íàïîëåîíіâñüêîї àðìії â Ðîñії
Ó ÷åðâíі 1812 ð. Íàïîëåîí ðîçïî÷àâ âіéíó ïðîòè Ðîñії. Öå áóëà îñòàííÿ
âіéíà іìïåðàòîðà, ÿêà ïîêëàëà êðàé íå òіëüêè éîãî çàâîþâàííÿì, à é ñàìіé
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Наполеон приймає поразку Мадрида. Художник А. Ж. Гро

іìïåðії. Ïîõіä ïðîòè Ðîñії áóâ ïîäіáíèé äî ìàíіôåñòàöії, ìåòîþ ÿêîї ñòàëî
çìіöíåííÿ ïðåñòèæó Íàïîëåîíà òàì, äå âіí éîãî âòðà÷àâ, і çàëÿêóâàííÿ
òèõ, õòî ïåðåñòàâ éîãî áîÿòèñÿ. Ñàì Áîíàïàðò óñâіäîìëþâàâ óñþ íåáåçïå÷íіñòü òà ñêëàäíіñòü öієї ñïðàâè. Âіí êàçàâ: «Ïîõіä ïðîòè Ðîñії – íàéñêëàäíіøà âîєííà êàìïàíіÿ. Àëå ÿêùî ñïðàâó ðîçïî÷àòî, òî її ïîòðіáíî äîâåñòè
äî êіíöÿ».
Ó ïëàíàõ Íàïîëåîíà áóëî çàâäàòè óäàðó ïî åêîíîìі÷íèõ öåíòðàõ Ðîñії,
âіäðіçàòè Ïåòåðáóðã âіä ãóáåðíіé, ùî ïîñòà÷àëè õëіá, çàáëîêóâàòè іìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà I â éîãî ñòîëèöі. Äëÿ çäіéñíåííÿ öüîãî ñòðàòåãі÷íîãî ïëàíó
Áîíàïàðòó äîñòàòíüî áóëî ðîçãðîìèòè ðîñіéñüêі âіéñüêà íà êîðäîíі іìïåðії.

Наполеон казав, що кожна війна повинна бути «методичною», тобто глибоко
продуманою війною, і тільки тоді вона має шанси на успіх. «Не геній мені раптово
відкриває по секрету, що мені потрібно робити або сказати за будь-яких обставин,
несподіваних для інших, а міркування і роздуми», – зазначав Бонапарт.

Ðîñіéñüêå êîìàíäóâàííÿ îáðàëî òàêòèêó çàìàíþâàííÿ ïðîòèâíèêà â ãëèá
êðàїíè, âèñíàæóþ÷è éîãî àðìіþ. Âîíî âіääàëî íàêàç ïðî âіäñòóï. Ó ñåðïíі
1812 ð. ðîñіéñüêі àðìії ç’єäíàëèñü ó Ñìîëåíñüêó.
Íàïîëåîí ñïðîáóâàâ ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè ïðî ìèð, àëå âіäïîâіäі íå
îäåðæàâ. Âіä ïî÷àòêó âіéíè ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì ðîñіéñüêèõ âіéñüê áóâ
іìïåðàòîð Îëåêñàíäð I. Ïіñëÿ âіäñòóïó âіä Ñìîëåíñüêà ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì áóëî ïðèçíà÷åíî Ìèõàéëà Êóòóçîâà (1745–1813).
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Ãåíåðàëüíà áèòâà ìіæ ðîñіÿíàìè òà ôðàíöóçàìè âіäáóëàñÿ íåïîäàëіê
Ìîæàéñüêà, áіëÿ ñåëà Áîðîäіíî, 7 âåðåñíÿ 1812 ð. Íàïîëåîí ðîçðàõîâóâàâ
ðîçãðîìèòè ðîñіéñüêó àðìіþ і äîìîãòèñÿ öіëêîâèòîї êàïіòóëÿöії Ðîñії.
Áîðîäіíñüêèé áіé òðèâàâ 15 ãîäèí. Áîíàïàðò áóâ çìóøåíèé âіäâåñòè ñâîї
âіéñüêà íà âèõіäíі ïîçèöії. Áîðîäіíñüêó áèòâó, çà îöіíêîþ ñàìîãî ôðàíöóçüêîãî ïîëêîâîäöÿ, âіí ïðîãðàâ. «Іç óñіõ ìîїõ áèòâ íàéñòðàøíіøîþ
áóëà áèòâà ïіä Ìîñêâîþ. Ôðàíöóçè â íіé ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâîє ïðàâî
áóòè ïåðåìîæöÿìè, òîäі ÿê ðîñіÿíè âіäñòîÿëè ñâîє ïðàâî áóòè íåïåðåìîæåíèìè».
Ðîñіéñüêі âіéñüêà âіäñòóïèëè. Íà âіéñüêîâіé ðàäі ó Ôіëÿõ Ì. Êóòóçîâ
îãîëîñèâ ñâîє ðіøåííÿ çàëèøèòè Ìîñêâó, ùîá çáåðåãòè àðìіþ. 14 âåðåñíÿ
àðìіÿ Íàïîëåîíà âñòóïèëà â ìіñòî. Ïåðåáóâàþ÷è â Ìîñêâі, Áîíàïàðò ùå
äåÿêèé ÷àñ óâàæàâ ñåáå ïåðåìîæöåì і ÷åêàâ, ùî Ðîñіÿ êàïіòóëþє, àëå Ðîñіÿ ìèðó íå çàïðîñèëà. Â óìîâàõ äåìîðàëіçàöії àðìії, ãîëîäó ôðàíöóçüêèé
ïîëêîâîäåöü-ïåðåìîæåöü Єâðîïè âïåðøå ïðèéíÿâ ðіøåííÿ ïðî âіäñòóï.

«Я помилився, але не в меті і не в політичній доцільності цієї війни, а в способі
їїї ведення», – згадував Наполеон.

Âіäñòóï êîøòóâàâ Íàïîëåîíó âòðàòè ìàéæå âñієї àðìії
àðìії. Íà ñåðåäèíó
ãðóäíÿ 1812 ð. ÷åðåç Íіìàí ïåðåéøëî ç Ðîñії íå áіëüøå íіæ 20 òèñ. ó÷àñíèêіâ «ðîñіéñüêîãî ïîõîäó».
Ðîçêàæіòü ïðî ïîäії ðîñіéñüêî-ôðàíöóçüêîї âіéíè.

«Áèòâà íàðîäіâ»
Ïîâåðíóâøèñü äî Ïàðèæà, Áîíàïàðò ðîçãîðíóâ áóðõëèâó äіÿëüíіñòü ùîäî
îðãàíіçàöії íîâîї àðìії. Éîãî åíåðãіÿ áóëà áåçìåæíîþ. Íàïîëåîí çіáðàâ ïіä
ñâîї çíàìåíà 500 òèñ. îñіá. Àëå ÿêîþ öіíîþ? Òî áóëè íå ëèøå 20-ðі÷íі, ùî
áóëî ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, à é òі, êîìó ëåäü âèïîâíèëîñÿ 18 ðîêіâ.
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Битва під Лейпцигом. Художник О. Зауервейд

Íà ïî÷àòêó 1813 ð. іñíóâàëà ìîæëèâіñòü óêëàäåííÿ ìèðó. Ìîíàðõè
ôåîäàëüíîї Єâðîïè ãîòîâі áóëè äî êîìïðîìіñó ç Áîíàïàðòîì, àëå іìïåðàòîð íå áàæàâ іòè íà ïîñòóïêè. Íàâåñíі 1813 ð. ïðîòè Ôðàíöії ñôîðìóâàëàñÿ êîàëіöіÿ ó ñêëàäі Ðîñії, Âåëèêîї Áðèòàíії, Ïðóññії, Øâåöії, Іñïàíії,
Ïîðòóãàëії. Çãîäîì äî íåї óâіéøëà é Àâñòðіÿ. 16–19 æîâòíÿ 1813 ð. ó
«áèòâі íàðîäіâ» áіëÿ Ëåéïöèãà Íàïîëåîí çàçíàâ íèùіâíîї ïîðàçêè і áóâ
çìóøåíèé âіäñòóïèòè äî êîðäîíіâ Ôðàíöії. Ïðèãíі÷åíèé іìïåðàòîð âèðіøèâ ïîêіí÷èòè æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì (ïðèéíÿòè îòðóòó), àëå ñïðîáà ïіòè ç æèòòÿ íå
âäàëàñÿ.
Ó ñåðåäèíі ñі÷íÿ 1814 ð. ñîþçíèêè âñòóïèëè íà òåðèòîðіþ Ôðàíöії, à ç 31 áåðåçíÿ –
äî Ïàðèæà. 6 êâіòíÿ 1814 ð. Íàïîëåîí çðіêñÿ òðîíó íà êîðèñòü ñâîãî ñèíà Ôðàíñóà
Øàðëÿ Æîçåôà. Áîíàïàðòó ó âîëîäіííÿ
áóëî íàäàíî îñòðіâ Åëüáà. Òèì÷àñîâèé óðÿä
Ôðàíöії î÷îëèâ Òàëåéðàí (1753–1838). Çãîäîì ñîþçíèêè âіäíîâèëè ìîíàðõіþ Áóðáîíіâ, çàïðîñèâøè íà òðîí áðàòà ñòðà÷åíîãî
êîðîëÿ – Ëþäîâіêà XVIII.
Â î÷àõ íàùàäêіâ Òàëåéðàí çàëèøèâñÿ íåïåðåâåðøåíèì ìàéñòðîì äèïëîìàòії, іíòðèã
і õàáàðíèöòâà. Ãîðäèé, ïèõàòèé, ãëóìëè- Талейран: людина із шістьма гоâèé àðèñòîêðàò, ÿêèé ñòàðàííî ïðèõîâóâàâ ловами, тому що за всіх режимів
ñâîþ êóëüãàâіñòü, áóâ öèíіêîì і áàòüêîì був при владі. Карикатура 1815 р.
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«áðåõíі», íіêîëè íå çàáóâàâ ïðî ñâîþ âèãîäó; ñèìâîë áåçïðèíöèïíîñòі,
ïіäñòóïíîñòі é çðàäíèöòâà. Ïîëіòèêà áóëà äëÿ íüîãî «ìèñòåöòâîì ìîæëèâîãî», ãðîþ ðîçóìó, çàñîáîì іñíóâàííÿ. Öå áóëà õèìåðíà і çàãàäêîâà
îñîáà. Ñàì âіí òàê âèñëîâèâ ñâîþ îñòàííþ âîëþ: «ß õî÷ó, ùîá ïðîòÿãîì
âіêіâ ïðîäîâæóâàëè ñïåðå÷àòèñÿ ïðî òå, êèì ÿ áóâ, ïðî ùî äóìàâ і ÷îãî
õîòіâ».

3. Віденський конгрес
Âіäåíñüêèé êîíãðåñ – êîíôåðåíöіÿ ïîñëіâ âåëèêèõ äåðæàâ Єâðîïè, ÿêó î÷îëþâàâ àâñòðіéñüêèé äèïëîìàò Êëåìåíò ôîí Ìåòòåðíіõ. Âîíà ïðîõîäèëà ó
Âіäíі ç âåðåñíÿ 1814 ð. äî 8 ÷åðâíÿ 1815 ð. Óñі ñïðàâè âèðіøóâàâ «êîìіòåò
÷îòèðüîõ» ç ïðåäñòàâíèêіâ êðàїí-ïåðåìîæíèöü – Âåëèêîї Áðèòàíії, Ðîñії,
Àâñòðії, Ïðóññії.

Äëÿ ìîíàðõіâ і ïîñëіâ, ÿêі ïðèїõàëè äî Âіäíÿ, ùîäíÿ âëàøòîâóâàëè
áàëè, ñïåêòàêëі, ïîëþâàííÿ, ïðîãóëÿíêè. Êîíãðåñ, ÿêèé «ïðàöþâàâ» ìàéæå ðіê, äëÿ äіëîâèõ çàñіäàíü íå çáèðàâñÿ æîäíîãî ðàçó. Ãîâîðèëè, ùî âіí
íå çàñіäàє, à òàíöþє.
Çà ðіøåííÿì Âіäåíñüêîãî êîíãðåñó Ôðàíöіþ ïîâåðíóëè äî òèõ êîðäîíіâ, ÿêі іñíóâàëè äî ïî÷àòêó ðåâîëþöіéíèõ і çàâîéîâíèöüêèõ âîєí. Íà íåї
íàêëàëè êîíòðèáóöіþ.
Çãіäíî ç ðіøåííÿì êîíãðåñó äî Ðîñії âіäіéøëà ÷àñòèíà Ïîëüùі ç Âàðøàâîþ і áóëî ïðèєäíàíî Ôіíëÿíäіþ; äî Âåëèêîї Áðèòàíії âіäіéøëè îñòðîâè

Віденський конгрес. Художник Ж.-Б. Ісабей
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Ìàëüòà, Öåéëîí. Ñòâîðåíî Íіìåöüêèé ñîþç, àëå ðîçäðîáëåíіñòü Íіìå÷÷èíè
çáåðіãàëàñÿ. Òàêîæ çàëèøàëàñÿ ðîçäðîáëåíîþ Іòàëіÿ. Íîðâåãіþ áóëî ïðèєäíàíî äî Øâåöії.
Âèêîðèñòîâóþ÷è êàðòó, ñõàðàêòåðèçóéòå îñíîâíі ðіøåííÿ Âіäåíñüêîãî êîíãðåñó.

Ïðèíöèï «ëåãіòèìіçìó»
Ìåòà, ÿêó ñòàâèëè êåðіâíèêè êîíãðåñó, çâîäèëàñÿ äî ëіêâіäàöії â Єâðîïі ïîëіòè÷íèõ íàñëіäêіâ Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії òà íàïîëåîíіâñüêèõ âіéí.
Âîíè âіäñòîþâàëè ïðèíöèï «ëåãіòèìіçìó», òîáòî âіäíîâëåííÿ ïðàâ êîëèøíіõ ìîíàðõіâ, ÿêі âòðàòèëè ñâîї âîëîäіííÿ. Òàê, êîíãðåñ ðåñòàâðóâàâ (âіäíîâèâ) äèíàñòіþ Áóðáîíіâ íå ëèøå ó Ôðàíöії, à é â Іñïàíії òà â Íåàïîëі.
Ó Ðèìñüêіé îáëàñòі áóëî âіäíîâëåíî âëàäó Ïàïè.
Ïèøíі ôðàçè ïðî «ðåôîðìó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó», «îíîâëåííÿ єâðîïåéñüêîї ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè», «ìіöíèé ìèð, ùî çàñíîâàíèé íà ðіâíîìіðíîìó
ðîçïîäіëі ñèë», âèãîëîøóâàëè äëÿ òîãî, ùîá âñåëèòè ñïîêіé і îòî÷èòè öåé
óðî÷èñòèé ç’їçä îðåîëîì âåëè÷íîї ãіäíîñòі, àëå ñïðàâæíüîþ ìåòîþ êîíãðåñó
áóâ ðîçïîäіë ìіæ ïåðåìîæöÿìè çäîáè÷і, ùî її âіäіáðàëè â ïåðåìîæåíîãî.
Ñïðîãíîçóéòå іñòîðè÷íó ïåðñïåêòèâó íàñëіäêіâ öієї ïîäії.

4. Священний союз
Äëÿ áîðîòüáè ç ðåâîëþöіéíèì ðóõîì íà ïðîïîçèöіþ ðîñіéñüêîãî іìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà I ìîíàðõè â 1815 ð. óêëàëè òàê çâàíèé Ñâÿùåííèé
ñîþç. Âîíè çîáîâ’ÿçóâàëèñÿ äîïîìàãàòè îäèí îäíîìó «â іì’ÿ ðåëіãії» і
ñïіëüíèìè ñèëàìè ïðèäóøóâàòè ðåâîëþöіþ, õî÷ áè äå âîíà ðîçïî÷àëàñÿ.
Äîêóìåíò ïðî ñòâîðåííÿ Ñâÿùåííîãî ñîþçó ïіäïèñàëè ïðàâèòåëі Ðîñії,
Àâñòðії, Ïðóññії. Ïіçíіøå äî Ñâÿùåííîãî ñîþçó ïðèєäíàëèñÿ ìîíàðõè
ìàéæå âñіõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. Âåëèêà Áðèòàíіÿ íå ââіéøëà äî ÷èñëà
÷ëåíіâ Ñâÿùåííîãî ñîþçó, àëå àêòèâíî ïіäòðèìóâàëà éîãî çàõîäè ùîäî
áîðîòüáè ç ðåâîëþöіÿìè. Ç іíіöіàòèâè Ñîþçó áóëî ïðèäóøåíî ðåâîëþöії â
Іòàëії òà Іñïàíії (20-òі ðîêè XIX ñò.).
Ç ÿêîþ ìåòîþ áóëî ñòâîðåíî Ñâÿùåííèé ñîþç? Õòî âõîäèâ äî éîãî ñêëàäó?

Правителі держав Священного
союзу: російський імператор
Олександр І, прусський король
Фрідріх Вільгельм ІІІ, австрійський імператор Франц І
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«Ñòî äíіâ»
Íàïîëåîí Áîíàïàðò, çíàõîäÿ÷èñü íà Åëüáі, áóâ äîáðå ïîіíôîðìîâàíèé
ïðî ïîäії ó Ôðàíöії. Ñêîðèñòàâøèñü ïðîòèðі÷÷ÿìè ìіæ ñóïðîòèâíèêàìè і
íåíàâèñòþ ôðàíöóçіâ äî âіäíîâëåíîї äèíàñòії Áóðáîíіâ, êîëèøíіé іìïåðàòîð çі ñâîїìè íàéáëèæ÷èìè ïðèõèëüíèêàìè âèñàäèâñÿ â áåðåçíі 1815 ð.
íåïîäàëіê Ìàðñåëÿ. Ðîçïî÷àëèñÿ «ñòî äíіâ» Íàïîëåîíà – ñïðîáà âіäíîâèòè
êîëèøíіé ðåæèì. Àëå íі òðіóìôàëüíèé ïîõіä Áîíàïàðòà äî Ïàðèæà, íі
ïіäòðèìêà àðìії òà çíà÷íîї ÷àñòèíè íàñåëåííÿ âæå íå çìîãëè çìіíèòè ðîçñòàíîâêó ñèë ó Єâðîïі. Íåçâàæàþ÷è íà іñíóþ÷і ïðîòèðі÷÷ÿ, ñóïðîòèâíèêè
Íàïîëåîíà îðãàíіçóâàëè íîâó àíòèôðàíöóçüêó êîàëіöіþ, і 18 ÷åðâíÿ
1815 ð. ó áèòâі áіëÿ Âàòåðëîî Íàïîëåîíîâі áóëî çàâäàíî ïîðàçêè. ×åðåç
òèæäåíü ïіñëÿ Âàòåðëîî Áîíàïàðò òàê îöіíèâ çíà÷åííÿ áèòâè: «Äåðæàâè
íå çі ìíîþ âåäóòü âіéíó, à ç ðåâîëþöієþ!».
Íàïîëåîíà áóëî çàñëàíî íà îñòðіâ Ñâ. Єëåíè ïіä îõîðîíó áðèòàíöіâ, äå
âіí і ïîìåð 5 òðàâíÿ 1821 ð., çàïîâіäàþ÷è ñâîєìó ñèíîâі ïàì’ÿòàòè ãîëîâíèé äåâіç: «Óñå äëÿ ôðàíöóçüêîãî íàðîäó!». Ó ñâîєìó çàïîâіòі, ïðîäèêòîâàíîìó 15 êâіòíÿ 1821 ð. ãðàôó Ìîíòîëîíó, іìïåðàòîð çàçíà÷èâ: «ß áàæàþ, ùîá ìіé ïðàõ ïîêîїâñÿ íà áåðåçі Ñåíè, ñåðåä ôðàíöóçüêîãî íàðîäó,
ÿêèé ÿ òàê ëþáèâ!». Ïðè÷èíà ñìåðòі Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà і ñüîãîäíі çàëèøàєòüñÿ îäíієþ ç òàєìíèöü іñòîðії.

На океані цього дня була страшенна буря. Вітер виривав дерева з корінням. Під
вечір Наполеона Бонапарта не стало. Останніми його словами були: «Франція…
Армія… Авангард…». Ридаючи, слуга Маршан приніс імператорові шинель, що в
нього зберігалася з дня битви під Маренго (14 червня 1800 р.), і накрив нею тіло…
У похоронах узяв участь весь гарнізон острова. Коли труну опускали в могилу, пролунав артилерійський салют. Так британці віддали померлому імператорові останню військову шану.

Битва біля Ватерлоо. Художник В. Седлер
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Що
о відбулося раніше: а) «Битва народів» під Лейпцигом чи Бородінська битва; б) Тільзитський мир чи Трафальгарська битва?

2.

Укажіть країну, з історією якої пов’язані імена історичних осіб: П. Дюко; Талейран; Людовік XVIII.

3.

Дайте визначення поняттям: «контрибуція», «конкордат».

4.

Яка з історичних постатей, на ваш погляд, відіграла виняткову роль в історії
Франції наприкінці XVIII – на початку XIX ст.?

5.

Яка з історичних подій, на ваш погляд, мала непересічне значення в історії
Франції наприкінці XVIII – на початку XIX ст.?

ПРИНЦИПІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО
§3. УТВЕРДЖЕННЯ
РІВНОПРАВ’Я: ВІД ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ГРОМАДЯНИНА ДО ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ
НАПОЛЕОНА
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ І ТВОРЧИХ РОБІТ
Ãðîìàäÿíñüêå ðіâíîïðàâ’ÿ – ðіâíîïðàâ’ÿ ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì íåçàëåæíî âіä їõíüîї ðàñè, íàöіîíàëüíîñòі, ñòàòі, ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ, ñòàíîâèùà
â ñóñïіëüñòâі, ðåëіãіéíèõ і ïîëіòè÷íèõ ïåðåêîíàíü. Ðіâíîïðàâíіñòü ðîáèòü
àêöåíò íà ïðàâàõ ëþäèíè. Ïðåäìåòîì îñîáëèâîї óâàãè є çàêîíîäàâ÷èé çàõèñò ïðàâ і ðіâíèé äîñòóï óñіõ ãðîìàäÿí äî ïðàâîâîї ñèñòåìè.
Ðіâíіñòü ïåðåä çàêîíîì ïåðåäáà÷àє îäíàêîâèé îáîâ’ÿçîê ãðîìàäÿí äîòðèìóâàòèñÿ çàêîíó і ðіâíå ñòàâëåííÿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ äî ðіçíèõ
ïîðóøíèêіâ îäíèõ і òèõ ñàìèõ íîðì. Îñòàííє òіñíî ïîâ’ÿçàíå ç ïðèíöèïîì âåðõîâåíñòâà ïðàâà, îñêіëüêè âèìàãàє, ùîá çàêîíè ñòîñóâàëèñÿ òèõ,
õòî їõ âèäàє і õòî âîëîäіє âåðõîâíîþ âëàäîþ. Ïðàâîñóääÿ íå ïîâèííî áðàòè äî óâàãè ïîõîäæåííÿ, âëàäó, çàáåçïå÷åíіñòü àáî ñóñïіëüíå ñòàíîâèùå
îñіá. Þðèñäèêöіÿ ñóäіâ, ÿêі âèíîñÿòü ïîñòàíîâè ó ñïðàâàõ ïåðåñі÷íèõ ãðîìàäÿí, ïîâèííà ïîøèðþâàòèñÿ íà âñіõ ãðîìàäÿí.
Âèçíà÷òå îñíîâíі îçíàêè ïîíÿòòÿ «ãðîìàäÿíñüêå ðіâíîïðàâ’ÿ».

«Пани нам здаються величними тільки тому, що ми перед ними на колінах. Так
підведіться!»
і
– ці слова друкувалися під заголовком кожного номера газети «Паризька революція». «Вкоротимо гігантів, принижених зробимо грандами, зросту
одного усі», – співали парижани в 1789 р.

Äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà 1789 ð. – ÷è íå íàéâàæëèâіøèé
äîêóìåíò Âåëèêîї ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії, ùî âèçíà÷àє ïðàâà ëþäèíè òà
íàãîëîøóє íà їõíüîìó àáñîëþòíîìó ïðіîðèòåòі.
Äåêëàðàöіÿ áóëà ïðèéíÿòà Íàöіîíàëüíèìè çáîðàìè 26 ñåðïíÿ 1789 ð.
Â її îñíîâó ïîêëàäåíî êîíöåïöіþ ðіâíîïðàâ’ÿ і ñâîáîäè, ùî íàëåæàòü êîæíіé ëþäèíі âіä íàðîäæåííÿ. Ïðèðîäíèìè ïðàâàìè ëþäèíè áóëî ïðîãîëî42
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øåíî: ïðàâî íà ñâîáîäó, ïðàâî íà âëàñíіñòü, ïðàâî íà áåçïåêó і ïðàâî íà ñïðîòèâ
ïðèãíîáëåííþ.
Öÿ Äåêëàðàöіÿ çàçíàëà âïëèâó ïîïåðåäíüîãî äîñâіäó â ãàëóçі ïðàâ і ñâîáîä
ëþäèíè (çîêðåìà, àíãëîñàêñîíñüêèõ òðàäèöіé ó ñêëàäàííі òà ïðèéíÿòòі Áіëëіâ
ïðî ïðàâà, Äåêëàðàöії íåçàëåæíîñòі ÑØÀ
1776 ð., Êîíñòèòóöії ÑØÀ 1787 ð. òîùî).
Àâòîðè ôðàíöóçüêîї Äåêëàðàöії (Ëàôàéєò, Ìіðàáî, Ìóíüє, Äþïîð) äî ïðèðîäíèõ
ïðàâ ëþäèíè âêëþ÷èëè ñâîáîäó, âëàñíіñòü, áåçïåêó, îïіð ãíîáëåííþ. Ïîñòàâèâøè íà ïåðøå ìіñöå â ïåðåëіêó ïðèðîäíèõ ïðàâ ëþäèíè ñâîáîäó і âëàñíіñòü,
Äåêëàðàöіÿ âòіëèëà âіäîìó äóìêó Âîëüòåðà: «Ñâîáîäà і âëàñíіñòü – îñü êðèê
ïðèðîäè».
Її òåêñò ñêëàäàєòüñÿ ç êîðîòêîãî
âñòóïó, ó ÿêîìó çàÿâëÿєòüñÿ, ùî єäèíèДекларація прав людини
і громадянина 1789 р.
ìè ïðè÷èíàìè ñóñïіëüíèõ ëèõ і ïñóâàííÿ
óðÿäіâ є íåçíàííÿ, çàáóòòÿ àáî çíåâàæåííÿ ïðèðîäíèõ, íåâіä÷óæóâàíèõ і ñâÿùåííèõ ïðàâ ëþäèíè, òà 17 ñòàòåé, ùî
ìіñòÿòü â ñîáі, ãîëîâíèì ÷èíîì, äâі îñíîâíі іäåї – іíäèâіäóàëüíîї ñâîáîäè
і íàðîäîâëàääÿ.

1. Люди народжуються і залишаються вільними й рівними у правах; суспільні
відмінності можуть ґрунтуватися лише на основі загальної користі.
2. Метою кожного політичного об’єднання
2
б’
є збереження
б
природних і невід’ємних
’
прав людини; цими правами є свобода, власність, безпека і опір гніту.
3. Джерело всього суверенітету бере свій початок в нації; жодна група, жодна
особа не може здійснювати владу, яка прямо не витікає з нього.
4. Свобода полягає у праві робити все, що не є шкідливим для інших; таким чином,
здійснення природних прав кожної людини має лише такі межі, які забезпечують
іншим членам суспільства користування такими самими правами; такі межі можуть
бути визначені лише законом.
5. Закон може забороняти лише ті дії, які є шкідливими для суспільства. Все, що
не заборонено законом, те дозволено, і ніхто не може бути примушений робити
те, що законом не передбачено.
6. Закон є вираженням загальної волі; всі громадяни мають право брати участь
особисто або через своїх представників у його створенні; повинен бути рівним
для всіх, захищає він чи карає. Усі громадяни, як рівні перед ним, однаковою
мірою допускаються до всіх державних посад, місць і служб, відповідно до їхніх
здібностей і без розрізнення іншого, ніж на основі чеснот і обдарованості.
7. Жодна людина не може бути обвинувачена, заарештована або затримана,
крім випадків, визначених законом, і відповідно до форм, передбачених ним.
Той, хто домагається видання свавільних наказів, сприяє їх виданню, виконує
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8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

їх, або той, на чию вимогу вони виконуються, повинен бути покараний; але
кожний громадянин, викликаний чи затриманий на виконання закону, мусить
негайно коритися; він є винним, якщо чинить опір.
Закон може встановлювати лише ті покарання, які безумовно і очевидно необхідні; ніхто не може бути покараний інакше, ніж на підставі закону, ухваленого
та обнародуваного до вчинення злочину і правомірно застосованого.
Оскільки кожна людина вважається невинуватою, доки її не визнано винною,
то в разі необхідності застосування арешту будь-яка надмірна суворість
для забезпечення охорони особи обвинуваченого повинна суворо каратися
законом.
Ніхто не може зазнавати утисків через свої переконання, навіть релігійні, якщо
їх вираження не порушує громадського порядку, встановленого законом.
Вільний обмін думками і переконаннями є одним з найцінніших прав людини.
Як наслідок, кожен громадянин може вільно висловлюватись, писати і друкувати, але підлягає відповідальності за зловживання цією свободою у випадках,
передбачених законом.
Забезпечення прав людини і громадянина передбачає необхідність застосування публічної сили; тому така сила встановлюється для блага усіх, а не в
приватних інтересах тих, кому вона довірена.
Для утримання публічної сили і витрат на управління обов’язковим є загальний
податок; він повинен стягуватись однаковою мірою з усіх громадян відповідно
до їхніх статків.
Громадяни мають право встановлювати самостійно або через своїх представників необхідність державного податку, вільно погоджуватись на його стягнення,
наглядати за його використанням і визначати його частку, розмір, порядок
сплати і тривалість.
Суспільство має право вимагати від кожного представника влади звітування
про його управлінську діяльність.
Усяке суспільство, у якому не забезпечуються гарантії прав або не проведено
розподілу влад, не має конституції взагалі.
Оскільки власність є священним і непорушним правом, ніхто не може бути
позбавлений її інакше, ніж у разі законно встановленої суспільної необхідності
і за умови справедливого і попереднього відшкодування.

Ïðîàíàëіçóéòå äîêóìåíò. Ïðî ÿêі öіííîñòі іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà
éäåòüñÿ â íüîìó? Âèêîðèñòîâóþ÷è òåêñò, íàçâіòü їõ.

Äåêëàðàöіÿ 1789 ð. âïëèíóëà íà ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ «ñòàðîãî ðåæèìó» â óñüîìó ñâіòі, íà ïîâñþäíå âèçíàííÿ òà çàõèñò ïðàâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà, íàáóâøè âñåñâіòíüîãî çâó÷àííÿ, і ñòàëà ïðèêëàäîì îíîâëåííÿ òà
ãóìàíіçàöії ñóñïіëüíèõ і äåðæàâíèõ ïîðÿäêіâ.
Äåêëàðàöіÿ і äî ñüîãîäíі є îñíîâîþ ôðàíöóçüêîãî êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà. Âîíà ïіäòâåðäæåíà ÷èííîþ ôðàíöóçüêîþ Êîíñòèòóöієþ 4 æîâòíÿ
1958 ð. Óñі çàêîíè òà íîðìàòèâíі àêòè, ÿêі íå óçãîäæóâàëèñÿ іç ïðèíöèïàìè Äåêëàðàöії, áóëî ñêàñîâàíî.

«Моя правдива слава полягає не в тому, що я виграв сорок битв; Ватерлоо затьмарить у пам’яті нащадків інші перемоги... Але що не забудеться і буде жити
вічно, так це мій Цивільний кодекс», – наголошував Наполеон.
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Êîäåêñ Íàïîëåîíà
(îôіöіéíî – Öèâіëüíèé
êîäåêñ Ôðàíöії) –
êîäåêñ öèâіëüíîãî ïðàâà
Ôðàíöії, ðîçðîáëåíèé
ãðóïîþ þðèñòіâ ïіä ÷àñ
ïðàâëіííÿ Íàïîëåîíà
Áîíàïàðòà.

Цивільний кодекс
Франції 1804 р.

Öèâіëüíèé êîäåêñ çàêðіïèâ çàâîþâàííÿ Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії, ïîêëàâ
ïî÷àòîê åðі êîäèôіêàöії ïðàâà â Єâðîïі і ñòàâ ôóíäàìåíòîì ðîìàíñüêîї
öèâіëüíî-ïðàâîâîї òðàäèöії. Ïіä ÷àñ éîãî ðîçðîáêè îñîáëèâà óâàãà çâåðòàëàñÿ íà ÷іòêіñòü і íåñóïåðå÷íіñòü ôîðìóëþâàíü. Ìіñòèòü ôóíäàìåíòàëüíі
ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâî ïðèâàòíîї âëàñíîñòі, âіäøêîäóâàííÿ çáèòêіâ, äîãîâіðíå ïðàâî òà іí. Çíà÷íà êіëüêіñòü ñòàòåé Êîäåêñó çà 200 ðîêіâ æîäíîãî
ðàçó íå çìіíþâàëàñÿ.
Êîäèôіêàöіÿ – öå âèä ñèñòåìàòèçàöії çàêîíîäàâñòâà, ÿêèé ïåðåäáà÷àє çìіñòîâíó
ïåðåðîáêó (óñóíåííÿ ðîçáіæíîñòåé і ïðîòèðі÷, ñêàñóâàííÿ çàñòàðіëèõ íîðì) íîðìàòèâíî ïðàâîâèõ àêòіâ òà ñòâîðåííÿ íîâîãî ñèñòåìàòèçîâàíîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà. Êîäåêñ є íàéáіëüø óæèâàíèì âèäîì êîäèôіêîâàíîãî àêòà. Âіí ìàє
ñòðóêòóðíèé ðîçïîäіë íà ÷àñòèíè, ðîçäіëè, ïіäðîçäіëè, ñòàòòі, ÿêі ïåâíîþ ìіðîþ
âіäîáðàæàþòü çìіñò òієї ÷è іíøîї ãàëóçі çàêîíîäàâñòâà. Êîäåêñ ñêëàäàâñÿ ç
2281 ñòàòòі é çàìіíèâ ñîáîþ áëèçüêî 12 òèñ. àêòіâ, óõâàëåíèõ ó ðîêè ðåâîëþöії.

Êîäèôіêàöіéíà êîìіñіÿ Äåðæàâíîї ðàäè (Ôðàíñóà Òðîíøå, Ôåëіêñ Áіãî
äå Ïðåàìåíüî, Æàí Ïîðòàëіñ і Æàê Ìàâàëü), ðîçðîáëÿþ÷è êîäåêñ, ñòâîðèëà
òâîð÷ó êîìïіëÿöіþ ç ðèìñüêîãî ïðàâà, ôðàíöóçüêèõ ïðàâîâèõ çâè÷àїâ,
êîðîëіâñüêèõ îðäîíàíñіâ, ðåâîëþöіéíèõ çàêîíіâ і ñóäîâîї ïðàêòèêè ñòàðèõ ïàðëàìåíòіâ, à òàêîæ íà îñíîâі àíàëіçó þðèäè÷íèõ òåîðіé іíøèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí. Êîäåêñ ñêàñóâàâ óñå ïîïåðåäíє öèâіëüíå çàêîíîäàâñòâî,
ãàðàíòóâàâ öèâіëüíі ñâîáîäè, âêëþ÷àþ÷è ñâîáîäó âіðîñïîâіäàííÿ, і çàêðіïèâ ðіâíіñòü óñіõ ïåðåä çàêîíîì.
Îðäîíàíñ – óêàç êîðîëÿ àáî іíøå ðіøåííÿ ó Ôðàíöії, ùî ìàє ñèëó çàêîíó.
ßê âè ââàæàєòå, ó ÷îìó ïîëÿãàє ñóòòєâà âіäìіííіñòü ìіæ êîäåêñîì і îðäîíàíñîì?

Êîäåêñ ñêëàäàâñÿ ç òðüîõ êíèã. Ïåðøà âêëþ÷àëà ñòàòòі ïðî ãðîìàäÿíñòâî, àêòè öèâіëüíîãî ñòàíó, ñіìåéíå ïðàâî òà îïіêóíñòâî. Äðóãà ðåãóëþâàëà âіäíîñèíè âëàñíîñòі. Òðåòÿ îïèñóâàëà ðіçíîìàíіòíі ñïîñîáè, ÿêèìè
íàáóâàєòüñÿ âëàñíіñòü.
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Êíèãà ïåðøà. Ïðî îñіá
Ñò. 7. Çäіéñíåííÿ öèâіëüíèõ ïðàâ íå çàëåæèòü âіä çäіáíîñòåé ãðîìàäÿíèíà…
Ñò. 8. Êîæåí ôðàíöóç êîðèñòóєòüñÿ öèâіëüíèìè ïðàâàìè.
Ñò. 144. ×îëîâіê äî äîñÿãíåííÿ ïîâíèõ 18 ðîêіâ і æіíêà äî äîñÿãíåííÿ
ïîâíèõ 15 ðîêіâ íå ìîæóòü óêëàñòè øëþá.
Ñò. 146. Íåìàє øëþáó, ÿêùî íåìàє çãîäè.
Ñò. 148. Ñèí, ÿêîìó íå âèïîâíèëîñÿ 25 ðîêіâ, äî÷êà, ÿêà íå äîñÿãëà
21 ðîêó, íå ìîæóòü óêëàñòè øëþá áåç çãîäè їõíіõ áàòüêà і ìàòåðі…
Ñò. 194. Íіõòî íå ìîæå âèìàãàòè âèçíàííÿ çà íèì çâàííÿ ÷îëîâіêà і
âèçíàííÿ öèâіëüíèõ íàñëіäêіâ øëþáó, ÿêùî âіí íå íàäàñòü àêòà ïðî çäіéñíåííÿ øëþáó, âíåñåíîãî äî ðåєñòðó öèâіëüíîãî ñòàíó…
Ñò. 203. Ñàìèì ôàêòîì øëþáó ïîäðóææÿ ñïіëüíî óêëàäàє çîáîâ’ÿçàííÿ
ãîäóâàòè, óòðèìóâàòè і âèõîâóâàòè ñâîїõ äіòåé.
Ñò. 212. Ïîäðóææÿ çîáîâ’ÿçàíå äî âçàєìíîї âіðíîñòі, äîïîìîãè, ïіäòðèìêè.
Ñò. 371. Äіòè, ó áóäü-ÿêîìó âіöі, ïîâèííі âèÿâëÿòè ñâîїì áàòüêó і ìàòåðі ïîâàãó і ïîøàíó.
Ñò. 372. Äіòè çàëèøàþòüñÿ ïіä îïіêîþ áàòüêіâ äî äîñÿãíåííÿ ïîâíîëіòòÿ àáî äî çâіëüíåííÿ ç-ïіä îïіêè.
Ñò. 488. Ïîâíîëіòòÿ íàñòàє ïіñëÿ äîñÿãíåííÿ 21 ðîêó…
Êíèãà äðóãà. Ïðî ìàéíî і ïðî ðіçíі âèäîçìіíè âëàñíîñòі
Ñò. 516. Óñå ìàéíî є ðóõîìèì àáî íåðóõîìèì.
Ñò. 537. Ïðèâàòíі îñîáè ìàþòü ïðàâî âіëüíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì,
ÿêå їì íàëåæèòü…
Ñò. 538. Äîðîãè, øëÿõè і âóëèöі… ðі÷êè… áåðåãè… ïîðòè… і âçàãàëі âñі
÷àñòèíè ôðàíöóçüêîї òåðèòîðії, ÿêі íå ìîæóòü ñòàòè ïðåäìåòîì ïðèâàòíîї
âëàñíîñòі, ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê òàêі, ùî âõîäÿòü äî äåðæàâíîї âëàñíîñòі.
Ñò. 539. Óñå ìàéíî, íіêèì íå îñâîєíå і áåçãîñïîäàðíå, à òàêîæ ìàéíî
îñіá, ïîìåðëèõ áåç ñïàäêîєìöіâ, àáî ñïàäêè, ÿêі ïîêèíóòі, íàëåæàòü äî
äåðæàâíîї âëàñíîñòі.
Ñò. 543. Íà ìàéíî ìîæíà ìàòè àáî ïðàâî âëàñíîñòі, àáî ïðîñòå ïðàâî êîðèñòóâàííÿ, àáî ëèøå ïðàâî âèìàãàòè âèêîíàííÿ çåìåëüíèõ ïîâèííîñòåé.
Ñò. 544. Âëàñíіñòþ є ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ і ðîçïîðÿäæàòèñÿ ðå÷àìè
íàéáіëüø àáñîëþòíèì ÷èíîì…
Êíèãà òðåòÿ. Ïðî ðіçíі ñïîñîáè, ÿêèìè íàáóâàєòüñÿ âëàñíіñòü
Ñò. 711. Âëàñíіñòü íà ìàéíî îòðèìóєòüñÿ ÷åðåç ñïàäêóâàííÿ, ÷åðåç äàðóâàííÿ ìіæ æèâèìè, ïî çàïîâіòó і ÷åðåç çîáîâ’ÿçàííÿ.
Ñò. 725. Äëÿ òîãî ùîá óñïàäêîâóâàòè, ïîòðіáíî іñíóâàòè íà ìîìåíò âіäêðèòòÿ ñïàäêó…
Ñò. 893. Ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîїì ìàéíîì íà áåçâіäïëàòíіé ïіäñòàâі ìîæíà
ëèøå çà äîïîìîãîþ äàðóâàííÿ ìіæ æèâèìè àáî çà äîïîìîãîþ çàïîâіòó…
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Ñò. 1101. Äîãîâіð є óãîäà, çà äîïîìîãîþ ÿêîї îäíà àáî êіëüêà îñіá
çîáîâ’ÿçàëèñÿ ïåðåä іíøîþ îñîáîþ àáî ïåðåä êіëüêîìà îñîáàìè äàòè ùîíåáóäü, çðîáèòè ùî-íåáóäü àáî íå ðîáèòè ÷îãî-íåáóäü.
Ñò. 1108. ×îòèðè óìîâè є іñòîòíèìè äëÿ ÷èííîñòі óãîäè: çãîäà ñòîðîíè,
ÿêà çîáîâ’ÿçàëàñÿ; çäàòíіñòü óêëàñòè äîãîâіð; ïåâíèé ïðåäìåò, ùî ñòàíîâèòü çìіñò îáîâ’ÿçêó; äîçâîëåíà ïіäñòàâà çîáîâ’ÿçàííÿ.
Ñò. 1124. Íåçäàòíèìè äî óêëàäåííÿ äîãîâîðіâ є: íåïîâíîëіòíі; íåäієçäàòíі îñîáè, çàìіæíі æіíêè, ó âèïàäêàõ, çàçíà÷åíèõ ó çàêîíі.
Ñò. 1126. Ïðåäìåòîì äîãîâîðó є òå, ùî îäíà ñòîðîíà çîáîâ’ÿçàëàñÿ äàòè,
àáî òå, ùî îäíà ñòîðîíà çîáîâ’ÿçàëàñÿ çðîáèòè, àáî ÷îãî âîíà çîáîâ’ÿçàëàñÿ
íå ðîáèòè.
Ñò. 1134. Óãîäè, çàêîííî óêëàäåíі, çàéìàþòü ìіñöå çàêîíó äëÿ òèõ, õòî
їõ óêëàâ… Âîíè ìàþòü áóòè âèêîíàíі äîáðîñîâіñíî.
Ñò. 1710. Íàéìàííÿ ðîáîòè є äîãîâîðîì, çà ÿêèì îäíà ñòîðîíà çîáîâ’ÿçàëàñÿ çðîáèòè ùî-íåáóäü äëÿ іíøîї ñòîðîíè çà ïëàòíþ, ÿêà âèçíà÷àєòüñÿ
їõ óãîäîþ.
Ñò. 1780. Ìîæíà áðàòè íà ñåáå îáîâ’ÿçîê íàäàòè ñâîї ïîñëóãè ëèøå íà
òåðìіí àáî äëÿ âèêîíàííÿ ïåâíîї ñïðàâè.
Ïðîàíàëіçóéòå òåêñò. Ïîðіâíÿéòå çìіñò Äåêëàðàöії і îñíîâíèõ ïîëîæåíü
Êîäåêñó. Ïîÿñíіòü, ÷îìó âîíè âіäïîâіäàþòü ðіçíèì åòàïàì ðîçâèòêó іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà. Æàí-Æàê Ðóññî ïèñàâ: «Äëÿ ïîëіïøåííÿ ñóñïіëüíîãî
ñòàíîâèùà òðåáà, ùîá ó êîæíîãî áóëî äîñèòü і ùîá íі â êîãî íå áóëî íàäòî
áàãàòî». Ïîìіðêóéòå, ÷è áóëè Ðóññî òà Íàïîëåîí îäíîäóìöÿìè? Ñâîþ âіäïîâіäü ïîÿñíіòü.

Îñíîâíà ÷àñòèíà Êîäåêñó é äîñі çàëèøàєòüñÿ ÷èííîþ. Êîäåêñ Íàïîëåîíà âïëèíóâ íà ðîçðîáêó é êîäèôіêóâàííÿ öèâіëüíîãî ïðàâà â Єâðîïі (çîêðåìà, ó íіìåöüêèõ äåðæàâàõ, ùî ïіä ÷àñ íàïîëåîíіâñüêèõ âîєí áóëè ïіä
ôðàíöóçüêîþ îêóïàöієþ, à òàêîæ ó Ïîëüùі; ïіçíіøå â Áåëüãії, Іòàëії, Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі òà ôðàíöóçüêèõ êîëîíіÿõ).
Ïîìіðêóéòå, ÷îìó öі äîêóìåíòè ìàëè ìіæíàðîäíå çíà÷åííÿ.
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ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ
І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1815–1870)
СТАНОВЛЕННЯ
§4. ПОЧАТОК
ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
1. Промисловий переворот у країнах Західної Європи
Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò (ïðîìèñëîâà ðåâîëþöіÿ) – ïåðåõіä âіä ïåðåâàæíî
àãðàðíîї åêîíîìіêè äî іíäóñòðіàëüíîãî âèðîáíèöòâà, ùî õàðàêòåðèçóâàâñÿ
âïðîâàäæåííÿì ìàøèí і ìåõàíіçìіâ, ïàðîâèõ äâèãóíіâ, à òàêîæ óòâîðåííÿì
ñàìîñòіéíîї ìàøèíîáóäіâíîї ãàëóçі.
ãàëóçі
Іíäóñòðіàëіçàöіÿ (âіä ëàò. «ñòàðàííіñòü», «äіÿëüíіñòü») – ïðîöåñ ñòâîðåííÿ
âåëèêîãî ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà â óñіõ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñòâà.

Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò ÿê іñòîðè÷íèé ïðîöåñ âèçíà÷àâñÿ çàãàëüíèìè
íîðìàìè òà ïåâíèìè îñîáëèâîñòÿìè â êîæíіé êðàїíі. Ïåðøîþ éîãî çäіéñíèëà Âåëèêà Áðèòàíіÿ íàïðèêіíöі ÕVIII – ó ïåðøіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò.
Ñàìå òóò ñêëàëèñÿ âñі ïîòðіáíі äëÿ öüîãî óìîâè: âèãіäíå ãåîãðàôі÷íå ðîçòàøóâàííÿ (äîñòóïíі áåðåãè, âåëèêà êіëüêіñòü ðі÷îê, ñèðîâèííі ðåñóðñè),
íàÿâíіñòü ðèíêіâ çáóòó àíãëіéñüêèõ òîâàðіâ і ïàíóâàííÿ ó ñâіòîâіé òîðãіâëі, àãðàðíèé ïåðåâîðîò òà îáãîðîäæóâàííÿ, ïîëіòèêà ìåðêàíòèëіçìó é
ïðîòåêöіîíіçìó, ÿêó ïðîâîäèâ àíãëіéñüêèé óðÿä. Óñå öå çðîáèëî êðàїíó
ëіäåðîì ó ïåðåõîäі âіä òðàäèöіéíîãî äî іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà.
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У 1844 р. німецький публіцист Ф. Енгельс так охарактеризував промислові досягнення Великої Британії: «Шістдесят–вісімдесят років тому вона була країною, схожою на інші: з маленькими містами, нерозвинутою промисловістю. Тепер ця країна
неподібна до жодної з них: зі столицею, населення якої становить 2,5 млн осіб, великими фабричними містами та індустрією, що постачає весь світ своєю продукцією».
Âèêîðèñòîâóþ÷è ïіäðó÷íèê, äîáåðіòü ôàêòè, ùî ïіäòâåðäæóþòü öі ïåðåòâîðåííÿ.

Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò ðîçïî÷àâñÿ â òåêñòèëüíîìó âèðîáíèöòâі, ïîòіì
ïîøèðèâñÿ â ìåòàëóðãії, åíåðãåòèöі, òðàíñïîðòі é áóâ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé
ç òåõíі÷íèìè âèíàõîäàìè.
Ó 1733 ð. àíãëіéñüêèé ìåõàíіê Äæ. Êåé óäîñêîíàëèâ òêàöüêèé âåðñòàò
«ëåòþ÷èì ÷îâíèêîì». Âèíàõіäíèê Äæ. Õàðãðіâñ ó 1765 ð. ñòâîðèâ ìåõàíі÷íó ïðÿäêó «Äæåííі», ÿêó ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè íà âèðîáíèöòâі.
Â îñòàííіé òðåòèíі XVIII ñò. Ñ. Êðîìïòîí ñêîíñòðóþâàâ ìþëü-ìàøèíó,
ÿêà áàçóâàëàñÿ íà ïðèíöèïàõ ðîáîòè ïðÿäêè «Äæåííі», àëå äàâàëà òîíêó
é ìіöíó áàâîâíÿíó ïðÿæó. Çàâäÿêè öüîìó Âåëèêà Áðèòàíіÿ ïî÷àëà ïîñòà÷àòè äåøåâі òà ÿêіñíі òêàíèíè â óñі êðàїíè ñâіòó. Ó 1792 ð. Å. Êàðòðàéò
çàïàòåíòóâàâ ìåõàíі÷íèé òêàöüêèé âåðñòàò, ùî çàìіíþâàâ ðîáîòó 40 òêà÷іâ.
Çãîäîì ó Ôðàíöії áóëî âèíàéäåíî âåðñòàòè äëÿ âèãîòîâëåííÿ øîâêîâèõ
і ëüíÿíèõ òêàíèí, âіäêðèòî ìåòîä їõ âіäáіëþâàííÿ é ñïîñîáè ôàðáóâàííÿ.
Êëþ÷îâå çíà÷åííÿ â іñòîðії ïðîìèñëîâîñòі ìàëè âèíàõîäè øîòëàíäöÿ
Äæ. Óàòòà. Ó 1769 ð. âіí ñòâîðèâ ïåðøèé ïàðîâèé äâèãóí, ÿêèé ïіñëÿ
áàãàòüîõ óäîñêîíàëåíü ïåðåòâîðèâ íà óíіâåðñàëüíó ïàðîâó ìàøèíó ïîäâіéíîї äії. Öå äàëî çìîãó øèðîêî âèêîðèñòîâóâàòè âóãіëëÿ ÿê îñíîâíå
ïàëèâî, ëіêâіäóâàëî çàëåæíіñòü âіä íàÿâíîñòі äæåðåë âîäè, äîçâîëèëî ðîçìіùóâàòè ôàáðèêè òà çàâîäè â áóäü-ÿêіé ìіñöåâîñòі. Ïàðîâі ìàøèíè àêòèâíî
ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòè â ðіçíèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòі, і їõíÿ êіëüêіñòü
òà ïîòóæíіñòü ïîñòіéíî çðîñòàëè. ßêùî â 1800 ð. â Àíãëії íàëі÷óâàëîñÿ
320 ïàðîâèõ ìàøèí, òî íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. – 15 òèñ.
Âèíàõіä Äæ. Óàòòà ñïðèÿâ çìіíàì ó çàñîáàõ òðàíñïîðòóâàííÿ òà çâ’ÿçêó.
Ó ïåðåäîâèõ êðàїíàõ áóëî ïðîêëàäåíî ìåðåæі øîñåéíèõ äîðіã, çáóäîâàíî
êàíàëè, ñêîíñòðóéîâàíî ìåõàíі÷íі òðàíñïîðòíі çàñîáè. Çîêðåìà, ó 1807 ð.
àìåðèêàíåöü Ð. Ôóëòîí ïîáóäóâàâ ïåðøèé ïàðîïëàâ. Àíãëієöü Äæ. Ñòåôåíñîí
ó 1820-õ ðîêàõ ñêîíñòðóþâàâ ïàðîâîç, ÿêèé áóëî âèêîðèñòàíî íà ïåðøіé
ó ñâіòі çàëіçíèöі çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ Äàðëіíãòîí–Ñòîêòîí. 27 âåðåñíÿ
1825 ð. ïîòÿã çäіéñíèâ ïåðøèé ðåéñ. Âіí ðóõàâñÿ çі øâèäêіñòþ 8 êì/ãîä
і âіç 600 ïàñàæèðіâ òà 12 âàãîíіâ âóãіëëÿ. Ïіñëÿ òîãî ó Âåëèêіé Áðèòàíії,
à ïîòіì і ïî âñіé Єâðîïі ðîçãîðíóëîñÿ çàëіçíè÷íå áóäіâíèöòâî.
Âàæëèâèì íàïðÿìîì ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó ñòàëî âäîñêîíàëåííÿ
ìåòàëóðãіéíîãî ïðîöåñó. Ùå â 1735 ð. àíãëієöü À. Äåðáі äëÿ îòðèìàííÿ
ÿêіñíîãî ÷àâóíó ïî÷àâ âèïëàâëÿòè çàëіçíó ðóäó ðàçîì іç êàì’ÿíèì âóãіëëÿì,
çàìіñòü äåðåâíîãî. Ç òîãî ÷àñó âèãîòîâëåííÿ ÷àâóíó âіäáóâàëîñÿ â äîìåííèõ
ïå÷àõ íà êîêñі.
Ðåâîëþöіéíèì âèíàõîäîì ñòàâ òîêàðíèé âåðñòàò àíãëіéñüêîãî ìåõàíіêà
Ã. Ìîäñëі, ÿêèé òî÷íî íàðіçàâ ãâèíòè é ãàéêè. Íà éîãî îñíîâі áóëî ñòâîðåíî é іíøі ìîäåëі ìåòàëîîáðîáíèõ âåðñòàòіâ, ùî äàëî çìîãó íàëàãîäèòè
ìàñîâå âèðîáíèöòâî ìàøèí ìàøèíàìè.
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Îòæå, ïðîìèñëîâà ðåâîëþöіÿ ðîçïî÷àëàñÿ â îñòàííіé òðåòèíі XVIII ñò.
ó Âåëèêіé Áðèòàíії, îõîïèëà Ôðàíöіþ, Íіìå÷÷èíó, Áåëüãіþ òà іíøі єâðîïåéñüêі êðàїíè і â öіëîìó çàâåðøèëàñÿ â 1860–1880-õ ðîêàõ. Âîíà ñòâîðèëà
åêîíîìі÷íі ïåðåäóìîâè äëÿ óòâåðäæåííÿ іíäóñòðіàëüíîї öèâіëіçàöії.
Âèçíà÷òå ñóòíіñòü òà çíà÷åííÿ ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó.

2. Початок становлення
індустріального суспільства
Ïðîìèñëîâà ðåâîëþöіÿ ñïðè÷èíèëà çìіíè â óñіõ ñôåðàõ ñóñïіëüíîãî
æèòòÿ é áóëà ïåðåëîìíèì åòàïîì ó ôîðìóâàííі іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà. Ðóøієì åêîíîìіêè ñòàâ êàïіòàë. Ó ñîöіàëüíîìó ïëàíі ãîëîâíó ðîëü
ïî÷àëè âіäіãðàâàòè ëþäè íàéìàíîї ïðàöі é ïіäïðèєìöі. Ç’ÿâèëèñÿ íîâі
âåðñòâè íàñåëåííÿ, ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ ïîєäíóâàëè â ñîáі ðèñè ïðàöіâíèêіâ
òà âëàñíèêіâ (íàïðèêëàä, ôåðìåðè, òîðãîâöі).
Êàïіòàë – óñå òå, ùî âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ âèðîáíèöòâà, àëå áåçïîñåðåäíüî
íå ñïîæèâàєòüñÿ â íüîìó. Òàêîæ öå ãðîøі, ÿêі ïіäïðèєìöі âêëàäàëè â ðîçâèòîê
ñâîєї ñïðàâè ç ìåòîþ îòðèìàòè ïðèáóòîê.

Ñòàíîâëåííÿ ñòðóêòóðè іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà ìàëî ñâîї ïåðåâàãè òà íåäîëіêè. ×àñòî ïåðâіñíå íàêîïè÷åííÿ êàïіòàëіâ ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ìіçåðíîþ îïëàòîþ ïðàöі é ïîãіðøåííÿì æèòòєâîãî ðіâíÿ îñíîâíîї
ìàñè íàñåëåííÿ. Òàê, ó ÕVIII – ïåðøіé òðåòèíі ÕІÕ ñò. ó Âåëèêіé Áðèòàíії, Ôðàíöії, Áåëüãії òà Íіìå÷÷èíі ÷àñòêà æåáðàêіâ ó ñåðåäíüîìó
ñòàíîâèëà âіä 10 äî 20 % óñіõ æèòåëіâ. Ïðîòå çà ðîêè ïðîìèñëîâîãî
ïåðåâîðîòó çàãàëüíèé ðіâåíü äîáðîáóòó ìåøêàíöіâ Єâðîïè â öіëîìó çðіñ.
Іç ñåðåäèíè ÕІÕ ñò. çíà÷íî çáіëüøèëèñÿ âèäàòêè íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ,
îñâіòó òà íàóêó.
Çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîãіé òà ðîçâèòîê êàïіòàëіñòè÷íèõ âіäíîñèí
ñòèìóëþâàëè ðîçãîðòàííÿ ìàñøòàáíîãî ïðîöåñó óðáàíіçàöії. Ïіä êіíåöü
ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó â ìіñòàõ ïðîæèâàëî áëèçüêî 40 % єâðîïåéöіâ.
Âåëèêà Áðèòàíіÿ ïåðåòâîðèëàñÿ íà êðàїíó ìіñò і ôàáðè÷íèõ ïîñåëåíü,
à Ëîíäîí ñòàâ íàéáіëüøèì íàñåëåíèì ïóíêòîì ó ñâіòі.
Óðáàíіçàöіÿ (âіä ëàò. «ìіñüêèé») – ïðîöåñ øâèäêîãî çðîñòàííÿ ñòàðèõ і ïîÿâè
íîâèõ ìіñò, çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі çîñåðåäæåíîãî â íèõ íàñåëåííÿ, ôîðìóâàííÿ
é ïîøèðåííÿ ìіñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Âîäíî÷àñ ïðîãðåñ ó ïðîìèñëîâîñòі òà çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ ìіñò çáіëüøóâàëè ïîïèò íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ùî, ñâîєþ ÷åðãîþ, ïðèñêîðèëî
ïåðåõіä ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äî ðèíêîâèõ âіäíîñèí.
Ðàçîì іç òèì ðîçâèòîê òðàíñïîðòó, çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìàöії òà çâ’ÿçêó
ñïðèÿâ ôîðìóâàííþ íîâîї êîìóíіêàòèâíîї êóëüòóðè ñóñïіëüñòâà. Âіäáóâàëèñÿ
çìіíè ó ñâіòîñïðèéíÿòòі òà ìèñëåííі ëþäåé. Ñåðåä åòè÷íèõ òà öіííіñíèõ
îðієíòèðіâ äëÿ єâðîïåéöÿ ïåðøі ìіñöÿ ïî÷èíàþòü çàéìàòè äіëîâі ÿêîñòі,
ïðàêòè÷íà äîöіëüíіñòü, ïðàãíåííÿ óñïіõó, à âàæëèâèìè ñîöіàëüíèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè îñîáè ñòàþòü ïðîôåñіîíàëіçì, ðіâåíü êâàëіôіêàöії òà
çàòðåáóâàíіñòü ó âèðîáíèöòâі.
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Âèçíà÷òå îñíîâíі îçíàêè іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà. ×è є ñåðåä íèõ òàêі,
ùî õàðàêòåðíі äëÿ ñüîãîäåííÿ?

Îäíàê ïåðåõіä âіä òðàäèöіéíîãî äî іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà â ðіçíèõ
êðàїíàõ Єâðîïè âіäáóâàâñÿ íåîäíàêîâî. Íèíі âèäіëÿþòü äâі îñíîâíі ìîäåëі
öüîãî ïðîöåñó.
Çà ïåðøîþ ìîäåëëþ ðîçâèâàëèñÿ Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ãîëëàíäіÿ, Áåëüãіÿ,
Ôðàíöіÿ òà Øâåéöàðіÿ. Ó öèõ êðàїíàõ ìîäåðíіçàöіÿ âіäáóâàëàñÿ çàêîíîìіðíî é åâîëþöіéíî.
Іíøà ìîäåëü áóëà õàðàêòåðíà äëÿ Íіìå÷÷èíè, Іòàëії, Àâñòðії òà Ðîñії. Òóò
â óòâåðäæåííі êàïіòàëіñòè÷íèõ âіäíîñèí çíà÷íó ðîëü âіäіãðàâàëà äåðæàâà.
Âîíà «çãîðè» іíіöіþâàëà ðåôîðìè é íàìàãàëàñÿ êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ
іíäóñòðіàëіçàöії.
ßêà іç âêàçàíèõ âèùå ìîäåëåé ôîðìóâàííÿ іíäóñòðіàëüíîї åêîíîìі÷íîї ñèñòåìè,
íà âàøó äóìêó, áóëà åôåêòèâíіøîþ? Âіäïîâіäü îáґðóíòóéòå.

3. Основні суспільно-політичні течії
Êîíñåðâàòèçì, ëіáåðàëіçì і ñîöіàëіçì – ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íі òå÷ії, ÿêі
íàìàãàëèñÿ ïîÿñíèòè çìіíè, ùî âіäáóâàëèñÿ ïіä ÷àñ ïåðåõîäó âіä òðàäèöіéíîãî ñóñïіëüñòâà äî іíäóñòðіàëüíîãî.
Êîíñåðâàòèçì
Â іñòîðè÷íіé ëіòåðàòóðі іñíóє êіëüêà âàðіàíòіâ ïîÿñíåííÿ òåðìіíà «êîíñåðâàòèçì». Îñü äåÿêі ç íèõ:
à) êîíñåðâàòèçì (âіä ëàò. conservo – «îõîðîíÿþ», «çáåðіãàþ») – òåîðіÿ,
ïðàêòèêà, ùî íàìàãàєòüñÿ ïîєäíàòè ïðîãðåñ ó ñóñïіëüñòâі çі çáåðåæåííÿì
òðàäèöіéíèõ öіííîñòåé – ñіì’ї, ïðàâîïîðÿäêó, ïðàöі, ìîðàëі, ïàòðіîòèçìó,
çàêîíó, ñâîáîäè òîùî. Â åêîíîìіöі çàõèùàє ïðèíöèï ïðîòåêöіîíіçìó;
á) êîíñåðâàòèçì – ñóêóïíіñòü ðіçíîìàíіòíèõ іäåéíî-ïîëіòè÷íèõ òå÷іé,
ùî ñïèðàþòüñÿ íà іäåþ òðàäèöіé òà ñïàäêîєìíîñòі â ñîöіàëüíîìó і êóëüòóðíîìó æèòòі. Äëÿ êîíñåðâàòèçìó õàðàêòåðíі ïðèõèëüíіñòü äî іñíóþ÷èõ
òà óñòàëåíèõ ñîöіàëüíèõ ñèñòåì і íîðì, íåïðèéíÿòòÿ ðåâîëþöіé і ðàäèêàëüíèõ ðåôîðì, îáñòîþâàííÿ åâîëþöіéíîãî îðãàíі÷íîãî ðîçâèòêó;
â) êîíñåðâàòèçì є ôіëîñîôієþ ñòàáіëüíîñòі ÿê óìîâè íîðìàëüíîãî
ôóíêöіîíóâàííÿ ñóñïіëüñòâà, ïîâàæàííÿ òðàäèöіé, çâ’ÿçêó ãåíåðàöіé (ïîêîëіíü), íàñëіäóâàííÿ ÷åñíîò і öіííîñòåé áóòòÿ;
ã) êîíñåðâàòèçì, íà âіäìіíó âіä ëіáåðàëüíîї ÷è ñîöіàëіñòè÷íîї іäåîëîãії,
íіêîëè íå áóâ ïîëіòè÷íèì ó÷åííÿì, ñêîðіøå, öå ñêëàä ìèñëåííÿ, ïî÷óòòіâ, ñïîñіá æèòòÿ.
Іäåîëîãіÿ êîíñåðâàòèçìó ñôîðìóâàëàñÿ ÿê ðåàêöіÿ íà «ñòðàõіòòÿ Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії» (çíàìåíèòèé ïàìôëåò Åäìóíäà Áåðêà, 1790). Êðіì
Áåðêà, âíåñîê ó ñòàíîâëåííÿ êîíñåðâàòèçìó çðîáèëè ôðàíöóçüêèé єçóїò
Æîçåô äå Ìåñòð (1753–1821), àíãëіéñüêèé ôіëîñîô Òîìàñ Ãîááñ (1588–
1679) і àâñòðіéñüêèé êàíöëåð Êëåìåíò Ìåòòåðíіõ (1773–1859).
Óêàæіòü, ÿêå ç íàâåäåíèõ âèçíà÷åíü âè ïîäіëÿєòå. Âèêîðèñòîâóþ÷è çàïðîïîíîâàíó іíôîðìàöіþ, ñïðîáóéòå ñôîðìóëþâàòè ñâîє âèçíà÷åííÿ òåðìіíà «êîíñåðâàòèçì».
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Êîíñåðâàòîðè ïðàãíóëè çáåðåãòè іñíóþ÷і òðàäèöіéíі ôîðìè âëàäè,
îñíîâè ïðàâëіííÿ. Ïðè öüîìó ñëіä çàçíà÷èòè і òîé ôàêò, ùî âîíè íå çàïåðå÷óâàëè íåîáõіäíîñòі ðåôîðì, àëå íå ðàäèêàëüíèõ, à ïîìіðêîâàíèõ òà
ïîñòóïîâèõ. Ó öіëîìó êîíñåðâàòèçì õàðàêòåðèçóâàâñÿ òàêèìè ðèñàìè: òå,
ùî ìîæíà íå çìіíþâàòè, çìіíþâàòè íå òðåáà; ìóäðîñòі ïðåäêіâ і ìóäðîñòі
çâè÷àþ ïîòðіáíî âіääàâàòè ïåðåâàãó ïåðåä іíäèâіäóàëüíèì ñàìî÷èííèì
ðіøåííÿì і ñóäæåííÿì; áóäü-ÿêі äії ïîâèííі îöіíþâàòèñÿ íå çà íåãàéíèìè
íàñëіäêàìè, à çà âіääàëåíîþ ïåðñïåêòèâîþ. Ëþäèíà, íà äóìêó êîíñåðâàòîðіâ, íåäîñêîíàëà, і òîìó іñíóâàííÿ іäåàëüíîãî ñóñïіëüíîãî ïîðÿäêó íåìîæëèâå. Îäíàê çà ïðàâëіííÿ, ùî ñïèðàєòüñÿ íà òðàäèöіþ, çàâæäè ìîæëèâі,
íàâіòü ó íåäîñêîíàëîìó ñóñïіëüñòâі, ïîëіïøåííÿ. Êîíñåðâàòèâíі ïàðòії
âèñòóïàëè çà íåçìіííіñòü òà çìіöíåííÿ îñíîâíèõ «çàñàä ñóñïіëüñòâà» –
ñіì’ї, ïðàâîïîðÿäêó. Âîíè ìàëè ïіäòðèìêó íàéçàìîæíіøèõ âåðñòâ ñóñïіëüñòâà – ïіäïðèєìöіâ, çåìëåâëàñíèêіâ, âèùîãî ÷èíîâíèöòâà, à òàêîæ
÷àñòèíè ñåëÿíñòâà.
ßê âè îöіíþєòå ïîãëÿäè êîíñåðâàòîðіâ? ßêі ç íèõ çàïåðå÷óєòå?

Ëіáåðàëіçì
Ëіáåðàëіçì (âіä ëàò. liberr – «âіëüíèé») – öå ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íà òå÷іÿ,
ùî îá’єäíóє ïðèáі÷íèêіâ ïàðëàìåíòñüêîãî óñòðîþ òà ñâîáîäè ïіäïðèєìíèöòâà. Ëіáåðàëіçì âіääàє ïåðåâàãó êîíñòèòóöіéíîìó ïîðÿäêó, à íå àáñîëþòèçìó; ìіñöåâîìó ñàìîâðÿäóâàííþ, à íå öåíòðàëіçàöії âëàäè; ñâîáîäі îñîáè, à íå ïîëіöåéñüêîìó íàãëÿäîâі. Ïðîãîëîøóє ñêàñóâàííÿ ñòàíîâèõ ïðèâіëåїâ, ðіâíîìіðíèé ðîçïîäіë ïîäàòêіâ. Ëіáåðàëіçì є ïðîòèâíèêîì îáìåæåíü ñâîáîäè òîðãіâëі òà ñâîáîäè ïðàöі. Ãîëîâíèé ïðèíöèï ëіáåðàëіçìó:
æîäíà ëþäèíà íå ìîæå áóòè âèùà âіä іíøîї çà ñâîїì ïðàâîì. Îñîáèñòà
ñâîáîäà áàçóєòüñÿ íà åêîíîìі÷íіé íåçàëåæíîñòі, ÿêó çàáåçïå÷óþòü íåäîòîðêàííіñòü ïðèâàòíîї âëàñíîñòі, âіëüíèé ðèíîê і êîíêóðåíöіÿ.
Ëіáåðàëè âèñòóïàëè íà çàõèñò ïðàâ òà ñâîáîä îñîáèñòîñòі, ïðàâà ïðèâàòíîї âëàñíîñòі, ïðèâàòíîãî ïіäïðèєìíèöòâà, ñâîáîäè ñîâіñòі òà ïîëіòè÷íîї
äіÿëüíîñòі. Îäíієþ ç îñíîâíèõ äîêòðèí ëіáåðàëіâ áóëî çàñóäæåííÿ äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ ó ñôåðó áіçíåñó òà òîðãіâëі. Íà їõíþ äóìêó, äåðæàâà ìàëà
îáìåæóâàòèñÿ ôóíêöієþ çàáåçïå÷óâàòè ïðàâîïîðÿäîê, îáîðîíîçäàòíіñòü òà
çàõèñò êðàїíè, àëå íå âòðó÷àòèñÿ â її åêîíîìі÷íå æèòòÿ. Ëіáåðàëè ñòàëè
íàéâïëèâîâіøîþ ïîëіòè÷íîþ ñèëîþ ó ÑØÀ, Âåëèêіé Áðèòàíії òà äåÿêèõ
єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ. Їõíüîþ ñîöіàëüíîþ îïîðîþ, íàñàìïåðåä, áóëè ïіäïðèєìöі, ÷àñòèíà іíòåëіãåíöії, ðîáіòíèêіâ, ñëóæáîâöіâ. Âîíè ñòàëè ïîñëіäîâíèìè ïðèõèëüíèêàìè ñîöіàëüíèõ ðåôîðì, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîëіïøåííÿ
æèòòєâîãî ðіâíÿ íàñåëåííÿ, ëіêâіäàöіþ çàãðîçè ðåâîëþöіéíèõ ïîòðÿñіíü.
Òàêó ïîëіòèêó, ùî äіñòàëà íàçâó ëіáåðàëüíîãî ðåôîðìіçìó, ïіäòðèìóâàëè
äîñèòü øèðîêі êîëà ãðîìàäñüêîñòі ÿê ó єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ, òàê і ó ÑØÀ.
Ãîëîâíèìè ïîëіòè÷íèìè öіííîñòÿìè ëіáåðàëіçìó áóëè é çàëèøàþòüñÿ
іäåї ïðàâîâîї ðіâíîñòі ãðîìàäÿí, äîãîâіðíîї ïðèðîäè äåðæàâè, ïîëіòè÷íîãî
ïëþðàëіçìó (âіä ëàò. «ìíîæèííèé») і êîíñòèòóöіîíàëіçìó.
Äî âіäîìèõ ïðåäñòàâíèêіâ ëіáåðàëіçìó íàëåæàëè: áðèòàíñüêèé ôіëîñîô
Äæåðåìі Áåíòàì (1748–1832), ôðàíöóçüêèé ïóáëіöèñò Áåíæàìåí Êîíñòàí
(1767–1830), áðèòàíñüêèé ôіëîñîô Äæîí Ñòþàðò Ìіëëü (1806–1873).
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Âèêîðèñòîâóþ÷è çàïðîïîíîâàíó іíôîðìàöіþ, ñïðîáóéòå ñôîðìóëþâàòè ñâîє
òëóìà÷åííÿ òåðìіíà «ëіáåðàëіçì».

Ñîöіàëіçì
Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò ïðèâіâ äî äîêîðіííîї çìіíè â ñîöіàëüíіé ñòðóêòóðі єâðîïåéñüêîãî ñóñïіëüñòâà. Îäíієþ ç íàé÷èñëåííіøèõ âåðñòâ ñòàþòü
íàéìàíі ðîáіòíèêè, ÿêі, íà âіäìіíó âіä ðåìіñíèêіâ òà ñåëÿí, íå âîëîäіëè
çàñîáàìè âèðîáíèöòâà. Іñíóþ÷è òіëüêè çà ðàõóíîê ïðîäàæó ñâîєї ðîáî÷îї
ñèëè íà ðèíêó ïðàöі, íàéìàíі ðîáіòíèêè áóëè ïîñòіéíîþ æåðòâîþ öèêëі÷íîñòі ðèíêîâîї åêîíîìіêè. Âòðàòà ðîáîòè îçíà÷àëà âòðàòó áóäü-ÿêèõ çàñîáіâ äî іñíóâàííÿ ÿê äëÿ íèõ ñàìèõ, òàê і äëÿ їõíіõ ñіìåé. Òîìó ïðàãíåííÿ
çàáåçïå÷èòè âіäíîñíі ãàðàíòії ñâîєї ñîöіàëüíîї ñòàáіëüíîñòі ïîðîäèëî ìàñîâèé ðîáіòíè÷èé ðóõ, іäåîëîãієþ ÿêîãî ñòàâ ñîöіàëіçì (âіä ôðàíö.–
«ñóñïіëüíèé») – ó÷åííÿ ïðî ìîäåëü ñïðàâåäëèâîãî ñóñïіëüñòâà (òåðìіí
«ñîöіàëіçì» óæèâàâñÿ âіä 1830-õ ðîêіâ.). Ïåðøі òåîðåòè÷íі îáґðóíòóâàííÿ
ïîáóäîâè òàêîãî ñóñïіëüñòâà çðîáèëè áðèòàíñüêèé ôіëîñîô Ðîáåðò Îóåí
(1771–1858) òà ôðàíöóçüêі ôіëîñîôè Øàðëü Ôóð’є (1772–1837) і Êëîä
Ñåí-Ñіìîí (1760–1825).
Ñîöіàëіçì ÿâëÿâ ñîáîþ ñóêóïíіñòü òåîðіé, ùî ñòâåðäæóâàëè íå òіëüêè
áàæàíіñòü, à é ìîæëèâіñòü ëіêâіäàöії áóðæóàçíèõ ïîðÿäêіâ і âñòàíîâëåííÿ
íîâîãî ñóñïіëüñòâà, äå áóäå äîñÿãíóòî ñîöіàëüíó ðіâíіñòü ëþäåé. Ùîäî ïèòàííÿ ïðî ôîðìè âñòàíîâëåííÿ íîâîãî ñóñïіëüñòâà ñîöіàëіñòè ïîäіëÿëèñÿ
íà ïðèõèëüíèêіâ ìèðíîãî (ðåôîðìàòîðñüêîãî) òà ïðèõèëüíèêіâ íàñèëüíèöüêîãî (ðåâîëþöіéíîãî) øëÿõіâ. Íåçâàæàþ÷è íà öі âіäìіííîñòі, ñïіëüíèì äëÿ òâîðöіâ ñîöіàëіçìó áóëî ãëèáîêå іäåéíå ïåðåêîíàííÿ, íåïîðóøíà
âіðà ó ñâіòëå ìàéáóòíє ëþäñòâà. Ñîöіàëіñòè ïðàãíóëè çàìіíè áóðæóàçíîãî ñóñïіëüñòâà íîâèì ñóñïіëüñòâîì ñîöіàëüíîї ñïðàâåäëèâîñòі – ñîöіàëіçìîì, ó ÿêîìó áóäå ëіêâіäîâàíî ïðèâàòíó âëàñíіñòü íà çàñîáè âèðîáíèöòâà
òà éîãî ðåçóëüòàòè, äå âëàäà íàëåæàòèìå òðóäÿùèì і äіÿòèìå ïðèíöèï
«âіä êîæíîãî çà çäіáíîñòÿìè і êîæíîìó – çà ïðàöåþ». Ñîöіàëüíîþ îïîðîþ
ñîöіàëіñòіâ áóëè íàéìàíі ðîáіòíèêè, ñіëüñüêèé ïðîëåòàðіàò, ðàäèêàëüíî
íàëàøòîâàíà ìîëîäü òà іíòåëіãåíöіÿ, ÷àñòèíà ñëóæáîâöіâ.
ßê âè ââàæàєòå, ÿêі ïðè÷èíè çóìîâèëè ðîçâèòîê ñîöіàëіñòè÷íèõ òåîðіé?
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Що було раніше: початок промислового перевороту у Великій Британії чи
Франції?

2.

Назвіть чинники, які зумовили процес урбанізації. Поясніть історичне значення
цього процесу.

3.

Порівняйте зміст понять «консерватизм» та «лібералізм».

4.

Які умови потрібні для утворення машинно-фабричного виробництва?

5.

Лібералізм розвивав думки епохи Просвітництва про те, що нове суспільство дійде соціальної гармонії. Соціалізм успадкував від Просвітництва революційний пафос заперечення, піддаючи критиці «новий капіталістичний
порядок». Чи поділяєте ви ці твердження? Свою відповідь поясніть.
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НАСЛІДКИ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕВОРОТУ.
§5. СУСПІЛЬНІ
ЗМІНИ В ЖИТТІ ТА ПОБУТІ РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ І ТВОРЧИХ РОБІТ
Ñâіò ðå÷åé
XIX ñò. ïðîõîäèòü ïіä çíàêîì åêëåêòèçìó, ðó÷íà ïðàöÿ âèòіñíÿєòüñÿ
ìàøèííèì âèðîáíèöòâîì, ðîçáàãàòіëі áóðæóà («íóâîðèøі», âіä ôðàíö.
nouveauriche – «íîâèé áàãà÷») çìіíþþòü âèìîãè õóäîæíüîãî ñìàêó âèìîãîþ êîìôîðòó.
Åêëåêòèêà – öå íàïðÿì ó ìèñòåöòâі òà àðõіòåêòóðі, ùî âèíèê ó XIX ñò. Éîãî
âіäìіííîþ ðèñîþ є ïîєäíàííÿ ðіçíèõ ñòèëіâ і (àáî) їõ åëåìåíòіâ. Âîäíî÷àñ
åêëåêòèêà – öå íå áåçëàä, à ñòèëü, ÿêèé óâіáðàâ ó ñåáå êðàùі äåòàëі ðіçíèõ
ñòèëіâ, ùî â ïîєäíàííі ñòâîðþþòü öіëіñíó é ãàðìîíіéíó êàðòèíó.

Öÿ îðієíòàöіÿ î÷åâèäíà âæå â áіäåðìåєðі – îñòàííüîìó âåëèêîìó ñòèëі
єâðîïåéñüêîãî ïîáóòó. Âіí óîñîáëþâàâ ìіùàíñüêó êóëüòóðó, õàðàêòåðíèìè ðèñàìè ÿêîї áóëè ñòðèìàíіñòü òà ãàðìîíіÿ. Öåíòðîì áіäåðìåєðó ñòàëà
Àâñòðіÿ (1815–1848), ïîòіì Íіìå÷÷èíà, Øâåéöàðіÿ, çâіäêè âіí ïîøèðþєòüñÿ ïî âñіé Єâðîïі. Ó çîâíіøíüîìó âèãëÿäі íîâèõ ðå÷åé âіäáèëîñÿ òåõíі÷íå âіäêðèòòÿ, çðîáëåíå áëèçüêî 1830 ð. àâñòðіéñüêèì ïðîìèñëîâöåì Ìіõåëåì Òîíåòîì: âіí íàâ÷èâñÿ ãíóòè ó âîäÿíіé ïàðі êëåєíó äóáîâó ôàíåðó
(ïіçíіøå – і òðóá÷àñòі äåðåâ’ÿíі äåòàëі), ùî äîçâîëèëî âèãîòîâëÿòè ëåãêі і
âèòîí÷åíі ìåáëі (íàïðèêëàä, çíàìåíèòі «âіäåíñüêі ñòіëüöі»), ó ÿêèõ íà çìіíó êëàñè÷íіé âåëè÷і ïðèõîäèòü ïðèðîäíіñòü âèãíóòèõ ôîðì, ÿêі ãîâîðÿòü
ïðî êîìôîðòíіñòü і ïðàêòè÷íіñòü.
Îäíà ç îçíàê áіäåðìåєðó – ïîÿâà â áóðæóàçíîìó áóäèíêó «÷èñòîї êіìíàòè», ÿê â àðèñòîêðàòè÷íèõ ñàëîíàõ. Ñâіò ðå÷åé, ùî îòî÷óâàëè ëþäèíó
XIX ñò., – ìåáëі, àðõіòåêòóðà, âóëèöі, ïàðêè, êàðåòè, êíèæêè, ãàçåòè,
äðіáíè÷êè, – óñå ìàëî íà ñîáі âіäáèòîê åêëåêòèêè.
Óÿâіòü ñåáå äèçàéíåðîì, ÿêîìó òðåáà îáëàøòóâàòè æèòëî áðèòàíöÿ ïåðøîї
ïîëîâèíè XIX ñò. Çðîáіòü ïîòðіáíі åñêіçè àáî öіëèé ïðîåêò.

Æèòëî
Áóäèíîê îáèâàòåëÿ ñåðåäíüîãî êëàñó áóâ äâî- àáî òðèïîâåðõîâèé. Íà ïåðøîìó ïîâåðñі, ÿê ïðàâèëî, ðîçòàøîâóâàëèñÿ âіòàëüíÿ, êàáіíåò òà їäàëüíÿ.
Êóõíÿ і ïіäñîáíі ïðèìіùåííÿ ìіñòèëèñÿ ó ïіäâàëüíîìó ïîâåðñі. Áіëÿ âõîäó
îáîâ’ÿçêîâî ñòàâèëè âèñîêå äçåðêàëî ç ïîëè÷êîþ äëÿ ñâі÷êè òà ïіäñòàâêàìè
äëÿ ìîêðèõ ïàðàñîëüîê, âіøàëêó äëÿ êàïåëþõіâ і øàôó äëÿ âåðõíüîãî îäÿãó.
Âіòàëüíÿ áóëà ïîêàçíèêîì ñòàòóñó é ìàòåðіàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ìåøêàíöіâ. Òóò âèñòàâëÿëèñÿ êðàùі ìåáëі òà çáåðіãàâñÿ іäåàëüíèé ïîðÿäîê.
Ñòîÿëè êàíàïà, îòîìàíêà àáî òàõòà, ñòіëüöі ç âèñîêèìè ñïèíêàìè, ðіçíі
êðіñëà, êіëüêà íåâåëèêèõ ñòîëèêіâ äëÿ íàïèñàííÿ ëèñòіâ, äëÿ øèòòÿ і âèøèâêè, äëÿ ÷àþ, äëÿ ñâі÷íèêіâ і âñÿêèõ äðіáíèöü. Ó öåíòðі íåîäìіííî
ñòîÿâ ñòіë, çà ÿêèì ïîäàâàëè âå÷åðþ ãîñòÿì, ÿêùî íå áóëî їäàëüíі.
Äëÿ äæåíòëüìåíіâ і ëåäі ïðèçíà÷àëèñÿ ðіçíі êðіñëà. ×îëîâі÷і – ãëèáøі
іç øèðîêèìè ïіäëîêіòíèêàìè, æіíî÷і – áіëüø âåðòèêàëüíі ç êðèõіòíèìè
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ðó÷êàìè, à іíêîëè é áåç íèõ, ùî âіäïîâіäàëè âèêëèêàì ìîäè, êîëè «åïіäåìіÿ»
êðèíîëіíîâèõ ñïіäíèöü ó ñåðåäèíі XIX ñò. îõîïèëà âñþ Áðèòàíіþ.
Ùå îäèí êðèòåðіé äëÿ âèáîðó ìåáëіâ – öå її äîáðîòíіñòü. Òі, õòî íå ìіã
êóïèòè äîðîãі ìåáëі, іíîäі êóïóâàëè ïіäðîáêè, ùî íàñëіäóâàëè ìîäíèé
ñòèëü.
Áóäèíêè îïàëþâàëè çà äîïîìîãîþ êàìіíіâ, ïåðåäáà÷åíèõ ó êîæíіé êіìíàòі. Їõíі çàãëèáëåííÿ â ñòіíі îôîðìëÿëè àáî ÷àâóííîþ ðàìîþ ç êåðàìі÷íèìè âñòàâêàìè, àáî âіçåðóíêîâîþ ïëèòêîþ. Íàä êàìіííîþ ïîëèöåþ âіøàëè
îâàëüíå äçåðêàëî, ñòàâèëè ñâі÷íèêè àáî ñêóëüïòóðêè.
Âàííà êіìíàòà, ÿêùî òàêà áóëà â áóäèíêó, ðîçìіùóâàëàñÿ íà äðóãîìó
ïîâåðñі ïîðÿä çі ñïàëüíÿìè, ÿêùî її íå áóëî, òî ãàðÿ÷ó âîäó â öèíêîâі
êóïàëüíі, ùî ñòàâèëè ïîðó÷ іç êàìіíîì, íîñèëè ç êóõíі.
Âèêîðèñòîâóþ÷è ëіòåðàòóðíі òâîðè, çíàéäіòü îïèñ áóäèíêó ïåðøîї ïîëîâèíè
XIX ñò.

Îñâіòà
XIX ñò. óñïàäêóâàëî âіä åïîõè Ïðîñâіòíèöòâà іíòåðåñ äî ïðîáëåìè
âèõîâàííÿ é îñâіòè. Çíà÷íó óâàãó ïðèäіëÿëè ôîðìóâàííþ îñîáëèâîãî «äèòÿ÷îãî ñâіòó». Ùå íà çëàìі XVIII–XIX ñò. ó áóäèíêàõ àðèñòîêðàòіâ
ç’ÿâëÿþòüñÿ äèòÿ÷і êіìíàòè. Ïåäàãîãіêà ñëіäîì çà Ðóññî ðîçâèâàëà äóìêó
ïðî òå, ùî íå ìîæíà ââàæàòè äèòèíó ïðîñòî ìàëåíüêèì, íåäîðîçâèíåíèì
äîðîñëèì, äèòèíñòâî і þíіñòü ìàþòü ñâîþ âëàñíó öіííіñòü. Ñòâîðåííÿ
ïðåäìåòіâ «äèòÿ÷îãî ñâіòó» (îäÿã, êíèæêè, іãðàøêè) ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ñïðàâæíþ іíäóñòðіþ.
Íàöіîíàëüíі ñèñòåìè øêіëüíîї îñâіòè, ñòâîðåíі â êðàїíàõ Çàõіäíîї
Єâðîïè â õîäі ðåôîðì, ìàëè äóàëіñòè÷íèé õàðàêòåð, òîáòî ìіæ ñòóïåíÿìè
îñâіòè (ïî÷àòêîâîþ øêîëîþ і ñåðåäíüîþ) íå áóëî ñïàäêîєìíîñòі. Äîñòóï äî
ñåðåäíüîї øêîëè áóâ óòðóäíåíèé äëÿ ïðåäñòàâíèêіâ íèæ÷èõ ñòàíіâ ÷åðåç
âèñîêó ïëàòó çà íàâ÷àííÿ.
Ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі â êðàїíàõ Çàõіäíîї Єâðîïè
ìàëè áàãàòî ñïіëüíîãî. Âîíè âêëþ÷àëè îñíîâè ðåëіãії, ÷èòàííÿ, ïèñüìî,
àðèôìåòèêó, äåÿêі âіäîìîñòі ç ãåîãðàôії, іñòîðії, ïðèðîäîçíàâñòâà, ñïіâ,
óðîêè ïðàöі. Ïðîòÿãîì XIX ñò. íà Çàõîäі ïîìіòíî çðîñëà ÷èñåëüíіñòü ïèñüìåííîãî íàñåëåííÿ. Ïðîòå îõîïèòè âñå íàñåëåííÿ ïî÷àòêîâîþ îñâіòîþ íå
âäàâàëîñÿ. Ó êіíöі XIX ñò. íåïèñåìíіñòü ó Ïðóññії ñòàíîâèëà 3 %, ó Ôðàíöії – 15 %, â Àíãëії – 18 %.
Ó Âåëèêіé Áðèòàíії îñíîâíèé òèï ñåðåäíüîї øêîëè – ãðàìàòè÷íà øêîëà.
Îñîáëèâå ìіñöå â ñèñòåìі áðèòàíñüêîї ñåðåäíüîї îñâіòè ìàëè ïóáëі÷íі øêîëè – øêîëè-іíòåðíàòè äëÿ äіòåé іç çàìîæíèõ ðîäèí. Ó ïðîãðàìó íàâ÷àííÿ
âõîäèëè êëàñè÷íі òà ñó÷àñíі ìîâè, ìàòåìàòèêà, ãóìàíіòàðíі ïðåäìåòè.
Ó êіíöі XIX ñò. ïóáëі÷íі øêîëè ââîäÿòü ó ïðîãðàìó íàâ÷àííÿ ïðèðîäíè÷î-íàóêîâі äèñöèïëіíè.
Ó Ïðóññії â ñèñòåìі ñåðåäíüîї îñâіòè äîìіíóâàëè äâà òèïè øêîëè: ãіìíàçіÿ òà ðåàëüíå ó÷èëèùå. ßêùî ãіìíàçії äàâàëè êëàñè÷íó îñâіòó, òî ðåàëüíі
ó÷èëèùà îðієíòóâàëèñÿ íà ñó÷àñíèé òèï îñâіòè ç ïðèðîäíè÷î-íàóêîâèì
óõèëîì. Ðåàëüíі ó÷èëèùà ââàæàëèñÿ ìåíø ïðåñòèæíèìè, íіæ ãіìíàçії.
Ó Ôðàíöії îòðèìàëè ðîçâèòîê äâà òèïè ñåðåäíüîї øêîëè: ëіöåї òà êîëåæі. Ñïî÷àòêó îáèäâі ìàëè îäíàêîâó ñòðóêòóðó і ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ, îðієí555
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òîâàíі íà êëàñè÷íó îñâіòó. Ðіçíèöÿ ïîëÿãàëà ëèøå â äæåðåëàõ ôіíàíñóâàííÿ: ëіöåї ôіíàíñóâàëèñÿ ç äåðæàâíîї ñêàðáíèöі, êîëåæі – ìóíіöèïàëіòåòàìè.
Âåëèêèì äîñÿãíåííÿì íàöіîíàëüíèõ îñâіòíіõ ñèñòåì ñëіä ââàæàòè ñòâîðåííÿ äåðæàâíèõ æіíî÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ. Ðîçâèòîê æіíî÷îї øêîëè
éøîâ òèì ñàìèì øëÿõîì, ùî é ÷îëîâі÷îї: ïî÷àòêîâå äîìіíóâàííÿ êëàñè÷íîї
îñâіòè, ïîñèëåííÿ ïîçèöіé ñó÷àñíîї øêîëè.
Òàêèì ÷èíîì, ó êіíöі XIX ñò. ó áіëüøîñòі єâðîïåéñüêèõ êðàїí ñòâîðþþòüñÿ íàöіîíàëüíі ñèñòåìè îñâіòè. Ðîçøèðþєòüñÿ ðîëü äåðæàâè â ðîçâèòêó
øêіëüíîї îñâіòè: â її óïðàâëіííі, ôіíàíñóâàííі, ðåãëàìåíòàöії ðіçíèõ àñïåêòіâ
ôóíêöіîíóâàííÿ øêîëè ÿê ñîöіàëüíîãî іíñòèòóòó.
Ïîðіâíÿéòå áðèòàíñüêó ñèñòåìó îñâіòè XIX ñò. іç ñó÷àñíîþ ñèñòåìîþ îñâіòè
â Óêðàїíі. Çíàéäіòü ñõîæі é âіäìіííі ðèñè.

Ñïîðò ÿê ñóñïіëüíà ðîçâàãà
Ñïîðò ïîñіäàâ ÷іëüíå ìіñöå ñåðåä ãðîìàäñüêèõ ðîçâàã. Ïðîöâіòàâ âåëîñèïåäíèé ñïîðò, óëіòêó – òåíіñ, óçèìêó – êàòàííÿ íà ñàíÿõ, ëèæàõ, іíêîëè êàòàííÿ íà êîâçàíàõ. Îñîáëèâîї ïîïóëÿðíîñòі íàáóëî ïëàâàííÿ. Ïåðøі
øêîëè ïëàâàííÿ ç’ÿâèëèñÿ â äðóãіé ïîëîâèíі XVIII – íà ïî÷àòêó XIX ñò.
â Íіìå÷÷èíі, Àâñòðії, Ôðàíöії. Іç ñåðåäèíè XIX ñò. ó íèçöі êðàїí ïî÷àëîñÿ
áóäіâíèöòâî áàñåéíіâ. Ó 1890 ð. áóëî ïðîâåäåíî ïåðøіñòü Єâðîïè ç ïëàâàííÿ,
à 1896 ð. ïëàâàííÿ âêëþ÷åíî äî ïðîãðàìè Îëіìïіéñüêèõ іãîð. Íà öüîìó
òëі â êіíöі XIX ñò. ç’ÿâèëèñÿ ïðèõèëüíèêè ôіçè÷íîї êóëüòóðè і çäîðîâîãî
ñïîñîáó æèòòÿ, ÿêі ïî÷àëè àãіòàöіþ çà çàãàëüíå çäîðîâ’ÿ òà ôіçè÷íå âäîñêîíàëåííÿ. Ñòàëè ïðàêòèêóâàòèñÿ ïîõîäè é ïðîãóëÿíêè ïіøêè, à òàêîæ
ãіðñüêі ñõîäæåííÿ. Òóðèñòè ñòàëè êîîïåðóâàòèñÿ, îá’єäíóþ÷èñü ó ðіçíі
îðãàíіçàöії.
Ùî ñõîæîãî â äîçâіëëі єâðîïåéöÿ ïåðøîї ïîëîâèíè XIX ñò. і ñó÷àñíîãî óêðàїíöÿ?

Їæà
Ó ñåðåäèíі XVIII – íà ïî÷àòêó XIX ñò. Єâðîïà äіçíàëàñÿ ïðî âåëè÷åçíó
êіëüêіñòü íîâèõ ïðîäóêòіâ, áóëî ðîçðîáëåíî ðåöåïòè âèøóêàíèõ ñòðàâ.
Ç’ÿâèëîñÿ áåçëі÷ âèäіâ ñïåöіàëіçîâàíèõ íîæіâ, ëîæîê і âèäåëîê, і, âіäïîâіäíî, óñêëàäíèëèñÿ ïðàâèëà åòèêåòó. Ó ñâîєìó ñó÷àñíîìó ðîçóìіííі öóêåðêà ç’ÿâèëàñÿ ëèøå â XIX ñò. 1810 ð. ñòàâñÿ ïðîðèâ ó ñâіòîâіé õàð÷îâіé
іíäóñòðії і âіéñüêîâіé ñïðàâі – âèíàéäåíî êîíñåðâíó áàíêó.
Ó 1830 ð. ïðèãîòîâëåíî «êîðîëü ñóïіâ» – ìàðñåëüñüêèé ðèáíèé ñóï áóàéáåñ, 1845 ð. âïåðøå çâàðåíî æåëå. Ó 1848 ð. âèíàéäåíî æóâàëüíó ãóìêó,
1853 ð. – êàðòîïëÿíі ÷іïñè.
1879 ð. âèíàéäåíî ñàõàðèí. Îñêіëüêè âіí áóâ äåøåâøå öóêðó, òî îñíîâíèìè
éîãî ïîêóïöÿìè ñòàëè áіäíÿêè.
1885 ð. ââàæàþòü óìîâíîþ äàòîþ âèíàõîäó ãàìáóðãåðà. Àìåðèêàíñüêі
іñòîðèêè ââàæàþòü, ùî ãàìáóðãåðè âèíàéøëè íà òåðèòîðії ñó÷àñíîї Óêðàїíè.
Êіëüêà òèñÿ÷ ðîêіâ òîìó êî÷іâíèêè-ñêіôè ñìàæèëè øìàòêè ÿëîâè÷èíè і
їëè її, ïîêëàâøè ìіæ äâîìà øìàòêàìè õëіáà (ïðîöåñ îïèñàâ Ãåðîäîò).
Óÿâіòü ñåáå êóõàðåì, ÿêèé ìåøêàє â Ëîíäîíі â ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. Ïîôàíòàçóéòå íàä ìåíþ.
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Òðàíñïîðò
Íà ñåðåäèíó XIX ñò. ïîøòîâі êàðåòè і âîäíі êàíàëè çі øëþçàìè çàëèøèëèñÿ òіëüêè íà ñòîðіíêàõ ðîìàíіâ і íà ïîëîòíàõ àíãëіéñüêèõ ïåéçàæèñòіâ. Ðàçîì ç íèìè çíèêëè і âàæêі êàðåòè ç ãåðáàìè, ó ÿêèõ ðîç’їæäæàëè
àðèñòîêðàòè. Íà çìіíó їì ïðèéøëè ïðîñëàâëåíі ëîíäîíñüêі êåáè, äåìîêðàòè÷íі îìíіáóñè òà åëåãàíòíі ëàíäî «âіêòîðіÿ».
Äîçâіëëÿ
Çàâäÿêè çàëіçíèöÿì êóðîðòè і âèçíà÷íі ïàì’ÿòêè ñòàëè äîñòóïíі òèñÿ÷àì
«îäíîäåííèõ åêñêóðñàíòіâ». Òàê ç’ÿâèëàñÿ çâè÷êà ïðîâîäèòè óїê-åíä íà
ëîíі ïðèðîäè. Єâðîïà, íàïîâíåíà іñòîðè÷íèìè ïàì’ÿòêàìè, ñòàëà ìіñöåì
äîçâіëëÿ äëÿ äîïèòëèâèõ àíãëіéöіâ, ÿêі âèðóøàëè çà êîðäîí. Åíåðãіéíèé
і äіëîâèòèé àíãëіéñüêèé ìàíäðіâíèê, îçáðîєíèé ïóòіâíèêîì Áåäåêåðà, ìàþ÷è äåÿêі çíàííÿ ç ëіòåðàòóðè, іñòîðії і ïðèðîäíè÷èõ íàóê, ïðèїæäæàâ,
ùîá îöіíèòè ïèøíîòó ïðèðîäè і òâîðіíü ëþäñüêèõ ðóê. Òàê íàðîäèâñÿ
òóðèçì. Ìàíäðіâíèêè îá’їæäæàëè ñóõîäіë і ìîðå, çàõîïëþâàëèñÿ âåëèêèìè
òâîðіííÿìè àðõіòåêòîðіâ ñòàðîâèíè: ðèìñüêèìè àêâåäóêàìè, ãîòè÷íèìè
ñîáîðàìè, àëå äëÿ âëàñíîãî æèòòÿ і êîìôîðòó âîíè áóäóâàëè ñêðîìíі ìіñüêі
áóäèíêè.
Íîâі òåõíі÷íі ìîæëèâîñòі çóìîâèëè ïîÿâó íîâèõ áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ
(öåãëà, øèôåð), äåøåâîãî òðàíñïîðòó, äåøåâîãî âèðîáíèöòâà ìåáëіâ,
ïîñóäó, îäÿãó. Öå âñå çìіíèëî ïîáóò íå òіëüêè çàáåçïå÷åíîї ëþäèíè, àëå é
áóäü-ÿêîãî ãîðîäÿíèíà, ùî ìàâ ïîñòіéíó ðîáîòó.
Íàïèøіòü íåâåëè÷êèé ïîñò «Ïîâñÿêäåííіñòü áðèòàíöÿ» (âàøîãî ðîâåñíèêà).
Ïðî ùî, íàñàìïåðåä, âàì õîòіëîñÿ á ðîçïîâіñòè?

§6. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ – «МАЙСТЕРНЯ СВІТУ»
1. Перша парламентська реформа
Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò ìàâ ñâîїì íàñëіäêîì çíà÷íі ñîöіàëüíі çðóøåííÿ.
Áóðæóàçіÿ ñòàє åêîíîìі÷íî ìîãóòíüîþ âåðñòâîþ áðèòàíñüêîãî ñóñïіëüñòâà.
Àëå ïîëіòè÷íà âëàäà âñå ùå çàëèøàëàñÿ â ðóêàõ àðèñòîêðàòіâ-çåìëåâëàñíèêіâ. Áіëüøå ïîëîâèíè âèáîð÷èõ îêðóãіâ çíàõîäèëèñü ó ãðàôñòâàõ Ïіâäåííîї òà Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àíãëії. Áóëè òàê çâàíі êèøåíüêîâі îêðóãè, äå
âèáîðöі öіëêîì çàëåæàëè âіä çåìëåâëàñíèêà; іñíóâàëè é òàê çâàíі «ãíèëі
ìіñòå÷êà», äå âèáîð÷і îêðóãè ðîçìіùóâàëèñü ó âæå íåіñíóþ÷èõ ïîñåëåííÿõ, âîëîäàð ÿêèõ ìіã ñàì âèñóíóòè ñâîþ êàíäèäàòóðó і ïðîãîëîñóâàòè
ñàì çà ñåáå.
Òîðãîâî-ïðîìèñëîâà áóðæóàçіÿ, ïîçèöії ÿêîї çíà÷íî ïîñèëèëèñÿ â óìîâàõ ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó, ñòàëà ïðàãíóòè áåçïîñåðåäíüîї ó÷àñòі â óïðàâëіííі êðàїíîþ òà îáìåæåííÿ âïëèâó çåìåëüíîї àðèñòîêðàòії íà її ïîëіòè÷íå
æèòòÿ. Ðóõ çà âèáîð÷ó ðåôîðìó ðîçãîðíóâñÿ ïî âñіé êðàїíі. Ó Ëîíäîíі òà
іíøèõ âåëèêèõ ìіñòàõ âіäáóëèñÿ ìàñîâі ìіòèíãè її ïðèáі÷íèêіâ.
Ó 1832 ð. ïàðëàìåíò ïðîâіâ âèáîð÷ó ðåôîðìó. Áіëüøіñòü «ãíèëèõ
ìіñòå÷îê» áóëî ëіêâіäîâàíî, âåëèêі ïðîìèñëîâі öåíòðè îòðèìàëè ïðàâî
557
57
7

Розділ ІІ

ïîñèëàòè äåïóòàòіâ äî ïàðëàìåíòó, çíèæåíî âèáîð÷èé öåíç. Âèáîð÷à
ðåôîðìà 1832 ð. çìіíèëà ñïіââіäíîøåííÿ ñèë Ïàëàòè ëîðäіâ (âåðõíÿ ïàëàòà)
і Ïàëàòè ãðîìàä (íèæíÿ ïàëàòà) íà êîðèñòü îñòàííüîї. Ïîñòóïîâî âîíà
äіñòàëà ïðàâî íàçèâàòèñÿ «ïðåäñòàâíèöåþ іíòåðåñіâ óñієї êðàїíè». Ïàðëàìåíòñüêà ðåôîðìà çàáåçïå÷èëà çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі âèáîðöіâ ç 220 äî
670 òèñ. ßê íàñëіäîê, äî óïðàâëіííÿ êðàїíîþ ïðèéøëè íàéáàãàòøі ïіäïðèєìöі. Òåïåð âîíè ÷åðåç Ïàëàòó ãðîìàä ìîãëè âïëèâàòè íà âíóòðіøíþ
òà çîâíіøíþ ïîëіòèêó êðàїíè.
Ùî çóìîâèëî ðåôîðìóâàííÿ âèáîð÷îї ñèñòåìè ó Âåëèêіé Áðèòàíії â ïåðøіé
òðåòèíі ÕІÕ ñò.?

Ïîëіòè÷íà ñèñòåìà
Äåðæàâíèé óñòðіé Âåëèêîї Áðèòàíії ëèøàâñÿ íåçìіííèì: ãëàâîþ
äåðæàâè áóâ ìîíàðõ, çàêîíîäàâ÷à âëàäà çîñåðåäæóâàëàñü ó ïàðëàìåíòі,
ùî ñêëàäàâñÿ ç Ïàëàòè ëîðäіâ òà Ïàëàòè ãðîìàä. Âèêîíàâ÷ó âëàäó î÷îëþâàâ âіäïîâіäàëüíèé ïåðåä ïàðëàìåíòîì óðÿä. Äіÿëà äâîïàðòіéíà ñèñòåìà:
êðàїíîþ êåðóâàëà òî îäíà, òî äðóãà ïàðòіÿ-ñóïåðíèöÿ – òîðі і âіãè. Äî
ñåðåäèíè ÕІÕ ñò. òîðі, ùî âèðàæàëè іíòåðåñè âåëèêîї çåìåëüíîї àðèñòîêðàòії òà âèùîãî äóõîâåíñòâà àíãëіêàíñüêîї öåðêâè, òðàíñôîðìóâàëèñÿ â
Êîíñåðâàòèâíó ïàðòіþ, à âіãè (çàõèùàëè іíòåðåñè òîðãîâîї òà ïðîìèñëîâîôіíàíñîâîї áóðæóàçії) – ó Ëіáåðàëüíó. Ìåòîþ ïîëіòè÷íîї áîðîòüáè öèõ
ïàðòіé ñòàëà áîðîòüáà çà ãîëîñè âèáîðöіâ.
Ïî÷àòîê ïðàâëіííÿ
êîðîëåâè Âіêòîðії І
1837 ð. íà ïðåñòîë âñòóïèëà êîðîëåâà Âіêòîðіÿ І (1819–1901), її ïðàâëіííÿ іñòîðèêè íàçèâàþòü âіêòîðіàíñüêîþ åïîõîþ. Êîðîëåâà Âіêòîðіÿ
íå âіäçíà÷àëàñÿ ãîñòðèì ðîçóìîì ÷è ÿêèìèñü âåëèêèìè çäіáíîñòÿìè, áóëà çâè÷àéíîþ æіíêîþ. Çàãàäêà óñïіõó її ïðàâëіííÿ
ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ó ñâîїé ïîâåäіíöі
âîíà êåðóâàëàñÿ ãîëîâíèì ïðàâèëîì êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâëіííÿ: «Öàðþâàòè, àëå
íå ïðàâèòè». Àíãëіéñüêà ìîíàðõіÿ çáåðåãëà
ïåâíèé âïëèâ íà ïîëіòè÷íå æèòòÿ êðàїíè.
Êîðîëåâà Âіêòîðіÿ І ïðèçíà÷àëà ïðåì’єðìіíіñòðіâ, õî÷à é ïîâèííà áóëà îáìåæóâàòèñÿ ëіäåðàìè ïàðëàìåíòñüêîї áіëüøîñòі.
Óðÿä ìàâ іíôîðìóâàòè її ïðî áóäü-ÿêі
áіëüø-ìåíø ñåðéîçíі çìіíè ó âíóòðіøíіé
÷è çîâíіøíіé ïîëіòèöі. Êîðîëåâà ìàëà òàêîæ
ïðàâî âіäñòàâëÿòè óðÿä і íàâіòü ðîçïóñêàòè
ïàðëàìåíò, õî÷à é íå êîðèñòóâàëàñÿ íèì.
Çãіäíî ç àíãëіéñüêîþ òðàäèöієþ, êîðîëåâà
íà ïî÷àòêó ðîáîòè ïàðëàìåíòó âèãîëîøóПортрет королеви Вікторії.
âàëà òðîííó ïðîìîâó, ó ÿêіé áóëî îêðåñХудожник Ф. Вінтерґальтер
ëåíî çàãàëüíèé ïëàí ïîëіòè÷íèõ çàõîäіâ
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íà ìàéáóòíє. Àëå öåé ïëàí íàêðåñëþâàâñÿ êåðіâíèêîì òîãî óðÿäó, ùî
ïåðåáóâàâ ïðè âëàäі.
Íàçâіòü îñíîâíі ðèñè ïîëіòè÷íîãî óñòðîþ Âåëèêîї Áðèòàíії ó ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò.

2. Чартизм
«Ïèòàííÿ íîæà і âèäåëêè»
×àðòèçì (àíãë. ñhartism) – ïîëіòè÷íèé òà ñîöіàëüíèé ðóõ ó Âåëèêіé Áðèòàíії
äðóãîї ïîëîâèíè 1830-õ – êіíöÿ 1840-õ ðîêіâ.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі 1830-õ ðîêіâ ó Âåëèêіé Áðèòàíії ïîøèðþєòüñÿ ðóõ çà
ïðîâåäåííÿ âèáîð÷îї ðåôîðìè, ÿêà á çàáåçïå÷èëà çàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî.
Îðãàíіçàòîðàìè öüîãî ðóõó ñòàëè ðîáіòíèêè òà ïåðøі ïðîôåñіéíі ðîáіòíè÷і
îá’єäíàííÿ – òðåä-þíіîíè. Âîíè îðãàíіçîâóâàëè ìіòèíãè, äåìîíñòðàöії,
ïîäàâàëè â ïàðëàìåíò ïåòèöії àáî íàðîäíі õàðòії (âіä àíãë. charterr – «õàðòіÿ» – äîêóìåíò, ó ÿêîìó âèêëàäåíî ïîëіòè÷íі òà ñîöіàëüíі âèìîãè). Òîìó
ðóõ äіñòàâ íàçâó ÷àðòèñòñüêîãî. Ðîáіòíèêè ââàæàëè, ùî їõíє ñòàíîâèùå
ìîæå ïîëіïøèòèñü óíàñëіäîê çìіíè ñèñòåìè äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ. Âîíè
ñïîäіâàëèñÿ, ùî, îòðèìàâøè ïðàâî ãîëîñó, çóìіþòü âïëèâàòè íà çàêîíè,
çàõèùàòè â ïàðëàìåíòі ñâîї іíòåðåñè.
Ç’ÿñóéòå ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ÷àðòèñòñüêîãî ðóõó.

1836 ð. ãðóïà ðîáіòíèêіâ і ðåìіñíèêіâ ñòàëà îðãàíіçàòîðàìè «Ëîíäîíñüêîї
àñîöіàöії ðîáіòíèêіâ», ïîëіòè÷íó ïðîãðàìó äіé ÿêîї âèêëàäåíî â «Íàðîäíіé
õàðòії». Áóëî ñôîðìóëüîâàíî 6 âèìîã: çàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî (äëÿ ÷îëîâіêіâ), ùîðі÷íå ïåðåîáðàííÿ ïàðëàìåíòó, òàєìíå ãîëîñóâàííÿ ïіä ÷àñ âèáîðіâ
äåïóòàòіâ, ïîäіë êðàїíè íà ðіâíі âèáîð÷і îêðóãè äëÿ ïðîïîðöіéíîãî ïðåäñòàâíèöòâà, ëіêâіäàöіÿ ìàéíîâîãî öåíçó, âñòàíîâëåííÿ æàëóâàííÿ äëÿ äåïóòàòіâ. 1838 ð. êðàїíîþ ïðîêîòèëàñÿ õâèëÿ ìàíіôåñòàöіé і ìіòèíãіâ, íà ÿêèõ
áóëî ïіäòðèìàíî âèìîãè õàðòії. Äî âåñíè 1839 ð. ïіä її òåêñòîì áóëî çіáðàíî
1,2 ìëí ïіäïèñіâ. Õàðòіþ áóëî ïîäàíî äî ïàðëàìåíòó, àëå âіí âіäõèëèâ її.
Óëіòêó 1840 ð. â Ìàí÷åñòåðі âіäáóëàñÿ êîíôåðåíöіÿ ÷àðòèñòіâ, íà ÿêіé áóëî
âèðіøåíî îá’єäíàòè ðîçðіçíåíі ãóðòêè â єäèíó Íàöіîíàëüíó ÷àðòèñòñüêó àñîöіàöіþ. Äëÿ âñòóïó äî öієї îðãàíіçàöії ïîòðіáíî áóëî ëèøå ïîäàòè çàÿâó ïðî çãîäó ç
ïðèíöèïàìè ÷àðòèçìó. Êîæíèé, õòî âñòóïàâ äî àñîöіàöії, îäåðæóâàâ ÷ëåíñüêèé
êâèòîê, ñïëà÷óâàâ âíåñîê і âõîäèâ äî íèçîâîї îðãàíіçàöії çà ìіñöåì ïðîæèâàííÿ.
Ó 1842 ð. áóëî ñêëàäåíî äðóãó ïåòèöіþ, ó ÿêіé ïîñòàâàëî, ÿê êàçàëè ÷àðòèñòè, «ïèòàííÿ íîæà і âèäåëêè», òîáòî ïèòàííÿ ìàòåðіàëüíîãî ñòàíîâèùà
ðîáіòíèêіâ. Ïіä íåþ ïîñòàâèëè ñâîї ïіäïèñè 3 ìëí ãðîìàäÿí. Ó òðàâíі 1842 ð.
õàðòіþ áóëî ïîäàíî äî ïàðëàìåíòó. Її íåñëè ó âåëè÷åçíіé ñêðèíі 20 ÷îëîâіê,
áàãàòî äåìîíñòðàíòіâ ñóïðîâîäèëè ïåòèöіþ. Îäíàê ïàðëàìåíò âіäõèëèâ її.

Під час обговорення в парламенті петиції чартистів політичний діяч та вчений
Маколей сказав: «Я виступаю проти загального виборчого права. Я вважаю, що
основою цивілізації є охорона власності. Тому ми ніколи не зможемо, не ризикуючи, довірити
і
управління
і
країною
ї
класові,
і який,
й б
без сумніву,
і
творитиме нечуваніі й
систематичні зазіхання на власність».
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ßê âè ââàæàєòå, ÷îìó â іíäóñòðіàëüíîìó ñóñïіëüñòâі ïîíÿòòÿ âëàñíîñòі
і âëàäè òіñíî ïîâ’ÿçàíі?

Íà çíàê ïðîòåñòó ÷àðòèñòè çàêëèêàëè äî çàãàëüíîãî ñòðàéêó («ñâÿùåííèé ìіñÿöü»). Óðÿä óæèâ ðіøó÷èõ çàõîäіâ – ïðîâіâ ìàñîâі àðåøòè ëіäåðіâ
òà ó÷àñíèêіâ ðóõó, ñóäîâі ïðîöåñè íàä íèìè. Ðóõ áóëî ïðèäóøåíî.
Íîâå ïіäíåñåííÿ ðóõó ÷àðòèñòіâ ïðèïàäàє íà 1847–1848 ðð. Ïіä íîâîþ
ïåòèöієþ áóëî çіáðàíî 5 ìëí ïіäïèñіâ. Àëå âæèòі óðÿäîì ðіøó÷і çàõîäè
çіðâàëè öþ àêöіþ. Ïàðëàìåíò çíîâó âіäõèëèâ ïåòèöіþ. Íà îñіíü 1848 ð.
ðóõ ÷àðòèñòіâ ñòàâ ñïàäàòè. Єäèíîþ ïîñòóïêîþ ðóõîâі ñòàëî ââåäåííÿ
10-ãîäèííîãî ðîáî÷îãî äíÿ äëÿ æіíîê òà äіòåé. Àëå ôàêòè÷íî 10-ãîäèííèé
ðîáî÷èé äåíü ïîøèðþâàâñÿ é íà ÷àñòèíó ðîáіòíèêіâ-÷îëîâіêіâ.

«По суті своїй чартизм є явище соціального характеру. “Політична влада – наш
засіб, соціальний добробут – наша мета” – такий тепер ясно виражений лозунг
чартистів. Слова “питання ножа і виделки” були в 1838 р. істиною тільки для деяких чартистів; 1845 р. вони стали істиною для всіх», – писав німецький учений
Ф. Енгельс у книжці «Становище робітничого класу в Англії (1844–1845)».
×è ïîäіëÿєòå âè äóìêó Ô. Åíãåëüñà? Äàéòå îöіíêó ðóõó ÷àðòèñòіâ ó Âåëèêіé
Áðèòàíії. ×îìó ñàìå Áðèòàíіÿ ñòàëà éîãî áàòüêіâùèíîþ?

3. Перехід до політики вільної торгівлі
Ïіä çîâíіøíüîåêîíîìі÷íîþ ïîëіòèêîþ äåðæàâè çàçâè÷àé ðîçóìіþòü ñóêóïíіñòü çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê і ðåãóëþâàííÿ åêîíîìі÷íèõ
âіäíîñèí ç іíøèìè êðàїíàìè. Іñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ äâà òèïè çîâíіøíüîåêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè: ïðîòåêöіîíіçì і ôðèòðåäåðñòâî.
Ïðîòåêöіîíіçì – öå ïîëіòèêà çàõèñòó âіò÷èçíÿíèõ âèðîáíèêіâ âіä іíîçåìíèõ
êîíêóðåíòіâ.
Ôðèòðåäåðñòâî (âіä freetrade – «âіëüíà òîðãіâëÿ») – íàïðÿìîê ïîëіòè÷íîї òà
ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі, ÿêèé ïðîãîëîøóє ñâîáîäó òîðãіâëі і íåâòðó÷àííÿ
äåðæàâè ó ñôåðó ïðèâàòíîãî ïіäïðèєìíèöòâà.

Ïðîìèñëîâî-òîðãîâіé ãåãåìîíії Âåëèêîї Áðèòàíії ñïðèÿëà åêîíîìі÷íà
ïîëіòèêà äåðæàâè. Äî 1840-õ ðîêіâ, êîëè іíäóñòðіàëіçàöіÿ ùå íå áóëà çàâåðøåíà, ó êðàїíі ïàíóâàëè âèñîêі ìèòíі çáîðè íà іíîçåìíі òîâàðè. Êîëè
æ àíãëіéñüêà ïðîìèñëîâіñòü òàê çìіöíіëà, ùî ïåðåñòàëà áîÿòèñÿ іíîçåìíîї
êîíêóðåíöії, áóðæóàçіÿ ïðîãîëîñèëà íåîáìåæåíó ñâîáîäó òîðãіâëі – òàê
çâàíå ôðèòðåäåðñòâî. Éîãî ñóòü ïîëÿãàëà â ïîâíîìó çâіëüíåííі âіä ìèòà
ìàéæå âñіõ òîâàðіâ, ùî çàâîçèëèñÿ ó Âåëèêó Áðèòàíіþ, і áóëà ðîçðàõîâàíà
íà âçàєìíå ñïðèÿííÿ, òîáòî çóñòðі÷íó âіäìіíó ÷è çíà÷íå ñêîðî÷åííÿ ìèòà
íà ââåçåííÿ àíãëіéñüêèõ òîâàðіâ â іíøі êðàїíè. Öå çàáåçïå÷óâàëî Âåëèêіé
Áðèòàíії ÿê âіëüíèé çáóò çà êîðäîíîì ñâîїõ òîâàðіâ, òàê і äåøåâó іìïîðòíó
ñèðîâèíó òà ïðîäîâîëüñòâî.
Ïðîêîìåíòóéòå âèçíà÷åííÿ òåðìіíà «ôðèòðåäåðñòâî».
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4. «Майстерня світу»
Âåëèêà âèñòàâêà
Ó òðàâíі 1851 ð. â ëîíäîíñüêîìó Êðèøòàëåâîìó ïàëàöі âіäêðèëàñÿ
Âñåñâіòíÿ ïðîìèñëîâà âèñòàâêà – Âåëèêà âèñòàâêà, ÿê ïðî íåї êàçàëè
áðèòàíöі. Òèñÿ÷і ôіðì ç áàãàòüîõ êðàїí ïðåçåíòóâàëè çðàçêè ñâîїõ òîâàðіâ.
Ôðàíöіÿ – øîâê, êèëèìè і ôàðôîð, Іñïàíіÿ – âèíà òà øåðñòü, Ðîñіÿ – äîðîãі õóòðà. Àëå íàéáіëüøå ãëÿäà÷іâ çáèðàëîñÿ áіëÿ ñòåíäіâ, ùî äåìîíñòðóâàëè ïðîäóêöіþ Âåëèêîї Áðèòàíії. Її ÷àñòèíà âèñòàâêè áóëà íàéáіëüøîþ,
à ïîêàçóâàëà âîíà â îñíîâíîìó ìàøèíè. Áàãàòî åêñïîíàòіâ äіÿëè: ÷åêàíèëè ìåäàëі, øòàìïóâàëè øïèëüêè і öâÿõè, òî÷èëè äåðåâî і ìåòàë, ïðÿëè і
òêàëè. Óñі öі ìàøèíè ïðèâîäèëèñÿ â ðóõ çà äîïîìîãîþ ïàðîâîãî äâèãóíà.
Íà âèñòàâöі áóëî ïðåäñòàâëåíî ìàêåòè ìîñòіâ і ïîðòîâèõ ñïîðóä, ìîäåëі
ñóäåí і ïàðîâèõ ëîêîìîòèâіâ, áàâîâíîïðÿäèëüíі ìàøèíè, äіþ÷і òåëåãðàôíі
àïàðàòè. Öÿ ïîäіÿ âіäêðèëà ïî÷àòîê «çîëîòîãî âіêó» â ðîçâèòêó іíäóñòðіàëüíîї Àíãëії. Ïîïåðåäó – äâàäöÿòü ðîêіâ ïðîìèñëîâîї òà òîðãîâîї ïåðøîñòі êðàїíè, êîëè, çàâåðøèâøè ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò, Âåëèêà Áðèòàíіÿ
íå ìàòèìå ñåðéîçíèõ ñóïåðíèêіâ àíі â ïðîìèñëîâîñòі, àíі â òîðãіâëі. Âîíà
ñòàíå «ìàéñòåðíåþ ñâіòó», «ñâіòîâèì âіçíèêîì», «ñâіòîâèì áàíêіðîì».
Â îñíîâі öієї ïåðøîñòі – áóðõëèâå çðîñòàííÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà. ßê âàæêà, òàê і ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü áóëè îñíàùåíі ïåðøîêëàñíèì
íà òі ÷àñè óñòàòêóâàííÿì: ìåõàíі÷íèìè âåðñòàòàìè äëÿ îáðîáêè ìåòàëó,

Відкриття Великої виставки, 1851 р. Кольорова літографія ХІХ ст.
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Інтер’єр Кришталевого палацу в Лондоні під час Великої виставки.
Кольорова літографія, 1851 р.

ìåõàíі÷íèìè âåðåòåíàìè, ïàðîâèìè ìàøèíàìè òîùî. Ìàøèíè áðèòàíñüêîãî âèðîáíèöòâà, âåðñòàòè, іíñòðóìåíòè, âîâíÿíі é áàâîâíÿíі òêàíèíè
çàâîþâàëè ñâіòîâèé ðèíîê.
Íà ñåðåäèíó XIX ñò. Âåëèêіé Áðèòàíії íàëåæàëî 50 % ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà ÷àâóíó, âèäîáóòêó êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, ïåðåðîáêè áàâîâíèêó. Êðàїíà áóäóâàëà ñóäíà äëÿ âñіõ êðàїí ñâіòó. Ó ñóäíîáóäóâàííі âîíà ïåðøîþ
ïåðåéøëà âіä äåðåâà äî ìåòàëó, øèðîêî ðîçãîðíóëà áóäіâíèöòâî ïàðîïëàâіâ. 1852 ð. íà âîäó áóëî ñïóùåíî «Àãàìåìíîí» – ïåðøå ó ñâіòі ïàðîâå
ñóäíî ç ãâèíòîâèì äâèãóíîì. Ãðîøîâà îäèíèöÿ êðàїíè – ôóíò ñòåðëіíãіâ –
íàáóëà ñòàòóñó íàéìіöíіøîї âàëþòíîї îäèíèöі ñâіòó.
1850–1860-òі ðîêè îçíàìåíóâàëèñÿ áóðõëèâèì ðîçâèòêîì òðàíñïîðòíîї
ìåðåæі Âåëèêîї Áðèòàíії. Çàëіçíè÷íèé òðàíñïîðò ñòàâ ãîëîâíèì ó ñóõîïóòíèõ ïåðåâåçåííÿõ. Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó áóäіâíèöòâà çàëіçíèöü ìàëî âèêîðèñòàííÿ ñòàëåâèõ ðåéîê, ùî äàëî çìîãó çàïóñòèòè áіëüø âàæêі ïîòÿãè.
Øâèäêèé ïðîìèñëîâèé ðîçâèòîê ñïðèÿâ çíà÷íîìó çðîñòàííþ çîâíіøíüîї òîðãіâëі. Âåëèêà Áðèòàíіÿ âîëîäіëà íàéïîòóæíіøèì ïàðîâèì òîðãîâåëüíèì ôëîòîì, ÿêèé çàáåçïå÷óâàâ ïåðåâåçåííÿ áðèòàíñüêèõ òîâàðіâ ó
íàéâіääàëåíіøі êóòî÷êè ïëàíåòè, à êðіì òîãî, ïåðåâîçèâ òîâàðè іíøèõ
êðàїí. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ áðèòàíñüêîї çîâíіøíüîї òîðãіâëі áóëî òå, ùî
åêñïîðò â îñíîâíîìó ñêëàäàâñÿ ç ïðîìèñëîâèõ òîâàðіâ, ÿêі âèðîáëÿëèñü ó
Âåëèêіé Áðèòàíії, à іìïîðò – іç ïðèâіçíèõ ñèðîâèíè òà ïðîäîâîëüñòâà.
Êðàїíà ïåðåòâîðèëàñÿ íà «ìàéñòåðíþ ñâіòó», ùî îòðèìóâàëà çâіäóñіëü ñèðîâèíó é ïðîäîâîëüñòâî, à âèâîçèëà ãîòîâі òîâàðè.
Ñòàíîâèùå «ìàéñòåðíі ñâіòó» çàáåçïå÷óâàëî áðèòàíñüêіé áóðæóàçії âåëè÷åçíі ïðèáóòêè. Êðàїíà ñòàëà íàéáàãàòøîþ і íàéìîãóòíіøîþ ó ñâіòі.
×àñòèíó ñâîїõ êàïіòàëіâ âîíà ïî÷àëà âêëàäàòè â çàëіçíè÷íå áóäіâíèöòâî çà
êîðäîíîì, îñîáëèâî â ÑØÀ òà Іíäії. Öå äàâàëî áіëüøå ïðèáóòêіâ, íіæ áóäіâíèöòâî ïіäïðèєìñòâ ó ñàìіé Áðèòàíії. Îòæå, áðèòàíñüêà áóðæóàçіÿ ïåð62
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øà ïî÷àëà âèâîçèòè çà êîðäîí íå òіëüêè òîâàðè, à é êàïіòàëè, çàñíîâóþ÷è
òàì ñâîї ïіäïðèєìñòâà é áàíêè.
Ïîÿñíіòü çíà÷åííÿ òåðìіíà «ìàéñòåðíÿ ñâіòó». ×îìó Âåëèêà Áðèòàíіÿ
ïîñіäàëà ñâіòîâó ïåðøіñòü ó òîðãіâëі òà ïðîìèñëîâîñòі?

Áðèòàíñüêèé ëіáåðàëіçì
Ëіäåðàìè òà іäåîëîãàìè áðèòàíñüêîãî ëіáåðàëіçìó áóëè Ð. Êîáäåí і Äæ. Áðàéò. Їõíÿ êîíöåïöіÿ çâîäèëàñÿ äî ïіäêîðåííÿ ïîëіòèêè äåðæàâè
іíòåðåñàì ïіäïðèєìöіâ і òîðãîâî-ôіíàíñîâèõ
êіë. Åêîíîìі÷íà ïðîãðàìà ëіáåðàëіâ ïðîãîëîøóâàëà «ñâîáîäó òîðãіâëі òà ïіäïðèєìíèöòâà»
і «ñâîáîäó êîíêóðåíöії». Ïåðøà òåîðіÿ çàáåçïå÷óâàëà áóðæóàçії áåçïåðåøêîäíèé êîíòðîëü
â óñіõ òîðãîâåëüíèõ îïåðàöіÿõ. Äðóãà – ïåðåäáà÷àëà çàîõî÷åííÿ ðîçâèòêó íîâèõ ãàëóçåé
ïðîìèñëîâîñòі, ïîøóê íîâèõ ðèíêіâ çáóòó ñâîїõ
òîâàðіâ, ùî äàâàëî ïåðåâàãó ó âïëèâі íà êîíêóðåíòіâ â óñіõ ðåãіîíàõ ñâіòó. Çãіäíî ç ëіáåðàëüíîþ
êîíöåïöієþ äåðæàâà íå ïîâèííà âòðó÷àòèñÿ
â äіÿëüíіñòü âëàñíèêà. Çàâäÿêè öіé òåîðії íà
Річард Кобден
ñåðåäèíó XIX ñò. Ëіáåðàëüíà ïàðòіÿ çàëó÷èëà
äî ñâîїõ ëàâ âåëèêó êіëüêіñòü ëþäåé. Öå äàëî їé çìîãó ïîñіäàòè ïàíіâíå
ñòàíîâèùå â ïîëіòè÷íîìó æèòòі êðàїíè âïðîäîâæ 28 ðîêіâ (1846–1874).
Òàêèì ÷èíîì, ó Âåëèêіé Áðèòàíії 1850–1860-òі ðîêè ñòàëè íå òіëüêè
ðîêàìè ðîçâèòêó åêîíîìі÷íîї ìîãóòíîñòі, àëå é ïåðіîäîì óòâåðäæåííÿ
ïðèíöèïіâ ëіáåðàëіçìó â æèòòі áðèòàíñüêîãî ñóñïіëüñòâà. Ïàëàòà ãðîìàä,
ùî âіäêðèëà ñâîї äâåðі ó 1832 ð. äëÿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâîї áóðæóàçії, äî
ñåðåäèíè XIX ñò. âіäòіñíèëà íà äðóãèé ïëàí Ïàëàòó ëîðäіâ і çâåëà äî ìіíіìóìó
ïîëіòè÷íèé âïëèâ êîðîëіâñüêîї âëàäè. Âіä 1852 ð. ó Âåëèêіé Áðèòàíії
îñòàòî÷íî çàêðіïèâñÿ ïðèíöèï «âіäïîâіäàëüíîãî óðÿäó», ÿêèé çàëèøàєòüñÿ
ïðè âëàäі äîòè, äîêè ìàє äîâіðó òà ïіäòðèìêó áіëüøîñòі Ïàëàòè ãðîìàä.
Ç ïіäíåñåííÿì åêîíîìі÷íîї ìîãóòíîñòі áóðæóàçії äëÿ íåї äåäàëі îáòÿæëèâіøîþ ñòàє ñèòóàöіÿ,
çà ÿêîї її іíòåðåñè â ïàðëàìåíòі ïðåäñòàâëÿëè
ñïàäêîâі ïîëіòèêè – àðèñòîêðàòè. Ó 1860-õ ðîêàõ
ó Âåëèêіé Áðèòàíії ðîçïî÷àâñÿ ìàñîâèé ðóõ íà
ïіäòðèìêó íîâîї âèáîð÷îї ðåôîðìè. Ó÷àñíèêè
áàãàòîëþäíèõ ìіòèíãіâ і äåìîíñòðàöіé âèìàãàëè
ââåäåííÿ âèáîð÷îãî ïðàâà äëÿ âñіõ ïîâíîëіòíіõ
÷îëîâіêіâ. Ó ðåçóëüòàòі â 1867 ð. áóëî ïðîâåäåíî äðóãó ïàðëàìåíòñüêó ðåôîðìó. Çíèæåíî
âèáîð÷èé öåíç, çáіëüøåíî êіëüêіñòü âèáîðöіâ
ó êðàїíі ç 1,4 äî 2,5 ìëí îñіá. 46 «ãíèëèõ ìіñòå÷îê» áóëî ïîçáàâëåíî ïðàâà ïàðëàìåíòñüêîãî
ïðåäñòàâíèöòâà, їõíі ìіñöÿ ðîçäіëåíî ñåðåä âåëèêèõ ìіñò (Ëîíäîí, Ëіäñ, Ìàí÷åñòåð, ËіâåðДжон Брайт
ïóëü, Áіðìіíãåì). Äðóãà ïàðëàìåíòñüêà ðåôîðìà
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ðîçøèðèëà ðÿäè âèáîðöіâ çà ðàõóíîê äðіáíèõ ïіäïðèєìöіâ, ôåðìåðіâ, êâàëіôіêîâàíèõ ðîáіòíèêіâ.
Íà ñåðåäèíó XIX ñò. ó Âåëèêіé Áðèòàíії çíà÷íîþ ìіðîþ ñêëàëîñÿ ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî: ñòàíîâі ïðèâіëåї âòðà÷àëè ñâîє çíà÷åííÿ, íà ïåðøå
ìіñöå ñòàâàëè ñâîáîäà òà ïðèðîäíі çäіáíîñòі îêðåìîї îñîáè, її ñàìîñòіéíіñòü,
íåçàëåæíіñòü, іíäèâіäóàëіçì.
×è іñíóâàâ, íà âàøó äóìêó, çâ’ÿçîê ìіæ åêîíîìі÷íèì ðîçâèòêîì Âåëèêîї Áðèòàíії
òà її ïîëіòè÷íèì êóðñîì?

5. Зовнішня і колоніальна політика
Іìïåðіÿ, ó ÿêіé «íіêîëè íå çàõîäèòü ñîíöå»
Çîâíіøíÿ ïîëіòèêà äåðæàâè ìàëà êîëîíіàëüíèé õàðàêòåð. Íà ñåðåäèíó
XIX ñò. Âåëèêà Áðèòàíіÿ áóëà âåëè÷åçíîþ êîëîíіàëüíîþ іìïåðієþ, íàéâàæëèâіøîþ ÷àñòèíîþ ÿêîї áóëà Іíäіÿ. Âåëèêà Áðèòàíіÿ âåëà çàâîéîâíèöüêі âіéíè â Êèòàї, Іðàíі. Áðèòàíñüêі âіéñüêà íàìàãàëèñÿ çàõîïèòè Àôãàíіñòàí, àëå çàçíàëè ïîðàçêè. Óïðîäîâæ 1852–1853 ðð. ó ðåçóëüòàòі êîëîíіàëüíîї âіéíè Âåëèêà Áðèòàíіÿ ïðèєäíàëà äî ñâîїõ âîëîäіíü Ïіâäåííó
Áіðìó. Çãîäîì – Ñіíãàïóð òà Ìàëàêêó, à ïîòіì і âñþ Ìàëàéþ. Ó 1860-õ ðîêàõ êîëîíіàëüíі çàâîþâàííÿ ïîøèðèëèñÿ íà Àôðèêó (çàõіäíà ÷àñòèíà
ìàòåðèêà).
Òðèâàëà êîëîíіçàöіÿ Àâñòðàëії òà Íîâîї Çåëàíäії, îñâîєííÿ Êàíàäè.
Êàíàäà é Àâñòðàëіÿ áóëè ïðèêëàäîì ïåðåñåëåíñüêèõ êîëîíіé, äå ïåðåâàæàëî áіëå íàñåëåííÿ. Ç’ÿâëÿþ÷èñü íà íîâîìó ìіñöі, ó íåçâè÷íîìó îòî÷åííі, ïåðåñåëåíöі ç Àíãëії òà Іðëàíäії îñâîþâàëè öі çåìëі òà ñòàâàëè
ïîêóïöÿìè áðèòàíñüêèõ ôàáðè÷íèõ òîâàðіâ. Êîëîíії áóëè äëÿ Âåëèêîї
Áðèòàíії äæåðåëîì ñèðîâèíè òà ïðîäîâîëüñòâà. Äî íèõ âіä’їæäæàëè òі,
õòî íå çíàéøîâ ðîáîòè â Àíãëії. Öå ðîáèëî ïîëіòè÷íó ñèòóàöіþ â êðàїíі
áіëüø ñòàáіëüíîþ.
Áðèòàíñüêі êîëîíіçàòîðè îñîáëèâî ïèøàëèñÿ òèì, ùî (ÿê êàçàëè â òі
÷àñè) â їõíіé іìïåðії «íіêîëè íå çàõîäèòü ñîíöå». Óñå öå çìіöíþâàëî ïîçèöії
áðèòàíñüêîї áóðæóàçії, ùî äîñÿãëà íàïðèêіíöі 1860-õ ðîêіâ íàéáіëüøîãî
ðîçêâіòó ñâîєї ìîãóòíîñòі.
Çà äâà äåñÿòèðі÷÷ÿ (1850–1870) ç Âåëèêîї Áðèòàíії åìіãðóâàëî, ãîëîâíèì
÷èíîì äî ÑØÀ, Êàíàäè é Àâñòðàëії, áëèçüêî 3 ìëí îñіá.
ßê öå âïëèíóëî íà ðîçâèòîê ïåðåñåëåíñüêèõ êîëîíіé, íà ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі òà òîðãіâëі Âåëèêîї Áðèòàíії? ×è ïîäіëÿєòå âè äóìêó, ùî ïåðåñåëåíöі
ïîøèðþâàëè іäåї òà ìàòåðіàëüíó êóëüòóðó іíäóñòðіàëüíîї öèâіëіçàöії?

Â îñíîâі áðèòàíñüêîї çîâíіøíüîї ïîëіòèêè áóëè іíòåðåñè ïðîìèñëîâîї
áóðæóàçії. Öþ ïîëіòèêó ïðîâàäèâ ëîðä Ãåíðі Ïàëüìåðñòîí, ÿêèé 20 ðîêіâ
áóâ ÷ëåíîì óðÿäó êðàїíè, іç ÿêèõ ìàéæå 10 ïåðåáóâàâ íà ïîñòó ïðåì’єðìіíіñòðà. Âіí áóâ óïåâíåíèé, ùî îáîâ’ÿçîê Âåëèêîї Áðèòàíії – ïîøèðþâàòè
êîíñòèòóöіéíі ñâîáîäè â ìîíàðõі÷íіé Єâðîïі, àëå ç êîðèñòþ äëÿ áðèòàíñüêîї áóðæóàçії. Âåëèêà Áðèòàíіÿ âèñòóïèëà íà áîöі Іòàëії â її áîðîòüáі
ïðîòè Íàïîëåîíà ІІІ, îñêіëüêè âáà÷àëà ó Ôðàíöії ïðîòèâíèêà її ïåðøîñòі
â Єâðîïі. Ó âåðåñíі 1853 ð. ðîçïî÷àëàñÿ Êðèìñüêà âіéíà (1853–1856),
і Âåëèêà Áðèòàíіÿ ðàçîì іç Ôðàíöієþ ïіäòðèìàëà Òóðå÷÷èíó.
64

Розділ ІІ

65
65
5

Розділ ІІ

«Ëåäі çі ñâіòèëüíèêîì»
Ôëîðåíñ Íàéòіíãåéë (1820–1910) – àíãëіéñüêà ìåäñåñòðà, îðãàíіçàòîðêà
é êåðіâíèöÿ çàãîíó ñàíіòàðîê ïіä ÷àñ Êðèìñüêîї âіéíè (1853–1856).

Клятва Флоренс Найтінгейл
Перед Богом і перед обличчям зібрання я урочисто обіцяю вести життя, сповнене
чистотою і чесно виконувати свої професійні обов’язки
чистотою,
обов язки.
Я буду утримуватись від усього отруйного та шкідливого і ніколи свідомо не
використаю і не призначу ліків, які можуть завдати шкоди.
Я зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримувати і підвищувати рівень моєї
професії.
Я буду зберігати в таємниці всю особисту інформацію, яка опиниться в моєму
розпорядженні під час роботи з пацієнтами та їхніми родичами.
Я буду віддано допомагати лікарю в його роботі й присвячу себе невтомному
піклуванню про благополуччя всіх доручених моїй турботі.

Ó Êðèìñüêó âіéíó Ô. Íàéòіíãåéë îðãàíіçóâàëà â Îñìàíñüêіé іìïåðії
äîãëÿä çà ïîðàíåíèìè ñîëäàòàìè ñîþçíèêіâ, à çãîäîì ñòàëà çàñíîâíèêîì
ïåðøèõ êóðñіâ ñåñòåð ó Âåëèêіé Áðèòàíії.
Ó æîâòíі 1854 ð., ó ïåðіîä âіéñüêîâîї êàìïàíії,
Ôëîðåíñ ðàçîì іç 38 ïîìі÷íèöÿìè, ñåðåä ÿêèõ
áóëè ÷åðíèöі é ñåñòðè ìèëîñåðäÿ, âèðóøèëà â
ïîëüîâі ãîñïіòàëі ñïî÷àòêó â Ñêóòàðі (Îñìàíñüêà іìïåðіÿ), à ïîòіì äî Êðèìó. Ïîñëіäîâíî
âòіëþâàëà â æèòòÿ ïðèíöèïè ñàíіòàðії і äîãëÿäó çà ïîðàíåíèìè. Ó ðåçóëüòàòі ìåíø íіæ
çà øіñòü ìіñÿöіâ ñìåðòíіñòü ó ëàçàðåòàõ çíèçèëàñÿ ç 42 äî 2,2 %. Êðèìñüêà âіéíà çðîáèëà
Ôëîðåíñ íàöіîíàëüíîþ ãåðîїíåþ. Ñîëäàòè, ùî
ïîâåðíóëèñÿ ç ôðîíòó, ðîçïîâіäàëè ïðî íåї ëåãåíäè, íàçèâàþ÷è її «ëåäі çі ñâіòèëüíèêîì»,
òîìó ùî íî÷àìè, ç ëàìïîþ â ðóêàõ, âîíà çàâæäè îáõîäèëà ïàëàòè ç õâîðèìè.
Âîíà ðîçðîáèëà ñâіé ìåòîä äîãëÿäó çà õâîФлоренс Найтінгейл
ðèìè ç ìіíіìàëüíîþ âèòðàòîþ çàñîáіâ і ìàêñèìàëüíèì åôåêòîì. Ìåòîä öåé – äîòðèìàííÿ ñòðîãîї ÷èñòîòè â ïàëàòàõ,
ðåãóëÿðíå ïðîâіòðþâàííÿ ïðèìіùåíü, ðåæèì õàð÷óâàííÿ, ïîâíèé êàðàíòèí
äëÿ çàðàçëèâèõ і óâàæíå ñòàâëåííÿ äî âñіõ ñêàðã õâîðèõ. Âîíà ñòàðàííî
çàïèñóâàëà ñâîї äóìêè â çîøèò, âèâ÷àëà ìåäè÷íі êíèãè, àòëàñè òà âіäâіäóâàëà ïðèòóëêè äëÿ õâîðèõ і áåçäîìíèõ. Ñàìå Ôëîðåíñ Íàéòіíãåéë
ïåðøîþ çàÿâèëà, ùî ñåñòðèíñüêà ñïðàâà ìàє áóòè íåçàëåæíîþ, ñàìîñòіéíîþ і ïî÷åñíîþ ïðîôåñієþ, ñóìіæíîþ ç ìåäè÷íîþ, à íå ïіäïîðÿäêîâàíîþ їé.
І òîìó ñàìå äåíü її íàðîäæåííÿ – 12 òðàâíÿ – ââàæàєòüñÿ Ìіæíàðîäíèì
äíåì ìåäè÷íîї ñåñòðè.
Ó ÷îìó âè âáà÷àєòå ãåðîїçì Ô. Íàéòіíãåéë?
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1.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
Установіть послідовність подій: а) початок чартистського руху; б) перша
парламентська реформа; в) початок правління королеви Вікторії I.

2.

Зробіть висновок про наведені факти.
Протягом 1801–1841 років населення Манчестера збільшилося на 227 %,
Ліверпуля – на 231 %, Бредфорда – на 440 %.

3.

Використовуючи підручник, доберіть факти, що розкривають зміст поняття «вікторіанська епоха».

4.

Поясніть, які тенденції політичної системи Великої Британії відображено в поняттях: «перша парламентська реформа», «друга парламентська реформа».

5.

Велика Британія була найрозвинутішою в економічному сенсі країною і водночас мала найбільші демократичні свободи – слова, друку, зборів, демонстрацій та організацій. Який зв’язок ви вбачаєте між економічним розвитком
та політичними засадами Великої Британії?

РОЗВИТКУ ФРАНЦІЇ,
§7. ОСОБЛИВОСТІ
НІМЕЧЧИНИ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
1. Франція в період реставрації Бурбонів
Ðåñòàâðàöіÿ – âіäíîâëåííÿ ïîâàëåíîãî ñóñïіëüíîãî óñòðîþ àáî äèíàñòії.

Ïіñëÿ ïîðàçêè òà çàñëàííÿ Íàïîëåîíà â 1814 ð. íà î. Åëüáà äî Ôðàíöії
ïîâåðíóëèñÿ Áóðáîíè. Ðîçïî÷àëàñü åïîõà Ðåñòàâðàöіїї (1814–1815, 1815–
1830). Ó êðàїíі âñòàíîâèëàñÿ êîíñòèòóöіéíà ìîíàðõіÿ. Êîðîëü Ëþäîâіê XVIII áóâ ãëàâîþ äåðæàâè, âåðõîâíèì ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì, ïðèçíà÷àâ і çâіëüíÿâ ìіíіñòðіâ. Áåç ïіäïèñó ìîíàðõà íå ìàëè þðèäè÷íîї ñèëè
çàêîíè.
Âіäïîâіäíî äî Õàðòії (Êîíñòèòóöії) 1814 ð., âëàäó êîðîëÿ îáìåæóâàâ
äâîïàëàòíèé çàêîíîäàâ÷èé êîðïóñ. Ëþäîâіê XVIII ïðèçíà÷àâ ÷ëåíіâ âèùîї
Ïàëàòè ïåðіâ, à íèæíÿ – Ïàëàòà äåïóòàòіâ – îáèðàëàñÿ. Îñêіëüêè ìàéíîâèé
і âіêîâèé öåíçè áóëè äóæå âèñîêèìè, òî âèáîðöіâ ó Ôðàíöії áóëî ëèøå
90 òèñ. îñіá іç 30 ìëí íàñåëåííÿ.
Ðåæèì Ðåñòàâðàöії æîðñòîêî ðîçïðàâèâñÿ çі ñâîїìè ïðîòèâíèêàìè. Áàãàòî ðåñïóáëіêàíöіâ áóëî âіäïðàâëåíî íà êàòîðãó é çàñëàííÿ. Ðåïðåñіé
çàçíàëè é ïðèáі÷íèêè Íàïîëåîíà. Ïîâåðíóâøèñü äî âëàäè, êîðîëü, äâîðÿíè-åìіãðàíòè, äóõîâåíñòâî ïðàãíóëè ïîâåðíóòè âòðà÷åíі â ðîêè ðåâîëþöії çåìåëüíі âîëîäіííÿ. Àëå ðåâîëþöіÿ òàê çìіíèëà óñòðіé êðàїíè, ùî ïîâåðíåííÿ äî ñòàðèõ íîðì æèòòÿ ñòàëî íåìîæëèâå. Öå ïіäòâåðäæóâàëà і
Õàðòіÿ. Ó íіé ïðîãîëîøóâàëîñü, ùî «âñі ôðàíöóçè ðіâíі ïåðåä çàêîíîì…
Áóäü-ÿêà âëàñíіñòü є íåäîòîðêàííîþ». Öèìè íîðìàìè ãàðàíòóâàëàñÿ íåïîðóøíіñòü âëàñíîñòі, ùî áóëà ïðèäáàíà â ðîêè ðåâîëþöії áóðæóàçієþ çà
ðàõóíîê çåìåëüíèõ âîëîäіíü àðèñòîêðàòії òà öåðêâè.
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Портрет Карла Х.
Художник Г. Боун

Ðîçøèðåííÿ ôàáðè÷íîãî âèðîáíèöòâà,
ïîäàëüøèé ðîçâèòîê òîðãіâëі ñïðèÿëè
çðîñòàííþ åêîíîìі÷íîї ìîãóòíîñòі áóðæóàçії. Àëå é ïîëіòè÷íå áåçïðàâ’ÿ áóëî î÷åâèäíå. Îñîáëèâî âîíî âèÿâëÿëîñÿ çà ïðèõîäó
äî âëàäè Êàðëà Õ – «êîðîëÿ åìіãðàíòіâ».
Âіí ïðîâіâ çàêîí ïðî âèäà÷ó ìіëüÿðäà
ôðàíêіâ äëÿ âèïëàò ñóáñèäіé òà ïåíñіé äâîðÿíàì-åìіãðàíòàì, ùî âòðàòèëè ñâîþ çåìåëüíó âëàñíіñòü. Êàðë Õ âèäàâ óêàçè, ÿêі
îáìåæóâàëè ñâîáîäó äðóêó, ñêîðî÷óâàëè
âèáîð÷і ïðàâà; ðîçïóñêàëàñÿ Ïàëàòà äåïóòàòіâ, äëÿ âèäàííÿ ãàçåò і æóðíàëіâ óâîäèëàñÿ
ñèñòåìà âèïåðåäæóâàëüíèõ äîçâîëіâ. Îãîëîøåííÿ öèõ óêàçіâ ñïðè÷èíèëî ðåâîëþöіþ,
ÿêà ââіéøëà â іñòîðіþ çà íàçâîþ ìіñÿöÿ –
Ëèïíåâà.

Âіäîìèé ïîëіòèê і äåðæàâíèé äіÿ÷ Òàëåéðàí òàê îõàðàêòåðèçóâàâ Áóðáîíіâ
ïåðіîäó Ðåñòàâðàöії: «Âîíè íі÷îãî íå çàáóëè, àëå íі÷îãî é íå íàâ÷èëèñÿ».
Äîáåðіòü ó ïіäðó÷íèêó ôàêòè, ùî ïіäòâåðäæóþòü ñïðàâåäëèâіñòü òàêîї îöіíêè.

27 ëèïíÿ 1830 ð. ó Ïàðèæі ðîçïî÷àëèñÿ íàðîäíі âèñòóïè. 28 ëèïíÿ
ïàðèæàíè ïіä êåðіâíèöòâîì êîëèøíіõ âіéñüêîâèõ îðãàíіçóâàëè «âóëè÷íó
âіéíó». Ïîâñòàëі çàõîïèëè ðàòóøó, àðñåíàë, Ñîáîð Ïàðèçüêîї Áîãîìàòåðі,
à 29 ëèïíÿ – ïàëàö, äå ïåðåáóâàâ êîðîëü. Êàðë Õ óñòèã óðÿòóâàòèñÿ,
åìіãðóâàâøè äî Âåëèêîї Áðèòàíії.
«Ðåâîëþöіÿ çàâæäè ãîâîðèòü ïðî òå, ùî ìîæíîâëàäöі íå âèêîíàëè ñâîãî
ïðèçíà÷åííÿ», – ïèñàâ ðîñіéñüêèé ôіëîñîô Ì. Áåðäÿєâ. ×è ïîãîäæóєòåñÿ âè
ç òàêîþ äóìêîþ â÷åíîãî? Ñâîþ âіäïîâіäü àðãóìåíòóéòå.

2. Липнева монархія
Ðåçóëüòàòîì Ëèïíåâîї ðåâîëþöії, ùî òðèâàëà âñüîãî òðè äíі, ñòàëî ïîâàëåííÿ ïîëіòè÷íîãî ïàíóâàííÿ äâîðÿíñüêîї àðèñòîêðàòії. Ó êðàїíі âñòàíîâèëàñÿ áóðæóàçíà ìîíàðõіÿ. 9 ñåðïíÿ 1830 ð. êîðîëåì Ôðàíöії ñòàâ ËóїÔіëіïï Îðëåàíñüêèé (1773–1850) – ïðåäñòàâíèê ìîëîäøîї ãіëêè äèíàñòії Áóðáîíіâ. Éîãî
ïðàâëіííÿ â іñòîðії äіñòàëî íàçâó Ëèïíåâîї ìîíàðõії (1830–1848). Áàíêіð Ëàôôіò òîãî äíÿ,
êîëè Ëóї-Ôіëіïïà áóëî ïðîãîëîøåíî êîðîëåì,
ñêàçàâ: «Òåïåð ó Ôðàíöії ïðàâèòèìóòü áàíêіðè!». Óíàñëіäîê ëèïíåâèõ ïîäіé âëàäà ó êðàїíі
ç ðóê äâîðÿíñüêîї àðèñòîêðàòії ïåðåéøëà äî
âåëèêîї ïðîìèñëîâîї òà ôіíàíñîâîї áóðæóàçії.
14 ñåðïíÿ 1830 ð. áóëî ïðèéíÿòî íîâó Êîíñòèòóöіþ, ùî çáåðåãëà áåç çìіí îñíîâíі ïîëîæåííÿ ïîïåðåäíüîї Õàðòії. Äåùî áóëî îáìåæåíî âëàäó
êîðîëÿ, ðîçøèðåíî ïðàâà Ïàëàòè äåïóòàòіâ, çáіëüПортрет Луї-Філіппа І.
øåíî êіëüêіñòü âèáîðöіâ (äî 250 òèñ.) çà ðàõóíîê
Художник Ф. Вінтерґальтер
çìåíøåííÿ ìàéíîâîãî öåíçó. Äóõîâåíñòâó çàáî68
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Бої на вулиці Рогана 29 липня 1830 р. Художник І. Леконт

ðîíÿëîñÿ êóïóâàòè íåðóõîìіñòü. Ëіêâіäîâàíî îáìåæåííÿ ùîäî ñâîáîäè
ñëîâà. Êîíñòèòóöіÿ îñòàòî÷íî çàêðіïèëà ïåðåõіä âëàäè ç ðóê äâîðÿíñòâà äî
ðóê âåëèêîї ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâîї áóðæóàçії.
Ó Ôðàíöії çà ðîêè Ëèïíåâîї ìîíàðõії çíà÷íі çðóøåííÿ âіäáóëèñÿ â ðîçâèòêîâі ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà. Âîíè, íàñàìïåðåä, õàðàêòåðèçóâàëèñÿ
ïðîöåñîì іíäóñòðіàëіçàöії. Çðîñëà êіëüêіñòü ïàðîâèõ äâèãóíіâ, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â ïðîìèñëîâîñòі. Êàïіòàëîâêëàäåííÿ â òîðãіâëþ і ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà çáіëüøèëèñÿ â ïіâòîðà ðàçà. Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò
ùîíàéïåðøå îõîïèâ ëåãêó ïðîìèñëîâіñòü. Іíòåíñèâíî ðîçâèâàëèñÿ áàâîâíÿíà, øîâêîïðÿäèëüíà ãàëóçі. Îñîáëèâіñòþ ôðàíöóçüêîї ïðîìèñëîâîñòі
áóëî òå, ùî â íіé çíà÷íó ðîëü âіäіãðàâàëî âèðîáíèöòâî ïðåäìåòіâ ðîçêîøі.
Âîäíî÷àñ çðîñòàþòü âèïëàâêà ÷àâóíó òà âèäîáóòîê âóãіëëÿ. Ìåòàëóðãіéíà ãàëóçü ðîçâèâàëàñÿ â Ëóàðñüêîìó áàñåéíі. Ó êðàїíі ðîçãîðíóëîñÿ
áóäіâíèöòâî çàëіçíèöü.
Äîáåðіòü ôàêòè, ùî ñâіä÷àòü ïðî ñòàíîâëåííÿ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà ó
Ôðàíöії.

«При Луї-Філіппі панувала не французька буржуазія, а лише одна її фракція:
ба
б
анкіри,
а
біржові й залізничні королі, власники вугільних копалень, залізних рудників і лісів, зв’язана з ними частина земельних власників – так звана фінансова
аристократія. Вона сиділа на троні, вона диктувала в палатах закони, вона роздавала державні прибуткові посади, починаючи з міністерських постів і кінчаючи казенними тютюновими крамницями.
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Власне промислова буржуазія становила частину офіційної опозиції, тобто
вона була представлена в палатах тільки як меншість», – писав німецький учений
К. Маркс.
×è ïîãîäæóєòåñü âè ç òàêîþ õàðàêòåðèñòèêîþ Ëèïíåâîї ìîíàðõії? Ñïðîãíîçóéòå ïîäàëüøèé іñòîðè÷íèé ðîçâèòîê Ôðàíöії.

Ëіîíñüêі òêà÷і
Íàéáіëüøèìè ïðîìèñëîâèìè öåíòðàìè Ôðàíöії ñòàëè Ëіîí, Ìàðñåëü,
Ëіëëü, Ñåíò-Åòüєí òà іíøі. Âîíè áóëè òàêîæ і öåíòðàìè ðîáіòíè÷îãî ðóõó.
Íàéáіëüøі ðîáіòíè÷і âèñòóïè âіäáóëèñÿ â 1831 і 1834 ðð. â Ëіîíі.
Ó çíàìåíèòîìó ñâîїì øîâêîì і îêñàìèòîì Ëіîíі ïðàöþâàëî áëèçüêî 30 òèñ.
òêà÷іâ. Âîíè æèëè â æàõëèâèõ çëèäíÿõ. Äî òîãî æ ïіäïðèєìöі ñóòòєâî
çìåíøèëè çàðïëàòó òêà÷àì, ïîÿñíþþ÷è öå çðîñòàííÿì êîíêóðåíöії. Ïіñëÿ äâîäåííîї áîðîòüáè ïîâñòàëі ðîáіòíèêè îâîëîäіëè ìіñòîì і âèãíàëè ç
íüîãî óðÿäîâі âіéñüêà. Ëіîíñüêі ðîáіòíèêè éøëè іç ÷îðíèì ïðàïîðîì âіä÷àþ. Íà íüîìó áóëî âèøèòî: «Æèòè ïðàöþþ÷è àáî âìåðòè á’þ÷èñü!». Äåñÿòü äíіâ Ëіîí áóâ ó ðóêàõ ïîâñòàëèõ. Íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ âіéñüêîâі ñèëè,
íàäіñëàíі ç Ïàðèæà, çàéíÿëè Ëіîí áåç îïîðó ç áîêó ïîâñòàëèõ ðîáіòíèêіâ.
Ó òîìó æ Ëіîíі ó êâіòíі 1834 ð. ðîçïî÷àëîñÿ íîâå ïîâñòàííÿ ðîáіòíèêіâ.
Öüîãî ðàçó íàä áàðèêàäàìè ìàéîðіëè íå ÷îðíі ïðàïîðè, à ÷åðâîíі. Ðîáіòíèêè
âèñóâàëè ïîðÿä ç åêîíîìі÷íèìè ïîëіòè÷íі âèìîãè: «Ãåòü ìîíàðõіþ!»,
«Õàé æèâå ðåñïóáëіêà!». Óðÿä Ëóї-Ôіëіïïà çíîâó âèêîðèñòàâ âіéñüêà.
Öüîãî ðàçó ëіîíñüêі ðîáіòíèêè ó êðîâîïðîëèòíèõ áîÿõ, ùî òðèâàëè áëèçüêî
òèæíÿ, áóëè ðîçáèòі ðåãóëÿðíîþ àðìієþ. Ëіîíñüêі ïîâñòàííÿ äàëè ïîøòîâõ
ðîçâèòêîâі ðåñïóáëіêàíñüêîãî ðóõó â êðàїíі.
Ó ïîâñòàëèõ ëіîíñüêèõ ðîáіòíèêіâ 1831 ð. áóëà òіëüêè îäíà âèìîãà – âñòàíîâëåííÿ òâåðäèõ ðîçöіíîê íà ïðàöþ, à â 1834 ð. äî íåї äîäàëàñÿ ùå îäíà – âñòàíîâëåííÿ ðåñïóáëіêè. Äàéòå îöіíêó âèìîãàì ïîâñòàëèõ ó 1831 é 1834 ðð. ßê âè
ââàæàєòå, õòî âèêîðèñòîâóâàâ âèñòóïè ðîáіòíèêіâ ó ñâîїõ іíòåðåñàõ? ×îìó?

3. Особливості розвитку німецьких земель
Íіìåöüêèé ñîþç – îá’єäíàííÿ íіìåöüêèõ äåðæàâ ïіä âåðõîâåíñòâîì àâñòðіéñüêèõ Ãàáñáóðãіâ, ñòâîðåíå 8 ÷åðâíÿ 1815 ð. íà Âіäåíñüêîìó êîíãðåñі. Ñîþç
ëіêâіäîâàíî ïіñëÿ ðîçãðîìó Àâñòðії ó âіéíі ç Ïðóññієþ (1866).

Îá’єäíàííÿ ñêëàäàëè: îäíà іìïåðіÿ (Àâñòðіéñüêà), ï’ÿòü êîðîëіâñòâ
(Ïðóññіÿ, Ñàêñîíіÿ, Áàâàðіÿ, Ãàííîâåð, Âþðòåìáåðã), ãåðöîãñòâà і êíÿçіâñòâà, à òàêîæ ÷îòèðè ìіñòà-ðåñïóáëіêè (Ôðàíêôóðò, Ãàìáóðã, Áðåìåí і
Ëþáåê). Óïðîäîâæ іñíóâàííÿ ñîþçó êіëüêіñòü äåðæàâ-÷ëåíіâ íå áóëà ïîñòіéíîþ (êîëèâàëàñÿ âіä 36 äî 41).
Áåçïåðå÷íà âіéñüêîâî-åêîíîìі÷íà ïåðåâàãà Àâñòðії і Ïðóññії äàâàëà їì
ÿâíèé ïîëіòè÷íèé ïðіîðèòåò ïåðåä іíøèìè ÷ëåíàìè ñîþçó, õî÷à ôîðìàëüíî â íüîìó ïðîãîëîøóâàëàñÿ ðіâíіñòü óñіõ ó÷àñíèêіâ. Âîäíî÷àñ ðÿä çåìåëü
Àâñòðіéñüêîї іìïåðії (Óãîðùèíà, Ñëîâåíіÿ, Äàëìàöіÿ, Іñòðіÿ òà іíøі) і
Ïðóññüêîãî êîðîëіâñòâà (Ñõіäíà і Çàõіäíà Ïðóññіÿ, Ïîçíàíü) ïîâíіñòþ âèêëþ÷àëèñÿ іç ñîþçíîї þðèñäèêöії. Öÿ îáñòàâèíà çàéâèé ðàç ïіäòâåðäæóâàëà îñîáëèâå ñòàíîâèùå â ñîþçі Àâñòðії і Ïðóññії. Êîðîëіâñòâà Ïðóññіÿ і
70
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Àâñòðіÿ ëèøå òèìè òåðèòîðіÿìè âõîäèëè â Íіìåöüêèé ñîþç, ÿêі âæå áóëè
÷àñòèíàìè Ñâÿùåííîї Ðèìñüêîї іìïåðії.
Íіìåöüêèé ñîþç áóâ êîíôåäåðàòèâíèì óòâîðåííÿì. Ãîëîâíèì ïðàãíåííÿì ìàëèõ äåðæàâ, ùî âõîäèëè â ñîþç, áóëî çáåðåæåííÿ ñòàòóñ-êâî â
Íіìå÷÷èíі. Ïðàâëÿ÷èì îðãàíîì Íіìåöüêîãî ñîþçó áóâ Ñîþçíèé ñåéì. Âіí
ñêëàäàâñÿ ç óïîâíîâàæåíèõ âіä 34 íіìåöüêèõ äåðæàâ (âêëþ÷àþ÷è Àâñòðіþ)
і 4 âіëüíèõ ìіñò і çàñіäàâ ó Ôðàíêôóðòі-íà-Ìàéíі. Ãîëîâóâàííÿ â ñîþçі íàëåæàëî Àâñòðії, ÿê íàéáіëüøіé çà òåðèòîðієþ òà íàñåëåííÿì äåðæàâі Íіìåöüêîãî ñîþçó. Êîæíà ç äåðæàâ, ÿêà îá’єäíàëàñÿ â ñîþç, ìàëà ñóâåðåíіòåò
і âëàñíó ñèñòåìó óïðàâëіííÿ. Â îäíèõ çáåðіãàâñÿ àáñîëþòèçì, â іíøèõ
ôóíêöіîíóâàëè ïîäîáè ïàðëàìåíòіâ (ëàíäòàãè), і ëèøå â ñåìè áóëè ïðèéíÿòі êîíñòèòóöії, ùî îáìåæóâàëè âëàäó ìîíàðõà (Áàâàðіÿ, Áàäåí, Âþðòåìáåðã, Ãåññåí-Äàðìøòàäò, Íàññàó, Áðàóíøâåéã òà Ñàêñåí-Âåéìàð).
Äâîðÿíñòâî ìàëî âëàäó íàä ñåëÿíñòâîì, ïàíùèíó, «êðèâàâó äåñÿòèíó»
(ïîäàòîê íà çàáèòó õóäîáó), ôåîäàëüíèé ñóä. Àáñîëþòèçì çàëèøàâñÿ ïðàêòè÷íî íåçìіííèì. Àëå êàïіòàëіçì ïðîáèâàâ ñîáі äîðîãó і â öèõ íåñïðèÿòëèâèõ
óìîâàõ. Ó Âþðòåìáåðçі, Ãåññåíі, Êîáóðçі áóëî âіäìіíåíî êðіïîñíå ïðàâî. Ïàíùèíà áóëà âèòіñíåíà ïðîäóêòèâíіøîþ ïðàöåþ íàéìàíèõ áàòðàêіâ. Íàáóâàëî
ðîçâèòêó ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî, îñîáëèâî â Ðåéíñüêіé îáëàñòі (Ïðóññіÿ).
Ñõàðàêòåðèçóéòå Íіìåöüêèé ñîþç ÿê äåðæàâíå óòâîðåííÿ.

Ó çîâíіøíüîåêîíîìі÷íіé äіÿëüíîñòі äîìіíóâàëà ñèñòåìà âèñîêèõ ìèòíèõ çáîðіâ, ÿêà ïåâíîþ ìіðîþ çàõèùàëà âèðîáëåíі â ðàìêàõ Ñîþçó òîâàðè
âіä êîíêóðåíöії ç áîêó Âåëèêîї Áðèòàíії. Іíіöіàòîðîì ó öüîìó ïèòàííі âèñòóïèëà Ïðóññіÿ. Íà її òåðèòîðії â 1818 ð. áóëî ñêàñîâàíî âñі іñíóþ÷і ìèòíèöі ìіæ ïðóññüêèìè ïðîâіíöіÿìè, і Ïðóññіÿ ñòàëà òåðèòîðієþ âіëüíîї
òîðãіâëі. Àâñòðіÿ îïèðàëàñÿ ñàìіé іäåї âіëüíîї òîðãіâëі, ÿêà çíàõîäèëà ó
÷ëåíіâ Ñîþçó äåäàëі áіëüøå ïðèõèëüíèêіâ, íàâіòü íåçâàæàþ÷è íà ÿñíå
ðîçóìіííÿ, ùî Ïðóññіÿ, ó ïåðøó ÷åðãó, ïðàãíå äî єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè ïіä
ñâîїì ïðîâîäîì. 1 ñі÷íÿ 1834 ð. áóëî ñòâîðåíî Íіìåöüêèé ìèòíèé ñîþç, äî
ñêëàäó ÿêîãî óâіéøëè Áàâàðіÿ, Ïðóññіÿ òà ùå 16 íіìåöüêèõ êíÿçіâñòâ.
Ó ðåçóëüòàòі ïіä êîíòðîëåì ïðóññüêîї áþðîêðàòії âèÿâèëàñÿ òåðèòîðіÿ ç
íàñåëåííÿì ó 25 ìëí îñіá. Ïðóññüêà ìîíåòà, òàëåð, ñòàëà єäèíîþ ìîíåòîþ
â Íіìå÷÷èíі. Àâñòðіÿ â ìèòíèé ñîþç íå âõîäèëà.
Çà ðàõóíîê ÿêèõ çàõîäіâ Ïðóññіÿ íàìàãàëàñÿ ïîñèëèòè ñâіé âïëèâ ó Íіìåöüêîìó ñîþçі?

4. Австрійська монархія доби К. Меттерніха

ÊËÅÌÅÍÑ ËÎÒÀÐ ÔÎÍ ÌÅÒÒÅÐÍІÕ
Õ (1773–1859)
Князь, австрійський політичний і державний діяч. Міністр закордонних справ, канцлер
канцлер,
один з організаторів Віденського конгресу (1814–1815). Активно діяв на Віденському
конгресі, рішення якого зміцнили на довгий час у Європі панування «престолів», уперше створили на континенті систему міжнародної колективної безпеки, яка спиралася
на взаємні контакти у вигляді постійних конференцій послів великих держав та їхніх
міністрів закордонних справ, що означало початок конференційної дипломатії.
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Àâñòðіÿ äîáè Ê. Ìåòòåðíіõà, çі ñëіâ Ô. Åíãåëüñà, çàëèøàëàñÿ «…êðàїíîþ, ÿêà äî áåðåçíÿ 1848 ð. áóëà ìàéæå òàê ñàìî íåäîñòóïíà
ïîãëÿäàì іíîçåìöіâ, ÿê Êèòàé äî îñòàííüîї âіéíè
ç Àíãëієþ».
Іìïåðàòîð Ôðàíö-Éîñèô І і Ìåòòåðíіõ, ùî
ïåðåæèëè áóðõëèâі ïîòðÿñіííÿ åïîõè Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії і íàïîëåîíіâñüêèõ âîєí, íà
âñå æèòòÿ çáåðåãëè íåïåðåáîðíèé ñòðàõ ïåðåä
ðåâîëþöієþ, і öèì ñòðàõîì âèçíà÷àâñÿ êîæåí
їõíіé êðîê ÿê äåðæàâíèõ äіÿ÷іâ. Òàêі ïîíÿòòÿ,
ÿê «êîíñòèòóöіÿ», «íàðîä», áóëè àáñîëþòíî íåñóìіñíі іç ñèñòåìîþ ïðàâëіííÿ äîáè Ìåòòåðíіõà.
Êîíñòèòóöіÿ – áóäü-ÿêà, íàâіòü ìîíàðõі÷íà, –
áóëà â î÷àõ Ê. Ìåòòåðíіõà «ëåãàëіçîâàíîþ
ðåâîëþöієþ», і êîëè éîìó îäíîãî äíÿ ïîêàçàëè
Портрет К. Меттерніха.
ôðàíöóçüêó ãàçåòó, ó ÿêіé іøëîñÿ ïðî íàìіðè
Художник Т. Лоуренс
ââåñòè â Àâñòðії êîíñòèòóöіþ, êíÿçü ùèðî
ïîäèâóâàâñÿ: «Æàëþãіäíі ïîðàäíèêè, òîé, õòî áàæàє äàòè Àâñòðії êîíñòèòóöіþ, ïîâèíåí ñïî÷àòêó ñîòâîðèòè àâñòðіéñüêèé íàðîä!». Іìïåðàòîð
áóâ ïåðåêîíàíèé ó òîìó, ùî âіí є íàìіñíèêîì Áîãà íà çåìëі і íåñå ïåðåä
íèì îäíîîñіáíó âіäïîâіäàëüíіñòü çà «ñïîêіé і ïîðÿäîê» ó ïіäâëàäíіé éîìó
іìïåðії.
Öåíçóðà çàêðèëà Àâñòðіþ äëÿ êíèæîê íіìåöüêèõ êëàñèêіâ – Ëåññіíãà,
Øèëëåðà, Ãåòå. Íà òåàòðàëüíі ïіäìîñòêè íå äîïóñêàëè ï’єñó «Ãàìëåò» і
âçàãàëі áóäü-ÿêі ï’єñè, ÿêі ìîãëè á âñåëèòè àâñòðіéöÿì äóìêó ïðî ìîæëèâіñòü çìіí ìîíàðõі÷íîãî ëàäó. Íà ñöåíі òà â äðóêàðñüêèõ âèäàííÿõ øàõðàÿìè, ðіçíèìè íåãàòèâíèìè ïåðñîíàæàìè ìîãëè áóòè òіëüêè ëþäè, ðàíãîì íèæ÷і çà áàðîíà. Îïîçèöіéíà ëіòåðàòóðà і ïðåñà äðóêóâàëèñÿ àáî â
Ëåéïöèãó, àáî â Áåëüãії.
Ëèïíåâà ðåâîëþöіÿ ó Ôðàíöії ïåðåêðåñëèëà ðîçðàõóíêè ðåàêöії, і öå ñòàëî î÷åâèäíèì
äëÿ ñàìèõ òâîðöіâ àáñîëþòèñòñüêîãî ðåæèìó.
Äіçíàâøèñü ïðî ïî÷àòîê ðåâîëþöії â Ïàðèæі,
êàíöëåð Ìåòòåðíіõ êîíñòàòóâàâ: «Çíèùåíî
ñïðàâó âñüîãî ìîãî æèòòÿ!». Ñïîäіâàþ÷èñü íà
ñîëіäàðíіñòü ëåãіòèìíèõ ìîíàðõіâ, âіí çàïðîïîíóâàâ îðãàíіçóâàòè îçáðîєíó іíòåðâåíöіþ äî
Ôðàíöії. ×àñè, ïðîòå, çìіíèëèñÿ, і ïðîïîçèöіÿ
êàíöëåðà íå çíàéøëà âіäãóêó â єâðîïåéñüêèõ
ìîíàðõіâ.
Ó ëіáåðàëüíî íàëàøòîâàíèõ êîëàõ àâñòðіéñüêîãî ñóñïіëüñòâà ëèïíåâі ïîäії ó Ôðàíöії
áóëî ñïðèéíÿòî ç åíòóçіàçìîì. Óñóïåðå÷ öåíçóðі òà ïîëіöåéñüêèì ãîíіííÿì, ôðàíöóçàìè
âіäâåðòî çàõîïëþâàëèñÿ, íàðîäèëàñÿ íàäіÿ,
ùî ìіæíàðîäíі óñêëàäíåííÿ і âіéíà äîïîìîФранц-Йосиф І
æóòü àâñòðіéöÿì ñêèíóòè ÿðìî Ìåòòåðíіõà.
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Ó Âіäíі é іíøèõ ìіñòàõ øèðîêî ðîçïîâñþäæóâàëàñÿ çàáîðîíåíà ëіòåðàòóðà, ùî ââîçèëàñÿ ç-çà
êîðäîíó. Íå âèïàäêîâî 1830–1840-âі ðîêè –
ïåðіîä, ùî ïåðåäóâàâ ðåâîëþöії, ÿêà ïî÷àëàñÿ
â áåðåçíі 1848 ð., – óâіéøëè â àâñòðіéñüêó іñòîðіþ
ÿê «ïåðåäáåðåçíåâèé ïåðіîä». Ïîòðåáà ñîöіàëüíèõ і ïîëіòè÷íèõ ðåôîðì ñòàëà î÷åâèäíîþ
äëÿ âñіõ, çà âèíÿòêîì òіëüêè âóçüêîãî êîëà
ïðàâëÿ÷îї åëіòè.
Ç’ÿâèëèñÿ ïåðøі îçíàêè íåçàäîâîëåíîñòі é
íàéáåçïðàâíіøîї ñîöіàëüíîї âåðñòâè, ùî òіëüêè ïî÷àëà ôîðìóâàòèñÿ, – ïðîëåòàðіàòó. Ñòèõіéíå îáóðåííÿ ôàáðè÷íèõ ðîáіòíèêіâ ó öі äåñÿòèëіòòÿ, ÿê і â іíøèõ êðàїíàõ, îáåðòàëîñÿ
ïðîòè ìàøèí і âåðñòàòіâ, ó ÿêèõ ðîáіòíèêè íàФранц Коловрат-Лібштейнїâíî âáà÷àëè ïåðøîïðè÷èíó ñâîїõ ëèõ. Ó äðóський
ãіé ïîëîâèíі 1840-õ ðîêіâ, êîëè õëіá òà іíøі
ïðîäóêòè ñòàëè íåïîìіðíî äîðîãі, âіäåíñüêі ðîáіòíèêè ïî÷àëè âèõîäèòè
íà âóëèöþ, ãðîìèòè áóëî÷íі. Íåçâàæàþ÷è íà íåîðãàíіçîâàíіñòü і ñòèõіéíіñòü âèñòóïіâ ðîáіòíèêіâ, ñàìå â öåé ïåðіîä Àâñòðіÿ çðîáèëà ïåðøі êðîêè
â ãàëóçі ôàáðè÷íîãî çàêîíîäàâñòâà. 1842 ð. áóëî óõâàëåíî ïåðøèé çàêîí
ïðî îáìåæåííÿ åêñïëóàòàöії äèòÿ÷îї ïðàöі: óñòàíîâëåíèé ìàêñèìóì ðîáî÷îãî äíÿ äëÿ 9–12-ðі÷íèõ – 10 ãîäèí і äëÿ 12–16-ðі÷íèõ – 12 ãîäèí. Äіòåé
9–12 ðîêіâ äîçâîëÿëîñÿ âіäíèíі ïðèéìàòè íà ðîáîòó ëèøå â òîìó ðàçі,
ÿêùî âîíè âæå â÷èëèñÿ â øêîëі íå ìåíøå ÿê òðè ðîêè. Çàáîðîíÿëîñÿ ïðèìóøóâàòè äіòåé ïðàöþâàòè â íі÷íó çìіíó.
Іíøó ïîëіòèêó, áіëüø äèôåðåíöіéîâàíó і òåðïèìó, àáñîëþòèçì ïðîâàäèâ
âіäíîñíî ÷åñüêîãî ðóõó. Ââàæàþ÷è éîãî çà íàéëîÿëüíіøі çà âñі íàöіîíàëüíі
ðóõè, Ìåòòåðíіõ íå ïåðåøêîäæàâ êóëüòóðíî-îñâіòíіé äіÿëüíîñòі ÷åõіâ і
ðàçîì ç ìіíіñòðîì – ÷åõîì Ô. Êîëîâðàòîì-Ëіáøòåéíñüêèì – ïðîòåãóâàâ
ñòâîðåííÿ ÷åñüêîãî ìóçåþ, «÷åñüêîї ìàòèöі» òîùî.
Ïðîêîìåíòóéòå іñòîðè÷íó ñèòóàöіþ, ùî ñêëàëàñÿ â Àâñòðіéñüêіé іìïåðії çà
äîáè Ê. Ìåòòåðíіõà.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Що було раніше:
а) Липнева революція у Франції чи реставрація Бурбонів;
б) створення Німецького союзу чи Німецького митного союзу?

2.

Назвіть країну, з історією якої пов’язані імена: Талейран, Луї-Філіпп Орлеанський, Карл X.

3.

Порівняйте зміст понять «революція» та «реставрація».

4.

Людовік XVIII і К. Меттерніх. З’ясуйте, що зближує їх, робить людьми однієї
епохи.

5.

Якщо порівнювати особливості розвитку Франції, Німецького союзу, Австрійської імперії в першій третині XIX ст., використовуючи зміст поняття
«модернізація», який можна зробити висновок?
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НАРОДІВ» У КРАЇНАХ
§8. «ВЕСНА
ЗАХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
«Âåñíà íàðîäіâ», àáî «Âåñíà íàöіé», – íèçêà ðåâîëþöіé, ùî ïðîêîòèëèñÿ Єâðîïîþ óïðîäîâæ 1848–1849 ðð. Îñíîâíі âèìîãè: ðåôîðìóâàííÿ іñíóþ÷îї ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè, ãðîìàäÿíñüêå ðіâíîïðàâ’ÿ, ñâîáîäà äðóêó.

1. Революційні події у Франції
Ïàíóâàííÿ ôіíàíñîâîї àðèñòîêðàòії ó ñôåðі åêîíîìіêè é ïîëіòèêè âèêëèêàëî íåâäîâîëåííÿ ó ôðàíöóçüêîìó ñóñïіëüñòâі. Ïðîìèñëîâà áóðæóàçіÿ âèìàãàëà çìіí çàêîíіâ íà ñâîþ êîðèñòü і îáñòîþâàëà íåîáõіäíіñòü âñòàíîâëåííÿ ðåñïóáëіêè. Ó êðàїíі ðîçïî÷àâñÿ ìàñîâèé ðóõ çà âèáîð÷ó ðåôîðìó, і
íàñàìïåðåä – çà çíèæåííÿ âèáîð÷îãî öåíçó. Êåðіâíèê ïîìіðêîâàíèõ ëіáåðàëіâ
Î. Áàððî (1791–1873) âèñóíóâ ãàñëî «Ðåôîðìà – ðÿòіâíèê âіä ðåâîëþöії!».
Ó áîðîòüáі çà âèáîð÷ó ðåôîðìó áóðæóàçіÿ âèêîðèñòîâóâàëà ëåãàëüíі
ìåòîäè – òàê çâàíі ðåôîðìàòîðñüêі áàíêåòè. Öå áóëè áàãàòîëþäíі çіáðàííÿ
ïðåäñòàâíèêіâ ïàðëàìåíòñüêîї îïîçèöії, íà ÿêèõ äèñêóòóâàëîñÿ ïèòàííÿ
âèáîð÷îї ðåôîðìè.
Íà 22 ëþòîãî 1848 ð. â Ïàðèæі áóëî ïðèçíà÷åíî ÷åðãîâèé áàíêåò ïðèõèëüíèêіâ ïàðëàìåíòñüêîї ðåôîðìè. Âëàäà çàáîðîíèëà éîãî. Öå âèêëèêàëî
âåëèêå íåâäîâîëåííÿ ìàñ. Çðàíêó 22 ëþòîãî íà âóëèöÿõ Ïàðèæà ïàíóâàëî
õâèëþâàííÿ. Êîëîíà äåìîíñòðàíòіâ, ñåðåä ÿêèõ ïåðåâàæàëè ðîáіòíèêè і

Реформаторський банкет
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Повалення імператорського трону 24 лютого 1848 р.

ñòóäåíòè, ðóõàëàñÿ äî ïàëàöó Áóðáîíіâ, ñïіâàþ÷è «Ìàðñåëüєçó» é ïðîãîëîøóþ÷è: «Õàé æèâå ðåôîðìà!».
Óðÿä óæèâ ðіøó÷èõ çàõîäіâ ïðîòè ìàíіôåñòàíòіâ. Íà áіê ïîâñòàëèõ ïåðåéøëà Íàöіîíàëüíà ãâàðäіÿ. Ó íі÷ íà 24 ëþòîãî, ïіñëÿ ðîçñòðіëó óðÿäîâèìè âіéñüêàìè ðîáіòíè÷îї äåìîíñòðàöії, ïîâñòàííÿ îõîïèëî âñå ìіñòî.
Óïðîäîâæ íî÷і ïàðèæàíè ñïîðóäèëè äâі òèñÿ÷і áàðèêàä. Äëÿ їõ áóäіâíèöòâà áóëî çðóáàíî 4 òèñ. äåðåâ, âèáðàíî ç áðóêіâêè áіëüøå ÿê
ìіëüéîí øòóê êàìіííÿ. Íà ðàíîê 24 ëþòîãî
âñі ñêëàäè çáðîї áóëè â ðóêàõ ïîâñòàëèõ, ÿêі
âèìàãàëè çðå÷åííÿ Ëóї-Ôіëіïïà. Êîðîëü çðіêñÿ
òðîíó і âòіê äî Âåëèêîї Áðèòàíії. «ßê Êàðë X,
ÿê Êàðë X!» – ïðîãîëîøóâàâ Ëóї-Ôіëіïï, çàëèøàþ÷è ñâîþ ðåçèäåíöіþ. Éîãî òðîí áóëî
ñïàëåíî ïîâñòàëèìè íà ïëîùі ìіñòà. Ïîâñòàííÿ ïðèâåëî äî ïåðåìîãè ðåâîëþöії.
Ñõàðàêòåðèçóéòå ïðè÷èíè, ùî çóìîâèëè ðåâîëþöіþ 1848 ð. ó Ôðàíöії.

Óíàñëіäîê ëþòíåâèõ ïîäіé ó Ôðàíöії áóëî ïîâàëåíî ìîíàðõіþ. Âëàäà ïåðåéøëà äî Òèì÷àñîâîãî óðÿäó, ôàêòè÷íèì ãëàâîþ ÿêîãî ñòàâ ìіíіñòð
çàêîðäîííèõ ñïðàâ, âіäîìèé ïîåò òà іñòîðèê
À. äå Ëàìàðòіí (1790–1869). 25 ëþòîãî 1848 ð.
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íà âèìîãó ìàíіôåñòàöії ðîáіòíèêіâ, ÿêі â óëüòèìàòèâíіé ôîðìі çàæàäàëè âіäíîâëåííÿ ðåñïóáëіêè, Òèì÷àñîâèé óðÿä ïðîãîëîñèâ Ôðàíöіþ єäèíîþ òà íåïîäіëüíîþ ðåñïóáëіêîþ. Ðîçïî÷àâñÿ ïåðіîä Äðóãîї ðåñïóáëіêè (1848–1852).
Íîâèé óðÿä ðîçïóñòèâ Ïàëàòó ïåðіâ і Ïàëàòó äåïóòàòіâ, ñêàñóâàâ äâîðÿíñüêі òèòóëè, âèâіâ ç Ïàðèæà âіéñüêà, ñêàñóâàâ öåíçîâі îáìåæåííÿ äëÿ
âñòóïó äî Íàöіîíàëüíîї ãâàðäії, âіäíîâèâ ñâîáîäó ñëîâà, äðóêó, çáîðіâ.
Áóëî ââåäåíî 10-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü, âñòàíîâëåíî çàãàëüíå âèáîð÷å
ïðàâî äëÿ ÷îëîâіêіâ âіêîì âіä 21 ðîêó, ÿêі ìåøêàëè íå ìåíøå ÿê øіñòü
ìіñÿöіâ íà ïåâíіé òåðèòîðії.
Ó ðåçóëüòàòі öèõ äіé ó Ôðàíöії âñòàíîâèâñÿ íàéëіáåðàëüíіøèé ïîëіòè÷íèé óñòðіé ó Єâðîïі. Ó êâіòíі âіäáóëèñÿ âèáîðè äî Óñòàíîâ÷èõ çáîðіâ, ÿêі
ðîçïî÷àëè ñâîþ ðîáîòó 4 òðàâíÿ 1848 ð. â ïðèìіùåííі ïàëàöó Áóðáîíіâ.
Áіëüøіñòü äåïóòàòіâ íàëåæàëà äî іíòåëіãåíöії – àäâîêàòè, æóðíàëіñòè, ëіêàðі, іíæåíåðè, ÷èíîâíèêè. Áóëè ñåðåä íèõ ãåíåðàëè, êàòîëèöüêі ñâÿùåíèêè, ôàáðèêàíòè, âåëèêі çåìëåâëàñíèêè, ðîáіòíèêè (18 îñіá). Óñòàíîâ÷і
çáîðè ïåðåäàëè ïîâíîòó âèêîíàâ÷îї âëàäè Âèêîíàâ÷іé êîìіñії.

«Для збереження свободи в демократичному суспільстві треба, щоб у людей був
певний “смак” до неї, щоб на практиці сформувалося загальносуспільне “прагнення
свободи”, свободолюбний спосіб співжиття. Мало запровадити інституції, вибори,
партії, парламенти. Усе це дуже легко може виродитися в “політичну бутафорію”, в
імітацію демократії. Головне ж, що потрібно для справжньої демократії, – це те, щоб
людям була властива певна схильність до незалежності, до опору офіційній владі,
коли вона на такий опір заслуговує», – писав французький мислитель А. Токвіль.
Ïðîêîìåíòóéòå íàâåäåíó öèòàòó. ßê âè ââàæàєòå, ÷è ãîòîâå áóëî ôðàíöóçüêå ñóñïіëüñòâî «çáåðåãòè ñâîáîäó»?

Íåïîñëіäîâíà ïîëіòèêà, ÿêó ïðîâàäèâ óðÿä, âèêëèêàëà íåçàäîâîëåííÿ, íàñàìïåðåä, ñåðåä ðîáіòíè÷îãî ëþäó Ïàðèæà. Òàê, ó ëþòîìó 1848 ð. Òèì÷àñîâèé

Ламартін перед ратушею Парижа відкидає червоний прапор. Художник Ф. Філіппото
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1. Портрет Луї Кавеньяка. Художник Ж.-Б. Делафосса
2. Із президентської кампанії у Франції 1848 р. Два хлопчики сперечаються:
один – за Луї-Наполеона, другий – за Кавеньяка. Ксилографія німецької газети
«Illustrierte Zeitung». 1848 р.

óðÿä Ôðàíöії âèäàâ «Äåêðåò ïðî ïðàâî íà ïðàöþ», ó ÿêîìó áóëî çàïèñàíî: «Óðÿä
Ôðàíöóçüêîї ðåñïóáëіêè çîáîâ’ÿçóєòüñÿ çàáåçïå÷èòè ðîáîòîþ âñіõ ãðîìàäÿí».
Äëÿ áîðîòüáè ç áåçðîáіòòÿì áóëî ñòâîðåíî íàöіîíàëüíі ìàéñòåðíі. À âæå â ÷åðâíі
1848 ð. óðÿä âіääàâ íàêàç ïðî ðîçïóñê íàöіîíàëüíèõ ìàéñòåðåíü і 117 òèñ. îñіá
ñòàëè áåçðîáіòíèìè.
Âіäïîâіääþ íà öå ðіøåííÿ óðÿäó ñòàëî çàãàëüíå ïîâñòàííÿ. 24 ÷åðâíÿ, ùîá
éîãî ïðèäóøèòè, Óñòàíîâ÷і çáîðè íàäàëè äèêòàòîðñüêèõ ïîâíîâàæåíü âіéñüêîâîìó ìіíіñòðîâі, ãåíåðàëîâі Ë. Êàâåíüÿêó (1802–1857). Âіéñüêà âïðîäîâæ
äâîõ äіá âåëè âîãîíü ïî ïîâñòàíöÿõ. 26 ÷åðâíÿ ïîâñòàííÿ, ïіñëÿ ñèëüíîãî
êðîâîïðîëèòòÿ, áóëî ïðèäóøåíî.

Переможці почали було самовільну розправу над полоненими, число яких доходило до 15 000. Генерал Кавеньяк негайно вжив заходів, щоб запобігти будьякому насильству, видавши прокламацію, у якій, між іншим, говорив: «У Парижі я
бачу переможців і переможених; нехай буде вічно прокляте ім’я моє, якщо я погоджуся бачити в ньому жертв».

4 ëèñòîïàäà 1848 ð. Óñòàíîâ÷і çáîðè çàòâåðäèëè Êîíñòèòóöіþ Äðóãîї
ðåñïóáëіêè. Îñíîâîþ ñóñïіëüñòâà â íіé ïðîãîëîøóâàëèñÿ ñіì’ÿ, âëàñíіñòü,
ïðàöÿ, ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê, à ñóâåðåíіòåò, ñâîáîäà, ðіâíіñòü, áðàòåðñòâî –
îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè. Çãіäíî ç Êîíñòèòóöієþ çàêîíîäàâ÷à âëàäà ïåðåõîäèëà äî îäíîïàëàòíèõ Íàöіîíàëüíèõ çáîðіâ. Óâîäèëèñÿ ïðÿìі çàãàëüíі
âèáîðè ïðè òàєìíîìó ãîëîñóâàííі (âіêîâèé öåíç äëÿ ÷îëîâіêіâ – 21 ðіê).
Öåíç îñіëîñòі çáåðіãàâñÿ, âèáîð÷èé êîðïóñ íàðàõîâóâàâ 9 ìëí îñіá.
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Âèêîíàâ÷à âëàäà çà Êîíñòèòóöієþ íàëåæàëà ïðåçèäåíòîâі ðåñïóáëіêè, ÿêèé îáèðàâñÿ çàãàëüíèì ãîëîñóâàííÿì ñòðîêîì íà
4 ðîêè. Ïðåçèäåíò ìàâ ïðàâî ïðèçíà÷àòè òà
çâіëüíÿòè ÷èíîâíèêіâ, ïðèñâîþâàòè îôіöåðñüêі çâàííÿ, ïіäïèñóâàòè äîãîâîðè, àìíіñòóâàòè, àëå íå ìіã ðîçïóñòèòè Íàöіîíàëüíі
çáîðè ÷è ñêàñóâàòè їõíі ðіøåííÿ.
Âèáîðè ïðåçèäåíòà âіäáóëèñÿ 10 ãðóäíÿ
1848 ð. Íà íèõ ïåðåìîãó çäîáóâ Øàðëü ËóїÍàïîëåîí Áîíàïàðò (1808–1873), ïëåìіííèê Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà. Éîãî ïіäòðèìàëî
ñåëÿíñòâî Ôðàíöії, êîòðå âáà÷àëî â Áîíàïàðòàõ òèõ, õòî çàòâåðäèâ їõíє ïðàâî íà
Портрет Наполеона ІІІ.
çåìëþ, âіäіáðàíó ó äâîðÿíñòâà. Ç îáðàííÿì
Художник Ф. Вінтерґальтер
Ëóї-Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà âîíè ïîâ’ÿçóâàëè
íàäії íà çáåðåæåííÿ ñâîїõ íàäіëіâ, çìåíøåííÿ ïîäàòêіâ. Íà âèáîðàõ Áîíàïàðòîâі íàäàëè ïіäòðèìêó òàêîæ ôіíàíñîâі
êîëà òà êàòîëèöüêà öåðêâà.
ßêèìè ïîäіÿìè çàâåðøèëàñÿ ðåâîëþöіÿ ó Ôðàíöії?

2. Німецький союз і «Весна народів»
Ðîçäðіáíåíіñòü ãàëüìóâàëà ðîçâèòîê Íіìå÷÷èíè і áóëà ãîëîâíîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçâèòêó ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà. Çà òîäіøíіì âèñëîâîì,
Íіìå÷÷èíó ìîæíà áóëî ïîðіâíÿòè ç ëþäèíîþ, ó ÿêîї âñі ÷àñòèíè òіëà òóãî
ïåðåòÿãíóòî øâîðêàìè òàê, ùî êðîâ íå ìîæå öèðêóëþâàòè â íüîìó. Òîæ
ãîëîâíèì çàâäàííÿì ðåâîëþöії áóëî îá’єäíàííÿ êðàїíè.
×îìó îá’єäíàííÿ êðàїíè áóëî ãîëîâíèì çàâäàííÿì ðåâîëþöії?

Ðåâîëþöіéíі ïîäії ðîçïî÷àëèñÿ â ïіâäåííî-çàõіäíіé і çàõіäíіé ÷àñòèíàõ
Íіìå÷÷èíè.
Íà ïî÷àòêó ëþòîãî 1848 ð. ìàñîâі çàâîðóøåííÿ ñòàëèñÿ â Áàäåíі, ÃåññåíÄàðìøòàäòі, Âþðòåìáåðçі. Ó ðåçóëüòàòі áóëî ñôîðìîâàíî íîâі óðÿäè â ñêëàäі ïðåäñòàâíèêіâ ëіáåðàëüíîї îïîçèöії. Ïî÷àòîê ðåâîëþöії â Ïðóññії áóâ
ïîâ’ÿçàíèé ç ìàñîâèìè âèñòóïàìè â Êåëüíі òà Áåðëіíі. 3 áåðåçíÿ 1848 ð.
ó Êåëüíі ðîáіòíèêè òà ðåìіñíèêè îòî÷èëè ðàòóøó. Âîíè âèìàãàëè ïðîâåäåííÿ ðåôîðì. ×åðåç òðè äíі ðåâîëþöіéíі âèñòóïè ðîçïî÷àëèñÿ â Áåðëіíі.
Óïðîäîâæ 10 äíіâ ó ìіñòі âіäáóâàëèñÿ äåìîíñòðàöії, ñóòè÷êè ç ïîëіöієþ òà
âіéñüêîâèìè. Ó ðåçóëüòàòі 18 áåðåçíÿ 1848 ð. ïðóññüêèé êîðîëü âèäàâ äâà
íàêàçè – ïðî ñêàñóâàííÿ öåíçóðè òà ñêëèêàííÿ Ñïîëó÷åíîãî ëàíäòàãó
(îðãàí ñòàíîâîãî ïðåäñòàâíèöòâà), îáіöÿþ÷è íàäàòè Ïðóññії êîíñòèòóöіþ.

Характеризуючи ситуацію в Пруссії в березні 1848 р., Ф. Енгельс писав:
«Загрожувала небезпека повторення паризьких сцен “анархії”. Перед загрозою цієї
небезпеки вщухли колишні суперечки. Проти переможеного робітника об’єдналися
“старі друзі” й “вороги”».
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На берлінських барикадах у березні 1848 р.

ßêі ïîäії ìàâ íà óâàçі Ô. Åíãåëüñ, ãîâîðÿ÷è ïðî ïàðèçüêі ñöåíè «àíàðõії»? ßêîї
íåáåçïåêè çëÿêàëèñÿ ïåâíі êîëà â Ïðóññії?

Ñïðîáà ïðèäóøèòè ñèëîþ íàðîäíå ïîâñòàííÿ â Áåðëіíі çàçíàëà ïîðàçêè.
Ðÿòóþ÷è ñâîє ñòàíîâèùå, êîðîëü ñòâîðèâ íîâèé óðÿä, äî ñêëàäó ÿêîãî áóëî
âêëþ÷åíî îïîçèöіéíèõ ëіáåðàëіâ. Íîâèé óðÿä,
ÿêèé î÷îëèâ áàíêіð, ëіäåð ðåéíñüêèõ ëіáåðàëіâ
Ë. Êàìïãàóçåí (1803–1890), áóëî ñôîðìîâàíî
29 áåðåçíÿ 1848 ð. Ç іíіöіàòèâè ëіáåðàëüíîї
áóðæóàçії áóëî ñêëèêàíî çàãàëüíîíіìåöüêèé
ïåðåäïàðëàìåíò, ÿêèé óõâàëèâ ðіøåííÿ ïðî
ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ äî Íàöіîíàëüíèõ çáîðіâ Íіìå÷÷èíè.
18 òðàâíÿ 1848 ð. ó Ôðàíêôóðòі-íà-Ìàéíі,
ó ñîáîðі Ñâÿòîãî Ïàâëà, ðîçïî÷àëè ðîáîòó Íàöіîíàëüíі çáîðè. Çà ñâîїì ñêëàäîì äåïóòàòè
Íàöіîíàëüíèõ çáîðіâ íàëåæàëè äî ðåñïóáëіêàíöіâ, ïîìіðêîâàíèõ ëіáåðàëіâ òà ìîíàðõіñòіâ. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ôðàíêôóðòñüêîãî
ïàðëàìåíòó áóëè îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè, âèЛудольф Кампгаузен
çíà÷åííÿ ôîðì ïðàâëіííÿ, ôîðìóâàííÿ çà79
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Засідання Національних зборів у церкві Святого Павла. Художник Л. Еліот

ãàëüíîíіìåöüêîãî óðÿäó. 29 ÷åðâíÿ 1848 ð. Íàöіîíàëüíі çáîðè îáðàëè іìïåðñüêèì ïðàâèòåëåì àâñòðіéñüêîãî åðöãåðöîãà Éîãàííà і ñôîðìóâàëè
Òèì÷àñîâèé öåíòðàëüíèé óðÿä.
ßêі çàâäàííÿ ïîñòàëè ïåðåä ôðàíêôóðòñüêèì ïàðëàìåíòîì?

Íàöіîíàëüíі çáîðè ëіêâіäóâàëè ìèòíі êîðäîíè, óõâàëèëè ðіøåííÿ ïðî
ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òåðèòîðієþ ñîþçó. Àëå óðÿäè çåìåëü íå âæèëè çàõîäіâ,
àáè öі ðіøåííÿ ïåðåòâîðèòè íà ðåàëüíіñòü. Ñïðîáà Íàöіîíàëüíèõ çáîðіâ
âèñòóïèòè â ðîëі îñíîâíîãî çîâíіøíüîïîëіòè÷íîãî öåíòðó òàêîæ çàçíàëà
íåâäà÷і: íå áóëî ñòâîðåíî çàãàëüíîíіìåöüêі çáðîéíі ñèëè, єâðîïåéñüêі äåðæàâè íå âèçíàëè çà öåíòðàëüíèì óðÿäîì ïîâíîâàæåíü ïðåäñòàâëÿòè âñі
íіìåöüêі äåðæàâè.
27 áåðåçíÿ 1849 ð. Íàöіîíàëüíі çáîðè ïðèéíÿëè Êîíñòèòóöіþ. Çãіäíî ç
íåþ âëàäà 34 íіìåöüêèõ ìîíàðõіâ ëèøàëàñÿ íåäîòîðêàííîþ, à àïàðàò
óïðàâëіííÿ çåìëÿìè – íåçìіííèì. Òàêèì ÷èíîì, Êîíñòèòóöіÿ ñòâîðèëà
ôåäåðàöіþ íіìåöüêèõ ìîíàðõіé. Íîñіÿìè öåíòðàëüíîї âëàäè ìàëè ñòàòè
іìïåðàòîð òà çàãàëüíîіìïåðñüêèé äâîïàëàòíèé ïàðëàìåíò. Êîíñòèòóöіÿ
òàêîæ ïðîãîëîøóâàëà ñâîáîäè, ðіâíіñòü ïåðåä çàêîíîì.
28 áåðåçíÿ 1849 ð. Íàöіîíàëüíі çáîðè âèðіøèëè çàïðîïîíóâàòè іìïåðñüêó êîðîíó ïðóññüêîìó êîðîëþ Ôðіäðіõó-Âіëüãåëüìó IV. Âіí äàâ çãîäó
î÷îëèòè «çàãàëüíîíіìåöüêó áàòüêіâùèíó», àëå çà çãîäîþ ìîíàðõіâ іíøèõ
çåìåëü. Óïðîäîâæ êâіòíÿ іìïåðñüêó êîíñòèòóöіþ âіäõèëèëè ìîíàðõè Àâ80
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ñòðії, Áàâàðії, Ãàííîâåðà, Ñàêñîíії. 28 êâіòíÿ
ïðóññüêèé êîðîëü îïóáëіêóâàâ íîòó, ó ÿêіé
ïîâіäîìèâ ïðî âіäõèëåííÿ íèì іìïåðñüêîї
êîíñòèòóöії òà ïðî ñâîþ âіäìîâó âіä іìïåðñüêîї êîðîíè. Íåâäîâçі ïðóññüêèé òà àâñòðіéñüêèé óðÿäè âіäêëèêàëè ç ôðàíêôóðòñüêîãî
ïàðëàìåíòó ñâîїõ äåïóòàòіâ.
Íîâîþ ðåçèäåíöієþ Íàöіîíàëüíèõ çáîðіâ
ñòàâ Øòóòãàðò, ñòîëèöÿ Âþðòåìáåðãà. Äåÿêèé
÷àñ ïàðëàìåíò ùå âèÿâëÿâ óæå íіêîìó íå ïîòðіáíó àêòèâíіñòü. 16 ÷åðâíÿ 1849 ð. âіí ïðèïèíèâ іñíóâàííÿ, êîëè âþðòåìáåðçüêèé êîðîëü
ñèëîþ ðîçіãíàâ éîãî äåïóòàòіâ. Ðåâîëþöіÿ çàçíàëà ïîðàçêè, ñêіí÷èëàñÿ, íå âèðіøèâøè çàâäàíü,
ùî ñòîÿëè ïåðåä íåþ.

Фрідріх-Вільгельм IV

Ðîçêàæіòü ïðî ïîäії ðåâîëþöії 1848–1849 ðð. ó íіìåöüêèõ çåìëÿõ.

3. «Весна народів» в італійських державах
Іòàëіþ ðіøåííÿìè Âіäåíñüêîãî êîíãðåñó áóëî ïîäіëåíî íà 8 äåðæàâ
(Ï’єìîíò, Ëîìáàðäî-Âåíåöіàíñüêà îáëàñòü, Íåàïîëіòàíñüêå êîðîëіâñòâî,
ãåðöîãñòâà Ìîäåíà, Òîñêàíà, Ïàðìà, êíÿçіâñòâî Ëóêêà, Ïàïñüêà îáëàñòü),
ùî ìàëè ñâîї ãðîøîâі ñèñòåìè, ìèòíі êîðäîíè, âëàñíå çàêîíîäàâñòâî. Ëîìáàðäî-Âåíåöіàíñüêà îáëàñòü óâіéøëà äî ñêëàäó Àâñòðії, òîäі ÿê іíøі, êðіì
Ï’єìîíòó, áóëè çàëåæíі âіä íåї.
Ç ðîçâèòêîì ïðîìèñëîâîñòі â іòàëіéñüêèõ äåðæàâàõ çðîñòàє ðóõ çà
îá’єäíàííÿ êðàїíè òà ïîâàëåííÿ àâñòðіéñüêîãî ïàíóâàííÿ. Íàïðèêіíöі
1840-õ ðîêіâ â Іòàëії çàãîñòðþєòüñÿ ïîëіòè÷íà ñèòóàöіÿ: ïîñèëþєòüñÿ
îïîçèöіéíіñòü ëіáåðàëüíîãî äâîðÿíñòâà òà áóðæóàçії, íàðîñòàє õâèëÿ
ñîöіàëüíèõ âèñòóïіâ.
ßêі âèêëèêè ñòîÿëè ïåðåä іòàëіéñüêèìè äåðæàâàìè íàïåðåäîäíі ðåâîëþöії?

Ðåâîëþöіÿ ðîçïî÷àëàñÿ íà îñòðîâі Ñèöèëіÿ
â ñі÷íі 1848 ð. Її ãîëîâíèì ãàñëîì áóëà áîðîòüáà
çà íåçàëåæíіñòü âіä Íåàïîëіòàíñüêîãî êîðîëіâñòâà. Äâîòèæíåâà áîðîòüáà ïîâñòàëèõ іç êîðîëіâñüêèìè âіéñüêàìè çàâåðøèëàñÿ ïîðàçêîþ
îñòàííіõ.
Ðåâîëþöіéíèé ðóõ ïåðåêèíóâñÿ äî Íåàïîëÿ. Ïіä íàòèñêîì ðåâîëþöіéíèõ âèñòóïіâ êîðîëü Ôåðäèíàíä II çìóøåíèé áóâ äàðóâàòè
Êîíñòèòóöіþ òà âêëþ÷èòè äî ñêëàäó óðÿäó
ïðåäñòàâíèêіâ ëіáåðàëüíîãî òàáîðó. «Äàðîâàíà»
êîíñòèòóöіÿ:
– çáåðіãàëà âèêîíàâ÷ó âëàäó çà ìîíàðõàìè
òà Ïàïîþ;
– çàïðîâàäæóâàëà âèáîð÷å ïðàâî, îáìåæåíå
âèñîêèì ìàéíîâèì öåíçîì;
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– íàäàâàëà çàêîíîäàâ÷ó âëàäó äâîïàëàòíîìó
ïàðëàìåíòó.
Ïî-іíøîìó ðîçâèâàëèñÿ ïîäії â Ìіëàíі òà
Âåíåöії. Ïîâñòàííÿ îõîïèëî ïðàêòè÷íî âñþ
Ëîìáàðäî-Âåíåöіàíñüêó îáëàñòü. Ó Ìіëàíі áóëî
ñïîðóäæåíî 1600 âóëè÷íèõ áàðèêàä. Áîї â ìіñòі òðèâàëè 5 äíіâ. Äîáðå îçáðîєíà, îðãàíіçîâàíà àâñòðіéñüêà àðìіÿ çìóøåíà áóëà çàëèøèòè
ìіñòî. Ùå â ðîçïàëі âóëè÷íèõ áîїâ ìіëàíñüêèé
ìóíіöèïàëіòåò ïðîãîëîñèâ ñåáå Òèì÷àñîâèì
óðÿäîì Ëîìáàðäії.
Ïіñëÿ ïåðåìîãè ïîâñòàííÿ â Ëîìáàðäії àâñòðіéñüêå êîìàíäóâàííÿ, íå ìàþ÷è äîñòàòíіõ
âіéñüêîâèõ ñèë äëÿ áîðîòüáè, íå íàâàæèëîñü
ïðîòèñòîÿòè ïîâñòàëèì Âåíåöії. Òóò òàêîæ
áóëî ïðîãîëîøåíî ðåñïóáëіêó, ñôîðìîâàíî
Джузеппе Гарібальді
óðÿä íà ÷îëі ç äåìîêðàòîì Ä. Ìàíіíîì.
Êîðîëü Ñàðäèíії òà Ï’єìîíòó Êàðë-Àëüáåðò ïіä òèñêîì ðåâîëþöіéíîãî
íàðîäó îãîëîñèâ âіéíó Àâñòðії, âіéñüêà ÿêîї â Іòàëії çîñåðåäæóâàëèñü ó
ôîðòåöÿõ Ìàíòóÿ, Áðåøіà. Äî àðìії Ï’єìîíòó, ÿêà âåëà áîéîâі äії ïðîòè
àâñòðіéöіâ, ñòàëè ïðèєäíóâàòèñÿ ñîòíі çàãîíіâ ïàòðіîòіâ ç óñієї Іòàëії.
Ó êàìïàíії áðàâ ó÷àñòü çі ñâîїìè äîáðîâîëüöÿìè Äæóçåïïå Ãàðіáàëüäі
(1807–1882).
Áåçäіÿëüíіñòü іòàëіéñüêèõ âіéñüê áіëÿ ôîðòåöü äàëà çìîãó àâñòðіéöÿì
ïåðåõîïèòè іíіöіàòèâó. Ïîãіðøåííÿ âîєííîãî ñòàíîâèùà Іòàëії ñïðè÷èíèëî
àêòèâіçàöіþ àíòèðåâîëþöіéíèõ ñèë. Ïåðøèì äî ðåàêöії ïðèєäíàâñÿ «ëіáåðàëüíèé Ïàïà» Ïіé IX, ÿêèé âіäêëèêàâ ñâîї âіéñüêà ç ïîëÿ áèòâè. Çà Ïàïîþ
âіéñüêà âіäêëèêàâ òàêîæ ãåðöîã Òîñêàíè. Ó òðàâíі 1848 ð. íåàïîëіòàíñüêèé
êîðîëü âіäìîâèâñÿ âèçíàòè ïàðëàìåíò òà âіäïðàâèâ ó âіäñòàâêó ëіáåðàëüíèé
óðÿä. Ïîâñòàííÿ íåàïîëіòàíöіâ áóëî ïðèäóøåíî.
25 ëèïíÿ 1848 ð. àðìіÿ Ï’єìîíòó çàçíàëà íèùіâíîї ïîðàçêè â áèòâі áіëÿ
Êóñòîööі. Âîíà áóëà çìóøåíà âіäñòóïèòè ç Ëîìáàðäії. Ìіëàíöі äâà òèæíі ïðîòèñòîÿëè ñèëàì âîðîãà, ùî ïåðåâàæàëè, àëå òàêîæ çàçíàëè ïîðàçêè. Çíà÷íó
ðîëü ó öèõ áîÿõ âіäіãðàëè çàãîíè íà ÷îëі ç Äæ. Ãàðіáàëüäі.
Îäíàê çàõèñíèêè íåçàëåæíîї Ëîìáàðäії çìóøåíі áóëè âіäñòóïèòè äî Øâåéöàðії. Àâñòðіéñüêà àðìіÿ âçÿëà â îáëîãó Âåíåöіþ. Ç ëèñòîïàäà
1848 ð. îñíîâíі ïîäії âіäáóâàëèñÿ â Öåíòðàëüíіé
Іòàëії. Íà ÷îëі ðóõó ñòîÿâ Äæóçåïïå Ìàäçіíі
(1805–1872).
Ó ëèñòîïàäі 1848 ð. ðîçïî÷àëîñÿ íàðîäíå ïîâñòàííÿ â Ðèìі. Ïîâñòàëі âçÿëè â îáëîãó ïàëàö і
çìóñèëè Ïàïó Ïіÿ IX ñôîðìóâàòè óðÿä ç ëіáåðàëіâ. Ïàïà ÷åðåç äåêіëüêà äíіâ çóìіâ óòåêòè äî
íåàïîëіòàíñüêîї ôîðòåöі Ãàєòà.
Äî Ðèìà çі ñâîїìè ëåãіîíåðàìè ïðèáóâ Ãàðіáàëüäі. Ç éîãî іíіöіàòèâè ïàïñüêі âîëîäіííÿ
ïðîãîëîøóâàëèñü Ðèìñüêîþ ðåñïóáëіêîþ. Ó áåðåçíі 1849 ð. óðÿä ðåñïóáëіêè î÷îëèâ Ìàäçіíі.
Джузеппе Мадзіні
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Ïàïà çâåðíóâñÿ äî êàòîëèöüêèõ êðàїí іç çàêëèêîì âèñòóïèòè ïðîòè áóíòіâíèõ іòàëіéöіâ.
Âîäíî÷àñ êîðîëü Êàðë-Àëüáåðò çà óìîâ íîâîãî ðåâîëþöіéíîãî ïіäíåñåííÿ ó
Ï’єìîíòі âіäíîâèâ âіéíó ïðîòè àâñòðіéöіâ. Ç äîïîìîãîþ îñòàííіõ íà ïіâíî÷і
Іòàëії ïåðåìîãëè ñèëè ðåàêöії. Ó êâіòíі 1849 ð. âіéñüêà Ôåðäèíàíäà II ïðèäóøèëè ðåâîëþöіþ íà îñòðîâі Ñèöèëіÿ.
Ïðîòè Ðèìñüêîї ðåñïóáëіêè âèñòóïèëè îá’єäíàíі âіéñüêà Àâñòðії, Іñïàíії,
Ôðàíöії, Íåàïîëіòàíñüêîãî êîðîëіâñòâà. Ãàðіáàëüäі, ÿêîãî áóëî ïðèçíà÷åíî
ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì çáðîéíèõ ñèë ðåñïóáëіêè, çóìіâ çàâäàòè ïîðàçêè
ôðàíöóçüêîìó çàãîíîâі. 3 ÷åðâíÿ 1849 ð. ðîçïî÷àëàñÿ îáëîãà Ðèìà âîðîãàìè ðåâîëþöії. Ìіñÿöü òðèâàëè áîї. Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ Ðèìñüêà ðåñïóáëіêà
êàïіòóëþâàëà.
Ïіñëÿ çàïåêëèõ áîїâ 22 ñåðïíÿ 1849 ð. ïåðåä àâñòðіéñüêèìè âіéñüêàìè
êàïіòóëþâàëà Âåíåöіàíñüêà ðåñïóáëіêà.
Ðåâîëþöіÿ 1848–1849 ðð. çàçíàëà ïîðàçêè. ßê íàñëіäîê öüîãî çàëèøèëèñÿ
ïåðåøêîäè, ùî ñòîÿëè íà øëÿõó ðîçâèòêó ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà â Іòàëії,
óòâåðäæåííÿ íàöіîíàëüíîї íåçàëåæíîñòі òà ïîëіòè÷íîї єäíîñòі êðàїíè.
Íàçâіòü îñíîâíі ïîäії ðåâîëþöії â іòàëіéñüêèõ äåðæàâàõ.

4. Австрійська монархія і революція

Австрійський імператор Франц-Йосиф І заявив французькому послу: «Мої народи чужі один одному; тим краще. Вони не хворіють одночасно однаковими болячками. Тоді як у Франції тільки з’явиться гарячка, як усі ви захворієте на неї одночасно
того ж дня. Я наставляю угорців на італійців, італійців на угорців. І кожен охороняє
свого сусіда. Вони не розуміють і ненавидять один одного. Їхня неприхильність породжує порядок, їхня ворожнеча – загальний мир».
Ïîÿñíіòü âèñëіâ àâñòðіéñüêîãî ìîíàðõà.

Àâñòðіéñüêà äåðæàâà çà ôîðìîþ ïðàâëіííÿ áóëà àáñîëþòíîþ ìîíàðõієþ.
Àâñòðіéñüêèé ìîíàðõ áóâ îäíî÷àñíî і êîðîëåì Óãîðùèíè, ÿêà ïåðåáóâàëà ç
Àâñòðієþ â óíії. Óñÿ íåîáìåæåíà ïîâíîòà âëàäè çîñåðåäæóâàëàñü ó ðóêàõ
іìïåðàòîðà. Âàãîìó ðîëü â óïðàâëіííі êðàїíîþ âіäіãðàâàëè ôàâîðèòè. Óïðîäîâæ 1816–1847 ðð. âåëèêèé âïëèâ íà ïîëіòè÷íå æèòòÿ êðàїíè òà îñîáó
іìïåðàòîðà ìàâ ãëàâà óðÿäó, ìіíіñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ìåòòåðíіõ.
Àâñòðіéñüêà ìîíàðõіÿ ó ñâîєìó ðîçâèòêîâі çíà÷íî âіäñòàâàëà âіä ïåðåäîâèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí. Êðіïîñíå ïðàâî, öåõîâà îðãàíіçàöіÿ, áþðîêðàòè÷íèé àïàðàò – óñå öå ñòðèìóâàëî òåìïè іíäóñòðіàëіçàöії. Íàéáіëüø åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíèì áóâ ÷åñüêèé ðåãіîí, äå øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàëàñÿ
òåêñòèëüíà ïðîìèñëîâіñòü, âіäáóâàâñÿ ïðîöåñ ïåðåõîäó äî ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà. Â åêîíîìі÷íîìó âіäíîøåííі Óãîðùèíà çíà÷íî âіäñòàâàëà âіä
òåìïіâ ðîçâèòêó Àâñòðії òà ×åõії. Âіä 1820-õ ðîêіâ âîíà ñòàëà îñåðåäêîì
íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó â Àâñòðіéñüêіé іìïåðії.
Óãîðñüêå äâîðÿíñòâî ÷èíèëî îïіð àáñîëþòèñòñüêèì ïîðÿäêàì і ðåæèìó
Ìåòòåðíіõà. Ïåðøèì óñïіõîì ó öіé áîðîòüáі ñòàëî ñêëèêàííÿ â 1825 ð.
ç іíіöіàòèâè ãðàôà Ñå÷åíі Äåðæàâíèõ çáîðіâ. Ñïðîáà Äåðæàâíèõ çáîðіâ
óïðîäîâæ 1832–1836 ðð. ïðîâåñòè àãðàðíó ðåôîðìó íå ìàëà óñïіõó ÷åðåç
ïðîòèäіþ àâñòðіéñüêîãî óðÿäó.
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Персоналії
ІØÒÂÀÍ ÑÅ×ÅÍІ (1791–1860)
Граф, політик, громадський діяч, письменник. Один з
найвизначніших угорських державних діячів, засновник
Угорської академії наук. Його вважають національним
героєм Угорщини; удостоєно епітета «найвизначніший
угорець». Був лідером ліберального дворянства, що виступало за реформи «згори». Був противником режиму,
встановленого в Угорщині після придушення революції.
1857 р. опублікував у Лондоні анонімний твір, у якому
звинуватив Габсбурзький абсолютизм у трагічній долі
Угорщини.

Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíà áîðîòüáà â Óãîðùèíі ç íîâîþ ñèëîþ ðîçãîðíóëàñÿ
â 1840-õ ðîêàõ. Її î÷îëèëè ïèñüìåííèê Ì. Òàí÷è÷ (1799–1884) òà ïîåò
Ø. Ïåòåôі (1823–1849). Ëіáåðàëüíå äâîðÿíñòâî òàêîæ ñòàëî â îïîçèöіþ äî
âëàäè. Âîíî ðàòóâàëî çà íàöіîíàëüíó íåçàëåæíіñòü òà ïðîâåäåííÿ ðåôîðì.
Ëіäåðîì ëіáåðàëüíîãî óãîðñüêîãî äâîðÿíñòâà áóâ àäâîêàò Ëàéîø Êîøóò.
Персоналії
ËÀÉÎØ ÊÎØÓÒ (1802–1894)
Походив з аристократичної, але розореної родини. Він
дістав у спадщину невелику ділянку землі. Ставши адвокатом, зайнявся політичною діяльністю. Боровся за
незалежність Угорщини, видавав газету, а після її заборони – рукописні листівки. 1837 р. його заарештовано й
засуджено до чотирирічного ув’язнення. Програма Кошута передбачала становлення незалежної демократичної Угорщини з парламентським устроєм, судом присяжних, ліквідацію панщини. Кошут не висував гасла
республіки. «Ми повинні врятувати династію, – казав
він, – пов’язати її майбутнє з об’єднанням різних народів Австрії в братерський союз,
замінюючи як зв’язувальний засіб багнети і бюрократичний гніт міцним цементом вільної конституції».

Äàéòå îöіíêó ïðîãðàìі Ë. Êîøóòà.

Óïðîäîâæ 1846–1847 ðð. âèíèêëè ïåðøі ïîëіòè÷íі ïàðòії – êîíñåðâàòèâíà
òà ëіáåðàëüíà. Âîíè âèñòóïàëè çà åêîíîìі÷íі òà ïîëіòè÷íі ðåôîðìè ó êðàїíі.
Åêîíîìі÷íà êðèçà 1846 ð., ðåâîëþöіéíі ïîäії ó Ôðàíöії ñïðèÿëè ïіäíåñåííþ
ðåâîëþöіéíîãî ðóõó і â Àâñòðіéñüêіé ìîíàðõії.
3 áåðåçíÿ 1848 ð. ãðóïà äåïóòàòіâ ëàíäòàãó Íèæíüîї Àâñòðії (äî íåї âõîäèâ
і Âіäåíü) âèñóíóëà âèìîãè ñêëèêàòè çàãàëüíîàâñòðіéñüêèé ïàðëàìåíò, ðåîðãàíіçóâàòè óðÿä, ëіêâіäóâàòè öåíçóðó. Öüîãî ñàìîãî äíÿ â óãîðñüêèõ Äåðæàâíèõ
çáîðàõ іç çàêëèêîì äî àâñòðіéñüêîãî íàðîäó âèñòóïèâ Ë. Êîøóò. 13 áåðåçíÿ
ó Âіäíі ðîçïî÷àëèñÿ ìàíіôåñòàöії, ÿêі ïðîõîäèëè ïіä ãàñëàìè: «Êîíñòèòóöіþ!», «Ãåòü Ìåòòåðíіõà!». Ñïðîáà çà äîïîìîãîþ âіéñüê ïðèäóøèòè ïîâñòàííÿ
84

Розділ ІІ

Портрет Шандора Петефі.
Художник Ш. Орлай-Петрич

Портрет Міхала Танчича.
Художник М. Барабаш

âèêëèêàëà ùå áіëüøó àêòèâіçàöіþ ðåâîëþöіéíèõ ñèë. Ó ìіñòі ç’ÿâèëèñÿ áàðèêàäè. Â óìîâàõ íàðîñòàííÿ õàîñó óðÿä âèäàâ äåêðåò ïðî ïіäãîòîâêó êîíñòèòóöії òà ââіâ äî ñâîãî ñêëàäó ïðåäñòàâíèêіâ ëіáåðàëüíèõ êіë.
Ïðîåêò Êîíñòèòóöії, ùî áóâ âèíåñåíèé íà çàãàëüíîíàðîäíå îáãîâîðåííÿ, ïåðåäáà÷àâ âèáîð÷å ïðàâî äëÿ âëàñíèêіâ íåðóõîìîñòі òà çáåðåæåííÿ
âñієї ïîâíîòè âèêîíàâ÷îї âëàäè çà іìïåðàòîðîì. Ó âіäïîâіäü âіäåíñüêà
äåìîêðàòіÿ ñòâîðèëà îðãàí ðåâîëþöіéíîї іíіöіàòèâè – Öåíòðàëüíèé ïîëіòè÷íèé êîìіòåò íàöіîíàëüíîї ãâàðäії. Óðÿä ñïðîáóâàâ ïðèïèíèòè éîãî
äіÿëüíіñòü. 15 òðàâíÿ ðåâîëþöіéíі âèñòóïè ðîçãîðіëèñÿ ç íîâîþ ñèëîþ.
Іìïåðàòîð çìóøåíèé áóâ çàëèøèòè ñòîëèöþ.
Áîðîòüáà â іìïåðàòîðñüêіé ñòîëèöі òðèâàëà. Âèðіøàëüíà ñóòè÷êà ìіæ ñèëàìè ðåâîëþöії òà óðÿäîâèìè ÷àñòèíàìè âіäáóëàñÿ 26 òðàâíÿ, êîëè âіéñüêîâèé
ìіíіñòð íàêàçàâ ðîççáðîїòè Àêàäåìі÷íèé ëåãіîí. Àëå âëàäà ìóñèëà âіäñòóïèòè.
Ó ëèïíі 1848 ð. ðîçïî÷àëè ðîáîòó Íàöіîíàëüíі çáîðè (ïàðëàìåíò). Îäíèì іç ðіøåíü ïàðëàìåíòó ñòàëà ÷àñòêîâà ëіêâіäàöіÿ ôåîäàëüíèõ ïîâèííîñòåé ñåëÿí òà ñêàñóâàííÿ êðіïîñíîї çàëåæíîñòі âіä çåìëåâëàñíèêà. Öå áóëî îäíèì іç íàéâàæëèâіøèõ çàâîþâàíü ðåâîëþöії.
Ïðèãàäàéòå, ÿê ðåâîëþöіéíі ïîäії 1848–1849 ðð.
âïëèíóëè íà ðîçãîðòàííÿ ñóñïіëüíèõ ðóõіâ â
Óêðàїíі.

Îñòàííіì çíà÷íèì âèñòóïîì ðåâîëþöіéíèõ
ñèë Àâñòðії áóëî ïîâñòàííÿ ó æîâòíі 1848 ð. ó
Âіäíі. Ïîâñòàëі ñïðîáóâàëè íå äîïóñòèòè âіäïðàâêè ÷àñòèí âіäåíñüêîãî ãàðíіçîíó äëÿ ïðèäóøåííÿ ðåâîëþöії â Óãîðùèíі. Ïîâñòàëå ìіñòî
áóëî îòî÷åíå óðÿäîâèìè âіéñüêàìè. Ó ðåçóëüòàòі êðèâàâèõ áîїâ 1 ëèñòîïàäà 1848 ð. Âіäåíü
îïèíèâñÿ â ðóêàõ óðÿäîâèõ âіéñüê.
Ïîäії ó Âіäíі ìàëè âåëèêèé ðåçîíàíñ â Óãîðùèíі.
85
85
5

Портрет Лайоша Баттяні.
Художник М. Барабаш

Розділ ІІ

Ó áåðåçíі 1848 ð. âëàäà â Ïåøòі ïåðåéøëà äî ðóê Êîìіòåòó ãðîìàäñüêîї
áåçïåêè. Ðåâîëþöіÿ â Ïåøòі ïðèìóñèëà àâñòðіéñüêîãî іìïåðàòîðà çàäîâîëüíèòè âèìîãè óãîðñüêîї îïîçèöії, ñòâîðèâøè ïåðøèé âіäïîâіäàëüíèé
óðÿä íà ÷îëі ç ãðàôîì Ë. Áàòòÿíі (1806–1849). Óðÿä ñêàñóâàâ ïàíùèíó â
Óãîðùèíі.
Ó âåðåñíі 1848 ð. ðîçïî÷àëàñÿ âіéíà óãîðöіâ ç àâñòðіéñüêèìè âіéñüêàìè.
Óãîðñüêèé ïàðëàìåíò óòâîðèâ íîâèé óðÿä íà ÷îëі ç Ë. Êîøóòîì – Êîìіòåò
çàõèñòó áàòüêіâùèíè. 30 æîâòíÿ 1848 ð. óãîðñüêі âіéñüêà çàçíàëè òÿæêîї
ïîðàçêè. Àâñòðіéñüêі âіéñüêà âñòóïèëè â Óãîðùèíó, çàõîïèâøè ôîðòåöþ
Áóäà, і, ïåðåïðàâèâøèñü ÷åðåç Äóíàé, çäîáóëè Ïåøò. Іìïåðàòîð ÔðàíöÉîñèô І, ùî ïîñіâ òðîí íàïðèêіíöі 1848 ð., îãîëîñèâ ïðî ïåðåòâîðåííÿ Óãîðùèíè íà ïðîâіíöіþ іìïåðії.
Ó áåðåçíі 1849 ð. ðîçïî÷àâñÿ êîíòðíàñòóï óãîðñüêèõ ðåâîëþöіéíèõ ÷àñòèí. Іìïåðàòîð çâåðíóâñÿ ïî äîïîìîãó äî ðîñіéñüêîãî іìïåðàòîðà Ìèêîëè І. Äîëþ ðåâîëþöії â Óãîðùèíі âèðіøèâ ïîõіä 100-òèñÿ÷íîї ðîñіéñüêîї
àðìії íà ÷îëі ç І. Ïàñêåâè÷åì (1782–1856). 13 ñåðïíÿ 1849 ð. ðåâîëþöіéíà
óãîðñüêà àðìіÿ êàïіòóëþâàëà ïåðåä ðîñіÿíàìè. Óãîðñüêà ðåâîëþöіÿ 1848–
1849 ðð. çàçíàëà ïîðàçêè.
Ñêëàäіòü õðîíîëîãі÷íó òàáëèöþ ðåâîëþöіéíèõ ïîäіé â Àâñòðіéñüêіé іìïåðії.

Л. Кошут у бесіді з О. Герценом так оцінював допомогу Миколи І Австрії у
придушенні революції в Угорщині: «Яке страшне зло вчинили ви під час нашого
повстання і яке страшне зло ви вчинили собі. Яка вузька та антислов’янська політика – підтримка Австрії».
×è ïîäіëÿєòå âè òâåðäæåííÿ Ë. Êîøóòà? Ñâîþ âіäïîâіäü ïîÿñíіòü.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Джузеппе Гарібальді народився 1807 р. Яке це століття, його чверть, половина?

2.

Укажіть країну, з історією якої пов’язані імена: І. Сечені, Ш. Петефі, М. Танчич.

3.

Дайте визначення поняттям: «вулична війна», «реформаторські банкети».

4.

Назвіть найбільш активних діячів «Весни народів». Свій вибір обґрунтуйте.

5.

У революційних подіях «Весни народів» важливу роль відіграла освічена еліта. Як ви вважаєте, чому саме вона, а не національна буржуазія?

§9. ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ
1. Економічне зростання
Ó ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. Íіìå÷÷èíà ïðîäîâæóâàëà çàëèøàòèñü ïîëіòè÷íî ðîçäðіáíåíîþ êðàїíîþ. Íàéáіëüøèìè äåðæàâíèìè óòâîðåííÿìè
íà її òåðèòîðії áóëè Àâñòðіÿ òà Ïðóññіÿ.
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«Німеччина занадто тісна для Австрії та Пруссії, – писав Бісмарк. – Тому в недалекому майбутньому нам доведеться відстоювати наше право на існування, і не
від нас залежить запобігання конфліктові; перебіг подій у Німеччині не припускає
іншого виходу».
Ïðîêîìåíòóéòå âèñëіâ Áіñìàðêà.

Ïðîòÿãîì 1850-õ ðîêіâ åêîíîìіêà Íіìå÷÷èíè ïðîäîâæóâàëà ñâіé ðîçâèòîê ó íàïðÿìі іíäóñòðіàëіçàöії. Îñîáëèâî øâèäêèìè òåìïàìè ïðîìèñëîâèé
ïåðåâîðîò âіäáóâàâñÿ â Áàâàðії, Òþðèíãії, íà çàõîäі Ïðóññії òà â ïіâíі÷íîçàõіäíèõ êîðîëіâñòâàõ і ãåðöîãñòâàõ. Ôàáðè÷íà іíäóñòðіÿ ñòàâàëà ïàíіâíîþ
â óñіõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòі Íіìå÷÷èíè. Çà ïåðіîä 1848–1857 ðð. âèðîáíèöòâî ÷àâóíó çáіëüøèëîñÿ ó 3,5 ðàçà, âèäîáóòîê êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ – ó
2,5, çàëіçíîї ðóäè – ìàéæå ó 3 ðàçè. ßêùî â 1848 ð. âèâіç âîâíè äî
Âåëèêîї Áðèòàíії, Ôðàíöії òà іíøèõ êðàїí ñòàíîâèâ îäíó ç îñíîâíèõ ñòàòåé
íіìåöüêîãî åêñïîðòó, òî â 1859 ð. її ëåäâå âèñòà÷àëî äëÿ ñâîїõ ôàáðèê.
Ó 1850-õ ðîêàõ ó íіìåöüêèõ äåðæàâàõ ïðîòÿæíіñòü çàëіçíèöü çðîñëà âäâі÷і. Íà ïî÷àòêó 1860-õ ðîêіâ Íіìå÷÷èíà ïîñіäàє òðåòє ìіñöå ó ñâіòі çà îáñÿãîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà (ïіñëÿ Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ôðàíöії).
Ïðîòå ïîäàëüøîìó ðîçâèòêîâі êðàїíè íà øëÿõó äî іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà ïåðåøêîäæàëà ïîëіòè÷íà ðîçäðіáíåíіñòü. Íà ïî÷àòêó 1860-õ ðîêіâ âàæëèâèì äëÿ íіìåöüêîãî ñóñïіëüñòâà ñòàëî ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê çäіéñíèòè îá’єäíàííÿ.
×îìó ïîëіòè÷íà ðîçäðіáíåíіñòü
ä
áóëà ïåðåøêîäîþ íà øëÿõó іíäóñòðіàëüíîãî
ðîçâèòêó íіìåöüêîãî ñóñïіëüñòâà?

2. Пруссія і процес об’єднання Німеччини
«Çàëіçîì і êðîâ’þ»
Óòіëåííÿ öієї іäåї ïîâ’ÿçàíî ç äіÿëüíіñòþ ïîëіòèêà ñèëüíîї âîëі, âåëèêîãî ïðàãìàòèçìó òà åíåðãії – Îòòî ôîí Áіñìàðêà. 1862 ð. çà ïðèçíà÷åííÿì
êîðîëÿ Âіëüãåëüìà І âіí ñòàє ìіíіñòðîì-ïðåçèäåíòîì Ïðóññії.
Персоналії
ÎÒÒÎ ÔÎÍ ÁІÑÌÀÐÊ (1815–1898)
Юрист за освітою. У юнацькі роки мав славу дуелянта (переможець 27 дуелей). До історії увійшов як «велика людина XIX ст.». Про
р себе, жартуючи,
р у
казав: «Сам Бог підштовхнув мене стати дипломатом, і я навіть народився 1 квітня –
у день жартів та розіграшів».
Виступаючи після призначення на посаду міністра-президента, Бісмарк зауважив, що створені Віденським конгресом
кордони Пруссії є неприйнятними для неї. Він підкреслив:
«Не промовами та постановами більшості вирішуються
великі справи сучасності – це було помилкою в 1848 і
1849 рр., – а залізом і кров’ю».

Ïîÿñíіòü, ó ÷îìó Áіñìàðê óáà÷àâ îñíîâíі ïîìèëêè ðåâîëþöіéíèõ ïîäіé 1848–1849 ðð.
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Íàéâàæëèâіøèì çàâäàííÿì Áіñìàðê ââàæàâ îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè ïіä
çâåðõíіñòþ Ïðóññії. Çäіéñíþþ÷è ïëàíè îá’єäíàííÿ êðàїíè, âіí âèêîðèñòîâóâàâ çàñîáè äèïëîìàòії òà âіéñüêîâó ñèëó. Óïðîäîâæ 1862–1864 ðð. Áіñìàðê ïðîâіâ ðåîðãàíіçàöіþ ïðóññüêîї àðìії, íàãîëîøóþ÷è, ùî äëÿ Íіìå÷÷èíè ãîëîâíå íå êîíñòèòóöіéíі ïîðÿäêè, à ïîñèëåííÿ àðìії. Îñíîâíèì
ïðîòèâíèêîì Ïðóññії â ïèòàííі îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè áóëà Àâñòðіÿ. Ñïðîáè îñòàííüîї ïîðîçóìіòèñÿ ç Áіñìàðêîì óñïіõó íå ìàëè. Âіí íå ïðèéíÿâ
àâñòðіéñüêèé ïëàí îá’єäíàííÿ êðàїíè і ñòàâ ðåàëіçîâóâàòè âëàñíèé.
Çà іíіöіàòèâè Áіñìàðêà Âіëüãåëüì І âіäõèëèâ ïëàí Ôðàíöà-Éîñèôà I
ùîäî ñòâîðåííÿ â Íіìåöüêîìó ñîþçі äèðåêòîðії ìîíàðõіâ íàéáіëüøèõ
íіìåöüêèõ äåðæàâ і ïàðëàìåíòó ç äîðàä÷èì ïðàâîì іç ïðåäñòàâíèêіâ ìіñöåâèõ ëàíäòàãіâ (âèáîðíі ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè). Íà ïðîòèâàãó ïðîïîçèöії
Àâñòðії Áіñìàðê çàïðîïîíóâàâ ïðîåêò ñòâîðåííÿ çàãàëüíîíіìåöüêîãî ïàðëàìåíòó íà çàñàäàõ çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà. Îñêіëüêè íàñåëåííÿ Ïðóññії
â÷åòâåðî ïåðåâàæàëî íàñåëåííÿ іíøèõ çåìåëü, òî â ðåçóëüòàòі âèáîðіâ
Ïðóññіÿ îòðèìàëà á ïåðøіñòü ó Ïіâíі÷íîíіìåöüêîìó ñîþçі.
×îìó Áіñìàðê íå ïîãîäèâñÿ ç àâñòðіéñüêèì ïëàíîì îá’єäíàâ÷îãî ïðîöåñó?

Äàíіÿ
Îá’єäíàâ÷èé ïðîöåñ ðîçïî÷àâñÿ âіéíîþ ç Äàíієþ. 1863 ð. êîðîëü Äàíії
ïîøèðèâ íà ãåðöîãñòâà Øëåçâіã і Ãîëüøòåéí äіþ äàòñüêîї êîíñòèòóöії.
Ó âіäïîâіäü íà öі êðîêè â Íіìå÷÷èíі ïîøèðèâñÿ ðóõ çà âèçâîëåííÿ ãåðöîãñòâ âіä äàòñüêîї çàëåæíîñòі. 1864 ð. Àâñòðіÿ òà Ïðóññіÿ âèñòóïèëè ðàçîì
ïðîòè Äàíії і çà ÷îòèðè ìіñÿöі ðîçãðîìèëè її àðìіþ. Çà óìîâàìè ìèðó, ùî
ïіäïèñàëà Äàíіÿ, Øëåçâіã і Ãîëüøòåéí ïåðåéøëè ïіä ñïіëüíå óïðàâëіííÿ
Ïðóññії òà Àâñòðії. Íàñòóïíèì çàâäàííÿì Áіñìàðêà áóëî ðîçãðîìèòè
Àâñòðіþ òà ïîêëàñòè êðàé її âïëèâó â Íіìå÷÷èíі.
Íàâåñíі 1866 ð. ïðóññüêèé ìіíіñòð âèìàãàâ âіä Àâñòðії çãîäè íà ðåôîðìó
Íіìåöüêîãî ñîþçó. Íå îòðèìàâøè áàæàíîї âіäïîâіäі, Ïðóññіÿ íàïðàâèëà
âіéñüêà â Ãîëüøòåéí і âíåñëà äî ñîþçíîãî ïàðëàìåíòó ïðîåêò íîâîї Êîíñòèòóöії, ùî ïåðåäáà÷àëà ââåäåííÿ çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà і âèêëþ÷åííÿ
іç Ñîþçó Àâñòðії. Àëå ïàðëàìåíò ïіäòðèìàâ Àâñòðіéñüêó іìïåðіþ. Òîäі 14 ÷åðâíÿ 1866 ð. Ïðóññіÿ âèéøëà ç Íіìåöüêîãî ñîþçó, à íàñòóïíîãî äíÿ ðîçïî÷àëàñÿ àâñòðіéñüêî-ïðóññüêà âіéíà.
Àâñòðî-ïðóññüêà âіéíà
Ç ïåðøèõ äíіâ âіéíè ïåðåâàãà áóëà íà áîöі Ïðóññії. Ó ãåíåðàëüíіé áèòâі
ïіä Ñàäîâîþ (×åõіÿ), ùî âіäáóëàñÿ 3 ëèïíÿ 1866 ð., àâñòðіéñüêà àðìіÿ çàçíàëà êàòàñòðîôі÷íîї ïîðàçêè. Ó öіé áèòâі ïðóññüêі âіéñüêà âòðàòèëè
10 òèñ. óáèòèìè òà ïîðàíåíèìè. Âòðàòè àâñòðіéöіâ áóëè âäâі÷і áіëüøèìè.
Ïðè öüîìó Ïðóññіÿ çàõîïèëà 20 òèñ. ïîëîíåíèõ і 160 ãàðìàò.
Ðîçãðîìèâøè àâñòðіéñüêó àðìіþ â ëèïíі 1866 ð. ó áèòâі ïіä Ñàäîâîþ,
ïðóññüêèé êîðîëü âèíîøóâàâ ïëàíè ïîõîäó íà Âіäåíü і âèñóíóâ òÿæêі
óìîâè ìèðó. Áіñìàðê âèñòóïèâ ïðîòè òàêèõ ïëàíіâ, íàïîëÿãàþ÷è ëèøå
íà òîìó, ùîá Àâñòðіÿ âèéøëà ç Íіìåöüêîãî ñîþçó і äàëà çãîäó íà óòâîðåííÿ Ïіâíі÷íîíіìåöüêîãî ñîþçó íà ÷îëі ç Ïðóññієþ. ßêùî Àâñòðіÿ ïîãîäèòüñÿ íà òàêі óìîâè, òî «ïîòðіáíî êîìàíäóâàòè “êðóãîì ìàðø” і ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó».
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ßê âè ââàæàєòå, õòî âèÿâèâ ñåáå áіëüø äàëåêîãëÿäíèì ïîëіòèêîì – Áіñìàðê
÷è Âіëüãåëüì І?

23 ñåðïíÿ 1866 ð. ó Ïðàçі ìіæ Ïðóññієþ òà Àâñòðієþ áóëî ïіäïèñàíî
ìèðíó óãîäó, çà ÿêîþ Íіìåöüêèé ñîþç ðîçïóñêàâñÿ, Àâñòðіÿ âіäìîâëÿëàñÿ
âіä äîìàãàíü íà ãåãåìîíіþ â Íіìå÷÷èíі. Ïðóññіÿ ïðèєäíàëà äî ñåáå Øëåçâіã, Ãîëüøòåéí, Ãàííîâåð, Êóðãåññåí, Íàññàó, Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі.
Ñõàðàêòåðèçóéòå óìîâè Ïðàçüêîї ìèðíîї óãîäè, ïіäïèñàíîї ìіæ Ïðóññієþ òà
Àâñòðієþ.

Ïіâíі÷íîíіìåöüêèé ñîþç
Íàïðèêіíöі ñåðïíÿ 1866 ð. 22 íіìåöüêі äåðæàâè ïіäïèñàëè ç Ïðóññієþ
óãîäó ïðî ñòâîðåííÿ Ïіâíі÷íîíіìåöüêîãî ñîþçó. Íà ÷îëі Ñîþçó ñòîÿâ ïðåçèäåíò (íà öþ ïîñàäó çàâæäè ïðèçíà÷àâñÿ ïðóññüêèé êîðîëü). Ïіâíі÷íîíіìåöüêèé ñîþç ìàâ ñâîþ Êîíñòèòóöіþ (1867), ñâіé ïàðëàìåíò (îáðàíèé íà
çàñàäàõ çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà) і Ñîþçíó ðàäó, ÿêà ôîðìóâàëàñÿ ç
ìіíіñòðіâ і ïðåäñòàâíèêіâ äåðæàâ. ßê і ïåðåäáà÷àâ Áіñìàðê, áіëüøіñòü äåïóòàòñüêèõ ìіñöü íàëåæàëà äåïóòàòàì Ïðóññії. Öå çàêðіïèëî ãåãåìîíіþ
îñòàííüîї â Ñîþçі. Ïіä ÷îðíî-áіëèì ïðàïîðîì Ãîãåíöîëëåðíіâ, ÿêèé çíèçó
ïðèêðàñèëà ÷åðâîíà ñìóãà, áóëà îá’єäíàíà Ïіâíі÷íà Íіìå÷÷èíà.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Схарактеризуйте Північнонімецький союз як державне утворення.

2.

Визначте, які з названих територій були приєднані до Пруссії протягом
1864–1866 рр.: Шлезвіг; Ельзас; Гольштейн; Лотарингія; Ганновер; м. Франкфурт-на-Майні; Кургессен; Нассау.

3.

Як ви вважаєте, чи можна назвати Бісмарка і Наполеона I однодумцями?

4.

Якщо спочатку європейці побоювалися, що Франція «запалить вогнище війни»,
то дуже скоро вони почали боятися Німецької імперії. Як ви вважаєте, чому?

§10. ОБ’ЄДНАННЯ ІТАЛІЇ
1. Політичне та економічне становище Італії
Ïіñëÿ ïîðàçêè ðåâîëþöії 1848–1849 ðð. Іòàëіÿ çàëèøèëàñÿ ïîëіòè÷íî ðîçäðіáíåíîþ íà 8 äåðæàâíèõ óòâîðåíü: Ï’єìîíò (àáî Ñàðäèíñüêå êîðîëіâñòâî) і
Ëîìáàðäî-Âåíåöіàíñüêà îáëàñòü íà ïіâíî÷і Àïåííіíñüêîãî ïіâîñòðîâà; Ðèìñüêà (àáî Ïàïñüêà) äåðæàâà і 4 ìàëåíüêèõ ãåðöîãñòâà – Òîñêàíà, Ìîäåíà,
Ïàðìà òà Ëóêêà – ó éîãî öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі; Íåàïîëіòàíñüêå êîðîëіâñòâî
(÷è Êîðîëіâñòâî Îáîõ Ñèöèëіé) – íà ïіâäíі. Êîæíà ç äåðæàâ ìàëà ñâîє çàêîíîäàâñòâî, ãðîøîâó òà ïîäàòêîâó ñèñòåìè, ìèòíі êîðäîíè, ìіðè âàãè òà îá’єìó.
Ñàðäèíñüêå êîðîëіâñòâî ñêëàäàëîñÿ ç Ï’єìîíòó òà îñòðîâà Ñàðäèíіÿ.
Ñàìå ç îãëÿäó íà éîãî íàéáіëüøó ÷àñòèíó êîðîëіâñòâî ÷àñòî íàçèâàëè
Ï’єìîíòîì. Ïðàâèëà Ñàðäèíñüêèì êîðîëіâñòâîì Ñàâîéñüêà äèíàñòіÿ, ÿêó
î÷îëþâàâ êîðîëü Âіêòîð-Åììàíóїë II.
Íà ñåðåäèíó XIX ñò. Ëîìáàðäî-Âåíåöіàíñüêà îáëàñòü ïåðåáóâàëà ïіä
âëàäîþ Àâñòðіéñüêîї ìîíàðõії. Àâñòðіéñüêі ñòàâëåíèêè ïðàâèëè â Ïàðìі,
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Ìîäåíі, Òîñêàíі, Ëóööі. Àâñòðіÿ ïіäòðèìóâàëà
âëàäó Ïàïè Ðèìñüêîãî â Ïàïñüêіé îáëàñòі òà
Áóðáîíіâ ó Íåàïîëіòàíñüêîìó êîðîëіâñòâі. Ïîëіòè÷íà ðîçäðіáíåíіñòü Іòàëії òà ïàíóâàííÿ Àâñòðіéñüêîї ìîíàðõії íà ïіâîñòðîâі íåãàòèâíî
âïëèâàëè íà ðîçâèòîê ñóñïіëüñòâà. Áóðæóàçіÿ,
ëіáåðàëüíå äâîðÿíñòâî, іíòåëіãåíöіÿ óñâіäîìëþâàëè íåîáõіäíіñòü ïîëіòè÷íèõ òà åêîíîìі÷íèõ
ïåðåòâîðåíü ó êðàїíі. «Îá’єäíàííÿ ïîòðіáíå ÿê
ïîâіòðÿ», – êàçàëè â òі ÷àñè íà ïіâîñòðîâі.
×îìó â іòàëіéñüêèõ äåðæàâàõ ïðîãîëîøóâàëîñÿ:
«îá’єäíàííÿ ïîòðіáíå ÿê ïîâіòðÿ»?

Ó 1850-õ ðîêàõ âіäáóâàâñÿ ïîäàëüøèé іíäóñòðіàëüíèé ðîçâèòîê. Íàéáіëüø ìîäåðíіçîâàíèìè áóëè ïіâíі÷íі îáëàñòі Іòàëії, äå çàâåðøèâñÿ
Віктор-Еммануїл ІІ
ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò. Ó Ñàðäèíñüêîìó êîðîëіâñòâі, Ëîìáàðäії, Òîñêàíі âèíèêëè íîâі ãàëóçі ïðîìèñëîâîñòі – ìåòàëóðãіéíà òà ìàøèíîáóäіâíà. Çðîñòàëî çàëіçíè÷íå áóäіâíèöòâî. Ðîçâèâàëàñÿ
çîâíіøíÿ òà âíóòðіøíÿ òîðãіâëÿ. Áіëüø âіäñòàëèìè â åêîíîìіöі áóëè
Íåàïîëіòàíñüêå êîðîëіâñòâî òà Ïàïñüêà îáëàñòü.
«Ïåðåøêîäó № 1» óñåáі÷íîãî ðîçâèòêó іòàëіéñüêèõ çåìåëü óáà÷àëè â
àâñòðіéñüêîìó ïàíóâàííі. Íà êіíåöü 1850-õ ðîêіâ ïåðåä Іòàëієþ ïîñòàëî
çàâäàííÿ ëіêâіäàöії іíîçåìíîãî ïàíóâàííÿ, ðîçäðіáíåíîñòі òà óòâîðåííÿ
єäèíîї íàöіîíàëüíîї äåðæàâè. Öåé âàæëèâèé ïåðіîä â іñòîðії êðàїíè íàçèâàþòü Ðèñîðäæèìåíòî (ç іòàë. – «âіäðîäæåííÿ»).
Â іòàëіéñüêîìó íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîìó ðóñі іñíóâàëè äâі îñíîâíі òå÷ії –
ïîìіðêîâàíî-ëіáåðàëüíà òà ðàäèêàëüíà. Äî ïåðøîї íàëåæàëè áóðæóàçіÿ òà
ëіáåðàëüíå äâîðÿíñòâî. Її ïðåäñòàâíèêè âèñòóïàëè çà îá’єäíàííÿ êðàїíè
ïіä çâåðõíіñòþ êîðîëÿ Ï’єìîíòó Âіêòîðà-Åììàíóїëà II. Іäåéíèì âîæäåì
ïîìіðêîâàíèõ ëіáåðàëіâ ñòàâ ïðåì’єð-ìіíіñòð Ñàðäèíñüêîãî êîðîëіâñòâà
ãðàô Êàìіëëî Êàâóð.
Персоналії
ÊÀÌІËËÎ ÊÀÂÓÐ (1810–1861
6 )
Походив з аристократичної родини. Закінчив Туринську військову академію. Він не був схожий на романтичного героя;
не міг похвалитися ні античною красою Мадзіні, ні привабливістю Гарібальді, яка підкоряла серця багатьох. Цей невисокий на зріст, гладкий чоловік, що мав звичку потирати
руки, був одним з найвидатніших італійських державних діячів XIX ст. Його популярними гаслами були: «Італія врятує
себе свободою!» та «Італія створить себе сама!» «…(Кавур)
дивна мішанина лібералізму та автократизму: він не мав
рівних собі в мистецтві використовувати людей і робити
справи без моральних вагань, витривалий, як Рішельє,
блискавичний і спритний, як Талейран, великий, як Меттерніх,
гнучкий, як Бісмарк», – писав державний і політичний діяч
П. Ненні (1891–1980). Кавур був прихильником відомої думки
Данте: «Творити Італію навіть з дияволом!».
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Äî ðàäèêàëüíîї òå÷ії íàëåæàëè äðіáíà áóðæóàçіÿ, іíòåëіãåíöіÿ, ðåìіñíèêè, ñåëÿíè. Âîíè ñïîäіâàëèñÿ âñòàíîâèòè â Іòàëії ðåñïóáëіêàíñüêó ôîðìó
ïðàâëіííÿ. Î÷îëþâàâ öþ òå÷іþ çàñíîâíèê «Ìîëîäîї Іòàëії» Äæ. Ìàäçіíі.
Íà éîãî äóìêó, îá’єäíàííÿ êðàїíè ìàëî âіäáóòèñÿ òіëüêè øëÿõîì ïіäïіëüíîї
ðåâîëþöіéíîї áîðîòüáè, ùî áàçóâàëàñÿ á íà çìîâàõ і ïîâñòàííÿõ.
Ðîçêðèéòå çìіñò îá’єäíàâ÷èõ ïðîöåñіâ ïîìіðêîâàíîї òà ðàäèêàëüíîї òå÷іé.

Öåíòðîì íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó ñòàëî åêîíîìі÷íî ðîçâèíóòå
Ñàðäèíñüêå êîðîëіâñòâî, ÿêå ïіñëÿ ïîðàçêè ðåâîëþöії 1848–1849 ðð. çàëèøèëîñü єäèíîþ іòàëіéñüêîþ äåðæàâîþ, ùî àêòèâíî ïðîâàäèëà àíòèàâñòðіéñüêó ïîëіòèêó. Êîíñòèòóöіéíî-ïàðëàìåíòñüêèé óñòðіé ó Ï’єìîíòі
çàêðіïèâñÿ çàâäÿêè äіÿëüíîñòі ãëàâè óðÿäó ãðàôà Êàâóðà. Âіí, âèñëîâëþþ÷è ñâîї ïîãëÿäè, ïіäêðåñëþâàâ, ùî âèñòóïàє ïðèáі÷íèêîì òàê çâàíîї «çîëîòîї ñåðåäèíè» – ðîáèòè âñå â іì’ÿ ïðîãðåñó. Êàâóð çàñóäæóâàâ òèõ, õòî
íàìàãàâñÿ «êóïèòè» ïðîãðåñ íàñèëüíèöüêèìè ìåòîäàìè. Ðåâîëþöіÿ áóëà
äëÿ íüîãî, ÿê і äëÿ áàãàòüîõ ïîìіðêîâàíèõ ëіáåðàëіâ, îñòàííіì çàñîáîì,
êîòðèì ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ëèøå â ðàçі, «êîëè áіëüøå íåìà íà ùî ñïîäіâàòèñÿ íі çàðàç, íі â ìàéáóòíüîìó». Êàâóð áóâ ïðîòèâíèêîì ðåñïóáëіêè.
Âіí äîïóñêàâ óâåäåííÿ êîíñòèòóöії íà àíãëіéñüêèé çðàçîê. Éîãî îñíîâíîþ
ïîëіòè÷íîþ ìåòîþ áóëî îá’єäíàííÿ Іòàëії íà ÷îëі іç Ñàðäèíñüêèì êîðîëіâñòâîì.
×îìó öåíòðîì íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó ñòàëî Ñàðäèíñüêå êîðîëіâñòâî?

2. Утворення Італійського королівства (1859–1861)
Ïåðøèì êðîêîì íà øëÿõó äî îá’єäíàííÿ Êàâóð ââàæàâ çâіëüíåííÿ âіä
àâñòðіéñüêîãî ïàíóâàííÿ Ëîìáàðäî-Âåíåöіàíñüêîї îáëàñòі òà її ïðèєäíàííÿ äî Ï’єìîíòó. Àëå àðìіÿ Ñàðäèíñüêîãî êîðîëіâñòâà íå ìàëà äîñòàòíіõ
ñèë äëÿ áîðîòüáè ç àâñòðіéöÿìè. Òîìó Êàâóð øóêàâ ñîþçíèêà â Єâðîïі.
І çíàéøîâ éîãî â îñîáі Íàïîëåîíà ІІІ. Ôðàíöóçüêèé іìïåðàòîð ïîãîäèâñÿ
âçÿòè ó÷àñòü ó âіéíі ïðîòè Àâñòðіéñüêîї ìîíàðõії òà íà ïðèєäíàííÿ Ëîìáàðäії òà Âåíåöіàíñüêîї îáëàñòі äî Ñàðäèíñüêîãî êîðîëіâñòâà, àëå çà ðàõóíîê ïåðåäà÷і Ôðàíöії Ñàâîéї òà Íіööè.
Ôðàíêî-іòàëî-àâñòðіéñüêà âіéíà ðîçïî÷àëàñÿ ó êâіòíі 1859 ð. Ôðàíöóçüêі
òà ñàðäèíñüêі âіéñüêà äîñèòü øâèäêî îâîëîäіëè Ëîìáàðäієþ і âëіòêó ðîçáèëè àâñòðіéñüêó àðìіþ ó áèòâі ïіä Ñîëüôåðèíî. Àëå, ïîáîþþ÷èñü ïîñèëåííÿ
Ï’єìîíòó, Íàïîëåîí III çðàäæóє Êàâóðà, ïіäïèñóþ÷è ñåïàðàòèâíèé ìèð ç
Àâñòðієþ íà óìîâàõ âêëþ÷åííÿ äî Ñàðäèíñüêîãî êîðîëіâñòâà òіëüêè Ëîìáàðäії. Âåíåöіàíñüêà îáëàñòü çàëèøèëàñü ïіä âëàäîþ Àâñòðії. Ñàì Íàïîëåîí
îòðèìàâ áàæàíå – Ñàâîéÿ òà Íіööà áóëè ïðèєäíàíі äî Ôðàíöії.
Ñåïàðàòíèé ìèð – ìèð ÷è ïåðåìèð’ÿ ó âіéíі, óêëàäåíі îäíієþ äåðæàâîþ àáî
ãðóïîþ äåðæàâ ç ïðîòèâíèêîì áåç âіäîìà і çãîäè ñâîїõ ñîþçíèêіâ.

Ó êàìïàíії 1859 ð. íà ïіâíî÷і Іòàëії áðàâ ó÷àñòü çі ñâîїìè äîáðîâîëüöÿìè
Ãàðіáàëüäі, ÿêèé ïðîñëàâèâñÿ ó âіéíі ç àâñòðіéöÿìè â 1848–1849 ðð. Éîãî
çàïðîñèâ Êàâóð, ùîá íàäàòè âîєííèì ïîäіÿì áіëüøîї ïîïóëÿðíîñòі.
ßêі íàñëіäêè ìàëà ôðàíêî-іòàëî-àâñòðіéñüêà âіéíà äëÿ êîæíîї ç âîþþ÷èõ ñòîðіí?
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Âіéíà ç Àâñòðієþ ñòàëà ñèãíàëîì äî ïîâñòàííÿ íàñåëåííÿ â ãåðöîãñòâàõ
Ïàðìà, Ìîäåíà òà Òîñêàíà, ùî ïåðåáóâàëè ïіä àâñòðіéñüêèì ãíіòîì. Їõíі
ïðàâèòåëі, ÿêі òðèìàëèñÿ íà àâñòðіéñüêèõ áàãíåòàõ, óòåêëè. Çà іíіöіàòèâè
Êàâóðà â 1860 ð. áóëî ïðîâåäåíî ïëåáіñöèò, çà ïіäñóìêàìè ÿêîãî Òîñêàíà,
Ìîäåíà, Ïàðìà, Ðîìàíüÿ (÷àñòèíà Ïàïñüêîї îáëàñòі) âèñòóïèëè çà
îá’єäíàííÿ ç Ï’єìîíòîì і â áåðåçíі 1860 ð. áóëè ïðèєäíàíі äî Ñàðäèíñüêîãî
êîðîëіâñòâà. Òàêèì ÷èíîì, Ñàâîéñüêà äèíàñòіÿ ïîøèðèëà âëàäó íà Ïіâíі÷íó òà Öåíòðàëüíó Іòàëіþ. Çàëèøèâñÿ Ïіâäåíü.
Ó êâіòíі 1860 ð. âèáóõíóëî ñåëÿíñüêå ïîâñòàííÿ íà îñòðîâі Ñèöèëіÿ (íå
áåç äîïîìîãè òàєìíèõ ìàäçіíіñòñüêèõ îðãàíіçàöіé). Ìàäçіíі òà éîãî äðóçі
âèðіøèëè íàäàòè äîïîìîãó ïîâñòàëèì і çâåðíóëèñÿ äî Ãàðіáàëüäі. Ïîëêîâîäåöü ïîãîäèâñÿ âçÿòè ó÷àñòü ó öіé êàìïàíії. Âіí îðãàíіçóâàâ åêñïåäèöіþ
íà äîïîìîãó ïîâñòàëèì ñèöèëіéöÿì. Äî її ñêëàäó óâіéøëè òèñÿ÷à äîáðîâîëüöіâ (çâіäñè і íàçâà – «åêñïåäèöіÿ òèñÿ÷і», àáî «÷åðâîíà òèñÿ÷à», òîìó
ùî áіëüøіñòü її ó÷àñíèêіâ áóëè âäÿãíåíі â ÷åðâîíі ñîðî÷êè). Åêñïåäèöіÿ
çàëèøèëà Ãåíóþ 6 òðàâíÿ 1860 ð. ïіä ãàñëîì «Õàé æèâå єäèíà Іòàëіÿ òà її
êîðîëü Âіêòîð-Åììàíóїë II!».
Çà ïëàíîì Ãàðіáàëüäі, çàáåçïå÷èâøè ïåðåìîãó ïîâñòàëèì ñèöèëіéöÿì,
åêñïåäèöіÿ ïîâèííà áóëà ïåðåïðàâèòèñü íà êîíòèíåíò і çâіëüíèòè Ïіâäåííó
Іòàëіþ âіä âëàäè Áóðáîíіâ; Ïàïñüêó îáëàñòü – âіä ñâіòñüêîї âëàäè Ïàïè Ðèìñüêîãî; Âåíåöіþ – âіä àâñòðіéñüêîãî ïàíóâàííÿ і çàâåðøèòè îá’єäíàííÿ Іòàëії
ïіä åãіäîþ (çàõèñòîì, îõîðîíîþ і çàñòóïíèöòâîì) Ñàâîéñüêîї äèíàñòії.
ßê áóëî ïîâ’ÿçàíå ïîâñòàííÿ íà Ñèöèëії ç ïëàíàìè îá’єäíàííÿ Іòàëії?

Óðÿä Ï’єìîíòó, áóäó÷è ïîіíôîðìîâàíèì ïðî ïëàíè Ãàðіáàëüäі і íå
ïіäòðèìóþ÷è їõ, óñіëÿêî ïåðåøêîäæàâ âіä’їçäó åêñïåäèöії. Êàâóð íàâіòü
íàâàæèâñÿ â îñòàííіé ìîìåíò äàòè ñâîєìó ôëîòó íàêàç çà áóäü-ÿêó öіíó
çóïèíèòè її. Àëå, çàâ÷àñíî äîâіäàâøèñü ïðî öå, ãàðіáàëüäіéöі çìіíèëè
íàïðÿìîê ñâîãî øëÿõó і òèì ñàìèì óíèêëè àðåøòó. «Ìè çðіêàєìîñÿ öієї
åêñïåäèöії», – çàÿâèâ êîðîëü Âіêòîð-Åììàíóїë II.
14 òðàâíÿ 1860 ð. 25-òèñÿ÷íà àðìіÿ íåàïîëіòàíñüêèõ Áóðáîíіâ çóñòðіëàñü іç ãàðіáàëüäіéñüêîþ «òèñÿ÷åþ» áіëÿ ìіñòà Êàëàòàôіìі. Ãàðіáàëüäі âèãðàâ áèòâó (öÿ ïåðåìîãà áóëà ãîðäіñòþ ãåíåðàëà). Ó ñâîїõ ñïîãàäàõ âіí òàê
çàíîòóâàâ öþ ïîäіþ: «Êîëè ÿ, ùî ïåðåæèâ ñîòíþ áèòâ, ïîìèðàòèìó і äðóçі
ïîìіòÿòü óñìіøêó íà ìîїõ óñòàõ, òî çíàéòå, ùî, ïîìèðàþ÷è, ÿ çãàäàâ òåáå
(Êàëàòàôіìі), áî íå áóëî ñëàâåòíіøîї áèòâè».
Êîëè «òèñÿ÷à» ñòàëà ïåðåìàãàòè íà Ñèöèëії, Êàâóð íå òіëüêè íå ïåðåøêîäæàâ, à é äîïîìàãàâ ó îðãàíіçàöії òà âіäïðàâëåííі ç Ãåíóї íîâèõ åêñïåäèöіé íà ïіäòðèìêó Ãàðіáàëüäі. Çãîäîì ãàðіáàëüäіéöі çàõîïèëè öåíòðàëüíå
ìіñòî Ñèöèëії – Ïàëåðìî, à â ëèïíі 1860 ð. îâîëîäіëè âñіì îñòðîâîì. Ñèöèëіÿ
âáà÷àëàñÿ Ãàðіáàëüäі ïëàöäàðìîì äëÿ ïîäàëüøèõ ïîõîäіâ. Àëå ñàìå öèõ
ïîõîäіâ, ùî ìîãëè ðîçáóðêàòè ñåëÿí íà âñüîìó ïіâîñòðîâі, і áîÿâñÿ Êàâóð.
Ïіñëÿ çâіëüíåííÿ Ñèöèëії êîðîëü Âіêòîð-Åììàíóїë II çâåðíóâñÿ äî Ãàðіáàëüäі ç ëèñòîì, ó ÿêîìó ïèñàâ: «Ãåíåðàëå! Âè çíàєòå, ùî ÿ íå ñõâàëþâàâ
Âàøèõ ïëàíіâ і áóâ îñòîðîíü їõ... Çà îáñòàâèí, êîëè íåàïîëіòàíñüêèé êîðîëü çãîäèòüñÿ íà åâàêóàöіþ ñâîїõ âіéñüê іç Ñèöèëії... ìåíі çäàєòüñÿ íàéáіëüø ðîçóìíèì ïðèïèíèòè âîєííі äії ïðîòè Íåàïîëіòàíñüêîãî êîðîëіâñòâà... ßêùî Âè іíøîї äóìêè, òî ÿ ââàæàþ ñåáå âіëüíèì ó âèáîðі äіé і
óòðèìóþñü âіä áóäü-ÿêèõ çàóâàæåíü ùîäî Âàøèõ ïëàíіâ». Ãàðіáàëüäі òàê
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âіäïîâіâ íà ëèñò êîðîëÿ: «ßêùî íèíі ÿ íå ïîñïіøàòèìó, òî íå âèêîíàþ
ñâîãî ñâÿòîãî îáîâ’ÿçêó і â íåáåçïåöі áóäå ñâÿòà ñïðàâà âèçâîëåííÿ Іòàëії.
Òîìó öüîãî ðàçó äîçâîëüòå, êîðîëþ, Âàì íå ïіäêîðèòèñÿ».

«Хто такий Гарібальді? Людина, нічого більше. Але людина в самому високому
розумінні. Людина свободи, людина людяності. Чи в нього армія? Ні. Тільки купка
волонтерів. Бойові запаси? Ні. Декілька бочок. Зброя? Узята у ворога. У чому його
сила? Що дає йому перемогу? Що стоїть за нього? Душа народів», – писав письменник В. Гюго. За висловом письменниці Жорж Санд: «Він – стяг нової ери. Він несе
віру героїчних часів – і знову стають можливі дива епохи рицарства».
Ïîðіâíÿéòå âèñëîâè ïðî Ãàðіáàëüäі. Ó ÷îìó âîíè єäèíі?

17 ñåðïíÿ 1860 ð. Ãàðіáàëüäі âèðóøèâ ó åêñïåäèöіþ і çà 18 äíіâ ïðîéøîâ
øëÿõ âіä Êàëàáðії äî Íåàïîëÿ. 7 âåðåñíÿ ãàðіáàëüäіéöі óðî÷èñòî âñòóïèëè
äî ïіâäåííîї ñòîëèöі (çâіäêè íàïåðåäîäíі âòіê Ôðàíöèñê ІІ), à 1 æîâòíÿ
1860 ð. ó áèòâі ïіä Âîëüòóðíî îñòàííі âіéñüêîâі ÷àñòèíè, âіðíі Áóðáîíàì,
áóëè ðîçãðîìëåíі. Ïіâäåííó Іòàëіþ áóëî âèçâîëåíî.
Íà âèìîãó êîðîëÿ Âіêòîðà-Åììàíóїëà II ó Ïіâäåííіé Іòàëії Ãàðіáàëüäі
îðãàíіçóâàâ ïëåáіñöèò ç ïèòàííÿ ïðî ïðèєäíàííÿ äî Ï’єìîíòó, çàêëèêàâøè íàñåëåííÿ «äëÿ áëàãà áàòüêіâùèíè» ïðîãîëîñóâàòè çà öå. Çâåðíåííÿ
Ãàðіáàëüäі áóëî äîñòàòíüî, ùîá áіëüøіñòü ïðîãîëîñóâàëà «çà». Òàêèì ÷èíîì,
âîëîäіííÿ ñàðäèíñüêîãî êîðîëÿ çíà÷íî çðîñëè.
Íåâäîâçі ïіñëÿ öüîãî íà ïіâíі÷ âіä Íåàïîëÿ âіäáóëàñÿ çíàìåíèòà çóñòðі÷
Ãàðіáàëüäі ç Âіêòîðîì-Åììàíóїëîì II. Çîâíі âñå âèãëÿäàëî åôåêòíî. Ãàðіáàëüäі ïіä’їõàâ äî êîðîëÿ íà ÷îëі äåêіëüêîõ ñîòåíü âîїíіâ. Ïîáà÷èâøè Âіêòîðà-Åììàíóїëà II, âîíè âèãóêíóëè: «Õàé æèâå êîðîëü!». Ïðàâèòåëü
Ï’єìîíòó ïðèâіòàâñÿ ç ïîëêîâîäöåì, àëå íàêàçàâ, ùîá âіäòåïåð Ãàðіáàëüäі
òà éîãî äîáðîâîëüöі ðóøàëè çà àðìієþ Ï’єìîíòó. Ãàðіáàëüäі, íå î÷іêóþ÷è,
ùî éîãî ïîçáàâëÿòü ñàìîñòіéíîñòі ÿê ïîëêîâîäöÿ, áóâ öèì ðîçïîðÿäæåííÿì
êîðîëÿ äóæå ïðèãíі÷åíèé. Êàâóð âіäõèëèâ ïðîõàííÿ Ãàðіáàëüäі ïðî ïðèçíà÷åííÿ íàìіñíèêîì Âіêòîðà-Åììàíóїëà II ó Ïіâäåííіé Іòàëії. Ïіñëÿ öèõ
ïîäіé ãåíåðàë, âіäìîâèâøèñü âіä íàãîðîä і òèòóëіâ, ùî áóëè éîìó çàïðîïîíîâàíі, âіäáóâ ó ëèñòîïàäі 1860 ð. íà Êàïðåðó – íåâåëèêèé îñòðіâ áіëÿ Ñàðäèíії. «Ç íåâåëè÷êèì ãóðòîì ïðèõèëüíèêіâ âіí ïåðåìіã àðìіþ, çâіëüíèâ óñþ
êðàїíó, à éîãî áóëî âіäïóùåíî ïîäіáíî äî âіçíèêà, ùî äîâіç äî ñòàíöії ïðèçíà÷åííÿ», – ïèñàâ ïðî âіä’їçä Ãàðіáàëüäі ðîñіéñüêèé ïóáëіöèñò Î. Ãåðöåí.
Ïðîêîìåíòóéòå òâåðäæåííÿ Î. Ãåðöåíà. ×è ïîäіëÿєòå âè éîãî?

Ó 1861 ð. áóëî îôіöіéíî ïðîãîëîøåíî ñòâîðåííÿ Іòàëіéñüêîãî êîðîëіâñòâà. Êîðîëåì Іòàëії ñòàâ Âіêòîð-Åììàíóїë II, ñòîëèöåþ äåðæàâè – ì. Ôëîðåíöіÿ. Çãіäíî ç Êîíñòèòóöієþ Іòàëіÿ ïðîãîëîøóâàëàñü êîíñòèòóöіéíîþ ìîíàðõієþ іç äâîïàëàòíèì ïàðëàìåíòîì, ùî ñêëàäàâñÿ іç ñåíàòó, äîâі÷íі ÷ëåíè
ÿêîãî ïðèçíà÷àëèñÿ, òà ïàëàòè äåïóòàòіâ, êîòðі îáèðàëèñÿ. Âèñîêèé ìàéíîâèé öåíç äàâàâ çìîãó áðàòè ó÷àñòü ó âèáîðàõ ëèøå 2,5 % íàñåëåííÿ êðàїíè.
Îäíàê îá’єäíàííÿ Іòàëії íå áóëî çàâåðøåíî. Ðèì òà Âåíåöіÿ íå óâіéøëè
äî ñêëàäó îá’єäíàíîї äåðæàâè, Âåíåöіÿ çàëèøàëàñÿ ïіä ãíіòîì Àâñòðії, à â
Ðèìі і ïðèëåãëіé äî íüîãî Ïàïñüêіé îáëàñòі çáåðåãëàñÿ âëàäà Ïàïè, ÿêîãî
ïіäòðèìóâàâ Íàïîëåîí ІІІ.
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Ó 1866 ð., êîëè Ïðóññіÿ íàïàëà íà Àâñòðіþ, іòàëіéñüêèé óðÿä ïðèєäíàâñÿ äî Ïðóññії. Çíîâó áóëî âèêîðèñòàíî âîєííèé òàëàíò Ãàðіáàëüäі. Âіí
çіáðàâ êîðïóñ âîëîíòåðіâ і óñïіøíî âîþâàâ ïðîòè àâñòðіéöіâ. Àâñòðіÿ áóëà
ðîçãðîìëåíà ïðóññüêèìè âіéñüêàìè і ïіä ÷àñ óêëàäåííÿ ìèðó ìóñèëà âіäìîâèòèñÿ âіä Âåíåöії. Ïіñëÿ öüîãî Âåíåöіþ òàêîæ áóëî ïðèєäíàíî äî Іòàëії (1866).
1870 ð. ïðóññüêі âіéñüêà ðîçãðîìèëè Ôðàíöіþ. Ïîêðîâèòåëÿ Ïàïè, Íàïîëåîíà ІІІ, áóëî ñêèíóòî ç ïðåñòîëó. Öèì ñêîðèñòàâñÿ Âіêòîð-Åììàíóїë II, і 20 âåðåñíÿ 1870 ð., ïіñëÿ íåâåëè÷êîї ñóòè÷êè, êîðîëіâñüêі âіéñüêà
çàéíÿëè Ðèì. Ïàïà Ïіé IX ïåðåїõàâ äî Âàòèêàíó (êâàðòàë ó Ðèìі, äå çíàõîäèòüñÿ ïàëàö Ïàïè), ïðè öüîìó âіí çáåðіã ïîëіòè÷íó âëàäó ëèøå íàä
äóõîâåíñòâîì Âàòèêàíó. Íà çíàê ïðîòåñòó ïðîòè òîãî, ùî éîãî ïîçáàâèëè
ïîïåðåäíіõ âîëîäіíü, Ïàïà çàÿâèâ, ùî âіí òà éîãî íàñòóïíèêè íіêîëè íå
âèõîäèòèìóòü çà ìåæі Âàòèêàíó. Îáóðåíі òàêèì ïðèíèæåííÿì «ñâÿòîãî
îòöÿ», êàòîëèêè ïî÷àëè íàçèâàòè Ïàïó «âàòèêàíñüêèì â’ÿçíåì».
«Ìè ïðèéøëè â Ðèì і çàëèøèìîñÿ â íüîìó», – çàÿâèâ Âіêòîð-Åììàíóїë II. Ðèì ñòàâ ñòîëèöåþ Іòàëіéñüêîãî êîðîëіâñòâà (1871), і âіäòàê çàâåðøèëîñÿ îá’єäíàííÿ Іòàëії. Ó ðåçóëüòàòі áóëî âèçâîëåíî ïіâíі÷íî-ñõіäíі ðàéîíè
êðàїíè âіä àâñòðіéñüêîãî ïàíóâàííÿ òà ñòâîðåíî íàöіîíàëüíó äåðæàâó.
Îêðåñëіòü ðåãіîíè, ÿêі áóëî ïðèєäíàíî äî Іòàëіéñüêîãî êîðîëіâñòâà ïіñëÿ éîãî
ïðîãîëîøåííÿ.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.
2.

3.

Що
о відбулося раніше: утворення Німецької імперії чи Італійського ко
королівства?
Визначте, які з названих територій було приєднано до Сардинського королівства, а які – до Італійського королівства: Ломбардія; Модена; Тоскана;
Папська область; Венеція; Парма; Південна Італія.
Дайте визначення поняттю «конституційна монархія».

4.

Як ви вважаєте, Віктор-Еммануїл II і Дж. Мадзіні могли бути однодумцями у
справі об’єднання Італії? Свою відповідь поясніть.
5. Дж. Гарібальді писав: «Усім, що я написав, я особливо боровся з духовенством, бо в ньому я завжди вбачав основу всякого деспотизму, всякого пороку, всякого нещастя...». Як ви вважаєте, чи могли ці слова належати Кавуру?
6. Використовуючи карту на с. 88, пройдіть шляхами Дж. Гарібальді. Назвіть
місця найбільших битв.

ІМПЕРІЯ
§11. УРОСІЙСЬКА
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ
1. Суспільні рухи
Ðóõ äåêàáðèñòіâ
Íà ïî÷àòêó XIX ñò. ðîñіéñüêèé іìïåðàòîð Îëåêñàíäð І (1777–1825)
çìóøåíèé áóâ çâàæàòè íà íåîáõіäíіñòü ìîäåðíіçàöії Ðîñії. Ïîøèðåííÿ
â Єâðîïі іäåé ñâîáîäè òà äåìîêðàòії çìóñèëî éîãî íà ïî÷àòêó ñâîãî ïðàâëіííÿ
ïðîâàäèòè ïîëіòèêó ëіáåðàëüíèõ îáіöÿíîê, ïîñòóïîê і íàâіòü ïåðåòâîðåíü.
1803 ð. âèéøîâ «Óêàç ïðî âіëüíèõ õëіáîðîáіâ». Âіí ïåðåäáà÷àâ âèçâîëåííÿ
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çà âèêóï êðіïîñíèõ іç çåìëåþ. Ðåôîðìóâàëèñü îðãàíè óïðàâëіííÿ: çàñíîâóâàëèñÿ ìіíіñòåðñòâà (çàìіñòü êîëåãіé, ñòâîðåíèõ Ïåòðîì І); ôîðìóâàâñÿ
êàáіíåò ìіíіñòðіâ. 1810 ð. áóëî ñòâîðåíî Äåðæàâíó ðàäó. Àëå äàëі îêðåìèõ
êðîêіâ ç ïåðåòâîðåííÿ åêîíîìіêè òà ïîëіòèêè ðîñіéñüêîãî ñóñïіëüñòâà
Îëåêñàíäð І íå ïіøîâ.
Персоналії
ÎËÅÊÑÀÍÄÐ І (1777–1825)
Російський імператор з березня 1801 р. У зовнішній політиці
маневрував між Великою Британією та Францією. Після
війни 1812 р. очолив антифранцузьку коаліцію європейських держав. Був одним з керівників Віденського конгресу
та організаторів Священного союзу. Раптова смерть Олександра І в Таганрозі викликала чутки, які згодом переросли
в легенду, що нібито він переховувався під ім’ям старця
Федора Кузьмича в Сибіру.

Ñîþç ïîðÿòóíêó
Çà ÷àñіâ ïðàâëіííÿ Îëåêñàíäðà І â ñåðåäîâèùі ðîñіéñüêîãî îôіöåðñòâà
çðîñòàє íåâäîâîëåííÿ êîíñåðâàòèâíèì õàðàêòåðîì ñàìîäåðæàâñòâà. Îôіöåðè, ÿêі ïîâåðíóëèñÿ іç çàêîðäîííèõ ïîõîäіâ, ïðàãíóëè çìіí. 1816 ð. âîíè
çàñíóâàëè ïåðøó íåëåãàëüíó îðãàíіçàöіþ – Ñîþç ïîðÿòóíêó. Її àêòèâíèìè
ó÷àñíèêàìè áóëè Ì. Ìóðàâéîâ, Ñ. Òðóáåöüêîé, áðàòè Ì. òà Ñ. ÌóðàâéîâèÀïîñòîëè, Ï. Ïåñòåëü. Îôіöåðè íàçâàëè ñâîþ îðãàíіçàöіþ Ñîþçîì ïîðÿòóíêó,
îñêіëüêè ââàæàëè, ùî íàñòàâ ÷àñ «ðÿòóâàòè Ðîñіþ».
ßê ïèñàâ Ñ. Òðóáåöüêîé, âîíè õîòіëè «ïîñòàâèòè Ðîñіþ â òàêå ñòàíîâèùå, ÿêå á çìіöíèëî áëàãî äåðæàâè òà çàõèñòèëî її âіä ïåðåâîðîòіâ, ïîäіáíèõ
äî ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії...». ×ëåíè Ñîþçó ïîðÿòóíêó îäíîñòàéíî âèñòóïàëè çà ëіêâіäàöіþ êðіïîñíîãî ïðàâà і ñàìîäåðæàâñòâà. Ïèòàííÿì, ùî âèêëèêàëî íàéáіëüøі ñóïåðå÷íîñòі ñåðåä ó÷àñíèêіâ òîâàðèñòâà, áóëî ïèòàííÿ
òàêòèêè. Áіëüøіñòü ââàæàëà, ùî äіÿòè òðåáà ïîñòóïîâî, ïðèâåðòàþ÷è íà
ñâіé áіê ÿêîìîãà áіëüøå ïðåäñòàâíèêіâ äåðæàâíîãî àïàðàòó, ç їõíüîþ äîïîìîãîþ äîìîãòèñÿ ïðîãîëîøåííÿ êîíñòèòóöії ïіñëÿ ñìåðòі іìïåðàòîðà. Áіëüø
ðіøó÷і ïðîïîíóâàëè ïðèñêîðèòè ïîäії, îðãàíіçóâàâøè óáèâñòâî, àëå öÿ ïðîïîçèöіÿ íå áóëà ïіäòðèìàíà áіëüøіñòþ.
Ïîáîþþ÷èñü çðàäè, ÷ëåíè Ñîþçó ïîðÿòóíêó äîòðèìóâàëèñÿ ñóâîðîї
êîíñïіðàöії. Іñíóâàâ ñêëàäíèé ïîðÿäîê ïîíîâëåííÿ ëàâ òîâàðèñòâà, òîìó
çà äâà ðîêè êіëüêіñòü éîãî ÷ëåíіâ äîñÿãëà ëèøå 25–30 îñіá.
Õòî òàêі äåêàáðèñòè? ×îìó â ïåðøіé ÷âåðòі XIX ñò. â Ðîñії çàðîäæóєòüñÿ
ðóõ äåêàáðèñòіâ?

Ñîþç áëàãîäåíñòâà
Íà ïî÷àòêó 1818 ð. â Ìîñêâі ñòâîðþєòüñÿ ùå îäíà äåêàáðèñòñüêà îðãàíіçàöіÿ – Ñîþç áëàãîäåíñòâà. Òîâàðèñòâî ïåðåðîñëî ðàìêè âóçüêîї òàєìíîї
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îðãàíіçàöії é çà òðè ðîêè ñâîãî іñíóâàííÿ ïðè
íüîìó âèíèêëî 15 óïðàâ (âіääіëêіâ). Êіëüêіñòü
÷ëåíіâ Ñîþçó ñòàíîâèëà âæå 200 îñіá. Äіÿëüíіñòþ îðãàíіçàöії öіêàâèëèñÿ âіäîìі ïðåäñòàâíèêè
ðîñіéñüêîї êóëüòóðè, ñåðåä íèõ Î. Ïóøêіí і
Î. Ãðèáîєäîâ. Îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü Ñîþçó
áëàãîäåíñòâà ñòàëà áîðîòüáà çà çàâîþâàííÿ
ñóñïіëüíîї äóìêè, ÿêà, ÿê ââàæàëè äåêàáðèñòè,
ïðàâèòü ñâіòîì. Âîíè ââàæàëè, ùî, ÿêáè ó êðàїíі áóëà ñôîðìîâàíà ñóñïіëüíà äóìêà ïðîòè
êðіïîñíèöòâà òà ñàìîäåðæàâñòâà (íà öå âіäâîäèëîñÿ 10–20 ðîêіâ), íàñòàâ áè ÷àñ ðåâîëþöії.
Çàâîþâàííÿ ñóñïіëüñòâà, ÿê ââàæàëè äåêàáðèñòè,
Павло Пестель
äîïîìîãëî á óíèêíóòè «ñòðàõіòü» Ôðàíöóçüêîї
ðåâîëþöії é çðîáèòè ïåðåâîðîò áåçêðîâíèì. Îäíàê íàñòóïíі òðè ðîêè äіÿëüíîñòі òàєìíîãî òîâàðèñòâà äîâåëè óòîïі÷íіñòü öèõ óÿâëåíü.
Íàâåñíі 1821 ð. âіäáóâñÿ ç’їçä Ñîþçó áëàãîäåíñòâà. Ðіøåííÿ, óõâàëåíі íà
íüîìó, âèçíà÷èëè ïðîãðàìó, òàêòèêó òà îðãàíіçàöіéíі ôîðìè âñієї íàñòóïíîї
áîðîòüáè ðîñіéñüêèõ ðåâîëþöіîíåðіâ. Íà çìіíó Ñîþçó áëàãîäåíñòâà ïðèéøëà
äîáðå çàêîíñïіðîâàíà é ÷іòêî ñôîðìîâàíà òàєìíà îðãàíіçàöіÿ. Ìåòîþ òîâàðèñòâà ïðîãîëîøóâàëàñÿ «ïіäãîòîâêà Ðîñії äî ïðåäñòàâíèöüêîãî ïðàâëіííÿ». Íà ç’їçäі áóëî âèðîáëåíî é ïðèéíÿòî òàêòèêó âіéñüêîâîї ðåâîëþöії.
Çàòâåðäæóâàëèñÿ óÿâëåííÿ ïðî ðåâîëþöіéíèé ïåðåâîðîò ÿê âèùèé âèðàç
ñóâåðåííèõ ïðàâ óñüîãî íàðîäó. Íà âіäìîâó âåðõîâíîї âëàäè âіä ðåôîðì
òàєìíå òîâàðèñòâî âіäïîâіëî ïåðåõîäîì âіä òàêòèêè ïðîñâіòíèöüêîї êîíñïіðàöії äî òàêòèêè ïðÿìîї ðåâîëþöіéíîї äії.
×îìó äåêàáðèñòè çìіíèëè ñâîþ òàêòèêó? ßêîþ áóëà ìåòà äіÿëüíîñòі Ñîþçó
áëàãîäåíñòâà?

Ïіâäåííå і Ïіâíі÷íå òîâàðèñòâà
1821 ð. Ñîþç áëàãîäåíñòâà ïðèïèíèâ ñâîþ äіÿëüíіñòü. Íàñòóïíèì êðîêîì íà øëÿõó ðîçâèòêó äåêàáðèñòñüêîãî ðóõó ñòàëî ñòâîðåííÿ â 1821–
1822 ðð. Ïіâíі÷íîãî (ó Ïåòåðáóðçі) òà Ïіâäåííîãî (ó Òóëü÷èíі â Óêðàїíі)
òîâàðèñòâ. Ïðîãðàìíèì äîêóìåíòîì Ïіâäåííîãî òîâàðèñòâà ñòàëà «Ðóñüêà
ïðàâäà» (àâòîð Ï. Ïåñòåëü). Ðîñіÿ ïîâèííà áóëà ñòàòè ðåñïóáëіêîþ ç îäíîïàëàòíèì ïàðëàìåíòîì (Íàðîäíå âі÷å). Ïåðåäáà÷àëèñÿ ëіêâіäàöіÿ êðіïîñíîãî ïðàâà òà êîíôіñêàöіÿ ïîìіùèöüêèõ çåìåëü. Îñòàííі ïåðåäàâàëèñü ó
äåðæàâíèé ôîíä ç ïîäàëüøèì ðîçïîäіëîì ÷àñòèíè ñåðåä óñіõ áàæàþ÷èõ
ãðîìàäÿí, іíøó ÷àñòèíó ïëàíóâàëîñÿ ïðîäàâàòè é ïåðåäàâàòè â îðåíäó.
Ïðîãðàìíèì äîêóìåíòîì Ïіâíі÷íîãî òîâàðèñòâà áóëà «Êîíñòèòóöіÿ»
(àâòîð Ì. Ìóðàâéîâ). Çãіäíî ç íåþ â Ðîñії ïåðåäáà÷àëèñÿ çàïðîâàäæåííÿ
êîíñòèòóöіéíîї ìîíàðõії, ëіêâіäàöіÿ êðіïîñíîãî ïðàâà ïðè çáåðåæåííі
ïîìіùèöüêîãî çåìëåâîëîäіííÿ і ìîæëèâîìó ðîçïðîäàæó ÷àñòèíè äåðæàâíèõ
çåìåëü ñåðåä ñåëÿíñòâà. Ðåàëіçàöіÿ îñíîâíèõ ïîëîæåíü êîíñòèòóöії âіäêðèâàëà øëÿõ áóðæóàçíîìó ðîçâèòêîâі êðàїíè.
Äëÿ çäіéñíåííÿ öèõ ïëàíіâ äîêîðіííîãî ïåðåòâîðåííÿ Ðîñії äåêàáðèñòè
íàïðèêіíöі 1825 ð. âñòóïèëè ó âіäêðèòå çіòêíåííÿ іç ñàìîäåðæàâñòâîì.
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1 ãðóäíÿ 1825 ð. ïîìåð Îëåêñàíäð І, íå çàëèøèâøè ïðÿìèõ ñïàäêîєìöіâ òðîíó. Çà çàêîíîì,
ïðàâî íàñëіäóâàííÿ ìàâ ñòàðøèé áðàò Êîñòÿíòèí. Àëå ùå çà æèòòÿ Îëåêñàíäðà І âіí âіäìîâèâñÿ âіä ñâîїõ ïðàâ íà ïðåñòîë íà êîðèñòü
áðàòà Ìèêîëè. Ïðî öå çíàëè ÷ëåíè öàðñüêîї
ðîäèíè, àëå øèðîêі êîëà ðîñіéñüêîї ãðîìàäñüêîñòі íå áóëè ïîіíôîðìîâàíі. Ìèêîëà, ùî
áóâ äîñèòü íåïîïóëÿðíèì ñåðåä ãâàðäії, íå ìіã
ïîñіñòè ïðåñòîë áåç âіäêðèòîãî çðå÷åííÿ òðîíó
Êîñòÿíòèíîì. Äîêè òðèâàëè ñіìåéíі ïåðåãîâîðè,
íàñåëåííÿ і àðìіÿ ïðèñÿãíóëè Êîñòÿíòèíó.
Êîëè öàðñüêà ðîäèíà âèçíà÷èëàñü іç ïðåñòîëîíàñëіäíèêîì, íà 14 ãðóäíÿ 1825 ð. áóëî ïðèçíà÷åíî íîâó ïðèñÿãó. Ñàìå öå é âèðіøèëè
âèêîðèñòàòè äëÿ âіéñüêîâîãî ïåðåâîðîòó.
ßêèì óáà÷àëè ìàéáóòíіé óñòðіé Ðîñії àâòîðè
«Ðóñüêîї ïðàâäè» òà «Êîíñòèòóöії»?

Портрет Микити Муравйова.
Художник П. Соколов

Ïîâñòàííÿ
Ïëàí çàêîëîòó ïîëÿãàâ ó òîìó, ùîá âèâåñòè ïîâñòàëі âіéñüêà íà Ñåíàòñüêó ïëîùó і ïðèìóñèòè Ñåíàò ïðîãîëîñèòè âñòàíîâëåííÿ êîíñòèòóöіéíîãî
ïðàâëіííÿ ó êðàїíі. Äåêàáðèñòè ìàëè íàìіð âèêîðèñòàòè Ñåíàò, ùîá íàäàòè
ïåðåâîðîòó «çàêîííîñòі». Ïåðåäáà÷àëîñÿ çàõîïèòè Ïåòðîïàâëіâñüêó ôîðòåöþ, Çèìîâèé ïàëàö, çààðåøòóâàòè Ìèêîëó ç óñієþ ðîäèíîþ. Ïîëіòè÷íèì
êåðіâíèêîì çàêîëîòó áóëî îáðàíî êíÿçÿ Ñ. Òðóáåöüêîãî.
Íà âñþ êðàїíó âіä іìåíі Ñåíàòó ïåðåäáà÷àëîñÿ îãîëîñèòè «Ìàíіôåñò äî
ðîñіéñüêîãî íàðîäó», ó ÿêîìó ïðîãîëîøóâàëèñÿ ëіêâіäàöіÿ ñàìîäåðæàâñòâà
і êðіïîñíîãî ïðàâà, çðіâíÿííÿ â ïðàâàõ óñіõ ñòàíіâ, îãîëîøóâàëîñÿ ïðî
ââåäåííÿ âèáîðíîñòі öåíòðàëüíèõ і ìіñöåâèõ îðãàíіâ âëàäè, ñóäó ïðèñÿæíèõ,
ñâîáîäè ñëîâà, çàíÿòü, âіðîñïîâіäàíü òîùî.
Óðàíöі 14 ãðóäíÿ 1825 ð. íà Ñåíàòñüêó ïëîùó ñòàëè îäèí çà îäíèì çáèðàòèñÿ ïîâñòàëі ãâàðäіéñüêі ïîëêè. Ïåðøèì îá îäèíàäöÿòіé ãîäèíі ïðèéøîâ
ëåéá-ãâàðäії Ìîñêîâñüêèé ïîëê. Ïîâñòàëі ñòàëè â êàðå (÷îòèðèêóòíèê) äîâêîëà ïàì’ÿòíèêà Ïåòðó І. Î ïåðøіé ãîäèíі äíÿ äî íèõ ïðèєäíàëèñÿ Ãâàðäіéñüêèé ìîðñüêèé åêіïàæ, ñîëäàòè ëåéá-ãâàðäії ãðåíàäåðñüêîãî ïîëêó.
Óñüîãî íà ïëîùі çіáðàëîñÿ áëèçüêî 3 òèñ. ïîâñòàëèõ âіéñüê òà 30 îôіöåðіâ.
Ïðîòå çàïðîâàäèòè â æèòòÿ âèðîáëåíèé íàïåðåäîäíі ïëàí äî êіíöÿ íå
âäàëîñÿ. Ñ. Òðóáåöüêîé íà ïëîùó íå ç’ÿâèâñÿ. Ïîâñòàëі çàëèøèëèñÿ ôàêòè÷íî áåç êåðіâíèöòâà. Ñåíàò âèÿâèâñÿ ïîðîæíіì – ñåíàòîðè, ïðèñÿãíóâøè
íîâîìó іìïåðàòîðîâі ðàíî-âðàíöі, óæå ðîç’їõàëèñÿ. Ïðèéìàòè «Ìàíіôåñò»
áóëî íіêîìó. Íå áóëî çàõîïëåíî àíі Çèìîâèé ïàëàö, àíі Ïåòðîïàâëіâñüêó
ôîðòåöþ. Ïîñòóïîâî íàâêîëî ïîâñòàëèõ ñòèñêàëîñÿ êîëî âіéñüê, ùî çàëèøèëèñÿ âіðíèìè óðÿäîâі.
Ìèêîëà І ñïî÷àòêó íàìàãàâñÿ ïîäіÿòè íà äåêàáðèñòіâ ïîãðîçàìè. Îäíà÷å
ïîñëàíèé íèì íà ïëîùó ïåòåðáóðçüêèé ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð Ì. Ìèëîðàäîâè÷
áóâ ñìåðòåëüíî ïîðàíåíèé Ï. Êàõîâñüêèì. Ñêіí÷èâñÿ íåâäà÷åþ і ïîõіä äî
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ïîâñòàëèõ ïåòåðáóðçüêîãî ìèòðîïîëèòà Ñåðàôèìà. Ïіñëÿ öüîãî êàðå ïîâñòàëèõ áóëî äâі÷і àòàêîâàíî êіííîþ ãâàðäієþ, àëå àòàêè áóëî âіäáèòî
ðóøíè÷íèì âîãíåì. Íàðåøòі, áіëÿ 16-ї ãîäèíè, êîëè âæå ïî÷àëî ñóòåíіòè,
Ìèêîëà І, ïîáîþþ÷èñü, ùî ç íàñòóïîì òåìðÿâè äî ïîâñòàëèõ ïðèєäíàєòüñÿ
«÷åðíü», âіääàâ íàêàç çàñòîñóâàòè àðòèëåðіþ. Äåêіëüêà êàðòå÷íèõ çàëïіâ
ðîçñіÿëè ëàâè ïîâñòàëèõ і ïîâåðíóëè їõ äî âòå÷і. Çàêîëîò áóëî ïðèäóøåíî,
ðîçïî÷àëèñü àðåøòè.
Ñàìîäåðæàâñòâî æîðñòîêî ðîçïðàâèëîñÿ ç äåêàáðèñòàìè. Ïіä ñóä áóëî âіääàíî 121 îñîáó. Ï’ÿòüîõ ç íèõ – Ï. Ïåñòåëÿ, Ñ. Ìóðàâéîâà-Àïîñòîëà, Ì. Áåñòóæåâà-Ðþìіíà, Ê. Ðèëєєâà і Ï. Êàõîâñüêîãî – áóëî ñòðà÷åíî. 88 îñіá ñóä
çàñóäèâ íà ðіçíі ñòðîêè êàòîðæíèõ ðîáіò, 19 – íà çàñëàííÿ äî Ñèáіðó. Áàãàòî
÷ëåíіâ òàєìíèõ òîâàðèñòâ áóëî ïîêàðàíî áåç ñóäó çà îñîáèñòèì ðîçïîðÿäæåííÿì Ìèêîëè І. Æîðñòîêî ðîçïðàâèâñÿ óðÿä іç ñîëäàòàìè, ÿêі áðàëè ó÷àñòü ó
çàêîëîòі. 4 òèñ. ãâàðäіéöіâ áóëî âіäïðàâëåíî íà Êàâêàç ó äіþ÷ó àðìіþ.
Çàêîëîò äåêàáðèñòіâ áóâ ïåðøèì âèñòóïîì îïîçèöії ïðîòè ñàìîäåðæàâíîãî äåñïîòèçìó â Ðîñії. Ðóõ äåêàáðèñòіâ, ÿêі ïðàãíóëè ðåôîðìóâàòè êðàїíó,
çàñâіä÷èâ ãëèáîêі ïðîòèðі÷÷ÿ, ùî іñíóâàëè â ñóñïіëüñòâі. Âîíè ðîçóìіëè
ìàñøòàáè êàòàñòðîôè, äî ÿêîї âåëî Ðîñіþ ñàìîäåðæàâñòâî. Äåêàáðèñòè
ïåðåäáà÷àëè íàðîñòàííÿ ñîöіàëüíîãî àíòàãîíіçìó і íîâó ïóãà÷îâùèíó.
Âîíè õîòіëè ñâîáîäè і ñïðàâåäëèâîñòі äëÿ ñåëÿí, àëå íå ãðîìàäÿíñüêîї
âіéíè. ßê ïèñàâ Ñ. Òðóáåöüêîé, «іç ïîâñòàííÿì ñåëÿí íåìèíó÷å ïîєäíàíі
áóäóòü ñòðàõіòòÿ, ÿêèõ æîäíà ôàíòàçіÿ óÿâèòè íå ìîæå, і äåðæàâà ñòàíå
æåðòâîþ ðîçäіëіâ і, ìîæëèâî, çäîáè÷÷þ ÷åñòîëþáöіâ...».
ßê âè ââàæàєòå, ó ÷îìó ïîëÿãàє іñòîðè÷íå çíà÷åííÿ ðóõó äåêàáðèñòіâ?

Òåîðіÿ äåðæàâíîї íàðîäíîñòі
Ïіñëÿ ïðèäóøåííÿ ðóõó äåêàáðèñòіâ Ìèêîëà І (1825–1855) ïðàãíóâ óñå
ðîñіéñüêå ñóñïіëüñòâî ïіäêîðèòè ñâîїé âîëі, êåðóâàòè éîãî іäåéíèì æèòòÿì і éîãî íàñòðîÿìè. Іìïåðàòîð ââàæàâ, ùî íàéêðàùîþ є òåîðіÿ «äîáðîї
ïîðÿäíîñòі» і ñïðàâà ïіääàíèõ «íå ðîçìіðêîâóâàòè», à êîðèòèñÿ. Ñïðîáîþ
âçÿòè ïіä êîíòðîëü ðîñіéñüêå ñóñïіëüñòâî, éîãî
іäåéíå æèòòÿ ñòàëî ïðîãîëîøåííÿ òåîðії äåðæàâíîї íàðîäíîñòі, ÿêó ñôîðìóëþâàâ ìіíіñòð îñâіòè
Ñ. Óâàðîâ çà ïðèíöèïîì «ñàìîäåðæàâñòâî,
ïðàâîñëàâ’ÿ, íàðîäíіñòü». Öåíòðàëüíèì åëåìåíòîì ó öіé òðіàäі áóëî ñàìîäåðæàâñòâî ÿê îñíîâà
æèòòÿ ðîñіéñüêîãî ñóñïіëüñòâà, ùî çàáåçïå÷óє
âåëè÷ òà ìîãóòíіñòü Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Òîìó
ñëóæáà òà âіääàíіñòü éîìó îãîëîøóâàëèñü ãðîìàäÿíñüêèì îáîâ’ÿçêîì êîæíîãî ïіääàíîãî. Ïðàâîñëàâ’ÿ ââàæàëîñü îñíîâîþ äóõîâíîãî æèòòÿ ðîñіéñüêîãî íàðîäó і áóëî îïîðîþ ñàìîäåðæàâñòâà.
Ïîíÿòòÿ íàðîäíîñòі òðàêòóâàëîñÿ ÿê «єäíіñòü
íàðîäó òà éîãî єäíàííÿ ç іìïåðàòîðîì». Îôіöіéíà
іäåîëîãіÿ îðієíòóâàëà ðîñіéñüêå ñóñïіëüñòâî íà
çáåðåæåííÿ ìîíàðõії òà êðіïîñíèöòâà.
Портрет Миколи І.
Художник Ф. Крюгер

Ïîìіðêóéòå, ÷îìó ñàìå òàêó òðіàäó áóëî âèêîðèñòàíî ÿê îôіöіéíó іäåîëîãåìó.
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Ñëîâ’ÿíîôіëè
Ùî ãîñòðіøîþ ñòàâàëà êðèçà òðàäèöіéíîãî ñóñïіëüñòâà, òî àêòóàëüíіøèì áóëî
ïèòàííÿ ïåðñïåêòèâíèõ øëÿõіâ ðîçâèòêó Ðîñії. Ó çâ’ÿçêó іç öèì ó ñóñïіëüíîìó
æèòòі 1830–1840-õ ðîêіâ âèçíà÷èëèñÿ äâі òå÷ії – ñëîâ’ÿíîôіëè òà çàõіäíèêè.
Ôóíäàòîðàìè ñëîâ’ÿíîôіëüñòâà âèñòóïèëà ïëåÿäà ïðîãðåñèâíî íàëàøòîâàíîї іíòåëіãåíöії ïіñëÿäåêàáðèñòñüêîї äîáè – Î. Õîì’ÿêîâ, áðàòè Àêñàêîâè, Þ. Ñàìàðіí, áðàòè Êèðåєâñüêі. Ñëîâ’ÿíîôіëè ââàæàëè, ùî êîæåí
íàðîä ìàє ñâіé, íå ñõîæèé íà іíøі, іñòîðè÷íèé øëÿõ. Îñíîâó ïðîòèðі÷
òîãî÷àñíîãî ñóñïіëüñòâà âîíè âáà÷àëè â ðåôîðìàõ Ïåòðà І, ùî îáіðâàëè
ïîñòóïîâèé ðîçâèòîê ðîñіéñüêîї іñòîðії. Ñëîâ’ÿíîôіëè ââàæàëè çà íåîáõіäíå
âіäðîäæåííÿ òà çáåðåæåííÿ ñàìîáóòíіõ òðàäèöіé, íàñàìïåðåä ñåëÿíñüêîї
îáùèíè і êîëåêòèâíèõ âі÷îâèõ ôîðì ïðàâëіííÿ. Âîíè âèçíàâàëè ïðіîðèòåò
ðåëіãіéíîãî ïåðøîäæåðåëà ðîçâèòêó ðîñіéñüêîãî ñóñïіëüñòâà – ïðàâîñëàâ’ÿ.
Áóëè êðèòèêàìè óðÿäîâîї ïîëіòèêè Ìèêîëè І, âèñòóïàëè çà ëіêâіäàöіþ
êðіïîñíîãî ïðàâà, áþðîêðàòèçìó òà äåñïîòèçìó.
Çàõіäíèêè
Ïðîòèëåæíèõ ïîãëÿäіâ íà äîëþ òà ðîëü Ðîñії, øëÿõè її ðîçâèòêó äîòðèìóâàëèñü çàõіäíèêè. Äî íèõ íàëåæàëè ïðåäñòàâíèêè îñâі÷åíîї åëіòè Ê. Êàâåëіí,
Ï. Àííåíêîâ, І. Òóðãåíєâ, Ñ. Ñîëîâéîâ, Ò. Ãðàíîâñüêèé. Âîíè ïðîïàãóâàëè іäåþ
ìîäåðíіçàöії ðîñіéñüêîї äіéñíîñòі çà çàõіäíîєâðîïåéñüêèì çðàçêîì. Çàõіäíèêè
áóëè ïðèõèëüíèêàìè êîíñòèòóöіéíîї ìîíàðõії, âèñòóïàëè çà äîòðèìàííÿ ïîëіòè÷íèõ ïðàâ òà ñâîáîä, ëіêâіäàöіþ êðіïîñíîãî ïðàâà і ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ïіäïðèєìíèöòâà. Íåçâàæàþ÷è íà іäåéíі ðîçõîäæåííÿ, çі ñëîâ’ÿíîôіëàìè
çàõіäíèêіâ îá’єäíóâàâ ïðîòåñò ïðîòè äåñïîòèçìó òà áþðîêðàòèçàöії âëàäè.
Ïîðіâíÿéòå ïîãëÿäè çàõіäíèêіâ і ñëîâ’ÿíîôіëіâ.

Ãóðòîê ïåòðàøåâöіâ
Ïіä âïëèâîì ñóñïіëüíîї äóìêè â Ðîñії âèíèê ãóðòîê ïåòðàøåâöіâ
(1845–1849), ÿêèé î÷îëþâàâ Ìèõàéëî Áóòàøåâè÷-Ïåòðàøåâñüêèé (1821–
1866). Ó áóäèíêó Ïåòðàøåâñüêîãî âіä 1844 ð. ïðîõîäèëè çáîðè, âіä
1845 ð. – ùîòèæíåâі («ï’ÿòíèöі»). Ó÷àñíèêè «ï’ÿòíèöü» êîðèñòóâàëèñÿ
áіáëіîòåêîþ Ì. Ïåòðàøåâñüêîãî, ÷àñòèíó ÿêîї ñêëàäàëè çàáîðîíåíі â Ðîñії
êíèæêè ç іñòîðії ðåâîëþöіéíèõ ðóõіâ, óòîïі÷íîãî ñîöіàëіçìó. Ïåòðàøåâñüêèé
âèñòóïàâ çà äåìîêðàòèçàöіþ ïîëіòè÷íîãî ëàäó Ðîñії òà çâіëüíåííÿ ñåëÿí іç
çåìëåþ. Âіí áóâ ïîñëіäîâíèêîì Ø. Ôóð’є. Íàïðèêіíöі 1848 ð. áðàâ ó÷àñòü
ó íàðàäàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ îðãàíіçàöії òàєìíîãî òîâàðèñòâà, áóâ ïðèõèëüíèêîì
òðèâàëîї ïіäãîòîâêè íàðîäíèõ ìàñ äî ðåâîëþöіéíîї áîðîòüáè.

«Постать М. Петрашевського була типовою для російського поміщика, який захопився соціалістичними західними ідеями. Увесь соціалізм М. Петрашевського
виявився у організації фаланстеру (фаланстер – трудова громада, колективне господарство) у своєму маєтку, який згодом підпалили селяни. І це було символічно.
Мирні зібрання гуртка скінчилися трагічно, як скінчалося трагічно все в тогочасній
Росії. Учасників гуртка було заарештовано й засуджено до смертної кари, яку згодом
замінили на каторгу», – писав філософ М. Бердяєв.
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Ãóðòîê ïåòðàøåâöіâ іñíóâàâ ó äðóãіé ïîëîâèíі 1840-õ ðîêіâ. Âèïàäêîâîþ ÷è
çàêîíîìіðíîþ áóëà ñïðîáà ÷ëåíіâ ãóðòêà ïîâ’ÿçàòè ïåðåòâîðåííÿ ðîñіéñüêîãî
ñóñïіëüñòâà іç ñåëÿíñòâîì?

Ïîäії 1820–1840-õ ðîêіâ çàñâіä÷èëè íàÿâíіñòü ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії îñâі÷åíîї åëіòè, ÿêà ðîçðîáëÿëà âëàñíі ïðîåêòè çìіí òðàäèöіéíîãî ñóñïіëüñòâà.

2. Кримська війна (1853–1856)
Êðèìñüêà âіéíà – âіéñüêîâèé êîíôëіêò ìіæ Ðîñіéñüêîþ іìïåðієþ і ñîþçíèöüêèìè âіéñüêàìè Îñìàíñüêîї іìïåðії, Âåëèêîї Áðèòàíії, Ôðàíöóçüêîї
іìïåðії òà Ñàðäèíñüêîãî êîðîëіâñòâà çà ïàíóâàííÿ íà Áëèçüêîìó Ñõîäі і
Áàëêàíàõ.
Êðèìñüêà âіéíà ââàæàєòüñÿ îäíèì ç íàéáіëüøèõ і íàéäðàìàòè÷íіøèõ
ìіæíàðîäíèõ êîíôëіêòіâ. Ó÷àñòü ó íіé òієþ ÷è іíøîþ ìіðîþ âçÿëè âñі
ïðîâіäíі äåðæàâè ñâіòó òîãî ÷àñó, à çà ñâîїì ãåîãðàôі÷íèì ðîçìàõîì äî
ñåðåäèíè XIX ñò. âîíà íå ìàëà ðіâíèõ. Âіéíà çàáðàëà æèòòÿ ïîíàä 1 ìëí îñіá.
Ïðè÷èíè âіéíè
Êðèìñüêà âіéíà áóëà íàñëіäêîì áàãàòîðі÷íîãî ñóïåðíèöòâà äåðæàâ íà
Áëèçüêîìó Ñõîäі. Îñìàíñüêà іìïåðіÿ ïåðåæèâàëà ïåðіîä çàíåïàäó, çà ÷èì
óâàæíî ñïîñòåðіãàëè êðàїíè, ùî çàçіõàëè íà її âîëîäіííÿ.
Ðîñіÿ ïðàãíóëà çàõèñòèòè ïіâäåííі êîðäîíè, ðîçøèðèòè ïîëіòè÷íèé
âïëèâ íà Áàëêàíñüêîìó ïіâîñòðîâі і Áëèçüêîìó Ñõîäі, óñòàíîâèòè êîíòðîëü
íàä ÷îðíîìîðñüêèìè ïðîòîêàìè Áîñôîð і Äàðäàíåëëè – íà âàæëèâîìó äëÿ
Ðîñії øëÿõó â Ñåðåäçåìíîìîð’ї. Öå áóëî ñòðàòåãі÷íî âàæëèâî ÿê іç âіéñüêîâîãî, òàê і ç åêîíîìі÷íîãî áîêó. Ìèêîëà I ðîçðàõîâóâàâ, ùî Âåëèêà
Áðèòàíіÿ і Ôðàíöіÿ, ÿêі áóëè ñóïåðíèöÿìè íà Áëèçüêîìó Ñõîäі, íå óêëàäóòü
ìіæ ñîáîþ ñîþçó. Âèñòóïàþ÷è ïðîòè Òóðå÷÷èíè, іìïåðàòîð ñïîäіâàâñÿ íà
äîìîâëåíіñòü ç Âåëèêîþ Áðèòàíієþ і íà іçîëÿöіþ Ôðàíöії.
Âåëèêà Áðèòàíіÿ, ñâîєþ ÷åðãîþ, ðîçãëÿäàëà ìîæëèâіñòü óòâîðåííÿ àíòèðîñіéñüêîї êîàëіöії і îñëàáëåííÿ âïëèâó Ðîñії íà Áàëêàíàõ. Ôðàíöóçüêèé
іìïåðàòîð Íàïîëåîí III øóêàâ íàãîäè âòðóòèòèñÿ â єâðîïåéñüêі ñïðàâè і âçÿòè ó÷àñòü ó âіéíі äëÿ ïіäòðèìêè ñâîєї âëàäè, ðîçðàõîâóþ÷è íà ïåðåìîãó
ôðàíöóçüêîї çáðîї. Âіí îäðàçó ïðèєäíàâñÿ äî Âåëèêîї Áðèòàíії â її ñõіäíіé ïîëіòèöі ïðîòè Ðîñії.
Òóðå÷÷èíà âèðіøèëà ñêîðèñòàòèñÿ öèì øàíñîì
äëÿ âіäíîâëåííÿ ñâîїõ ïîçèöіé і âіäòîðãíåííÿ
âіä Ðîñії òåðèòîðіé Êðèìó òà Êàâêàçó.
Òàêèì ÷èíîì, ïðè÷èíè Êðèìñüêîї âіéíè
êîðåíèëèñÿ â çіòêíåííі êîëîíіàëüíèõ іíòåðåñіâ,
îñêіëüêè âñі êðàїíè – ó÷àñíèöі âіéíè ïåðåñëіäóâàëè âàãîìі ãåîïîëіòè÷íі іíòåðåñè.
Ïðîêîìåíòóéòå ïðè÷èíè Êðèìñüêîї âіéíè.

Ïðèâіä
Ïðèâîäîì äî ðîçâ’ÿçàííÿ âіéñüêîâîãî êîíôëіêòó ñòàëà ñóïåðå÷êà ïðî ñâÿòі ìіñöÿ â Єðóñàëèìі. Òóðåöüêèé ñóëòàí íàäàâ äåÿêі ïåðåâàãè
êàòîëèêàì, óòèñêàþ÷è ïðàâà ïðàâîñëàâíèõ.
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Çàõèùàþ÷è îäíîâіðöіâ, іìïåðàòîð Ìèêîëà I âèìàãàâ âіä ñóëòàíà äîòðèìóâàòèñÿ äîãîâîðіâ ïðî ïðàâà Ðîñії â Ïàëåñòèíі. Ó ëþòîìó 1853 ð. äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ ç íàäçâè÷àéíèìè ïîâíîâàæåííÿìè âіäïëèâ êíÿçü Î. Ìåíøèêîâ. Éîìó
áóëî äîðó÷åíî äîìîãòèñÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷êè ïðî ñâÿòі ìіñöÿ íà êîðèñòü ïðàâîñëàâíîї öåðêâè òà âèçíàííÿ îñîáëèâîãî ïðàâà ðîñіéñüêîãî іìïåðàòîðà áóòè ïîêðîâèòåëåì óñіõ ïðàâîñëàâíèõ ïіääàíèõ Îñìàíñüêîї іìïåðії.
Òóðåöüêèé óðÿä ïîãîäèâñÿ âèêîíàòè òіëüêè ïåðøó óìîâó. Î. Ìåíøèêîâ
âіäáóâ ç Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ïіñëÿ ÷îãî ðîñіéñüêі âіéñüêà çàéíÿëè Ìîëäàâіþ
і Âàëàõіþ. Âåëèêà Áðèòàíіÿ і Ôðàíöіÿ, ùîá ïіäòðèìàòè Òóðå÷÷èíó, ââåëè
ñâîї ôëîòè â Äàðäàíåëëè. Ñóëòàí îãîëîñèâ Ðîñії âèìîãó ïðî çâіëüíåííÿ
ïðîòÿãîì 15 äíіâ äóíàéñüêèõ êíÿçіâñòâ, àëå, íå äî÷åêàâøèñü êіíöÿ öüîãî
òåðìіíó, ïî÷àâ âіéñüêîâі äії. 16 æîâòíÿ 1853 ð. Òóðå÷÷èíà, ðîçðàõîâóþ÷è íà
äîïîìîãó єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, îãîëîñèëà Ðîñії âіéíó, áàæàþ÷è ïîâåðíóòè
ïіâíі÷íå óçáåðåææÿ ×îðíîãî ìîðÿ, Êðèìó і Êóáàíі. Ó âіäïîâіäü 20 æîâòíÿ
Ìèêîëà І ïіäïèñàâ ìàíіôåñò «Ïðî âіéíó ç Îòòîìàíñüêîþ Ïîðòîþ».
ßêі ïîäії ïðèçâåëè äî ðîçâ’ÿçàííÿ âіéñüêîâîãî êîíôëіêòó?

Âîєííі äії
Êðèìñüêó âіéíó ìîæíà ðîçäіëèòè íà äâà åòàïè. Íà ïåðøîìó (1853 – ïî÷àòîê 1854) Ðîñіÿ âîþâàëà îäèí íà îäèí ç Òóðå÷÷èíîþ. Öåé ïåðіîä ìîæíà
íàçâàòè áåçïîñåðåäíüî ðîñіéñüêî-òóðåöüêîþ âіéíîþ.
Íà äðóãîìó åòàïі (ç 1854 ð. ïî ëþòèé 1856 ð.) íà áîöі Òóðå÷÷èíè âèñòóïèëè Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ôðàíöіÿ. Çãîäîì äî íèõ ïðèєäíàëàñÿ Ñàðäèíіÿ,
ÿêіé áóëî îáіöÿíî ïіäòðèìêó ó çäîáóòòі âèçíàííÿ єâðîïåéñüêèìè ñòîëèöÿìè її ñòàòóñó «äåðæàâè». Ðîñії äîâåëîñÿ âîþâàòè ç ïîòóæíîþ êîàëіöієþ
äåðæàâ, ÿêі ïåðåâåðøóâàëè її çà ìàñøòàáàìè і ÿêіñòþ îçáðîєíü, îñîáëèâî â
ãàëóçі âіéñüêîâî-ìîðñüêèõ ñèë і ñòðіëåöüêîї çáðîї. Êðèìñüêà âіéíà âіäêðèëà
åïîõó âîєí ïðîìèñëîâîї åðè, êîëè ðіçêî çðîñëî çíà÷åííÿ âіéñüêîâîї òåõíіêè
òà âіéñüêîâî-åêîíîìі÷íîãî ïîòåíöіàëó äåðæàâ.
Íà ïî÷àòêó âіéíè ïîäії ðîçâèâàëèñÿ íà êîðèñòü ðîñіÿí. Âîíè ðîçáèëè
îñìàíіâ íà Êàâêàçі. ×îðíîìîðñüêèé ôëîò ïîòîïèâ îñìàíñüêó åñêàäðó â

Синопська битва. Художник І. Айвазовський
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Атака бригади легкої кавалерії під Балаклавою 25 жовтня 1854 р. у Кримській війні.
Художник В. Сімпсон

Ñèíîïñüêіé áóõòі (îñìàíè âòðàòèëè ìàéæå âñі êîðàáëі òà áіëüøіñòü îñîáîâîãî ñêëàäó). 4 ñі÷íÿ 1854 ð. Áðèòàíіÿ òà Ôðàíöіÿ ââåëè ñâîї åñêàäðè â
×îðíå ìîðå é âèìàãàëè âіä Ìèêîëè І íåãàéíî âèâåñòè âіéñüêà ç Ìîëäàâії
òà Âàëàõії. Âіäìîâà ðîñіéñüêîãî іìïåðàòîðà ñòàëà ïðèâîäîì äëÿ îôіöіéíîãî îãîëîøåííÿ âіéíè Ðîñії Áðèòàíієþ òà Ôðàíöієþ.
Íà ïî÷àòêó âîєííèõ äіé ôëîòè ñîþçíèêіâ áîìáàðäóâàëè Îäåñó, àëå áåç
óñïіõó. Ïîòіì àíãëіéñüêі åñêàäðè ïîêàçîâî ïðîéøëè Áàëòіéñüêèì òà Áіëèì ìîðÿìè, áіëÿ Ñîëîâåöüêîãî ìîíàñòèðÿ, íàâіòü áіëÿ áåðåãіâ Êàì÷àòêè,
àëå äî ñåðéîçíèõ äіé íå âäàâàëèñÿ. Ïіñëÿ íàðàäè ôðàíöóçüêèõ і àíãëіéñüêèõ âîєíà÷àëüíèêіâ áóëî âèðіøåíî çàâäàòè óäàðó Ðîñії íà ×îðíîìó ìîðі
òà âçÿòè â îáëîãó Ñåâàñòîïîëü ÿê âàæëèâèé âіéñüêîâèé ïîðò. Ó ðàçі óñïіõó
öієї îïåðàöії Âåëèêà Áðèòàíіÿ і Ôðàíöіÿ ðîçðàõîâóâàëè îäíî÷àñíî çíèùèòè і âåñü ×îðíîìîðñüêèé ôëîò Ðîñії, і éîãî îñíîâíó áàçó.
Ñåâàñòîïîëü áóâ äîáðå óêðіïëåíèé ç ìîðÿ. Òîìó áðèòàíî-ôðàíêî-îñìàíñüêà âіéñüêîâà êîàëіöіÿ âäàëàñÿ äî ìàíåâðó. Ó âåðåñíі 1854 ð. íåñïîäіâàíî
âèñàäèëàñÿ ç êîðàáëіâ ó Єâïàòîðії, ó ÿêіé íå áóëî ðîñіéñüêîãî ãàðíіçîíó, і
ñóõîäîëîì âèðóøèëà â íàïðÿìêó Ñåâàñòîïîëÿ, íå çàõèùåíîãî ç òèëó. 14 âåðåñíÿ âîíà ç’ÿâèëàñÿ íà îêîëèöÿõ ãîëîâíîї áàçè ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó.
Ñåâàñòîïîëü îïèíèâñÿ â îáëîçі, ÿêà òðèâàëà 349 äіá.

Павло Нахімов

Володимир Корнілов
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Бомбардування Севастополя 1858 р. Художник Дж. Кармайкл

Îáîðîíó Ñåâàñòîïîëÿ î÷îëèëè Â. Êîðíіëîâ, Ï. Íàõіìîâ, Â. Іñòîìіí. Ãàðíіçîí Ñåâàñòîïîëÿ ñêëàäàâñÿ ç 11 òèñ. îñіá, ç ïіâíî÷і і ïіâäíÿ ìіñòî ìàéæå íå
áóëî çàõèùåíå. Ñîþçíі âіéñüêà, ïіäòðèìàíі ôëîòîì, óçÿëè øòóðìîì ïіâíі÷íó
÷àñòèíó Ñåâàñòîïîëÿ. Ùîá íå äîïóñòèòè ôëîò ïðîòèâíèêà íà ïіâäåííèé áіê,
Î. Ìåíøèêîâ äàâ ðîçïîðÿäæåííÿ çàòîïèòè ñóäíà ÷îðíîìîðñüêîї åñêàäðè, à
їõ çíàðÿääÿ і êîìàíäè ïåðåâåñòè íà áåðåã äëÿ ïîñèëåííÿ ãàðíіçîíó. Áіëÿ
âõîäó â Ñåâàñòîïîëüñüêó áóõòó ðîñіÿíè çàòîïèëè êіëüêà âіòðèëüíèõ êîðàáëіâ, ïåðåãîðîäèâøè òèì ñàìèì äîñòóï äî áóõòè àíãëî-ôðàíöóçüêîìó ôëîòó.
Персоналії
ÌÈÊÎËÀ ÏÈÐÎÃÎÂ (1810–1881)
Хірург, анатом, педагог. Народився в Москві, був тринадцятою дитиною в родині військового чиновника. Початковуу освітуу здобув
у уудома, потім навчався у приватному
р
у пансіоні. 14-річним юнаком вступив на медичний факультет
Московського університету.
Під час Кримської війни був головним хірургом Севастополя. Оперуючи поранених, М. Пирогов уперше в історії
медицини застосував
у
гіпсову
у пов’язку,
у що дозволило прир
скорити процес загоєння переломів і позбавило багатьох
солдатів та офіцерів потворного викривлення кінцівок.
Заслугою Пирогова є запровадження в Севастополі цілком нового методу догляду за пораненими. Він полягав у
тому, щоб поранені підлягали ретельному відбору вже на першому перев’язувальному
пункті. Залежно від тяжкості поранень одні з них підлягали негайному оперуванню в польових умовах, тоді як інших, з легшими пораненнями, евакуйовувати в глиб країни
для лікування в стаціонарних військових шпиталях. Хірург запропонував методику медичного «сортування»,
р у
яку
у продовжують
р
у
застосовувати
у
під час воєнних дій і сьогодні.
Тому М. Пирогова справедливо вважають засновником спеціального напряму в хірургії,
відомого як військова хірургія.
У жовтні 1862 р. М. Пирогов їздив до Італії для консультування пораненого в ногу
Дж. Гарібальді. Кращі лікарі Європи намагалися визначити місцезнаходження кулі.
Оглянувши Гарібальді, М. Пирогов установив місцезнаходження кулі й порадив власний
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метод лікування. Французький хірург А. Нелатон (1807–1873) радив розширити рану,
щоб витягти кулю негайно. На щастя, лікар дослухався порад М. Пирогова і через
двадцять шість днів без зусиль витягнув зігнуту підковою кулю.

Òåõíі÷íà âіäñòàëіñòü Ðîñіéñüêîї іìïåðії, ÿêó ïðîäåìîíñòðóâàëà Êðèìñüêà âіéíà,
і ïðîôåñіéíà äіÿëüíіñòü õіðóðãà Ì. Ïèðîãîâà. Äàéòå êîìåíòàð öèì ôàêòàì.

Çàâåðøåííÿ âіéíè
Çäà÷à Ñåâàñòîïîëÿ îçíà÷àëà á äëÿ Ðîñії íåìèíó÷ó âòðàòó Êðèìó é ïåðåíåñåííÿ áîéîâèõ äіé
ó ãëèá іìïåðії. Ìèêîëà І âèðіøèâ øòóðìóâàòè
ç ìîðÿ Єâïàòîðіþ, âèòіñíèòè çâіäòè áðèòàíîôðàíöóçüêî-îñìàíñüêèé ãàðíіçîí, іòè íà Ñåâàñòîïîëü і âäàðèòè âîðîãîâі ó ñïèíó. 5 ëþòîãî
1855 ð. ðîñіéñüêèé äåñàíò, ïіäñèëåíèé ãðåöüêèìè äîáðîâîëüöÿìè, àòàêóâàâ ñîþçíèêіâ. Àëå
íàñòóï íå âäàâñÿ, ïіñëÿ ÷îãî â Ìèêîëè І íå
çàëèøàëîñÿ æîäíîї íàäії íà ïåðåëîì ó âіéíі.
Ïіä ÷àñ Êðèìñüêîї âіéíè іìïåðàòîð Ìèêîëà I
ïîìåð, íàñòóïíèêîì éîãî ñòàâ Îëåêñàíäð II.
22 òðàâíÿ ñîþçíèêè âçÿëè ñòðàòåãі÷íî âàæëèâі Áàëàêëàâñüêі âèñîòè áіëÿ Ñåâàñòîïîëÿ, à
27 ñåðïíÿ çàâîëîäіëè êëþ÷îâèì ïóíêòîì îáîОлександр ІІ
ðîíè ìіñòà – Ìàëàõîâèì êóðãàíîì. Ïîäàëüøèé
ñïðîòèâ íå ìàâ ñåíñó. Ðîñіÿíè çàòîïèëè êîðàáëі ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó â
áóõòі é çàëèøèëè Ñåâàñòîïîëü. Îëåêñàíäð ІІ ïîïðîñèâ ñóïðîòèâíèêіâ ïðèïèíèòè áîéîâі äії é ñіñòè çà ñòіë ïåðåãîâîðіâ.

Атака Малахового кургану. Художник В. Сімпсон
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Карикатура лондонського журналу «Панч».
29 вересня 1855 р.

Ðîçãëÿíüòå êàðèêàòóðó,
ïîÿñíіòü її çìіñò.

Ïàðèçüêèé ìèð
Âіéíà çàêіí÷èëàñÿ Ïàðèçüêèì ìèðîì (1856). Âіí ïîçáàâèâ Ðîñіþ ïðàâà
ìàòè âіéñüêîâèé ôëîò íà ×îðíîìó ìîðі, à òàêîæ ôîðòåöі é ïðèáåðåæíі
àðñåíàëè. Ðîñіéñüêà іìïåðіÿ ïóáëі÷íî âіäìîâèëàñÿ âіä ïðåòåíçіé íà Ìîëäàâіþ, Âàëàõіþ òà Ïіâäåííó Áåññàðàáіþ.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1. Назвіть події, пов’язані з іменами П. Нахімова, С. Трубецького, М. Буташевича-Петрашевського. Розмістіть їх у хронологічній послідовності.
2. Якими були для Російської імперії територіальні зміни за Паризьким мирним
договором?
3. Дайте визначення поняттю «освічена еліта».
4. Порівняйте зміст програм Південного і Північного товариств щодо основних атрибутів традиційного суспільства: поміщицького землеволодіння і
самодержавства.
5. Назвіть відомі вам події, що відбулися в історії Російської імперії в першій половині XIX ст. Розмістіть їх по порядку значущості.

§12. США (1815–1870)
1. Територіальне зростання США
Êîëîíіçàöіÿ
Ïåðøà ïîëîâèíà XIX ñò. õàðàêòåðèçóâàëàñÿ ðîçøèðåííÿì òåðèòîðії
ÑØÀ. Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі òà ïîòðåáè ãîñïîäàðñòâ ïëàíòàòîðіâ-ðàáîâëàñíèêіâ ó íîâèõ çåìëÿõ âèçíà÷èëè õàðàêòåð çîâíіøíüîї ïîëіòèêè äåðæàâè. Âåñü Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêèé êîíòèíåíò áóâ âіäêðèòèé äëÿ êîëîíіçàöії, êîðіííå íàñåëåííÿ íå ìîãëî ÷èíèòè íàëåæíîãî îïîðó. Íàïðÿìîê
çàâîþâàíü âèçíà÷àâñÿ іíòåðåñàìè ðіçíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ: áóðæóàçіÿ òà
ôåðìåðè íàìàãàëèñÿ êîëîíіçóâàòè çàõіäíі çåìëі é Êàíàäó; ïëàíòàòîðè
ìðіÿëè ïðî çåìëі íà ïіâäíі òà ïіâäåííîìó çàõîäі.
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Ôåðìåðè – êàòåãîðіÿ ïіäïðèєìöіâ ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі; âëàñíèêè àáî
îðåíäàðі çåìåëüíèõ óãіäü, ÿêі âåäóòü ñâîє ãîñïîäàðñòâî ñіìåéíèìè çàñîáàìè
àáî ç âèêîðèñòàííÿì íàéìàíîї ðîáî÷îї ñèëè.

Ó ðåçóëüòàòі åêñïàíñії òåðèòîðіÿ ÑØÀ çáіëüøèëàñÿ âіä 1000 êì2 (1776)
äî 9369 êì2 (1867). Áóëî ïðèєäíàíî Ëóїçіàíó (1803), Ôëîðèäó (1819), òåðèòîðії âåðõіâ’ÿ ð. Ìіññóðі (1818), Òåõàñ (1845), Îðåãîí (1846), Íîâó Ìåêñèêó (1848). Ðîçøèðåííÿ òåðèòîðії äåðæàâè âіäáóâàëîñÿ øëÿõîì êóïіâëі
íîâèõ çåìåëü ó іíøèõ äåðæàâ (òàê, íàïðèêëàä, áóëî ïðèäáàíî Ëóїçіàíó ó
Ôðàíöії) àáî âíàñëіäîê âîєííèõ äіé.
Íàñåëåííÿ êðàїíè íà ñåðåäèíó XIX ñò. ñòàíîâèëî 31 ìëí îñіá (íà Ïіâíî÷і ïðîæèâàëî 22 ìëí, íà Ïіâäíі – 9 ìëí, ç íèõ 3,5 ìëí ÷îðíîøêіðèõ).
Áіëüøà éîãî ÷àñòèíà ïðàöþâàëà â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. Ó ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. ÑØÀ çàëèøàëèñü àãðàðíîþ êðàїíîþ.
ßê âè ââàæàєòå, ÷îìó â ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. âіäáóâàєòüñÿ çáіëüøåííÿ
òåðèòîðії ÑØÀ?

Îñâîєííÿ «Äèêîãî Çàõîäó»
«Äèêèé Çàõіä» – íàçâà òåðèòîðіé, ùî ñòàíîâëÿòü ñó÷àñíèé çàõіä ÑØÀ.
Ñïî÷àòêó ñêëàäàâñÿ ç òåðèòîðіé ñó÷àñíèõ øòàòіâ Ïіâíі÷íà Äàêîòà, Ïіâäåííà Äàêîòà, Ìîíòàíà, Âàéîìіíã, Êàíçàñ, Íåáðàñêà òà Òåõàñ. Ïîñòóïîâî
ðîçøèðþâàâñÿ é ïåðåìіùóâàâñÿ íà çàõіä àæ äî Òèõîîêåàíñüêîãî óçáåðåææÿ.
Ôðîíòèð (âіä àíãë. – «êîðäîí», «ïîðóáіææÿ») – òåðèòîðіÿ íà ìåæі äâîõ ðіçíèõ ñóñïіëüñòâ. Є ïåðåõіäíîþ çîíîþ, ÿêà, ÿê ïðàâèëî, ñëàáî іíòåãðîâàíà â
äåðæàâíі ñòðóêòóðè, õàðàêòåðèçóєòüñÿ âèñîêîþ âçàєìîäієþ ðіçíèõ êóëüòóð.

Золотошукачі в Дакоті
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Ó 1848 ð. â Êàëіôîðíії òà 1860 ð. ó Äàêîòі áóëî âèÿâëåíî çîëîòî, ùî
ñïðè÷èíèëî «çîëîòó ëèõîìàíêó» і çáіëüøèëî ïîòіê ïåðåñåëåíöіâ. Äëÿ
íèçêè ðåëіãіéíèõ ãðóï ïåðåñåëåííÿ íà ìàëîçàñåëåíі çàõіäíі òåðèòîðії íàäàâàëî ìîæëèâіñòü óíèêíóòè çîâíіøíüîãî âïëèâó і êîíôëіêòіâ ç ïðåäñòàâíèêàìè îñíîâíèõ êîíôåñіé òà âëàäîþ. Ïðèêëàäîì öüîãî є ìîðìîíè, ÿêі
îñåëèëèñÿ â øòàòі Þòà.

У XIX ст. на тих, хто вирушав на «Дикий Захід», дивилися крізь призму романтики і героїзму. Типовими сюжетами оповідань про «Дикий Захід» були зіткнення з
індіанцями, ковбої, полювання на бізонів, промисел золотошукачів, поєдинки шерифів і бандитів. З приходом кінематографа сюжет «Дикого Заходу» знайшов своє
відображення в жанрі вестерн.
За традицією їх уявляли героїчними сміливцями, які вирушили на Захід у пошуках свободи і незалежності. Цих людей вабили неосяжні простори, незліченні природні багатства родючих ґрунтів і повноводних річок, які вони підкорили власною
хоробрістю і силою духу. Певною мірою ця легенда відповідала дійсності, оскільки
потрібна була неабияка сміливість, щоб залишити обжиті поселення і вирушити в
небезпечну подорож, не маючи практично жодних гарантій. Помилково припускали,
що переселенці вирушали в дорогу поодинці, але, як правило, вони подорожували
цілими сім’ями і нерідко осідали в областях, уже освоєних їхніми земляками.
Переселенці вирушали на Захід не для того, щоб утекти від сучасного світу,
а, навпаки, для того, щоб надійніше закріпитися в ньому й побудувати суспільне
життя на нових землях. І будували вони швидко, вправно і не тільки маленькі села,
а й великі міста, такі як Цинциннаті, Сент-Луїс і Чикаго.
Âèêîðèñòîâóþ÷è äîäàòêîâó ëіòåðàòóðó, ïіäãîòóéòå ïîâіäîìëåííÿ ïðî îñâîєííÿ
«Äèêîãî Çàõîäó».

2. Економічне піднесення
Íà ïî÷àòêó XIX ñò. ïіâíі÷íî-ñõіäíі øòàòè ïåðåæèâàëè ñïðàâæíє åêîíîìі÷íå ïіäíåñåííÿ, âèêëèêàíå ðîçâèòêîì âåëèêîї ìàøèííîї іíäóñòðії. Øèðîêîãî
çàñòîñóâàííÿ íàáóëî âèêîðèñòàííÿ ïàðîâèõ äâèãóíіâ. Òіëüêè â òåêñòèëüíіé
ïðîìèñëîâîñòі íà êіíåöü 1850-õ ðîêіâ íàðàõîâóâàëîñü 1700 ôàáðèê, äå çàñòîñîâóâàëèñÿ ïàðîâі äâèãóíè. Øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàëèñÿ òðàíñïîðò (ñïî÷àòêó ðі÷êîâèé, à çãîäîì і çàëіçíè÷íèé), ìåòàëóðãіéíà òà òåêñòèëüíà ãàëóçі
ïðîìèñëîâîñòі. Âîíè õàðàêòåðèçóâàëèñü âèùèì ïîðіâíÿíî ç Єâðîïîþ ðіâíåì
âèêîðèñòàííÿ òåõíі÷íèõ і íàóêîâèõ äîñÿãíåíü, ìàøèí і êâàëіôіêîâàíîї ðîáî÷îї ñèëè. Âàæëèâèì äæåðåëîì ïîïîâíåííÿ ëàâ ðîáіòíèêіâ äëÿ àìåðèêàíñüêîї
ïðîìèñëîâîñòі òà òðàíñïîðòó ñòàëè åìіãðàíòè ç Єâðîïè.
Äîáåðіòü ôàêòè, ùî ñâіä÷àòü ïðî іíäóñòðіàëіçàöіþ ÑØÀ.

Ó öіëîìó åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê êðàїíè âіäáóâàâñÿ øâèäêèìè òåìïàìè.
×àñòêà ÑØÀ ó ñâіòîâîìó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі çðîñëà іç 6 % ó 1820 ð.
äî 15 % ó 1860 ð. Íà ïî÷àòîê 1860-õ ðîêіâ ÑØÀ ïîñіäàëè ÷åòâåðòå ìіñöå
ó ñâіòі çà îáñÿãàìè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà.
Íà âіäìіíó âіä ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, ÿêå ìîãëî ðîçâèâàòèñÿ çà
ðàõóíîê óäîñêîíàëåííÿ ìàøèí і çðîñòàííÿ íàéìó ðîáіòíèêіâ, ïëàíòàöіéíå
ðàáñòâî ìàëî åêñòåíñèâíèé õàðàêòåð і ïîâèííî áóëî ïåðåìіùóâàòèñÿ íà
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íîâі çåìëі, îñêіëüêè áàâîâíà äóæå âèñíàæóâàëà ґðóíò. Ïîøèðåííÿ éîãî çà
ìåæі êîëèøíіõ êîðäîíіâ ñòàëî îñíîâíîþ óìîâîþ іñíóâàííÿ ðàáîâëàñíèöüêèõ
øòàòіâ. Ó çàñåëåííі âіëüíèõ çåìåëü áóëî çàöіêàâëåíå âñå àìåðèêàíñüêå
ñóñïіëüñòâî, àëå ïëàíòàòîðè âіäçíà÷àëèñÿ àãðåñèâíіñòþ é íåïðèìèðåííіñòþ
ó âіäñòîþâàííі «îñîáëèâèõ іíòåðåñіâ» Ïіâäíÿ.
Âèðîùóâàííÿ áàâîâíè ñòàëî âèãіäíîþ ñïðàâîþ, ùî ñòèìóëþâàëî ðàáîòîðãіâëþ (õî÷à îôіöіéíî її áóëî ñêàñîâàíî â 1808 ð., àëå ðàáіâ çàâîçèëè
êîíòðàáàíäîþ) і ïðèçâåëî äî âèòіñíåííÿ áàâîâíèêîì іíøèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, à âèêîðèñòàííÿ âèíàéäåíîї áàâîâíîî÷èùóâàëüíîї ìàøèíè (Âіòíі, 1793) çíà÷íî çáіëüøèëî ïðîäóêòèâíіñòü ïëàíòàöіé. Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò çàáåçïå÷èâ òàêå çðîñòàííÿ áðèòàíñüêîї òà àìåðèêàíñüêîї
(ïіâíі÷íî-ñõіäíі øòàòè) òåêñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі, ùî áàâîâíÿíі ïëàíòàöії ïіâäåííèõ øòàòіâ ìàëè íåîáìåæåíèé ðèíîê çáóòó ñèðîâèíè.
Ðîçêàæіòü ïðî îñîáëèâîñòі åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ÑØÀ â ïåðøіé ïîëîâèíі
XIX ñò.

3. «Доктрина Монро»

«Дядечко Сем» – жартівлива, іронічна назва США. Існує припущення, що назва ця
походить під прізвиська одного із жителів Нью-Йорка, Семюела Вільсона, який наприкінці XVIII ст. переселився до м. Трой на річці Гудзон. Місцеві жителі звали його
«дядечко Сем» (або «Сам»). Під час другої англо-американської війни (1812–1814)
Вільсон, що мав велику популярність, обіймав посаду інспектора провіантів в органах постачання армії. На ящиках з продуктами, які відправлялись у діючу армію,
Вільсон ставив літери «U. S.», тобто United States.

«Äîêòðèíà Ìîíðî» – ïîëіòè÷íà äîêòðèíà òîãî÷àñíîãî ïðåçèäåíòà ÑØÀ
Äæåéìñà Ìîíðî (1817–1825), ïðîãîëîøåíà 2 ãðóäíÿ 1823 ð. Ó íіé áóëî
âèçíà÷åíî äîâãîòðèâàëі öіëі çîâíіøíüîї ïîëіòèêè ÑØÀ.
Äîêòðèíà çâîäèëàñÿ äî òðüîõ ïðèíöèïіâ:
– ïîäіë íà ñôåðè âïëèâó Àìåðèêè òà Єâðîïè;
– íåêîëîíіçàöіÿ (non-colonisation),
– íåіíòåðâåíöіÿ (non-intervention).
Âèçíà÷íîþ ðèñîþ äîêòðèíè áóëî ïðîãîëîøåííÿ òîãî, ùî ñïðîáè ïîäàëüøîї êîëîíіçàöії àáî âòðó÷àííÿ ó âíóòðіøíі ñïðàâè äåðæàâ, ðîçòàøîâàíèõ
íà Àìåðèêàíñüêèõ êîíòèíåíòàõ, ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ ÑØÀ ÿê àêò àãðåñії
áåçïîñåðåäíüî ïðîòè ÑØÀ òà ïðèçâåäóòü äî âіéñüêîâîãî âòðó÷àííÿ ç їõíüîãî
áîêó. Ó òîé ñàìèé ÷àñ äîêòðèíà ìіñòèëà ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî Ñïîëó÷åíі
Øòàòè íå âòðó÷àòèìóòüñÿ ó âíóòðіøíі ñïðàâè іñíóþ÷èõ êîëîíіé àáî єâðîïåéñüêèõ êðàїí.
Íàçâіòü îñíîâíі ïîëîæåííÿ «äîêòðèíè Ìîíðî».

4. Громадянська війна (1861–1865)
Ïіâíі÷ і Ïіâäåíü
Çà ïîëіòè÷íèì óñòðîєì ÑØÀ áóëè ðåñïóáëіêîþ íà ÷îëі ç ïðåçèäåíòîì.
Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ êðàїíè áóâ ïîëіòè÷íèé êîìïðîìіñ
ìіæ ïіäïðèєìöÿìè Ïіâíî÷і òà ïëàíòàòîðàìè Ïіâäíÿ. Іç 16 ïðåçèäåíòіâ
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ÑØÀ 11 áóëè ïëàíòàòîðàìè; ó Êîíãðåñі 12 øòàòіâ Ïіâäíÿ ïðåäñòàâëÿëè
100 äåïóòàòіâ, òîäі ÿê 14 øòàòіâ Ïіâíî÷і (äå íàñåëåííÿ áóëî âäâі÷і áіëüøèì) – 142 äåïóòàòè.
Êîìïðîìіñ ñòàâ ïîðóøóâàòèñÿ â 1850-õ ðîêàõ, êîëè øâèäêèé ðîçâèòîê
ïðîìèñëîâîñòі òà ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïðèçâіâ äî íàðîñòàííÿ ïðîòèðі÷ ìіæ Ïіâíі÷÷þ òà Ïіâäíåì. Ïëàíòàòîðè ïåðåøêîäæàëè ââåäåííþ âèñîêîãî ìèòà íà ââіç єâðîïåéñüêèõ òîâàðіâ. Ïіäïðèєìöі Ïіâíî÷і, ÿê íàñëіäîê,
îïèíèëèñÿ â ñêðóòíîìó ñòàíîâèùі: ñòàëî âàæêî çáóâàòè ìіñöåâó ïðîäóêöіþ. Êðіì òîãî, ðіçêî ïîñèëþâàëàñÿ âîðîæíå÷à ìіæ ðàáîâëàñíèêàìè òà
ôåðìåðàìè ÷åðåç çåìëþ. Áàãàòî çáіäíіëèõ ôåðìåðіâ äîìàãàëèñÿ çàáîðîíèòè
ðàáñòâî â íîâèõ øòàòàõ, ùî ñòâîðþâàëèñÿ íà çàõіäíèõ çåìëÿõ. Ïëàíòàòîðñüêå
ãîñïîäàðñòâî çâóæóâàëî âíóòðіøíіé ðèíîê. Íà êîíñåðâàòèâíîìó і çàìêíóòîìó
Ïіâäíі íå ïðîâîäèëèñÿ çàõîäè ç åìàíñèïàöії æіíîê òà çðіâíÿííÿ ÷îðíîøêіðèõ
ó ïðàâàõ ç áіëèìè.
Çà öèõ óìîâ ðàáîâëàñíèêè ñòâîðèëè âåëèêó ïðîãðàìó ïîøèðåííÿ ðàáñòâà
íà íîâі çåìëі. Ïðè öüîìó âîíè êåðóâàëèñÿ ïðè÷èíàìè íå òіëüêè åêîíîìі÷íîãî, à é ïîëіòè÷íîãî õàðàêòåðó: ÿêùî áіëüøіñòü øòàòіâ áóäóòü ðàáîâëàñíèöüêèìè, òîäі é ïîëіòè÷íå ïàíóâàííÿ â êðàїíі їì áóäå ãàðàíòîâàíî. Òàêèì ÷èíîì,
ïðîáëåìà ðàáñòâà òà ïîøèðåííÿ éîãî íà íîâі çåìëі äåäàëі ÷àñòіøå îïèíÿëàñÿ
â öåíòðі ïîëіòè÷íîї áîðîòüáè â êðàїíі. Ðîçïàäàëèñÿ òðàäèöіéíі ïîëіòè÷íі ïàðòії, óòâîðþâàëèñÿ íîâі. Ñåðåä íèõ – Ðåñïóáëіêàíñüêà ïàðòіÿ (1854), ùî ÿâëÿëà
ñîþç ïðîìèñëîâîї áóðæóàçії òà ôåðìåðіâ. Її ïіäòðèìóâàëà é ÷àñòèíà ðîáіòíèêіâ. Ðåñïóáëіêàíñüêà ïàðòіÿ âèñóíóëà âèìîãè çàáîðîíèòè ïîøèðåííÿ ðàáñòâà
íà çàõіäíèõ çåìëÿõ, ðîçäàòè öі çåìëі áåçêîøòîâíî âñіì áàæàþ÷èì, à òàêîæ
âñòàíîâèòè âèñîêі ìèòà íà ââіç ïðîìèñëîâèõ òîâàðіâ ç Єâðîïè.
Íà âèáîðàõ 1860 ð. âîíà âèñóíóëà ñâîїì êàíäèäàòîì àäâîêàòà Àâðààìà
Ëіíêîëüíà, ÿêèé áóâ âіäîìèé ïîëіòè÷íîþ äіÿëüíіñòþ, ñïðÿìîâàíîþ ïðîòè
ðàáñòâà. Ïåðåìîãà Ëіíêîëüíà íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ ó ëèñòîïàäі 1860 ð.
îçíà÷àëà âòðàòó ïîëіòè÷íîãî çàâîþâàííÿ ïëàíòàòîðàìè óñієї ïîâíîòè âëàäè
і ñòàëà ïðèâîäîì äî ïî÷àòêó çàêîëîòó ïіâäåííèõ øòàòіâ.
Персоналії
ÀÂÐÀÀÌ ËІÍÊÎËÜÍ (1809–1865)
Народився в родині фермера. У своєму житті всього досягав власними зусиллями. Великі знання здобув самоосвітою. Екстерном склав іспити і став адвокатом. Один із засновників Республіканської партії. Національний герой
США. Оцінюючи заслуги Лінкольна, російський письменник
Л. Толстой писав: «Він був тим, ким Бетховен у музиці,
Данте – у поезії, Рафаель – у живописі, Христос – у філософії життя».

Ó ãðóäíі 1860 ð. Ïіâäåííà Êàðîëіíà ïåðøà çäіéñíèëà ñåöåñіþ (âіäîêðåìëåííÿ), à âïðîäîâæ íàñòóïíîãî ìіñÿöÿ іç Ñîþçó âèéøëè ùå øіñòü ïіâäåííèõ
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øòàòіâ (Ìіññіñіïі, Ôëîðèäà, Àëàáàìà, Äæîðäæіÿ, Ëóїçіàíà, Òåõàñ). 4 ëþòîãî ïðåäñòàâíèêè
øåñòè іç ñåìè øòàòіâ, ùî âіäîêðåìèëèñÿ, îãîëîñèëè ïðî îá’єäíàííÿ â Êîíôåäåðàöіþ, ïðåçèäåíòîì ÿêîї áóëî ïðîãîëîøåíî Äæåôôåðñîíà
Äåâіñà (1808–1889). Ñòîëèöåþ Êîíôåäåðàöії
ñòàëî ìіñòî Ðі÷ìîíä. Ïëàíòàòîðè ñôîðìóâàëè
àðìіþ Ïіâäíÿ і 11 áåðåçíÿ 1861 ð. ïðèéíÿëè
Êîíñòèòóöіþ, ÿêà «óçàêîíèëà» ðàáñòâî íà
Ïіâäíі. Çàêîëîòíèêè çàÿâèëè, ùî êåðóâàòèìóòüñÿ ïåðåêîíàííÿì: «Ðàáñòâî – íîðìàëüíèé
ñòàí äëÿ ÷îðíîøêіðèõ».
Ïіñëÿ âñòóïó Ëіíêîëüíà íà ïîñàäó ïðåçèäåíòà âіéñüêà Êîíôåäåðàöії 12–13 êâіòíÿ
1861 ð. îáñòðіëÿëè òà çàõîïèëè ôîðò Ñàìòåð
Джеферсон Девіс
áіëÿ ×àðëüñòîíà. 15 êâіòíÿ Ëіíêîëüí îãîëîñèâ
êîíôåäåðàòіâ çàêîëîòíèêàìè і çâåðíóâñÿ äî âñіõ «ëîÿëüíèõ ãðîìàäÿí» іç
çàêëèêîì ñòàòè íà çàõèñò êðàїíè. Äî ëàâ àðìії ïіâíі÷íèõ øòàòіâ áóëî çàðàõîâàíî 75 òèñ. âîëîíòåðіâ. Ó êâіòíі 1861 ð. ðîçïî÷àëàñÿ ãðîìàäÿíñüêà
âіéíà ìіæ Ïіâíі÷÷þ òà Ïіâäíåì.
×îìó ãðîìàäÿíñüêà âіéíà â ÑØÀ áóëà íåìèíó÷îþ?

Íà ïåðøîìó åòàïі ãðîìàäÿíñüêîї âіéíè (1861–1862) ñòðàòåãі÷íà іíіöіàòèâà
íàëåæàëà êîíôåäåðàòàì, òîäі ÿê ôåäåðàëіñòè çàçíàâàëè ïîðàçîê (ó ëèïíі
1861 ð., íàâåñíі 1862 ð.). Íåçâàæàþ÷è íà òåðèòîðіàëüíó ïåðåâàãó, çíà÷íó
êіëüêіñòü íàñåëåííÿ і äîñèòü ðîçâèíóòó ïðîìèñëîâіñòü, Ïіâíі÷ íå áóëà ãîòîâà
äî âіéíè. Âîєííі äії âåëèñÿ íåðіøó÷å. ×îðíîøêіðèõ äî àðìії íå áðàëè.
Áàãàòî îôіöåðіâ ñïіâ÷óâàëî çàêîëîòíèêàì. Êðіì òîãî, ôåäåðàëіñòè ïðèéíÿëè
íåâäàëèé ïëàí âîєííèõ äіé – ïëàí «óäàâíîãî îòî÷åííÿ» (îòî÷èòè Ïіâäåíü
çóñіáі÷, ïîäіáíî äî òîãî, ÿê óäàâ ñòèñêàє ñâîþ æåðòâó). Ïëàí ïåðåäáà÷àâ
ìîðñüêó áëîêàäó ïіâäåííèõ øòàòіâ і òèñê íà çàêîëîòíèêіâ óçäîâæ óñüîãî
ñóõîïóòíîãî êîðäîíó. Ïіâäåíü áóâ ñèëüíіøèì ç âîєííîãî áîêó, âіí ìàâ
áіëüøå êàäðîâèõ îôіöåðіâ, çíà÷íі çàïàñè çáðîї. Éîãî íàñåëåííÿ ðîçóìіëî
íåîáõіäíіñòü øâèäêîї ïåðåìîãè – îñíîâè óñïіõó ó âіéíі.
Ïåðåëàì ó ãðîìàäÿíñüêіé âіéíі íàñòàâ íà ñåðåäèíó 1862 ð., êîëè À. Ëіíêîëüí óõâàëèâ íèçêó âàæëèâèõ ðіøåíü.
Óõâàëåííÿ äâîõ çàêîíіâ («Ïðî ãîìñòåäè» òà «Ïðîêëàìàöії ïðî âèçâîëåííÿ ÷îðíîøêіðèõ ðàáіâ») ó õîäі âіéíè ïðåçèäåíòîì Ëіíêîëüíîì ìàëî
âèðіøàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ïåðåìîãè Ïіâíî÷і òà ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ÑØÀ.
Òàê, çãіäíî ç ïåðøèì çàêîíîì, êîæåí ìàâ ïðàâî çà 10 äîëàðіâ îòðèìàòè
çåìåëüíèé íàäіë ïëîùåþ 65 ãà, ùî ñïðèÿëî ïîïîâíåííþ àðìії Ïіâíî÷і
òèñÿ÷àìè íîâèõ áіéöіâ. Çàêîí ïðî ãîìñòåäè («ìіñöå äëÿ äîìó», òîáòî äëÿ
ïîñåëåííÿ) òàêîæ çàêëàâ îñíîâè ñó÷àñíîãî àìåðèêàíñüêîãî ôåðìåðñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà. Äðóãèé çàêîí ëіêâіäîâóâàâ ðàáñòâî ó øòàòàõ – ó÷àñíèêàõ
çàêîëîòó. Àëå âæå íàïðèêіíöі âіéíè ç іíіöіàòèâè Ëіíêîëüíà áóëî ïðèéíÿòî 13-òó ïîïðàâêó äî Êîíñòèòóöії ÑØÀ ïðî îñòàòî÷íó ëіêâіäàöіþ ðàáñòâà.
Ñõàðàêòåðèçóéòå À. Ëіíêîëüíà. ßêі ðèñè, ïîòðіáíі äëÿ ïîëіòè÷íîãî äіÿ÷à,
âіí ìàâ?
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Ñêëàäíó ïðîáëåìó äëÿ Ïіâíî÷і – ôîðìóâàííÿ ñèëüíîї àðìії – ïðåçèäåíò Ëіíêîëüí ðîçâ’ÿçàâ, ïðèçíà÷èâøè ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì òàëàíîâèòîãî ãåíåðàëà Óëëіñà Ãðàíòà (1822–1885).
Ó ëèïíі 1863 ð. ôåäåðàëіñòè çäîáóëè ïåðøі
çíà÷íі ïåðåìîãè: ïіä Ãåòòіñáåðãîì òà Âіêñáåðãîì. Ðàçîì ç іíøèìè ãåíåðàëàìè – Øåðìàíîì,
Òîìàñîì, Øåðèäàíîì – Ãðàíò çóìіâ îðãàíіçóâàòè òà çäіéñíèòè âåëèêèé íàñòóï íà ïіâäåííі
øòàòè. Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 1864 ð. àðìіÿ Ïіâíî÷і çàõîïèëà Àòëàíòó – öåíòð âіéñüêîâîї ïðîìèñëîâîñòі Ïіâäíÿ; ó ãðóäíі – Ñàâàííó, âàæУлліс Грант
ëèâèé ìîðñüêèé ïîðò Ïіâäíÿ.
Ó öåé ÷àñ íà âèáîðàõ 1864 ð. ïðåçèäåíòîì ÑØÀ áóëî ïåðåîáðàíî Ëіíêîëüíà. Òèì ÷àñîì àðìіÿ ôåäåðàëіñòіâ ïðîñóâàëàñÿ äàëі â ãëèá Ïіâäíÿ.
3 êâіòíÿ 1865 ð. áóëî âçÿòî ñòîëèöþ êîíôåäåðàòіâ – Ðі÷ìîíä. 9 êâіòíÿ
àðìіÿ Ïіâäíÿ íà ÷îëі ç ãåíåðàëîì Ëі êàïіòóëþâàëà ïåðåä àðìієþ Ïіâíî÷і.
Äðóãèé åòàï âіéíè (1863–1865) çàêіí÷èâñÿ ïåðåìîãîþ ôåäåðàëіñòіâ.
Ïåðåìîãà Ïіâíî÷і íàä Ïіâäíåì – ïîäіÿ çàêîíîìіðíà ÷è âèïàäêîâà, ÿê âè ââàæàєòå?

Ãðîìàäÿíñüêà âіéíà çàêіí÷èëàñü, àëå îñòàííüîþ її æåðòâîþ ñòàâ ïðåçèäåíò ÑØÀ. 14 êâіòíÿ 1865 ð. ïіä ÷àñ ñâÿòêóâàíü íà ÷åñòü ïåðåìîãè ó
Âàøèíãòîíі â ëîæі òåàòðó Ôîðäà ïðåçèäåíòà À. Ëіíêîëüíà âáèâ ïîñòðіëîì
ó ãîëîâó àêòîð Äæîí Áóò (1838–1865). Âіí âèáіã íà ñöåíó і âèãóêíóâ: «Òàê
ãèíóòü òèðàíè! Ïîìñòà çà Ïіâäåíü!».

Убивство президента Авраама Лінкольна.
Малюнок 1900 р.
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5. Реконструкція Півдня
Ïåðіîä ïîâîєííîãî ðîçâèòêó ÑØÀ óâіéøîâ â іñòîðіþ ÿê ïåðіîä Ðåêîíñòðóêöіїї (1865–1877) – âіäáóäîâè äåðæàâíîї єäíîñòі òà ïåðåáóäîâè ïіâäåííèõ øòàòіâ. Ó 1866 ð. áóëî ïðèéíÿòî 14-òó ïîïðàâêó, ÿêà íàäіëÿëà ÷îðíîøêіðèõ ãðîìàäÿíñüêèìè ïðàâàìè. Ïðîâåäåíî àìíіñòіþ äëÿ çàêîëîòíèêіâ
Ïіâäíÿ. Àëå âîäíî÷àñ, íàâіòü ïіñëÿ ïåðåìîãè Ïіâíî÷і ó ãðîìàäÿíñüêіé âіéíі,
ó ÑØÀ ïðîäîâæóâàëè äіÿòè ðàñèñòñüêі çàêîíè, ÿêі îáìåæóâàëè ïðàâà ÷îðíîøêіðèõ. Òàê, ó 1865 ð. óòâîðåíî Êó-êëóêñ-êëàí – òåðîðèñòè÷íó îðãàíіçàöіþ,
ùî äіÿëà ïðîòè ÷îðíîøêіðîãî íàñåëåííÿ òà äåìîêðàòè÷íèõ іíñòèòóòіâ.
ßêі çàâäàííÿ áóëî âèðіøåíî ïіä ÷àñ Ðåêîíñòðóêöії?

Ïåðåìîãà Ïіâíî÷і ó ãðîìàäÿíñüêіé âіéíі âіäêðèëà ìîæëèâîñòі äëÿ ðîçâèòêó іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà, ñïðèÿëà êîíñîëіäàöії àìåðèêàíñüêîї
íàöії, âåëèêîþ ìіðîþ âïëèíóëà íà ñóñïіëüíå æèòòÿ â Єâðîïі.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Що було раніше: початок Реконструкції чи громадянської війни в США?

2.

Дайте загальну характеристику території Конфедерації.

3.

Поясніть значення понять: «громадянська війна»; «реконструкція».

4.

А. Лінкольн і Дж. Девіс були сучасниками. А чи були вони однодумцями?

5.

Оцініть наслідки громадянської війни у США.

НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
§13. УУТВОРЕННЯ
ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ
1. Антиколоніальна революція на Гаїті та її результати
Ó ñåðïíі 1791 ð. ïіä âïëèâîì Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії ñïàëàõíóëî ìàñîâå
ïîâñòàííÿ ÷îðíîøêіðèõ ðàáіâ ó ôðàíöóçüêіé êîëîíії Ñàí-Äîìіíãî (ç êіíöÿ
ÕVІІ ñò. çàéìàëà çàõіäíó ÷àñòèíó î. Ãàїòі, ñõіäíà ïðîäîâæóâàëà íàëåæàòè
Іñïàíії) ïіä ïðîâîäîì êîëèøíüîãî íåâіëüíèêà Òóññåíà Ëóâåðòþðà. Іñïàíñüêà âëàäà ñõіäíîї ÷àñòèíè
Ãàїòі çàãðàâàëà ç ïîâñòàëèìè, ðîçðàõîâóþ÷è âèêîðèñòàòè їõ äëÿ çàõîïëåííÿ ôðàíöóçüêîї ÷àñòèíè
îñòðîâà. Êîìіñàðè Êîíâåíòó, ùî ïðèáóëè â ÑàíÄîìіíãî ó 1794 ð., ïðîãîëîñèëè âіäìіíó ðàáñòâà,
ïðîòå íåâäîâçі íà îñòðîâі âèñàäèâñÿ áðèòàíñüêèé
äåñàíò. Ó ðåçóëüòàòі çàïåêëîї ÷îòèðèðі÷íîї áîðîòüáè
çàëèøêè áðèòàíñüêèõ âіéñüê çìóøåíі áóëè åâàêóþâàòèñÿ ç Ãàїòі, ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì óñüîãî
îñòðîâà (â 1795 ð. Іñïàíіÿ ïîñòóïèëàñÿ éîãî ñõіäíîþ ÷àñòèíîþ Ôðàíöії) ñòàâ Òóññåí Ëóâåðòþð.
Íàïîëåîí Áîíàïàðò ïіñëÿ çàõîïëåííÿ âëàäè ó
Ôðàíöії 9 ëèñòîïàäà 1799 ð. ìàâ íàìіð ñòâîðèòè
Туссен Лувертюр
êîëîíіàëüíó іìïåðіþ â Àìåðèöі. Äîáèâøèñü âіä
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Іñïàíії ïîñòóïêè Ëóїçіàíè, âіäðÿäèâ ó 1802 ð. äî
Ãàїòі 20-òèñÿ÷íèé êîðïóñ ïіä êîìàíäóâàííÿì
ãåíåðàëà Ëåêëåðêà. Ïîîáіöÿâøè ìèð, ãåíåðàë
çàìàíèâ Òóññåíà Ëóâåðòþðà íà íàðàäó і íàêàçàâ
ñõîïèòè òà âèñëàòè ãàїòÿíñüêîãî ëіäåðà äî
Ôðàíöії, äå òîé і ïîìåð â óâ’ÿçíåííі íàñòóïíîãî ðîêó. Àëå ïіä ïðîâîäîì ñîðàòíèêà Òóññåíà
Ëóâåðòþðà Æàíà Æàêà Äåññàëіíà àðìіÿ ïîâñòàëèõ çäîáóëà áëèñêó÷ó ïåðåìîãó (ó ëèñòîïàäі
1803 ð. іç 43 òèñ. ôðàíöóçüêèõ âіéñüê íà áàòüêіâùèíó âіäáóëî âñüîãî 8 òèñ. óöіëіëèõ ñîëäàòіâ,
òà é òі ïîòðàïèëè â ïîëîí äî áðèòàíñüêîãî
ôëîòó), і 1 ñі÷íÿ 1804 ð. áóëî ïðîãîëîøåíî íåçàëåæíіñòü Ãàїòі. Ïîâñòàíöі îòðèìàëè çåìëі
Жан Жак Дессалін
ôðàíöóçüêèõ êîëîíіñòіâ.
Ñõіäíà ÷àñòèíà îñòðîâà çàëèøèëàñÿ â ðóêàõ Ôðàíöії, ó 1808 ð. áóëî ïîâåðíóòî Іñïàíії, à â 1822 ð. її çàéíÿëè ãàїòÿíñüêі âіéñüêà. Ïіñëÿ êіëüêîõ áåçóñïіøíèõ ñïðîá âіäíîâèòè ñâîє ïàíóâàííÿ Ïàðèæ ó ëèïíі 1825 ð. âèçíàâ íåçàëåæíіñòü Ãàїòі ç óìîâîþ êîìïåíñàöії çà åêñïðîïðіéîâàíó âëàñíіñòü ôðàíöóçüêèõ ïëàíòàòîðіâ. Ó 1844 ð.
ó ñõіäíіé ÷àñòèíі îñòðîâà â ðåçóëüòàòі àíòèãàїòÿíñüêîãî ïîâñòàííÿ áóëî
óòâîðåíî ñàìîñòіéíó Äîìіíіêàíñüêó Ðåñïóáëіêó, ÿêà øâèäêî ïîòðàïèëà
ïіä ôіíàíñîâî-åêîíîìі÷íèé êîíòðîëü ÑØÀ. Îñîáëèâіñòþ æ ïîëіòè÷íîãî
ðîçâèòêó Ðåñïóáëіêè Ãàїòі ñòàëà ãîñòðà ìіæóñîáíà áîðîòüáà çà âëàäó.
Ñõàðàêòåðèçóéòå îñíîâíі åòàïè áîðîòüáè çà íåçàëåæíіñòü Ãàїòі.

2. Початок Війни за незалежність іспанських колоній
«Âèçâîëèòåëü»
Персоналії
ÑІÌÎÍ ÁÎËІÂÀÐ (1783–183
30)
0
Лідер боротьби за незалежність іспанських колоній у Південній Америці. 1813 р. Національний конгрес Венесуели
проголосив його «Визволителем»; національний герой
шести країн Південної Америки
Америки.
Народився в заможній креольській родині, якій належали
численні золоті, срібні й мідні копальні у Венесуелі. Він рано
залишився без батьків. На освіту та формування поглядів
Болівара визначний вплив мав його вчитель і старший
друг Сімон Родрігес. «Я шалено люблю цю людину», –
зізнавався Сімон, кажучи про Родрігеса. Він був наставником Болівара упродовж п’яти років. Коли вони зустрілися,
учителю було 20 років, учневі – 9; учень дивився на вчителя
з побоюванням і повагою. Венесуельський просвітник
Родрігес був послідовником Руссо і французьких енциклопедистів, ідеї яких він з ентузіазмом поширював серед колоністів. Від С. Родрігеса молодий Болівар дізнався вперше про традиції визвольної боротьби в колоніях. Родрігес
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ознайомив свого вихованця з класиками давнини, з ідеями французьких мислителів,
багато книжок яких було в бібліотеці батька Болівара. З ентузіазмом говорив учитель
своєму учневі про Французьку революцію. 1799–1806 рр. Болівар провів у Європі (Іспанія, Франція, Італія). 15 серпня 1805 р. на пагорбі Монте-Сакро в Римі, у присутності
Родрігеса, поклявся боротися за звільнення Південної Америки від колоніалізму. Болівар мріяв про створення на території Венесуели, Колумбії, Еквадору, Болівії і Перу
федеративної держави на зразок США.

Ïіä âïëèâîì ÿêèõ іäåé âіäáóâàëîñÿ ñòàíîâëåííÿ ñâіòîãëÿäó Ñ. Áîëіâàðà?

Çâіñòêè ïðî ïîðàçêè іñïàíñüêèõ âіéñüê ó ìåòðîïîëії òà îêóïàöіþ áіëüøîї
÷àñòèíè Іñïàíії ôðàíöóçüêèìè іíòåðâåíòàìè ñòàëè ñèãíàëîì äî ïî÷àòêó
çáðîéíîї âèçâîëüíîї áîðîòüáè â ðіçíèõ ðàéîíàõ Іñïàíñüêîї Àìåðèêè.
19 êâіòíÿ 1810 ð. ðåâîëþöіéíà õóíòà (іñï. junta – «îá’єäíàííÿ», «ñîþç
ïîëіòè÷íîãî õàðàêòåðó») çàõîïèëà âëàäó â Êàðàêàñі, à 5 ëèïíÿ 1811 ð.
ñêëèêàíèé íåþ Íàöіîíàëüíèé êîíãðåñ ïðîãîëîñèâ íåçàëåæíіñòü Âåíåñóåëè
і íåâäîâçі óõâàëèâ ðåñïóáëіêàíñüêó Êîíñòèòóöіþ. Îäíàê іíäіàíñüêå íàñåëåííÿ
òîäі íå îòðèìàëî ðіâíîïðàâ’ÿ і çàëèøèëîñÿ ïàñèâíèì, à êåðіâíèê ïîâñòàííÿ
Ìіðàíäà, êîòðèé ïîîáіöÿâ ñâîáîäó ðàáàì, ÿêі âñòóïàëè äî ðåñïóáëіêàíñüêîї
àðìії, ïîòðàïèâ ó ïîëîí äî іñïàíñüêèõ âіéñüê.
Ìàéæå îäíî÷àñíî ç Âåíåñóåëîþ ðåâîëþöіéíèé ðóõ îõîïèâ Íîâó Ãðàíàäó,
ó ñòîëèöі ÿêîї – Áîãîòі – 20 ëèïíÿ 1810 ð. ïî÷àëîñÿ ïîâñòàííÿ, à â áåðåçíі
1811 ð. òàì áóëî ïðîãîëîøåíî ñòâîðåííÿ äåðæàâè Êóíäіíàìàðêè. Її âåðõіâêà
âèñòóïàëà çà îá’єäíàííÿ âñіõ ïðîâіíöіé Íîâîї Ãðàíàäè íà óíіòàðíèõ çàñàäàõ,
àëå çóñòðіëà ñïðîòèâ ç áîêó ìіñöåâèõ óãðóïîâàíü, ÿêі â ëèñòîïàäі 1811 ð.
ïіäïèñàëè àêò ïðî ñòâîðåííÿ êîíôåäåðàöії Îá’єäíàíі ïðîâіíöії Íîâîї Ãðàíàäè іç öåíòðîì ó Êàðòàõåíі. Çà ïіäòðèìêè óðÿäіâ îáîõ äåðæàâ áóëî çâіëüíåíî
âіä іñïàíñüêèõ âіéñüê áіëüøó ÷àñòèíó Âåíåñóåëè і â ñåðïíі 1813 ð. ñòâîðåíî
2-ãó Âåíåñóåëüñüêó ðåñïóáëіêó íà ÷îëі ç Ñ. Áîëіâàðîì. Ìóíіöèïàëіòåò Êàðàêàñà ïðèñâîїâ éîìó ïî÷åñíå çâàííÿ «Âèçâîëèòåëÿ».
23 òðàâíÿ 1810 ð. ïàòðіîòè÷íà Òèì÷àñîâà õóíòà âçÿëà âëàäó â ñòîëèöі
âіöå-êîðîëіâñòâà Ëà-Ïëàòà – Áóåíîñ-Àéðåñі, àëå, ÿê і íà ïіâíî÷і, її ñïðîáè
ïіäïîðÿäêóâàòè âñþ òåðèòîðіþ êîëèøíüîãî âіöå-êîðîëіâñòâà íàøòîâõíóëèñÿ íà îïіð îêðåìèõ ïðîâіíöіé.
Ó Ïàðàãâàї òà Óðóãâàї äî âëàäè ïðèéøëè ðàäèêàëüíî-äåìîêðàòè÷íі ôåäåðàëіñòñüêі êîëà, ùî âîðîæå ñòàâèëèñÿ äî çåìåëüíîї àðèñòîêðàòії òà âåëèêîãî
ìîíàñòèðñüêîãî çåìëåâîëîäіííÿ і âçÿëè êóðñ íà ñòâîðåííÿ íåçàëåæíèõ âіä
Áóåíîñ-Àéðåñà äåðæàâ.
Ó ×èëі іñïàíñüêó àäìіíіñòðàöіþ áóëî çìіùåíî 18 âåðåñíÿ 1810 ð., àëå
õóíòà, ùî ïðèéøëà äî âëàäè, íå íàâàæèëàñü íà ïîâíèé ðîçðèâ ç Іñïàíієþ.
Ñêîðèñòàâøèñü öèì, ðîÿëіñòè ïåðåêèíóëè ïіäêðіïëåííÿ ç Ïåðó і â æîâòíі 1814 ð. ðîçãðîìèëè ÷èëіéñüêèõ ïàòðіîòіâ òà âіäíîâèëè êîëîíіàëüíèé
ðåæèì.
Ó Ìåêñèöі, íà âіäìіíó âіä іíøèõ іñïàíñüêèõ êîëîíіé, íà áîðîòüáó çà
íåçàëåæíіñòü ïіä ïðîâîäîì ñіëüñüêîãî ñâÿùåíèêà Іäàëüãî ïіäíÿëèñÿ øèðîêі ìàñè. Áëèçüêî 100 òèñ. ïîâñòàíöіâ ç íîæàìè і ñïèñàìè ó âåðåñíі
1810 ð. ðóøèëè íà Ìåõіêî, çìіòàþ÷è íà ñâîєìó øëÿõó ïîìіùèöüêó âëàäó.
Іäàëüãî íå íàâàæèâñÿ íà øòóðì ñòîëèöі Íîâîї Іñïàíії é ïåðåéøîâ äî Ãâàäàëàõàðè. Âіí âèäàâ äåêðåòè ïðî çâіëüíåííÿ ðàáіâ, ñêàñóâàííÿ ïîäóøíîãî
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ïîäàòêó, ëіêâіäàöіþ òîðãîâåëüíèõ ìîíîïîëіé òà ïîâåðíåííÿ іíäіàíöÿì çàáðàíèõ ó íèõ çåìåëü. Öå çìóñèëî êðåîëüñüêó çíàòü, ÿêà ñïåðøó ïіäòðèìóâàëà ïîâñòàííÿ, ïåðåéòè íà áіê êîëîíіçàòîðіâ, ùî ïîëåãøèëî ðîçãðîì ðåâîëþöіéíîї àðìії. Òà íåâäîâçі ïàòðіîòè ïðîäîâæèëè áîðîòüáó ïіä êåðіâíèöòâîì
ñèíà òåñëі Õîñå Ìîðåëîñà. Ñêëèêàíèé çà éîãî іíіöіàòèâîþ Íàöіîíàëüíèé
êîíãðåñ 6 ëèñòîïàäà 1813 ð. ïðèéíÿâ Äåêëàðàöіþ ïðî ñóâåðåíіòåò і íåçàëåæíіñòü Ìåêñèêè, à ÷åðåç ðіê – ïåðøó â іñòîðії êðàїíè ðåñïóáëіêàíñüêó
êîíñòèòóöіþ.
ßêі êðàїíè âèáîðîëè ñâîþ íåçàëåæíіñòü ó ðåçóëüòàòі íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèõ
âіéí ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі?

3. Завершення визвольної боротьби
і утворення суверенних держав
Àëå Ðåñòàâðàöіÿ Áóðáîíіâ â Іñïàíії â 1814 ð., ïåðåêèäàííÿ íîâèõ іñïàíñüêèõ âіéñüê äî Àìåðèêè і ðîçêîë òà íåçãîäè ñåðåä ïîâñòàëèõ ïðèçâåëè äî
âіäíîâëåííÿ íà ïî÷àòêó 1816 ð. êîëîíіàëüíîãî ðåæèìó â óñіé Ëàòèíñüêіé
Àìåðèöі (çà âèíÿòêîì áàñåéíó ð. Ëà-Ïëàòà). Òóêóìàíñüêèé êîíãðåñ
Îá’єäíàíèõ ïðîâіíöіé Ëà-Ïëàòè, ùî ãðóïóâàëèñÿ íàâêîëî Áóåíîñ-Àéðåñà,
9 ëèïíÿ 1816 ð. îäíîãîëîñíî ïðîãîëîñèâ íåçàëåæíіñòü êðàїíè âіä Іñïàíії
(öåé äåíü ñòàâ íàöіîíàëüíèì ñâÿòîì àðãåíòèíñüêîãî íàðîäó).
Íà ïî÷àòêó 1817 ð. âèçâîëüíà àðìіÿ ïіä êîìàíäóâàííÿì Õîñå ÑàíÌàðòіíà (1778–1850) ç íåéìîâіðíèìè òðóäíîùàìè ïåðåéøëà ÷åðåç Àíäè і
ðîçãðîìèëà іñïàíñüêі âіéñüêà â áèòâі áіëÿ ×àêàáóêî â ×èëі. 12 ëþòîãî
1818 ð. â îçíàìåíóâàííÿ ïåðøîї ðі÷íèöі öієї ïåðåìîãè áóëî ïðîãîëîøåíî
íåçàëåæíіñòü êðàїíè.
Ãîëîâíèé îñåðåäîê іñïàíñüêîãî âëàäàðþâàííÿ â Ïіâäåííіé Àìåðèöі çíàõîäèâñÿ â Ïåðó, òîìó ó âåðåñíі 1820 ð. àðìіÿ Ñàí-Ìàðòіíà íà êîðàáëÿõ
ðóøèëà äî ïåðóàíñüêîãî óçáåðåææÿ. Ç її íàáëèæåííÿì òàì ñïàëàõíóëî
ïîâñòàííÿ. Ïіñëÿ çâіëüíåííÿ Ëіìè 28 ëèïíÿ 1821 ð. Ñàí-Ìàðòіí ïðîãîëîñèâ íåçàëåæíіñòü Ïåðó і ñòàâ «ïðîòåêòîðîì» íîâîї äåðæàâè, çäіéñíèâøè
íèçêó ðåôîðì, ÿêі çìіöíèëè åêîíîìі÷íå і âіéñüêîâå ñòàíîâèùå êðàїíè.
Іñïàíñüêі âіéñüêà òðèìàëèñÿ ëèøå íà ïіâíî÷і Ïåðó.
Ñ. Áîëіâàð, îòðèìàâøè äîïîìîãó âіä ïðåçèäåíòà Ãàїòі Îëåêñàíäðà Ïåòіîíà, ïðîòÿãîì 1817–1818 ðð. î÷èñòèâ âіä іñïàíñüêèõ âіéñüê çíà÷íó ÷àñòèíó
Âåíåñóåëè, à â ñåðïíі 1819 ð., ðîçãðîìèâøè êîëîíіàëüíó àðìіþ, çâіëüíèâ
Íîâó Ãðàíàäó. Óñïіõàì Áîëіâàðà ñïðèÿëè іíіöіéîâàíі íèì âіäìіíà ðàáñòâà
і äåêðåò ïðî íàäіëåííÿ ñîëäàòіâ âèçâîëüíîї àðìії çåìëåþ. Ó ãðóäíі 1819 ð.
ñêëèêàíèé Áîëіâàðîì Àíãîñòóðñüêèé êîíãðåñ çàòâåðäèâ «Îñíîâíèé çàêîí
Ðåñïóáëіêè Êîëóìáії» (ó ëіòåðàòóðі áіëüøå âіäîìîї ÿê Âåëèêà Êîëóìáіÿ),
ùî ïåðåäáà÷àâ îá’єäíàííÿ òåðèòîðіé êîëèøíіõ ãåíåðàë-êàïіòàíñòâà Âåíåñóåëè, âіöå-êîðîëіâñòâà Íîâîї Ãðàíàäè і ïðîâіíöії Êіòî ó ôåäåðàòèâíó äåðæàâó. Її òèì÷àñîâèì ïðåçèäåíòîì áóëî îáðàíî Áîëіâàðà, äî òðàâíÿ 1822 ð.
âіí çàâåðøèâ âèçâîëåííÿ óçáåðåææÿ Êàðèáñüêîãî ìîðÿ, Ïàíàìè і Êіòî.
Áóðæóàçíà ðåâîëþöіÿ 1820–1823 ðð. â Іñïàíії ïîçáàâèëà Ìàäðèä çìîãè
ïåðåêèíóòè äî Àìåðèêè íîâі âіéñüêà, âîíà æ ïðèìóñèëà âåëèêèõ ìåêñèêàíñüêèõ ïîìіùèêіâ і êóïöіâ, âіéñüêîâî-áþðîêðàòè÷íó âåðõіâêó, êîòðі
ïîáîþâàëèñÿ ïðîâåäåííÿ íîâèì іñïàíñüêèì óðÿäîì ëіáåðàëüíèõ ðåôîðì,
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ñòàòè íà øëÿõ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі. Àðìіÿ ïіä êîìàíäóâàííÿì
ïîëêîâíèêà Іòóðáіäå, ÿêèé áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó êàðàëüíèõ îïåðàöіÿõ
ïðîòè ïàòðіîòіâ, ó âåðåñíі 1821 ð. ðàïòîâî çàõîïèëà âñі âàæëèâі öåíòðè
êðàїíè і âñòóïèëà â Ìåõіêî. Íàñòóïíîãî ðîêó Іòóðáіäå îãîëîñèâ ñåáå іìïåðàòîðîì ïіä іìåíåì Àâãóñòèíà І, àëå íåâäîâçі çìóøåíèé áóâ çðåêòèñÿ ïðåñòîëó, ó Ìåêñèöі óòâåðäèâñÿ ðåñïóáëіêàíñüêèé ëàä, çàêðіïëåíèé êîíñòèòóöієþ 1824 ð. Ïіñëÿ êðàõó ðåæèìó Іòóðáіäå áóëî âèçíàíî íåçàêîííèì
ïðèєäíàííÿ äî Ìåêñèêè ãåíåðàë-êàïіòàíñòâà Ãâàòåìàëà, і 1 ëèïíÿ 1823 ð.
ç’ÿâèëàñÿ ôåäåðàòèâíà ðåñïóáëіêà – Îá’єäíàíі ïðîâіíöії Öåíòðàëüíîї Àìåðèêè (ç 1824 ð. – Ôåäåðàöіÿ Öåíòðàëüíîї Àìåðèêè).
Îñêіëüêè â ãіðñüêіé ÷àñòèíі Ïåðó íà ïî÷àòêó 1820-õ ðîêіâ çàëèøàëèñÿ
âåëèêі êîíòèíãåíòè іñïàíñüêèõ âіéñüê, ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî êåðіâíèöòâî
íèìè. Ñåêðåòíі ïåðåãîâîðè â ëèïíі 1822 ð. ó Ãóàÿêіëі ìіæ Áîëіâàðîì і
Ñàí-Ìàðòіíîì âèÿâèëè ñóòòєâі ðîçáіæíîñòі ìіæ îáîìà ëіäåðàìè âèçâîëüíîãî ðóõó ç âіéñüêîâèõ і ïîëіòè÷íèõ ïèòàíü. Íåâäîâçі ïіñëÿ íèõ ÑàíÌàðòіí äîáðîâіëüíî çàëèøèâ ïîëіòè÷íó äіÿëüíіñòü і åìіãðóâàâ äî Ôðàíöії,
à Áîëіâàð ç âåðåñíÿ 1823 ð. î÷îëèâ áîéîâі îïåðàöії ïðîòè êîëîíіçàòîðіâ.
9 ãðóäíÿ 1824 ð. ó áèòâі ïіä Àÿêó÷î áóëî ðîçãðîìëåíî îñòàííє їõíє âåëèêå
óãðóïîâàííÿ, à íà ïî÷àòêó 1825 ð. ïàòðіîòè çâіëüíèëè âñå âåðõíє Ïåðó,
ùî ïіñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі íà ÷åñòü Áîëіâàðà áóëî íàçâàíî
Áîëіâієþ.
Îäíî÷àñíî ç іñïàíñüêèìè êîëîíіÿìè äіñòàëà íåçàëåæíіñòü і Áðàçèëіÿ,
äå âèçâîëüíèé ðóõ ìàâ ïîâіëüíіøèé і áіëüø ëîêàëüíèé õàðàêòåð. Ùå â
1807 ð. ïіñëÿ îêóïàöії Ïîðòóãàëії íàïîëåîíіâñüêèìè âіéñüêàìè ðåãåíò
Æóàí (ó ïîäàëüøîìó ïîðòóãàëüñüêèé êîðîëü Æóàí VІ) іç ÷àñòèíîþ ñâîєї
àðìії ïіä îõîðîíîþ áðèòàíñüêîãî ôëîòó âòіê äî Ðіî-äå-Æàíåéðî. Öå ïðèâåëî äî ëіáåðàëіçàöії êîëîíіàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, çîêðåìà âіäêðèòòÿ
Áðàçèëüñüêîãî áàíêó òà âèäàííÿ óêàçó ïðî ñâîáîäó ïіäïðèєìíèöüêîї äіÿëüíîñòі â óñіõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòі. Ó 1815 ð. Áðàçèëіÿ ñòàëà ôîðìàëüíî ðіâíîïðàâíîþ ÷àñòèíîþ Îá’єäíàíîãî êîðîëіâñòâà Ïîðòóãàëії, Áðàçèëії і
Àëãàðâè (ïіâäåííà ÷àñòèíà Ïîðòóãàëії). Ïіñëÿ ïåðåìîãè áóðæóàçíîї ðåâîëþöії â Ïîðòóãàëії Æóàí VІ íà âèìîãó êîðòåñіâ ó 1821 ð. ïîâåðíóâñÿ íà
áàòüêіâùèíó, à éîãî ñèí Ïåäðó çàëèøèâñÿ ó Áðàçèëії ðåãåíòîì. Âèçâîëüíèé ðóõ ïіä ãàñëîì «Ñâîáîäà àáî ñìåðòü!» ïîøèðèâñÿ ïî âñіé êðàїíі, íå
áàæàþ÷è ïіäïîðÿäêîâóâàòèñÿ ëіñàáîíñüêèì ëіáåðàëàì. 7 âåðåñíÿ 1822 ð.
Áðàçèëіþ ïðîãîëîøåíî íåçàëåæíîþ іìïåðієþ (äî 1889 ð.). Õî÷à â 1824 ð.
ó êðàїíі áóëî çàïðîâàäæåíî êîíñòèòóöіþ, Ïåäðó І і éîãî ñïàäêîєìöі íå
ðàõóâàëèñÿ ç íåþ і ïðàâèëè ìàéæå ñàìîäåðæàâíî, ñïèðàþ÷èñü íà àðìіþ і
ïëàíòàòîðіâ-ðàáîâëàñíèêіâ.
Òàêèì ÷èíîì, ó ðåçóëüòàòі Âèçâîëüíîї âіéíè êîëîíіàëüíèé ðåæèì áóëî
ëіêâіäîâàíî ó âñіé Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі, çà âèíÿòêîì Êóáè, Ïóåðòî-Ðèêî,
Ãâіàíè òà äðіáíèõ îñòðіâíèõ âîëîäіíü Áðèòàíії òà Ôðàíöії â Êàðèáñüêîìó
áàñåéíі. Ó õîäі âіéíè íà ïîëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó ç’ÿâèëèñÿ íîâі äåðæàâè:
Ìåêñèêàíñüêі Ñïîëó÷åíі Øòàòè, Ôåäåðàöіÿ Öåíòðàëüíîї Àìåðèêè, Âåëèêà
Êîëóìáіÿ, Ïåðó, ×èëі, Áîëіâіÿ, Îá’єäíàíі ïðîâіíöії Ëà-Ïëàòè (ç 1826 ð. –
Ôåäåðàòèâíà Ðåñïóáëіêà Àðãåíòèíà), Ïàðàãâàé, Ñõіäíà Ðåñïóáëіêà Óðóãâàé,
Áðàçèëіÿ. Âèçâîëüíèé ðóõ ó öèõ êðàїíàõ, çà âèíÿòêîì Áðàçèëії, áóâ ñïðÿìîâàíèé ïðîòè àáñîëþòèçìó і âіäіãðàâ ðîëü áóðæóàçíîї ðåâîëþöії. Ó öèõ
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êðàїíàõ óòâåðäèâñÿ ðåñïóáëіêàíñüêèé ëàä, áóëî çàïðîâàäæåíî ëіáåðàëüíîäåìîêðàòè÷íі êîíñòèòóöії; ïîêіí÷åíî ç òîðãîâåëüíèìè ìîíîïîëіÿìè, çàáîðîíàìè é îáìåæåííÿìè íà ïіäïðèєìíèöüêó äіÿëüíіñòü; âіäìіíåíî ïîäóøíèé
ïîäàòîê і òðóäîâó ïîâèííіñòü; ëіêâіäîâàíî іíêâіçèöіþ; ìàéæå ïîâñþäíî
ñêàñîâàíî ðàáñòâî, äâîðÿíñüêі òèòóëè òà іíøі àòðèáóòè ôåîäàëіçìó; àêòèâíі
ó÷àñíèêè âèçâîëüíîї áîðîòüáè ÷àñòêîâî îòðèìàëè çåìëþ.
Ñõàðàêòåðèçóéòå ôîðìè äåðæàâíîãî óñòðîþ, ÿêі áóëè âñòàíîâëåíі â íîâîñòâîðåíèõ êðàїíàõ.

Ðîçïàä êîëóìáіéñüêîї ôåäåðàöії
Ïðàãíó÷è îá’єäíàòè іñïàíî-àìåðèêàíñüêі äåðæàâè, Áîëіâàð ïðîâіâ ó
Ïàíàìі êîíãðåñ їõíіõ ïðåäñòàâíèêіâ (1826), àëå íå äîñÿã óñïіõó. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ âèçâîëüíîї âіéíè íà ïðîòèâàãó éîãî öåíòðàëіñòè÷íіé ïîëіòèöі â
ðåãіîíі ïîñèëèëèñÿ òåíäåíöії äåöåíòðàëіçàöії. Óíàñëіäîê ñåïàðàòèñòñüêèõ
âèñòóïіâ Áîëіâàð çàëèøèâñÿ ïðè âëàäі â Ïåðó і Áîëіâії (1827–1830). Íà
ïî÷àòêó 1830 ð. âіí ïіøîâ ó âіäñòàâêó.
Àëå ñòâîðåííÿ ïàíëàòèíîàìåðèêàíñüêîї ôåäåðàöії íàøòîâõóâàëîñÿ íà
äåäàëі çðîñòàþ÷èé ñïðîòèâ ðіçíèõ óãðóïîâàíü і âіäâåðòі ñåïàðàòèñòñüêі
ðóõè. Ó 1828 ð. áîëіâіéöі ïîâñòàëè ïðîòè ïðåçèäåíòà Áîëіâії, ñîðàòíèêà
Áîëіâàðà, ãåíåðàëà Àíòîíіî Õîñå äå Ñóêðå (1795–1830). Ïіñëÿ âіäñòàâêè і
ñìåðòі Áîëіâàðà â 1830 ð. Âåëèêà Êîëóìáіÿ ðîçïàëàñÿ íà Âåíåñóåëó, Íîâó
Ãðàíàäó (Êîëóìáіþ), Åêâàäîð.
Ïåðåìîçі ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ êðàїí íàä Іñïàíієþ ñïðèÿëà é ïîëіòèêà
ÑØÀ, äåêëàðîâàíà â «äîêòðèíі Ìîíðî», êîòðà â 1823 ð. ïðîãîëîøóâàëà
ïðèíöèï íåâòðó÷àííÿ єâðîïåéñüêèõ êðàїí â àìåðèêàíñüêі ñïðàâè, îäíàê
ïіçíіøå âіäêðèëà äîðîãó äëÿ âòðó÷àííÿ ñàìèõ ÑØÀ ó ñïðàâè Ëàòèíñüêîї
Àìåðèêè.
ßêîþ áóëà ïîçèöіÿ ÑØÀ ùîäî ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ êðàїí, ÿêі áîðîëèñÿ çà
ñâîþ íåçàëåæíіñòü?
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Що відбулося раніше: повстання на острові Гаїті чи проголошення Венесуельської республіки?

2.

Окресліть територію Колумбійської конфедерації. Які держави входили до її
складу?

3.

Антоніо Хосе де Сукре та Сімон Родрігес. Які події в історії латиноамериканських країн пов’язані з їхніми іменами?

4.

Яка, на ваш погляд, подія в історії боротьби за незалежність латиноамериканських народів мала виняткове значення?

5.

Яка, на ваш погляд, постать відіграла непересічну роль у боротьбі за незалежність латиноамериканських народів?
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Тематичне оцінювання
Іñòîðè÷íèé ÷àñ
1. ßê âè ââàæàєòå, ùî áóëî ðàíіøå?
À Ïî÷àòîê ãðîìàäÿíñüêîї âіéíè â ÑØÀ ÷è ïî÷àòîê Êðèìñüêîї âіéíè
Á Óòâîðåííÿ Ïіâíі÷íîíіìåöüêîãî ñîþçó ÷è Іòàëіéñüêîãî êîðîëіâñòâà
Â Ëèïíåâà ìîíàðõіÿ ó Ôðàíöії ÷è äîáà Ìåòòåðíіõà â Àâñòðіéñüêіé іìïåðії
2. Óñòàíîâіòü ïîñëіäîâíіñòü ïîäіé.
À Çàâåðøåííÿ ãðîìàäÿíñüêîї âіéíè ó ÑØÀ
Á Àâñòðî-ïðóññüêà âіéíà
Â Ïðîãîëîøåííÿ Äðóãîї ðåñïóáëіêè ó Ôðàíöії
Ã Ïîðàçêà ðåâîëþöії â Óãîðùèíі
Іñòîðè÷íèé ïðîñòіð
3. Íàçâіòü êðàїíè, ç іñòîðієþ ÿêèõ ïîâ’ÿçàíі іìåíà.
À Òàëåéðàí; Ëþäîâіê XVIII; Ëóї Ôіëіïï Îðëåàíñüêèé
Á Ìàäçіíі; Êàâóð; Âіêòîð-Åììàíóїë II
Â Êîøóò; Ïåòåôі; Ñå÷åíі
Ã Ãðàíò; Ëіíêîëüí; Äåâіñ
Ґ Áіñìàðê; Âіëüãåëüì I
Іñòîðè÷íà ïîñòàòü
4. Õòî ïðàâèâ ó Ôðàíöії ó òîé ÷àñ, êîëè â ÑØÀ âіäáóâàëàñÿ âіéíà ìіæ
Ïіâäíåì і Ïіâíі÷÷þ?
À Êàðë X
Á Íàïîëåîí Áîíàïàðò
Â Ëóї-Ôіëіïï Îðëåàíñüêèé
Ã Ëóї-Íàïîëåîí Áîíàïàðò
5. Óñòàíîâіòü, ïðî êîãî éäåòüñÿ.
À Êíÿçü, àâñòðіéñüêèé ïîëіòè÷íèé і äåðæàâíèé äіÿ÷. Áëèñêó÷èé îðàòîð. Íåïîâòîðíå ïîєäíàííÿ îáìàíó і ïàòåòèêè, іðîíії òà ëåñòîùіâ, âіäâàãè
і ïåðåäáà÷ëèâîñòі äîçâîëÿëî éîìó áóòè îäíî÷àñíî і íåàáèÿêèì äèïëîìàòîì, і âäàëèì øïèãóíîì, і âіäìіííèì ïîëіòèêîì.
Á Îäèí ç êåðіâíèêіâ іòàëіéñüêîãî íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó. Íàðîäèâñÿ â Ãåíóї, îòðèìàâ þðèäè÷íó îñâіòó. 1831 ð. çàñíóâàâ òàєìíó îðãàíіçàöіþ «Ìîëîäà Іòàëіÿ».
Â Ó ðåçóëüòàòі ïåðåìîãè ðåâîëþöії 1830 ð. áóâ ïðîãîëîøåíèé «êîðîëåì
ôðàíöóçіâ», ïðàâèâ äî 1848 ð. Éîãî òðîí áóëî ñïàëåíî, à ñàì âіí óòіê іç
Ïàðèæà.
Ã Ñèí ìîðÿêà. Íàðîäíèé ãåðîé Іòàëії. Îðãàíіçàòîð îáîðîíè Ðèìà (1849).
Àêòèâíèé ó÷àñíèê îá’єäíàííÿ Іòàëії.
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Іñòîðè÷íі òåðìіíè òà ïîíÿòòÿ
6. Äîáåðіòü іñòîðè÷íі ïðèêëàäè äî ïîíÿòü.
À «Ìàéñòåðíÿ ñâіòó»
Á «Ðèñîðäæèìåíòî»
Â «Ãðîìàäÿíñüêà âіéíà»
7. Ïîðіâíÿéòå çìіñò ïîíÿòü «ðåêîíñòðóêöіÿ» і «ðåñòàâðàöіÿ».
8. Óêàæіòü òâåðäæåííÿ, ç ÿêèìè âè çãîäíі.
Àâñòðіéñüêà äåðæàâà çà ôîðìîþ ïðàâëіííÿ áóëà
À Ðåñïóáëіêîþ
Á Êîíñòèòóöіéíîþ ìîíàðõієþ
Â Àáñîëþòíîþ ìîíàðõієþ
Іñòîðè÷íі ïîäії òà ïðîöåñè
9. Âèçíà÷òå ïðè÷èíè òà íàñëіäêè.
À Ïåðøîї ïàðëàìåíòñüêîї ðåôîðìè ó Âåëèêіé Áðèòàíії
Á «Äîêòðèíè Ìîíðî»
Â Äåêàáðèñòñüêîãî ðóõó
10. Î. Ãåðöåí, ðîñіéñüêèé ïóáëіöèñò, ïèñàâ: «Êîëè Óãîðùèíà ïîâñòàëà,
Àâñòðіÿ äèõàëà íà ëàäàí і çîâñіì ïåðåñòàëà á äèõàòè, ÿêáè íå çëî÷èííà
ðóêà Ìèêîëè I». Äîáåðіòü ôàêòè, ùî ñòâåðäæóþòü àáî ñïðîñòîâóþòü öåé
âèñëіâ.
11. «Ðåâîëþöіÿ çàâæäè ãîâîðèòü ïðî òå, ùî ìîæíîâëàäöі íå âèêîíàëè
ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ», – ïèñàâ ðîñіéñüêèé ôіëîñîô Ì. Áåðäÿєâ. ×è ïîãîäæóєòåñü âè ç òàêîþ äóìêîþ â÷åíîãî? Ïðîêîìåíòóéòå ôàêòàìè ñâîї âèñíîâêè.
12. ßêі ïîäії â іñòîðії Єâðîïè ïåðøîї ïîëîâèíè XIX ñò. âè ââàæàєòå
íàéâàæëèâіøèìè? Íàçâіòü íå ìåíøå íіæ ï’ÿòü òàêèõ ïîäіé. Ðîçìіñòіòü їõ
ó ïîðÿäêó çíà÷óùîñòі.
13. Íàçâіòü íå ìåíøå íіæ ï’ÿòü іìåí âèäàòíèõ, ç âàøîї òî÷êè çîðó, іñòîðè÷íèõ äіÿ÷іâ Єâðîïè ïåðøîї ïîëîâèíè XIX ñò. Ïîÿñíіòü, ÿêèìè êðèòåðіÿìè âè êîðèñòóâàëèñÿ.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ
ТА АМЕРИКИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX –
НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ
ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО
§14. СУСПІЛЬСТВА
В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ
1. Особливості соціально-економічного розвитку
індустріального суспільства
Íàéõàðàêòåðíіøîþ ðèñîþ åêîíîìі÷íîãî æèòòÿ ïðîâіäíèõ єâðîïåéñüêèõ
êðàїí (Âåëèêîї Áðèòàíії, Íіìå÷÷èíè, Ôðàíöії), ÑØÀ òà ßïîíії ó äðóãіé
ïîëîâèíі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò. ñòàëî ôîðìóâàííÿ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà. Ïåðø çà âñå öå îçíà÷àëî ñòâîðåííÿ òàêîї ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñòâà, çà ÿêîї ÷àñòêà ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ïåðåâèùóâàëà á ÷àñòêó
âèðîáíèöòâà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії. Òàê, ñâіòîâå ïðîìèñëîâå
âèðîáíèöòâî ïðîòÿãîì 1871–1913 ðð. çðîñëî ìàéæå âï’ÿòåðî (îñîáëèâî
âåëèêèìè òåìïàìè ðîçâèâàëàñÿ âàæêà ïðîìèñëîâіñòü), ïðîäóêòèâíіñòü
ïðàöі çðîñëà íà 40 %, à îáñÿã òîðãіâëі – ìàéæå â÷åòâåðî.
Ôîðìóâàííÿ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ïðîöåñàìè óðáàíіçàöії òà ïðîëåòàðèçàöії. Âèêîðèñòàííÿ íàéìàíîї ïðàöі îõîïèëî íå òіëüêè
âèðîáíèöòâî, à é áóäіâíèöòâî, òðàíñïîðò, ñôåðó ïîñëóã, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå
âèðîáíèöòâî. 1914 ð. ÷èñåëüíіñòü ñâіòîâîãî ïðîëåòàðіàòó ñòàíîâèëà 70 ìëí.
Âåëè÷åçíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ñóñïіëüñòâà íàïðèêіíöі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ìàëè íàóêîâî-òåõíі÷íі âіäêðèòòÿ òà äîñÿãíåííÿ.
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Êіíåöü ÕІÕ – ïî÷àòîê ÕÕ ñò. – öå åïîõà
ñòàëі. Âîíà âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ó âèðîáíèöòâі ëîêîìîòèâіâ, ðåéîê, áóäіâíèöòâі ìîñòіâ,
áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíêіâ, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí. Ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâі äæåðåëà
åíåðãії – íàôòà òà åëåêòðèêà.
1903 ð. Îðâіëë Ðàéò óïåðøå ïіäíÿâ ó ïîâіòðÿ ëіòàëüíèé àïàðàò ç äâèãóíîì. Ïîëіò
òðèâàâ 12 ñ, ëіòàê âіäіðâàâñÿ âіä çåìëі ïðèáëèçíî íà òðè ìåòðè.
Âàæëèâå òåõíі÷íå çíà÷åííÿ ìàëà ïîÿâà
íîâèõ òèïіâ äâèãóíіâ, ÿêі ñêîíñòðóþâàëè
íіìåöüêі êîíñòðóêòîðè Í. Îòòî (1876) òà
Ð. Äіçåëü (1897). Öі âèñîêîåêîíîìі÷íі äâèãóíè, ùî ïðàöþâàëè íà ðіäêîìó ïàëèâі, äîñèòü
ñêîðî ñòàëè âèêîðèñòîâóâàòè Ã. Äàéìëåð і
Ê. Áåíö (Íіìå÷÷èíà, 1886) ó ñâîєìó ïåðøîìó àâòî, áðàòè Ó. òà Î. Ðàéòè (ÑØÀ, 1903) –
ó ïåðøîìó ëіòàêó, êîìïàíіÿ Êëîçå-Øóëüöå
(Íіìå÷÷èíà, 1912) – ó ïåðøîìó äèçåëüíîìó
Рекламний плакат «Orient
ëîêîìîòèâі.
express». 1888–1889 рр.
Ïåðøі àâòîìîáіëі áóëè äóæå ñõîæі íà êіííі
åêіïàæі. Íàéïåðøèé àâòîìîáіëü ñêîíñòðóþâàâ ó Íіìå÷÷èíі Êàðë Áåíö. Áåíçèíîâèé äâèãóí ïðèìóøóâàâ îáåðòàòèñÿ çàäíі êîëåñà. Ìàêñèìàëüíà øâèäêіñòü öієї
ìàøèíè ñòàíîâèëà 16 êì/ãîä.
Ñïî÷àòêó áіëüøіñòü ëþäåé çíåâàæëèâî ñòàâèëàñÿ äî àâòîìîáіëіâ. Âîíè
ââàæàëè їõ áðóäíèìè, øóìíèìè é äî òîãî æ íåáåçïå÷íèìè äëÿ æèòòÿ ëþäåé òà êîíåé. Êðіì òîãî, ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîêіâ ïіñëÿ âèíàõîäó ïðèäáàòè
àâòîìîáіëü ìîãëè òіëüêè äóæå çàìîæíі ëþäè.
Íàïðèêіíöі XIX ñò. єâðîïåéñüêі êðàїíè çäіéñíþþòü çâ’ÿçîê ìіæ ñîáîþ
çà äîïîìîãîþ òåëåãðàôó. Âіä 1866 ð. íàëàãîäæåíî êàáåëüíèé çâ’ÿçîê іç
ÑØÀ. 1888 ð. ïåðøèé Ñõіäíèé Åêñïðåñ ç’єäíàâ Ïàðèæ ç Êîíñòàíòèíîïîëåì, à â 1904 ð. áóëî çàâåðøåíî áóäіâíèöòâî Òðàíññèáіðñüêîї ìàãіñòðàëі.
Ïåðøó òðàìâàéíó ëіíіþ çàâäîâæêè 2,5 êì áóëî ïîáóäîâàíî 1881 ð. áіëÿ
Áåðëіíà: âàãîí ç 20 ïàñàæèðàìè ðóõàâñÿ çі øâèäêіñòþ 30 êì/ãîä. Ó Ðîñії
ïåðøі òðàìâàéíі ëіíії áóëî çáóäîâàíî â Êèєâі (1892), Íèæíüîìó Íîâãîðîäі
(1896), Ìîñêâі (1899). Ïåðøèé ìåòðîïîëіòåí áóëî çáóäîâàíî â Ëîíäîíі â
1863 ð., ðóõ ïîòÿãіâ ó íüîìó çäіéñíþâàâñÿ çà äîïîìîãîþ ïàðîâèõ äâèãóíіâ.
Çãîäîì áóëî âіäêðèòî ìåòðîïîëіòåíè â Áóäàïåøòі (1896) òà Ïàðèæі (1900).
Ñõàðàêòåðèçóéòå âïëèâ íàóêîâî-òåõíі÷íèõ âèíàõîäіâ íà ïðîöåñè óðáàíіçàöії.

2. Монополізація економіки
Øâèäêèìè òåìïàìè âіäáóâàëàñÿ êîíöåíòðàöіÿ âèðîáíèöòâà òà êàïіòàëó, âèíèêàëè ìîíîïîëії (ãîñïîäàðñüêі îá’єäíàííÿ, ùî êîíòðîëþâàëè ðèíîê çáóòó òîâàðіâ, çîñåðåäæóþ÷è ó ñâîїõ ðóêàõ ôіíàíñîâі, ìàòåðіàëüíі ðåñóðñè òà íàóêîâèé ïîòåíöіàë). Îñíîâíèìè âèäàìè ìîíîïîëіé íà òîé ïåðіîä
áóëè: êàðòåëі (îá’єäíàííÿ êіëüêîõ ïіäïðèєìñòâ îäíієї ãàëóçі, ó÷àñíèêè
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ÿêîãî óêëàäàþòü óãîäó ùîäî ðîçïîäіëó
ðèíêіâ çáóòó é öіí і çáåðіãàþòü ñâîþ
âëàñíіñòü íà çàñîáè âèðîáíèöòâà òà
ïðîäóêöіþ, ìàþòü êîìåðöіéíó ñàìîñòіéíіñòü); ñèíäèêàòè (îá’єäíàííÿ ïіäïðèєìñòâ, ùî âèðîáëÿþòü îäíîðіäíó
ïðîäóêöіþ, çáåðіãàþ÷è çà ó÷àñíèêàìè âëàñíіñòü íà çàñîáè âèðîáíèöòâà і
âèðîáíè÷ó ñàìîñòіéíіñòü, à çà âòðàòè
êîìåðöіéíîї ñàìîñòіéíîñòі âèðîáëåíà
ïðîäóêöіÿ ðåàëіçóєòüñÿ ÷åðåç ñïåöіàëüíó êîíòîðó); òðåñòè (ïіäïðèєìñòâà,
Паровоз першого лондонського метро
ùî âõîäÿòü äî îäíієї îðãàíіçàöії, ïîçáàâëåíі âèðîáíè÷îї і êîìåðöіéíîї
ñàìîñòіéíîñòі, âèðîáëåíà ïðîäóêöіÿ ðåàëіçóєòüñÿ ÷åðåç ñïåöіàëüíó êîíòîðó);
êîíöåðíè (îá’єäíàííÿ ðÿäó ïіäïðèєìñòâ ðіçíèõ ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà –
òîðãîâåëüíèõ ôіðì, áàíêіâ, òðàíñïîðòíèõ êîìïàíіé, ùî ïåðåáóâàþòü ïіä
єäèíèì ôіíàíñîâèì êîíòðîëåì). Ó Íіìå÷÷èíі ïåðåâàæàëè êàðòåëі é ñèíäèêàòè, ó ÑØÀ – òðåñòè é êîíöåðíè, ó Ðîñії – ñèíäèêàòè.

З угоди про заснування нафтового тресту «Стандарт Ойл» (1882 р.)
«…Учасники цієї угоди зобов’язуються й домовляються між собою, кожний
беручи до уваги обопільне зобов’язання й угоду щодо інших, про таке:
1. За найпершої можливості повинна бути заснована в кожному з далі зазначених
штатів відповідна до їхніх законів корпорація, а саме в штатах Огайо, Нью-Йорк
і Пенсильванія, Нью-Джерсі; однак замість створення нової корпорації можна
скористатися для цієї мети будь-якими наявними статутом чи організацією,
якщо це буде вигідним і зручним.
2. Завдання й повноваження зазначених корпорацій мають полягати в тому, щоб
добувати, виробляти, очищати нафту й торгувати нею та її продуктами, а також
матеріалами, що застосовуються в цих виробництвах, і вести інші торговельні
справи, пов’язані з ними. Усякого роду інші завдання й повноваження мають
включатися в різні статути окремих корпорацій за розсудом осіб, які шукають
затвердження, або ж, коли того вимагатиме закон, то вищеперелічені повноваження можуть бути скорочені та обмежені...
6. Уповноважені повинні обиратися власниками синдикатних паїв, список яких ведеться в книгах уповноважених, можуть голосувати особисто або через представника і мають по голосу на кожний пай...».
Íàçâіòü âèäè ìîíîïîëüíèõ îá’єäíàíü.

Ôîðìóâàííÿ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà ñóïðîâîäæóâàëîñü çìіíîþ ðîëі
áàíêіâ, ÿêі ç ïîñåðåäíèêіâ ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ìîíîïîëіñòіâ, ùî ðîçïîðÿäæàþòüñÿ ìàéæå âñіìà ãðîøîâèìè êàïіòàëàìè òà âåëèêîþ ÷àñòêîþ çàñîáіâ
âèðîáíèöòâà і äæåðåëàìè ñèðîâèíè ó ñâîїé òà іíøèõ êðàїíàõ. Òàê âèíèêàâ
ôіíàíñîâèé êàïіòàë ç éîãî ìîãóòíüîþ åêîíîìі÷íîþ âåðõіâêîþ, ùî ðîçïî÷èíàëà âіäіãðàâàòè âàæëèâó ðîëü íå òіëüêè â åêîíîìі÷íîìó, à é ó ïîëіòè÷íîìó æèòòі ñóñïіëüñòâà, ïіäïîðÿäêîâóþ÷è ñîáі âåñü äåðæàâíèé àïàðàò і
ñïðÿìîâóþ÷è ó ñâîїõ іíòåðåñàõ éîãî âíóòðіøíþ òà çîâíіøíþ ïîëіòèêó.
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Äëÿ ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà ÕІÕ ñò. ç ïàíóâàííÿì âіëüíîї êîíêóðåíöії
òèïîâèì áóâ âèâіç òîâàðіâ. À äëÿ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà ç ïàíóâàííÿì ìîíîïîëіñòè÷íîãî âèðîáíèöòâà õàðàêòåðíèì ÿâèùåì ñòàє âèâіç êàïіòàëó, îñîáëèâî äî âіäñòàëèõ êðàїí, äå ãîñòðî áðàêóâàëî âëàñíèõ êîøòіâ, à
ñèðîâèíà, ðîáî÷à ñèëà, çåìëÿ áóëè çíà÷íî äåøåâøèìè. Ëèøå ïðîòÿãîì
ïåðøèõ 13 ðîêіâ XX ñò. êàïіòàëîâêëàäåííÿ ïðîâіäíèõ äåðæàâ çðîñëè âäâі÷і.
Âèâіç êàïіòàëіâ âіäçíà÷àâñÿ íåðіâíîìіðíіñòþ. ×іëüíå ìіñöå â öüîìó ïðîöåñі
íàëåæàëî Âåëèêіé Áðèòàíії. Íà 1900 ð. ðîçìіð іíâåñòèöіé ñòàíîâèâ 20,
ó Ôðàíöії – 10, ó Íіìå÷÷èíè – 0,5 ìëðä äîëàðіâ.
Ôîðìóâàííÿ ñâіòîâîї ñèñòåìè ãîñïîäàðñòâà íà îñíîâі âñòàíîâëåíèõ
çâ’ÿçêіâ ìіæ ïðîìèñëîâèìè öåíòðàìè òà ðåãіîíàìè âèâîçó êàïіòàëіâ і òîâàðіâ
ñòàє îçíàêîþ óòâåðäæåííÿ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà.
Âèçíà÷òå ðîëü áàíêіâ ó ïðîöåñі іíäóñòðіàëіçàöії ñóñïіëüñòâà.

Ùå îäíієþ õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà áóëà ïîÿâà
ìіæíàðîäíèõ ìîíîïîëіé і òðàíñíàöіîíàëüíèõ êîðïîðàöіé (íàïðèêëàä, ìàñîâîãî
âèðîáíèöòâà), ÿêі äіëèëè ìіæ ñîáîþ ñâіòîâі ðèíêè çáóòó é âèðîáíèöòâà òîâàðіâ.
Òàê, ó 1907 ð. áóëî óêëàäåíî óãîäó ïðî ïîäіë ñâіòîâîãî ðèíêó і ñïіâïðàöþ ìіæ
ìîíîïîëіñòè÷íèìè îá’єäíàííÿìè – «Çàãàëüíîþ åëåêòðè÷íîþ êîìïàíієþ»
(ÑØÀ) і «Çàãàëüíèì òîâàðèñòâîì åëåêòðèêè» (Íіìå÷÷èíà). Ôіíàíñîâі ãðóïè
Äæ. Ðîêôåëëåðà òà Ðîòøèëüäіâ ïîäіëèëè ìіæ ñîáîþ «ãàñîâèé ðèíîê» ñâіòó.
Öåé ïåðåäіë âіäáóâàâñÿ â ãîñòðіé áîðîòüáі é íå çàâæäè âіäïîâіäàâ òîìó òåðèòîðіàëüíîìó ïåðåäіëîâі, ùî âæå ñêëàâñÿ ìіæ ïðîâіäíèìè äåðæàâàìè.
Íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò. çàâåðøèâñÿ ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ
іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà â êðàїíàõ Єâðîïåéñüêîãî êîíòèíåíòó òà â Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі. Öі êðàїíè ñêëàäàëè çîíó ïðèñêîðåíîãî іíäóñòðіàëüíîãî
ðîçâèòêó, òîäі ÿê êðàїíè Ñõіäíîї òà Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Єâðîïè, âêëþ÷àþ÷è
é Ðîñіþ, à â Àçії – ßïîíіþ, ñêëàäàëè çîíó ðîçâèòêó êðàїí, ùî íàçäîãàíÿþòü ïåðåäîâі іíäóñòðіàëüíі êðàїíè.

3. Основні тенденції
суспільно-політичного розвитку індустріальних країн
Êіíåöü XIX – ïî÷àòîê XX ñò. õàðàêòåðèçóâàâñÿ çíà÷íèìè çìіíàìè, ùî
âіäáóëèñÿ â ïîëіòè÷íîìó ðîçâèòêó ïðîâіäíèõ êðàїí Єâðîïè, ÑØÀ, ßïîíії:
ðåâîëþöіéíó åïîõó çìіíþє ïðîöåñ åâîëþöіéíèõ çìіí ïîëіòè÷íèõ ñèñòåì.
Ó ïîëіòè÷íîìó æèòòі öèõ êðàїí ïðîâіäíó ðîëü ïî÷èíàþòü âіäіãðàâàòè ðåôîðìè. Òàêà òåíäåíöіÿ ðîçâèòêó áóëà ïåðø çà âñå íàñëіäêîì ïðîöåñó êîíñîëіäàöії ñóñïіëüñòâà, çìіöíåííÿ çàñàä êîíñòèòóöіéíîãî óñòðîþ, ïðèíöèïіâ ïàðëàìåíòàðèçìó òà ïàðëàìåíòñüêèõ ñèñòåì, ðîçøèðåííÿ âèáîð÷îãî
ïðàâà, ôîðìóâàííÿ ñòіéêèõ ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèõ òå÷іé òà ïàðòіé.
ßêó ðîëü ó æèòòі ñóñïіëüñòâà âіäіãðàþòü ðåôîðìè? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.

Íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò. îñíîâíі ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íі ðóõè
(êîíñåðâàòèçì, ëіáåðàëіçì, ñîöіàëіçì) îôîðìèëèñü ÿê âіäïîâіäíі ïîëіòè÷íі
ïàðòії. Ó öåíòðі ïîëіòè÷íîї áîðîòüáè ïîñòàþòü êîíôëіêòè ìіæ ðîáіòíèêàìè òà ïіäïðèєìöÿìè. Ãîëîâíèìè ãàñëàìè äåìîêðàòè÷íîї îïîçèöії áóëè:
âñòàíîâëåííÿ 8-ãîäèííîãî ðîáî÷îãî äíÿ, ðîçøèðåííÿ ïîëіòè÷íèõ ïðàâ òà
ñâîáîä, âèáîð÷îãî ïðàâà òà ñòâîðåííÿ íàäіéíîї ñèñòåìè ñîöіàëüíîãî çàõèñòó.
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Äî ïî÷àòêó XX ñò. ðîáіòíè÷èé ðóõ äîìіãñÿ çíà÷íèõ óñïіõіâ ó çàáåçïå÷åííі
ñîöіàëüíèõ і ïîëіòè÷íèõ ïðàâ ðîáіòíèöòâà. Ìàéæå â óñіõ êðàїíàõ áóëî
ñòâîðåíî ïðîôñïіëêè é ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íі ïàðòії, ÿêі êîîðäèíóâàëè
ñâîþ äіÿëüíіñòü ó ìåæàõ ІІ Іíòåðíàöіîíàëó, ùî ïîñòàâ ó 1889 ð. íà çàìіíó
І Іíòåðíàöіîíàëó (1864–1889).
Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ äåìîêðàòèçàöії ñóñïіëüñòâà ìàëî ïîñëàáëåííÿ
ðîëі öåðêâè, âіäîêðåìëåííÿ її âіä äåðæàâè òà ñâіòñüêîї âëàäè, ñåêóëÿðèçàöіÿ
(âіä ëàò. – «ñâіòñüêèé») ãðîìàäñüêîї ñâіäîìîñòі, óòâåðäæåííÿ çàñàä ñâіòñüêîї
îñâіòè òà ñâіòñüêîãî âèõîâàííÿ.
×îìó, íà âàøó äóìêó, ðîçøèðåííÿ âèáîð÷îãî ïðàâà íàëåæàëî äî ïåðøî÷åðãîâèõ
âèìîã ñóñïіëüñòâà?

Çìіíè ñâіòîãëÿäíèõ öіííîñòåé ëþäèíè òà її ïñèõîëîãії, óòâåðäæåííÿ
äóõó ïіäïðèєìíèöòâà, ðàöіîíàëіçìó, іíäèâіäóàëіçìó òà ïðàãìàòèçìó – ùå
îäíà îçíàêà іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà. Óïðîâàäæóєòüñÿ ñèñòåìà çàãàëüíîї îñâіòè. Çàðîäæóєòüñÿ ìàñîâà êóëüòóðà. Öі ñêëàäîâі êóëüòóðíîãî æèòòÿ
є âàæëèâèìè ðèñàìè іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà.
Çìіíþєòüñÿ ñòàíîâèùå æіíêè. Íàïðèêіíöі XIX – ïî÷àòêó XX ñò. ó Âåëèêіé Áðèòàíії ðîçãîðòàєòüñÿ ðóõ – ñóôðàæèçì – çà íàäàííÿ æіíêàì îäíàêîâèõ іç ÷îëîâіêàìè âèáîð÷èõ ïðàâ. Ó 1867 ð. ïіñëÿ ñïðîáè âíåñòè ó Äðóãèé
Áіëëü ïðî ðåôîðìó ïîëîæåííÿ ïðî çàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî ïî÷àëè ñòâîðþâàòèñÿ ñïіëüíîòè, ùî àãіòóâàëè çà ïîøèðåííÿ âèáîð÷îãî ïðàâà íà æіíîê. Ïðîòå
ñóôðàæèñòêè íå äîñÿãëè óñïіõó ó ñâîїõ ñïðîáàõ ïåðåêîíàòè â öüîìó ÷ëåíіâ
ïàðëàìåíòó. 1903 ð. Åìіëіÿ Ïåíêõîðñò çàñíóâàëà Ãðîìàäñüêó і ïîëіòè÷íó
ñïіëêó æіíîê, ùî, íà âіäìіíó âіä âèêëþ÷íî ìèðíèõ ìåòîäіâ ñóôðàæèñòîê,
äîïóñêàëà çàñòîñóâàííÿ íàñèëüíèöüêèõ çàñîáіâ, ó òîìó ÷èñëі äåìîíñòðàöії,
çðèâ äåáàòіâ ó Ïàëàòі ïðåäñòàâíèêіâ і ïóáëі÷íèõ çіáðàíü, à òàêîæ çíèùåííÿ
ìàéíà. Ïіñëÿ íåâäàëîї ñïðîáè óõâàëèòè â 1911 ð. çàêîí ïðî íàäàííÿ æіíêàì
âèáîð÷èõ ïðàâ ñóôðàæèñòêè äåäàëі ÷àñòіøå ñòàëè âäàâàòèñÿ äî íàñèëüíèöüêèõ ìåòîäіâ, à îïèíèâøèñü ó â’ÿçíèöÿõ, âëàøòîâóâàëè ãîëîäíі ñòðàéêè.
Îäíàê öå ëèøå âіäøòîâõíóëî âіä íèõ ïîìіðêîâàíèõ ïðèõèëüíèêіâ.
Ôîðìóâàííÿ ñâіòîâîї ñèñòåìè ãîñïîäàðþâàííÿ íà îñíîâі åêñïàíñії єâðîïåéñüêîãî êàïіòàëó íåðіäêî çäіéñíþâàëîñÿ íàñèëüíèöüêèìè ìåòîäàìè. Íà
çëàìі XIX–XX ñò. çàâåðøèâñÿ ïðîöåñ ñòâîðåííÿ
êîëîíіàëüíèõ іìïåðіé, íàéáіëüøîþ і íàéáàãàòøîþ ç ÿêèõ áóëà áðèòàíñüêà. Âàæëèâîþ
ïåðåäóìîâîþ òàêîãî ñòàíîâèùà Âåëèêîї Áðèòàíії ñòàëî її ïàíóâàííÿ íà ìîðÿõ. Æîäíà
äåðæàâà ñâіòó íå ìîãëà íàâіòü çðіâíÿòèñÿ ç її
âіéñüêîâî-ìîðñüêîþ ìîãóòíіñòþ. Ïðîòå òàêå
ñòàíîâèùå âèêëèêàëî íåçàäîâîëåííÿ Íіìå÷÷èíè, ÿêà øâèäêèìè òåìïàìè íàçäîãàíÿëà
«âîëîäàðêó ìîðіâ» і âèìàãàëà ñâîєї ÷àñòèíè
êîëîíіàëüíèõ âîëîäіíü.
Òàêèì ÷èíîì, íà êіíåöü XIX – ïî÷àòîê ÕÕ ñò.
ó ñâіòі ñêëàëàñÿ ïðèíöèïîâî íîâà ñèñòåìà âіäíîñèí, ÿêà ïðèçâåëà äî ôîðìóâàííÿ âіéñüêîâîДемонстрація суфражисток
ïîëіòè÷íèõ ñîþçіâ ïðîâіäíèõ äåðæàâ ñâіòó äëÿ
у Вашингтоні
çàõèñòó òà çàâîþâàííÿ ñâіòîâîї ïåðøîñòі.
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Що відбулося раніше: монополізація виробництва чи технічний переворот?

2.

Назвіть країни, у яких домінували синдикати.

3.
4.

Визначте, як наукові відкриття та винаходи вплинули на економічний розвиток людства.
Оцініть рух суфражисток. Чому він виник наприкінці XIX ст.?

5.

Схарактеризуйте основні ідеологічні течії наприкінці XIX – на початку XX ст.

ЕВОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
§15. СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ:
ВІД МАРКСИЗМУ
ДО ЛЕГАЛЬНОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ І ТВОРЧИХ РОБІТ

1. Марксизм
Ìàðêñèçì – óçàãàëüíåíà íàçâà òåîðåòè÷íèõ ïîãëÿäіâ íіìåöüêèõ ìèñëèòåëіâ
Êàðëà Ìàðêñà òà Ôðіäðіõà Åíãåëüñà íà іñòîðіþ, ïîëіòèêó òà ñóñïіëüñòâî çàãàëîì.

Ìàðêñèçì ïðåçåíòóє ñåáå ÿê ñèñòåìà ðåâîëþöіéíèõ ïîãëÿäіâ ðîáіòíè÷îãî
êëàñó, ùî âіäîáðàæàє îá’єêòèâíі çàêîíè ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ñóñïіëüñòâà òà
äîñâіä êëàñîâîї áîðîòüáè íàðîäíèõ ìàñ ïðîòè åêñïëóàòàòîðіâ і ïîñòіéíî ðîçâèâàєòüñÿ íà îñíîâі óçàãàëüíåííÿ öüîãî äîñâіäó. Ìàðêñèçì ñòàâ ïàíіâíîþ
іäåîëîãієþ ðîáіòíè÷îãî ðóõó â äðóãіé ïîëîâèíі XIX – íà ïî÷àòêó XÕ ñò.
Ùî áóëî â îñíîâі ìàðêñèñòñüêîãî â÷åííÿ?

Персоналії
ÊÀÐË ÌÀÐÊÑ (1818–1883)
Народився в родині адвоката. Навчався в Боннському та
Берлінському університетах, де вивчав юридичні науки,
філософію, історію. Відмовившись від університетської
кар’єри, став займатися політичною діяльністю. Від
1844 р. розробляв теорію соціалістичної революції.
У 1847 р. разом із Ф. Енгельсом (1820–1895) створив
першу комуністичну організацію – «Союз комуністів».
Маркс і Енгельс вбачали своє завдання насамперед у
тому, щоб організувати робітників для боротьби за свої
права. Вони наголошували, що ідеї ніколи не виводили
суспільство за межі старого порядку, тому потрібно
використовувати більш дієві засоби боротьби. Маркс і
Енгельс стали авторами теорії революційного переходу
до комунізму (від лат. соmmuniss – «спільний», «загальний»), що отримала назву «марксизм».
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Основні його положення проголошували: у капіталістичному суспільстві є два антагоністичних класи (пролетаріат і буржуазія), боротьба між якими є основою
суспільного прогресу. Побудова соціалізму неминуча
без соціалістичної революції і встановлення диктатури
пролетаріату; для перемоги в цій боротьбі робітничому
класу потрібно створити власну політичну партію і взяти
владу в свої руки.

Ïðîëåòàð – íåçàìîæíèé, àëå þðèäè÷íî âіëüíèé
ãðîìàäÿíèí.

Ìàðêñ і Åíãåëüñ ââàæàëè, ùî êîìóíіçì –
öå ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê, ÿêèé є «àñîöіàöієþ
Фрідріх Енгельс
âèðîáíèêіâ», «ñóñïіëüñòâîì», ùî çàñíîâàíå íà
çàñàäàõ êîëåêòèâіçìó, âåëèêіé ïðîìèñëîâîñòі, ñóñïіëüíіé âëàñíîñòі, áåçêëàñîâіé ñòðóêòóðі òà ðîçïîäіëó іç ñóñïіëüíèõ çàïàñіâ. Їõíіì îñíîâíèì
ãàñëîì áóëî «Ïðîëåòàðі âñіõ êðàїí, єäíàéòåñÿ!».
Íàçâіòü îñíîâíі іäåї ìàðêñèçìó.

«Нема чого приховувати: бо чому слугують вдавання й замовчування? Ліонське
повстання відкрило жахливу таємницю – внутрішню боротьбу, що відбувається в
суспільстві між класом заможних і класом, який нічого не має. Наше торгове і промислове суспільство має свою болячку, як і всі інші суспільства: ця болячка – робітники. Немає фабрик без робітників, а з робітничим населенням, яке дедалі більше зростає і завжди нужденне, немає спокою в суспільстві. Сучасне суспільство
загине від пролетарів, якщо воно не спробує всіма можливими засобами виділити
їм частку власності», – писав історик Є. Тарле.
ßê âè ââàæàєòå, ÷è є òàêà îöіíêà ðîáіòíè÷îãî ïèòàííÿ îá’єêòèâíîþ? ßê âè
ðîçóìієòå âèñëіâ іñòîðèêà Є. Òàðëå: «Ñó÷àñíå ñóñïіëüñòâî çàãèíå âіä ïðîëåòàðіâ, ÿêùî âîíî íå ñïðîáóє âñіìà ìîæëèâèìè çàñîáàìè âèäіëèòè їì ÷àñòêó
âëàñíîñòі»?

2. Опоненти марксизму:
П. Прудон, Ф. Лассаль, Л. Бланкі, М. Бакунін
Ìàðêñèñòñüêèé ðóõ áóâ çîâñіì íå îäíîðіäíèì: âіí ìіñòèâ ÿê ïðàâі é ëіâі
òå÷ії, òàê і öåíòðèñòñüêі, ïîäіëÿþ÷èñü íà ïðèõèëüíèêіâ ðåâîëþöії òà ïðèõèëüíèêіâ ðåôîðì.
Ïðîòèâíèêîì ìàðêñèñòñüêîї äîêòðèíè áóâ Ï. Ïðóäîí – ôðàíöóçüêèé
ôіëîñîô, òåîðåòèê àíàðõіçìó. Âіí òà éîãî ïîñëіäîâíèêè ïåðøîïðè÷èíó ñîöіàëüíîãî çëà âáà÷àëè â äåðæàâі; ââàæàëè, ùî äіéñíà ñâîáîäà íåñóìіñíà ç
áóäü-ÿêîþ ïîëіòè÷íîþ âëàäîþ. Âèçâîëåííÿ ðîáіòíè÷îãî êëàñó âáà÷àëîñü ó
ðåôîðìóâàííі çàêîíîäàâñòâà, ðîçâèòêîâі êîîïåðàòèâíèõ àñîöіàöіé і ñòâîðåííі «òðåòüîї ôîðìè ñóñïіëüñòâà» – ñèíòåçó ñïіëüíîñòі òà âëàñíîñòі. Іäåàë
Ïðóäîíà – ñóñïіëüñòâî äðіáíèõ âèðîáíèêіâ, ùî ìàþòü ðіâíó çà ðîçìіðàìè
âëàñíіñòü.
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Персоналії
Ï’ЄÐ ÏÐÓÄÎÍ (1809–1865))
Народився в сім’ї бідного селянина. Самоук. Працював робітником у друкарні, службовцем. З 1847 р. – літератор і
публіцист, депутат Національних зборів. Став популярним
завдяки творові «Що таке власність», де констатував:
«Власність – це крадіжка». Брав активну участь у революції 1848 р., депутат Установчих зборів. За різкі статті проти
Луї-Наполеона три роки перебував у в’язниці. Приєднався
до анархізму, висував проекти економічного співробітництва класів та ліквідації держави. Розробив програму «мютюелізму» (від лат. mutuuss – «взаємний») – учення про
мирну перебудову суспільства за допомогою особливої
системи кредиту, за якої відбувався б обмін послугами між
її учасниками.

Ñõàðàêòåðèçóéòå ïîãëÿäè Ï. Ïðóäîíà. Æàí-Æàê Ðóññî ïèñàâ: «Äëÿ ïîëіïøåííÿ ñóñïіëüíîãî ñòàíîâèùà òðåáà, ùîá ó êîæíîãî áóëî äîñèòü і ùîá íі â êîãî íå
áóëî íàäòî áàãàòî». ßê öÿ іäåÿ çíàéøëà ñâîє âòіëåííÿ â ïîãëÿäàõ Ï. Ïðóäîíà?

Ùå îäíèì іäåéíèì îïîíåíòîì Ìàðêñà áóâ Ô. Ëàññàëü – íіìåöüêèé ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, ïóáëіöèñò. Âèñóíóâøè іäåþ íåîáõіäíîñòі ñòâîðåííÿ ðîáіòíè÷îї ïîëіòè÷íîї îðãàíіçàöії, âіí âèñòóïèâ íà çàõèñò äåðæàâè ÿê íàäêëàñîâîї îðãàíіçàöії â ñóñïіëüñòâі, ùî ñëóãóє çàãàëüíîìó áëàãîâі é ïîòðåáóє íå
ðåâîëþöіéíèõ çìіí (ÿêі ðóéíóþòü ñóñïіëüñòâî), à ëèøå ðåôîðìóâàííÿ íà
çàñàäàõ çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà.
Персоналії
ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ ËÀÑÑÀËÜ (1825–1864)
Походив з багатої купецької родини. Вивчав філософію в
Бреславському, Берлінському університетах. Учасник революції 1848–1849 рр., був заарештований. Повернувся до
політики на початку 1860-х років, виступаючи за об’єднання
Німеччини під зверхністю Пруссії. Написав програму Загальнонімецького робітничого союзу, програму поступового
переростання капіталізму в соціалізм. Установив контакт з
Бісмарком, мріючи ці контакти використати в інтересах робітників. Заперечував ідею класової боротьби і революції.
Загинув у дуельному поєдинку.

ßêèé øëÿõ ðîçâèòêó ïîâèíåí îáðàòè ðîáіòíè÷èé ðóõ çãіäíî ç ïîãëÿäàìè
Ô. Ëàññàëÿ?

Ðàäèêàëüíіñòþ ïîãëÿäіâ õàðàêòåðèçóâàâñÿ ôðàíöóçüêèé îïîíåíò
Ê. Ìàðêñà – Î. Áëàíêі. Âіí âèñòóïàâ çà ñòâîðåííÿ ñóñïіëüñòâà öіëêîâèòîї
ðіâíîñòі ÷åðåç ïðèõіä äî âëàäè âíàñëіäîê ðåâîëþöії âóçüêîї ïðîôåñіéíîї
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îðãàíіçàöії ðåâîëþöіîíåðіâ і ïîáóäîâó äåðæàâè, ÿêà á ñòàëà «æàíäàðìåðієþ
áіäíèõ ïðîòè áàãàòèõ». À íîâèé ñóñïіëüíèé óñòðіé áóâ áè «âåëèêîþ âіëüíîþ
ìàéñòåðíåþ òà âñåîõîïíèì ñóñïіëüñòâîì âçàєìîäîïîìîãè».
Персоналії
ËÓЇ ÎÃÞÑÒ ÁËÀÍÊІ (1805–1881)
Освіту здобув у Парижі. Організатор і керівник таємних
«Товариства сімей», «Товариства пір року». Після невдалої спроби підняти повстання в Парижі (1839) засуджений
до смерті, звільнений революцією 1848 р. Заснував політклуб «Центральне республіканське товариство». Знову
заарештовано та засуджено на 10 років в’язниці. Після
втечі у підпіллі видавав революційну газету. 1870 р. за організацію повстання в Парижі заарештовано і засуджено
до страти, за амністією визволено. У тюрмах у цілому провів 37 років. Навіть у похилому віці, незадовго до смерті,
заснував газету. Успіх революції вбачав у добре підготовленій змові.

Â îñíîâі іäåé Î. Áëàíêі áóëî ñóñïіëüñòâî öіëêîâèòîї ðіâíîñòі. ×è áóëî öå ìîæëèâèì, íà âàøó äóìêó?

Ðîñіéñüêèé ðåâîëþöіîíåð Ì. Áàêóíіí âèñóíóâ òåîðіþ «ñîöіàëüíîї ëіêâіäàöії». «Ïіä ñîöіàëüíîþ ëіêâіäàöієþ ÿ ðîçóìіþ ïîëіòè÷íå òà þðèäè÷íå íèùåííÿ
äåðæàâè, ÿêà ñàíêöіîíóє ïðèâëàñíåííÿ ìåíøіñòþ ðåçóëüòàòіâ ïðàöі áіëüøîñòі», – ïèñàâ Ì. Áàêóíіí. Іíñòðóìåíòîì ðåàëіçàöії ñîöіàëüíîї ëіêâіäàöії ìàëà
ñòàòè òàєìíà îðãàíіçàöіÿ «Àëüÿíñ ñîöіàëіñòè÷íîї äåìîêðàòії».
Персоналії
ÌÈÕÀÉËÎ ÁÀÊÓÍІÍ (1814–1876)
Походив із старовинної дворянської родини. У 1840-х роках
виїхав за кордон, брав активну участь у революції 1848–
1849 рр. Керівник повстання в Празі та Дрездені. Австрійським судом засуджений до страти, переданий Росії,
ув’язнений у Петропавлівській фортеці. Звернувся до Олександра II зі сповіддю. Був помилуваний і висланий на
каторгу до Східного Сибіру, генерал-губернатором якого
був його дядько – Муравйов-Амурський. Із Сибіру втік до
Японії, 1861 р. дістався Західної Європи. 1861 р. приєднався з прихильниками до І Інтернаціоналу. Бакунін вважав,
що держава – це зло. Був противником будь-якої держави.
Вважав, що народ завжди готовий до революції. У 1870-х роках брав участь у Ліонському (Франція) та Болонському (Італія) повстаннях. Помер
у м. Берн (Швейцарія), куди приїхав лікуватися, там само його й поховано.

«Ó áóäü-ÿêîìó ðàçі, âèâ÷àþ÷è Âåëèêó ôðàíöóçüêó ðåâîëþöіþ, – ïèñàâ ðîñіéñüêèé
ñóñïіëüíèé äіÿ÷ Ï. Êðîïîòêіí, – ìè ïåðåêîíóєìîñÿ, ùî âîíà áóëà äæåðåëîì óñіõ
êîìóíіñòè÷íèõ, àíàðõі÷íèõ òà ñîöіàëіñòè÷íèõ ïîãëÿäіâ íàøîãî ÷àñó». ×è ïîäіëÿєòå âè ïîãëÿäè Ï. Êðîïîòêіíà? Âèñëîâòå ñâîє áà÷åííÿ öієї ïðîáëåìè.
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Òàêèì ÷èíîì, íà îñíîâі âæå іñíóþ÷èõ òåîðіé «ïîëіïøåííÿ» ñóñïіëüñòâà
ç’ÿâèëèñÿ ñîöіàëіñòè÷íі òåîðії, ùî ïðîïàãóâàëè ðіçíі ôîðìè òà ìåòîäè
«äåðæàâè ðіâíèõ».

3. Діяльність Міжнародного товариства
робітників. І Інтернаціонал
Іíòåðíàöіîíàëіçàöіÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â óìîâàõ ôîðìóâàííÿ
іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà ãîòóâàëà ґðóíò äëÿ ìіæíàðîäíîї ñîëіäàðèçàöії
ðîáіòíè÷îãî ðóõó, ïåðåòâîðåííÿ éîãî íà іíòåðíàöіîíàëüíó ñèëó.
Ïåðøі êîíòàêòè ìіæ ðîáіòíèêàìè Âåëèêîї Áðèòàíії, Ôðàíöії òà íіìåöüêèõ äåðæàâ âèíèêëè ùå 1862 ð. íà Âñåñâіòíіé ïðîìèñëîâіé âèñòàâöі â Ëîíäîíі. Öі êîíòàêòè äàëè çìîãó â ëèïíі 1863 ð. îðãàíіçóâàòè â Ëîíäîíі çáîðè
ñîëіäàðíîñòі ç ïîëüñüêèìè ïîâñòàíöÿìè, ó ðîáîòі ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü íå òіëüêè áðèòàíñüêі ïðåäñòàâíèêè, à é äåëåãàòè ðîáіòíè÷èõ òà äåìîêðàòè÷íèõ
îðãàíіçàöіé Ôðàíöії, Іòàëії òà íіìåöüêèõ äåðæàâ. Ñàìå íà öіé çóñòðі÷і áóëî
äîñÿãíóòî çãîäè ïðî ñòâîðåííÿ ìіæíàðîäíîãî îá’єäíàííÿ ïðîëåòàðіâ. Áóëî
ñôîðìîâàíî êîìіòåò äëÿ ïіäãîòîâêè ïðîãðàìíèõ äîêóìåíòіâ îá’єäíàííÿ.
Іäåéíîþ îñíîâîþ ìіæíàðîäíîї ðîáіòíè÷îї îðãàíіçàöії ñòàëè çâåðíåííÿ
áðèòàíñüêîãî ÷îáîòàðÿ Äæ. Îäæåðà «Ðîáіòíèêàì Ôðàíöії âіä ðîáіòíèêіâ
Âåëèêîї Áðèòàíії» òà âіäïîâіäü íà íüîãî ôðàíöóçüêîãî ðîáіòíèêà – ãðàâåðà
À. Òîëåíà. Íà îñíîâі öієї іäåéíîї ïëàòôîðìè ïіäãîòîâ÷èé êîìіòåò íàëàãîäèâ çâ’ÿçêè ç ïðåäñòàâíèêàìè іíøèõ íàöіîíàëüíèõ îðãàíіçàöіé і ïіäãîòóâàâ ïðîâåäåííÿ óñòàíîâ÷èõ çáîðіâ Ìіæíàðîäíîãî òîâàðèñòâà ðîáіòíèêіâ.
28 âåðåñíÿ 1864 ð. â Ëîíäîíі íà ìіòèíãó ðîáіòíèêіâ áóëî ïðèéíÿòî ðіøåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ Ìіæíàðîäíîãî òîâàðèñòâà ðîáіòíèêіâ, ÿêå çãîäîì
ñòàëè íàçèâàòè Ïåðøèì Іíòåðíàöіîíàëîì.

1. «Це Товариство засновано з метою стати центром зв’язку та співпраці між
робітничими організаціями, які існують в різних країнах світу і мають спільну мету,
а саме – захист і повне визволення робітничого класу.
2. Товариство дістало назву “Міжнародне товариство робітників”», – записано в
його програмних документах.

Äî ñêëàäó Òîâàðèñòâà óâіéøëè ïðåäñòàâíèêè áðèòàíñüêèõ òðåä-þíіîíіâ,
ôðàíöóçüêèõ àíàðõіñòіâ – ïðèõèëüíèêіâ Ï. Ïðóäîíà, іòàëіéñüêі ìàäçіíіñòè. Çáîðè îáðàëè êåðіâíèé îðãàí Òîâàðèñòâà – Ãåíåðàëüíó ðàäó І Іíòåðíàöіîíàëó, ôàêòè÷íèì êåðіâíèêîì ÿêîї ñòàâ Ê. Ìàðêñ. Ãåíåðàëüíà ðàäà
áóëà âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Òîâàðèñòâà і äіÿëà ìіæ êîíãðåñàìè Іíòåðíàöіîíàëó – âèùèìè îðãàíàìè öієї ìіæíàðîäíîї ðîáіòíè÷îї îðãàíіçàöії.
Îñíîâíèé ïðîãðàìíèé äîêóìåíò І Іíòåðíàöіîíàëó – «Óñòàíîâ÷èé ìàíіôåñò» – íàïèñàâ Ê. Ìàðêñ. Ó íüîìó çàçíà÷àëàñÿ ìåòà îðãàíіçàöії: «Åêîíîìі÷íîãî òà ñîöіàëüíîãî âèçâîëåííÿ ðîáіòíèêè ìîæóòü äîñÿãòè, ëèøå
âçÿâøè ó ñâîї ðóêè äåðæàâíó âëàäó і ëіêâіäóâàâøè ïðèâàòíó âëàñíіñòü
íà çàñîáè âèðîáíèöòâà... Âèçâîëèòè ðîáіòíè÷èé êëàñ ìîæå ëèøå ñàì
ðîáіòíèê».
Äîñèòü ñêîðî І Іíòåðíàöіîíàë ïåðåòâîðèâñÿ íà êåðіâíèé ìіæíàðîäíèé
ðîáіòíè÷èé öåíòð. Éîãî ïðîãðàìíі é òàêòè÷íі çàñàäè ñòàëè îñíîâîþ ïî132
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äàëüøîї áîðîòüáè íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ çà ñâîї åêîíîìі÷íі ïðàâà. Êîëè
éîãî îðãàíіçàöіéíі ñòðóêòóðè ïåðåñòàëè çàäîâîëüíÿòè íàðîñòàþ÷èé ðîáіòíè÷èé òà ñîöіàëіñòè÷íèé ðóõ, І Іíòåðíàöіîíàë ïðèïèíèâ ñâîє іñíóâàííÿ.
Öå ñòàëîñÿ â 1876 ð.
Ùî çóìîâèëî íåîáõіäíіñòü ñòâîðåííÿ I Іíòåðíàöіîíàëó?

1870-òі ðîêè – ïî÷àòîê XX ñò. õàðàêòåðèçóâàëèñÿ «ìèðíèì» ðîçâèòêîì
ðîáіòíè÷îãî ðóõó. Öåé ïåðіîä âіäçíà÷àâñÿ áóðõëèâèì åêîíîìі÷íèì ðîçâèòêîì
і, ÿê íàñëіäîê, ÷èñåëüíèì çðîñòàííÿì íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ, êіëüêіñòü ÿêèõ
íàïðèêіíöі XIX ñò. ñòàíîâèëà 40 ìëí, àáî ïîíàä 30 % íàñåëåííÿ Єâðîïè.
Ïðîòå óìîâè ïðàöі ïðîäîâæóâàëè çàëèøàòèñÿ òÿæêèìè. Âіäñóòíіñòü ñîöіàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿêå á ðåãóëþâàëî âіäíîñèíè ìіæ ðîáîòîäàâöåì òà íàéìàíèì ïðàöіâíèêîì, і ïîñèëåííÿ åêñïëóàòàöії øëÿõîì іíòåíñèôіêàöії âèðîáíèöòâà, íèçüêèé æèòòєâèé ðіâåíü ñòàâèëè íà ïîðÿäîê äåííèé áîðîòüáó
òðóäÿùèõ çà ïîëіïøåííÿ óìîâ æèòòÿ òà çäîáóòòÿ ïîëіòè÷íèõ ïðàâ і ñâîáîä.
Íàéïîøèðåíіøîþ ôîðìîþ áîðîòüáè íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ ó öåé ïåðіîä áóâ
ñòðàéê. Òàê, ó øåñòè íàéðîçâèíóòіøèõ êðàїíàõ ó 1870 ð. âіäáóëîñÿ äåêіëüêà ñîòåíü ñòðàéêіâ, à âæå íà ñåðåäèíó 1890-õ ðîêіâ їõ ùîðîêó íàðàõîâóâàëîñÿ áëèçüêî ìіëüéîíà. Ïðîôñïіëêè â 1870-õ ðîêàõ áóëè íàéìàñîâіøîþ îðãàíіçàöієþ òіëüêè ó Âåëèêіé Áðèòàíії, àëå âæå íà êіíåöü XIX ñò.
âîíè ðîçãîðòàþòü ìàñøòàáíó äіÿëüíіñòü â óñіõ íàéðîçâèíóòіøèõ êðàїíàõ.
Íà ïî÷àòêó 1870-õ ðîêіâ ðîáіòíè÷à ïàðòіÿ іñíóâàëà òіëüêè â Íіìå÷÷èíі.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі 1890-õ ðîêіâ ðîáіòíè÷і ïàðòії іñíóâàëè âæå â 21 êðàїíі é
íà ïî÷àòîê ÕÕ ñò. íàðàõîâóâàëè ó ñâîїõ ëàâàõ áëèçüêî 300 òèñ.
Â óìîâàõ ïîäàëüøîї іíòåðíàöіîíàëіçàöії âèðîáíèöòâà ïîñèëþєòüñÿ ìіæíàðîäíà ñîëіäàðèçàöіÿ ðîáіòíè÷îãî ðóõó. Ïðîôñïіëêè ðіçíèõ êðàїí ïðàãíóëè
ñòâîðèòè ãàëóçåâі іíòåðíàöіîíàëüíі îá’єäíàííÿ. Íà ñâîїõ êîíãðåñàõ âîíè
ïðîòåñòóâàëè ïðîòè çàáîðîíè ìіæíàðîäíèõ ðîáіòíè÷èõ îðãàíіçàöіé, ñîëіäàðèçóâàëèñü іç ðîáіòíè÷èìè òà ñîöіàëіñòè÷íèìè ïàðòіÿìè Íіìå÷÷èíè,
Àâñòðії, Ðîñії, çàêëèêàëè òðóäÿùèõ áîðîòèñÿ çà ïðèéíÿòòÿ çàêîíіâ ïðî
îõîðîíó ïðàöі òà 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü.
Ñàìå ïîÿâà ðîáіòíè÷èõ òà ñîöіàëіñòè÷íèõ ïàðòіé ñòàëà ãîëîâíîþ ïåðåäóìîâîþ óòâîðåííÿ II Іíòåðíàöіîíàëó ÿê ìіæíàðîäíîãî îá’єäíàííÿ ñîöіàëіñòè÷íèõ
òà ðîáіòíè÷èõ ïàðòіé.

4. II Інтернаціонал
14 ëèïíÿ 1889 ð., âіäçíà÷àþ÷è ñòîðі÷÷ÿ âçÿòòÿ Áàñòèëії, ó Ïàðèæі
ïðàâëÿ÷і êîëà Ôðàíöії âèðіøèëè âіäêðèòè Âñåñâіòíþ ïðîìèñëîâó âèñòàâêó,
ñèìâîëîì òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó ÿêîї ìàëî ñòàòè âіäêðèòòÿ Åéôåëåâîї
âåæі. Ó ñåðåäîâèùі ôðàíöóçüêèõ ðåâîëþöіéíî íàëàøòîâàíèõ ðîáіòíèêіâ
âèíèêëà ïðîòèëåæíà іäåÿ: âіäêðèòè Ìіæíàðîäíèé ñîöіàëіñòè÷íèé êîíãðåñ –
«ñâіòîâèé ïàðëàìåíò ïðàöі».

«Капіталісти запрошують... подивитися і повтішатися результатами праці трудящих, які жебракують серед найбільших багатств, якими коли-небудь володіло
людство. Тому ми, соціалісти, що прагнемо визволення праці та ліквідації системи
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найманого рабства і побудови такого суспільства, за якого всі трудящі незалежно
від національності, статі матимуть право володіти багатствами, створеними їхньою працею, ми запрошуємо справжніх виробників цих багатств зустрітися з нами
14 липня в Парижі», – проголошувалось у зверненні до робітників і соціалістів
Європи та Америки.

Ãàðíî âáðàíèé çàë çàñіäàíü – çàë Ïåòðåëëü íà äåâ’ÿòó ãîäèíó ðàíêó áóâ
óæå ïåðåïîâíåíèé. Íà ÷åðâîíîìó ïîëîòíі çàäíіõ ëàøòóíêіâ ñöåíè çîëîòèìè ëіòåðàìè íàïèñàíî ñëîâà Ê. Ìàðêñà і Ô. Åíãåëüñà: «Ïðîëåòàðі âñіõ
êðàїí, єäíàéòåñÿ!».
Íà 10-òó ãîäèíó âіä іìåíі ïàðèçüêîї îðãàíіçàöіéíîї êîìіñії Ïîëü Ëàôàðã
ùèðî ïðèâіòàâ äåëåãàòіâ êîíãðåñó: «Òі, õòî çіáðàëèñÿ â öüîìó çàëі – ïðåäñòàâíèêè Єâðîïè òà Àìåðèêè, – íå є îôіöіéíèìè ïðåäñòàâíèêàìè ñâîїõ
êðàїí. Âîíè íå îá’єäíóþòüñÿ ïіä òðèêîëіðíèì ÷è áóäü-ÿêèì іíøèì ïðàïîðîì. Âîíè îá’єäíóþòüñÿ ïіä ÷åðâîíèì ñòÿãîì ìіæíàðîäíîãî ïðîëåòàðіàòó». Ó ðîáîòі êîíãðåñó âçÿëè ó÷àñòü 407 äåëåãàòіâ іç 20 êðàїí.
II Іíòåðíàöіîíàë ïîñòàâèâ çà ìåòó ñâîєї äіÿëüíîñòі áîðîòüáó çà ñîöіàëüíі
ïðàâà òðóäÿùèõ, ïîëіïøåííÿ óìîâ æèòòÿ. Òàêîæ íà êîíãðåñі áóëî ïðèéíÿòî ðіøåííÿ ïðî ùîðі÷íå ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ ðîáіòíè÷èõ ìàíіôåñòàöіé
ñîëіäàðíîñòі 1 òðàâíÿ – ó ðîêîâèíè òðàãі÷íèõ ïîäіé ó ×èêàãî 1886 ð.

«У встановлену дату має бути проведена велика міжнародна маніфестація, а
саме таким чином, щоб одночасно в усіх країнах та в усіх містах в один визначений
день робітники звернулися до своїх урядів з вимогою встановити 8-годинний робочий день... Враховуючи, що Американська федерація праці... уже призначила таку
маніфестацію на 1 травня 1890 р., то дата затверджується як день міжнародної
маніфестації. Робітники всіх країн повинні організувати цю маніфестацію відповідно до умов, що склалися в їхніх країнах», – записано в постанові Конгресу.

Êîíãðåñè II Іíòåðíàöіîíàëó çáèðàëèñÿ êîæíі äâà-òðè ðîêè і ðîçðîáèëè êîíêðåòíó ïðîãðàìó áîðîòüáè çà ïîëіïøåííÿ ñòàíîâèùà òðóäÿùèõ. Óòâîðåííÿ
II Іíòåðíàöіîíàëó ñâіä÷èëî ïðî ïåðåòâîðåííÿ ðîáіòíè÷îãî é ðàçîì ç íèì ñîöіàëіñòè÷íîãî ðóõó íà âïëèâîâó ïîëіòè÷íó ñèëó êіíöÿ XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Íàïåðåäîäíі Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè II Іíòåðíàöіîíàë áóâ çíà÷íîþ ïîëіòè÷íîþ ñèëîþ. Ïàðòії, ùî ïåðåáóâàëè ïіä éîãî âïëèâîì, îá’єäíóâàëè 10 ìëí
îñіá, êîîïåðàòèâè – 7 ìëí.
Ïðîòå ïîäàëüøå çàãîñòðåííÿ ñîöіàëüíèõ ïðîòèðі÷ âèçíà÷èëî é іäåéíó
áîðîòüáó â ìіæíàðîäíîìó ñîöіàëіñòè÷íîìó ðóñі ç ïèòàíü òàêòèêè, ñòðàòåãії, òåîðії, îñîáëèâî â îöіíöі íîâèõ ÿâèù і ïðîöåñіâ â åêîíîìіöі é äåðæàâíіé ïîëіòèöі.
Ó ÷îìó ïîëÿãàëî іñòîðè÷íå çíà÷åííÿ ІІ Іíòåðíàöіîíàëó?

5. Соціал-демократичний рух
Ñîöіàë-äåìîêðàòіÿ – çàãàëüíà íàçâà ñîöіàëіñòè÷íèõ ïàðòіé, ùî âèíèêëè â
äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. â ðіçíèõ êðàїíàõ; іäåîëîãі÷íà é ïîëіòè÷íà òå÷іÿ, ÿêà
âèñòóïàє çà âïðîâàäæåííÿ іäåé ñîöіàëіçìó â óñіõ ñôåðàõ æèòòÿ.
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Ó 1899 ð. íіìåöüêèé ñîöіàë-äåìîêðàò Å. Áåðíøòåéí (1850–1932) îïóáëіêóâàâ êíèæêó «Ïåðåäóìîâè ñîöіàëіçìó òà çàâäàííÿ ñîöіàë-äåìîêðàòії»,
ó ÿêіé ïіääàâ êðèòèöі äåÿêі ïðèíöèïîâі ïîëîæåííÿ ìàðêñèñòñüêîї äîêòðèíè. Àíàëіçóþ÷è íîâі òåíäåíöії іíäóñòðіàëüíîãî ðîçâèòêó, âіí äіéøîâ
âèñíîâêó ïðî õèáíіñòü ìàðêñèñòñüêîãî ïîëîæåííÿ ùîäî ïîäàëüøîãî çáіäíåííÿ ïðîëåòàðіàòó òà íàÿâíîñòі ïåðåäóìîâ äëÿ ïîáóäîâè ñîöіàëіñòè÷íîãî
ñóñïіëüñòâà, à òàêîæ íåäîîöіíêè ìàðêñèñòàìè ìîæëèâîñòåé äåðæàâíîãî
ðåãóëþâàííÿ òîâàðíî-ðèíêîâîї åêîíîìіêè і çíà÷åííÿ ðåôîðì äëÿ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà. Áåðíøòåéí îäíèì ç ïåðøèõ äàâ ðîçãîðíóòå
îáґðóíòóâàííÿ ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íîї іäåї.
Íà âіäìіíó âіä Ê. Ìàðêñà âіí ââàæàâ íåìîæëèâèì çàâîþâàííÿ ïîëіòè÷íîї âëàäè ïðîëåòàðіàòîì, ÿêèé íå äîñÿã ðіâíÿ ïîëіòè÷íîї òà ìîðàëüíîї
çðіëîñòі, ùîá óïðàâëÿòè ñóñïіëüíèìè ïðîöåñàìè, ïåðåáðàòè íà ñåáå âñþ
ïîâíîòó äåðæàâíîї âëàäè. Ïåðåõіä äî ñîöіàëіçìó ìîæå âіäáóòèñÿ íå âíàñëіäîê ðåâîëþöії, ÿêó Áåðíøòåéí ââàæàâ «îçíàêîþ âàðâàðñòâà», à ëèøå
÷åðåç ñîöіàëіçàöіþ êàïіòàëіçìó. Íàéáëèæ÷èìè öіëÿìè ðîáіòíè÷îãî êëàñó
âіí ââàæàâ áîðîòüáó çà åêîíîìі÷íі é ïîëіòè÷íі ïðàâà.
Áåðíøòåéí âіääàâàâ ïåðåâàãó ãîñïîäàðñòâó, â îñíîâі ðîçâèòêó ÿêîãî є
ñïîæèâ÷à é âèðîáíè÷à êîîïåðàöіÿ, çà ÿêîї æîäåí êëàñ íå ìàє ïðèâіëåїâ.
Ùîá äîñÿãòè òàêîãî ñóñïіëüíîãî ñòàíó, ïîòðіáíèé ïåâíèé ðіâåíü ñâіäîìîñòі ãðîìàäÿí – óìіííÿ æèòè çà çàêîíàìè, êîíòðîëþþ÷è ñâîї ïðèñòðàñòі.
Àäæå äåìîêðàòè÷íà ôîðìà ïðàâëіííÿ ïåðåäáà÷àє âèñîêèé ñòóïіíü íå ëèøå
ñâîáîäè, à é âіäïîâіäàëüíîñòі âñіõ. Äëÿ ñîöіàëіçìó ÿê ðóõó õàðàêòåðíå
ãóìàíіñòè÷íå ñòàâëåííÿ äî ëþäèíè ïðàöі, її ïîòðåá òà іíòåðåñіâ. Áåðíøòåéí
ââàæàâ, ùî ìіæ ñîöіàëіçìîì і äåìîêðàòієþ íåìàє ïðîòèðі÷. Çâіäñè і íàçâà
éîãî êîíöåïöії – «äåìîêðàòè÷íèé ñîöіàëіçì».
Ñîöіàë-äåìîêðàòіÿ âèñòóïàëà çà ïðàâà ëþäèíè, ñâîáîäó ñëîâà, äðóêó,
ñàìîñòіéíіñòü ïðîôñïіëêîâîãî ðóõó, іñíóâàííÿ ïðàâîâîї äåðæàâè. Іç ÷àñîì
ãàñëà äîïîâíèëèñÿ âèìîãàìè ïîëіïøåííÿ ÿêîñòі æèòòÿ, åêîíîìі÷íîї äåìîêðàòії, ñàìîâðÿäíîãî ñîöіàëіçìó.
Ñîöіàë-äåìîêðàòè âèñòóïàëè çà ó÷àñòü ó ïàðëàìåíòñüêіé äіÿëüíîñòі.
Îñíîâíèì ìåòîäîì ñâîєї ïîëіòèêè ââàæàëè ðåôîðìó.
Íà Áàçåëüñüêîìó êîíãðåñі I Іíòåðíàöіîíàëó 1869 ð. Ì. Áàêóíіí òà éîãî ïðèõèëüíèêè âèñòóïèëè ïðîòè ó÷àñòі ðîáіòíèêіâ ó ïàðëàìåíòñüêіé òà âèáîð÷іé äіÿëüíîñòі, àëå äіñòàëè âіäñі÷. ßê âè ââàæàєòå, íà ÷îìó áàçóâàëàñÿ їõíÿ ïîçèöіÿ?

ФРАНЦІЯ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX –
§16. НА
ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
1. Друга імперія у Франції
і передумови війни
Ïàðëàìåíòñüêà ñèñòåìà Äðóãîї ðåñïóáëіêè âèêëèêàëà íåâäîâîëåííÿ âåëèêîї áóðæóàçії. Ó ñóñïіëüñòâі ïîñèëþâàëèñÿ ïðàãíåííÿ äî âñòàíîâëåííÿ
âëàäè «òâåðäîї ðóêè», ÿêà á çàõèñòèëà çàìîæíі âåðñòâè íàñåëåííÿ âіä
íîâèõ ðåâîëþöіéíèõ ïîòðÿñіíü.
135
135
5

Розділ ІІІ

«Отже, я роблю чесне звернення до всього народу і кажу вам: якщо ви хочете
зб
берегти цей тривожний стан, який принижує нашу гідність, який компрометує
наше майбутнє, то вибирайте іншого на моє місце, тому що я не хочу влади, безсилої
робити добро, – влади, що покладає на мене відповідальність за дії, запобігти
яким я не в змозі, і яка не дозволяє мені розпоряджатися кермом у той час, коли я
бачу, що корабель прямує до загибелі», – зі звернення Луї Бонапарта до народу
від 2 грудня 1851 р.
Ïðîàíàëіçóéòå ïðè÷èíè, ÿêі çóìîâèëè ïðîãîëîøåííÿ іìïåðії ó Ôðàíöії.

Ó íі÷ íà 2 ãðóäíÿ 1851 ð. Ëóї Áîíàïàðò і éîãî ïðèáі÷íèêè çäіéñíèëè
äåðæàâíèé ïåðåâîðîò. Âіéñüêà çàâîëîäіëè îñíîâíèìè ñòðàòåãі÷íèìè ïóíêòàìè Ïàðèæà. Ëіâі ðåñïóáëіêàíöі îðãàíіçóâàëè «êîìіòåò ñïðîòèâó», ñåðåä
éîãî àêòèâíèõ ÷ëåíіâ áóâ âіäîìèé ïèñüìåííèê Â. Ãþãî. 3 і 4 ãðóäíÿ â íàðîäíèõ êâàðòàëàõ Ïàðèæà áóëî çâåäåíî áàðèêàäè, âіäáóëèñÿ ñóòè÷êè ç
óðÿäîâèìè âіéñüêàìè. Áîíàïàðòèñòàì äîñèòü øâèäêî âäàëîñÿ ïðèäóøèòè
ïîâñòàííÿ â Ïàðèæі. Ùîá ïðèñêîðèòè ðîçâ’ÿçêó òà çàëÿêàòè íàñåëåííÿ,
âîíè âèêîðèñòàëè àðòèëåðіþ. Ïðè öüîìó áóëî âáèòî é ïîðàíåíî äî 2 òèñ. îñіá.
Óðÿä ðîçãðîìèâ ìàéæå âñі îïîçèöіéíі îðãàíіçàöії, çàáîðîíèâ äіÿëüíіñòü
ïîëіòè÷íèõ êëóáіâ, âèäàííÿ îïîçèöіéíèõ ãàçåò, ÷àñîïèñіâ òîùî. Çà ïåðåâîðîòîì íàñòàâ æîðñòêèé ïîëіöåéñüêèé òåðîð. Óðÿä îãîëîñèâ 32 äåïàðòàìåíòè
ó ñòàíі îáëîãè. 21 òèñ. ðåñïóáëіêàíöіâ ïіäëÿãàëà çàñëàííþ äî êîëîíіé,
óâ’ÿçíåííþ, âèãíàííþ ç Ôðàíöії.

Солдати на вулицях Парижа 2 грудня 1851 р.
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×åðåç ðіê, 2 ãðóäíÿ 1852 ð., Ëóї Áîíàïàðò ïðîãîëîñèâ ñåáå іìïåðàòîðîì
Íàïîëåîíîì III (Íàïîëåîíîì II áîíàïàðòèñòè ââàæàëè ñèíà Íàïîëåîíà І
ãåðöîãà Ðåéõøòàäñüêîãî, ÿêèé ïîìåð ùå ìîëîäèì). Ôðàíöіÿ ñòàëà іìïåðієþ
(1852–1870).
Äâі÷і â XIX ñò. ó Ôðàíöії ïðîãîëîøóâàëàñÿ іìïåðіÿ íà ÷îëі ç äèíàñòієþ Áîíàïàðòіâ (1804, 1852). ßêі âåðñòâè íàñåëåííÿ ïіäòðèìóâàëè Íàïîëåîíà І òà
Íàïîëåîíà III ïіä ÷àñ âñòàíîâëåííÿ ìîíàðõії? Ùî ñïіëüíîãî é âіäìіííîãî âè
âáà÷àєòå ó ïðè÷èíàõ âñòàíîâëåííÿ Ïåðøîї òà Äðóãîї іìïåðіé ó Ôðàíöії?

Іç ñåðåäèíè 1860-õ ðîêіâ Ôðàíöіÿ òåðïіëà îäíó çà îäíîþ çîâíіøíüîïîëіòè÷íі íåâäà÷і. Óðÿä Íàïîëåîíà III íå çìіã çàïîáіãòè óòâîðåííþ íåáåçïå÷íîãî äëÿ êðàїíè Ïіâíі÷íîíіìåöüêîãî ñîþçó; ïîáóäîâà ôðàíöóçàìè Ñóåöüêîãî êàíàëó ïîãіðøèëà âіäíîñèíè ç Âåëèêîþ Áðèòàíієþ; ïіäòðèìêà
Íàïîëåîíîì III Ïàïè Ðèìñüêîãî ïîñіÿëà íåäîâіðó äî Ôðàíöії ç áîêó ïðèõèëüíèêіâ îá’єäíàííÿ Іòàëії. Íåâäàëà çîâíіøíÿ ïîëіòèêà ôðàíöóçüêîãî
іìïåðàòîðà ïîñëàáèëà éîãî ïîçèöії ñåðåä çíà÷íîї ÷àñòèíè ïðîìèñëîâîї òà
òîðãîâîї áóðæóàçії. Ó 1870 ð. ñòàíîâèùå іìïåðії ãіðøàëî äåíü çà äíåì.
Àðåøòè ðåñïóáëіêàíöіâ, çàêðèòòÿ ëіáåðàëüíèõ ãàçåò, ïðèäóøåííÿ çà äîïîìîãîþ âіéñüêîâèõ ðîáіòíè÷îãî ðóõó âæå íå ïðèíîñèëè áàæàíèõ ðåçóëüòàòіâ. Çà òàêèõ îáñòàâèí ôðàíöóçüêèé іìïåðàòîð òà éîãî óðÿä âèðіøèëè
ïîëіïøèòè ñòàíîâèùå çà äîïîìîãîþ âіéíè. «ßêùî íå áóäå âіéíè, ìîєìó
ñèíîâі íå öàðþâàòè», – öі ñëîâà ïîãîëîñ ïðèïèñóâàâ іìïåðàòðèöі Єâãåíії.
Àëå ôðàíêî-ïðóññüêà âіéíà íå ðîçâ’ÿçàëà öèõ ïðîáëåì.
Âіéíó ãîòóâàëè îáèäâі ñòîðîíè áàãàòî ðîêіâ. Ïðàâëÿ÷і êîëà Ôðàíöії,
ÿêі äîìàãàëèñÿ ãåãåìîíії â Єâðîïі, ïðàãíóëè ðîçãðîìèòè Ïðóññіþ і çíèùèòè
Ïіâíі÷íîíіìåöüêèé ñîþç. Ôðàíöóçüêèé іìïåðàòîð Íàïîëåîí III ó ïåðåìîæíіé âіéíі âáà÷àâ âèõіä іç âíóòðіøíüîïîëіòè÷íîї êðèçè òà ìîæëèâіñòü
ïіäíåñòè ìіæíàðîäíèé àâòîðèòåò ñâîєї äåðæàâè.
Ó Íіìå÷÷èíі ñïðîáè Íàïîëåîíà III ïåðåøêîäèòè çàâåðøåííþ îá’єäíàííÿ
êðàїíè âèêëèêàëè çàãàëüíå íåçàäîâîëåííÿ. Þíêåðñòâî é ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâà áóðæóàçіÿ òàêîæ ïðàãíóëè âіéíè.
Þíêåðñòâî (âіä íіì. – «ìîëîäèé äâîðÿíèí») – ïðîøàðîê íіìåöüêèõ äâîðÿí,
âåëèêèõ çåìëåâëàñíèêіâ. Ïîìіùèöüêå þíêåðñüêå çåìëåâîëîäіííÿ ñòàëî áàçîþ
äëÿ ìîäåðíіçàöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Íіìå÷÷èíè â XIÕ ñò.

Êàíöëåð Áіñìàðê ñïîäіâàâñÿ ïåðåìîæíîþ âіéíîþ ïðîòè ôðàíöóçіâ
äîìîãòèñÿ çàâåðøåííÿ îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè. Öі ïëàíè ìàëè íà ìåòі
òàêîæ ïîãðàáóâàííÿ Ôðàíöії òà çàõîïëåííÿ ÷àñòèíè її òåðèòîðії (Åëüçàñó
і Ëîòàðèíãії). Ïðè öüîìó Áіñìàðê õîòіâ, ùîá âіéíó ðîçïî÷àëè ôðàíöóçè.
ßêі öіëі ñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ Ôðàíöіÿ òà Íіìå÷÷èíà, ãîòóþ÷èñü äî âіéíè?

Ïðèâîäîì äî ïî÷àòêó âîєííèõ äіé ñòàëà ñóïåðå÷êà ÷åðåç êàíäèäàòà íà
іñïàíñüêèé òðîí. Çàâäÿêè іíòðèãàì Áіñìàðêà іñïàíñüêó êîðîíó çàïðîïîíóâàëè áðàòîâі ïðóññüêîãî êîðîëÿ ïðèíöó Ëåîïîëüäó Ãîãåíöîëëåðíó. Íàïîëåîí III ðіøó÷å ñòàâ ïðîòè êàíäèäàòóðè Ëåîïîëüäà і ôàêòè÷íî ïðèìóñèâ
ïðóññüêîãî êîðîëÿ âіäìîâèòèñÿ âіä çàçіõàíü íà іñïàíñüêèé òðîí. Ñïî÷àòêó
Âіëüãåëüì I, ÿêèé ïåðåáóâàâ íà âіäïî÷èíêó â Åìñі, âіäìîâèâñÿ äàòè òàêі
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ãàðàíòії і íå ïðèéíÿâ ôðàíöóçüêîãî ïîñëà, ÿêèé ç’ÿâëÿâñÿ äî íüîãî äâі÷і.
Çãîäîì ïåðåãîâîðè ïîíîâèëèñÿ, і Âіëüãåëüì I ïіäòâåðäèâ áåççàïåðå÷íó âіäìîâó Ëåîïîëüäà âіä іñïàíñüêîãî ïðåñòîëó. Ïðî öå Áіñìàðê îòðèìàâ äåïåøó
(òåðìіíîâå ïîâіäîìëåííÿ), ñêëàäåíó â ïðèìèðåííèõ òîíàõ. Àëå ïðóññüêîìó
êàíöëåðîâі ïîòðіáíà áóëà âіéíà, ó ïåðåìîæíîìó çàâåðøåííі ÿêîї âіí íå
ñóìíіâàâñÿ. Іç öієþ ìåòîþ Áіñìàðê îïðèëþäíèâ Åìñüêó äåïåøó, âèêðåñëèâøè ç íåї âñі ïðèìèðåííі ôðàçè ùîäî äîñÿãíóòîãî êîìïðîìіñó.
Ãîëîâíèé àêöåíò ó îïóáëіêîâàíîìó òåêñòі áóëî çðîáëåíî íà ôðàçі: «Éîãî
Âåëè÷íіñòü âіäìîâèâñÿ ïðèéíÿòè ôðàíöóçüêîãî ïîñëà і âåëіâ ïåðåäàòè, ùî
áіëüøå íі÷îãî íå ìàє ïîâіäîìèòè éîìó». Ðîçðàõóíêè Áіñìàðêà âèïðàâäàëèñÿ: ôðàíöóçüêèé óðÿä ñïðèéíÿâ îïóáëіêîâàíó äåïåøó ÿê îáðàçó.
ßê öåé â÷èíîê õàðàêòåðèçóє Áіñìàðêà?

2. Франко-прусська війна
19 ëèïíÿ 1870 ð. Ôðàíöіÿ îãîëîñèëà âіéíó Íіìå÷÷èíі. Ôðàíöóçè áóëè
ïіäãîòîâëåíі äî âіéíè íàáàãàòî ãіðøå îá’єäíàíèõ íіìåöüêèõ âіéñüê. Áîíàïàðòèñòè, ÿêі ñïîäіâàëèñÿ íà ëåãêó é øâèäêó ïåðåìîãó, íå ñòâîðèëè єäèíîãî êîìàíäóâàííÿ і íå çàáåçïå÷èëè âіéñüêà íàâіòü íàéíåîáõіäíіøèì.
Ïðèêîðäîííі ôîðòåöі çàñòàðіëè, àðòèëåðіÿ áóëà îçáðîєíà ùå áðîíçîâèìè
ãàðìàòàìè, òîäі ÿê íіìåöüêà – çàëіçíèìè. Ôðàíöóçüêà àðìіÿ íàðàõîâóâàëà 250 òèñ. ñîëäàòіâ, à íіìåöüêà – 400 òèñ.
Ó ïðèêîðäîííèõ áîÿõ іíіöіàòèâó çàõîïèëè íіìåöüêі âіéñüêà, ïðèìóøóþ÷è ôðàíöóçüêі іç ñàìîãî ïî÷àòêó âіéíè çàéíÿòè îáîðîííі ïîçèöії. Ôðàíöóçè
ïðîãðàëè òðè áèòâè: áіëÿ Âåéñåíáóðãà, Ôîðáàõà, ó Ôðåøâіëëåðі. 6 ñåðïíÿ
1870 ð. ïðóññüêà àðìіÿ âñòóïèëà äî Ëîòàðèíãії. Ôðàíöóçüêі âіéñüêà áóëè

Полонений Наполеон ІІІ розмовляє з Бісмарком після битви біля Седана.
Художник В. Кампгаузен
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ðîçêîëîòі íà äâà óãðóïîâàííÿ: ÷àñòèíà çíàéøëà
óêðèòòÿ â ôîðòåöі Ìåö, äå її íåçàáàðîì öіëêîì
îòî÷èëè ñèëè ïðîòèâíèêà, äðóãà ÷àñòèíà íà ÷îëі
ç іìïåðàòîðîì Íàïîëåîíîì ІІІ âіäіéøëà äî Ñåäàíà, äå ôðàíöóçè çàçíàëè ïîðàçêè.
Íå ìàþ÷è äîñòàòíіõ âіäîìîñòåé ïðî âîðîãà,
âіéñüêà ñòàëè íà êîðîòêèé âіäïî÷èíîê ó íèçüêіé óëîãîâèíі áіëÿ Ñåäàíà. Êîìàíäóâàííÿ ïðîòèâíèêà ñêîðèñòàëîñÿ іç öüîãî ïðîðàõóíêó: óñі
âèñî÷èíè íàâêîëî Ñåäàíà øâèäêî çàéíÿëè íіìöі, їõíÿ àðòèëåðіÿ ïî÷àëà îáñòðіëþâàòè îòî÷åíі
âіéñüêà. Ôðàíöóçüêі ñîëäàòè áèëèñÿ ìóæíüî,
àëå ïðîðâàòèñÿ íå çìîãëè. 2 âåðåñíÿ 1870 ð.
Íàïîëåîí III íàêàçàâ ïіäíÿòè áіëèé ïðàïîð.
Ïîíàä 80 òèñ. ôðàíöóçüêèõ ñîëäàòіâ і îôіöåðіâ
íà ÷îëі ç іìïåðàòîðîì çäàëèñÿ íà ìèëіñòü ïåðåìîæöіâ.

Луї Жюль Трошю

Ïîìіðêóéòå, ÿê ôðàíöóçè ñïðèéíÿëè íîâèíó ïðî ïîäії áіëÿ Ñåäàíà.

3. Третя республіка
Çâіñòêà ïðî êàòàñòðîôó áіëÿ Ñåäàíà âèêëèêàëà â Ïàðèæі âñåíàðîäíå
îáóðåííÿ. 4 âåðåñíÿ 1870 ð. òèñÿ÷і ïàðèæàí âèéøëè íà äåìîíñòðàöії, äîìàãàþ÷èñü ïîçáàâëåííÿ âëàäè Íàïîëåîíà. Íà âèìîãó ïîâñòàëèõ Ôðàíöіþ
áóëî ïðîãîëîøåíî ðåñïóáëіêîþ, ïîêëàäåíî êðàé âëàäі áîíàïàðòèñòіâ,
çðóéíîâàíî ðåæèì Äðóãîї іìïåðії. Ó õîäі ðåâîëþöії ñòâîðåíî òèì÷àñîâèé
óðÿä – óðÿä Íàöіîíàëüíîї îáîðîíè íà ÷îëі ç ãåíåðàëîì Òðîøþ. Ó ïåðøîìó
çâåðíåííі äî íàðîäó óðÿä çàÿâèâ ïðî íàìіð ïðîäîâæóâàòè âіéíó, âіäñòîþâàòè òåðèòîðіàëüíó öіëіñíіñòü Ôðàíöії. Òà âіí íå âæèâ øâèäêèõ і äіéîâèõ
çàõîäіâ, ùîá îðãàíіçóâàòè îïіð çàãàðáíèêàì, õî÷à ìàâ ó ñâîєìó ðîçïîðÿäæåííі ÷èìàëî âіéñüê і çíà÷íó êіëüêіñòü ïàòðіîòіâ-äîáðîâîëüöіâ. Áіëüøіñòü â óðÿäі íàìàãàëàñÿ ÿêíàéøâèäøå óêëàñòè ìèð іç ïðîòèâíèêîì.
Ñêîðèñòàâøèñü іç öüîãî, íіìåöüêі âіéñüêà ïðîñóâàëèñÿ â ãëèá Ôðàíöії.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі âåðåñíÿ âîíè îòî÷èëè Ïàðèæ 230-òèñÿ÷íîþ àðìієþ òà
ðîçïî÷àëè éîãî îáëîãó.

Свідок подій, французький письменник Е. Золя в романі «Розгром» змалював
Париж тих днів: «Крамниці більше не відкривалися. Перехожих було обмаль, на
безлюдних вулицях зникли коляски. Парижани з’їли сорок тисяч коней, дійшли до
того, що платили великі гроші за собак, котів і пацюків... їли хліб із рису та вівса,
темний, липкий хліб і, щоб отримати встановлену норму – триста грамів, біля
пекарень стояли безкінечні черги. Героїчна злиденність великого міста, яке не бажало здаватися!».

Ç íàñòàííÿì õîëîäíîї çèìè ëþäè, êðіì ãîëîäó, ñòðàæäàëè ùå é âіä ìîðîçіâ. Ïî ñóòі, óñå ÷îëîâі÷å íàñåëåííÿ, çäàòíå òðèìàòè çáðîþ, ñòàëî íà
çàõèñò ñòîëèöі. Îáóðåííÿ íàðîäíèõ ìàñ òèì, ùî óðÿä íå õîòіâ îðãàíіçóâà139
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òè îïіð çàãàðáíèêàì, çàáåçïå÷èòè ïіäâåçåííÿ é ñïðàâåäëèâèé ðîçïîäіë
ïðîäîâîëüñòâà é ïàëèâà, çðîñòàëî. Íå ðàç íàðîäíі çàâîðóøåííÿ íàáèðàëè
ôîðìè çáðîéíèõ âèñòóïіâ і ñïðîá ïîâàëèòè óðÿä Íàöіîíàëüíîї îáîðîíè.
Ïðèäóøèâøè òàêі âèñòóïè, óðÿä íàìàãàâñÿ çìіöíèòè ñâîї ïîçèöії çìîâîþ
ç àãðåñîðîì.
Ó ëèñòîïàäі ôðàíöóçüêèé óðÿä ðîçïî÷àâ
ïåðåãîâîðè ïðî ïåðåìèð’ÿ. Âîíî áóëî óêëàäåíî íàïðèêіíöі ñі÷íÿ 1871 ð. Ïåðåìèð’ÿ áóëî
âèêîðèñòàíî äëÿ ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ äî Íàöіîíàëüíèõ çáîðіâ, ÿêі âіäáóëèñÿ 8 ëþòîãî, à 13 ëþòîãî Íàöіîíàëüíі çáîðè ðîçïî÷àëè ñâîþ ðîáîòó.
Âîíè ñôîðìóâàëè óðÿä, ÿêèé î÷îëèâ À. Òüєð.
Óðÿä Íàöіîíàëüíîї îáîðîíè áóëî âіäïðàâëåíî
ó âіäñòàâêó.
Îòðèìàâøè âіä Íàöіîíàëüíèõ çáîðіâ ïîâíîâàæåííÿ, Òüєð 26 ëþòîãî 1871 ð. ïіäïèñàâ ç
Áіñìàðêîì ó Ôðàíêôóðòі-íà-Ìàéíі ïîïåðåäíі
óìîâè ìèðíîãî äîãîâîðó. Ïðàâëÿ÷і êîëà Ôðàíöії ïîãîäèëèñÿ âіääàòè Íіìå÷÷èíі Åëüçàñ і
Портрет Адольфа Тьєра.
Художник Л. Баскет
Ñõіäíó Ëîòàðèíãіþ, ñïëàòèòè 5 ìëðä ôðàíêіâ,
140

Розділ ІІІ

ïðè÷îìó äî ñïëàòè їõ çíà÷íà ÷àñòèíà êðàїíè ëèøàëàñÿ îêóïîâàíîþ íіìåöüêèìè âіéñüêàìè. Îñòàòî÷íî ìèðíèé äîãîâіð áóëî ïіäïèñàíî 10 òðàâíÿ 1871 ð. Ôðàíêî-ïðóññüêà âіéíà çàêіí÷èëàñÿ ïåðåìîãîþ Ïðóññії.
×è çìіíèâñÿ õàðàêòåð âіéíè äëÿ Ôðàíöії і Íіìå÷÷èíè ïіñëÿ ïðîãîëîøåííÿ ðåñïóáëіêè ó Ôðàíöії? Ñâîþ âіäïîâіäü àðãóìåíòóéòå.

4. Паризька комуна
Óðÿä Òüєðà, ïîñèëàþ÷èñü íà çàêіí÷åííÿ âіéíè, ïðèïèíèâ ñïëà÷óâàòè
óòðèìàííÿ íàöіîíàëüíèì ãâàðäіéöÿì і âèäàâ íàêàç ïðî їõíє ðîççáðîєííÿ,
ñêàñóâàâ âіäñòðî÷åííÿ çà âíåñåííÿ êâàðòèðíîї ïëàòè, çàáîðîíèâ äåìîêðàòè÷íі
ãàçåòè òà ðîçïî÷àâ àðåøòè â Íàöіîíàëüíіé ãâàðäії. Öå ïðèçâåëî äî ñòèõіéíîãî
ïîâñòàííÿ 18 áåðåçíÿ 1871 ð., ó ðåçóëüòàòі ÿêîãî äî âëàäè â Ïàðèæі ïðèéøîâ
Öåíòðàëüíèé êîìіòåò Íàöіîíàëüíîї ãâàðäії. Óðÿä Òüєðà ïåðåáðàâñÿ äî Âåðñàëÿ. Ïіñëÿ ñòîëè÷íèõ ïîäіé ïîâñòàííÿ âèáóõíóëè â Ëіîíі, Òóëóçі, Ìàðñåëі
òà іíøèõ ìіñòàõ.
26 áåðåçíÿ 1871 ð. áóëî ïðîâåäåíî âèáîðè äî Ðàäè Ïàðèçüêîї êîìóíè –
îðãàíó âëàäè ïîâñòàëèõ. Áóëî îáðàíî 86 äåïóòàòіâ, ÿêі ïî÷àëè ïðàöþâàòè
â äåâ’ÿòè êîìіñіÿõ: âіéñüêîâіé, âíóòðіøíіõ ñïðàâ і ãðîìàäñüêîї áåçïåêè,
çîâíіøíіõ âіäíîñèí, ñóäîâіé, ôіíàíñîâіé, ïðàöі é îáìіíó, õàð÷óâàííÿ,
îñâіòè òà ãðîìàäñüêèõ ñëóæá. Âèùèì îðãàíîì áóëà âèêîíàâ÷à êîìіñіÿ, äî
ñêëàäó ÿêîї óâіéøëî ïî îäíіé îñîáі âіä êîæíîї ç äåâ’ÿòè êîìіñіé. Íà áàçі
öієї êîìіñії 7 òðàâíÿ áóëî ñòâîðåíî Êîìіòåò ãðîìàäñüêîãî ïîðÿòóíêó.
Íàñòóïíîãî äíÿ ïіñëÿ ñâîãî ïðîãîëîøåííÿ Êîìóíà îãîëîñèëà ñêàñóâàííÿ
âñіõ íàêàçіâ âåðñàëüñüêîãî óðÿäó. Áóëî ââåäåíî âèáîðíіñòü óñіõ ïîñàä, çáіëüøåíî ìіíіìàëüíèé ðîçìіð çàðïëàòè äðіáíèì ñëóæáîâöÿì òà її ìàêñèìóì.

Барикади Паризької комуни 1871 р.

141
141
1

Розділ ІІІ

Мерія Парижа після пожежі 1871 р.

Çà ïåðіîä 18–28 áåðåçíÿ 1871 ð. áóëî çíÿòî îáëîãîâèé ñòàí ó Ïàðèæі,
ñêàñîâàíî âіéñüêîâі ñóäè, ÷àñòèíè ïîñòіéíîї àðìії ðîçïóùåíî, ëіêâіäîâàíî
ïîëіöіþ. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó áóëî ïîêëàäåíî íà çàãîíè Íàöіîíàëüíîї ãâàðäії.
Ó Äåêëàðàöії äî ôðàíöóçüêîãî íàðîäó, îïóáëіêîâàíіé 19 êâіòíÿ 1871 ð.,
Ðàäà Êîìóíè âіäñòîþâàëà ïðàâî íà àâòîíîìíå (ñàìîñòіéíå, íåçàëåæíå)
óïðàâëіííÿ Ïàðèæà і ââàæàëà, ùî òàêà àâòîíîìіÿ ìàє ïîøèðþâàòèñü íà
âñі ìіñöåâîñòі Ôðàíöії. Ïðèíöèïîì âіëüíîãî êîìóíàëüíîãî óïðàâëіííÿ Äåêëàðàöіÿ âèçíàâàëà ïîñòіéíó ó÷àñòü ãðîìàäÿí ó ñïðàâàõ Êîìóíè, à òîìó
âîíà òóðáóâàëàñÿ ïðî ðåàëüíå êîðèñòóâàííÿ ïðàâîì çáîðіâ і äðóêó. Òàêèì
÷èíîì, Ïàðèçüêà êîìóíà áóëà àäìіíіñòðàòèâíîþ îäèíèöåþ (êîìóíîþ), ó
ÿêіé áóëî ðåàëіçîâàíî ïðèíöèï ñàìîóïðàâëіííÿ íàðîäó.
Áóäó÷è ñîöіàëіñòàìè çà ñâîїìè ïîãëÿäàìè, êîìóíàðè íàñàäæóâàëè ñîöіàëіñòè÷íó іäåîëîãіþ ñåðåä íàñåëåííÿ. Âîíè âіðèëè, ùî їõíі äії «îíîâëÿòü ñâіò», ùî ñàìå Ôðàíöіÿ âòîðóє ëþäñòâó øëÿõ äî ñâіòëîãî ìàéáóòíüîãî. Òîìó íå äèâíî, ùî â äіÿëüíîñòі Êîìóíè áðàëî àêòèâíó ó÷àñòü áàãàòî
іíîçåìíèõ ðåâîëþöіîíåðіâ, íàïðèêëàä óãîðñüêèé ðîáіòíèê Ëåî Ôðàíêåëü,
ïîëÿê ßðîñëàâ Äîìáðîâñüêèé òà іíøі.
Ç’ÿñóéòå ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ Ïàðèçüêîї êîìóíè.

Çãîäîì ç äîïîìîãîþ âіðíèõ óðÿäîâі âіéñüêîâèõ ÷àñòèí Òüєð ðîçãðîìèâ
ïîâñòàííÿ â Ëіîíі, Ìàðñåëі, Òóëóçі. Éîìó äîïîìіã Áіñìàðê: âіí ïîâåðíóâ
÷àñòèíó âіéñüêîâîïîëîíåíèõ, äîçâîëèâ çáіëüøèòè ðåãóëÿðíі âіéñüêà äî
130 òèñ. Íà ÷åðçі áóâ Ïàðèæ. 2 êâіòíÿ âåðñàëüöі ðîçïî÷àëè íàñòóï íà
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ñòîëèöþ, ó òðàâíі îòî÷èëè її ç òðüîõ áîêіâ, à 21 òðàâíÿ âäåðëèñÿ äî ìіñòà.
Ðîçãîðíóëèñÿ çàïåêëі áîї íà âóëèöÿõ і ìàéäàíàõ.
Óâіéøîâøè â ìіñòî, óðÿäîâі âіéñüêà â÷èíèëè «êðèâàâèé òèæäåíü»
(21–28 òðàâíÿ). Êîìóíàðіâ âèòіñíÿëè ç êîæíîї áàðèêàäè, âóëèöі, áóäèíêó. Ùîá çóïèíèòè ïðîñóâàííÿ âåðñàëüöіâ, ïîâñòàëі ïî÷àëè ïіäïàëþâàòè
áóäіâëі. Óíàñëіäîê ïîæåæ, ùî âèíèêëè, çãîðіëè ìіñüêà ðàòóøà, ìіíіñòåðñòâî ôіíàíñіâ, áàãàòî іíøèõ ãðîìàäñüêèõ і ïðèâàòíèõ ïîìåøêàíü. Æîðñòîêіñòü îäíèõ ïîðîäæóâàëà ïîäіáíі äії ç áîêó іíøèõ. Óñïіõ óðÿäîâèõ
÷àñòèí ñóïðîâîäæóâàâñÿ áåçæàëіñíèì íèùåííÿì ïîâñòàëèõ. Âåðñàëüöі
ðîçñòðіëþâàëè âñіõ ïîëîíåíèõ, ó òîìó ÷èñëі æіíîê і äіòåé. Ïîíàä äâàäöÿòü òðèáóíàëіâ óäåíü і âíî÷і âèíîñèëè çâèíóâà÷óâàëüíі âèðîêè. Êіëüêіñòü æåðòâ ïåðåâèùèëà 100 òèñ. Ïіä âðàæåííÿì âіä ïåðåæèòîãî âëіòêó
1871 ð. ÷ëåí Ðàäè Êîìóíè Å. Ïîòüє íàïèñàâ âіðø «Іíòåðíàöіîíàë», ÿêèé
íåçàáàðîì ñòàâ ãіìíîì ñîöіàëіñòіâ. Ïàðèçüêà êîìóíà, ùî ïðîіñíóâàëà
72 äíі, çàâåðøèëà ìàéæå ñòîðі÷÷ÿ ôðàíöóçüêèõ ðåâîëþöіé, ÿêå ðîçïî÷àëà Ôðàíöóçüêà ðåâîëþöіÿ 1789–1799 ðð. Âîíà ùå ðàç äîâåëà ïîòðåáó
ïîëіòè÷íîãî êîìïðîìіñó ìіæ óðÿäîì і íàðîäîì.

Паризька комуна – складне історичне явище. Її дійсна сутність залишилась незрозумілою для більшості сучасників. Дехто з них убачав у революційних подіях у
Франції березня–травня 1871 р. продовження і завершення Французької революції кінця XVIII ст. Інші розглядали Комуну 1871 р. як відродження середньовічних
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міських комун. Деякі вважали її першим кроком до заміни великої централізованої
держави дрібними самоврядними громадами. Були й такі публіцисти та соціологи,
які стверджували, що революція 1871 р. у Франції прагнула ліквідації будь-якої
державної влади, повного безвладдя.
ßêó ç íàâåäåíèõ òî÷îê çîðó âè ïîäіëÿєòå? Ïîÿñíіòü ÷îìó. Âèñëîâòå ñâîє áà÷åííÿ öієї ïðîáëåìè. Äîáåðіòü ôàêòè íà ïіäòâåðäæåííÿ ñâîїõ ðîçäóìіâ.

5. Радикали при владі. Ж. Клемансо
Êðàїíà æèëà çà Êîíñòèòóöієþ, óõâàëåíîþ 1875 ð., ÿê ïàðëàìåíòñüêà
Òðåòÿ ðåñïóáëіêà. Ãëàâîþ äåðæàâè áóâ ïðåçèäåíò. Âіí îáèðàâñÿ àáñîëþòíîþ áіëüøіñòþ Íàöіîíàëüíèõ çáîðіâ ñòðîêîì íà ñіì ðîêіâ і ìіã áóòè ïåðåîáðàíèé íà áóäü-ÿêèé íîâèé òåðìіí. Êîíñòèòóöіÿ íàäàâàëà éîìó ïðàâî
êîìàíäóâàòè àðìієþ і ðîçïóñêàòè ïàðëàìåíò.
Ïàðëàìåíò ñêëàäàâñÿ ç äâîõ ïàëàò: âåðõíüîї (Ñåíàòó) і íèæíüîї (Ïàëàòè äåïóòàòіâ). Äî âåðõíüîї âõîäèëè 300 ñåíàòîðіâ (225 ç ÿêèõ ïðèçíà÷àëèñü íà 9 ðîêіâ, à іíøі – äîâі÷íî ñàìèìè ñåíàòîðàìè). Ïàëàòà äåïóòàòіâ
îáèðàëàñÿ íà îñíîâі çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà. Ðàäà ìіíіñòðіâ ïðèçíà÷àëàñÿ ïðåçèäåíòîì, àëå áóëà ïіäçâіòíîþ ïàðëàìåíòó, õî÷à óðÿäîâі àêòè
ìàëè іíîäі âèùó ñèëó âіä çàêîíіâ, óõâàëåíèõ ïàðëàìåíòîì. Ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðàêòè÷íî íå іñíóâàëî. Çãіäíî іç çàêîíàìè 1876–1882 ðð.,
ïîñàäè ìåðіâ ñòàëè âèáîðíèìè. Ðåàëüíà âëàäà â äåïàðòàìåíòàõ íàëåæàëà
ïðåôåêòàì, ïðèçíà÷åíèì óðÿäîì.
Êåðіâíèêè Òðåòüîї ðåñïóáëіêè ââàæàëè ñåáå ïðîäîâæóâà÷àìè ñïðàâè
Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії. Òîìó ñâîїì ïðàïîðîì Òðåòÿ ðåñïóáëіêà çàòâåðäèëà
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òðèêîëüîðîâèé ïðàïîð, à ãіìíîì – «Ìàðñåëüєçó».
14 ëèïíÿ áóëî ïðîãîëîøåíî íàöіîíàëüíèì
ñâÿòîì – Äíåì âçÿòòÿ Áàñòèëії.
Íàïðèêіíöі XIX ñò. ó ïîëіòè÷íîìó æèòòі
êðàїíè òî÷èëàñÿ áîðîòüáà ìіæ ìîíàðõіñòàìè
òà ðåñïóáëіêàíöÿìè. Ç ïî÷àòêîì XX ñò. öåíòðàëüíèì ïèòàííÿì ïîñòàëà áîðîòüáà ìіæ
ïîìіðêîâàíèìè ðåñïóáëіêàíöÿìè (ïðàâèìè)
òà ðàäèêàëàìè (ëіâèìè).
Ïàðòіþ ðàäèêàëіâ áóëî ñòâîðåíî â 1881 ð.
Її ëіäåðîì áóâ Æîðæ Êëåìàíñî (1841–1929) ç
äèíàñòії ëіêàðіâ, ñàì ëіêàð çà ôàõîì. Ðîçóì,
áóðõëèâèé òåìïåðàìåíò, ìèñòåöòâî îðàòîðà
ñïðèÿëè òîìó, ùî Æ. Êëåìàíñî ñòàâ ïîëіòèêîì, à Ïàðòіÿ ðàäèêàëіâ, ÿêó âіí î÷îëþâàâ,
áóëà ïîïóëÿðíîþ ñåðåä ìіñüêîї áóðæóàçії òà
Жорж Клемансо
ñåëÿíñòâà. Її ïðîãðàìíèìè öіëÿìè áóëè çàõèñò
ðåñïóáëіêàíñüêîãî óñòðîþ, ïðèâàòíîї âëàñíîñòі, áîðîòüáà ïðîòè âïëèâó
öåðêâè, âèìîãà íàöіîíàëіçàöії âåëèêèõ ìîíîïîëіé, óâåäåííÿ ïðîãðåñèâíîãî
ïîäàòêó íà ïðèáóòêè.

«Схожі події відбувалися за всіх урядів, і ніхто не спроможний запобігти їм...
Нехай же Палата депутатів висловиться, засуджує вона цю політику чи визнає, що
Н
заради успіху майбутніх соціальних перетворень ми зобов’язані вести боротьбу
проти всіх революціонерів, які добиваються безладдя та насильства; нехай Палата
скаже, чи згодна вона захищати разом з нами законність і порядок в ім’я реформ
та проти революції», – заявив Ж. Клемансо, виступаючи в парламенті у травні
1908 р.
ßêі ïðîãðàìíі öіëі Ïàðòії ðàäèêàëіâ âіäîáðàæàëà òàêà ïîçèöіÿ її ëіäåðà?

ßñêðàâèì ïðèêëàäîì çðîùóâàííÿ äåðæàâíîãî àïàðàòó òà іíòåðåñіâ êàïіòàëó є ñïðàâà, ùî îòðèìàëà íàçâó «Ïàíàìà».
Ç іíіöіàòèâè ôðàíöóçüêîãî іíæåíåðà Ô. Ëåññåïñà íà ïî÷àòêó 1880-õ ðîêіâ äëÿ áóäіâíèöòâà Ñóåöüêîãî êàíàëó áóëî ñòâîðåíî àêöіîíåðíå òîâàðèñòâî. Çíà÷íà êіëüêіñòü ôðàíöóçіâ, ïîâіðèâøè â óñïіõ ñïðàâè, ïðèäáàëà
àêöії òîâàðèñòâà. Áóäіâíèöòâî âèÿâèëîñÿ òðèâàëèì, і â 1888 ð. êîìïàíіÿ
îãîëîñèëà ïðî ñâîє áàíêðóòñòâî. Òèñÿ÷і àêöіîíåðіâ óòðàòèëè âêëàäè, òîäі
ÿê êåðіâíèöòâî êîìïàíії âèòðàòèëî íà áóäіâíèöòâî êàíàëó ëèøå 50 % çіáðàíèõ êîøòіâ. Іíøó ÷àñòèíó êîøòіâ, ÿê çãîäîì ç’ÿñóâàëîñÿ, áóëî âèòðà÷åíî íà ïіäêóï ïîñàäîâèõ îñіá: 150 äåïóòàòіâ ïàðëàìåíòó, ðåäàêòîðіâ ãàçåò, äåðæàâíèõ ÷èíîâíèêіâ, ùî äîçâîëèëè âèïóñê äîäàòêîâèõ àêöіé. Àëå
íåçâàæàþ÷è íà âåëèêèé ïîãîëîñ, áіëüøіñòü äåïóòàòіâ, ïðè÷åòíèõ äî àôåðè, áóëî âèïðàâäàíî. Öіêàâèì є é òîé ôàêò, ùî âòÿãíóòèìè â àôåðó áóëè
і ïðåäñòàâíèêè ðіçíèõ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé âіä ðàäèêàëіâ äî ìîíàðõіñòіâ.
×îìó ñëîâî «Ïàíàìà» ñòàëî ñèíîíіìîì øàõðàéñòâà, õàáàðíèöòâà, ïðîäàæíîñòі ïîëіòè÷íèõ äіÿ÷іâ òà óðÿäîâöіâ?
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Çíà÷íó ðîëü ó ïîëіòè÷íîìó æèòòі Ôðàíöії
âіäіãðàâàëà ñîöіàëіñòè÷íà ïàðòіÿ, ÿêà ç êіíöÿ
XIÕ ñò. áóëà òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç ðîáіòíè÷èì ðóõîì і ìàëà äîñèòü çíà÷íó ôðàêöіþ â ïàðëàìåíòі. Ïîðÿä ç ðåâîëþöіéíèìè òà ñîöіàëіñòè÷íèìè òðàäèöіÿìè ó Ôðàíöії іñíóâàëè é ñòіéêі
ìîíàðõі÷íі òà êëåðèêàëüíі (âіä ëàò. – «öåðêîâíі») òðàäèöії. 1905 ð. ôðàíöóçüêі ìîíàðõіñòè îðãàíіçóâàëè ñâîþ ïîëіòè÷íó îðãàíіçàöіþ «Ôðàíöóçüêà äіÿ». Її ãîëîâíèì ãàñëîì
áóëî «Ãåòü ðåñïóáëіêó! Õàé æèâå Ôðàíöіÿ!
Õàé æèâå êîðîëü!».
Ùå îäíієþ îñîáëèâіñòþ ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ
êðàїíè áóëà áàãàòîïàðòіéíіñòü. Íà ïî÷àòêó
Еміль Комб
XX ñò. ó ôðàíöóçüêîìó ïàðëàìåíòі áóëî ïðåäñòàâëåíî áëèçüêî äåñÿòêà ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé òà ãðóï, àëå æîäíà íå ìàëà
áіëüøîñòі, òîìó íå ìîãëà ñôîðìóâàòè óðÿä. Òіëüêè îá’єäíàâøèñü, âîíè ìîãëè
ñôîðìóâàòè êîàëіöіéíèé óðÿä. Çà äâàäöÿòü ðîêіâ (1878–1898) ó Òðåòіé ðåñïóáëіöі çìіíèëîñÿ 25 óðÿäîâèõ êàáіíåòіâ. Ïðàêòè÷íî êîæåí óðÿä ïðè âëàäі
ïåðåáóâàâ 9–10 ìіñÿöіâ.
Ñõàðàêòåðèçóéòå ïîëіòè÷íó ñèñòåìó Ôðàíöії êіíöÿ ÕІÕ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.

Íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ 1902 ð. ïåðåìîãó çäîáóâ áëîê ëіâèõ ñèë,
ÿêèé îá’єäíàâ ðàäèêàëіâ òà ñîöіàëіñòіâ. Ãëàâîþ óðÿäó ëіâîãî áëîêó ñòàâ îäèí
ç âèäàòíèõ ôðàíöóçüêèõ ïîëіòèêіâ òà äіÿ÷іâ ðàäèêàëüíîї ïàðòії Åìіëü Êîìá.
Ñàìå іç öüîãî ÷àñó é äî ïî÷àòêó Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè ðàäèêàëè âіäіãðàâàëè
ïðîâіäíó ðîëü â óñіõ óðÿäàõ. Їõíÿ ïîëіòèêà áóëà ñïðÿìîâàíà íà äåìîêðàòèçàöіþ ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ â êðàїíі: öåðêâó âіäîêðåìëåíî âіä äåðæàâè, à
øêîëó – âіä öåðêâè, ñêàñîâàíî âèêëàäàííÿ òåîëîãії ó øêîëàõ, ïðîãîëîøåíî
ñâîáîäó ñîâіñòі, ñëîâà òà ðіâíіñòü óñіõ êóëüòіâ. Ââåäåíî Çàêîí «Ïðî ðîáіòíè÷і òà ñåëÿíñüêі ïåíñії», ÿêèé çàïðîâàäæóâàâ ïåíñії іç 65-ðі÷íîãî âіêó.
Òàêèì ÷èíîì, íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò. ó Ôðàíöії îñòàòî÷íî
óòâåðäèâñÿ ðåñïóáëіêàíñüêèé óñòðіé іç ñèëüíîþ âëàäîþ Êàáіíåòó ìіíіñòðіâ.
Ñïðîáè ìîíàðõіñòіâ âіäíîâèòè ìîíàðõі÷íі ôîðìè ïðàâëіííÿ çàçíàëè íåâäà÷.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Що відбулося раніше: початок франко-прусської війни чи Паризької комуни?

2.

Ельзас, Лотарингія, Седан, Франкфурт-на-Майні. Що об’єднує ці історикогеографічні назви?

3.

Бісмарк і Наполеон III. З’ясуйте, що об’єднує їх, робить людьми однієї епохи.

4.

Чи можна вважати події, що розпочалися в Парижі 18 березня 1871 р.: а) революцією; б) громадянською війною? Свій вибір поясніть.

5.

Схарактеризуйте зовнішню та внутрішню політику Третьої республіки.
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§17. НІМЕЦЬКА ІМПЕРІЯ
1. Канцлер Отто фон Бісмарк
Ïåðåìîãà ó ôðàíêî-ïðóññüêіé âіéíі çàâåðøèëà òðèâàëèé ïðîöåñ îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè.
1871 ð. ó Äçåðêàëüíіé çàëі Âåðñàëüñüêîãî ïàëàöó áóëî ïðîãîëîøåíî
Íіìåöüêó іìïåðіþ. 18 ñі÷íÿ 1871 ð. ïðóññüêèé êîðîëü Âіëüãåëüì І ñòàâ
іìïåðàòîðîì Íіìå÷÷èíè. À 16 êâіòíÿ 1871 ð. íàáóëà ÷èííîñòі Êîíñòèòóöіÿ
іìïåðії, ÿêà ñïðèÿëà çàâåðøåííþ ïðîöåñó ñòàíîâëåííÿ öіëіñíîї äåðæàâè
ÿê ç ïîëіòè÷íîãî, òàê і ç åêîíîìі÷íîãî ïîãëÿäó.
Çãіäíî ç Êîíñòèòóöієþ, âèùà âëàäà â äåðæàâі íàëåæàëà іìïåðàòîðîâі
(êàéçåðó), ÿêèì ìіã áóòè ëèøå ïðóññüêèé êîðîëü. Іìïåðàòîð î÷îëþâàâ
іìïåðñüêі âіéñüêà; çäіéñíþâàâ çàãàëüíå óïðàâëіííÿ êðàїíîþ; ñêëèêàâ àáî
äîñòðîêîâî ðîçïóñêàâ îáèäâі ïàëàòè ïàðëàìåíòó; ïðèçíà÷àâ ðåéõñêàíöëåðà, âèùèõ ÷èíîâíèêіâ òà îôіöåðіâ; âіí ìàâ âåëèêі ïðàâà â ãàëóçі çîâíіøíіõ çâ’ÿçêіâ. Êàíöëåð áóâ ãëàâîþ іìïåðñüêîãî àäìіíіñòðàòèâíîãî àïàðàòó.
Ôåäåðàëüíèõ ìіíіñòðіâ íå áóëî, іñíóâàëè ëèøå êåðіâíèêè іìïåðñüêèõ âіäîìñòâ – ïіäëåãëі êàíöëåðà.
×îìó îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè âіäáóëîñÿ çáðîéíèì øëÿõîì? ×è іñíóâàâ àëüòåðíàòèâíèé ñïîñіá?

Äëÿ óõâàëåííÿ іìïåðñüêèõ çàêîíіâ ïîòðіáíà áóëà çãîäà Ñîþçíîї ðàäè
(áóíäåñðàòó) і Ïàëàòè äåïóòàòіâ (ðåéõñòàãó). Ïðàâà áóíäåñðàòó áóëè çíà÷íèìè.
Íàâіòü ÿêùî ðîçïóñêàâñÿ ðåéõñòàã, òî öå íå îáîâ’ÿçêîâî îçíà÷àëî ïåðåðâó

Проголошення Німецької імперії. Художник А. Вернер
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â ðîáîòі áóíäåñðàòó. Ãîëîâîþ Ñîþçíîї ðàäè áóâ êàíöëåð іìïåðії – ïðóññüêèé
ìіíіñòð. Ðåéõñòàã îáèðàâñÿ øëÿõîì çàãàëüíèõ âèáîðіâ òàєìíèì ãîëîñóâàííÿì
іç ÷îëîâіêіâ, ÿêі äîñÿãëè 25-ðі÷íîãî âіêó, çà âèíÿòêîì âіéñüêîâèõ.
Ïåðøèì іìïåðàòîðîì Íіìå÷÷èíè áóâ êîðîëü Ïðóññії Âіëüãåëüì І, àëå
ôàêòè÷íî êðàїíîþ óïðîäîâæ 20 ðîêіâ óïðàâëÿâ êàíöëåð Îòòî ôîí Áіñìàðê.

«Монархія та найідеальніший монарх, аби не почати діяти у своєму ідеалізмові на
шкоду суспільству, потребують критики, поява якої допомагає вийти на правильний
шлях, коли загрожує небезпека заблукати… Критика може здійснюватися лише вільною пресою і парламентом у сучасному розумінні. Обидві ці корективи можуть у результаті зловживань пригасити лезо свого впливу або навіть зовсім втратити. Запобігти чомусь подібному – одне із завдань консервативної політики», – писав Бісмарк.
Ïðîêîìåíòóéòå äóìêó Áіñìàðêà. ×è ïîäіëÿєòå âè її? ßê âîíà õàðàêòåðèçóє
Áіñìàðêà?

Áіñìàðê ïðîâіâ íèçêó ðåôîðì ç îáìåæåííÿ âïëèâó öåðêâè íà ñóñïіëüíîïîëіòè÷íå æèòòÿ â êðàїíі: áóëî ñêàñîâàíî ïðàâî íàãëÿäó öåðêâè çà øêîëîþ
(1872); äóõîâåíñòâó çàáîðîíåíî ïðîâàäèòè ïîëіòè÷íó àãіòàöіþ; ñêàñîâàíî
öåðêîâíó і âïðîâàäæåíî äåðæàâíó ðåєñòðàöіþ øëþáіâ, íàðîäæåíü òà ñìåðòåé. Òàêà ïîëіòèêà äіñòàëà íàçâó «êóëüòóðêàìïô» («áîðîòüáà çà êóëüòóðó»).
Çìіöíþþ÷è ðåæèì іìïåðñüêîї âëàäè, êàíöëåð âіâ äîñèòü ðіøó÷ó áîðîòüáó ïðîòè ïîëіòè÷íîї îïîçèöії, çîêðåìà ïðîòè âïëèâó ñîöіàë-äåìîêðàòії íà ïîëіòè÷íå æèòòÿ; іíіöіþâàâ óõâàëåííÿ «âèêëþ÷íîãî çàêîíó ïðîòè
ñîöіàëіñòіâ», ÿêèé ôàêòè÷íî íà äåñÿòèðі÷÷ÿ çàáîðîíèâ äіÿëüíіñòü ñîöіàëіñòè÷íèõ îðãàíіçàöіé òà âèäàííÿ ðîáіòíè÷èõ ãàçåò.

«Мають заборонятися усі спілки, які ставлять соціал-демократичні й комуністи
ичні цілі та підривають існуючий державний і суспільний лад. Мають заборонятися всі збори… викорінюватися друковані твори, що
служать цим прагненням», – було записано у «винятковому законі» проти соціалістів.

Îäíèì ç íàïðÿìіâ âíóòðіøíüîї ïîëіòèêè
êàíöëåðà Îòòî ôîí Áіñìàðêà ñòàëî çàïðîâàäæåííÿ
ñîöіàëüíèõ ðåôîðì. Áóëî óõâàëåíî çàêîíè ïðî
ñòðàõóâàííÿ â ðàçі òðàâìóâàííÿ íà âèðîáíèöòâі
òà õâîðîáè (1881), ïðî ïåíñіéíå çàáåçïå÷åííÿ â
ñòàðîñòі іç 70 ðîêіâ (1889) òà âíàñëіäîê âòðàòè
ïðàöåçäàòíîñòі; âñòàíîâëåíî 11-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü; çàáîðîíåíî ïðàöþ äіòåé äî 13 ðîêіâ.
Òàêà âíóòðіøíÿ ïîëіòèêà «çàëіçíîãî êàíöëåðà»
çàáåçïå÷èëà ñïіâðîáіòíèöòâî ìіæ þíêåðñòâîì òà
íіìåöüêèìè ïіäïðèєìöÿìè, çàêëàëà îñíîâè
çðîñòàííÿ âіéñüêîâîї ìîãóòíîñòі Íіìå÷÷èíè.
Карикатура на об’єднання
Німеччини Пруссією. 1870-ті роки

Ñõàðàêòåðèçóéòå ðåôîðìè Áіñìàðêà. ßê âîíè
âïëèíóëè íà ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèé ðîçâèòîê
Íіìå÷÷èíè?
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2. Вільгельм II
Ó 1888 ð. ïîìåð іìïåðàòîð Âіëüãåëüì І.
Іìïåðàòîðîì Íіìå÷÷èíè ñòàâ éîãî îíóê Âіëüãåëüì II. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç êóðñîì êàíöëåðà òà áóäó÷è íåâäîâîëåíèì éîãî ïðàãíåííÿì
äî ïîâíîї âëàäè, іìïåðàòîð ïðèìóñèâ Áіñìàðêà ïіòè ó âіäñòàâêó. Çäîáóòòÿ íà âèáîðàõ ó
1890 ð. ñîöіàëіñòàìè 20 % ãîëîñіâ âèáîðöіâ
ïðèñêîðèëî ïàäіííÿ êàíöëåðà. Òîãî ñàìîãî
ðîêó âіí ïіøîâ ó âіäñòàâêó. «Áіñìàðê – ëþäèíà ïðàêòè÷íîãî ðîçóìó і âåëè÷åçíîї ñïðèòíîñòі. Éîãî íàçèâàëè “çàëіçíèì êàíöëåðîì” і
“âåëèêîþ ëþäèíîþ XIX ñò.”», – ñêàçàâ ïðî
íüîãî Ô. Åíãåëüñ.
×è ïîãîäæóєòåñü âè ç õàðàêòåðèñòèêîþ Áіñìàðêà, ÿêó äàâ éîìó Ô. Åíãåëüñ?

Вільгельм ІІ

«Вільгельм II до всього ставився суб’єктивно. Лише особисті аргументи справляли на нього враження. Він хоче навчити інших, але дуже неохоче дозволяє навчати себе. Він не зносить нудьги; важкі, сухі, надто розважливі люди діють йому
на нерви і нічого від нього не можуть дочекатися. Вільгельм II хоче прославлятися,
робити і вирішувати все сам. Те, що він робить сам, на превеликий жаль, частогусто виходить невдало. Він прагне слави, він шанобливий, ревнивий. До того ж,
щоб домогтися від нього впровадження будь-якої ідеї, треба зробити вигляд, що
ідея походить від нього. Вільгельм II був пихатим, він полюбляв дешеву славу.
Він …носив стільки орденів, скільки їх можна було почепити, його самопочуття
ставало кращим, якщо він міг узяти в руку фельдмаршальський жезл або адміральську зорову трубу на борту корабля, яка на воді замінювала фельдмаршальський жезл», – пригадував канцлер Б. Бюлов.
Ïîðіâíÿéòå õàðàêòåðèñòèêè ñó÷àñíèêіâ Áіñìàðêà і Âіëüãåëüìà II.

3. «Світова політика» Вільгельма II

«За життя минулого покоління Німеччина була сільськогосподарською країною,
у якій дві третини населення становили сільські жителі; тепер – це промислова
країна першого рангу», – писав Ф. Енгельс про поїздку до Німеччини в 1893 р.

Íàïðèêіíöі XIX ñò. åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê Íіìå÷÷èíè âіäáóâàâñÿ ïðèñêîðåíèìè òåìïàìè, à â ïåðøі äåñÿòèëіòòÿ XX ñò. âîíà ïî÷àëà âèïåðåäæàòè Âåëèêó Áðèòàíіþ çà îñíîâíèìè åêîíîìі÷íèìè ïîêàçíèêàìè. Îñîáëèâî øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàëèñÿ ïåðåäîâі íà òîé ÷àñ ãàëóçі âèðîáíèöòâà – õіìі÷íà òà åëåêòðîòåõíі÷íà. Ðîçâèòîê àãðàðíîãî ñåêòîðó
âіäáóâàâñÿ çà ðàõóíîê øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ õіìі÷íèõ äîáðèâ òà íîâîї
àãðîòåõíіêè. Âðîæàéíіñòü çåðíîâèõ òà êàðòîïëі çðîñëà âäâі÷і. Øâèäêèìè
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òåìïàìè ðîçâèâàëàñÿ çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ. Ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ íàáóëè é äåÿêі áàíêè Íіìå÷÷èíè. Óïðîäîâæ 1902–1913 ðð. âèâіç êàïіòàëó
çðіñ áіëüøå íіæ óòðè÷і, àëå íіìåöüêі êàïіòàëîâêëàäåííÿ áóëè â÷åòâåðî ìåíøèìè, íіæ áðèòàíñüêі.
ßêі ïîäії òà ïðîöåñè ñïðè÷èíèëè іíäóñòðіàëüíèé
ðîçâèòîê Íіìå÷÷èíè íàïðèêіíöі XIX ñò.?

Ïðîòèðі÷÷ÿ ìіæ Âåëèêîþ Áðèòàíієþ òà Íіìå÷÷èíîþ áóëè ïîìіòíі âæå ç ìîìåíòó ñòâîðåííÿ
Íіìåöüêîї іìïåðії (1871) òà ïіñëÿ її ïåðåìîãè ó
âіéíі ç Ôðàíöієþ. Íіìå÷÷èíà ïî÷àëà ïðåòåíäóâàòè íà ãåãåìîíіþ íà êîíòèíåíòі. Іìïåðàòîð
Âіëüãåëüì II íà ïî÷àòêó 1890-õ ðîêіâ ïðîãîëîñèâ
ïðî îñòàòî÷íèé ïåðåõіä âіä «êîíòèíåíòàëüíîї»
Бісмарк сходить з корабля
ïîëіòèêè Íіìå÷÷èíè äî «ñâіòîâîї ïîëіòèêè».
«Німеччина» під наглядом
Âіí âèìàãàâ, ùîá Íіìåöüêà іìïåðіÿ íå âіäñòàâàëà
кайзера Вільгельма ІІ. Кариâіä іíøèõ âåëèêèõ äåðæàâ ó ñôåðі êîëîíіàëüíîї
катура на відставку Бісмарка
з журналу «Панч». 1890 р.
ïîëіòèêè.
Ïîíÿòòÿ «ñâіòîâà ïîëіòèêà» â íіìåöüêіé іñòîðії ïîâ’ÿçàíå ç іì’ÿì êàíöëåðà Á. Áþëîâà, ÿêèé ó 1897 ð. îáіéíÿâ ïîñò
ñåêðåòàðÿ Ìіíіñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ. Öüîãî ñàìîãî ðîêó, âèñòóïàþ÷è ïåðåä ðåéõñòàãîì, âіí çàÿâèâ: «Ìè áіëüøå íå õî÷åìî çíàõîäèòèñÿ íі â
êîãî â òіíі, ìè âèìàãàєìî âëàñíîãî ìіñöÿ ïіä ñîíöåì». Öþ ôðàçó áóëî âèãîëîøåíî ïіä âïëèâîì ïîòóæíîãî ãðîìàäñüêîãî ðóõó, ÿêèé âèñòóïàâ çà
áóäіâíèöòâî ìîðñüêîãî ôëîòó, âåäåííÿ àêòèâíîї êîëîíіàëüíîї ïîëіòèêè é
ïðàãíóâ çìóñèòè іíøі êðàїíè çâàæàòè íà іíòåðåñè Íіìå÷÷èíè ó ñâіòîâîìó
ìàñøòàáі.
Ó 1884–1885 pp. Íіìå÷÷èíà çàõîïèëà ñâîї ïåðøі êîëîíії. Іç öüîãî ÷àñó
âîíà âèñòóïàє âæå íå òіëüêè ÿê òîðãîâèé êîíêóðåíò Âåëèêîї Áðèòàíії, àëå
і ÿê її ñóïåðíèê ó áîðîòüáі çà ðîçïîäіë ùå âіëüíèõ êîëîíіàëüíèõ òåðèòîðіé.
Äî òîãî æ 1893 ð. Íіìå÷÷èíà îñòàòî÷íî ïåðåêîíàëàñÿ â òîìó, ùî їé íå
âäàñòüñÿ çàëó÷èòè Âåëèêó Áðèòàíіþ äî Òðîїñòîãî ñîþçó. Ñàìå öå і ñòàëî
áåçïîñåðåäíіì ïðèâîäîì äëÿ ïîâîðîòó â íіìåöüêіé ïîëіòèöі ùîäî Âåëèêîї
Áðèòàíії. Óñþäè, äå òіëüêè ìîæëèâî, Íіìå÷÷èíà ïî÷èíàє ïðîòèäіÿòè áðèòàíñüêіé êîëîíіàëüíіé ïîëіòèöі.
Òàêèì ÷èíîì, іç ñåðåäèíè îñòàííüîãî äåñÿòèëіòòÿ XIX ñò. ïåðåä çîâíіøíüîþ ïîëіòèêîþ Íіìå÷÷èíè áóëî ïîñòàâëåíî íîâå çàâäàííÿ – ñòâîðèòè
êîëîíіàëüíó іìïåðіþ і âñòàíîâèòè ñôåðè âïëèâó ó âіäñòàëèõ êðàїíàõ. Öå
ñòàє îñíîâíîþ ñïðàâîþ íіìåöüêèõ ïîëіòèêіâ і ïіäïðèєìöіâ. Àëå Íіìå÷÷èíі
íå çàëèøàëîñÿ íі÷îãî іíøîãî, ÿê ïðåòåíäóâàòè íà êîëîíії òà ñôåðè âïëèâó
іíøèõ äåðæàâ, çîêðåìà é Âåëèêîї Áðèòàíії. Âèõîäÿ÷è іç öüîãî, éøëîñÿ íå
òіëüêè ïðî ðîçïîäіë, àëå é ïðî ïåðåðîçïîäіë ðàíіøå çàõîïëåíèõ òåðèòîðіé.
Âèçíà÷òå íàïðÿìè «ñâіòîâîї ïîëіòèêè» Âіëüãåëüìà II. ×îìó Íіìå÷÷èíà îáðàëà
ñàìå òàêèé çîâíіøíüîïîëіòè÷íèé êóðñ?
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Що відбулося раніше: утворення Німецької імперії чи проголошення курсу
«світової політики»?

2.

Поясніть зміст поняття «культуркампф».

3.

Які події в історії Німеччини пов’язані з Вільгельмом II?

4.

Порівняйте економічний розвиток Великої Британії та Німецької імперії наприкінці XIX – на початку XX ст.

5.

Велика Британія дотримувалася упродовж XIX ст. політики «блискучої ізоляції», а Німецька імперія – «світової політики». Прокоментуйте наведене
твердження.

§18. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
1. Втрата промислової першості
Âіêòîðіàíñüêîþ åïîõîþ ïðèéíÿòî ââàæàòè ïåðіîä ïðàâëіííÿ Âіêòîðії, êîðîëåâè Âåëèêîї Áðèòàíії òà Іðëàíäії, іìïåðàòðèöі Іíäії âіä 1837 äî 1901 ðð.

«У 37-му році, коли королева посіла на престолі… ще ходили поштові карети,
чоловіки носили пишні краватки, голили верхню губу, їли устриці із діжок… жінки не
мали прав на власне майно. У країні панувала чемність. Для нужденних будували
притулки, бідних вішали за зовсім дрібні злочини… Майже два покоління змінилося з того часу, а за цей час – пароплави, залізниці, телеграф, велосипеди, електрика, телефони і ось тепер ці автомобілі…
Змінилися звичаї, змінилися манери… Шістдесят чотири роки охорони власності
створили велику буржуазію, пригладжували, шліфували, підтримували її доти, доки
вона манерами, звичаями, мовою стала мало чим відрізнятися від аристократії», –
писав письменник Дж. Голсуорсі.

Âåëèêà Áðèòàíіÿ áóëà îäíієþ ç íàéáàãàòøèõ і íàéðîçâèíóòіøèõ êðàїí ñâіòó.
Її ãðîøîâà îäèíèöÿ – ôóíò ñòåðëіíãіâ – ñòàëà îñíîâíîþ ñâіòîâîþ âàëþòîþ, à її
ñòîëèöÿ Ëîíäîí – ñâіòîâèì òîðãîâèì öåíòðîì, Àíãëіéñüêèé áàíê – ñâіòîâèì
öåíòðîì ôіíàíñîâèõ óãîä. Âåëèêó Áðèòàíіþ íàçèâàëè «âîëîäàðêîþ ìîðіâ».
Òåìïè ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó öієї êðàїíè ïðîäîâæóâàëè çðîñòàòè, àëå ïîñòóïîâî âíàñëіäîê òåõíі÷íîãî âіäñòàâàííÿ âîíà ïî÷èíàє ïîñòóïàòèñü ó òåìïàõ
åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ÑØÀ òà Íіìå÷÷èíі. Íà ïî÷àòêó XX ñò. Íіìå÷÷èíà
ïåðåãíàëà Âåëèêó Áðèòàíіþ çà âèðîáíèöòâîì ñòàëі, à ÑØÀ – çà âèïëàâêîþ
÷àâóíó òà âèäîáóòêîì êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ. Âèñîêà ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі òà
äîñêîíàëå âèðîáíè÷å îáëàäíàííÿ ðîáèëè àìåðèêàíñüêі òîâàðè äåøåâøèìè, à
îòæå, áіëüø êîíêóðåíòíèìè ùîäî áðèòàíñüêèõ íà ñâіòîâîìó ðèíêó.
Àãðàðíèé ñåêòîð áðèòàíñüêîї åêîíîìіêè íå ìіã óæå âäîâîëüíèòè ïîòðåá
êðàїíè ó ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ. Òîìó ëåâîâà ÷àñòèíà ïðîäóêòіâ òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñèðîâèíè ïðèïàäàëà íà åêñïîðòíі òîâàðè ç іíøèõ êðàїí. Òîâàðîîáіã Âåëèêîї Áðèòàíії ç êðàїíàìè Áðèòàíñüêîї іìïåðії áóâ çíà÷íî áіëüøèé,
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íіæ ç áóäü-ÿêîþ êðàїíîþ ñâіòó. Áðèòàíñüêі ïðîìèñëîâöі áóëè òіñíî ïîâ’ÿçàíі
ç êîëîíіàëüíèì ðèíêîì і òîìó ïåðåâàãó âіääàâàëè âêëàäàííþ êàïіòàëіâ çà
êîðäîí, à íå ó âëàñíó åêîíîìіêó. Öå, áåçïåðå÷íî, äóæå âïëèâàëî íà ñêîðî÷åííÿ òåìïіâ ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó ñàìîї Âåëèêîї Áðèòàíії.
Ùî çóìîâèëî âòðàòó Âåëèêîþ Áðèòàíієþ ïðîìèñëîâîї ïåðøîñòі?

2. Політичний розвиток
Великої Британії наприкінці ХІХ ст.
Ó êðàїíі ïðîäîâæóâàëà іñíóâàòè êîíñòèòóöіéíà ìîíàðõіÿ, ïàðëàìåíòñüêèé óñòðіé ç âіäïîâіäíîþ äâîïàðòіéíîþ ñèñòåìîþ, ïðåäñòàâëåíîþ ïîëіòè÷íèìè ïàðòіÿìè – êîíñåðâàòîðàìè òà ëіáåðàëàìè. Їõíє ÿäðî ñêëàäàëà
âåëèêà áóðæóàçіÿ. Íåçãîäè ìіæ ïàðòіÿìè áóëè çóìîâëåíі ñóïåðå÷íîñòÿìè
ìіæ ðіçíèìè âåðñòâàìè – ïðîìèñëîâîþ, áàíêіâñüêîþ (ôіíàíñîâîþ), ñіëüñüêîþ і òîðãîâåëüíîþ áóðæóàçієþ. Êîíñåðâàòîðіâ ïіäòðèìóâàëè âåëèêі
çåìëåâëàñíèêè, à ëіáåðàëіâ – ñåðåäíÿ і ÷àñòèíà äðіáíîї áóðæóàçії.
Ðîçáіæíîñòі ìіæ ïàðòіÿìè çâîäèëèñÿ äî âіäìіííîñòі çàñîáіâ, ôîðì і ñòðîêіâ ðîçâ’ÿçàííÿ ðіçíèõ äåðæàâíèõ ïèòàíü. Ðåàëіçàöіÿ їõ âåëèêîþ ìіðîþ
çàëåæàëà âіä ïàðëàìåíòñüêîї áіëüøîñòі, ùî ôîðìóâàëà óðÿä. Òîìó îáèäâі
ïàðòії ïðàãíóëè çäîáóòè â íüîìó áіëüøіñòü. Íàïðèêіíöі XIX ñò. ëіäåðîì
êîíñåðâàòîðіâ áóâ Áåíäæàìіí Äіçðàåëі – òàëàíîâèòèé ïîëіòèê і âіäîìèé
ïèñüìåííèê. Êåðіâíèêîì Ëіáåðàëüíîї ïàðòії – Âіëüÿì Ãëàäñòîí. Îáèäâі ïàðòії âèñòóïàëè çà ïðîâåäåííÿ ñîöіàëüíèõ òà âèáîð÷îї ðåôîðì.
Персоналії
ÁÅÍÄÆÀÌІÍ ÄІÇÐÀÅËІ (1804–1881)
Британський державний діяч і письменник. Починав як автор сатиричних творів. Згодом
м
очолив групу партії торі «Молода Англія». Виступив ініціатором перетворення партії торі на
Консервативну партію
партію. Домігся присвоєння британській королеві титулу «імператриці ІнІн
дії». На його честь та для пропаганди
р
його ідей у Великій Британії
р
створено
р
«Лігу
у проліска».
р

ÂІËÜßÌ ÃËÀÄÑÒÎÍ (1809–1898)
Британський державний діяч, письменник. Упродовж своєї політичної кар’єри, яка тривала понад 60 років, чотири рази обіймав посаду прем’єр-міністра та міністра фінансів
Великої Британії. Найстаріший прем’єр-міністр країни, який вийшов у відставку у
84 роки. Був чудовим оратором.

1. Бенджамін Дізраелі
2. Вільям Гладстон

1
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Ïàðëàìåíòñüêà ðåôîðìà, ÿêó ïðîâîäèëè ëіáåðàëè â 1884 ð., çíà÷íî ðîçøèðèëà âèáîð÷і ïðàâà áðèòàíöіâ. Ó âèáîðàõ äіñòàëè ìîæëèâіñòü áðàòè
ó÷àñòü ÷îëîâіêè, ùî ìàëè âëàñíі áóäèíêè àáî êâàðòèðè, çà ÿêі ïëàòèëè íå
ìåíø íіæ 10 ôóíòіâ ñòåðëіíãіâ íà ðіê. Ïîëіòèêà ïîñòóïîê â Іðëàíäії, âíåñåííÿ ëіáåðàëüíèì óðÿäîì ó 1886 ð. íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó ïðîåêòó çàêîíó
ïðî ãîìðóëü (íàäàííÿ àâòîíîìії Іðëàíäії â ðàìêàõ Áðèòàíñüêîї іìïåðії)
ðîçêîëîëè Ëіáåðàëüíó ïàðòіþ. ×àñòèíà ëіáåðàëіâ ïðèєäíàëàñü äî Êîíñåðâàòèâíîї ïàðòії. Óðÿä Ãëàäñòîíà çìóøåíèé áóâ ïіòè ó âіäñòàâêó, і êðàїíîþ
äâàäöÿòü ðîêіâ ïðàâèëè êîíñåðâàòîðè. Ëèøå â 1905 ð. óðÿä êîíñåðâàòîðіâ,
óòðàòèâøè äîâіðó ïàðëàìåíòó, çìóøåíèé áóâ ïåðåäàòè êåðìî ïðàâëіííÿ
êðàїíîþ ëіáåðàëàì, ùî îòðèìàëè ïåðåìîãó íà âèáîðàõ 1906 ð. і ïåðåáóâàëè
ïðè âëàäі äî 1915 ð.
Ñõàðàêòåðèçóéòå ïîëіòè÷íèé ðîçâèòîê Âåëèêîї Áðèòàíії íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò.

3. Ліберальні реформи Д. Ллойд Джорджа
Îäíèì ç ïåðøèõ іäåîëîãіâ òà ïðàêòèêіâ áóðæóàçíîãî ðåôîðìіçìó áóâ
Äåâіä Ëëîéä Äæîðäæ.
Персоналії
ÄÅÂІÄ ËËÎÉÄ ÄÆÎÐÄÆ (1863–1945)
Син учителя, адвокат, талановитий оратор і далекоглядний
політик. Й
Його у віці 27 років було обрано депутатом парламенту,
а згодом і одним із лідерів
р Ліберальної
р
партії.
р Широкому
р
у загалу
у
став відомий завдяки своєму виступові проти «дармоїдівбагатіїв».
«Першокласний буржуазний ділок і політичний пройдисвіт, популярний оратор, що вміє говорити які завгодно, навіть революційні, промови перед робітничою аудиторією, здатний давати чималі датки слухняним робітникам у вигляді соціальних
реформ (страхування тощо)», – писав про нього В. Ленін.

×è ïîäіëÿєòå âè îöіíêó, ÿêó äàâ Â. Ëåíіí Ëëîéä Äæîðäæó?

Ëëîéä Äæîðäæ ââàæàâ: äëÿ òîãî, ùîá ëіáåðàëàì çáåðåãòè êîíòðîëü íàä
ðîáіòíèêàìè, ïîòðіáíî âæèòè íèçêó çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ëіêâіäàöіþ
їõíüîãî «ãàíåáíîãî æåáðàöüêîãî ñòàíîâèùà», îñêіëüêè â іíøîìó ðàçі
êîíòðîëüîâàíі ñîöіàëіñòàìè, âîíè íàçàâæäè ïîêіí÷àòü іç áóðæóàçієþ.
Ç éîãî іíіöіàòèâè ïàðëàìåíò óõâàëèâ çàêîíè ïðî 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü
äëÿ øàõòàðіâ, ìàòåðіàëüíó äîïîìîãó â ðàçі õâîðîáè, іíâàëіäíîñòі òà áåçðîáіòòÿ, à òàêîæ ïåíñіéíå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ îñіá, ñòàðøèõ çà 70 ðîêіâ. Çà
éîãî іíіöіàòèâîþ ïðàâà Ïàëàòè ëîðäіâ áóëî îáìåæåíî íàñòіëüêè, ùî çàêîíîïðîåêòè ìîãëà çàòâåðäæóâàòè Ïàëàòà ãðîìàä áåç çãîäè Ïàëàòè ëîðäіâ. Öі ðåôîðìè ñïðèÿëè çìåíøåííþ íàïðóãè â ñóñïіëüñòâі.
Âàæëèâó ðîëü ó ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîìó æèòòі Âåëèêîї Áðèòàíії âіäіãðàâàëè ïðîôñïіëêè, ÿêі âіäçíà÷àëèñÿ áіëüøîþ îðãàíіçîâàíіñòþ òà ÷èñåëüíіñòþ ïîðіâíÿíî ç ïðîôñïіëêàìè іíøèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí, êðіì
Íіìå÷÷èíè. Ó öåé ïåðіîä ÷àñòèíà ïðîôñïіëêîâèõ ëіäåðіâ ñòàëà âèñòóïàòè
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çà íåîáõіäíіñòü âêëþ÷åííÿ ðîáіòíè÷èõ îðãàíіçàöіé íå òіëüêè â åêîíîìі÷íó, à é ó ïîëіòè÷íó áîðîòüáó. 1900 ð. âîíè îðãàíіçóâàëè Êîìіòåò ðîáіòíè÷îãî ïðåäñòàâíèöòâà äëÿ ó÷àñòі ó âèáîð÷іé êàìïàíії ðîáіòíè÷èõ ïðåäñòàâíèêіâ. 1906 ð. Êîìіòåò áóëî ïåðåéìåíîâàíî â Ðîáіòíè÷ó (Ëåéáîðèñòñüêó) ïàðòіþ, ÿêà âçÿëà ó÷àñòü ó âèáîðàõ 1906 ð. і çäîáóëà â ïàðëàìåíòі
20 äåïóòàòñüêèõ ìіñöü.
Ñõàðàêòåðèçóéòå âïëèâ ðåôîðì Ä. Ëëîéä Äæîðäæà íà ðîçâèòîê ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ Âåëèêîї Áðèòàíії.

4. Посилення колоніальної експансії

«Щоб урятувати 40 мільйонів жителів Сполученого королівства від нищівної
громадянської війни, ми, колоніальні політики, повинні заволодіти новими землями... Якщо ви не хочете громадянської війни, ви мусите стати імперіалістами...» –
зауважував Сесіль Родс (1853–1902) – ідеолог і організатор колоніальних загарбань.

Â îñòàííіé òðåòèíі XIX ñò. Âåëèêà Áðèòàíіÿ íå ëèøå çáåðåãëà, à é çíà÷íî ðîçøèðèëà ñâîї êîëîíіàëüíі âîëîäіííÿ. Áîðîòüáà çà çàâîþâàííÿ ùå
íåïîäіëåíèõ òåðèòîðіé і çà çìіöíåííÿ ïîçèöіé áóëà â öі äåñÿòèëіòòÿ ñòðèæíåì
àíãëіéñüêîї çîâíіøíüîї ïîëіòèêè. Âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîþ ïåðåâàãó íà ìîðі,
ìåðåæó âіéñüêîâî-ìîðñüêèõ áàç і îïîðíèõ ïóíêòіâ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ âåëà
÷èñëåííі êîëîíіàëüíі âіéíè.
Ó 1875 ð. Âåëèêà Áðèòàíіÿ âñòàíîâèëà êîíòðîëü íàä Ñóåöüêèì êàíàëîì і òàêèì ÷èíîì îòðèìàëà îäèí ç íàéâàæëèâіøèõ ñòðàòåãі÷íèõ ïóíêòіâ íà øëÿõó äî Іíäії. Íà ïîñèëåííÿ її êîëîíіàëüíîї åêñïàíñії âïëèíóëà
áëèçüêîñõіäíà êðèçà 1875–1878 ðð. Óðÿä ïðîâîäèâ òðàäèöіéíó ïîëіòèêó
çáåðåæåííÿ öіëіñíîñòі Òóðå÷÷èíè, ñïîäіâàþ÷èñü óñòàíîâèòè àíãëіéñüêå
ïàíóâàííÿ íàä óñієþ âåëè÷åçíîþ Îñìàíñüêîþ іìïåðієþ. Êîëè â õîäі ðîñіéñüêî-òóðåöüêîї âіéíè (1877–1878) áóëî çâіëüíåíî Áîëãàðіþ і ðîñіéñüêі
âіéñüêà ç áîÿìè âèéøëè íà áëèæíі ïіäñòóïè äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ,
ïðåì’єð-ìіíіñòð Äіçðàåëі ïî÷àâ äåìîíñòðàòèâíó ïіäãîòîâêó äî âіéíè. Âіí
íàêàçàâ áðèòàíñüêіé åñêàäðі óâіéòè â Ìàðìóðîâå ìîðå, óòіì äî âіéíè
ñïðàâà íå äіéøëà. Âîþâàòè «âëàñíîðó÷» Âåëèêà Áðèòàíіÿ íàìіðó íå
ìàëà, à çíàéòè «ñîëäàòà íà êîíòèíåíòі» â îñîáі Ôðàíöії ÷è Àâñòðії, ÿê öå
áóëî ïіä ÷àñ Êðèìñüêîї âіéíè, àíãëіéñüêіé äèïëîìàòії íå âäàëîñÿ. Ó öіëîìó êîëîíіàëüíà ïîëіòèêà Äіçðàåëі áóëà óñïіøíîþ і âіäîáðàæàëà ìîãóòíіñòü âіêòîðіàíñüêîї Àíãëії. Ïðàãíó÷è ïіäêðåñëèòè ñâіòîâèé õàðàêòåð
іìïåðії, ïіäíÿòè ïðåñòèæ Âåëèêîї Áðèòàíії і îñîáëèâî ñïðàâèòè âðàæåííÿ
íà íàðîäè Ñõîäó, Äіçðàåëі îðãàíіçóâàâ ó 1875–1876 ðð. óðî÷èñòó ïîїçäêó
ñïàäêîєìöÿ ïðåñòîëó ïî Іíäії, ïіñëÿ ÷îãî êîðîëåâó Âіêòîðіþ áóëî ïðîãîëîøåíî іìïåðàòðèöåþ Іíäії. Іç öüîãî ÷àñó îôіöіéíî ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòè
òåðìіí «Áðèòàíñüêà іìïåðіÿ».
Ñïèðàþ÷èñü íà ðàíіøå ñòâîðåíі êîëîíії â Àçії, íàñàìïåðåä Іíäіþ, Âåëèêà
Áðèòàíіÿ ïðîäîâæóâàëà çìіöíþâàòè é ðîçøèðþâàòè ñâîї ïîçèöії â öіé ÷àñòèíі ñâіòó. 1880 ð. öіíîþ âåëèêèõ âіéñüêîâèõ çóñèëü âäàëîñÿ âñòàíîâèòè ïðîòåêòîðàò íàä Àôãàíіñòàíîì. Ïðîòå ãîëîâíîþ àðåíîþ êîëîíіàëüíîї áîðîòüáè â
êіíöі XIX ñò. ñòàâ Àôðèêàíñüêèé êîíòèíåíò. Єãèïåò ïîòðàïèâ ó ôіíàíñîâó
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êàáàëó äî Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ôðàíöії, ÿêі áóëè єäèíі â ïðàãíåííі ïîíåâîëèòè éîãî, àëå âîäíî÷àñ áîðîëèñÿ ìіæ ñîáîþ çà ïåðåâàæàííÿ â íîâіé êîëîíії.
Ùå ç áіëüøîþ åíåðãієþ àíãëіéñüêі êîëîíіçàòîðè ïîðèíóëè â àâàíòþðè
â Ïіâäåííіé і Åêâàòîðіàëüíіé Àôðèöі. Ùå 1877 ð. Âåëèêà Áðèòàíіÿ îãîëîñèëà ïðî àíåêñіþ Îðàíæåâîї Ðåñïóáëіêè і Òðàíñâààëþ. Ç äàâíіõ ÷àñіâ ó
öüîìó ðàéîíі æèëè íàùàäêè ãîëëàíäñüêèõ ïîñåëåíöіâ – áóðè, ÿêі âåëè
çàãàðáíèöüêó âіéíó ïðîòè ôåäåðàöії àôðèêàíñüêèõ ïëåìåí çóëó. Âåëèêà
Áðèòàíіÿ âåëà ïðîòè öèõ ïëåìåí âіéíó, ÿêà â 1879 ð. çàâåðøèëàñÿ ðîçãðîìîì çóëó.
1885 ð. áóëî ïðîãîëîøåíî àíãëіéñüêèé ïðîòåêòîðàò íàä áіëüøîþ ÷àñòèíîþ òåðèòîðії, ðîçìіùåíîї ìіæ áóðñüêèìè ðåñïóáëіêàìè é íіìåöüêîþ
Ïіâäåííî-Çàõіäíîþ Àôðèêîþ, ÿêà ñòàëà íàçèâàòèñÿ ïðîòåêòîðàòîì Áå÷óàíàëåíä. Àíãëіéñüêèé óðÿä íå âіäìîâèâñÿ âіä íàìіðó ïіäïîðÿäêóâàòè
ñîáі íîâі òåðèòîðії, àëå õîòіâ çðîáèòè öå ðóêàìè ïіäïðèєìöіâ, ÿêі áóëè
îá’єäíàíі çãîäîì ó ïðèâіëåéîâàíó ïіâäåííîàôðèêàíñüêó êîìïàíіþ íà
÷îëі ç Ñ. Ðîäñîì (1889). Ïðèäáàíі øëÿõîì ïіäêóïіâ, îáìàíó, ïðÿìîãî íàñèëüñòâà òåðèòîðії îòðèìàëè íàçâó Ðîäåçії. Çîëîòі êîïàëüíі Òðàíñâààëþ,
ÿê і àëìàçíі êîïàëüíі, ïîòðàïèëè ïіä êîíòðîëü ôіíàíñîâîї ãðóïè Ðîäñà.
Íà äîâåðøåííÿ âñüîãî Ðîäñ ñòàâ ïðåì’єðîì Êàïñüêîї êîëîíії. Çãîäîì
Ñ. Ðîäñ çàêëèêàâ äî ñòâîðåííÿ áåçïåðåðâíîї ëіíії àíãëіéñüêèõ âîëîäіíü
âіä Êàїðà äî Êåéïòàóíà. Íà øëÿõó ëåæàëà ëèøå Íіìåöüêà Ñõіäíà Àôðèêà,
à ãîëîâíå – óñå ùå íåçàëåæíèìè çàëèøàëèñÿ Òðàíñâààëü і Îðàíæåâà Ðåñïóáëіêà, îòî÷åíі Êàïñüêîþ êîëîíієþ ç ïіâäíÿ, Áå÷óàíàëåíäîì іç çàõîäó
і Ðîäåçієþ ç ïіâíî÷і. Ïіñëÿ âðåãóëþâàííÿ іíöèäåíòó â Ñóäàíі ïîòóæíі
ôіíàíñîâі óãðóïîâàííÿ Âåëèêîї Áðèòàíії âèáðàëè ìîìåíò äëÿ çàõîïëåííÿ
áóðñüêèõ ðåñïóáëіê.
Àíãëіéñüêèé óðÿä ñïðîâîêóâàâ êîíôëіêò, ïîâ’ÿçàíèé ç ïåðåñåëåíöÿìè
ç Âåëèêîї Áðèòàíії, ÿêèõ íіáèòî ïðèòіñíÿëè áóðè. Àíãëî-áóðñüêà âіéíà
(1899–1902) êîøòóâàëà Âåëèêіé Áðèòàíії çíà÷íèõ çóñèëü. Ó ðåçóëüòàòі
Âåëèêà Áðèòàíіÿ ïåðåìîãëà, àíåêñóâàâøè áóðñüêі ðåñïóáëіêè і ñòàâøè
îñíîâíèì åêñïëóàòàòîðîì àôðèêàíñüêîãî íàñåëåííÿ.
Îêðåñëіòü òåðèòîðії, ùî ñêëàäàëè ñôåðó êîëîíіàëüíèõ іíòåðåñіâ Âåëèêîї Áðèòàíії.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Що було раніше: утворення Лейбористської партії чи Ліберальної?

2.

Хто такі Дізраелі, Гладстон, Ллойд Джордж? Які події в історії Великої Британії пов’язані з їхніми іменами?

3.

Чи вважаєте ви королеву Вікторію I видатною історичною постаттю?
Свою відповідь аргументуйте.

4.

З’ясуйте, Велика Британія кінця XIX – початку XX ст. була за формою правління конституційною монархією чи парламентською монархією?
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§19. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІТАЛІЇ
1. Суспільно-політичний розвиток Півдня Італії
Ó ïðîöåñі íàöіîíàëüíîãî îá’єäíàííÿ Іòàëії âіäáóâñÿ іñòîòíèé ïåðåðîçïîäіë
çåìåëüíîї âëàñíîñòі. Îäíàê öåé ïðîöåñ íå òîðêíóâñÿ ñåëÿíñòâà, à ðåàëіçîâóâàâñÿ â іíòåðåñàõ áóðæóàçії áåç ïîñÿãàííÿ íà âåëèêå çåìëåâîëîäіííÿ. Ïіâäåííà ÷àñòèíà êîíòèíåíòàëüíîї Іòàëії òà îñòðîâè Ñèöèëіÿ і Ñàðäèíіÿ áóëè
çîíîþ íàïіâôåîäàëüíèõ ëàòèôóíäіé, äå ïåðåâàæàëè äîêàïіòàëіñòè÷íі ìåòîäè
âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà. Öå ïîãëèáëþâàëî åêîíîìі÷íó, ñîöіàëüíó òà êóëüòóðíó âіäñòàëіñòü Ïіâäíÿ. Òÿãàð ïîäàòêіâ òóò âіä÷óâàâñÿ ñèëüíіøå, íіæ ó іíøèõ
÷àñòèíàõ êðàїíè, àäæå ïіñëÿ îá’єäíàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî äîäàòêîâі çáîðè.
Âåëè÷åçíèõ ðîçìàõіâ íàáóëî ëèõâàðñòâî. Ãíіò ëàòèôóíäèñòà і ëèõâàðÿ
çìóøóâàâ ñåëÿí çàëèøàòè ðіäíі êðàї. Òðàäèöіéíå ðåìіñíè÷î-ìàíóôàêòóðíå âèðîáíèöòâî íå âèòðèìóâàëî çàêîðäîííîї êîíêóðåíöії, à íîâà ïðîìèñëîâіñòü ÷åðåç âіäñóòíіñòü êàïіòàëó íå ðîçâèâàëàñÿ. Ó ïîøóêàõ êðàùîї äîëі
ñåëÿíè ìàñîâî їõàëè çà îêåàí, äå çàëèøàëèñÿ íàçàâæäè. Ó ïîðіâíÿííі ç
1876–1888 ðð. óïðîäîâæ 1901–1909 ðð. êіëüêіñòü åìіãðàíòіâ çáіëüøèëàñÿ
ìàéæå â 10 ðàçіâ, äîñÿãøè áëèçüêî 300 òèñ.
Ó áіëüøîñòі íàñåëåííÿ Ïіâäíÿ áóëî áіäíèì і íåïèñüìåííèì. Îñêіëüêè â
îñíîâі âèáîð÷îї ñèñòåìè êðàїíè áóâ ìàéíîâèé öåíç, òî â ðåçóëüòàòі Ïіâäåíü
íå ìіã ïðåòåíäóâàòè íà ïîâíîöіííå ïîëіòè÷íå ïðåäñòàâíèöòâî â ïàðëàìåíòі.
ßêùî ó 1860-õ ðîêàõ áðàòè ó÷àñòü ó âèáîðàõ íà Ïіâíî÷і ìіã êîæåí 12-é
æèòåëü, òî íà Ïіâäíі – ëèøå êîæåí 38-é.
×åðåç ïîñòіéíó ñîöіàëüíó íàïðóæåíіñòü íà Ïіâäíі öåíòðàëüíà âëàäà
ùîðàç ÷àñòіøå âäàâàëàñÿ äî ðåïðåñèâíèõ çàõîäіâ. Ïî÷àâñÿ íàñòóï íà ãðîìàäÿíñüêі ñâîáîäè: çàêîíîì 1889 ð. áóëî îáìåæåíî êîíñòèòóöіéíå ïðàâî çáîðіâ,
ó ðåçóëüòàòі ÷îãî 1890 ð. áóëî çàáîðîíåíî ïåðøîòðàâíåâó äåìîíñòðàöіþ і
âïåðøå çàñòîñîâàíî çáðîþ ïðîòè ñòðàéêàðіâ. Îäíàê öå ëèøå çàãîñòðèëî
ñîöіàëüíó íàïðóãó.
Ïðîòÿãîì 1897–1898 ðð. êðàїíó îõîïèëè ìàñîâі âèñòóïè ÷åðåç ïîäîðîæ÷àííÿ ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ. Çãîäîì ðóõ íàáóâ íå ëèøå ñîöіàëüíèõ, à é
ïîëіòè÷íèõ îçíàê. Òàê, ó òðàâíі 1897 ð. â Ìіëàíі ó âіäïîâіäü íà çàáîðîíó
ñîöіàëіñòè÷íèõ ëèñòіâîê âіäáóëèñÿ çіòêíåííÿ ìіæ ðîáіòíèêàìè é ïîëіöієþ,
ÿêі ïåðåðîñëè â ï’ÿòèäåííå ïîâñòàííÿ ç áàðèêàäíèìè áîÿìè. Ïðîòè ïîâñòàëèõ ðîáіòíèêіâ âèêîðèñòàëè ïіõîòíі é êàâàëåðіéñüêі âіéñüêîâі ÷àñòèíè
òà àðòèëåðіþ. Ïî÷àëèñÿ ìàñîâі ðåïðåñії, áóëî çàáîðîíåíî áàãàòî ãàçåò, ïî÷àëè
äіÿòè âіéñüêîâі ñóäè.
Ñõàðàêòåðèçóéòå іñòîðè÷íó ñèòóàöіþ, ùî ñêëàëàñÿ íà Ïіâäíі Іòàëії. Ç’ÿñóéòå,
ó ÷îìó ïîëÿãàëè ïðîáëåìè Ïіâäíÿ.

2. «Ліберальна ера» Дж. Джолітті
Íàïðèêіíöі XIX – ïî÷àòêó XX ñò. â іòàëіéñüêîìó ñóñïіëüñòâі âіä÷óâàëàñÿ ãîñòðà ïîòðåáà çìіí. Ç îäíîãî áîêó, öå áóëî çóìîâëåíî îñëàáëåííÿì
âåëèêèõ çåìëåâëàñíèêіâ. Âîíè ïîñòóïèëèñÿ ñâîїìè ïîçèöіÿìè ïіäïðèєìöÿì, ÿêі âèñòóïàëè çà âïðîâàäæåííÿ íîâіòíіõ äîñÿãíåíü ó ïðîìèñëîâіñòü
òà òåõíîëîãіþ âèðîáíèöòâà. Êðіì òîãî, ó öåé ïåðіîä çíà÷íî ïîñèëèâñÿ ðî156
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áіòíè÷èé ðóõ, ÿêèé ç íåîðãàíіçîâàíèõ âèñòóïіâ
ïåðåòâîðèâñÿ â ïîëіòè÷íó ñèëó, íà ÿêó íå ìîæíà
áóëî íå çâàæàòè.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. íàìіòèëàñÿ òåíäåíöіÿ
ëіáåðàëіçàöії ïîëіòè÷íîãî êóðñó. Âîíà âèðàçíî
îêðåñëèëàñÿ ç ïðèõîäîì äî âëàäè íà ïî÷àòêó
1901 ð. óðÿäó Äæóçåïïå Äçàíàðäåëëі, ïðîâіäíó
ðîëü ó ÿêîìó âіäіãðàâ ìіíіñòð âíóòðіøíіõ
ñïðàâ Äæîâàííі Äæîëіòòі (1842–1928). Äâîìà
ðîêàìè ïіçíіøå Äæîëіòòі î÷îëèâ êàáіíåò ìіíіñòðіâ і ç ïåðåðâàìè çàëèøàâñÿ ïðè âëàäі àæ
äî ïî÷àòêó Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè. Ïåðіîä
éîãî ðåôîðìàòîðñüêîї äіÿëüíîñòі íàçèâàþòü
ëіáåðàëüíîþ åðîþ.
Ïîçèòèâíі çìіíè â ðîçâèòêó іòàëіéñüêîї ïðîПортрет Джованні Джолітті.
ìèñëîâîñòі áóëî äîñÿãíóòî çà ðàõóíîê íîâèõ
Художник Ф. Вагнетті
ãàëóçåé. Îäíієþ ç íèõ áóëî âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðãії. Äëÿ Іòàëії, ÿêà ìàëà îáìåæåíі çàïàñè åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ, öå
ñòàëî âêðàé âàæëèâèì. Іòàëіéñüêі åëåêòðîñòàíöії ïðàöþâàëè ç âèêîðèñòàííÿì ðóõîâîї ñèëè âîäè і íà ïî÷àòêó XX ñò. ââàæàëèñÿ êðàùèìè ó Єâðîïі.
Äîñèòü ñòðіìêî ðîçâèâàëîñÿ âèðîáíèöòâî àâòîìîáіëіâ, ó ÷îìó Іòàëіÿ ïî÷àëà
óñïіøíî êîíêóðóâàòè ç іíøèìè êðàїíàìè. Ìîäåðíіçóâàëàñÿ ÷îðíà ìåòàëóðãіÿ.
Â óìîâàõ ïðîìèñëîâîãî ïіäéîìó ñåðåä àêöіîíåðíèõ òîâàðèñòâ ñòàëè âèäіëÿòèñÿ íàéáіëüøі, ùî ïðåòåíäóâàëè íà ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå: «Ôіàò» –
â àâòîìîáіëåáóäóâàííі, «Åäіñîí – â åëåêòðîåíåðãåòè÷íіé ãàëóçі, «Ïіðåëëі» –
ó âèðîáíèöòâі ãóìè, «Іëüâà» – ó ÷îðíіé ìåòàëóðãії.
ßêі íîâі ãàëóçі áóëî çàïðîâàäæåíî â іòàëіéñüêó ïðîìèñëîâіñòü?

Ó ïåðіîä «ëіáåðàëüíîї åðè» äåðæàâà àêòèâíî çàîõî÷óâàëà ïðîöåñ ìîíîïîëіçàöії, íàäàþ÷è ïðîâіäíèì êîìïàíіÿì ïіëüãîâі óìîâè ïðè âèäîáóòêó
ñèðîâèíè àáî âèãіäíі óðÿäîâі çàìîâëåíÿ.
Äæ. Äæîëіòòі óçàêîíèâ äіÿëüíіñòü ïðîôñïіëîê і ñâîáîäó ñòðàéêіâ, ïðîãîëîñèâøè ïðèíöèï íåâòðó÷àííÿ äåðæàâè â òðóäîâі êîíôëіêòè ìіæ ðîáіòíèêàìè і
ïіäïðèєìöÿìè. Íà ïðàêòèöі öå îçíà÷àëî, ùî äåðæàâà íå ïîâèííà áóëà âèêîðèñòîâóâàòè ñâîї çáðîéíі ñèëè (ïîëіöіþ, âіéñüêîâі ÷àñòèíè) ïðîòè ñòðàéêàðіâ.
Óïðîäîâæ 1901–1904 ðð. çà іíіöіàòèâè Äæîëіòòі áóëî ïðîâåäåíî íèçêó
ðåôîðì ó ñîöіàëüíіé ñôåðі. Çîêðåìà, áóëî âñòàíîâëåíî, ùî äіòè, ÿêі çàëó÷àëèñÿ äî ðîáîòè íà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ, ìàëè äîñÿãòè 12 ðîêіâ,
à íå 9, ÿê áóëî ðàíіøå, ó øàõòàõ – 14 çàìіñòü 10 ðîêіâ.
Áóëî ââåäåíî îáîâ’ÿçêîâó îñâіòó äëÿ äіòåé âіêîì äî 12 ðîêіâ, ÿêà ïåðåäáà÷àëà 6-ðі÷íå íàâ÷àííÿ (çàìіñòü 2–4 êëàñіâ çà çàêîíîì 1877 ð.). Áóëî äîäàòêîâî
îáìåæåíî ðîáî÷èé äåíü æіíîê, ÿêі ïðàöþþòü, æіíî÷ó ïðàöþ â øàõòàõ
áóëî çàáîðîíåíî. Áóëî ïіäòâåðäæåíî îáîâ’ÿçêîâå ñòðàõóâàííÿ ðîáіòíèêіâ
íà âèïàäîê âèðîáíè÷èõ òðàâì.
Âïðîâàäæåíі óðÿäîì ðåôîðìè çíà÷íî âïëèíóëè íà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íå ñòàíîâèùå Іòàëії. Îäíàê ÷åðåç íåðіâíîìіðíіñòü ðîçâèòêó ðåãіîíіâ їõ ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò ïîçíà÷èâñÿ ëèøå íà Ïіâíî÷і êðàїíè. Äî òîãî ÷àñó
Ïіâäåíü ùå âіäñòàâàâ, òàì çáåðіãàëîñÿ çàñèëëÿ ëàòèôóíäèñòіâ, âñåâëàääÿ
îêðåìèõ êëàíіâ.
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Дж. Джолітті народився 1842 р. Яке це століття, його половина, чверть?

2.

Що означає поняття «ліберальна ера Джолітті»?

3.

Схарактеризуйте індустріальний розвиток Італії до і після проведення
ліберальних реформ.

§20. ЕКОНОМІЧНЕ ПІДНЕСЕННЯ США
1. Економічне піднесення США.
Антитрестівське законодавство
Óïðîäîâæ îñòàííіõ äåñÿòèðі÷ XIX ñò. ÑØÀ ïåðåòâîðèëèñÿ ç àãðàðíîї
íà іíäóñòðіàëüíî-àãðàðíó äåðæàâó. Íà òîé ÷àñ êðàїíà ïîñіäàëà ïåðøіñòü ó
ñâіòі çà îáñÿãàìè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, òåõíі÷íèì îñíàùåííÿì ïіäïðèєìñòâ òà ïðîäóêòèâíіñòþ ïðàöі. Ïіäïðèєìñòâà ÑØÀ âèðîáëÿëè áіëüøå
÷àâóíó, ñòàëі, âèäîáóâàëè áіëüøå êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, íіæ Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Íіìå÷÷èíà òà Ôðàíöіÿ ðàçîì.
Ãîëîâíó ðîëü ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі âіäіãðàâàëè âåëèêі ïіäïðèєìñòâà. Íà 1914 ð. âîíè ñòàíîâèëè 2,2 %, àëå âèðîáëÿëè ìàéæå ïîëîâèíó
îáñÿãó ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії êðàїíè. Âåëèêі ïіäïðèєìñòâà îá’єäíóâàëèñü
ó òðåñòè, ìîíîïîëіçóþ÷è âèðîáíèöòâî íàéâàæëèâіøèõ òîâàðіâ. Íà ïî÷àòêó XX ñò. íàéáіëüøèé âïëèâ ìàëè äâà òðåñòè: íàôòîâèé – Ðîêôåëëåðà
(90 % âèðîáíèöòâà íàôòîïðîäóêòіâ) òà ñòàëåâèé – Ìîðãàíà (66 % âèïëàâêè
ñòàëі).
ÑØÀ âіäêðèëè åïîõó âåëèêîãî ìàñîâîãî âèðîáíèöòâà, ïåðåõіä äî ÿêîãî
ñóïðîâîäæóâàâñÿ çðîñòàííÿì êîíöåíòðàöії âèðîáíèöòâà, öåíòðàëіçàöієþ
êàïіòàëіâ і ðîçâèòêîì íà öüîìó ïіäґðóíòі ìîíîïîëіñòè÷íèõ îá’єäíàíü ó
ïðîìèñëîâîñòі, ïîñèëåííÿì áàíêіâ і áàíêіâñüêîãî êàïіòàëó. Іñòîðіÿ âèíèêíåííÿ âåëèêèõ ìîíîïîëіñòè÷íèõ îá’єäíàíü íàïîâíåíà ïðîÿâàìè ãîñòðîї
êîíêóðåíòíîї áîðîòüáè íå íà æèòòÿ, à íà ñìåðòü, çîêðåìà çà äîïîìîãîþ
øàíòàæó, ïіäêóïіâ, âèêðàäåíü, çíèùåííÿ ìàòåðіàëüíèõ öіííîñòåé êîíêóðåíòіâ, àæ äî âáèâñòâ.
Ñàìå çà äîïîìîãîþ òàêèõ çàõîäіâ çìіöíèâñÿ çíàìåíèòèé íàôòîâèé
òðåñò Äæîíà Ðîêôåëëåðà «Ñòàíäàðò Îéë», ÿêèé îñòàòî÷íî ñôîðìóâàâñÿ â
1882 ð. Äî öüîãî âіí ïîãëèíóâ і âñòàíîâèâ êîíòðîëü íàä 40 íàôòîâèìè
êîìïàíіÿìè, ñòàâ âëàñíèêîì áëèçüêî 90 % ïіäïðèєìñòâ íàôòîïåðåðîáíîї
ïðîìèñëîâîñòі òà íàôòîïðîâîäіâ ÑØÀ.
ßêùî ñïî÷àòêó äåðæàâà ñïðèÿëà ðîçâèòêó âåëèêèõ êîðïîðàöіé, òî іç
÷àñîì ñòàëî î÷åâèäíèì, ùî âîíè ñòîÿòü íà çàâàäі âіëüíîãî ïіäïðèєìíèöòâà. Äëÿ çàïîáіãàííÿ óòâîðåííþ ìîíîïîëіé ó 1890 ð. Êîíãðåñ ÑØÀ óõâàëèâ çàêîí Øåðìàíà. Âіí áóâ ñïðÿìîâàíèé ïðîòè âåëèêèõ êîðïîðàöіé òà
äîìîâëåíîñòåé ïðî îáìåæåííÿ ñâîáîäè òîðãіâëі. Ïîðóøåííÿ çàêîíó Øåðìàíà ðîçãëÿäàëîñÿ ÿê çëî÷èí і ïåðåäáà÷àëî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿäі øòðàôó
òà ïîçáàâëåííÿ âîëі.
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Завод «Стандарт Ойл» в Клівленді. Фото 1889 р.

Àíòèòðåñòіâñüêå çàêîíîäàâñòâî ÑØÀ – ñóêóïíіñòü ôåäåðàëüíèõ і äåðæàâíèõ çàêîíіâ, ÿêі ðåãóëþþòü îðãàíіçàöіþ áіçíåñ-êîðïîðàöіé, ñïðèÿþ÷è ÷åñíіé
êîíêóðåíöії â іíòåðåñàõ ñïîæèâà÷іâ.

Äðіáíèé òà ñåðåäíіé êàïіòàëè áóëè çàäіÿíі ó ñôåðі òîðãіâëі òà ïîñëóã. Âіëüíà êîíêóðåíöіÿ âèçíà÷àëà äèíàìіçì ðîçâèòêó àìåðèêàíñüêîї åêîíîìіêè.
Â àãðàðíîìó ñåêòîðі ÑØÀ ïåðåâàæàëè ñіìåéíі ôåðìè, òåõíі÷íèé ðіâåíü
îáëàøòóâàííÿ ÿêèõ áóâ çíà÷íî âèùèé çà єâðîïåéñüêèé. Çà âèðîáíèöòâîì
âàæëèâèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïðîäóêòіâ ÑØÀ ïîñіäàëè ïåðøå ìіñöå ó
ñâіòі.
Âèçíà÷òå îñîáëèâîñòі åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ÑØÀ.

2. Експансіонізм
Åêñïàíñіîíіçì – çäіéñíåííÿ äåðæàâîþ çîâíіøíüîї ïîëіòèêè, ñïðÿìîâàíîї íà
ïîøèðåííÿ і çìіöíåííÿ ñâîãî ïàíóâàííÿ íàä іíøèìè äåðæàâàìè, ðåãіîíàìè.
Іñíóþòü ðіçíі âèäè åêñïàíñіîíіçìó: âіéñüêîâèé, åêîíîìі÷íèé, іäåîëîãі÷íèé.
Çáðîéíà åêñïàíñіÿ ïåðåäáà÷àє çàõîïëåííÿ ÷óæèõ òåðèòîðіé çáðîéíèì øëÿõîì.

Çðîñòàííÿ åêîíîìі÷íîї ìîãóòíîñòі ïîðîäæóâàëî ïðàãíåííÿ äî çîâíіøíüîї åêñïàíñії. Åêñïàíñіîíіñòè ââàæàëè, ùî ÑØÀ ìàþòü âòðóòèòèñÿ â áîðîòüáó çà ïàíóâàííÿ íà ìîðі. Ãîëîâíèì іäåîëîãîì åêñïàíñіîíіñòіâ ñòàâ
ìîðñüêèé îôіöåð, іñòîðèê і ïóáëіöèñò Àëüôðåä Ìåõåì, ÿêîãî íàçèâàþòü
ãîëîâíèì àìåðèêàíñüêèì ñòðàòåãîì ÕІÕ ñò.
Âіí ñòâåðäæóâàâ, ùî ìîðñüêà ìîãóòíіñòü – öå îñíîâíèé ÷èííèê, ÿêèé
âèçíà÷àє äîëþ êðàїíè â áîðîòüáі çà æèòòÿ і ïðàâî íà іñíóâàííÿ. Íà éîãî
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äóìêó, ñòâîðåííÿ ñèëüíîãî âіéñüêîâî-ìîðñüêîãî ôëîòó, áóäіâíèöòâî íîâèõ áàç, çàõîïëåííÿ
êîëîíіé, çàâîþâàííÿ âіääàëåíèõ çåìåëü òà
óòâåðäæåííÿ ïàíóâàííÿ íà ìîðі – öå єäèíèé
ñïîñіá çàáåçïå÷èòè ÑØÀ ïåðåâàãó ñåðåä іíøèõ
íàöіé.
À. Ìåõåì ââàæàâ íåâіäêëàäíèìè çàâäàííÿìè
ñòâîðåííÿ áàç íà îñòðîâàõ Òèõîãî òà Àòëàíòè÷íîãî îêåàíіâ і ñïîðóäæåííÿ Ïàíàìñüêîãî êàíàëó,
ÿêèé ñïîëó÷èâ áè äâà îêåàíè. Ïåðøî÷åðãîâèì
îá’єêòîì åêñïàíñії, íà äóìêó Ìåõåìà, ìàëà á
ñòàòè Ëàòèíñüêà Àìåðèêà.
Ó 1898 ð. ÑØÀ ðîçïî÷àëè âіéíó ïðîòè
Іñïàíії, ÿêà ïðèäóøóâàëà ïîâñòàííÿ íà Êóáі.
Àìåðèêàíñüêèé ôëîò ðîçãðîìèâ іñïàíñüêі åñАльфред Мехем
êàäðè áіëÿ Êóáè òà Ôіëіïïіí. Іñïàíіÿ çìóøåíà
áóëà óêëàñòè ìèð, çà ÿêèì Êóáà îãîëîøóâàëàñÿ íåçàëåæíîþ. ÑØÀ çäîáóëè î. Ïóåðòî-Ðèêî â Êàðèáñüêîìó ìîðі, à â
Òèõîìó îêåàíі – Ôіëіïïіíè, î. Ãóàì, çãîäîì – î. Ñàìîà òà Ãàâàї.
Ïðåçèäåíò Ò. Ðóçâåëüò ïðîäîâæèâ åêñïàíñіîíіñòñüêó ïîëіòèêó, ÿêà
îòðèìàëà íàçâó «ïîëіòèêè âåëèêîãî êèéêà». 1902 ð. ÑØÀ çìóñèëè Êóáó
âíåñòè ïîïðàâêó äî êîíñòèòóöії, ùî її çàïðîïîíóâàâ àìåðèêàíñüêèé ñåíàòîð Ïëàòò. Êóáі çàáîðîíÿëîñü óêëàäàòè äîãîâîðè ç іíøèìè äåðæàâàìè áåç
çãîäè ÑØÀ. Òèì ÷àñîì íà îñòðîâі äîçâîëÿëîñÿ ñòâîðþâàòè àìåðèêàíñüêі
áàçè і ââîäèòè òóäè âіéñüêà.
Ó 1903 ð. ÑØÀ çàïðîïîíóâàëè Êîëóìáії ïðîåêò áóäіâíèöòâà êàíàëó
÷åðåç Ïàíàìñüêèé ïåðåøèéîê, àëå Êîëóìáіÿ éîãî âіäõèëèëà. Òîäі ÑØÀ
ïіäòðèìàëè ïàíàìñüêèõ ñåïàðàòèñòіâ, ÿêі ïіä çàõèñòîì ãàðìàò àìåðèêàíñüêîãî ôëîòó ïðîãîëîñèëè ðåñïóáëіêó Ïàíàìà. Ó ñïåöіàëüíî âіäâåäåíіé
çîíі ïіä îõîðîíîþ àìåðèêàíñüêèõ âіéñüê áóëî ïîáóäîâàíî êàíàë çàâäîâæêè 81 êì. «Ïîëіòèêà âåëèêîãî êèéêà» âèêëèêàëà íåâäîâîëåííÿ ó êðàїíàõ
Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Âіëüÿì Òàôò çàïðîïîíóâàâ «äèïëîìàòіþ äîëàðà» – çàìàñêîâàíó ïîëіòèêó çäіéñíåííÿ åêîíîìі÷íîї åêñïàíñії.
Ó ïîäàëüøîìó öі äâі ïîëіòèêè ÑØÀ òіñíî ïåðåïëіòàëèñÿ. Âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîþ åêîíîìі÷íó ïåðåâàãó, ó 1899 ð. ÑØÀ âèñóíóëè äîêòðèíó «âіäêðèòèõ äâåðåé» òà «ðіâíèõ ìîæëèâîñòåé» ó Êèòàї.
Íàçâіòü ðåãіîíè åêñïàíñії ÑØÀ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.

3. Режим сегрегації
Ñåãðåãàöіÿ (âіä ëàò. – «âіääіëåííÿ») – äèñêðèìіíàöіÿ, ÿêà ïîëÿãàє ó ôіçè÷íîìó ÷è þðèäè÷íîìó âіäîêðåìëåííі â ìåæàõ îäíîãî ñóñïіëüñòâà òèõ ãðóï, ÿêі
âèðіçíÿþòüñÿ çà ðàñîâèìè, ãåíäåðíèìè, ñîöіàëüíèìè, ðåëіãіéíèìè îçíàêàìè,
òà â çàêîíîäàâ÷îìó îáìåæåííі їõíіõ ïðàâ.

Ó êðàїíі, ùî ïðîãîëîñèëà ðіâíіñòü ïåðåä çàêîíîì óñіõ, íåçàëåæíî âіä
êîëüîðó øêіðè, ãàíåáíèì ÿâèùåì çàëèøàâñÿ ðàñèçì. Ðàñèñòè ïîâñþäíî
áåçêàðíî íåõòóâàëè ïðàâàìè, îñîáèñòèìè ñâîáîäàìè і ãіäíіñòþ ÷îðíîøêіðèõ
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àìåðèêàíöіâ òà іíäіàíöіâ. Ó ïіâäåííèõ øòàòàõ áóëî ñòâîðåíî òàєìíó òåðîðèñòè÷íó îðãàíіçàöіþ Êó-êëóêñ-êëàí, ÿêà ÷èíèëà ïîãðîìè, âáèâàëà òèõ,
õòî ïðîòåñòóâàâ ïðîòè äèñêðèìіíàöії. 1896 ð. Âåðõîâíèé ñóä óõâàëèâ ïîñòàíîâó ïðî îêðåìå íàâ÷àííÿ â øêîëàõ, ÿêó áóëî âèêîðèñòàíî äëÿ çàïðîâàäæåííÿ îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ äëÿ ÷îðíîøêіðèõ і áіëèõ.

4. «Справедливий курс» Т. Рузвельта
Персоналії
ÒÅÎÄÎÐ ÐÓÇÂÅËÜÒ (1858 –1919)
Державний діяч, 26-й президент США. «Великий діяч»,
«виразник народних думок», «перший інтелектуал у політиці». Політики і сьогодні пропонують звертатися до філософії та досвіду Т. Рузвельта для розв’язання проблем, що
постали перед американцями. Належав до Республіканської партії.
р
Отримав
р
Нобелівськуу премію
р
миру
ру ((1906)) за
посередництво в укладенні російсько-японського Портсмутського мирного договору.
«Наш прогрес перевіряється не збільшенням достатку в
тих, хто вже має багато, а тим, чи спроможні ми достатньо
забезпечити тих, хто має надто мало».

«Несправедливо, якщо багаті стають багатшими, а бідні – біднішими...
Виховувати людину інтелектуально, не виховуючи її морально, – значить виростити загрозу для суспільства…
Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Не бійтеся помилятися, бійтеся повторювати помилки…
Немає людини, яка стоїть вище чи нижче закону; і ми повинні запитувати в людини дозволу на те, щоб вимагати від неї підкорятися закону. Підкорення закону
вимагається по праву, а не випрошується як милість…» – казав Т. Рузвельт.
Îçíàéîìèâøèñü іç âèñëîâëþâàííÿìè Ò. Ðóçâåëüòà, âèñëîâòå ñâîє ñòàâëåííÿ
äî öієї іñòîðè÷íîї îñîáè. ßê âè ââàæàєòå, ÷îìó àìåðèêàíñüêîãî ïðåçèäåíòà
íàçèâàëè «âåëèêèì äіÿ÷åì»?

Îñíîâíà іäåÿ Ò. Ðóçâåëüòà ïîëÿãàëà â ïîòðåáі çàáåçïå÷èòè ðîëü äåðæàâè
ÿê ðåãóëÿòîðà åêîíîìі÷íèõ òà òðóäîâèõ âіäíîñèí, ìіæ ïðàöåþ òà êàïіòàëîì.
Öå á äàëî çìîãó óíèêíóòè çàãîñòðåííÿ ñîöіàëüíèõ êîíôëіêòіâ òà çàãðîçè
ðåâîëþöії. Âèõîäÿ÷è іç öüîãî, ïðåçèäåíò Ðóçâåëüò ðîçïî÷àâ áîðîòüáó ïðîòè
ìîíîïîëії òðåñòіâ (25 ñóäîâèõ ïðîöåñіâ); ïîâіâ ïîëіòèêó «ñïðàâåäëèâîãî
êóðñó», ñòàâøè àðáіòðîì ó âіäíîñèíàõ ìіæ ïіäïðèєìöÿìè òà ðîáіòíèêàìè.
1906 ð. âіí çàïðîâàäèâ äåðæàâíèé êîíòðîëü íàä òàðèôàìè íà ïðèâàòíèõ çàëіçíèöÿõ; óõâàëèâ çàêîí ïðî ââåäåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ íàä âèãîòîâëåííÿì ëіêіâ і õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ; çàïî÷àòêóâàâ ïðîãðàìó îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ñåðåä îñíîâíèõ íàïðÿìіâ âíóòðіøíüîї ïîëіòèêè ïðåçèäåíòà Ðóçâåëüòà
áóëî âèçíàííÿ çà äåðæàâîþ ïðàâà âòðó÷àòèñÿ ó òðóäîâі êîíôëіêòè; іñíó161
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âàííÿ ïðîôñïіëîê ÿê ïðîòèâàãè ñâàâіëëþ ïіäïðèєìöіâ; 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü; îõîðîíà ïðàöі, îñîáëèâî äіòåé і æіíîê. Çíà÷íі çóñèëëÿ áóëî
ñïðÿìîâàíî íà îáìåæåííÿ äèòÿ÷îї ïðàöі, ÿêà íà ïî÷àòîê ÕÕ ñò. âñå ùå
øèðîêî çàñòîñîâóâàëàñü. Іøëîñÿ, íàñàìïåðåä, ïðî çàáîðîíó àáî îáìåæåííÿ
ïðàöі äіòåé âіêîì äî 13–14 ðîêіâ (çàëåæíî âіä çàêîíîäàâñòâà øòàòó).
Ò. Ðóçâåëüò ìàâ ÷іòêå і ñòàëå óÿâëåííÿ ïðî îáîâ’ÿçêîâіñòü òðіàäè «òåðèòîðіÿ – ìîâà – íàöіÿ» çàäëÿ ãàðàíòóâàííÿ íàöіîíàëüíîї áåçïåêè Ñïîëó÷åíèõ
Øòàòіâ. Öі ïîíÿòòÿ òàêîæ áóëè òіñíî ïîâ’ÿçàíі çі ñòàíîâèùåì ÑØÀ ÿê ñâіòîâîї
äåðæàâè, à òîìó äîñêîíàëå âèâ÷åííÿ àíãëіéñüêîї ìîâè êîæíèì íîâîïðèáóëèì
ðîçãëÿäàëîñÿ ïðåçèäåíòîì ÿê åëåìåíò òâîðåííÿ «ñïðàâæíüîãî» àìåðèêàíöÿ.

«Не лише необхідно американізувати іммігрантів, які народилися поза межами
США й оселяються серед нас, але ще більш необхідно для тих серед нас, хто за
народженням і походженням уже є американцями, скористатися нашими
невід’ємними правами, і... не поклонятися чужим богам, яких наші предки покинули... Ми повинні американізувати їх [іммігрантів] у всьому: у мові, у політичних
ідеях і принципах, у їхньому баченні відносин між церквою і державою... Американізм – це питання духу, віри і принципу, а не віросповідання або місця народження», – наголошував Т. Рузвельт у 1894 р.
Ñõàðàêòåðèçóéòå îñíîâíі íàïðÿìè ïîëіòèêè Ò. Ðóçâåëüòà.

Íà âèáîðàõ 1908 ð. ïðåçèäåíòîì ÑØÀ áóëî îáðàíî êàíäèäàòà âіä Ðåñïóáëіêàíñüêîї ïàðòії Âіëüÿìà Òàôòà (1857–1930). Àäìіíіñòðàöіÿ ïðåçèäåíòà
Òàôòà ïðîäîâæèëà êóðñ íà ðîçøèðåííÿ ñôåðè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ íàä
ìîíîïîëіÿìè: ïðîâåëà 45 ñóäîâèõ ïðîöåñіâ íàä ìîíîïîëіñòàìè, óñòàíîâèëà
êîíòðîëü íàä ïðèâàòíèìè çàëіçíèöÿìè.

5. «Нова демократія» В. Вільсона
Íà âèáîðàõ 1912 ð. ïåðåìîãó çäîáóâ êàíäèäàò âіä Äåìîêðàòè÷íîї ïàðòії
Âóäðî Âіëüñîí (1856–1924). Âіí çàëèøàâñÿ ïðåçèäåíòîì êðàїíè äî 1920 ð.
Âіëüñîí øâèäêî çíàéøîâ ñïіëüíó ìîâó ç
ïðàâëÿ÷îþ âåðõіâêîþ, àëå âîäíî÷àñ ðîçóìіâ,
ÿêîþ âàæëèâîþ є ïіäòðèìêà ðÿäîâèõ àìåðèêàíöіâ. Íàðіâíі ç Ä. Ëëîéä Äæîðäæåì òà
Ò. Ðóçâåëüòîì ïðèòðèìóâàâñÿ äóìêè, ùî ðåôîðìè ìîæóòü âіäâîëіêòè ìàñè âіä ðåâîëþöіéíîї áîðîòüáè.
Ãîëîâíèìè âíóòðіøíüîïîëіòè÷íèìè çàõîäàìè éîãî àäìіíіñòðàöії äî ïî÷àòêó Ïåðøîї
ñâіòîâîї âіéíè áóëî çàïðîâàäæåííÿ çàãàëüíîíàöіîíàëüíîї áàíêіâñüêîї ñèñòåìè, óõâàëåííÿ
çàêîíó ïðî ìîæëèâіñòü ïðèòÿãàòè äî ñóäîâîї
âіäïîâіäàëüíîñòі îñіá òà ïіäïðèєìñòâà, ùî âèêîðèñòîâóþòü íå÷åñíі ìåòîäè êîíêóðåíöії.
Áóëî çäіéñíåíî ìèòíó ðåôîðìó, ââåäåíî ïðîãðåñèâíèé ïîäàòîê, ïðîâåäåíî äåìîêðàòèçàöіþ
Вудро Вільсон
âèáîð÷îãî ïðàâà. Âіäòåïåð âèáîðè ñåíàòîðіâ
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ïðîâîäèëè øëÿõîì ïðÿìîãî ãîëîñóâàííÿ. Çà іíіöіàòèâîþ ïðåçèäåíòà áóëî
ñòâîðåíî ìіíіñòåðñòâî ïðàöі, àëå âåëèêîї ðîëі âîíî íå âіäіãðàâàëî.
Çà ÷àñ ïðåçèäåíòñòâà Âіëüñîíà áóëî ïðîâåäåíî çàõîäè ó ñôåðі ñîöіàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Òàê, áóëî äåùî îáìåæåíî çàñòîñóâàííÿ äèòÿ÷îї ïðàöі,
âñòàíîâëåíî 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü äëÿ çàëіçíè÷íèêіâ, çàñíîâàíî ñèñòåìó êîìïåíñàöіé â ðàçі êàëіöòâà íà âèðîáíèöòâі ðîáіòíèêàì, çàéíÿòèì íà
ïіäïðèєìñòâàõ, ùî âèêîíóþòü äåðæàâíі çàìîâëåííÿ.
Íåçâàæàþ÷è íà âñþ ñâîþ îáìåæåíіñòü, öі ðåôîðìè áóëè ïåðøèìè êðîêàìè äî ñòâîðåííÿ îñíîâ ñèñòåìè ñîöіàëüíîãî çàõèñòó ãðîìàäÿí.
Ñõàðàêòåðèçóéòå ïîëіòè÷íèé êóðñ Â. Âіëüñîíà.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Що було раніше: президентство В. Вільсона чи Т. Рузвельта?

2.

Окресліть території, що складали інтереси експансіоністської політики
США.

3.

Використовуючи історичний досвід США, дайте визначення поняттю «двопартійна система».

4.

Порівняйте політичні курси Т. Рузвельта і В. Вільсона. Чим були вони схожими? Чим відрізнялися?

5.

Яка з історичних подій, на вашу думку, має виняткове значення в історії США
кінця XIX – початку XX ст.? Свій вибір поясніть.

§21. «ВЕЛИКІ РЕФОРМИ» В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
1. «Великі реформи»
19 ëþòîãî 1855 ð. íà ðîñіéñüêèé ïðåñòîë âñòóïèâ іìïåðàòîð Îëåêñàíäð II (1818–1881), ÿêèé óâіéøîâ ó іñòîðіþ ïіä іì’ÿì «Âèçâîëèòåëÿ».
Âіí íå áóâ ëіáåðàëîì, àëå ðîçóìіâ ïîòðåáó ìîäåðíіçàöії êðàїíè. Éîãî
ñòàâëåííÿ äî Єâðîïè âèçíà÷àëîñÿ áàæàííÿì çáåðåãòè ïîçèöії Ðîñії ÿê
âåëèêîї äåðæàâè.
Ïîìіðêóéòå, ó ÷îìó Îëåêñàíäð II âáà÷àâ ïîòðåáó ïðîâåäåííÿ ðåôîðì ó Ðîñії.

Àãðàðíà ðåôîðìà
Ïî÷àòîê ïðàâëіííÿ Îëåêñàíäðà II çíàìåíóâàâñÿ íèçêîþ çàõîäіâ ùîäî
ëіáåðàëіçàöії ðåæèìó. 19 ëþòîãî 1861 ð. âèäàâ ìàíіôåñò «Ïðî âñåìèëîñòèâå äàðóâàííÿ êðіïîñíèì ëþäÿì ïðàâ ñòàíó ñіëüñüêèõ îáèâàòåëіâ»,
à òàêîæ «Ïîëîæåííÿ ïðî ñåëÿí, ùî âèéøëè ç êðіïîñíîї çàëåæíîñòі».
«Âè ïåðåêîíàєòåñü, ùî âñå, ùî ìîæíà áóëî çðîáèòè äëÿ çàõèñòó ïîìіùèêіâ, – çðîáëåíî», – ñêàçàâ Îëåêñàíäð II, ïіäïèñóþ÷è ìàíіôåñò ïðî çâіëüíåííÿ ñåëÿí.
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«1. Кріпосне право на селян, оселених у поміщицьких маєтках, і на дворових
людей скасовується назавжди...
3. Поміщики, зберігаючи право власності на всі належні їм землі, передають
селянам за встановлені повинності в постійне користування селян присадибну
їхню осілість і, крім того, для забезпечення побуту їх та виконання обов’язків їх
перед урядом визначену в «Положеннях» кількість польової землі та інших угідь...
23. Селянам надається право: провадити вільну торгівлю; відкривати й утримувати фабрики, різні промислові, торговельні, ремісничі підприємства; записуватись у цехи, займатися ремеслами; вступати у гільдії, торговельні розряди...
59. Поки селяни залишаються зобов’язаними поміщикові, селяни повинні виконувати панщину, сплачувати оброк...
187. Кожна сільська громада відповідає круговою порукою за справне відбування казенних, земських і громадських повинностей кожним з її членів» – із «Загального положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності», 19 лютого 1861 р.
Âèêîðèñòîâóþ÷è òåêñò äîêóìåíòà, ñõàðàêòåðèçóéòå çìіíè ó ñòàíîâèùі ñåëÿí. Ùî â äîêóìåíòі ñêàçàíî ïðî ïîìіùèöüêó âëàñíіñòü?

Óíàñëіäîê ñêàñóâàííÿ êðіïîñíîãî ïðàâà ñåëÿíè ñòàëè îñîáèñòî âіëüíèìè, àëå ïåðåáóâàëè â åêîíîìі÷íіé çàëåæíîñòі âіä ïîìіùèêà òà äåðæàâè.
Àãðàðíà ðåôîðìà 1861 ð. ëіêâіäóâàëà êðіïîñíèöòâî, àëå çáåðіãàëà ïîìіùèöüêå çåìëåâîëîäіííÿ.

Селянам зачитують маніфест про звільнення від кріпацької залежності. Художник Б. Кустодієв
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Ïðîâåäåííÿ àãðàðíîї ðåôîðìè ñòàëî ïî÷àòêîì ðåôîðìóâàííÿ âñіõ іíøèõ ñòîðіí ãðîìàäñüêîãî òà äåðæàâíîãî æèòòÿ.
×îìó ñàìîäåðæàâñòâî çáåðåãëî ïîìіùèöüêå çåìëåâîëîäіííÿ? Ïîìіðêóéòå,
÷îìó â 1860–1870-õ ðîêàõ â Ðîñії ïðîâîäÿòüñÿ ðåôîðìè. Âèêîðèñòîâóþ÷è ïіäðó÷íèê, äîáåðіòü ôàêòè, ùî ïіäòâåðäæóþòü âàøó äóìêó.

Çåìñüêà ðåôîðìà
Ó 1864 ð. áóëî ïðîâåäåíî çåìñüêó ðåôîðìó. Ñàìîäåðæàâñòâî çàëó÷àëî
äî ñïіâðîáіòíèöòâà ëіáåðàëüíå äâîðÿíñòâî òà áóðæóàçіþ. Áóëî ñòâîðåíî
ìіñöåâі âèáîðíі îðãàíè – ãóáåðíñüêі é ïîâіòîâі çåìñòâà. Äî їõíüîãî ñêëàäó
âõîäèëè ïðåäñòàâíèêè äâîðÿíñòâà, áóðæóàçії, äóõîâåíñòâà, ñåëÿí òîùî.
Çåìñüêі çáîðè âіäáóâàëèñÿ ðàç íà ðіê. Äëÿ ïîñòіéíîї ðîáîòè ñòâîðþâàëèñÿ
çåìñüêі óïðàâè, ùî äіÿëè ïіä íàãëÿäîì ãóáåðíàòîðà. Çàéìàëèñÿ çåìñòâà
âèêëþ÷íî ãîñïîäàðñüêèìè ïèòàííÿìè ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ – óòðèìàííÿì
øêіë, ëіêàðåíü, øëÿõіâ ñïîëó÷åííÿ òîùî. Çåìñòâà ôіíàíñóâàëèñÿ çà ðàõóíîê ìіñöåâîãî ïîäàòêó, ÿêèì îáêëàäàëîñÿ âñå íàñåëåííÿ.
Ìіñüêà ðåôîðìà
Ó 1870 ð. áóëî ïðîâåäåíî ìіñüêó ðåôîðìó, ÿêà çàáåçïå÷èëà ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ìіñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ñòâîðþâàëèñÿ âèáîðíі ìіñüêі äóìè, ÷ëåíіâ
ÿêèõ îáèðàëè âñі ïëàòíèêè ïîäàòêіâ ìіñòà çà áåçñòàíîâèì ïðèíöèïîì. Ìіñüêà
äóìà îáèðàëà âèêîíàâ÷ó âëàäó – ìіñüêó óïðàâó íà ÷îëі ç ãîëîâîþ.

16 червня 1870 р. було введено «Міське положення» – закон про органи місцевого самоврядування. На губернаторів відтепер покладалося лише спостереження за
виконанням постанов міської Думи. За Положенням, право участі у виборах і право
бути обраним мало все населення чоловічої статі, яке досягло 25-річного віку, яке
володіло в місті майном або займалося промислами, і ті, хто не був під судом і
слідством. Усі виборці поділялися за майновим цензом на три розряди; від кожного
розряду обиралося по 24 гласних, а повний склад Думи комплектувався із 72 гласних. У справах, що стосувалися благоустрою міста, міського господарства та управління, Дума була органом дорадчо-вирішальним, а міська управа – виконавчим;
остання у всіх своїх діях підпорядковувалася міській Думі. Головування як у засіданнях Думи, так і в міській управі покладалося на міського голову.
Ç’ÿñóéòå, ó ÷èїõ іíòåðåñàõ áóëî ïðîâåäåíî ìіñüêó ðåôîðìó.

Îðãàíè ñàìîóïðàâëіííÿ ìіñò ïіäïîðÿäêîâóâàëèñÿ ãóáåðíàòîðîâі ÷è ìіíіñòðó âíóòðіøíіõ ñïðàâ.
Ðåôîðìà îñâіòè
Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі òà òåõíі÷íèé ïðîãðåñ ïðèìóñèâ óðÿä ñòàòè íà
øëÿõ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îñâіòè. 1864 ð. áóëî çàïðîâàäæåíî ïî÷àòêîâó
îñâіòó. Ñòâîðþâàëèñÿ êëàñè÷íі òà ðåàëüíі ÷îëîâі÷і é æіíî÷і ãіìíàçії, ó ÿêèõ
ïðàâî íàâ÷àòèñÿ íàäàâàëîñÿ ïðåäñòàâíèêàì óñіõ ñòàíіâ, ñïðîìîæíèõ îïëàòèòè íàâ÷àííÿ. Âèïóñêíèêè êëàñè÷íèõ ÷îëîâі÷èõ ãіìíàçіé ìàëè ïðàâî âñòóïàòè äî óíіâåðñèòåòó, à âèïóñêíèêè ÷îëîâі÷èõ ðåàëüíèõ – äî âèùîї òåõíі÷íîї
øêîëè. Âèïóñêíèöі æіíî÷èõ ãіìíàçіé íå ìàëè ïðàâà íà âèùó îñâіòó.
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Ñóäîâà ðåôîðìà
Çàâåðøåííÿ îðãàíіçàöії ñèñòåìè ñóäî÷èíñòâà ïîâ’ÿçàíå ç ïðîâåäåííÿì
ó 1864 ð. ñóäîâîї ðåôîðìè. Ñóä ñòàâàâ ãëàñíèì (íà ñóäîâèõ çàñіäàííÿõ
ìîãëè áóòè ïðèñóòíі ïðåäñòàâíèêè ïðåñè òà ïóáëіêè), ïîçàñòàíîâèì, òîáòî
єäèíèì äëÿ âñüîãî íàñåëåííÿ. Ñóäî÷èíñòâî âіäáóâàëîñÿ çà ó÷àñòþ äâîõ
ñòîðіí – îáâèíóâà÷åííÿ òà çàõèñòó. Ïðîâèíó ïіäñóäíîãî âèçíà÷àëè ïðèñÿæíі çàñіäàòåëі, îáðàíі íàñåëåííÿì. Ñóä áóâ íåçàëåæíèì âіä ìіñöåâèõ
îðãàíіâ (ñóääþ ïðèçíà÷àâ óðÿä, àëå óñóíóòè ç ïîñàäè ìіã òіëüêè ñóä).
Ïîïåðåäíє ñëіäñòâî ïðîâàäèëè ñëіä÷і, ÿêі íå ïіäïîðÿäêîâóâàëèñÿ ïîëіöії.
Âîäíî÷àñ ñóäîâà ðåôîðìà íå ëіêâіäóâàëà âñіõ ïåðåæèòêіâ êðіïîñíèöòâà –
îêðåìèõ ñóäіâ äëÿ äóõîâåíñòâà, âіéñüêîâèõ, âîëîñíîãî ñóäó äëÿ ñåëÿí,
ïîêàðàííÿ ñåëÿí ðіçêàìè. Àëå çàâäÿêè їé ó ïîëіòè÷íіé ñèñòåìі Ðîñії
ïîñòóïîâî ñòàâ âïðîâàäæóâàòèñÿ ïðèíöèï ïðіîðèòåòó çàêîííîñòі òà ïðàâà.
Âіéñüêîâà ðåôîðìà
Âіéñüêîâà ðåôîðìà ïðîâàäèëàñÿ óïðîäîâæ 1864–1883 ðð. Çìіíè òîðêíóëèñÿ îðãàíіçàöії çáðîéíèõ ñèë іìïåðії. Áóëî çàïðîâàäæåíî ïîäіë òåðèòîðії êðàїíè íà 10 âіéñüêîâèõ îêðóãіâ, ïðèéíÿòî íîâèé âіéñüêîâèé ñòàòóò,
ââåäåíî çàãàëüíó âіéñüêîâó ïîâèííіñòü äëÿ ÷îëîâіêіâ, ÿêі äîñÿãëè 21-ðі÷íîãî âіêó, âñòàíîâëåíî íîâі ñòðîêè ñëóæáè: ó ïіõîòі – 6, íà ôëîòі –
7 ðîêіâ. Ñòâîðþâàëàñÿ ìåðåæà âіéñüêîâèõ çàêëàäіâ – ãіìíàçіé, ó÷èëèù,
àêàäåìіé. Àðìіÿ ïî÷àëà îñíàùóâàòèñÿ ñó÷àñíèìè âèäàìè çáðîї, áóäóâàâñÿ
ïàðîâèé âіéñüêîâèé ôëîò.
Åïîõà Îëåêñàíäðà II óâіéøëà äî іñòîðії Ðîñії ÿê «åïîõà âåëèêèõ ðåôîðì»,
ùî âіäêðèâàëà øëÿõè ïîáóäîâè äåðæàâè ïàðëàìåíòñüêîãî òèïó.

«“Великі реформи” Олександра II, що були викликані нагальною потребою пристосувати до вимог сучасної держави юридичні та адміністративні інститути країни, привели
р
в котре
р до зміцнення споконвічного союзу
у між престолом
р
і дворянами,
р
не зробивши, на відміну від реформ Петра I, ніяких істотних змін у суспільних
зв’язках».
«Якби Олександр II в умовах суспільного підйому завершив низку реформ зі
створення представницької, бодай навіть законодавчої установи слідом за земською, а ще краще – за судовою реформою, – це було б кроком до конституційної
монархії, реалізувало б ідею дворянських революціонерів про “революцію зверху”.
Але на цю висоту Олександр II не піднявся. Початок перетворень у 1860-х роках
не досяг свого логічного фінішу, самодержець до “революціонера зверху” не дійшов. Саме це й примусило російський визвольний рух змінити надію на “революцію зверху” на гасло “До сокири кличе Русь!”. Самодержавство втратило
унікальну можливість політичної модернізації країни. На порядок денний стала
підготовка революції в її класичній формі».
×è ïîäіëÿєòå âè íàâåäåíі îöіíêè ðåôîðì 1860–1870-õ ðîêіâ? ßêó ç íèõ âè
ââàæàєòå áіëüø îá’єêòèâíîþ? Ïðèãàäàéòå ïîãëÿäè äåêàáðèñòіâ íà ñàìîäåðæàâñòâî òà êðіïîñíå ïðàâî. Âèñëîâòå ñâîє áà÷åííÿ ðåôîðìàòîðñüêîãî ïðîöåñó
â Ðîñії.
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2. Зовнішня і колоніальна політика
Çîâíіøíÿ ïîëіòèêà ÷àñіâ Îëåêñàíäðà II âèçíà÷àëàñÿ äâîìà íàïðÿìàìè:
ëіêâіäàöієþ óìîâ Ïàðèçüêîãî äîãîâîðó òà ðîçøèðåííÿì êîëîíіàëüíîї åêñïàíñії â Àçії. Ñêîðèñòàâøèñü ïîðàçêîþ Ôðàíöії ó âіéíі 1870 ð., ðîñіéñüêèé óðÿä
âіäìîâèâñÿ âèêîíóâàòè ïðèíèçëèâі óìîâè Ïàðèçüêîãî äîãîâîðó. 1871 ð. öå
ðіøåííÿ áóëî óçàêîíåíî íà Ëîíäîíñüêіé êîíôåðåíöії єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà â Ðîñії ó
äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. íàáóëà òåðèòîðіÿ Àçії. Íà òîé ÷àñ ñóõîïóòíà òîðãіâëÿ Ðîñії ç Êèòàєì çàíåïàëà, îñêіëüêè íà éîãî ðèíêàõ ç’ÿâèëàñÿ âåëèêà
êіëüêіñòü àíãëіéñüêèõ òîâàðіâ. Ñàìå òîìó çðîñëî çíà÷åííÿ ñåðåäíüîàçіàòñüêîãî ðèíêó çáóòó ðîñіéñüêèõ ïðîìèñëîâèõ òîâàðіâ. Ó òі ðîêè îñòàòî÷íî
âèçíà÷èëàñü ðîëü Ñåðåäíüîї Àçії ÿê ñèðîâèííîї áàçè äëÿ ðîñіéñüêîї òåêñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі.
Ïèòàííÿ ïðèєäíàííÿ Ñåðåäíüîї Àçії äî Ðîñіéñüêîї іìïåðії ïî÷àëî øèðîêî îáãîâîðþâàòèñü ó ðîñіéñüêіé ïðåñі. 1862 ð. â îäíіé çі ñòàòåé âіäâåðòî
ãîâîðèëîñü: «Êîðèñòü, ÿêó Ðîñіÿ äіñòàíå ç âіäíîñèí іç Ñåðåäíüîþ Àçієþ,
òàêà ÿâíà, ùî âñі ïîæåðòâóâàííÿ íà öþ ñïðàâó îêóïëÿòüñÿ». Ó ìіíіñòåðñüêèõ êàáіíåòàõ Ðîñії ñòàëè ðîçðîáëÿòè ïëàíè çàõîïëåííÿ ñåðåäíüîàçіàòñüêèõ õàíñòâ çà äîïîìîãîþ âіéñüêîâîї ñèëè.
Êðàїíè Ñåðåäíüîї Àçії ïåðåæèâàëè â ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. ïåðіîä
ïîëіòè÷íîãî çàíåïàäó і ñòàëè îäíèì іç îá’єêòіâ áðèòàíî-ðîñіéñüêîãî ñóïåðíèöòâà íà Ñõîäі. 1864 ð. ðîñіéñüêі âіéñüêà ðóøèëè â ïîõіä ó ãëèáèíó
Ñåðåäíüîї Àçії, âåäó÷è íàñòóï âіä ìіñòà Âіðíîãî (Àëìà-Àòè) é Îðåíáóðãà.
Íàñòóïíîãî ðîêó âîíè çàéíÿëè Òàøêåíò. Íà òåðèòîðії Áóõàðñüêîãî і
Êîêàíäñüêîãî õàíñòâ áóëî ñòâîðåíî Òóðêåñòàíñüêå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî
іç öåíòðîì ó Òàøêåíòі.
Íà ïî÷àòêó 1870-õ ðîêіâ ðîñіéñüêèé óðÿä ðîçïî÷àâ øèðîêèé íàñòóï íà
Õіâó. Âіéñüêà õіâèíñüêîãî õàíñòâà íå ÷èíèëè îïîðó é êàïіòóëþâàëè. Áóëî
óêëàäåíî óãîäó ïðî âàñàëüíó çàëåæíіñòü Õіâè âіä Ðîñії. Çíà÷íі òåðèòîðіàëüíі íàäáàííÿ Ðîñіÿ çäîáóëà íà Äàëåêîìó Ñõîäі â ðåçóëüòàòі ïіäïèñàííÿ
ç Êèòàєì Àéãóíñüêîãî äîãîâîðó (1858) òà «Òðàêòàòó ìіæ Ðîñієþ і Êèòàєì
ïðî âèçíà÷åííÿ âçàєìíèõ âіäíîñèí» (1858).
×è ìîæíà ââàæàòè çîâíіøíþ ïîëіòèêó Ðîñіéñüêîї іìïåðії çà ÷àñіâ Îëåêñàíäðà II âäàëîþ?

Çà ÷àñіâ ïðàâëіííÿ Îëåêñàíäðà III (1845–1894), ÿêîãî íàçèâàëè «Ìèðîòâîðöåì», óïåðøå â ðîñіéñüêіé іñòîðії íå áóëî ðîçâ’ÿçàíî æîäíîї âіéíè.
Àëå éîãî çîâíіøíþ ïîëіòèêó íå ìîæíà íàçâàòè ìèðîëþáíîþ. Îñíîâíèìè
ðåçóëüòàòàìè її áóëî óêëàäåííÿ Ñîþçó òðüîõ іìïåðàòîðіâ (1881); êîíôëіêò
ç Âåëèêîþ Áðèòàíієþ, ùî òðîõè íå ïåðåðіñ ó âіéíó (1885); ñêàíäàëüíà
áîëãàðñüêà ñïðàâà (іìïåðàòîð ðîçіðâàâ âіäíîñèíè ç Áîëãàðієþ, ùî ïîñèëèëî
âïëèâ íà Áàëêàíàõ Àâñòðî-Óãîðùèíè òà Âåëèêîї Áðèòàíії); ïіäïèñàííÿ
ôðàíêî-ðîñіéñüêîãî ñîþçó (1891–1893).

«Якщо Франція зазнає нападу з боку Німеччини або Італії, яку підтримує Німеччина, Росія використає усі війська, які вона матиме у своєму розпорядженні, для
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нападу на Німеччину. Якщо Росія зазнає нападу Німеччини або Австрії, яку підтримує Німеччина, Франція використає усі війська, які вона може мати у своєму
розпорядженні, для нападу на Німеччину», – було зафіксовано у військовій конвенції, підписаній між Францією і Росією.
1891 р. Олександр III, приймаючи у Кронштадті французьку ескадру, з непокритою головою слухав революційний гімн «Марсельєзу». 1893 р., вітаючи прибуття російського флоту, уже президент Третьої республіки зняв капелюха, слухаючи гімн монархічної Росії «Боже, царя збережи».
Íàçâіòü îñíîâíі ðåçóëüòàòè çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Îëåêñàíäðà III.

3. Російсько-японська війна
Îñíîâíèì âèÿâîì çîâíіøíüîïîëіòè÷íîãî êóðñó Ìèêîëè III (1868–1918)
ñòàâ âіéñüêîâèé êîíôëіêò ç ßïîíієþ. Ïðàãíó÷è âіäâåðíóòè ãðîìàäñüêіñòü
âіä ðåâîëþöії, ðîñіéñüêå ñàìîäåðæàâñòâî ðîçâ’ÿçàëî âіéíó ç ßïîíієþ.
«Ùîá ñòðèìàòè ðåâîëþöіþ, íàì ïîòðіáíà ìàëåíüêà ïåðåìîæíà âіéíà», –
êàçàâ ìіíіñòð âíóòðіøíіõ ñïðàâ Ðîñії Â. Ïëåâå.
Ïіä âïëèâîì ðàäíèêіâ Ìèêîëà II ïðîâàäèâ ïîëіòèêó, ÿêà é ïðèçâåëà äî
âіäêðèòîãî êîíôëіêòó ç ßïîíієþ. Àëå Ðîñіÿ âèÿâèëàñü íåïіäãîòîâëåíîþ
íàâіòü äî ìàëåíüêîї âіéíè.
Ðàïòîâîþ àòàêîþ íà ðîñіéñüêі êîðàáëі â Ïîðò-Àðòóðі 27 ñі÷íÿ 1904 ð.
ßïîíіÿ ðîçïî÷àëà âіéíó. Іç ñàìîãî ïî÷àòêó âåäåííÿ áîéîâèõ äіé ñòðàòåãі÷íà іíіöіàòèâà íàëåæàëà ÿïîíöÿì. Óïðîäîâæ ëþòîãî–êâіòíÿ їõíі âіéñüêà
âèñàäèëèñü ó Êîðåї, íà Ëÿîäóíñüêîìó ïіâîñòðîâі. Óñïіøíі äії äîçâîëèëè їì
âçÿòè â îáëîãó Ïîðò-Àðòóð (ÿêà òðèâàëà іç ñåðïíÿ ïî ãðóäåíü 1904 ð. і çàêіí÷èëàñÿ êàïіòóëÿöієþ ðîñіÿí) òà ðîçãîðíóòè áîéîâі äії ó Ìàíü÷æóðії.

1
1. Микола ІІ

2. Російський плакат початку
російсько-японської війни
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Ïðîòÿãîì 1905 ð. Ðîñіÿ çàçíàëà ùå äâîõ ïîðàçîê: ó ëþòîìó áіëÿ Ìóêäåíà
(âòðàòèâøè 90 òèñ.) і â òðàâíі áіëÿ î. Öóñіìà (іç 38 ðîñіéñüêèõ êîðàáëіâ ç
áîþ ïîâåðíóëîñÿ 3, òîäі ÿê ßïîíіÿ íå âòðàòèëà æîäíîãî). Ðîñіÿ çìóøåíà
áóëà ïіòè íà ïîñòóïêè.
Çà ìèðíîþ óãîäîþ, ïіäïèñàíîþ ó Ïîðòñìóòі (ÑØÀ) 23 ñåðïíÿ 1905 ð.,
Ðîñіÿ âèçíàâàëà Êîðåþ ñôåðîþ âïëèâó ßïîíії, ïåðåäàâàëà ßïîíії â îðåíäó
÷àñòèíó Ëÿîäóíñüêîãî ïіâîñòðîâà ç Ïîðò-Àðòóðîì òà ïіâäåííó ÷àñòèíó
î. Ñàõàëіí.
Äîáåðіòü ôàêòè, ÿêі ïіäòâåðäæóþòü, ùî âіéñüêîâі êîíôëіêòè áóëè çóìîâëåíі
áîðîòüáîþ çà òåðèòîðії.

4. Революція 1905–1907 рр.
Ó ðîçïàëі áîéîâèõ äіé íà Äàëåêîìó Ñõîäі â Ðîñіéñüêіé іìïåðії ðîçãîðòàєòüñÿ ðåâîëþöіÿ. Âîíà áóëà âèêëèêàíà øèðîêèì íåâäîâîëåííÿì ïîëіòèêîþ
öàðèçìó і ïðèñêîðåíà ïîðàçêîþ ó âіéíі ç ßïîíієþ.
Ðåâîëþöіÿ 1905–1907 ðð. áóëà ñïðîáîþ ìîäåðíіçóâàòè åêîíîìі÷íå é ïîëіòè÷íå æèòòÿ Ðîñії çàâäÿêè âñòàíîâëåííþ êîíñòèòóöіéíîãî óñòðîþ (ëіêâіäàöіÿ àáñîëþòíîї ìîíàðõії, äåìîêðàòèçàöіÿ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ); âèðіøåííþ
àãðàðíîãî ïèòàííÿ (ëіêâіäàöіÿ ïîìіùèöüêîãî çåìëåâîëîäіííÿ, âèêóïíèõ
ïëàòåæіâ 1861 ð., îáùèíè, çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîâèõ íîðì ùîäî ñåëÿíñòâà);
âñòàíîâëåííþ 8-ãîäèííîãî ðîáî÷îãî äíÿ, ìіíіìàëüíîãî ðîçìіðó çàðïëàòè,
âèïëàòè ïåíñіé, ñèñòåìè ñîöіàëüíîãî çàõèñòó; âèðіøåííþ íàöіîíàëüíîãî
ïèòàííÿ (ðåàëіçàöіÿ ïðàâ íàðîäіâ òà íàöіîíàëüíîñòåé íà ñàìîâèçíà÷åííÿ).
Ó ðîçâèòêó ðîñіéñüêîї ðåâîëþöії 1905–1907 ðð. âèäіëÿþòü òàêі åòàïè:
– ñі÷åíü–âåðåñåíü 1905 ð.: ïåðіîä íàðîñòàííÿ, îñíîâíèìè ïîäіÿìè ÿêîãî áóëè õâèëÿ ìàñîâèõ ñòðàéêіâ íàâåñíі–âëіòêó (ó÷àñòü óçÿëè 440 òèñ.
îñіá.); ïîâñòàííÿ íà ïàíöåðíèêó «Ïîòüîìêіí» (÷åðâåíü 1905 ð.) òà ñåëÿíñüêі ïðîòåñòè (ïðîòÿãîì òðàâíÿ–÷åðâíÿ âіäáóëîñÿ 800 âèñòóïіâ); ñòðàéê ó
Іâàíîâî-Âîçíåñåíñüêó òà çáðîéíå ïîâñòàííÿ ó Ëîäçі;
– æîâòåíü–ãðóäåíü 1905 ð.: ïåðіîä íàéâèùîãî ïіäíåñåííÿ ðåâîëþöії.
Éîãî îñíîâíèìè ïîäіÿìè áóëè: çàãàëüíîðîñіéñüêèé ïîëіòè÷íèé ñòðàéê
(îõîïèâ 2 ìëí îñіá.), âèäàííÿ іìïåðàòîðîì ìàíіôåñòó 17 æîâòíÿ (ÿêèì
áóëî äàðîâàíî íåïîðóøíі îñíîâè ãðîìàäÿíñüêîї ñâîáîäè – ñâîáîäà ñëîâà,
äðóêó, ñîâіñòі, çáîðіâ, îãîëîøåíî ïðî âèáîðè äî ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó –
Äåðæàâíîї äóìè), ïîâñòàííÿ â àðìії (âèñòóï ñàïåðіâ ó Êèєâі) òà íà ôëîòі
(âèñòóïè ó Êðîíøòàäòі é Ñåâàñòîïîëі), çáðîéíå ïîâñòàííÿ ó Ìîñêâі (ãðóäåíü 1905 ð.);
– ñі÷åíü 1906–1907 ðð. – ñïàä ðåâîëþöії, її ïîðàçêà.
Òàêèì ÷èíîì, ðåâîëþöіÿ 1905–1907 ðð. íå ðîçâ’ÿçàëà ïðîáëåìè ìîäåðíіçàöії Ðîñії, íå áóëî ââåäåíî ïàðëàìåíòñüêîї ôîðìè ïðàâëіííÿ, íå
ïðèéíÿòî êîíñòèòóöії, íå âèðіøåíî àãðàðíîãî é íàöіîíàëüíîãî ïèòàíü.
Íàçâіòü îñíîâíі ôîðìè ñîöіàëüíîãî ïðîòåñòó ïіä ÷àñ ðåâîëþöії.

5. Столипінські реформи
Ðåâîëþöіÿ ïðèìóñèëà öàðèçì ïіòè íà ðåôîðìè, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ
ïîâ’ÿçàíî ç äіÿëüíіñòþ Ï. Ñòîëèïіíà.
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Персоналії
ÏÅÒÐÎ ÑÒÎËÈÏІÍ (1862–1911)
Державний діяч. Походив зі старовинного дворянського
роду. Очоливши уряд у Російській імперії, повів політику реформ, спрямованих на зміцнення монархії та усунення
причин нових революційних потрясінь. «Ворогам державності хотілося б обрати шлях радикалізму, шлях відмови від
минулого Росії, звільнення від її культурних традицій. Їм потрібні великі потрясіння, нам потрібна велика Росія!» – заявив
з думської трибуни П. Столипін. Загинув унаслідок терористичного акту в 1911 р. у Києві, похований у Києво-Печерській лаврі.

Ñòîëèïіíñüêі ðåôîðìè (1906–1911) ìàëè íà ìåòі ëіêâіäóâàòè îñíîâíі
ïðè÷èíè ñîöіàëüíîї íàïðóæåíîñòі â ñóñïіëüñòâі é ðîçøèðèòè ñîöіàëüíó
áàçó ðîñіéñüêîї ìîíàðõії íà ñåëі, ïîñèëèòè âіðíîïіääàíñüêі ìîíàðõі÷íі
íàñòðîї ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ.
Öåíòðàëüíå ìіñöå â ðåôîðìàòîðñüêіé äіÿëüíîñòі ãëàâè óðÿäó ïîñіäàëà
àãðàðíà ðåôîðìà, ïðîâåäåííÿ ÿêîї ïåðåäáà÷àëî ëіêâіäàöіþ îáùèííîãî çåìëåâîëîäіííÿ, êðóãîâîї ïîðóêè, çàìіíó ñіìåéíîãî ïðèíöèïó çåìëåâîëîäіííÿ ïåðñîíàëüíèì, ñïàäêîâå ïðàâî ïðèâàòíîї âëàñíîñòі, øèðîêå äåðæàâíå
êðåäèòóâàííÿ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ òà ïîëіòèêó ïðîòåêöіîíіçìó ùîäî
ïåðåñåëåííÿ і îñâîєííÿ çåìåëü Ñèáіðó é Äàëåêîãî Ñõîäó.
Ñêàñîâóâàëèñÿ îáîâ’ÿçêîâі ôîðìè çåìåëüíîї îáùèíè, і êîæíîìó ñåëÿíèíîâі
íàäàâàëîñÿ ïðàâî âèéòè ç íåї òà âèäіëèòè ñâîþ çåìëþ ó ïîâíó âëàñíіñòü.
Âіí òàêîæ ìàâ ïðàâî âèìàãàòè âèäіëåííÿ çåìëі â îäíîìó ìàñèâі – «âіäðóáі»,
äî ÿêîãî ìіã ïðèєäíàòè ñâîþ ñàäèáíó çåìëþ і ïåðåíåñòè ñþäè áóäіâëі,
óòâîðþþ÷è â òàêèé ñïîñіá «õóòіð». Ñåëÿíè êîðèñòóâàëèñÿ äîïîìîãîþ Ñåëÿíñüêîãî ïîçåìåëüíîãî áàíêó, ÿêèé êðåäèòóâàâ êóïіâëþ çåìëі é äîïîìàãàâ
ñòâîðèòè õóòіðíі òà âіäðóáíі (ïîëüîâèé íàäіë áåç ñàäèáè) ãîñïîäàðñòâà.
Ðåôîðìà ñïðè÷èíèëà ñîöіàëüíó äèôåðåíöіàöіþ ñåëÿíñòâà: çáіëüøåííÿ íàéäðіáíіøèõ і âåëèêèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ і çìåíøåííÿ ñåðåäíіõ, âëàñíèêè
ÿêèõ ïðîäàâàëè çåìëþ çàìîæíіøèì і ñàìі âèїçäèëè çà Óðàë àáî äî ìіñò.
Ï. Ñòîëèïіí ââàæàâ çà ïîòðіáíå âïðîâàäèòè çàãàëüíó ïî÷àòêîâó îñâіòó
äëÿ íàñåëåííÿ, çàáåçïå÷èòè çðîñòàííÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà òà ðîçâèòîê âíóòðіøíüîãî ðèíêó. Ñóòü ðåôîðìè Ï. Ñòîëèïіíà ïîëÿãàëà â òîìó,
ùîá øëÿõîì ðåîðãàíіçàöії ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñóäîâèõ óñòàíîâ,
çàïðîâàäæåííÿ ñòðàõóâàííÿ ðîáіòíèêіâ, ïіäíåñåííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, çìіöíåííÿ ñіëüñüêîї áóðæóàçії ïðèñêîðèòè åâîëþöіþ ñàìîäåðæàâñòâà â êîíñòèòóöіéíó ìîíàðõіþ.
1 âåðåñíÿ 1911 ð. Ï. Ñòîëèïіíà ñìåðòåëüíî ïîðàíèâ â Îïåðíîìó òåàòðі
â Êèєâі Ä. Áîãðîâ, à 5 âåðåñíÿ âіí ïîìåð. Äіÿëüíіñòü Ï. Ñòîëèïіíà áóëà
îñòàííüîþ ñïðîáîþ âðÿòóâàòè êðàїíó âіä ñîöіàëüíîї ðåâîëþöії.

«…Батькові (Столипіну) було важко знайти спільників. Були чиновники чесні й
вііддані своїй справі. Але практично не було людей, які б відзначались широтою
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державного мислення. Розрив, що стався у минулому столітті між державним апаратом і ліберальною інтелігенцією, приносив свої гіркі наслідки», – писав Аркадій
Столипін (син П. Столипіна).
Ñõàðàêòåðèçóéòå âïëèâ ðåôîðì Ï. Ñòîëèïіíà òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê Ðîñії. ×îìó ðåôîðìè Ï. Ñòîëèïіíà çàëèøèëèñÿ íåçàâåðøåíèìè?
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Що
о відбулося раніше: проведення аграрної чи судової реформ?

2.

Окресліть регіони колоніальних інтересів Російської імперії.
Олександр II, Олександр III, П. Столипін. Хто ці історичні особи? Які події в
історії Російської імперії пов’язані з їхніми іменами?
Революція 1905–1907 рр. показала два шляхи модернізації Росії – революційний і реформаторський. Як ви вважаєте, за яким залишиться історична перспектива?
Яка з історичних подій Російської імперії другої половини XIX – початку
XX ст., на ваш погляд, мала виняткове значення? Свій вибір поясніть.

3.
4.

5.
6.

Розкрийте зміст плаката на с. 168.

АВСТРО-УГОРЩИНА В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX –
§22. НА
ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
1. Австро-Угорщина – дуалістична монархія
Àâñòðî-Óãîðñüêà іìïåðіÿ, àáî Àâñòðî-Óãîðùèíà, – äóàëіñòè÷íà іìïåðіÿ, î÷îëåíà äèíàñòієþ Ãàáñáóðãіâ òà óòâîðåíà âíàñëіäîê êîìïðîìіñíîї óãîäè, óêëàäåíîї ìіæ Àâñòðієþ òà Óãîðùèíîþ â 1867 ð. Áіëüøіñòü íàðîäіâ ïіâäåííî-ñõіäíîї
Єâðîïè ïåðåáóâàëà ó ñêëàäі Àâñòðî-Óãîðùèíè, ÿêó íàçèâàëè «êëàïòèêîâîþ
іìïåðієþ», òîìó ùî æîäíà ç íàöіîíàëüíîñòåé íå ñòàíîâèëà íàâіòü ÷âåðòі
íàñåëåííÿ Àâñòðî-Óãîðùèíà áóëà äóàëіñòè÷íîþ ìîíàðõієþ
íàñåëåííÿ.
ìîíàðõієþ.
Äóàëіñòè÷íà ìîíàðõіÿ – ôîðìà ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї ïîðÿä ç ìîíàðõîì ôóíêöіîíóþòü ïàðëàìåíò і óðÿä. Ãëàâà äåðæàâè îñîáèñòî ôîðìóє óðÿä, ÿêèé âіäïîâіäàëüíèé íå ïåðåä ïàðëàìåíòîì, à ïåðåä ìîíàðõîì. Ìîíàðõ ìàє ïðàâî âåòî íà
çàêîíè, ÿêі óõâàëþє ïàðëàìåíò. Äóàëіñòè÷íà ìîíàðõіÿ õàðàêòåðíà äëÿ ïåðіîäіâ
ïåðåõîäó âіä òðàäèöіéíèõ äî іíäóñòðіàëüíèõ ñóñïіëüñòâ. Є ôîðìîþ êîìïðîìіñó
ìіæ çåìëåâëàñíèêàìè і ïіäïðèєìöÿìè. Âîíà ïîєäíóє â ñîáі åëåìåíòè ìîíàðõії
òà ïàðëàìåíòñüêîї ôîðìè ïðàâëіííÿ. Íà âіäìіíó âіä ïàðëàìåíòñüêîї ìîíàðõії,
äóàëіñòè÷íà ìîíàðõіÿ çáåðіãàє ïåðåâàãó çà ìîíàðõîì òà éîãî îòî÷åííÿì.

Àâñòðіéñüêèé іìïåðàòîð áóâ îäíî÷àñíî é óãîðñüêèì êîðîëåì. Âіí âèäàâàâ çàêîíîäàâ÷і àêòè, çàòâåðäæóâàâ ñêëàä óðÿäó, à òàêîæ áóâ ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì àâñòðî-óãîðñüêîї àðìії. Êîæíà ç êðàїí ìàëà ñâîї ïàðëàìåíòè é óðÿäè, ÿêі çàòâåðäæóâàâ àâñòðіéñüêèé іìïåðàòîð. Ñïіëüíèìè áóëè
ìіíіñòåðñòâà – çàêîðäîííèõ ñïðàâ, âіéñüêîâå, ôіíàíñіâ. Ó ðåãіîíàõ êîìïàêòíîãî ïðîæèâàííÿ äåÿêèõ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí äіÿëè ïàðëàìåíòè òà
îðãàíè ñàìîâðÿäóâàííÿ çà ìіñöåâèìè êîíñòèòóöіÿìè.
Âèçíà÷òå îñíîâíі îçíàêè ïîíÿòòÿ «äóàëіñòè÷íà ìîíàðõіÿ». Äîáåðіòü ôàêòè,
ÿêі ñòâåðäæóþòü äóàëіñòè÷íèé õàðàêòåð Àâñòðî-Óãîðùèíè.
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Óðÿä Àâñòðî-Óãîðùèíè ïðîâîäèâ ïîëіòèêó áîðîòüáè ç íàöіîíàëüíèìè
ðóõàìè, ç ïðàãíåííÿì íàðîäіâ çäîáóòè íåçàëåæíіñòü. Ó çâ’ÿçêó іç öèì íå
ðàç ðîçïóñêàëèñÿ ìіñöåâі ïàðëàìåíòè òà îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
1912 ð. áóëî ðîçïóùåíî ïàðëàìåíò Õîðâàòії, ïðèïèíåíî äіþ її Êîíñòèòóöії;
1913 ð. – ×åõії.
Ó ×åõії áóëî ñêîíöåíòðîâàíî 80 % åêîíîìі÷íîãî ïîòåíöіàëó ÀâñòðîÓãîðùèíè. Ëіäåðè íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó íå ñòàâèëè ïèòàííÿ ïðî
ïîâíå âіäîêðåìëåííÿ âіä Àâñòðî-óãîðùèíè, âèñòóïàþ÷è ëèøå çà ðîçøèðåííÿ àâòîíîìíèõ ïðàâ.
Ñëîâà÷÷èíà áóëà îäíієþ ç íàéìåíø ðîçâèíóòèõ ÷àñòèí Àâñòðî-Óãîðùèíè,
ó ÿêіé íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ ìàéæå íå âіäáóâàâñÿ. ×åðåç çíà÷íó
àñèìіëÿöіþ íàñåëåííÿ ñëàáîðîçâèíóòèé âіí áóâ і â Ñëîâåíії.
Õîðâàòіÿ, ïåðåáóâàþ÷è ïіä âëàäîþ óãîðñüêîї êîðîíè, ìàëà àâòîíîìíі
ïðàâà â ïèòàííÿõ óïðàâëіííÿ, ñóäó, îñâіòè, öåðêâè. Іñíóâàëè ïîëіòè÷íі
ïàðòії, áіëüøіñòü ç ÿêèõ, ìàþ÷è ðіçíі ïîëіòè÷íі ïðîãðàìè, âèñòóïàëè çà
íåçàëåæíіñòü Õîðâàòії.
Òåðèòîðіÿ Áîñíії òà Ãåðöåãîâèíè áóëà àíåêñîâàíà Àâñòðî-Óãîðùèíîþ
(1908). Íà ïî÷àòêó XX ñò. â öèõ çåìëÿõ ñïîñòåðіãàëîñÿ ïîëіòè÷íå ïіäíåñåííÿ, óòâîðþâàëèñÿ ïàðòії, àëå ëèøå çà íàöіîíàëüíîþ àáî ðåëіãіéíîþ
îçíàêàìè (ñåðáñüêі, õîðâàòñüêі, ìóñóëüìàíñüêі).
×è ñïðàâåäëèâå âèçíà÷åííÿ Àâñòðî-Óãîðùèíè ÿê «êëàïòèêîâîї іìïåðії»?

2. Російсько-турецька війна 1877–1878 рр.
Íà ñåðåäèíó 1870-õ ðîêіâ çàãîñòðèëàñÿ ñèòóàöіÿ íà Áàëêàíàõ. Óëіòêó
1875 ð. âèáóõíóëî ïîâñòàííÿ â Áîñíії òà Ãåðöåãîâèíі, 1876 ð. – ó Áîëãàðії.
Ðîñіéñüêà іìïåðіÿ ñòàëà àêòèâíî ïіäòðèìóâàòè íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíó áîðîòüáó áàëêàíñüêèõ íàðîäіâ. Ïіä ÷àñ ïîâñòàííÿ â Áîñíії òà Ãåðöåãîâèíі ç
Ðîñії áóëî âіäïðàâëåíî ñàíіòàðíі çàãîíè, 5 òèñ. âіéñüêîâèõ, çіáðàíî êîøòè
íà äîïîìîãó ïîâñòàëèì.
Ðîñіéñüêà äåðæàâà âèñóíóëà âèìîãó ïðî íàäàííÿ Áîëãàðії íåçàëåæíîñòі, àëå її ïðîïîçèöіþ óðÿäè іíøèõ êðàїí íå ïіäòðèìàëè. Ðîñіÿ âèðіøèëà
áîðîòèñÿ ïðîòè Îñìàíñüêîї іìïåðії, óòâåðäèòèñÿ â Ðóìóíії, óñòàíîâèòè
êîíòðîëü íàä Áîñôîðîì і Äàðäàíåëëàìè, ïîâåðíóòè Áåññàðàáіþ.
Ïåðø íіæ ðîçïî÷àòè âіéíó ïðîòè Òóðå÷÷èíè, ðîñіéñüêà äèïëîìàòіÿ âèðіøèëà íåéòðàëіçóâàòè ãîëîâíèõ ïðîòèâíèêіâ íà Áàëêàíàõ. Çà íåâòðó÷àííÿ Àâñòðî-Óãîðùèíè ñàìîäåðæàâñòâî ïîãîäèëîñÿ íà îêóïàöіþ Áîñíії òà
Ãåðöåãîâèíè. Ôðàíöії òà Âåëèêіé Áðèòàíії áóëî îáіöÿíî ïîäіëèòè Áîëãàðіþ íà äâі ÷àñòèíè é íàäàòè їì ìіñöåâó àâòîíîìіþ.
Ó êâіòíі 1877 ð. Ðîñіÿ îãîëîñèëà Òóðå÷÷èíі âіéíó, ÿêó ðîçïî÷èíàëà ÿê
çàõèñíèöÿ іíòåðåñіâ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ і áàëêàíñüêèõ íàðîäіâ. Ó ëèïíі
ðîñіÿíè çàâîëîäіëè Øèïêèíñüêèì ïåðåâàëîì. Äðóãîþ âàæëèâîþ äіëÿíêîþ âîєííîãî òåàòðó äіé áóëà îáëîãà і çäîáóòòÿ ôîðòåöі Ïëåâíà, ÿêó îáîðîíÿëè çíà÷íі ñèëè ïðîòèâíèêà.

«Водночас за Видом (річка) на висотах продовжували канонаду турецькі гармати; турецькі стрільці, що не переходили Вид, сипали кулями. Але це вже були
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останні конвульсії Плевни. На кам’яному мосту через Вид серед порохового диму
з’явився білий прапор, турки здавалися; страховище, яке поглинуло стільки тисяч
російських життів, – Плевна – здихало; найміцніший із зав’язаних турками вузлів
розв’язався...» – зі спогадів учасника воєнних дій О. Красницького. Це сталося на
початку грудня 1877 р.

Çãîäîì ðîñіéñüêі âіéñüêà і çàãîíè áîëãàðñüêèõ äîáðîâîëüöіâ âñòóïèëè â
ì. Ñîôіÿ (ñі÷åíü 1878), íàïðèêіíöі ñі÷íÿ 1878 ð. âïàâ Àäðіàíîïîëü. Øëÿõ íà
Êîíñòàíòèíîïîëü äëÿ ðîñіÿí áóëî âіäêðèòî. Òóðå÷÷èíà çàïðîñèëà ïåðåìèð’ÿ.
Ó ëþòîìó 1878 ð. ó ì. Ñàí-Ñòåôàíî (áіëÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ) áóëî ïіäïèñàíî ìèðíèé äîãîâіð. Çà éîãî óìîâàìè íåçàëåæíіñòü çäîáóâàëè Ñåðáіÿ,
Ðóìóíіÿ, ×îðíîãîðіÿ. Áîëãàðіÿ ïðîãîëîøóâàëàñü àâòîíîìíèì êíÿçіâñòâîì.
Àâòîíîìіþ îòðèìàëè Áîñíіÿ òà Ãåðöåãîâèíà. Ðîñії ïîâåðòàëàñÿ Ïіâäåííà
Áåññàðàáіÿ і ïåðåäàâàëàñü Êàðñüêà îáëàñòü. Âîíà îòðèìóâàëà âåëèêó
êîíòðèáóöіþ.
Âåëèêà Áðèòàíіÿ òà Àâñòðî-Óãîðùèíà áóëè íå çàäîâîëåíі ïîñèëåííÿì
ïîçèöіé Ðîñії íà Áàëêàíàõ. Âîíè âіäìîâèëèñü âèçíàòè óìîâè ÑàíÑòåôàíñüêîãî äîãîâîðó і âèñòóïèëè ç іíіöіàòèâîþ ïðîâåñòè ìèðíó ìіæíàðîäíó êîíôåðåíöіþ äëÿ їõ ïåðåãëÿäó. Óëіòêó 1878 ð. ó Áåðëіíі âіäêðèâñÿ
êîíãðåñ, ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ôðàíöіÿ, Òóðå÷÷èíà,
Ðîñіÿ, Àâñòðî-Óãîðùèíà, Íіìå÷÷èíà.
Çà ðіøåííÿì Áåðëіíñüêîãî êîíãðåñó, Áîëãàðіþ áóëî ïîäіëåíî íà äâі ÷àñòèíè. Òіëüêè Ïіâíі÷íà Áîëãàðіÿ çäîáóëà àâòîíîìіþ (Ïіâäåííà ëèøàëàñÿ
ïіä âëàäîþ Îñìàíñüêîї іìïåðії). Òåðèòîðії íåçàëåæíèõ Ñåðáії, ×îðíîãîðії
і Ðóìóíії áóëî îáìåæåíî. Àâñòðî-Óãîðùèíà äіñòàëà ïðàâî îêóïóâàòè Áîñíіþ
òà Ãåðöåãîâèíó.
×îìó áóëî ïåðåãëÿíóòî óìîâè Ñàí-Ñòåôàíñüêîãî ìèðíîãî äîãîâîðó?

3. Балканські війни 1912–1913 рр.
Íà ïî÷àòêó XX ñò. Áàëêàíñüêèé ïіâîñòðіâ îïèíèâñÿ â öåíòðі áîðîòüáè
çà íüîãî єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, ÿêà âèëèëàñü ó äâі Áàëêàíñüêі âіéíè.
Ïðè÷èíàìè Áàëêàíñüêèõ âîєí ñòàëî ïіäíåñåííÿ ðóõó ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ çà âèçâîëåííÿ ç-ïіä âëàäè Îñìàíñüêîї іìïåðії. Çà ïîñåðåäíèöòâà Ðîñії,
çà ïіäòðèìêè Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ôðàíöії ñêëàâñÿ ñîþç òðüîõ ìîíàðõі÷íèõ
äåðæàâ – Áîëãàðії, Ñåðáії òà Ãðåöії, ùîá âіäâîþâàòè â Òóðå÷÷èíè Ìàêåäîíіþ
òà ïîäіëèòè її òåðèòîðії ìіæ ó÷àñíèêàìè êîàëіöії.
Ñîþç Áàëêàíñüêèõ äåðæàâ ñêëàâñÿ â ðåçóëüòàòі óêëàäåííÿ ñåðáî-áîëãàðñüêîї óãîäè (áåðåçåíü 1912 ð.) òà áîëãàðî-ãðåöüêîãî îáîðîííîãî ñîþçó
(òðàâåíü 1912 ð.).
Ïåðøà Áàëêàíñüêà âіéíà ðîçïî÷àëàñÿ ç áîéîâèõ äіé ïðîòè Òóðå÷÷èíè
ó æîâòíі 1912 ð. Îñíîâíîþ ñèëîþ ñîþçíîї àðìії áóëè áîëãàðñüêі âіéñüêà.
Ó ðåçóëüòàòі óñïіøíèõ àòàê їì âäàëîñÿ ðîçãðîìèòè òóðåöüêó àðìіþ òà ïіäіéòè äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ. Ó ëèñòîïàäі 1912 ð. íåçàëåæíіñòü ïðîãîëîñèëà
Àëáàíіÿ, ó êâіòíі 1913 ð. áóëî ïіäïèñàíî ïåðåìèð’ÿ, à â òðàâíі – ìèðíèé
äîãîâіð ó Ëîíäîíі, çãіäíî ç ÿêèì óñÿ єâðîïåéñüêà ÷àñòèíà Îñìàíñüêîї
іìïåðії ïåðåõîäèëà äî ðóê ïåðåìîæöіâ. Çà Òóðå÷÷èíîþ ëèøàëàñÿ íåâåëèêà
ñìóãà ñóõîäîëó áіëÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ.
Ïåðøà Áàëêàíñüêà âіéíà çìіíèëà ñïіââіäíîøåííÿ ñèë íà ïіâîñòðîâі:
ïîñëàáèëà âïëèâ Òóðå÷÷èíè òà Àâñòðî-Óãîðùèíè é ïîñèëèëà âïëèâ Ñåð173
173
3

Розділ ІІІ

áії. Òîìó âñі çóñèëëÿ àâñòðî-íіìåöüêîї äèïëîìàòії áóëî ñïðÿìîâàíî íà ëіêâіäàöіþ ñîþçó ñëîâ’ÿíñüêèõ äåðæàâ òà Ãðåöії â áîðîòüáі ïðîòè Òóðå÷÷èíè.
Îáіöÿþ÷è ïіäòðèìêó, Àâñòðî-Óãîðùèíà ïіäøòîâõíóëà Áîëãàðіþ äî
ðîçâ’ÿçàííÿ âіéíè ïðîòè Ñåðáії òà Ãðåöії.
Ó íі÷ íà 30 ÷åðâíÿ 1913 ð. áîëãàðñüêі âіéñüêà àòàêóâàëè ñåðáіâ. Òàê
ðîçïî÷àëàñÿ Äðóãà Áàëêàíñüêà âіéíà. Àëå äîñèòü ñêîðî Áîëãàðіÿ çàçíàëà
ïîðàçêè. Äî òîãî æ íà çàõèñò Ñåðáії âèñòóïèëè Ðîñіÿ, à òàêîæ Ðóìóíіÿ,
ùî îáіöÿëà Àâñòðî-Óãîðùèíі äîòðèìóâàòèñÿ íåéòðàëіòåòó. Ç ïîðàçêè Áîëãàðії âèðіøèëà ñêîðèñòàòèñÿ Òóðå÷÷èíà. Áîëãàðіÿ çìóøåíà áóëà ïðîñèòè
ìèðó.
10 ñåðïíÿ 1913 ð. áóëî ïіäïèñàíî Áóõàðåñòñüêèé ìèðíèé äîãîâіð. Äî
Ñåðáії âіäіéøëà íå òіëüêè «ñïіðíà» òåðèòîðіÿ Ìàêåäîíії (ÿêà áóëà ïðè÷èíîþ êîíôëіêòó ìіæ ñóñіäàìè), à é óñÿ áîëãàðñüêà ÷àñòèíà Ìàêåäîíії; äî
Ãðåöії âіäіéøëè Ïіâäåííà Ìàêåäîíіÿ іç Ñàëîíіêàìè òà çàõіäíà ÷àñòèíà
Ôðàêії; Ðóìóíіÿ çäîáóëà Ïіâäåííó Äîáðóäæó. ×àñòèíó Ôðàêії, Àäðіàíîïîëü áóëî ïîâåðíóòî Òóðå÷÷èíі.
Êàðòó Áàëêàí áóëî ïåðåêðîєíî. Çíîâó Áàëêàíè, äå ïåðåòèíàëèñÿ іíòåðåñè âñіõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí òà Òóðå÷÷èíè, ïåðåòâîðèëèñÿ íà «ïîðîõîâó
áî÷êó» Єâðîïè. Ìіæíàðîäíі êðèçè îñòàííüîãî äîâîєííîãî äåñÿòèëіòòÿ, âіéíè íà Áàëêàíàõ äî êðàþ çàãîñòðèëè îñíîâíі ïðîòèðі÷÷ÿ – áðèòàíî-íіìåöüêі, ôðàíêî-íіìåöüêі, ðîñіéñüêî-íіìåöüêі, ðîñіéñüêî-àâñòðіéñüêі.
Ïðîàíàëіçóéòå íàñëіäêè Áàëêàíñüêèõ âîєí.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Що відбулося раніше: укладання Лондонського чи Бухарестського мирних договорів?

2.

Інтереси яких європейських держав перепліталися на Балканах?

3.

Дайте визначення поняттю «східне питання».

4.

Чому Балкани були «пороховою бочкою» Європи?

5.

Дайте історичний коментар рішенням Берлінського конгресу.

§23. ДОБА «МЕЙДЗІ» В ЯПОНІЇ
1. Доба «Мейдзі»
Íà ñåðåäèíó ÕІÕ ñò. ßïîíіÿ çàëèøàëàñÿ «çàêðèòîþ» êðàїíîþ. Ñåãóí,
ó ÷èїõ ðóêàõ çîñåðåäæóâàëàñÿ âñÿ âëàäà, ïðîâîäèâ ïîëіòèêó ñàìîіçîëÿöії.
Öå çóìîâëþâàëî åêîíîìі÷íó òà òåõíі÷íó âіäñòàëіñòü ßïîíії. Ïіä òèñêîì
єâðîïåéñüêèõ êðàїí, ÿêі íà òîé ÷àñ ïðîâîäèëè àêòèâíó êîëîíіàëüíó ïîëіòèêó, âîíà áóëà çìóøåíà ïіòè íà ïіäïèñàííÿ íåðіâíîïðàâíèõ äîãîâîðіâ.
Ó 1854 ð. áóëî âіäêðèòî ïîðòè äëÿ ÑØÀ, çãîäîì óñòàíîâëåíî âіäíîñèíè ç
Âåëèêîþ Áðèòàíієþ, Ãîëëàíäієþ òà Ðîñіéñüêîþ іìïåðієþ.
Ïðîíèêíåííÿì äåøåâèõ єâðîïåéñüêèõ òîâàðіâ íà ÿïîíñüêèé ðèíîê
çóìîâèëî çàíåïàä ìіñöåâîї ìàíóôàêòóðè òà âèðîáíèöòâà. Çàãîñòðåííÿ ôі174
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íàíñîâîї êðèçè âèêëèêàëî ñîöіàëüíó íàïðóãó â êðàїíі. Çðîñòàëî íåâäîâîëåííÿ ïðàâëіííÿì ñåãóíà. Äåäàëі ÷àñòіøå ëóíàëè âèìîãè
âèãíàòè іíîçåìöіâ, ó ÿêèõ ñåëÿíè òà ìіùàíè áà÷èëè ïðè÷èíó ñâîãî çóáîæіííÿ. Íàïðèêіíöі 1866 – íà ïî÷àòêó 1867 ð. ñåëÿíñüêі âèñòóïè íàáóëè îñîáëèâîãî ðîçìàõó.
Äåÿêі ìіñòà âіäìîâëÿëèñÿ êîðèòèñÿ âëàäі.
Óïðîäîâæ 1867–1868 ðð. áóëî ëіêâіäîâàíî
ñåãóíàò. Ïîäії öèõ ðîêіâ íàçèâàþòü «ðåâîëþöієþ Ìåéäçі». Êðàїíó î÷îëèâ іìïåðàòîð Ìóöóõіòî, ÷àñ ïðàâëіííÿ ÿêîãî (1868–1912 ðð.)
óâіéøîâ â іñòîðіþ ÿê äîáà «Ìåéäçі» (åïîõà
îñâі÷åíîãî ïðàâëіííÿ). Іìïåðàòîð Ìóöóõіòî
ïðîâіâ íèçêó ðåôîðì, ùî ñïðèÿëî ìîäåðíіçàІмператор Муцухіто
öії êðàїíè.
Äëÿ ïîäîëàííÿ ôåîäàëüíîї ðîçäðіáíåíîñòі òà ìіæóñîáèöü íîâå êåðіâíèöòâî çäіéñíèëî àäìіíіñòðàòèâíó ðåôîðìó,
ñòâîðèâøè ÷іòêó àäìіíіñòðàòèâíî-áþðîêðàòè÷íó ñèñòåìó, çàñíîâàíó íà çàñàäàõ öåíòðàëіçàöії. Êðàїíó áóëî ïîäіëåíî íà ïðåôåêòóðè.
Óíàñëіäîê ñîöіàëüíèõ ðåôîðì ó 1870-õ ðîêàõ áóëî ëіêâіäîâàíî ôåîäàëüíі íàäіëè, ñïàäêîєìíі ïðèâіëåї êíÿçіâ, ñàìóðàїâ, ñêàñîâàíî ñòàíîâі ïðàâà.
Ðåôîðìóâàííÿ àðìії çäіéñíþâàëîñü çà єâðîïåéñüêèì çðàçêîì, ââîäèëàñÿ
çàãàëüíà âіéñüêîâà ïîâèííіñòü.
Àãðàðíà ðåôîðìà 1872–1873 ðð. íàäàëà ñåëÿíàì ìîæëèâіñòü îòðèìàòè
îñîáèñòó ñâîáîäó òà çåìåëüíèé íàäіë çà âèêóï. Óíàñëіäîê áóëî ñòâîðåíî
ðèíîê íàéìàíîї ðîáî÷îї ñèëè äëÿ ïðîìèñëîâîñòі.
ßêі ðåôîðìè çàáåçïå÷èëè ìîäåðíіçàöіþ êðàїíè?

Åêîíîìі÷íå ñòàíîâèùå
Ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî ßïîíії õàðàêòåðèçóâàëîñÿ íåðіâíîìіðíіñòþ
ðîçâèòêó ãàëóçåé: øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàëîñÿ òåêñòèëüíå âèðîáíèöòâî,
òîäі ÿê ìåòàëóðãіÿ – ñïîâіëüíåíî (ëèøå íà ïî÷àòêó XX ñò. ðîçâèòîê ìåòàëóðãії ñòàâ çðîñòàòè). Ó öіëîìó äëÿ ÿïîíñüêîї ïðîìèñëîâîñòі õàðàêòåðíèì
áóëî çðîñòàííÿ êіëüêîñòі äðіáíèõ ïіäïðèєìñòâ.
Ñëàáêіñòü ÿïîíñüêîї áóðæóàçії çóìîâèëà çíà÷íó ó÷àñòü äåðæàâè â ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñòі. Çà ðàõóíîê äåðæàâè áóëî ñòâîðåíî òðàíñïîðò і çâ’ÿçîê,
áóäóâàëèñÿ ïіäïðèєìñòâà âàæêîї ïðîìèñëîâîñòі, ÿêі íåâäîâçі ïåðåäàâàëèñÿ
â îðåíäó àáî ïðîäàâàëèñÿ ïðèâàòíèì îñîáàì. Òàêèì ÷èíîì áóëî ñòâîðåíî
âåëèêі êîíöåðíè Ìіöóї, Ìіöóáіñі, ßñóäà, Àñàíî, ÿêі âñòàíîâèëè ïîâíèé
êîíòðîëü íàä ïðîìèñëîâіñòþ. Âîäíî÷àñ ïåðåâàæàëè äðіáíі ïіäïðèєìñòâà. Çà
ðіâíåì òåõíі÷íîãî îñíàùåííÿ ÿïîíñüêà ïðîìèñëîâіñòü ïîñòóïàëàñü єâðîïåéñüêіé òà àìåðèêàíñüêіé. Àëå íåçâàæàþ÷è íà öå, ßïîíіÿ ñòàëà îäíієþ ç âåëèêèõ äåðæàâ, ñóïåðíèöåþ єâðîïåéñüêèõ êðàїí ó Òèõîîêåàíñüêîìó ðåãіîíі.
Êîíöåíòðàöіÿ êàïіòàëó, ôîðìóâàííÿ ôіíàíñîâîãî êàïіòàëó áóëè òàêîæ
õàðàêòåðíîþ ðèñîþ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ßïîíії ïî÷àòêó XX ñò. Óæå â
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Оприлюднення Конституції. Художник Т. Тіканобу

1897 ð. ï’ÿòü íàéáіëüøèõ áàíêіâ êðàїíè âîëîäіëè 25 % âñіõ âêëàäіâ. Ïîäіáíî äî іíøèõ êðàїí ßïîíіÿ òàêîæ ïî÷èíàє âèâîçèòè êàïіòàë, âêëàäàþ÷è éîãî
â іíøі, ìåíø ðîçâèíóòі êðàїíè, åêñïëóàòóþ÷è їõíі ïðèðîäíі ðåñóðñè òà äåøåâó
ðîáî÷ó ñèëó é îòðèìóþ÷è ïðè öüîìó âåëèêі ïðèáóòêè. Òàê, ó 1895 ð. áóëî
çáóäîâàíî öóêðîâèé çàâîä íà Òàéâàíі, ó 1896 ð. – òêàöüêó ôàáðèêó â Øàíõàї, ó Êîðåї òà Êèòàї áóäóâàëèñÿ çàëіçíèöі òà ìåðåæі çâ’ÿçêó.
Ñõàðàêòåðèçóéòå åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê ßïîíії íàïðèêіíöі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñò. Âèçíà÷òå éîãî îñîáëèâîñòі â ïîðіâíÿííі ç єâðîïåéñüêèìè êðàїíàìè.

Ïîëіòè÷íà ñèñòåìà
Ðåôîðìóâàííÿ ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè êðàїíè çàâåðøèëîñü óõâàëåííÿì ó
1889 ð. ñòâîðåíîї çà ïðóññüêèì çðàçêîì Êîíñòèòóöії. Áóëî âіäíîâëåíî іìïåðàòîðñüêó âëàäó. Îñîáà іìïåðàòîðà âèçíàâàëàñÿ ñâÿùåííîþ òà íåäîòîðêàííîþ. ßê ãëàâà äåðæàâè іìïåðàòîð ìàâ ïðàâî îãîëîøóâàòè âіéíó, óêëàäàòè ìèð, çàòâåðäæóâàòè òà âèäàâàòè çàêîíè, ñêëèêàòè òà ðîçïóñêàòè
ïàðëàìåíò, ïðèçíà÷àòè òà çâіëüíÿòè äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ.

«Ст. 1. Японською імперією управляє безперервно на вічні часи імператорська
династія...
Ст. 4. Імператор – глава держави, він має верховну владу і здійснює її відповідно до настанов цієї конституції...
Ст. 10. Імператор установлює організацію різних галузей державного управління,
призначає і звільняє всіх цивільних та військових урядовців та визначає їхні оклади...
Ст. 11. Імператор є верховним головнокомандувачем армії та флоту...
Ст. 13. Імператор оголошує війну, встановлює мир і укладає договори...» – з
Конституції Японської імперії 1889 р.
ßêі ïîâíîâàæåííÿ ÿïîíñüêîãî іìïåðàòîðà áóëî âèçíà÷åíî Êîíñòèòóöієþ?
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Çà Êîíñòèòóöієþ, ïàðëàìåíò ñêëàäàâñÿ ç äâîõ ïàëàò – Ïàëàòè ïåðіâ òà
Ïàëàòè ïðåäñòàâíèêіâ. Ïàëàòó ïåðіâ ñêëàäàëè ÷ëåíè іìïåðàòîðñüêîї ðîäèíè, âèùі ÷èíîâíèêè, ïðåäñòàâíèêè àðèñòîêðàòії. Íèæíÿ ïàëàòà îáèðàëàñÿ íà îñíîâі îáìåæåíîãî ìàéíîâèì öåíçîì âèáîð÷îãî ïðàâà. Æіíêè â ßïîíії íå ìàëè âèáîð÷èõ ïðàâ. Ïàðëàìåíò çàòâåðäæóâàâ áþäæåò. Óðÿä áóâ
âіäïîâіäàëüíèì íå ïåðåä ïàðëàìåíòîì, à ïåðåä іìïåðàòîðîì.
«ßïîíіÿ âіäðіçíÿëàñü, ãîëîâíèì ÷èíîì, çäàòíіñòþ çàïðîâàäæóâàòè çàõіäíèé
äîñâіä íà ñâіé íàöіîíàëüíèé êøòàëò». ßê, íà âàøó äóìêó, öå âïëèâàëî íà ïðîöåñ ìîäåðíіçàöії êðàїíè?

Ó 1880-õ ðîêàõ ó ßïîíії âèíèêàþòü ïåðøі ïîëіòè÷íі ïàðòії, ÿêі ùå íå
âèðіçíÿëèñÿ ÷іòêîþ îðãàíіçàöіéíîþ ñòðóêòóðîþ é íå ìàëè øèðîêîї ñîöіàëüíîї áàçè. Ùîäî ñîöіàëіñòè÷íîї ïàðòії (î÷îëþâàíîї Ñåí Êàòàÿìîþ) òà
àíàðõî-ñèíäèêàëіñòñüêîї îðãàíіçàöії Êîòîêó óðÿä ïðîâàäèâ ïîëіòèêó ïåðåñëіäóâàíü òà çàáîðîí. Òàê, ëіäåðà àíàðõіñòіâ Êîòîêó і éîãî òîâàðèøіâ áóëî
çàñóäæåíî äî ñìåðòíîї êàðè.
Íàïðèêіíöі XIX ñò. ó êðàїíі âèíèêàþòü ïðîôñïіëêè, ÿêі òàêîæ íå ìàëè
çíà÷íîãî âïëèâó íà ïîëіòè÷íå æèòòÿ.

2. Початок японської територіальної експансії
Åêîíîìі÷íà ñëàáêіñòü ßïîíії çóìîâèëà її òåðèòîðіàëüíó åêñïàíñіþ.
Çîâíіøíüîïîëіòè÷íà åêñïàíñіÿ çãîäîì íàáóëà çíà÷åííÿ íàöіîíàëüíîї
ñòðàòåãії, âèçíà÷èâøè øëÿõ ìîäåðíіçàöії ñóñïіëüñòâà.
Ïåðøîþ «æåðòâîþ» ÿïîíñüêîї åêñïàíñії ñòàëà Êîðåÿ, ÿêіé ó 1876 ð.
áóëî íàâ’ÿçàíî íåðіâíîïðàâíèé äîãîâіð. Ó 1910 ð. Êîðåÿ ñòàëà êîëîíієþ ßïîíії.
Ïîäàëüøà åêñïàíñіÿ ïðèçâåëà äî ÿïîíñüêî-êèòàéñüêîї âіéíè 1894–
1895 ðð. Çà Ñіìîíîñåêñüêèì äîãîâîðîì ßïîíіÿ îòðèìàëà Òàéâàíü і Ïåñòêàäîðñüêі îñòðîâè, ïðàâî íà áóäіâíèöòâî ïіäïðèєìñòâ ó Êèòàї, ÿêèé òàêîæ
ñïëà÷óâàâ âåëèêó êîíòðèáóöіþ.
Åêñïàíñіÿ ó Êèòàé çàãîñòðèëà ÿïîíñüêî-ðîñіéñüêі âіäíîñèíè, ÿêі çãîäîì çóìîâèëè âіéíó 1904–1905 ðð. Ðîñіÿ â íіé çàçíàëà ïîðàçêè. Çà Ïîðòñìóòñüêèì äîãîâîðîì, Ïîðò-Àðòóð, çàëіçíèöÿ â Ïіâäåííіé Ìàíü÷æóðії,
ïіâäåííà ÷àñòèíà îñòðîâà Ñàõàëіí ïåðåäàâàëèñü ßïîíії.
Îêðåñëіòü òåðèòîðіþ êîëîíіàëüíèõ іíòåðåñіâ ßïîíії.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Схарактеризуйте передумови та наслідки «відкриття» Японії.

2.

Конституцію Японії було ухвалено в 1889 р. Визначте, яке це століття;
його половина; чверть.

3.

Дайте визначення поняттю «доба “Мейдзі”».

4.

Муцухіто. Хто ця історична постать? Які події в історії Японії пов’язані з
його ім’ям?

5.

Проаналізуйте зміни, що відбувалися в суспільно-економічному житті Японії
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. У чому полягала особливість процесів
модернізації?
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КИТАЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX –
§24. НА
ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
1. Китай під владою маньчжурів
Íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. ó Êèòàї äåäàëі âèðàçíіøå ïî÷àëè ïðîÿâëÿòèñÿ îçíàêè êðèçè, ùî áóëî çóìîâëåíî âíóòðіøíüîþ ïîëіòèêîþ öіíñüêîї äèíàñòії.
Ó ðåçóëüòàòі çàíåïàëà åêîíîìіêà, ïðîäîâæóâàëîñÿ îáåççåìåëåííÿ òà çóáîæіííÿ ñåëÿí, çðîñëè ïîäàòêè. Ñèòóàöіÿ çíà÷íî óñêëàäíèëàñÿ ÷åðåç ÷àñòі
íåâðîæàї. Íå â êðàùîìó ñòàíîâèùі áóëè é æèòåëі ìіñò, îñêіëüêè ïðèâàòíі
ìàíóôàêòóðè çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæàëè âіä âåëèêèõ ìîíîïîëüíèõ îá’єäíàíü,
íå âèòðèìóþ÷è êîíêóðåíöії ç íèìè. Àðìіÿ çà ñâîєþ îðãàíіçàöієþ òà çàáåçïå÷åííÿì ñóòòєâî ïîñòóïàëàñÿ çáðîéíèì ñèëàì єâðîïåéñüêèõ êðàїí.
Íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. ìàíü÷æóðè ïðîäîâæóâàëè äîòðèìóâàòèñÿ ïîëіòèêè
ñàìîіçîëÿöії âіä çîâíіøíüîãî ñâіòó. ×åðåç öå Êèòàé çíà÷íî âіäñòàâàâ ó
ñâîєìó ðîçâèòêó âіä êðàїí Єâðîïè òà Àìåðèêè. Óòіì, öå íå çóïèíÿëî єâðîïåéñüêі êðàїíè. Їõíÿ åêîíîìіêà ïåðåáóâàëà íà ðіâíі áóðõëèâîãî ðîçâèòêó,
à òîìó ïîòðåáóâàëà íîâèõ ðèíêіâ çáóòó ñâîїõ òîâàðіâ, äåøåâîї ñèðîâèíè òà
ðîáî÷îї ñèëè.
Íàéáіëüø àêòèâíó ïîçèöіþ ó «âіäêðèòòі» Êèòàþ ìàëà àíãëіéñüêà ÎñòІíäñüêà êîìïàíіÿ, ÿêà âáà÷àëà â íüîìó äðóãó Іíäіþ. Ó 1816 òà 1834 ðð.
êîìïàíіÿ íàïðàâëÿëà ñâîїõ ïðåäñòàâíèêіâ äî Êèòàþ äëÿ âñòàíîâëåííÿ
òîðãîâåëüíèõ âіäíîñèí. Ó ðåçóëüòàòі áóëî äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñòі ïðî
çáіëüøåííÿ ââåçåííÿ äî Êèòàþ îïіóìó ç Іíäії. Îáñÿãè éîãî іìïîðòó çà
êіëüêà ðîêіâ çðîñëè â 20 ðàçіâ.
Êèòàéñüêà âëàäà íåîäíîðàçîâî ìàëà íàìіð çàáîðîíèòè òîðãіâëþ îïіóìîì, àëå àíãëіéöі іãíîðóâàëè çàáîðîíè, àäæå öå ïðèíîñèëî їì âåëè÷åçíі
ïðèáóòêè.

Вид на європейські заводи в Кантоні. Художник Д. Вільям

178

Розділ ІІІ

2. «Опіумні» війни
Ó 1839 ð. ó Ïåêіíі áóëî ðîçðîáëåíî íîâі ïðàâèëà, ÿêі ïåðåäáà÷àëè ñóâîðå ïîêàðàííÿ ÿê äëÿ іíîçåìíèõ, òàê і äëÿ êèòàéñüêèõ òîðãîâöіâ îïіóìîì.
Öå ñòàëî ïðèâîäîì äëÿ îãîëîøåííÿ Âåëèêîþ Áðèòàíієþ âіéíè, ÿêó íàçèâàþòü «îïіóìíîþ». Âîíà òðèâàëà ïðîòÿãîì 1839–1842 ðð. і çàêіí÷èëàñÿ
ïіäïèñàííÿì Íàíêіíñüêîãî äîãîâîðó – ïåðøîї íåðіâíîïðàâíîї óãîäè ìіæ
Âåëèêîþ Áðèòàíієþ òà Êèòàєì. Çà íèì êèòàéñüêà âëàäà çîáîâ’ÿçóâàëàñÿ
âіäêðèòè äëÿ àíãëіéñüêèõ òîðãîâöіâ ïîðòè Êàíòîí, Àìîé, Ôó÷æîó, Íіíáî
і Øàíõàé. Òàêîæ Êèòàé ìàâ âèïëàòèòè êîíòðèáóöіþ çà çíèùåíó ïàðòіþ
îïіóìó òà ïîíîâèòè äâîñòîðîííþ òîðãіâëþ.
Ïåðøà «îïіóìíà» âіéíà ñòàëà ïî÷àòêîì òðèâàëîãî ïåðіîäó ïîñëàáëåííÿ
äåðæàâè é ãðîìàäÿíñüêîї ñìóòè â Êèòàї, ùî ïðèçâåëî äî çàêàáàëåííÿ êðàїíè єâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè.
Âèêîðèñòîâóþ÷è îñëàáëåííÿ Êèòàþ, Àíãëіÿ ñòàëà ðîçøèðþâàòè òàì
ñâîї ïîçèöії. Öå ïðèçâåëî äî àíãëî-ôðàíêî-êèòàéñüêîї (äðóãîї «îïіóìíîї»)
âіéíè, ÿêà òðèâàëà âïðîäîâæ 1856–1860 ðð. Âåëèêó Áðèòàíіþ ó öіé âіéíі
ïіäòðèìàëà Ôðàíöіÿ.
Íàïðèêіíöі 1857 ð. àíãëî-ôðàíöóçüêі âіéñüêà çàõîïèëè é ïîãðàáóâàëè
Êàíòîí, à íà ïî÷àòêó 1858 ð. – ôîðòè Äàãó і ïіäñòóïè äî ì. Òÿíüöçіíü.
Ó ÷åðâíі 1858 ð. Àíãëіÿ і Ôðàíöіÿ çìóñèëè Êèòàé ïіäïèñàòè Òÿíüöçіíñüêі
äîãîâîðè. ×åðåç ðіê Àíãëіÿ і Ôðàíöіÿ ñïðîâîêóâàëè íîâó ãðàáіæíèöüêó
âіéíó, óíàñëіäîê ÿêîї íàâ’ÿçàëè Êèòàþ ó 1860 ð. Ïåêіíñüêèé äîãîâіð.
Çà íèì Êèòàé ñïëà÷óâàâ Ôðàíöії òà Âåëèêіé Áðèòàíії êîíòðèáóöіþ, âіäêðèâàâ äëÿ іíîçåìöіâ ïîðò Òÿíüöçіíü, ñêàñîâóâàâ çàáîðîíó âèїçäó êèòàéöіâ ç
êðàїíè òà äîçâîëÿâ іíîçåìíèì äåðæàâàì íàéìàòè êèòàéñüêèõ ðîáіòíèêіâ.

3. Повстання тайпінів (1850–1864)
Ïîðàçêà Êèòàþ â ïåðøіé «îïіóìíіé» âіéíі çóìîâèëà õâèëþ íåâäîâîëåííÿ ñåðåä íàñåëåííÿ. Âîíî âèðàæàëîñÿ ÿê ó âèñòóïàõ ïðîòè іíîçåìöіâ, òàê
і ïðîòè ìàíü÷æóðñüêîї âëàäè. Ó 1840-õ ðîêàõ ïî âñіé êðàїíі ñïàëàõíóëî
ïîíàä 100 ñåëÿíñüêèõ ïîâñòàíü.
Ó 1851 ð. ïîâñòàíöі – òàéïіíè – ïðîãîëîñèëè ñòâîðåííÿ Òàéïіíñüêîї
äåðæàâè, ëіäåð ÿêîї Õóí Ñþöþàíü (ïðèéíÿâ õðèñòèÿíñòâî) îãîëîñèâ ïðî
ïîõіä íà ïіâíі÷ ç ìåòîþ çàõîïèòè öіíñüêó ñòîëèöþ – Ïåêіí òà âñòàíîâèòè
â Êèòàї ñïðàâåäëèâå ñóñïіëüñòâî. Îäíàê íà ïðàêòèöі äîñÿãòè çàãàëüíîї ðіâíîñòі íå âäàëîñÿ: Õóí Ñþöþàíÿ áóëî ïðîãîëîøåíî âàíîì (íåáåñíèì êíÿçåì),
ÿêèé ââàæàâ ñåáå ïîâåëèòåëåì íå ëèøå Êèòàþ, àëå é іíøèõ äåðæàâ і íàðîäіâ; éîãî ñîðàòíèêàì ïðèñâîєíî òèòóëè êíÿçіâ Ïіâíî÷і, Ïіâäíÿ, Ñõîäó і
Çàõîäó. Єâðîïåéöіâ òàéïіíè ââàæàëè áðàòàìè ïî õðèñòèÿíñüêіé âіðі òà
íàëàãîäæóâàëè ç íèìè êîíòàêòè. Ó 1853 ð. ïîâñòàíöі çàõîïèëè ì. Íàíêіí, ÿêå áóëî ïðîãîëîøåíî Íåáåñíîþ ñòîëèöåþ.
Íà ñåðåäèíó 1850-õ ðîêіâ àðìіÿ ïîâñòàíöіâ çíà÷íî çðîñëà, áóëà âæå
äîñòàòíüî îðãàíіçîâàíîþ ñèëîþ і ìàëà âåëèêó ïіäòðèìêó ñåðåä ìіñöåâîãî
íàñåëåííÿ.
Ïðîñóâàþ÷èñü íà ïіâíі÷ і çàõîïëþþ÷è íîâі ìіñòà, òàéïіíè íå çàêðіïëþâàëè çà ñîáîþ çàâîéîâàíі òåðèòîðії. Ó ðåçóëüòàòі öіíñüêі âіéñüêà çíîâó
ïîâåðòàëè їõ ïіä ñâіé êîíòðîëü.
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Íà ïіäêîíòðîëüíèõ òåðèòîðіÿõ òàéïіíè íàìàãàëèñÿ ïðîâåñòè ðåôîðìè.
Çåìåëüíà ðåôîðìà ïåðåäáà÷àëà ïåðåðîçïîäіë çåìëі â ðіâíèõ ÷àñòèíàõ äëÿ
êîæíîãî. Îãîëîøóâàëàñÿ îáîâ’ÿçêîâà òðóäîâà ïîâèííіñòü. Áóëà ëіêâіäîâàíà
ñòàðà àðìіÿ, âèçíà÷åíі ïðèíöèïè àäìіíіñòðàòèâíîї ðåôîðìè.
Ðîçãîðòàííÿ òàéïіíñüêîãî ðóõó òà íåñïðîìîæíіñòü ïðàâëÿ÷îї äèíàñòії
ïðèäóøèòè éîãî âèêëèêàëè çàíåïîêîєííÿ єâðîïåéñüêèõ êðàїí. ßêùî íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі âîíè âèñëîâèëèñÿ ïðî ñâіé íåéòðàëіòåò і íàâіòü íàìàãàëèñÿ
âñòàíîâèòè äèïëîìàòè÷íі âіäíîñèíè ç Õóí Ñþöþàíåì, ùîá îòðèìàòè âіä íüîãî òîðãîâі ïðèâіëåї, òî â ïîäàëüøîìó ñèòóàöіÿ çìіíèëèñÿ. Âåëèêà Áðèòàíіÿ і
Ôðàíöіÿ âèðіøèëè ñêîðèñòàòèñÿ îñëàáëåííÿì òàéïіíіâ і âòðóòèòèñÿ ó êîíôëіêò. Ïðèâîäîì äëÿ âіéíè ñòàëè ïîäії, ïîâ’ÿçàíі ç òîðãîâèì ñóäíîì «Åððîó», ÿêå çíàõîäèëîñÿ â Ãóàí÷æîó. Ïðîäîâæåííÿì ïîäіé ñòàëà äðóãà «îïіóìíà» âіéíà. Îá’єäíàíі àíãëî-ôðàíöóçüêі âіéñüêà íàäàëè âіéñüêîâó äîïîìîãó
öіíñüêіé äèíàñòії, ó ðåçóëüòàòі ÷îãî ïîâñòàííÿ òàéïіíіâ áóëî ïðèäóøåíî.
Ñõàðàêòåðèçóéòå ïðè÷èíè ïîðàçêè ïîâñòàííÿ òàéïіíіâ.

4. Розгортання національно-визвольного руху
в Китаї наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Ïîðàçêè, ÿêèõ çàçíàâ Êèòàé ó ôðàíêî-êèòàéñüêіé âіéíі 1884–1885 ðð.
òà â ÿïîíî-êèòàéñüêіé âіéíі 1894–1895 ðð., ñòàëè îäíî÷àñíî і êðàõîì éîãî
«ïîëіòèêè іçîëÿöіîíіçìó». Êèòàé âòðàòèâ ÿê ïіäëåãëі òåðèòîðії (Êîðåþ òà
Â’єòíàì), òàê і ÷àñòèíó âëàñíîї òåðèòîðії (Òàéâàíü òà ðÿä îñòðîâіâ). Òàêîæ
Êèòàé çìóøåíèé áóâ âіäêðèòè ìîæëèâîñòі ïðîíèêíåííÿ â öåíòðàëüíі
ðàéîíè іíîçåìíîãî êàïіòàëó. Ïåðåäîâі іíäóñòðіàëüíі êðàїíè äîñèòü ñêîðî
ñêîðèñòàëèñÿ öієþ ìîæëèâіñòþ, ùîá ðîçäіëèòè êðàїíó íà ñôåðè âïëèâó.
Ó Êèòàї â 1890-õ ðîêàõ âіäáóâàєòüñÿ ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ íàïðÿìіâ
íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó – êîíñòèòóöіéíî-ìîíàðõі÷íèé òà ðåâîëþöіéíî-äåìîêðàòè÷íèé. Äіÿ÷і êîíñòèòóöіéíî-ìîíàðõі÷íîãî (ëіäåð – Êàí
Þâåé) íàïðÿìó ïðàãíóëè øëÿõîì ëіáåðàëüíèõ ðåôîðì çäіéñíèòè ìîäåðíіçàöіþ êðàїíè, âðàõîâóþ÷è іíîçåìíèé äîñâіä (єâðîïåéñüêèé, ÿïîíñüêèé) ó
ìåæàõ òðàäèöіéíîї іìïåðñüêîї âëàäè.
Персоналії
ÊÀÍ ÞÂÅÉ (1858–1927)
Народився в Кантоні. Вивчав світову історію. Особливий
інтерес викликала в нього Японія. Й
Його книжка «Роздуми
над японським патріотизмом» була спробою проаналізувати причини її піднесення. Він вважав, що Японія досягла успіхів завдяки патріотизму. Китай, який втратив його,
відстав у своєму розвитку і став об’єктом для експансії.
1898 р. Кан Ювей та його соратники були призначені радниками імператора Гуансюя. У липні–серпні 1898 р. вони
проголосили план модернізації країни. Але в результаті
заколоту, який очолила імператриця Ци Сі, імператора було
заарештовано, а Кан Ювей змушений був залишити Китай. Його соратників схоплено та страчено. Так було покінчено з першою спробою модернізувати Китай.
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Ðåâîëþöіéíî-äåìîêðàòè÷íèé
íàïðÿì
î÷îëèâ
Ñóíü ßòñåí – êèòàéñüêèé ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, çàñíîâíèê àíòèóðÿäîâîї îðãàíіçàöії, ùî ñòàâèëà çà ìåòó
ïîâàëåííÿ ìîíàðõії òà ïðîãîëîøåííÿ ðåñïóáëіêè.
Ó 1905 ð. áóëî ñòâîðåíî Êèòàéñüêèé îá’єäíàíèé
ðåâîëþöіéíèé ñîþç, â îñíîâó äіÿëüíîñòі ÿêîãî áóëî
ïîêëàäåíî òðè íàðîäíèõ ïðèíöèïè, ÿêі ñôîðìóëþâàâ Ñóíü ßòñåí.
Ïåðøèé ç íèõ – «íàöіîíàëіçì» – ïîëÿãàâ ó ëіêâіäàöії ìàíü÷æóðñüêîї äèíàñòії, âèãíàííі іíîçåìöіâ
òà ïðèõîäі äî âëàäè íàöіîíàëüíîãî óðÿäó. Äðóãèé
ïðèíöèï – «íàðîäîâëàääÿ» – ìàâ íà ìåòі âñòàíîâСунь Ятсен
ëåííÿ ðåñïóáëіêàíñüêîãî ïðàâëіííÿ. Òðåòіé – «íàðîäíå áëàãîäåíñòâî» – ïåðåäáà÷àâ ïîñòóïîâó íàöіîíàëіçàöіþ âëàñíîñòі іíîçåìíèõ ãðîìàäÿí.
1907 ð. ïіñëÿ ïîðàçîê ðÿäó ïîâñòàíü, îðãàíіçîâàíèõ Ñîþçîì, öіíñüêèé
óðÿä çâåðíóâñÿ äî ßïîíії ç ïðîõàííÿì «âèñåëèòè ç êðàїíè øòàáè êèòàéñüêèõ ðåâîëþöіîíåðіâ». Ñóíü ßòñåí òà êåðіâíèêè Îá’єäíàíîãî ñîþçó åìіãðóâàëè â Õàíîé, àëå é çâіäòè їõ âèãíàëè íà ïðîõàííÿ êèòàéñüêèõ âëàñòåé
ôðàíöóçüêі êîëîíіçàòîðè, ÿêі òàêîæ áóëè ñòóðáîâàíі ïîøèðåííÿì ðåâîëþöіéíèõ âèñòóïіâ ó Êèòàї. Ñóíü ßòñåí åìіãðóâàâ äî ÑØÀ.
Ïðîäîâæóâàâ іñíóâàòè é òðàäèöіéíèé íàïðÿì íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî
ðóõó – ñòèõіéíі âèñòóïè íàñåëåííÿ ïðîòè іìïåðàòîðñüêîї âëàäè òà іíîçåìíîãî âòðó÷àííÿ â åêîíîìіêó, âíóòðіøíþ ïîëіòèêó і ðåëіãіéíå æèòòÿ
Êèòàþ. Îñòàííіì çíà÷íèì ñòèõіéíèì âèñòóïîì áóëî ïîâñòàííÿ іõåòóàíü
(áóêâàëüíî – «çàãîíіâ ãàðìîíії і ñïðàâåäëèâîñòі») â 1899–1901 ðð.
Ñïî÷àòêó ïîâñòàííÿ ìàëî ïіäòðèìêó âëàäè Êèòàþ, àëå ÷åðåç äåÿêèé
÷àñ іìïåðàòðèöÿ Öè Ñі ïåðåéøëà íà áіê Àëüÿíñó âîñüìè äåðæàâ (Âåëèêà
Áðèòàíіÿ, Ôðàíöіÿ, ÑØÀ, Ðîñіÿ, ßïîíіÿ,
Іòàëіÿ, Íіìå÷÷èíà, Àâñòðî-Óãîðùèíà), ÿêèé
éîãî ïðèäóøèâ. Ó ðåçóëüòàòі Êèòàé ïîòðàïèâ ó ùå áіëüøó çàëåæíіñòü âіä іíîçåìíèõ
äåðæàâ, ùî ïîçíà÷èëîñÿ íà éîãî ïîëіòè÷íîìó òà åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó â ïåðøіé ïîëîâèíі XX ñò.
Ñõàðàêòåðèçóéòå îñíîâíі íàïðÿìè íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó Êèòàþ íàïðèêіíöі
ÕІÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.

Ó çâ’ÿçêó ç ïіäíåñåííÿì íàöіîíàëüíîãî
ðóõó ïðàâëÿ÷à â Êèòàї ìàíü÷æóðñüêà äèíàñòіÿ (іìïåðàòðèöÿ Öè Ñі) ïіøëà íà äåÿêі
ðåôîðìè.
Çîêðåìà, ñêàñîâóâàëèñü ïðèâіëåї äâîðÿíñòâà, çà єâðîïåéñüêèì çðàçêîì ðåîðãàíіçîâóâàëàñÿ àðìіÿ, óíіôіêîâóâàâñÿ ãðîøîâèé
îáіã, ñòâîðþâàëèñü íàöіîíàëüíі áàíêè òà àêöіîíåðíі òîâàðèñòâà. Çíà÷íі çìіíè âіäáóëèñÿ
181
181
1

Карикатура французького
журналу «Le Petit Journal» на
розподіл Китаю. 16 січня 1898 р.

Розділ ІІІ

â ãàëóçі îñâіòè. Íà 1908 ð. êіëüêіñòü ó÷íіâ ãіìíàçіé òà øêіë ç ðіäíîþ ìîâîþ âèêëàäàííÿ ïåðåâèùèëà 1 ìëí.
Ó êðàїíі ñòâîðþâàëèñÿ ëіáåðàëüíî-áóðæóàçíі ïàðòії òà îðãàíіçàöії. Óðÿä
îáіöÿâ ÷åðåç 9 ðîêіâ óõâàëèòè êîíñòèòóöіþ. Ïðîòå ñìåðòü іìïåðàòðèöі Öè
Ñі òà іìïåðàòîðà Ãóàíñþÿ ïîêëàëà êðàé ðåôîðìàì. Íà òðîí çіéøîâ 3-ðі÷íèé
Ïó І. Çà éîãî ïðàâëіííÿ ñòàëè âіäáóâàòèñÿ ðåàêöіéíі çìіíè. Öå äàëî íîâèé
ïîøòîâõ äî ðîçãîðòàííÿ ðåâîëþöіéíîãî ðóõó.
Îöіíіòü âïëèâ ðåôîðì іìïåðàòðèöі Öè Ñі íà íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíèé ðîçâèòîê Êèòàþ.

Ñіíüõàéñüêà ðåâîëþöіÿ
10 æîâòíÿ 1911 ð. â Ó÷àíі ðîçïî÷àëîñÿ ïîâñòàííÿ, êåðîâàíå Îá’єäíàíèì
ñîþçîì. Äî ïîâñòàëèõ ïðèєäíàâñÿ ãàðíіçîí Ó÷àíà, íåâäîâçі – ñòóäåíòè òà
ðîáіòíèêè-ìåòàëóðãè. Ó÷àíñüêå ïîâñòàííÿ äàëî ïî÷àòîê âåëèêіé ðåâîëþöіéíіé õâèëі, ùî ïðîêîòèëàñÿ êðàїíîþ. Âëàäó óðÿäó áóëî ïîâàëåíî â
Õàíüêîó і Õàíüÿíі, ó ëèñòîïàäі – ó Øàíõàї. 2 ãðóäíÿ ïîâñòàëі çàõîïèëè
Íàíêіí – ïіâäåííó ñòîëèöþ Êèòàþ. Ïðàêòè÷íî ïіâäåíü êðàїíè âіäîêðåìèâñÿ âіä ïіâíî÷і.
Ó öåé ÷àñ íà áàòüêіâùèíó ç åìіãðàöії ïîâåðíóâñÿ Ñóíü ßòñåí, ÿêèé
çàðó÷èâñÿ ôіíàíñîâîþ ïіäòðèìêîþ Âåëèêîї Áðèòàíії, Ôðàíöії, Áåëüãії.
29 ãðóäíÿ äåëåãàòè ïðîâіíöіé, ÿêі çіáðàëèñü ó Íàíêіíі íà êîíôåðåíöіþ,
ïðîãîëîñèëè óòâîðåííÿ Êèòàéñüêîї ðåñïóáëіêè. Ñóíü ßòñåíà áóëî îáðàíî
її òèì÷àñîâèì ïðåçèäåíòîì. 1 ñі÷íÿ 1912 ð. âіí ñêëàâ ïðèñÿãó.
Персоналії
ÞÀÍÜ ØÈÊÀÉ (1859–1916)
6
Військовий та політичний діяч, один з лідерів мілітаристських та компрадорських (від
лат. – «покупець») сил, що прагнули влади і ставили за мету ліквідацію правління маньчжурської династії та реформування країни. Незважаючи на свої ліберальні погляди,
мав популярність та авторитет серед вищого офіцерського корпусу, підтримку у представників індустріальних держав.

Юань Шикай
(у центрі) разом
з дипломатами
після обрання
його президентом
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Ñïî÷àòêó ïðàâëÿ÷à äèíàñòіÿ çàïðîïîíóâàëà Þàíü Øèêàþ ñòàòè ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì âіéñüêîâèõ ñèë, à ïîòіì – ïðåì’єð-ìіíіñòðîì. Ôàêòè÷íî
âіí ïåðåòâîðèâñÿ íà ïîâíîâëàäíîãî äèêòàòîðà êðàþ. 12 ëþòîãî Þàíü
Øèêàé çìóñèâ ðåãåíòà âіä іìåíі 6-ðі÷íîãî іìïåðàòîðà Ïó І ïіäïèñàòè àêò
ïðî çðå÷åííÿ ïðåñòîëó. Íàñòóïíîãî äíÿ Ñóíü ßòñåí ïîäàâ ó âіäñòàâêó íà
êîðèñòü Þàíü Øèêàÿ. Íàíêіíñüêі íàöіîíàëüíі çáîðè îáðàëè éîãî ïðåçèäåíòîì. Ó áåðåçíі 1912 ð. áóëî óõâàëåíî òèì÷àñîâó Êîíñòèòóöіþ Êèòàéñüêîї ðåñïóáëіêè, ÿêó ïіäãîòóâàâ Ñóíü ßòñåí. Ó íіé çàêðіïëþâàëèñÿ
äåìîêðàòè÷íі ñâîáîäè.
Ïðîòå áîðîòüáà çà âëàäó ïіñëÿ âñòàíîâëåííÿ ðåñïóáëіêè íå ïðèïèíèëàñü. Þàíü Øèêàé ïåðåíіñ ñòîëèöþ äî Ïåêіíà, äå âіí ìàâ ñèëüíіøі ïîçèöії, і ðîçïî÷àâ íàñòóï íà äåìîêðàòè÷íі ñèëè. Çà öèõ óìîâ Ñóíü ßòñåí ó
ñåðïíі 1912 ð. íà áàçі Ñîþçó òà äåÿêèõ іíøèõ îðãàíіçàöіé ñòâîðþє íîâó
ïàðòіþ – Ãîìіíüäàí (íàöіîíàëüíà ïàðòіÿ). Íà âèáîðàõ äî ïàðëàìåíòó íàâåñíі 1913 ð. öÿ ïàðòіÿ îòðèìàëà áіëüøіñòü, àëå Þàíü Øèêàé, íå áàæàþ÷è äîïóñêàòè її äî âëàäè, âіääàâ íàêàç ïðî âáèâñòâî Ñóí Öçàîæåíà, êàíäèäàòà âіä Ãîìіíüäàíó íà ïîñò ïðåì’єð-ìіíіñòðà, і ðîçіãíàâ ïàðëàìåíò.
Ó âіäïîâіäü Ñóíü ßòñåí çàæàäàâ âіäñòàâêè Þàíü Øèêàÿ і çàêëèêàâ íàðîä äî íîâîãî âèñòóïó. Ðîçïî÷àëàñÿ ãðîìàäÿíñüêà âіéíà ìіæ Ïіâäíåì òà
Ïіâíі÷÷þ. Ïðîòå íàïðèêіíöі ëіòà ðåâîëþöіéíі âіéñüêà çàçíàëè ïîðàçêè.
Ó ëèñòîïàäі 1913 ð. Þàíü Øèêàé ðîçïóñòèâ ïàðëàìåíò, çàáîðîíèâ äіÿëüíіñòü Ãîìіíüäàíó. Ñóíü ßòñåí çíîâó ìóñèâ åìіãðóâàòè. Ïіñëÿ ðîçïóñêó
ïàðëàìåíòó ç Êîíñòèòóöії áóëî âèëó÷åíî ñòàòòі ïðî äåìîêðàòè÷íі ñâîáîäè.
Ðîçïî÷àëàñü ïіäãîòîâêà äî ðåñòàâðàöії ìîíàðõії. Àëå ñìåðòü Þàíü Øèêàÿ
â ÷åðâíі 1916 ð. çàâàäèëà çäіéñíèòè çàäóìàíå.
Íàéâàæëèâіøèì ïіäñóìêîì ðåâîëþöії, ùî óâіéøëà äî іñòîðії ïіä íàçâîþ Ñіíüõàéñüêà (ñіíüõàé – íàçâà ðîêó çà êèòàéñüêèì êàëåíäàðåì), áóëà
ëіêâіäàöіÿ ìàíü÷æóðñüêîї äèíàñòії, âñòàíîâëåííÿ ðåñïóáëіêàíñüêîãî ïðàâëіííÿ. Àëå, ÿê і ðàíіøå, ó êðàїíі ïàíóâàëè іíîçåìíèé êàïіòàë òà ïîìіùèöüêå çåìëåâîëîäіííÿ. Êðàїíà çàëèøàëàñÿ íàïіâêîëîíієþ âåëèêèõ äåðæàâ, à ïіñëÿ ñìåðòі Þàíü Øèêàÿ áóëî ïîõîâàíî і єäíіñòü êðàїíè.
Ñõàðàêòåðèçóéòå çäîáóòêè òà ïðîðàõóíêè Ñіíüõàéñüêîї ðåâîëþöії.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Які наслідки для Китаю мали «опіумні» війни?

2.

Що відбулося раніше: повстання тайпінів чи іхетуань?

3.

Розглянувши ілюстрацію на с. 181, розкрийте її зміст.

4.

Коли і за яких умов було проголошено Китайську республіку?

5.

Хто такі Сунь Ятсен, Юань Шикай, Ци Сі? Визначте їхню роль у національно-визвольному русі Китаю.
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СПРОБИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
§25. ОСМАНСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ ТА ПЕРСІЇ (ІРАНУ)
1. Молодотурецька революція 1908 р.
Ðåâîëþöіéíі ïîäії â ñóñіäíіõ äåðæàâàõ Ðîñії òà Іðàíі âïëèíóëè íà ïіäíåñåííÿ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó â Îñìàíñüêіé іìïåðії. 1906 ð. ïîâñòàëè ìîðÿêè òóðåöüêîãî ôëîòó, 1907 ð. âèñòóïèëè ðîáіòíèêè Åðçåðóìà,
ïîñèëèâñÿ íàöіîíàëüíèé ðóõ àðàáіâ. Ñòâîðþþòüñÿ íåëåãàëüíі ðåâîëþöіéíі
îðãàíіçàöії òà ãðóïè.
Ñåðåä íèõ âèðіçíÿëàñÿ îðãàíіçàöіÿ «Єäíàííÿ і ïðîãðåñ», ùî ñïèðàëàñÿ
ïåðåâàæíî íà ìîëîäå îôіöåðñòâî. Її ìåòîþ áóëî çìіñòèòè ðåæèì ñóëòàíà
Àáäóë-Ãàìіäà II, âіäíîâèòè Êîíñòèòóöіþ 1876 ð. і ñêëèêàòè ïàðëàìåíò.
Â Єâðîïі ÷ëåíіâ öієї îðãàíіçàöії íàçèâàëè ìîëîäîòóðêàìè.
«Єäíàííÿ і ïðîãðåñ» – ïîëіòè÷íà ïàðòіÿ. Çàñíîâàíà 21 òðàâíÿ 1889 ð. ÿê «Ñóñïіëüñòâî îñìàíñüêîї єäíîñòі». Ïіçíіøå îá’єäíàëàñÿ ç ïàðèçüêîþ ãðóïîþ ìîëîäîòóðêіâ і áóëà ïåðåéìåíîâàíà â «Îñìàíñüêå òîâàðèñòâî єäíàííÿ і ïðîãðåñó».

Íàïðèêіíöі 1907 ð. ó Ïàðèæі âîíè ïðîâåëè ç’їçä ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ
îðãàíіçàöіé, íà ÿêîìó áóëî ïðèéíÿòî ðіøåííÿ ïðî ïіäãîòîâêó çáðîéíîãî ïîâñòàííÿ ïðîòè ñóëòàíà. Âîíî ðîçïî÷àëîñÿ â ëèïíі 1908 ð. âèñòóïîì âіéñüêîâèõ ÷àñòèí, ðîçòàøîâàíèõ ó Ìàêåäîíії, ïіä êîìàíäóâàííÿì ìàéîðà Àõìåäà.
Ïîâñòàëі âèðóøèëè äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ, äå їõ ïіäòðèìàâ ñòîëè÷íèé
ãàðíіçîí. Öå çìóñèëî ñóëòàíà ñêëèêàòè ïàðëàìåíò і âіäíîâèòè äіþ Êîíñòèòóöії 1876 ð. Ìîëîäîòóðêè çàäîâîëüíèëèñÿ ñâîєþ ïåðøîþ ïåðåìîãîþ.
Їõíі ïîäàëüøі äії áóëè ïîâіëüíі é íåðіøó÷і. Öèì ñêîðèñòàâñÿ ñóëòàí, ÿêèé
çà ïіäòðèìêè äóõіâíèöòâà â÷èíèâ 13 êâіòíÿ 1909 ð. çàêîëîò. Ìîëîäîòóðêè
øâèäêî éîãî ïðèäóøèëè. Íåâäîâçі âëàäà â Êîíñòàíòèíîïîëі ôàêòè÷íî
îïèíèëàñÿ â ðóêàõ ìîëîäîòóðåöüêîãî êîìіòåòó.
Ìîëîäîòóðêè çàìіíèëè Àáäóë-Ãàìіäà II, ïіñëÿ ÷îãî ìîíàðõіÿ â Îñìàíñüêіé іìïåðії ñòàëà íîñèòè ôîðìàëüíèé õàðàêòåð. Ùîá çìіöíèòè ñâîþ âëàäó,
âîíè äîìàãàëèñÿ ïîçèê â іìïåðіàëіñòè÷íèõ äåðæàâ, ðîçäàâàëè êîíöåñії
іíîçåìöÿì, óçÿëè êóðñ íà çáëèæåííÿ ç Íіìå÷÷èíîþ. Ìîëîäîòóðêè íå ïîäіëÿëè ïðàãíåííÿ ïîíåâîëåíèõ íàðîäіâ Îñìàíñüêîї іìïåðії ñòâîðèòè ñâîї
íàöіîíàëüíі äåðæàâè. Âîíè êåðóâàëèñÿ іäåєþ ïàíòþðêіçìó, çáåðåæåííÿ
єäèíîї òà íåïîäіëüíîї іìïåðії. Ìîëîäîòóðåöüêà ðåâîëþöіÿ ñïðèÿëà ðîçâèòêó êðàїíè.
Ïàíòþðêіçì – êóëüòóðíà é ïîëіòè÷íà òå÷іÿ, ïîøèðåíà â äåðæàâàõ, íàñåëåíèõ
òþðêñüêèìè íàðîäàìè, â îñíîâі ÿêîї ëåæèòü іäåÿ ïðî ïîëіòè÷íó êîíñîëіäàöіþ
íà îñíîâі åòíі÷íîї, êóëüòóðíîї òà ìîâíîї ñïіëüíîñòі.

Ìîëîäîòóðåöüêà ðåâîëþöіÿ, ïî ñóòі, çàçíàëà íåâäà÷і. Ïîðàçêà Îñìàíñüêîї
іìïåðії â õîäі іòàëî-òóðåöüêîї âіéíè (1911–1912) ïðèçâåëà äî ïàäіííÿ ïîïóëÿðíîñòі ìîëîäîòóðêіâ. Ó ëèïíі 1912 ð. ó êðàїíі ñòàâñÿ ïåðåâîðîò, ÿêèé
î÷îëèëà ïàðòіÿ «Ñâîáîäà і çãîäà». Її ïðåäñòàâíèêè î÷îëèëè óðÿä, à â ñåðïíі
áóëî ðîçïóùåíî ìåäæëіñ (ïàðëàìåíò), ó ÿêîìó äîìіíóâàëè ìîëîäîòóðêè.
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Ùî áóëî ïðè÷èíîþ Ìîëîäîòóðåöüêîї ðåâîëþöії? ßê ìîëîäîòóðêè ðîçãëÿäàëè
íàöіîíàëüíі ïðàãíåííÿ íàðîäіâ, ïіäëåãëèõ Îñìàíñüêіé іìïåðії?

2. Революція 1905–1911 рр. в Персії (Ірані)
Іðàí ïîòðàïèâ â åêîíîìі÷íó é ïîëіòè÷íó çàëåæíіñòü âіä Âåëèêîї Áðèòàíії
òà Ðîñії, àëå çáåðіã ñâîє âëàñíå ïðàâëіííÿ – âëàäó øàõà. Éîãî àäìіíіñòðàöіÿ
çàõèùàëà іíòåðåñè íàéêîíñåðâàòèâíіøèõ ñèë ó ñóñïіëüñòâі, à òîìó çàâàæàëà
ïðîãðåñèâíîìó ðîçâèòêó êðàїíè.

«Потрібно зберегти і, якщо можливо, збільшити наш вплив у Тегерані, щоб ми
були спроможні контролювати будівництво залізниць у Персії, яке в майбутньому
стане найважливішим чинником як стратегічно, а так і комерційно. Нашою метою
повинно бути з комерційних, так само як і із стратегічних, мотивів збереження
існуючого становища в Персії», – було записано в резолюції Комітету імперської
оборони Великої Британії від 22 березня 1905 р.
Âèêîðèñòîâóþ÷è ôðàãìåíò äîêóìåíòà, âèçíà÷òå öіëі áðèòàíñüêîї çîâíіøíüîї
ïîëіòèêè ñòîñîâíî Ïåðñії.

Êðіì òîãî, â Іðàíі òðàäèöіéíî іñíóâàâ ãëèáîêèé êîíôëіêò ìіæ ñâіòñüêîþ òà äóõîâíîþ âëàäàìè. Ìàéæå âñå íàñåëåííÿ êðàїíè áóëî ìóñóëüìàíàìè-øèїòàìè. Âîíè íå âèçíàâàëè çàêîííîñòі âëàäè øàõà, ÿêèé, íà їõíþ
äóìêó, íå áóâ íàùàäêîì Ìóõàììåäà. Òîìó â Іðàíñüêіé ðåâîëþöії 1905–
1911 ðð. ïåðåïëåëèñÿ ÿê ñîöіàëüíі, òàê і ðåëіãіéíі ìîòèâè.
Ðåâîëþöіéíі âèñòóïè ðîçïî÷àëèñÿ ó ãðóäíі 1905 ð. Ó Òåãåðàíі íà çíàê
ïðîòåñòó ïðîòè ðîçïðàâè ìіñöåâîї âëàäè íàä ñåїäîì (íàùàäêîì ïðîðîêà)
ñïàëàõíóëè ìіòèíãè é äåìîíñòðàöії. Øàõ ïîîáіöÿâ ïîêàðàòè âèííèõ, àëå
íå âèêîíàâ îáіöÿíêè. Óëіòêó 1906 ð. ïðîêîòèëàñÿ íîâà õâèëÿ íàðîäíîãî
íåâäîâîëåííÿ. Äåìîíñòðàíòè âèìàãàëè ïðèéíÿòè êîíñòèòóöіþ òà îáðàòè ìåäæëіñ. Øàõ çìóøåíèé áóâ ïіòè íà ïîñòóïêè. Ó æîâòíі ðîçïî÷àâ
ðîáîòó ïåðøèé іðàíñüêèé ïàðëàìåíò, ÿêèé ðîçðîáèâ Êîíñòèòóöіþ, ïðîãîëîñèâ êðàїíó êîíñòèòóöіéíîþ ìîíàðõієþ òà óõâàëèâ íèçêó çàêîíіâ
ïðî îáìåæåííÿ ïðàâ çåìåëüíîї àðèñòîêðàòії.
Íàöіîíàëüíà áóðæóàçіÿ ââàæàëà ðåâîëþöіþ
çàâåðøåíîþ, àëå íàðîäíі ìàñè ïðîäîâæóâàëè áîðîòüáó çà ïîäàëüøі ðåôîðìè. Âîíè ñòàëè ñòâîðþâàòè îðãàíè ìіñöåâîї âëàäè (åíäæóìåíè), ÿêі
êîíòðîëþâàëè äії øàõñüêîї àäìіíіñòðàöії íà ìіñöÿõ, ââîäèëè òâåðäі öіíè íà õëіá, âèêîíóâàëè
ñóäîâі ôóíêöії òîùî.
Ó êâіòíі 1907 ð. ìåäæëіñ óçàêîíèâ ñòàòóñ åíäæóìåíіâ, õî÷à é îáìåæèâ їõíі ïðàâà åêîíîìі÷íèìè ïèòàííÿìè. Ó âіäïîâіäü ó êðàїíі ïîøèðèâñÿ ðóõ ìîäæàõåäіâ – áіéöіâ çà âіðó, іäåþ òà ñïðàМухаммед Алі
âåäëèâіñòü. Âîíè ôîðìóâàëè ðіçíі îðãàíіçàöії, ó
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Палац Бжозовського (Шахський палац) в Одесі, у якому в 1909–1917 рр.
жив Мухаммед Алі. Сучасний вигляд

òîìó ÷èñëі é íåëåãàëüíі, çîêðåìà çáðîéíі çàãîíè ôåäàїâ – ëþäåé, ÿêі ãîòîâі áóëè ïîæåðòâóâàòè ñîáîþ çàðàäè іäåї.
Íîâèé øàõ Іðàíó Ìóõàììåä Àëіі (1872–1925) çіéøîâ íà ïðåñòîë ó 1907 ð.
çà ïіäòðèìêè óðÿäіâ Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ðîñії. Ó 1908 ð. âіí çäіéñíèâ äâіðñüêèé ïåðåâîðîò, ðîçïóñòèâ ìåäæëіñ, çàïðîâàäèâ ó Òåãåðàíі âîєííèé ñòàí.
Íàñòóï ïðàâëÿ÷èõ ñèë çóìîâèâ íîâó õâèëþ ìàñîâèõ íåâäîâîëåíü, âåðøèíîþ ÿêèõ ñòàëî çáðîéíå ïîâñòàííÿ â Òåáðèçі – àäìіíіñòðàòèâíîìó öåíòðі
Іðàíñüêîãî Àçåðáàéäæàíó. Íåâäîâçі âñі ïіâíі÷íі ïðîâіíöії êðàїíè âèñòóïèëè ïðîòè øàõà. Çàãîíè ôåäàїâ îòî÷èëè Òåãåðàí і â 1909 ð. ñêèíóëè øàõà
Ìóõàììåäà Àëі, ÿêèé åìіãðóâàâ äî Ðîñії. Ïðîæèâàâ â Îäåñі.
Íîâèé øàõ Àõìåä ñêëèêàâ äðóãèé ìåäæëіñ, âіäíîâèâ äіþ êîíñòèòóöії.
Íîâà ñèñòåìà âèáîðіâ ïðèâåëà â ïàðëàìåíò ëіáåðàëüíèõ ïîìіùèêіâ і òîðãîâåëüíó áóðæóàçіþ, ÿêі íå çìîãëè çàêðіïèòè çàâîþâàííÿ ðåâîëþöії. Íàïðèêіíöі 1911 ð. її áóëî îñòàòî÷íî ïðèäóøåíî – ìåäæëіñ òà åíäæóìåíè
ðîçïóùåíî, ïðîãðåñèâíі ãàçåòè çàêðèòî. Âèðіøàëüíó ðîëü ó її ðîçãðîìі
âіäіãðàëè ðîñіéñüêі òà áðèòàíñüêі âіéñüêà. Àëå, íåçâàæàþ÷è íà ïîðàçêó
ðåâîëþöії, â êðàїíі çáåðåãëàñÿ êîíñòèòóöіÿ. Іðàí ôîðìàëüíî ñòàâ êîíñòèòóöіéíîþ ìîíàðõієþ.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1. Що відбулося раніше: початок революційних подій в Ірані чи Туреччині?
2. Які історичні події пов’язані з Македонією?
3. Дайте визначення поняттям: «меджліс», «конституційна монархія».
4. Оцініть участь урядів Росії та Великої Британії в подіях, що мали місце в
Османській імперії та Ірані на початку XX ст.
5. Порівняйте наслідки Молодотурецької та Іранської революцій.
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Тематичне оцінювання
Іñòîðè÷íèé ÷àñ
1. Óêàæіòü, ÿêà ç íàçâàíèõ ïîäіé âіäáóëàñÿ ðàíіøå.
À Ðîñіéñüêî-ÿïîíñüêà âіéíà; àíãëî-áóðñüêà âіéíà; ôðàíêî-ïðóññüêà âіéíà
Á Ïðîãîëîøåííÿ Òðåòüîї ðåñïóáëіêè ó Ôðàíöії; ïî÷àòîê ïåðøîї ðîñіéñüêîї ðåâîëþöії; óòâîðåííÿ Ëåéáîðèñòñüêîї ïàðòії ó Âåëèêіé Áðèòàíії
Â Ðåâîëþöіÿ â Іðàíі ÷è Êèòàї
2. Óñòàíîâіòü ïîñëіäîâíіñòü ïîäіé.
À Ïàðèçüêà êîìóíà; Òðåòÿ ïàðëàìåíòñüêà ðåôîðìà ó Âåëèêіé Áðèòàíії;
óòâîðåííÿ I Іíòåðíàöіîíàëó; ñêàñóâàííÿ êðіïîñíîãî ïðàâà â Ðîñіéñüêіé
іìïåðії; ïî÷àòîê «ëіáåðàëüíîї åðè» Äæ. Äæîëіòòі
Á Çàâåðøåííÿ Âіêòîðіàíñüêîї åïîõè ó Âåëèêіé Áðèòàíії; óòâîðåííÿ Àâñòðî-Óãîðùèíè; ïî÷àòîê åðè «íîâîї äåìîêðàòії» Â. Âіëüñîíà; çàâåðøåííÿ
ïåðøîї ðåâîëþöії â Ðîñіéñüêіé іìïåðії; ïî÷àòîê Äðóãîї Áàëêàíñüêîї âіéíè
Іñòîðè÷íèé ïðîñòіð
3. Íàçâіòü êðàїíè, ç іñòîðієþ ÿêèõ ïîâ’ÿçàíі іìåíà.
À Òàôò, Ðóçâåëüò, Ðîêôåëëåð
Á Êëåìàíñî, Äðåéôóñ, Áëàíêі
Іñòîðè÷íà ïîñòàòü
4. Óñòàíîâіòü, ïðî êîãî éäåòüñÿ.
À Íàðîäèâñÿ â ðîäèíі áіäíîãî ñåëÿíèíà. Ñàìîóê. Ïðàöþâàâ ðîáіòíèêîì
ó äðóêàðíі, ñëóæáîâöåì. Ïðèєäíàâñÿ äî àíàðõіçìó, ðîçðîáèâ ïðîãðàìó
«ìþòþåëіçìó».
Á Ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, ïóáëіöèñò. Ïîõîäèâ ç áàãàòîї êóïåöüêîї ðîäèíè. Ùå
þíàêîì çàíîòóâàâ ó ñâîєìó ùîäåííèêó: «ß íå ùîñü іíøå, ÿê åãîїñò, íàðîäèâñÿ ÿ á ïðèíöîì àáî êíÿçåì, ÿ áóâ áè àðèñòîêðàòîì ç ãîëîâè äî ï’ÿò. Àëå
îñêіëüêè ÿ âñüîãî ëèøå ñèí áþðãåðà, ÿ áóäó äåìîêðàòîì». Âèñòóïàâ çà îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè ïіä çâåðõíіñòþ Ïðóññії. Çàãèíóâ ó äóåëüíîìó ïîєäèíêó.
Â Áðèòàíñüêèé äåðæàâíèé äіÿ÷ і ïèñüìåííèê. Ëіäåð êîíñåðâàòîðіâ. Íà
éîãî ÷åñòü ó Âåëèêіé Áðèòàíії ñòâîðåíî «Ëіãó ïðîëіñêà» äëÿ ïðîïàãàíäè
éîãî іäåé.
Ã Îñòàííіé ðîñіéñüêèé іìïåðàòîð. 1895 ð. çàÿâèâ: «Íåõàé óñі çíàþòü,
ùî ÿ, ïðèñâÿ÷óþ÷è âñі ñâîї ñèëè áëàãó íàðîäíîìó, áóäó îõîðîíÿòè ñàìîäåðæàâñòâî òàê ñàìî òâåðäî é íåóõèëüíî, ÿê îõîðîíÿâ éîãî ìіé áàòüêî».
Ґ Ïðåçèäåíò ÑØÀ. Ëàóðåàò Íîáåëіâñüêîї ïðåìії ìèðó. Іíіöіþâàâ «ñïðàâåäëèâèé êóðñ».
Ä Êèòàéñüêèé ïîëіòè÷íèé äіÿ÷. Ïіñëÿ ïåðåìîãè Ñіíüõàéñüêîї ðåâîëþöії éîãî áóëî îáðàíî ïðåçèäåíòîì Êèòàéñüêîї ðåñïóáëіêè.
5. ×è ìіã áóòè
À Ï. Ñòîëèïіí ðîñіéñüêèì ðåôîðìàòîðîì; ïðîïàãàíäèñòîì ìàðêñèçìó;
ñó÷àñíèêîì À. Ëіíêîëüíà
Á Áіñìàðê ñó÷àñíèêîì Âіëüãåëüìà I; ïðîòèâíèêîì Íàïîëåîíà III; іíіöіàòîðîì îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè ïіä çâåðõíіñòþ Àâñòðії
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Іñòîðè÷íі òåðìіíè òà ïîíÿòòÿ
6. Äîáåðіòü äî ïîíÿòòÿ «åêñïàíñіÿ» іñòîðè÷íі ïðèêëàäè.
7. Ïîðіâíÿéòå çìіñò ïîíÿòü «ñîöіàëіñòè÷íèé ðóõ» òà «ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íèé ðóõ». Ç’ÿñóéòå ñõîæі òà âіäìіííі ðèñè.
Іñòîðè÷íі ïîäії òà ïðîöåñè
8. Âèçíà÷òå ïðè÷èíè òà íàñëіäêè
À Àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàâñòâà
Á Ïîâñòàííÿ іõåòóàíü
Â Ñîöіàëüíèõ ðåôîðì
9. «Ó ëèñòîïàäі 1904 ð. ðîñіéñüêèé ìіíіñòð Ñ. Âіòòå çàïðîïîíóâàâ öàðþ
ïîêіí÷èòè ç êîíñåðâàòèâíîþ ïîëіòèêîþ і ïåðåéòè äî îáðàííÿ âèáîðíèõ
÷ëåíіâ Äåðæàâíîї ðàäè. Ìèêîëà II âіäïîâіâ, ÿê äâàäöÿòü òðè ðîêè òîìó
âіäïîâіâ íà ïîäіáíó ïðîïîçèöіþ éîãî áàòüêî – Îëåêñàíäð III: “ß íіêîëè і
íі çà ÿêèõ îáñòàâèí íå ïîãîäæóñü íà ïðåäñòàâíèöüêó ôîðìó ïðàâëіííÿ, áî
ââàæàþ її øêіäëèâîþ äëÿ íàðîäó, ÿêèé ìåíі ââіðèâ Áîã!”».
Âèêîðèñòîâóþ÷è íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, äîâåäіòü ïîìèëêîâіñòü çàÿâè
ðîñіéñüêîãî іìïåðàòîðà. ßêі êîðåêòèâè âíіñ іñòîðè÷íèé ïðîöåñ ó ðîçâ’ÿçàííÿ öієї ïðîáëåìè?
10. Ôîðìóâàííÿ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà ïåðø çà âñå îçíà÷àëî ñòâîðåííÿ òàêîї ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñòâà, çà ÿêîї ÷àñòêà ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ïåðåâèùóâàëà á ÷àñòêó âèðîáíèöòâà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії. Âèçíà÷òå îñíîâíі îçíàêè іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà. Óñòàíîâіòü
їõ ó ïîðÿäêó çðîñòàííÿ çíà÷óùîñòі.
11. ßêà, íà âàøó äóìêó, ïîäіÿ â іñòîðії єâðîïåéñüêèõ êðàїí і ÑØÀ ìàëà
âèíÿòêîâå çíà÷åííÿ â îñòàííіé òðåòèíі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò.? Ñâіé âèáіð ïîÿñíіòü.
12. ßêà, íà âàøó äóìêó, іñòîðè÷íà ïîñòàòü âіäіãðàëà íåïåðåñі÷íó ðîëü
â іñòîðії єâðîïåéñüêèõ êðàїí і ÑØÀ â îñòàííіé òðåòèíі XIX – íà ïî÷àòêó
XX ñò.? Íàçâіòü êðèòåðії âіäáîðó.
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
(ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ НАПРИКІНЦІ XIX –
§26. НА
ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
1. Утворення військово-політичних блоків
Ðîçâèòîê ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò.
âèçíà÷àâñÿ: çðîñòàííÿì ñïіâïðàöі íàðîäіâ ó ïîøóêàõ ôîðì íàéåôåêòèâíіøîãî âèêîðèñòàííÿ ñâіòîâèõ ðåñóðñіâ і ïîäàëüøîþ âіäîêðåìëåíіñòþ êîæíîãî ç íèõ ç ìåòîþ ÿêíàéïîâíіøå çàäîâîëüíèòè ñâîї ïîòðåáè.
Íàðîäè, ùî ìàëè îôîðìëåíó äåðæàâíіñòü, ìàëè ïåðåâàãè íå òіëüêè ó
âèêîðèñòàííі âëàñíèõ ðåñóðñіâ, à é ó ïîãðàáóâàííі òà åêñïëóàòàöії òèõ íàðîäіâ, ÿêі ùå íå âèáîðîëè ñâîєї äåðæàâíîñòі. Ïðàãíó÷è çàâîëîäіòè ñèðîâèííèìè äæåðåëàìè, ðèíêàìè çáóòó òîâàðіâ òà ñôåðàìè ïðèáóòêîâîãî
âêëàäàííÿ êàïіòàëіâ, іíäóñòðіàëüíî ðîçâèíóòі äåðæàâè ÷àñòî çà äîïîìîãîþ
ñèëè âñòàíîâëþâàëè ñâіé êîíòðîëü íàä іíøèìè êðàїíàìè.

«Імператори та королі мріють про урочисті вступи до столиць, де їх вітатимуть.
Президенти сплять і бачать ту хвилину, коли вони будуть оточені натовпом, який
аплодує їм, а вони вітатимуть його своїм трохи піднятим циліндром», – писав німецький письменник Б. Келлерман у творі «Дев’яте
«Дев яте листопада».
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Ïîìіðêóéòå, ÿê íàðîäè єâðîïåéñüêèõ êðàїí ðåàãóâàëè íà ðîçâ’ÿçàííÿ âîєííèõ
êîíôëіêòіâ.

Çíà÷íèé âïëèâ íà õàðàêòåð ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí ìàëè ïîñèëåííÿ ðåâîëþöіéíîãî é íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõіâ, íàìàãàííÿ ïðàâëÿ÷èõ êіë ïîäîëàòè âíóòðіøíüîïîëіòè÷íі êðèçè ó ñâîїõ êðàїíàõ øëÿõîì ìіëіòàðèçàöії åêîíîìіêè òà ïіäãîòîâêè äî âіéíè. Êîíêóðåíöіÿ ìіæ єâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè
ñóïðîâîäæóâàëàñÿ íàðîñòàííÿì íàñòðîїâ íàöіîíàëüíîї âèêëþ÷íîñòі òà âèùîñòі íàä ñóñіäíіìè íàðîäàìè і êðàїíàìè. Ïîäіáíі íàñòðîї ìàëè íàñëіäêîì
ôîðìóâàííÿ òàêîї àòìîñôåðè â ñóñïіëüñòâі, ùî áóäü-ÿêі æåðòâè, ïîêëàäåíі
íà âіâòàð ïåðåìîãè Âіò÷èçíè, áóëè ñâÿùåííèìè. Íàäії íà ïіäíåñåííÿ íàöіîíàëüíîї ìîãóòíîñòі, ïðàãíåííÿ ïіäâèùèòè æèòòєâèé ðіâåíü íàñåëåííÿ, çáåðåãòè іñíóþ÷èé óñòðіé øòîâõàëè єâðîïåéñüêі äåðæàâè äî ðîçâ’ÿçàííÿ âîєí.

«Ми маємо перед собою найбільші світові капіталістичні держави – Англію,
Францію, Америку, Німеччину, уся політика яких упродовж цілого ряду десятиліть
полягала в безперервному економічному суперництві з приводу того, як панувати
над усім світом, як “душити” маленькі народності, як забезпечити собі потрійні й десятерні прибутки банківського капіталу, що захопив увесь світ у ланцюг свого впливу», – зауважував В. Ленін.
Âèêîðèñòîâóþ÷è ïіäðó÷íèê, äîáåðіòü ôàêòè, ùî ñòâåðäæóþòü öþ òåçó.

Íåðіâíîìіðíіñòü åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, õàðàêòåðíà äëÿ іíäóñòðіàëüíèõ êðàїí, áóëà îäíієþ ç âèçíà÷àëüíèõ ïðè÷èí òèõ ñóïåðå÷íîñòåé, ùî
âèíèêàëè ìіæ íèìè. Íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò. íàéãîñòðіøі
ïðîòèðі÷÷ÿ іñíóâàëè ìіæ Âåëèêîþ Áðèòàíієþ òà Íіìå÷÷èíîþ.

«Бісмарк уже давно визнав, що в Європі існують дві великі непримиренні спрямовані одна проти одної сили, дві великі нації, які прагнуть перетворити весь світ
на своє володіння і брати з нього торговельне мито... Велика Британія та Німеччина... Німецький комівояжер та британський мандрівний торговець навперебій змагаються в кожному куточку земної кулі. Мільйон дрібних сутичок створює привід до
найбільшої війни, яку коли-небудь бачив світ. Якби Німеччину завтра було стерто
з лиця землі, то післязавтра не знайшлося б у світі жодного британця, який не став
би від цього багатшим...» – писав британський часопис «Saturday Review».
Íà ïî÷àòêó XIX ñò. ïðîòèñòîÿííÿ Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ôðàíöії çóìîâèëè
íàïîëåîíіâñüêі âіéíè. ßêà іñòîðè÷íà ïåðñïåêòèâà ïðîãëÿäàëàñÿ ó ïðîòèñòîÿííі
Âåëèêîї Áðèòàíії òà Íіìå÷÷èíè?

Âåëèêà Áðèòàíіÿ áóëà íàéáіëüøîþ êîëîíіàëüíîþ іìïåðієþ, ïîñіäàëà
ïåðøå ìіñöå çà îáñÿãàìè çîâíіøíüîї òîðãіâëі òà âèâåçåííÿì êàïіòàëó. Ïіä
÷àñ êîëîíіàëüíîãî ïîäіëó ñâіòó Íіìå÷÷èíі äіñòàëîñÿ çíà÷íî ìåíøå êîëîíіé, íіæ іíøèì äåðæàâàì. Àëå â 1890-òі ðîêè âîíà, çàâäÿêè øâèäêîìó
ðîçâèòêîâі ïðîìèñëîâîñòі, âèïåðåäæàëà Âåëèêó Áðèòàíіþ çà îáñÿãîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà. Ïðàâëÿ÷і êîëà Íіìå÷÷èíè ñòàëè íà øëÿõ äîêîðіííîãî ïîäіëó ñâіòó íà ñâîþ êîðèñòü. Îäíàê їõíі іíòåðåñè íàøòîâõíóëèñÿ
íà ïðîòèäіþ Âåëèêîї Áðèòàíії.
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Ñîþçíèêàìè Íіìå÷÷èíè â Єâðîïі
áóëè Àâñòðî-Óãîðùèíà òà Іòàëіÿ.
1882 ð. âîíè ñòâîðèëè Òðîїñòèé ñîþç,
ÿêèé áóëî óêëàäåíî íà 5 ðîêіâ і ÿêèé
ó ïîäàëüøîìó ïîíîâëþâàâñÿ äî 1915 ð.
Ïîðÿä іç öèì Íіìå÷÷èíà íàìàãàëàñÿ
çáåðåãòè Ñîþç òðüîõ іìïåðàòîðіâ
(Íіìå÷÷èíà, Àâñòðî-Óãîðùèíà, Ðîñіÿ),
ìàþ÷è íà ìåòі óíèêíóòè ðîñіéñüêîôðàíöóçüêîãî çáëèæåííÿ. Àëå ïîäії
1870-õ ðîêіâ ïіäіðâàëè äîâіðó Ðîñії äî
Íіìå÷÷èíè, îñîáëèâî ïіñëÿ Áåðëіíñüêîãî êîíãðåñó, íà ÿêîìó áóëî ïåðåãëÿíóòî óìîâè Ñàí-Ñòåôàíñüêîãî äîãîâîðó
ìіæ Ðîñієþ і Òóðå÷÷èíîþ. Ñîþç òðüîõ
Французька карикатура на створення
іìïåðàòîðіâ ïðîіñíóâàâ äî 1887 ð.
Троїстого союзу. 1880-ті роки
Óïðîäîâæ 1891–1893 ðð. íà ïðîòèâàãó Òðîїñòîìó ñîþçó áóëî ñòâîðåíî ðîñіéñüêî-ôðàíöóçüêèé, ÿêèé íà ïåâíèé ÷àñ âіäíîâèâ ðіâíîâàãó â Єâðîïі. Ðîñіÿ íå áóëà çàöіêàâëåíà â ïîäàëüøîìó ïîñëàáëåííі Ôðàíöії. Ðîñіéñüêèé êàíöëåð Î. Ãîð÷àêîâ íå ðàç
ïîâòîðþâàâ ôðàçó: «Єâðîïі і, íàñàìïåðåä, Ðîñії ïîòðіáíà ñèëüíà Ôðàíöіÿ».
Â óìîâàõ çàãîñòðåííÿ áðèòàíî-íіìåöüêèõ ñóïåðå÷íîñòåé Âåëèêà Áðèòàíіÿ
éäå íà çáëèæåííÿ ç Ôðàíöієþ òà Ðîñієþ. Äî êіíöÿ XIX ñò. Âåëèêà Áðèòàíіÿ
äîòðèìóâàëàñÿ ïðèíöèïó «áëèñêó÷îї іçîëÿöії». Ñóòü éîãî ïîëÿãàëà â òîìó,
ùîá íå ïîâ’ÿçóâàòè ñåáå äîâãî÷èííèìè ñîþçàìè ç іíøèìè êðàїíàìè, ãðàòè
íà ñóïåðå÷íîñòÿõ ìіæ íèìè é òіëüêè â ñëóøíèé ìîìåíò ïіäòðèìóâàòè
îäíó çі ñòîðіí, êåðóþ÷èñÿ âëàñíèìè іíòåðåñàìè. Òåïåð Âåëèêіé Áðèòàíії
äîâåëîñÿ âіäìîâèòèñÿ âіä öієї ïîëіòèêè. Ìàþ÷è ïîòðåáó â «ñîëäàòі íà êîíòèíåíòі», âîíà ïіøëà íà çáëèæåííÿ ç Ôðàíöієþ òà Ðîñієþ, ñïîäіâàþ÷èñÿ
âèêîðèñòàòè їõíі âіéñüêà ïðîòè Íіìå÷÷èíè. Íà ïî÷àòêó XX ñò. ó Ëîíäîíі
ñòâåðäæóâàëè: «Êðàùå Ðîñіþ áà÷èòè â Êîíñòàíòèíîïîëі, íіæ íіìåöüêèé
àðñåíàë ó Ïåðñèäñüêіé çàòîöі».
Ñõàðàêòåðèçóéòå ïîçèöіþ Âåëèêîї Áðèòàíії. Ùî її çóìîâèëî?

1904 ð. óêëàäåíî áðèòàíî-ôðàíöóçüêó óãîäó ïіä íàçâîþ Àíòàíòà (âіä
ôðàíö. – «çãîäà»), ÿêà ðåãóëþâàëà êîëîíіàëüíі ïðîòèðі÷÷ÿ äåðæàâ-ó÷àñíèöü. Ôðàíöіÿ âèçíàëà ïàíіâíå ñòàíîâèùå Âåëèêîї Áðèòàíії â Єãèïòі, à òà,
ñâîєþ ÷åðãîþ, ïîîáіöÿëà íå ÷èíèòè ïåðåøêîä Ôðàíöії â çàõîïëåííі Ìàðîêêî.
1907 ð. áóëî óêëàäåíî áðèòàíî-ðîñіéñüêèé äîãîâіð, ÿêèé ïåðåäáà÷àâ ïîäіë
ñôåð âïëèâó ìіæ öèìè äåðæàâàìè â Іðàíі, Àôãàíіñòàíі òà Òèáåòі.
Òàêèì ÷èíîì, íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò. â Єâðîïі ñôîðìóâàëèñÿ äâà âîєííî-ïîëіòè÷íèõ áëîêè: Òðîїñòèé ñîþç (Íіìå÷÷èíà, ÀâñòðîÓãîðùèíà, Іòàëіÿ) і Òðîїñòà Àíòàíòà (Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ðîñіÿ, Ôðàíöіÿ).

2. Початок боротьби за переділ колоніального світу
Ìіæíàðîäíі êðèçè ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ãîíêîþ îçáðîєíü. 1914 ð. Íіìå÷÷èíà ðàçîì іç ñâîєþ ñîþçíèöåþ Àâñòðî-Óãîðùèíîþ ìàëà äîáðå îçáðîєíó
8-ìіëüéîííó àðìіþ. Ùå 1900 ð. íіìåöüêèé ðåéõñòàã ïðèéíÿâ íîâó ïðîãðàìó
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ìîðñüêèõ îçáðîєíü, ùîá äîìîãòèñÿ ïåðåìîãè íàä Âåëèêîþ Áðèòàíієþ. Íà
1915 ð. Íіìå÷÷èíà ðîçðàõîâóâàëà ïîáóäóâàòè 34 ëіíêîðè, 45 êðåéñåðіâ і
áëèçüêî 100 åñìіíöіâ.
Ïîñèëåíà ïіäãîòîâêà äî âіéíè âåëàñÿ і â êðàїíàõ Àíòàíòè. Ó âіäïîâіäü
íà çðîñòàííÿ âіéñüêîâî-ìîðñüêèõ ñèë Íіìå÷÷èíè àíãëіéöі ïîáóäóâàëè
«Äðåäíîóò». Öå áóâ ïåðøèé іç ñó÷àñíèõ êîðàáëіâ ç âåëèêîþ âîãíåâîþ ïîòóæíіñòþ. Ðÿä çàõîäіâ ç ïіäâèùåííÿ âîєííî-ïðîìèñëîâîãî ïîòåíöіàëó
áóëî çäіéñíåíî ó Ôðàíöії. Ïîñèëåíî ãîòóâàëàñÿ äî âіéíè é Ðîñіÿ. Çà äîïîìîãîþ íîâèõ ôðàíöóçüêèõ ïîçèê âîíà áóäóâàëà ñòðàòåãі÷íі çàëіçíèöі, ùî
âåëè äî êîðäîíó, çáіëüøóâàëà êàäðîâèé ñêëàä àðìії.
Âèòðàòè íà îçáðîєííÿ çðîñòàþòü, і Ðîñіÿ іíіöіþє ñêëèêàííÿ ìіæíàðîäíîї
êîíôåðåíöії, ÿêà á óñòàíîâèëà îáìåæåííÿ â ïîñèëåííі ìіëіòàðèçàöії. 1899 ð.
26 êðàїí çóñòðіëèñü ó Ãààçі äëÿ îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìè çáåðåæåííÿ ìèðó òà
ðîççáðîєííÿ. Àëå æîäíà ç ó÷àñíèöü íå ïðàãíóëà ðîççáðîєííÿ, òîìó êîíôåðåíöіÿ ñòâîðèëà àðáіòðàæíèé ñóä äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ìіæíàðîäíèõ êîíôëіêòіâ і
ïðèéíÿëà ðіøåííÿ ïðî çàáîðîíó «íàéíåáåçïå÷íіøîї çáðîї» – ãàçіâ òà áîìá.
Äðóãà ìèðíà êîíôåðåíöіÿ â Ãààçі (1907), ïðèéíÿâøè «ïðàâèëà ãóìàííîãî âåäåííÿ» âіéíè, ôàêòè÷íî óçàêîíèëà âіéíè ÿê çàñіá ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôëіêòіâ.
Ó ïîñèëåíіé ìіëіòàðèçàöії êðàїíè âáà÷àëè íå çàãðîçó âіéíè, à ìîæëèâіñòü
äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ñâîїõ âíóòðіøíіõ òà çîâíіøíіõ ïðîáëåì.
Ãîíêà îçáðîєíü áóëà çàêîíîìіðíèì ÷è âèïàäêîâèì ÿâèùåì íà ðóáåæі âіêіâ, ÿê
âè ââàæàєòå? Ñâіé âèáіð ïîÿñíіòü.

3. Міжнародні кризи
та збройні конфлікти на початку XX ст.
1898 ð. ñïàëàõíóëà ïåðøà âіéíà çà ïåðåäіë ñâіòó ìіæ ÑØÀ òà Іñïàíієþ.
Óíàñëіäîê ïåðåìîãè äî ÑØÀ âіäіéøëè îñòðîâè Ïóåðòî-Ðèêî òà Ãóàì. Êóáà
áóëà ïðîãîëîøåíà «íåçàëåæíîþ», àëå ïіäïàëà ïіä ïðîòåêòîðàò ÑØÀ. Çãîäîì àìåðèêàíöі ñïëàòèëè Іñïàíії 20 ìëí äîëàðіâ, çàõîïèâøè Ôіëіïïіíè.
Ïðîòåêòîðàò – ôîðìà êîëîíіàëüíîї çàëåæíîñòі, êîëè îäíà äåðæàâà (ïðîòåêòîð)
áåðå íà ñåáå çäіéñíåííÿ çîâíіøíіõ çíîñèí іíøîї äåðæàâè, çàõèñò її òåðèòîðії і
ôàêòè÷íî âñòàíîâëþє ñâіé êîíòðîëü íàä її âíóòðіøíіìè ñïðàâàìè.

Ó 1899–1902 ðð. âіäáóâàëàñÿ áðèòàíî-áóðñüêà âіéíà (áóðè – íàùàäêè
ãîëëàíäñüêèõ ïåðåñåëåíöіâ), ÿêà ñêіí÷èëàñÿ çàãàðáàííÿì Âåëèêîþ Áðèòàíієþ áàãàòèõ íà àëìàçè òà çîëîòî äâîõ áóðñüêèõ ðåñïóáëіê – Òðàíñâààëþ òà
Îðàíæåâîї Ðåñïóáëіêè. Ó õîäі áîéîâèõ äіé âïåðøå áóëî ìàñîâî çàñòîñîâàíî
êóëåìåòè, îäÿã êîëüîðó õàêі, êîëþ÷èé äðіò, áðîíåïîїçäè, ïîëüîâі óêðіïëåííÿ
òîùî. Êîìïðîìіñ ìіæ áðèòàíöÿìè òà áóðàìè çàâåðøèâñÿ óòâîðåííÿì
Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêîãî Ñîþçó (1910), ùî îòðèìàâ ñòàòóñ äîìіíіîíó.
Ðîñіéñüêî-ÿïîíñüêà âіéíà 1904–1905 ðð. áóëà âіéíîþ çà ïåðåäіë òåðèòîðіé òà ñôåð âïëèâó íà Äàëåêîìó Ñõîäі. Öÿ âіéíà, ó ÿêіé Âåëèêà Áðèòàíіÿ
áóëà íà áîöі ßïîíії, ñêіí÷èëàñÿ ïîðàçêîþ Ðîñії òà ïіäïèñàííÿì 5 âåðåñíÿ
1905 ð. â ì. Ïîðòñìóò (ÑØÀ) ìèðíîãî äîãîâîðó, çà ÿêèì äî ßïîíії âіäіéøëà
ïіâäåííà ÷àñòèíà Ñàõàëіíó, Ïîðò-Àðòóð, çàëіçíèöÿ â Ïіâäåííіé Ìàíü÷æóðії.
Öå äàëî çìîãó ßïîíії ïîñèëèòè ñâіé âïëèâ íà Äàëåêîìó Ñõîäі і 1910 ð.
àíåêñóâàòè Êîðåþ.
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Ó 1905–1906 ðð. âèíèê ãîñòðèé êîíôëіêò ìіæ Íіìå÷÷èíîþ і Ôðàíöієþ çà
ïàíóâàííÿ â Ìàðîêêî. Íіìå÷÷èíà ïðàãíóëà îòðèìàòè ñâîþ ÷àñòêó âіä ïîäіëó
öієї êðàїíè íà ñôåðè âïëèâó. Âîíà íàïîëÿãàëà íà ñêëèêàííі ìіæíàðîäíîї
êîíôåðåíöії і ïîãðîæóâàëà Ëîíäîíó òà
Ïàðèæó âіéíîþ. Õî÷à êîíôåðåíöіÿ â
іñïàíñüêîìó ìіñòі Àëüõåñіðàñі â ñі÷íі
1906 ð. âèçíàëà íåçàëåæíіñòü Ìàðîêêî,
ôàêòè÷íî êðàїíà ïіäïàëà ïіä êîíòðîëü
Ôðàíöії é ÷àñòêîâî Іñïàíії.
Ó 1908–1909 ðð. âèíèêëà áîñíіéñüêà
êðèçà ìіæ Ðîñієþ і Àâñòðî-Óãîðùèíîþ
ïіñëÿ àíåêñії îñòàííüîþ Áîñíії òà Ãåðöåãîâèíè. Ðîñіÿ íàìàãàëàñü äîïîìîãòè
Ñåðáії ó ïðîòèäії Àâñòðî-Óãîðùèíі, îäІлюстрація з французького журналу
íàê 1909 ð. áóëà çìóøåíà ïіòè íà ïîна боснійську кризу. 1908 р.
ñòóïêè. 1909 ð. Íіìå÷÷èíà âèñóíóëà
Ðîñії ðіøó÷ó âèìîãó âèçíàòè àíåêñіþ Áîñíії òà Ãåðöåãîâèíè. Íіìöі íàòÿêàëè íà ìîæëèâіñòü ðîçïî÷àòè âîєííі äії. Ðîñіÿ, ÿêà áóëà íå ãîòîâà äî
âіéíè, ïîñòóïèëàñÿ. Íіìåöüêèé áëîê îòðèìàâ äèïëîìàòè÷íó ïåðåìîãó íàä
Àíòàíòîþ. Íіìå÷÷èíà, òàêèì ÷èíîì, óçÿëà ðåâàíø çà Àëüõåñіðàñ.
Ó 1911 ð. çíîâó ïîñòàëî ìàðîêêàíñüêå ïèòàííÿ ó çâ’ÿçêó ç ïîâñòàííÿì
ïðîòè ñóëòàíà. Íіìå÷÷èíà âіäïðàâèëà äî áåðåãіâ öієї êðàїíè êðåéñåð «Áåðëіí» і êàíîíåðêó «Ïàíòåðà». Çíîâó íà äîïîìîãó Ôðàíöії ïðèéøëà Âåëèêà
Áðèòàíіÿ. Ðіøó÷і äії îñòàííüîї çìóñèëè Íіìå÷÷èíó âіäìîâèòèñÿ âіä âòðó÷àííÿ â ìàðîêêàíñüêó ïðîáëåìó.
Ó 1911 ð. âіäáóâàëàñÿ іòàëî-òóðåöüêà âіéíà. Ó âåðåñíі іòàëіéñüêі äåñàíòíèêè âèñàäèëèñÿ â Ïіâíі÷íіé Àôðèöі і â ðåçóëüòàòі áîéîâèõ äіé ç òóðåöüêèìè âіéñüêàìè çàõîïèëè Òðіïîëіòàíіþ òà Êіðåíàїêó, ùî çãîäîì ñòàëè
іòàëіéñüêîþ êîëîíієþ Ëіâієþ.

«У Європі панував мир, але він тримався тому, що панування європейських народів над сотнями мільйонів жителів колоній здійснювалося тільки постійними,
безперервними війнами, що ми, європейці, не вважаємо їх війнами, бо вони надто
часто схожі були не на війни, а на звіряче биття, винищування беззбройних народів...» – писав В. Ленін у праці «Війна і революція».
×è çãîäíі âè ç òàêîþ îöіíêîþ? Äîâåäіòü її õèáíіñòü àáî îá’єêòèâíіñòü.

4. Українське питання на зламі ХІХ–ХХ ст.
Ïåðіîä êіíöÿ ÕІÕ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ñòàâ ÷àñîì çàãîñòðåííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ìіæ ðîçâèíåíèìè êðàїíàìè ñâіòó. Êîæíà ç íèõ ìàëà âëàñíі çàãàðáíèöüêі іíòåðåñè é ïðàãíóëà äîñÿãòè їõ äèïëîìàòè÷íèìè òà âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèìè çàñîáàìè.
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Óêðàїíà çàéìàëà âèãіäíå ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ, ìàëà çíà÷íèé âіéñüêîâî-åêîíîìі÷íèé ïîòåíöіàë, òîìó íåîäíîðàçîâî îïèíÿëàñÿ â åïіöåíòðі
ãëîáàëüíèõ êîíôëіêòіâ. Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. óêðàїíñüêі çåìëі âõîäèëè äî
ñêëàäó Ðîñіéñüêîї іìïåðії òà Àâñòðî-Óãîðùèíè. Îáèäâі іìïåðії íå ïðèõîâóâàëè íàìіðіâ ñâîãî òåðèòîðіàëüíîãî ðîçøèðåííÿ çà їõ ðàõóíîê.
Ðîñіéñüêèé óðÿä ïëàíóâàâ ñèëîþ çáðîї äîâåñòè ñâîї ïðàâà íà Ñõіäíó
Ãàëè÷èíó, Ïіâíі÷íó Áóêîâèíó òà Çàêàðïàòòÿ. Ïіä ãàñëîì îá’єäíàííÿ «єäèíîêðîâíèõ áðàòіâ-ðóñèíіâ» ïëàíóâàëîñÿ âіäñóíóòè êîðäîíè Ðîñіéñüêîї іìïåðії äî êàðïàòñüêèõ ïåðåâàëіâ.
Àâñòðî-Óãîðùèíà íå äîïóñêàëà ìîæëèâîñòі âòðàòèòè öі ðåãіîíè òà
ïðàãíóëà âëàñíîãî òåðèòîðіàëüíîãî ðîçøèðåííÿ çà ðàõóíîê Âîëèíі òà Ïîäіëëÿ. Âîíà õîòіëà âіäòіñíèòè Ðîñіþ âіä ñâîїõ êîðäîíіâ òà âіä óçáåðåææÿ
×îðíîãî ìîðÿ, óñóíóòè íåáåçïåêó іíòåðâåíöії íà Áàëêàíàõ і â Òóðå÷÷èíі.
Çàõіäíі ÷àñòèíè Ðîñіéñüêîї іìïåðії, çîêðåìà é Óêðàїíà, ìàëè ñòàòè ñâîєðіäíèì «îõîðîííèì âàëîì».
Íіìå÷÷èíà ñåðåä çàâäàíü ñâîєї çîâíіøíüîї ïîëіòèêè âáà÷àëà ðîç÷ëåíóâàííÿ Ðîñії íà ÷àñòèíè, çàãàðáàííÿ Ïîëüùі, Áіëîðóñі, Óêðàїíè, ïðèáàëòіéñüêèõ ãóáåðíіé äëÿ ïîñåëåííÿ òàì ñâîїõ êîëîíіñòіâ. Ïëàíóâàëîñÿ, ùî
öі çåìëі ââіéäóòü äî òàê çâàíîї Ìіòòåëüєâðîïè – ñîþçó íàïіâñàìîñòіéíèõ
äåðæàâ Öåíòðàëüíî-Ñõіäíîї Єâðîïè.

Посилена увага до українського питання пояснювалась не лише далекосяжними планами територіальних надбань, але й стратегічними розрахунками на ближчу перспективу – майбутні військові суперники прагнули підірвати потенціал, могутність противної сторони через свідоме провокування у її стані сепаратистських
рухів. … Наприклад, значну увагу до України напередодні війни виявили міністерства закордонних справ і преса Англії та Франції. Вони прагнули так «зрежисерувати» пройдешні події, щоб у результаті розгортання українського сепаратистського руху ослаблялася Австро-Угорщина. Швеція ж, навпаки, слідом за Німеччиною,
чекала на такий результат уже щодо Росії.
Âèêîðèñòîâóþ÷è êàðòó, ç’ÿñóéòå åêñïàíñіîíіñòñüêі íàìіðè äåðæàâ, íàéáіëüø
çàöіêàâëåíèõ ó ðîçâ’ÿçàííі óêðàїíñüêîãî ïèòàííÿ.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1. Міжнародні конфлікти на рубежі віків. Окресліть терени протистоянь.
2. Дайте визначення поняттям: «Троїстий союз», «Антанта».
3. Назвіть найважливіші події міжнародних відносин на початку XX ст. Свій вибір поясніть.
4. Чому Велика Британія відмовилася від політики «блискучої ізоляції»?
5.

Розглянувши ілюстрацію на с. 194, з’ясуйте, кого на ній зображено, та поясніть її зміст.

6. Якого змісту набуло українське питання на межі ХІХ – початку ХХ ст.?
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ВОЛОДАРЮВАННЯ В ІНДІЇ. НАРОДИ
§27. БРИТАНСЬКЕ
АФРИКИ ПІД ВЛАДОЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ І ТВОРЧИХ РОБІТ

1. Англійське панування в Індії
XIX ñò. – öå ñòîëіòòÿ êîëîíіàëüíîї åêñïàíñії ïðîìèñëîâîãî êàïіòàëó.
Íàïëèâ ôàáðè÷íèõ òîâàðіâ ç ìåòðîïîëіé ñòàâ ïåðåòâîðþâàòè êîëîíії òà
çàëåæíі êðàїíè Ñõîäó â öіííі äëÿ єâðîïåéñüêîãî êàïіòàëó ðèíêè çáóòó
ïðîäóêöії ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà. Ðåçóëüòàòîì öüîãî ïðîöåñó ñòàëî:
ïîñëàáëåííÿ äåðæàâíîñòі â öèõ êðàїíàõ; çìіíè â æèòòі òà ïîáóòі; çàíåïàä
òðàäèöіéíèõ ãàëóçåé âèðîáíèöòâà.
Îäíієþ ç íàéáіëüøèõ êîëîíіé áðèòàíñüêîãî êàïіòàëó áóëà Іíäіÿ. Êîëîíіçàöіÿ Іíäії âіäáóâàëàñÿ çà äîïîìîãîþ Îñò-Іíäñüêîї êîìïàíії. Âіä êіíöÿ
XVIII ñò. áðèòàíñüêèé óðÿä ïîâіâ êóðñ íà îáìåæåííÿ ðîëі êîìïàíії â
óïðàâëіííі Іíäієþ. 1774 ð. áóëî ïðèçíà÷åíî ïåðøîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà.
1813 ð. áóëî îôіöіéíî ëіêâіäîâàíî ìîíîïîëіþ êîìïàíії íà òîðãіâëþ ç Іíäієþ. 1835 ð. áóëî ðîçïî÷àòî ðåôîðìó â ãàëóçі îñâіòè: â Іíäії âіäêðèâàëèñÿ
íàâ÷àëüíі çàêëàäè, ÿêі ìàëè ïіäãîòóâàòè іç ìіñöåâèõ æèòåëіâ ÷èíîâíèêіâ
àäìіíіñòðàòèâíîãî àïàðàòó. Íàâ÷àííÿ â öèõ çàêëàäàõ çäіéñíþâàëîñü çà
áðèòàíñüêèìè íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè. Óíàñëіäîê áðèòàíñüêîãî âîëîäàðþâàííÿ áóëî ïîðóøåíî ñåëÿíñüêó îáùèíó, òîðãîâі çâ’ÿçêè, ðîçîðåíî ðåìåñëî. Âòðó÷àííÿ êîëîíіçàòîðіâ ó âíóòðіøíі ñïðàâè êðàїíè, ïîðóøåííÿ
òðàäèöіéíèõ ñèñòåì ãîñïîäàðþâàííÿ, ãðàáіæíèöüêà ïîëіòèêà âèêëèêàëè
íàðîñòàííÿ ðóõó îïîðó ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ.
Ïîâñòàííÿ ñèïàїâ
Îäíèì ç íàéáіëüøèõ ïîâñòàíü ïðîòè áðèòàíñüêèõ êîëîíіçàòîðіâ áóëî
ïîâñòàííÿ ñèïàїâ (1857–1859).
Ñïîêîíâіêó Іíäіÿ äіëèëàñÿ íà âåëè÷åçíó êіëüêіñòü äðіáíèõ êíÿçіâñòâ,
êîòðі ïîñòіéíî âîþâàëè îäíå ç îäíèì. Çàõîïèâøè Іíäіþ, àíãëіéöі øâèäêî
óñâіäîìèëè ïåðåâàãó ðóøíèöü і ãàðìàò íàä
à
øêіðÿíèìè ùèòàìè і øàáëÿìè. Âòðà÷àòè
ñâîїõ ñîëäàòіâ Âåëèêà Áðèòàíіÿ íå õîòіëà, і
îñíîâíîþ âîєííîþ ñèëîþ àíãëіéöіâ ñòàëè
ñèïàїї – іíäіéñüêі íàéìàíöі, îçáðîєíі çà îñòàííіì ñëîâîì òåõíіêè (õî÷à їõ âèøêіë і íå äîòÿãóâàâ äî áðèòàíñüêèõ ñòàíäàðòіâ), їì ðåãóëÿðíî âèïëà÷óâàëè ñîëіäíå æàëóâàííÿ.
Íå äèâíî, ùî äëÿ ìіñöåâîї áіäíîòè ïîòðàïèòè íà ñëóæáó äî àíãëіéöіâ ñòàëî ìðієþ. Óòіì,
íà òîé ÷àñ óæå ìàéæå 20 ðîêіâ Áðèòàíіÿ âåëà
â Ïіâäåííî-Ñõіäíіé Àçії áåçïåðåðâíі âіéíè, à
òîìó çãîäîì ñèïàї ç «ïðèâіëåéîâàíîãî ñòàíó»
ïåðåòâîðèëèñÿ íà ïðîñòå «ãàðìàòíå ì’ÿñî».
Ïðèâîäîì äî ïîâñòàííÿ ñòàëà íîâà ãâèíòіâêà
Åíôіëäà ç êàïñóëüíèì çàìêîì. ÏàòðîРядові та офіцер сипаї
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íè äî íåї íіáèòî ïðîñî÷óâàëèñÿ ñóìіøøþ ÿëîâè÷îãî і ñâèíÿ÷îãî æèðó.
Îñêіëüêè êîðîâà áóëà ñâÿùåííîþ òâàðèíîþ â іíäóїçìі, à ñâèíÿ – íå÷èñòèì
â іñëàìі, òî öå çà÷åïèëî ðåëіãіéíі ïî÷óòòÿ іíäóñіâ òà ìóñóëüìàí.
Öåíòðîì ïîâñòàííÿ ñòàëà òåðèòîðіÿ ìіæ Ïåíäæàáîì і Áåíãàëієþ. Íåâäîâçі ïîâñòàííÿ îõîïèëî âñþ Ïіâíі÷íó Іíäіþ. Ìіñòî Äåëі îïèíèëîñÿ â
ðóêàõ ïîâñòàëèõ. Îáëîãà ìіñòà òðèâàëà ç 1 ëèïíÿ ïî 21 âåðåñíÿ 1859 ð.
Ñïî÷àòêó ïîâñòàíöі ïåðåâåðøóâàëè âіéñüêà áðèòàíöіâ ÷èñåëüíî, çäàâàëîñÿ, ùî â îáëîçі ïåðåáóâàëè áðèòàíöі, à íå іíäóñè. 7 âåðåñíÿ àíãëіéöі, îòðèìàâøè îáëîãîâі çíàðÿääÿ, ïðîáèëè ñòіíè. 14 âåðåñíÿ âîíè ñïðîáóâàëè ïî÷àòè øòóðì, àëå çàçíàëè âàæêèõ âòðàò. Ïіñëÿ òèæíÿ âóëè÷íèõ áîїâ àíãëіéöі çàõîïèëè ìіñòî. Áðèòàíöі ïî÷àëè çíèùóâàòè і ãðàáóâàòè ìіñòî, áåçëі÷ іíäóñіâ áóëî âáèòî. Àíãëіéñüêà àðòèëåðіÿ ðîçñòðіëÿëà ãîëîâíó ìå÷åòü
ç íàâêîëèøíіìè áóäіâëÿìè, ó ÿêèõ ïðîæèâàëà ìóñóëüìàíñüêà åëіòà çі
âñієї Іíäії. Âåëèêîãî Ìîãîëà Áàõàäóð Øàõà áóëî çààðåøòîâàíî, à äâîõ
éîãî ñèíіâ і îíóêà ðîçñòðіëÿíî.
Ïîâñòàííÿ ïîêëàëî êðàé âëàäі Áðèòàíñüêîї Îñò-Іíäñüêîї êîìïàíії і
ïðèçâåëî äî її çàìіíè ïðÿìèì ïðàâëіííÿì áðèòàíñüêîї êîðîíè. Ùå íå çàâåðøèëèñÿ áîї ç ïîâñòàëèìè, ÿê áðèòàíñüêèé óðÿä ñòàâ çìіíþâàòè êîëîíіàëüíó ïîëіòèêó â Іíäії – âіä ñèëîâîãî çíèùåííÿ òðàäèöіéíîãî óêëàäó äî
ïîñòóïîâîãî éîãî ðåôîðìóâàííÿ.
Ñõàðàêòåðèçóéòå ïðè÷èíè òà іñòîðè÷íå çíà÷åííÿ ïîâñòàííÿ ñèïàїâ.

Ó 1858 ð. áóëî ëіêâіäîâàíî Îñò-Іíäñüêó êîìïàíіþ. Êîðîëåâó Âіêòîðіþ
áóëî ïðîãîëîøåíî іìïåðàòðèöåþ Іíäії, à óïðàâëіííÿ êðàїíîþ çäіéñíþâàâ
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð, ÿêèé ìàâ ñòàòóñ âіöå-êîðîëÿ. Êîíòðîëü çà äіÿëüíіñòþ
êîëîíіçàòîðñüêîї àäìіíіñòðàöії çäіéñíþâàëî Ìіíіñòåðñòâî ó ñïðàâàõ Іíäії.
Áóëî ðåôîðìîâàíî òàêîæ êîëîíіçàöіéíі âіéñüêà. Áðèòàíñüêà іìïåðіÿ
çîáîâ’ÿçàëàñÿ ïîâàæàòè êàñòîâó ñèñòåìó іíäіéñüêîãî ñóñïіëüñòâà.
Ó 1861 ð. áóëî ïðîâåäåíî àäìіíіñòðàòèâíó ðåôîðìó. Óïðîäîâæ 1880-õ ðîêіâ
áóëî çäіéñíåíî ðåôîðìè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Çãîäîì ó 1890-õ ðîêàõ
ìóíіöèïàëüíі ðàäè îòðèìàëè ïðàâî îáèðàòè ñâîїõ ïðåäñòàâíèêіâ ó ïðîâіíöіéíі
çàêîíîäàâ÷і ðàäè ïðè ãóáåðíàòîðîâі òà äî іíäіéñüêîї çàêîíîäàâ÷îї ðàäè
ïðè ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîâі.
Ïîñèëåííÿ áðèòàíñüêîãî êàïіòàëó â åêîíîìіöі Іíäії ìàëî ñâîїì íàñëіäêîì âіäïîâіäíі çìіíè â ãîñïîäàðñòâі êîëîíії: çðîñòàâ іíäіéñüêèé åêñïîðò
êàâè, áàâîâíè, ÷àþ, îïіþ, øîâêó. Ðîçâèâàëàñÿ ìåðåæà çàëіçíèöü, òåëåãðàôíîãî çâ’ÿçêó. Áóäóâàëèñÿ іðèãàöіéíі ñèñòåìè, ïіäïðèєìñòâà ç ïåðåðîáêè
ñèðîâèíè. Çáіëüøóâàëàñÿ ÷àñòêà іíîçåìíîãî êàïіòàëó â åêîíîìіöі êðàїíè.
Ôîðìóâàëàñÿ ñèñòåìà áàíêіâ òà ñòðàõîâèõ êîìïàíіé.
Ó ðåçóëüòàòі öèõ çìіí â Іíäії ñòâîðþâàëàñÿ âëàñíà ïðîìèñëîâіñòü òà
ôîðìóâàëàñÿ íàöіîíàëüíà áóðæóàçіÿ, ÿêà çãîäîì î÷îëèëà ðóõ çà íåçàëåæíіñòü êðàїíè.
Äàéòå îöіíêó ïåðåòâîðåííÿì, ùî âіäáóëèñÿ ïіñëÿ ïîâñòàííÿ ñèïàїâ.

Іíäіéñüêèé íàöіîíàëüíèé êîíãðåñ
Ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. äåÿêі ðåôîðìè, ïðîâåäåíі áðèòàíöÿìè â Іíäії, òà ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі ïðèâåëè äî òðàíñôîðìàöії òðàäèöіéíîї
ñòðóêòóðè ñóñïіëüñòâà. Ïî÷àëè ôîðìóâàòèñÿ íàöіîíàëüíà áóðæóàçіÿ òà
ïðîëåòàðіàò. Öå äàëî ïîøòîâõ äî ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó íîâîãî åòàïó
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íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó, ó ÿêîìó ïîєäíàëèñÿ íàöіîíàëüíå âèçâîëåííÿ ç ìîäåðíіçàöієþ êðàїíè.
Ëіäåðîì íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó ñòàâ Іíäіéñüêèé íàöіîíàëüíèé
êîíãðåñ (ІÍÊ) – ïåðøà â іñòîðії Іíäії íåðåëіãіéíà ïàðëàìåíòñüêà çàãàëüíîíàöіîíàëüíà îðãàíіçàöіÿ. Ó ãðóäíі 1885 ð. â Áîìáåї âіäáóâñÿ óñòàíîâ÷èé
ç’їçä ІÍÊ. Éîãî î÷îëèâ Â. Áàíåðäæі, ÿêèé ó ñâîєìó çâåðíåííі äî ó÷àñíèêіâ
òàê îêðåñëèâ îñíîâíі çàâäàííÿ íîâîї ïàðòії: «Âèêîðіíåííÿ âñіõ ðàñîâèõ,
ðåëіãіéíèõ і íàöіîíàëüíèõ çàáîáîíіâ ñåðåä ïàòðіîòіâ íàøîї êðàїíè ÷åðåç
ïðÿìå äðóæíє, îñîáèñòå ñïіëêóâàííÿ îäèí ç îäíèì, à òàêîæ ðîçâèòîê і
êîíñîëіäàöіþ íàñòðîїâ íàöіîíàëüíîї єäíîñòі».
Ïіä ÷àñ ôîðóìó áóëî ñôîðìóëüîâàíî îñíîâíі âèìîãè äî áðèòàíñüêîãî
óðÿäó òà ïàðëàìåíòó: ëіêâіäóâàòè äіþ÷ó Ðàäó ó ñïðàâàõ Іíäії â Ëîíäîíі;
ðîçøèðèòè ñêëàä äіþ÷îї â Іíäії Öåíòðàëüíîї çàêîíîäàâ÷îї ðàäè ïðè âіöåêîðîëі çà ðàõóíîê іíäіéöіâ; ñôîðìóâàòè â áðèòàíñüêіé ïàëàòі ãðîìàä ïîñòіéíèé êîìіòåò äëÿ ðîçãëÿäó ïðîáëåì Іíäії, äî ÿêîãî á çâåðòàëèñÿ іç çàïèòàìè
âèáðàíі ìіñöåâі îðãàíè. Êðіì òîãî, äåëåãàòè áîìáåéñüêîї ñåñії ІÍÊ çàïðîïîíóâàëè, ùîá іíäіéöі îòðèìàëè ïðàâî îáèðàòè ñëóæáîâöіâ íà çàìіùåííÿ
ïîñàä іíäіéñüêèõ öèâіëüíèõ ñëóæáîâöіâ íå òіëüêè â ñåáå íà áàòüêіâùèíі,
àëå é ó Ëîíäîíі.
ßêèìè áóëè îñíîâíі ïðîãðàìíі âèìîãè і çàâäàííÿ ІÍÊ?

Îäíàê ëіäåðè Êîíãðåñó – Ã. Ãîêõàëå, Ô. Ìåõòà, Ñ. Áàíåðäæі, Ä. Íàîðîäæі – âèñòóïàëè çà çáåðåæåííÿ êîëîíіàëüíîãî ïàíóâàííÿ. Âîíè ñõèëÿëèñÿ
ïåðåä іäåîëîãàìè áðèòàíñüêîãî ëіáåðàëіçìó Ò. Ìàêîëåєì, Ó. Ãëàäñòîíîì,
à òàêîæ àíãëіéñüêîãî óòèëіòàðèçìó І. Áåíòàìîì і Äæ. Ìіëëåì.
Óòèëіòàðèçì (âіä. ëàò. – «êîðèñòü») – ïðèíöèï îöіíêè âñіõ ÿâèù ç òî÷êè çîðó
їõ êîðèñíîñòі, ìîæëèâîñòі ñëóæèòè áóäü-ÿêèì çàñîáîì äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè.
Ïіä âïëèâîì ÿêèõ іäåé ôîðìóâàâñÿ ñâіòîãëÿä ëіäåðіâ ІÍÊ?

Âèêîðèñòîâóþ÷è ðіçíі ôîðìè ïàðëàìåíòñüêîї äіÿëüíîñòі òà îñîáèñòі
çâ’ÿçêè, êåðіâíèöòâî ІÍÊ ðîçãîðíóëî ïîëіòè÷íó äіÿëüíіñòü â Іíäії, à òàêîæ ó Âåëèêіé Áðèòàíії, äîìàãàþ÷èñÿ êîíñòèòóöіéíèõ ïîñòóïîê.
Ó 1892 ð. áðèòàíñüêà Ïàëàòà ãðîìàä çàòâåðäèëà íîâèé âèáîð÷èé çàêîí,
ÿêèé ðîçøèðèâ âèáîð÷і ïðàâà іíäіéöіâ. Çãîäîì іíäіéñüêà îïîçèöіÿ âèìàãàëà ââåñòè ñâîїõ ïðåäñòàâíèêіâ äî ñêëàäó íèæíüîї ïàëàòè áðèòàíñüêîãî
ïàðëàìåíòó, ùîá ó òàêèé ñïîñіá äîìîãòèñÿ äëÿ Іíäії ïîëіòè÷íîї àâòîíîìії.
Ïіä ÷àñ âèáîðіâ 1893 ð. â Àíãëії âіä ëіáåðàëüíîї ïàðòії áàëîòóâàâñÿ
Ä. Íàîðîäæі. Âіí óâіéøîâ äî ñêëàäó Ïàëàòè ãðîìàä, äå íåîäíîðàçîâî çàñóäæóâàâ ñèñòåìó óïðàâëіííÿ Іíäієþ. Öþ іäåþ ïіäòðèìóâàâ ïðåäñòàâíèê
áîìáåéñüêîї òîðãîâîї ãðîìàäè Ïàðñ, ÿêèé âèñòóïàâ çà âñòàíîâëåííÿ ðіâíîïðàâíèõ і ãàðìîíіéíèõ іíäіéñüêî-áðèòàíñüêèõ âіäíîñèí.
Ñõàðàêòåðèçóéòå ôîðìè ðåàëіçàöії ïðîãðàìíèõ äîêóìåíòіâ ÷ëåíàìè ІÍÊ.

Íà ïî÷àòêó XX ñò. â äіÿëüíîñòі ІÍÊ âèîêðåìèëèñÿ äâà íàïðÿìè –
ëіáåðàëüíèé òà ðàäèêàëüíèé. Âіäìіííіñòü ìіæ íèìè ïîëÿãàëà â ðіçíîìó
áà÷åííі çàâäàíü íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó.
Ëіáåðàëè áóëè ïðèõèëüíèêàìè åâîëþöіéíîãî, ìèðíîãî ïåðåõîäó äî íåçàëåæíîñòі ÷åðåç êîíñòèòóöіéíó ïåðåáóäîâó іíäіéñüêîãî ñóñïіëüñòâà. Âîíè
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âèñòóïàëè çà ïîñòóïîâå ðîçøèðåííÿ іíäіéñüêîãî ïðåäñòàâíèöòâà â çàêîíîäàâ÷èõ îðãàíàõ âëàäè і ôîðìóâàííÿ â іíäіéñüêîìó ñóñïіëüñòâі ñó÷àñíîãî
ïîëіòè÷íîãî ðîçóìіííÿ òà ïîëіòè÷íîї êóëüòóðè.
Ðàäèêàëè âіäñòîþâàëè ìåòîäè ìàñîâèõ âèñòóïіâ òà çàëó÷åííÿ äî íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї áîðîòüáè ñîöіàëüíî íåçàõèùåíèõ ãðóï.
Ïîðіâíÿéòå іäåîëîãі÷íі çàñàäè íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèõ ðóõіâ â Іíäії òà Êèòàї.

Ïîðÿä ç âèìîãîþ íàäàòè Іíäії ñòàòóñ äîìіíіîíó ç ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïðîÿâëÿєòüñÿ íàìàãàííÿ äî ñàìîâèçíà÷åííÿ òà îá’єäíàííÿ òåðèòîðії â ìåæàõ
îäíієї àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîї îäèíèöі.
Äîìіíіîí – öå ñàìîâðÿäíà ÷àñòèíà ó ñêëàäі Áðèòàíñüêîї іìïåðії, ÿêà âèçíàâàëà ñâîїì ãëàâîþ àíãëіéñüêîãî êîðîëÿ (êîðîëåâó).

Ïðèâîäîì äî ðîçãîðòàííÿ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó ñòàëî ðіøåííÿ
âіöå-êîðîëÿ Äæ. Êåðçîíà ïðî ïîäіë Áåíãàëії íà äâі ÷àñòèíè. Öå îçíà÷àëî
ðîçêîë єäèíîãî íàðîäó. Ó âіäïîâіäü íà òàêі äії ïî âñіé êðàїíі ðîçãîðíóâñÿ
ðóõ ñâàäåøі (áîéêîò áðèòàíñüêèõ òîâàðіâ ç ìåòîþ ðîçâèòêó ìіñöåâîї ïðîìèñëîâîñòі). Ó 1907 ð. âіí ïåðåðіñ ó ðóõ ñâàðàäæі (ñàìîâðÿäóâàííÿ).
Ñòðàéêè, ìіòèíãè òà äåìîíñòðàöії âіäáóâàëèñÿ â Áåíãàëії, Ïåíäæàáі, Ìàäðàñó òà іíøèõ ïðîâіíöіÿõ Іíäії.
Íàçâіòü îñîáëèâîñòі íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó â Іíäії íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.

«Політична незалежність Індії неможлива без вигнання пожадливих і себелюбних чужинців. Однак ми можемо позбутися їх не інакше, як поваливши владу встановленого уряду за допомогою збройного національного повстання. Гроші, люди
та організація – ось що потрібно для національного повстання. Нашу основну увагу маємо звернути на організацію повстання» – так було записано в програмній
заяві однієї з підпільних організацій.
ßêі øëÿõè äîñÿãíåííÿ ïîëіòè÷íîї íåçàëåæíîñòі Іíäії âіäïîâіäíî äî ïîäàíîãî
ôðàãìåíòà?

Êóëüìіíàöієþ ñòàâ çàãàëüíèé ïîëіòè÷íèé ñòðàéê ðîáіòíèêіâ Áîìáåÿ â
ëèïíі 1908 ð. íà ïіäòðèìêó Á. Òіëàêà, ëіäåðà ëіâîãî êðèëà Íàöіîíàëüíîãî
êîíãðåñó, ÿêîãî çà àíòèáðèòàíñüêó äіÿëüíіñòü çàñóäèëè íà 6 ðîêіâ òþðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ.
Áîìáåéñüêèé ñòðàéê і ïіäíåñåííÿ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó çìóñèëè êîëîíіàëüíó âëàäó ïіòè íà ïîñòóïêè; çáіëüøèëîñÿ ïðåäñòàâíèöòâî ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ â äîðàä÷èõ îðãàíàõ âëàäè ÿê ó öåíòðі, òàê і íà ìіñöÿõ.
Ó 1911 ð. ëîðä Êåðçîí ñêàñóâàâ ñâîє ðіøåííÿ ïðî ïîäіë Áåíãàëії é ïåðåíіñ
ñòîëèöþ іç Êàëüêóòòè â Äåëі.
Ïîðÿä ç ІÍÊ áóëî ñòâîðåíî Ìóñóëüìàíñüêó ëіãó, ÿêà âіäñòîþâàëà іíòåðåñè ìóñóëüìàíñüêîãî íàñåëåííÿ Іíäії.
Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîìó ðóõîâі â Іíäії íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. íå âäàëîñÿ
äîñÿãòè ñâîєї ìåòè. Äëÿ óñïіõó ùå íå âèçðіëè ñîöіàëüíі ñèëè, à àâàíãàðä
ðóõó ùå íå ìàâ øèðîêîї ïіäòðèìêè.
ßêі íàñëіäêè ìàëà íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíà áîðîòüáà â Іíäії?
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2. Êîëîíіàëüíèé ïîäіë Àôðèêè
Êîëîíіàëüíèé ïîäіë Àôðèêè ÿâëÿâ ñîáîþ ïîäіë Àôðèêàíñüêîãî êîíòèíåíòó íà ñôåðè âïëèâó ìіæ âåëèêèìè єâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè âіä êіíöÿ
XIX ñò. äî Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè. Öåé ïðîöåñ ñóïðîâîäæóâàâñÿ ÷èñëåííèìè
êîíôëіêòàìè, òîìó â ëіòåðàòóðі îòðèìàâ çíåâàæëèâó íàçâó «âèäðÿïóâàííÿ
Àôðèêè», àáî «ðîçäèðàííÿ Àôðèêè».
Êîëîíіàëüíèé ðîçïîäіë Àôðèêè õàðàêòåðèçóâàâñÿ âñòàíîâëåííÿì
êîíòðîëþ íàä òåðèòîðіÿìè çà äîïîìîãîþ âіéñüêîâîãî âïëèâó, åêîíîìі÷íîãî
äîìіíóâàííÿ àæ äî ïðÿìîãî ïðàâëіííÿ.
Çàâîþâàííÿ Àôðèêè äàâàëî Âåëèêіé Áðèòàíії, Íіìåöüêіé іìïåðії,
Ôðàíöії òà іíøèì êðàїíàì âіäêðèòèé ðèíîê. Öå ìîãëî çàáåçïå÷èòè ïîçèòèâíèé òîðãîâèé áàëàíñ, àäæå öåé ðèíîê êóïóâàâ áè â ìåòðîïîëіé áіëüøå,
íіæ ïðîäàâàâ áè їì.
Êðіì òîãî, íàäëèøêîâèé êàïіòàë ÷àñòî âèãіäíіøå áóëî âêëàñòè â çàìîðñüêèõ êðàїíàõ, äå äåøåâà ðîáî÷à ñèëà, îáìåæåíà êîíêóðåíöіÿ òà áàãàòі
ñèðîâèííі ðåñóðñè ñòâîðþâàëè óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ âèñîêèõ ïðèáóòêіâ.
Ïðèâàáëþâàëî êîëîíіàëіñòіâ, çâіñíî, é òå, ùî çðîñòàâ ïîïèò íà ñèðîâèíó,
íåäîñòóïíó â Єâðîïі, îñîáëèâî íà ìіäü, áàâîâíó, ãóìó, ÷àé, îëîâî, äî ÿêèõ
ïðèçâè÷àїâñÿ єâðîïåéñüêèé ïîêóïåöü і âіä ÿêèõ ñòàëà çàëåæàòè єâðîïåéñüêà ïðîìèñëîâіñòü.
Íàçâіòü ïðè÷èíè çàöіêàâëåíîñòі äåðæàâ-іìïåðіàëіñòіâ ùîäî Àôðèêè.

Â іñòîðії Àôðèêè ÕІÕ ñò. áóëî ïåðіîäîì àêòèâíèõ êîëîíіàëüíèõ çàãàðáàíü,
ãîñòðîãî ñóïåðíèöòâà ìіæ Âåëèêîþ Áðèòàíієþ òà Ôðàíöієþ çà àôðèêàíñüêі òåðèòîðії. Êîëîíіçàòîðñüêі çàãàðáàííÿ â Àôðèöі éøëè çà äåêіëüêîìà
íàïðÿìàìè.
Îäíèì ç íèõ áóëî ïðîñóâàííÿ â ãëèá êîíòèíåíòó, äðóãèì – ç ïіâäíÿ
Àôðèêè íà ïіâíі÷, òðåòіì – îñâîєííÿ àðàáîìîâíîї Àôðèêè (óñієї ñõіäíîї òà
ïіâíі÷íîї òåðèòîðії âіä Ìàâðèòàíії äî Çàíçіáàðó).
Âèçíà÷òå íàïðÿìè êîëîíіàëüíèõ çàãàðáàíü â Àôðèöі.

Ðîçïîäіë
Îñíîâíèìè ñóïðîòèâíèêàìè íà Àôðèêàíñüêîìó êîíòèíåíòі âèñòóïàëè
Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ôðàíöіÿ, Íіìå÷÷èíà, Áåëüãіÿ, Іòàëіÿ, Ïîðòóãàëіÿ, Іñïàíіÿ. Ó 1870 ð. êîëîíіàëüíèé ðîçïîäіë Àôðèêè ïðàêòè÷íî áóëî çàâåðøåíî:
 Âåëèêà Áðèòàíіÿ âîëîäіëà òåðèòîðієþ Çîëîòîãî Áåðåãà, Íіãåðієþ, Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêèì Ñîþçîì, Áå÷óàíàëåíäîì, Ðîäåçієþ, Êåíієþ;
 Ôðàíöіÿ – Àëæèðîì, Ìàðîêêî, Çàõіäíîþ Àôðèêîþ, Åêâàòîðіàëüíîþ
Àôðèêîþ, Ìàäàãàñêàðîì;
 Ïîðòóãàëіÿ – Ãâіíåєþ, Àíãîëîþ, Ìîçàìáіêîì, Ñõіäíèì Òіìîðîì;
 Áåëüãіÿ – Êîíãî;
 Íіìå÷÷èíà – Ëіáåðієþ, Êàìåðóíîì, Òîãî, Íåâіëüíè÷èì Áåðåãîì;
 Іòàëіÿ – Ñîìàëі; Åðіòðієþ;
 Іñïàíіÿ ÷àñòêîâî çàêðіïèëàñÿ â Ìàðîêêî.
Ñóåöüêèé êàíàë
Ïî÷àòêîâèé äîçâіë íà ïîáóäîâó Ñóåöüêîãî êàíàëó îòðèìàâ âіä ïðàâèòåëÿ Єãèïòó Іçìàїëà Ïàøі Ôåðäèíàíä äå Ëåññåïñ. Îäíі äæåðåëà îöіíþþòü
êіëüêіñòü ðîáіòíèêіâ, ÿêі çàãèíóëè íà áóäіâíèöòâі, – 30 òèñ., âîäíî÷àñ іíøі
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çàçíà÷àþòü, ùî âïðîäîâæ äåñÿòè ðîêіâ âіä íåäîїäàííÿ, âòîìè òà õâîðîá,
îñîáëèâî õîëåðè, ïîìåðëî áëèçüêî 120 òèñ. ëþäåé.
Íåçàäîâãî äî çàêіí÷åííÿ ñïîðóäæåííÿ êàíàëó â 1869 ð. Іçìàїë Ïàøà ïîçè÷èâ ïіä âåëèêèé ïðîöåíò âåëèêі ñóìè ãðîøåé ó ôðàíöóçüêèõ òà áðèòàíñüêèõ áàíêіðіâ. Äî 1875 ð. ó íüîãî âèíèêëè ôіíàíñîâі ïðîáëåìè, і âіí áóâ
çìóøåíèé ïðîäàòè ñâîþ ÷àñòêó. Çà àêöії âõîïèâñÿ ïðåì’єð-ìіíіñòð Âåëèêîї
Áðèòàíії Á. Äіçðàåëі, ÿêèé õîòіâ çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü Áðèòàíії â óïðàâëіííі ñòðàòåãі÷íèì âîäíèì øëÿõîì. Êîëè â 1879 ð. Іçìàїë Ïàøà îãîëîñèâ ïëàòіæíó íåñïðîìîæíіñòü Єãèïòó, Áðèòàíіÿ òà Ôðàíöіÿ âñòàíîâèëè ñïіëüíèé
êîíòðîëü íàä êðàїíîþ, çìóñèâøè ïðàâèòåëÿ Єãèïòó çðåêòèñÿ ïðåñòîëó.
Áðèòàíіÿ îêóïóâàëà Єãèïåò â 1882 ð., õî÷à ôîðìàëüíî îãîëîñèëà éîãî ïðîòåêòîðàòîì òіëüêè â 1914 ð. Ôîðìàëüíî êîëîíієþ Єãèïåò íіêîëè íå áóâ.
ßêå çíà÷åííÿ ìàëî ñïîðóäæåííÿ Ñóåöüêîãî êàíàëó?

Áåðëіíñüêà êîíôåðåíöіÿ
Ó 1884 ð. Îòòî Áіñìàðê ñêëèêàâ ó Áåðëіíі êîíôåðåíöіþ, ùîá îáãîâîðèòè
àôðèêàíñüêå ïèòàííÿ. Íà íіé äèïëîìàòè єâðîïåéñüêèõ êðàїí âäàâàëèñÿ
äî ãóìàíіòàðíîї ðèòîðèêè, çàñóäæóþ÷è ðàáîòîðãіâëþ, çàáîðîíÿþ÷è â ïåâíèõ
îáëàñòÿõ ïðîäàæ àëêîãîëþ òà çáðîї, âèðàæàþ÷è çàíåïîêîєíіñòü ùîäî áåçïåêè ìіñіîíåðñüêîї äіÿëüíîñòі.
Âàæëèâèì íàñëіäêîì êîíôåðåíöії ñòàëî òå, ùî äèïëîìàòè óêëàëè ïåâíі
ïðàâèëà ãðè, ÿêèõ ïîâèííі áóëè äîòðèìóâàòèñÿ âåëèêі äåðæàâè. Âîíè
òàêîæ äîìîâèëèñÿ ïðî íåéòðàëüíó çîíó âçäîâæ ðі÷êè Êîíãî – ñàìå òàì
óòâîðèëàñÿ Âіëüíà Äåðæàâà Êîíãî, ÿêîþ êåðóâàâ áåëüãіéñüêèé êîðîëü Ëåîïîëüä II. Ó öіé çîíі òîðãіâëÿ òà íàâіãàöіÿ ïîâèííі áóëè áóòè âіëüíèìè.
Æîäíà äåðæàâà íå ìàëà ïðàâà çàõîïëþâàòè òåðèòîðії, íå ïîâіäîìèâøè
ïðî ñâîї íàìіðè іíøèõ. Íà æîäíó òåðèòîðіþ íå ìîæíà áóëî âèñóâàòè ïðåòåíçії, ïîïåðåäíüî íå îêóïóâàâøè її. Îäíàê ó ãîíèòâі çà òåðèòîðіÿìè ïðî
ïðàâèëà çà ïîòðåáè çàáóâàëè, і â êіëüêîõ âèïàäêàõ ëåäü-ëåäü ïîùàñòèëî
óíèêíóòè âіéíè.
Ñõàðàêòåðèçóéòå ïðàâèëà, ÿêèõ ìàëè äîòðèìóâàòèñÿ єâðîïåéñüêі äåðæàâè
íà Àôðèêàíñüêîìó êîíòèíåíòі. Äëÿ ÷îãî âîíè áóëè ðîçðîáëåíі?

Тематичне оцінювання
Іñòîðè÷íèé ÷àñ
1. ßê âè ââàæàєòå, ÿêà ïîäіÿ âіäáóëàñÿ ðàíіøå?
À Ïî÷àòîê ïîâñòàííÿ òàéïіíіâ ÷è çàâåðøåííÿ ïîâñòàííÿ ñèïàїâ
Á Óòâîðåííÿ Òðîїñòîãî ñîþçó ÷è Ñîþçó òðüîõ іìïåðàòîðіâ
Â Çàâåðøåííÿ êîëîíіàëüíîãî ðîçïîäіëó Àôðèêè ÷è ëіêâіäàöіÿ ÎñòІíäñüêîї êîìïàíії
2.
À
Á
Â

Çà äàòàìè âêàæіòü çáðîéíі êîíôëіêòè ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
1899–1902 ðð.
1904–1905 ðð.
1908–1909 ðð.
201
201
1

Розділ IV

3. Ñîþç òðüîõ іìïåðàòîðіâ ïðîіñíóâàâ äî 1887 ð. ßêå öå ñòîëіòòÿ; éîãî
ïîëîâèíà; ÷âåðòü?
Іñòîðè÷íèé ïðîñòіð
4.
áëîê
À
Á
Â
Ã
Ä
Å

ßêі ç íàçâàíèõ äåðæàâ є îáîâ’ÿçêîâèìè â ðîçïîâіäі ïðî âіéñüêîâèé
Àíòàíòè?
Íіìå÷÷èíà
Ðîñіÿ
Âåëèêà Áðèòàíіÿ
Іòàëіÿ
Ôðàíöіÿ
Àâñòðî-Óãîðùèíà

5. Íàçâіòü äåðæàâè, ÿêі áóëè â öåíòðі ìіæíàðîäíîãî êîíôëіêòó êіíöÿ
ÕІÕ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ìіæ:
À Ðîñієþ òà Ôðàíöієþ
Á Âåëèêîþ Áðèòàíієþ òà Ôðàíöієþ
Â Âåëèêîþ Áðèòàíієþ òà Íіìå÷÷èíîþ
Ã Íіìå÷÷èíîþ òà Ðîñієþ
Іñòîðè÷íà ïîñòàòü
6. Íàçâіòü äіÿ÷à, ÿêèé áóâ іíіöіàòîðîì ñêëèêàííÿ ó Áåðëіíі êîíôåðåíöії äëÿ îáãîâîðåííÿ àôðèêàíñüêîãî ïèòàííÿ.
À Äіçðàåëі
Á Áіñìàðê
Â Êëåìàíñî
Іñòîðè÷íі òåðìіíè òà ïîíÿòòÿ
7. Ïîðіâíÿéòå çìіñò ïîíÿòü «äîìіíіîí» òà «êîëîíіÿ».
8. Âèçíà÷òå îñíîâíі îçíàêè ïîíÿòü «óêðàїíñüêà іäåÿ» òà «óêðàїíñüêå
ïèòàííÿ»
Іñòîðè÷íі ïîäії òà ïðîöåñè
9. Âèçíà÷òå ïðè÷èíè òà íàñëіäêè
À Ãîíêè îçáðîєíü
Á Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó â Іíäії íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
10. Íàçâіòü íàéâèçíà÷íіøі, íà âàø ïîãëÿä, ëîêàëüíі âіéíè êіíöÿ ÕІÕ –
ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ
(КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)
КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС
§28. НАПРИКІНЦІ
XVIII – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
1. Розвиток науки та техніки
Іíäóñòðіàëüíèé ðîçâèòîê êðàїí ïîòðåáóâàâ íîâèõ íàóêîâî-òåõíі÷íèõ
çíàíü. Òîìó äîñëіäæåííÿ ïåðøîї ïîëîâèíè XIX ñò. áóëè ïîçíà÷åíі íîâèìè
äîñÿãíåííÿìè â ðîçâèòêîâі íàóêè òà òåõíіêè. Ôðàíöіÿ äàëà ñâіòîâі âèäàòíèõ ó÷åíèõ – çàñíîâíèêà åëåêòðîäèíàìіêè À. Àìïåðà, àñòðîíîìà, ìàòåìàòèêà òà ôіçèêà Ï. Ëàïëàñà. Áàãàòîãðàííîþ áóëà òâîð÷іñòü áðèòàíñüêèõ
ó÷åíèõ òà âèíàõіäíèêіâ. Ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ íàáóëè äîðîáêè Ð. Ôóëòîíà –
іíæåíåðà ïіäâîäíîãî ÷îâíà «Íàóòіëóñ»; ëіêàðÿ, àñòðîíîìà, ôіçèêà é ìåòàëóðãà Ò. Þíãà; Ã. Äåâі – çàñíîâíèêà åëåêòðîõіìії; Ð. Áðîóíà – áîòàíіêà,
ùî ïіäòâåðäèâ ñïðàâåäëèâіñòü êіíåòè÷íîї òåîðії; Äæ. Óàòòà – âèäàòíîãî
âèíàõіäíèêà ïàðîâîãî äâèãóíà; Äæ. Ñòåôåíñîíà, ÿêèé ñïðîåêòóâàâ ïàðîâîç «Ðàêåòà». Ó 1835 ð. àìåðèêàíåöü Ñ. Ìîðçå âèíàéøîâ àïàðàò, ÿêèé çà
äîïîìîãîþ іìïóëüñіâ ïåðåäàâàâ іíôîðìàöіþ íà âåëèêі âіäñòàíі. Ó 1844 ð.
öåé àïàðàò áóëî âèêîðèñòàíî íà ëіíії Âàøèíãòîí–Áàëòèìîð, çãîäîì âіí
íàáóâ çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ.
Ó 1840 ð. íіìåöüêèé õіìіê Þ. Ëіáіõ ðîçðîáèâ òåîðіþ ìіíåðàëüíîãî æèâëåííÿ ðîñëèí, ùî ñïðèÿëî çàïðîâàäæåííþ â çåìëåðîáñòâі ìіíåðàëüíèõ
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äîáðèâ. Áðèòàíåöü Ì. Ôàðàäåé âіäêðèâ çâ’ÿçîê ìіæ åëåêòðèêîþ і ìàãíåòèçìîì, ùî äàëî çìîãó ñòâîðèòè åëåêòðè÷íі ãåíåðàòîðè і ñòàëî îñíîâîþ
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó åëåêòðîòåõíіêè. Íіìåöüêèé ó÷åíèé Ò. Øâàðí ó 1838 ð.
äіéøîâ âèñíîâêó ïðî êëіòèííó áóäîâó âñіõ îðãàíіçìіâ, ÷èì äîâіâ єäíіñòü
áóäîâè ðîñëèííîãî òà òâàðèííîãî ñâіòіâ. Âіäêðèòòÿ çàêîíіâ íååâêëіäîâîї
ãåîìåòðії ðîñіéñüêèì ìàòåìàòèêîì Ì. Ëîáà÷åâñüêèì çðîáèëî ñïðàâæíіé
ïåðåâîðîò ó ñâіòîñïðèéíÿòòі, âèçíà÷èëî ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ìàòåìàòè÷íîї
íàóêè і ÷åðåç äåñÿòèëіòòÿ ñòàëî âàæëèâèì ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ïðîáëåì êîñìîñó,
êâàíòîâîї òåîðії.
Íàçâіòü ÷èííèêè, ùî ñïðèÿëè ðîçâèòêó íàóêè і òåõíіêè â ïåðøіé ïîëîâèíі
XIX ñò.

Ðîçâèòîê íàóêè ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âèçíà÷àâñÿ
ðåâîëþöіéíèì õàðàêòåðîì âіäêðèòòіâ ó âñіõ ãàëóçÿõ çíàíü: âèâ÷åííі
íåæèâîї ïðèðîäè (áóäîâà ðå÷îâèíè, áóäîâà Âñåñâіòó), ÿâèù æèâîї ïðèðîäè
(çàêîíіâ òà çàêîíîìіðíîñòåé åâîëþöії), ëþäèíè òà ñóñïіëüñòâà â öіëîìó.
Íîâі òåõíі÷íі âèíàõîäè äàëè çìîãó äîñëіäíèêàì îðãàíіçîâóâàòè ðіçíîìàíіòíі åêñïåðèìåíòè ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ñêëàäíèõ òåîðåòè÷íèõ ïðîáëåì,
ùî ñïðèÿëî ïîÿâі íîâèõ ñïåöіàëüíèõ ãàëóçåé íàóêè. Âîäíî÷àñ âіäáóâàâñÿ
ïðîöåñ іíòåãðóâàííÿ íàóê. Ñàìå òîäі âèíèêëè ôіçè÷íà õіìіÿ, áіîõіìіÿ,
àñòðîôіçèêà, ãåîõіìіÿ. Ïîðÿä ç ïðèðîäíè÷èìè òà ñóñïіëüíèìè íàóêàìè
âèíèêàє íîâà ãàëóçü çíàíü – òåõíі÷íі íàóêè.
Ðåâîëþöіÿ ó ïðèðîäîçíàâñòâі áóëà ïîâ’ÿçàíà ç ôóíäàìåíòàëüíèìè âіäêðèòòÿìè ôіçèêіâ, ÿêі, ñâîєþ ÷åðãîþ, ñóòòєâî âïëèíóëè é íà іíøі íàóêè.
Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè äîñëіäæåíü ó ôіçèöі öüîãî ïåðіîäó áóëî âèâ÷åííÿ
áóäîâè ðå÷îâèí, ïðîáëåì åíåðãії, ñòâîðåííÿ íîâîї ôіçè÷íîї êàðòèíè ñâіòó.
Ó 1891 ð. Äæ. Ñòîíåé äëÿ ïîçíà÷åííÿ «åëåêòðè÷íîãî àòîìà» ââіâ ïîíÿòòÿ «åëåêòðîí», ÿêå äàëî ìîæëèâіñòü (çàâäÿ÷óþ÷è ðåçóëüòàòàì åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñëіäæåíü Â. Ðåíòãåíà, Ã. Ëîðåíöà, Äæ. Òîìñîíà,
À. Áåêêåðåëÿ, ïîäðóææÿ Ï. Êþðі òà Ì. Ñêëîäîâñüêîї-Êþðі) çàâåðøèòè
ðîáîòó íàä åëåêòðîííîþ áóäîâîþ àòîìà.
Ïî÷àòîê êîñìîíàâòèöі áóëî ïîêëàäåíî òåîðåòè÷íèìè äîñëіäæåííÿìè â
ãàëóçі ðàêåòîáóäóâàííÿ ðîñіéñüêîãî â÷åíîãî Ê. Öіîëêîâñüêîãî, ÿêèé ïðàãíóâ
íå òіëüêè äîñëіäèòè Âñåñâіò, à é îâîëîäіòè íèì.
Äîñÿãíåííÿ ó ãàëóçі õіìії áóëè òіñíî ïîâ’ÿçàíі ç óñïіõàìè ôіçèêіâ. Íàéáіëüøèì âіäêðèòòÿì ñòàëà ðîçðîáêà ðîñіéñüêèì ó÷åíèì Ä. Ìåíäåëєєâèì ïåðіîäè÷íîї òàáëèöі õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ.
Íà ôàêòàõ ðîçâèòêó íàóêè òà òåõíіêè ïîêàæіòü їõ óæèòêîâå çíà÷åííÿ.

Марія Склодовська-Кюрі

Âèðіøàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó áіîëîãі÷íîї íàóêè ìàëè òåîðåòè÷íі âèñíîâêè ïðî ðîëü ïðèðîäíîãî âіäáîðó ×. Äàðâіíà òà çàêîíîìіðíîñòåé ìåõàíіçìó ñïàäêîâîñòі
Ã. Ìåíäåëÿ. Ó 1859 ð. ×. Äàðâіí âèäàâ ïðàöþ
«Ïîõîäæåííÿ âèäіâ øëÿõîì ïðèðîäíîãî âіäáîðó», ó ÿêіé óçàãàëüíèâ äîñâіä âëàñíèõ ñïîñòåðåæåíü, äîñÿãíåííÿ áіîëîãії òà ñåëåêöіéíîї
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ïðàêòèêè é âèçíà÷èâ ãîëîâíèé ÷èííèê åâîëþöії îðãàíі÷íîãî ñâіòó. Íàñòîÿòåëü ìîíàñòèðÿ ó ì. Áðíî Ã. Ìåíäåëü ó ðåçóëüòàòі áàãàòîðі÷íèõ åêñïåðèìåíòіâ âіäêðèâ çàêîíè äîìіíóâàííÿ ñïàäêîâèõ îçíàê ó ïåðøîìó ïîêîëіííі,
íåçàëåæíî âіä їõ ðîçêðèòòÿ â íàñòóïíèõ.
Âіäêðèòòÿ â áіîëîãії ñòèìóëþâàëè ðîçâèòîê ìåäèöèíè. Òàê, íà ïðîõàííÿ
âèíîãðàäàðіâ іç Ëіëëÿ ôðàíöóçüêèé õіìіê Ë. Ïàñòåð ñôîðìóëþâàâ áіîõіìі÷íó òåîðіþ áðîäіííÿ, ç’ÿñóâàâøè ðîëü òà çíà÷åííÿ ìіêðîîðãàíіçìіâ ó
öüîìó ïðîöåñі. Çãîäîì íà êîíêóðñі, ùî ïðîâîäèëà Ïàðèçüêà àêàäåìіÿ
íàóê, âіí îòðèìàâ ïðåìіþ çà äîâåäåííÿ íåìîæëèâîñòі ñàìîçàðîäæåííÿ
îðãàíіçìіâ. Öі òåîðåòè÷íі âèñíîâêè çàêëàëè ôóíäàìåíò ðîçâèòêó áàêòåðіîëîãії òà òåîðії іìóíіòåòó. Ó 1888 ð. ó Ïàðèæі áóëî âіäêðèòî Ïàñòåðіâñüêèé
іíñòèòóò, ñïіâðîáіòíèêè ÿêîãî âèâåëè âàêöèíè äëÿ áîðîòüáè ç õîëåðîþ,
ñêàçîì, ñèáіðñüêîþ âèðàçêîþ.
Ó 1870-òі ðîêè àíãëіéñüêèé ëіêàð Å. Äæåííåð âèíàéøîâ âàêöèíó òà
çàñòîñóâàâ ùåïëåííÿ âіä âіñïè, à íіìåöüêèé ìіêðîáіîëîã Ð. Êîõ ðîçðîáèâ
åôåêòèâíі ìåòîäè âèâ÷åííÿ ìіêðîîðãàíіçìіâ. Öå äîïîìîãëî éîìó âіäêðèòè
çáóäíèêіâ òóáåðêóëüîçó (1882), à éîãî ïîñëіäîâíèêàì âіäøóêàòè çàñîáè
áîðîòüáè ç õâîðîáîòâîðíèìè áàêòåðіÿìè. Ó÷åíі-ìåäèêè âіäêðèëè çáóäíèêіâ
íàéíåáåçïå÷íіøèõ íà òîé ÷àñ åïіäåìі÷íèõ õâîðîá – äèôòåðії, ÷åðåâíîãî
òèôó, ñèôіëіñó òà ñòâîðèëè ëіêè ïðîòè íèõ.
Іç ðîçâ’ÿçàííÿì ÿêèõ ïðîáëåì, íàñàìïåðåä, áóëè ïîâ’ÿçàíі âіäêðèòòÿ â ìåäèöèíі?

Ó 1890 ð. Î. Ïîïîâ âèêîðèñòàâ ÿâèùå åëåêòðîìàãíіòíèõ õâèëü äëÿ ïåðåäà÷і òåëåãðàìè. Öå áóëà ïåðøà ó ñâіòі ðàäіîòåëåãðàìà. Ó 1895 ð. âіí âèíàéøîâ ðàäіî, ÿêå óñïіøíî ðîçðîáëÿëîñÿ òàêîæ іòàëіéñüêèì âèíàõіäíèêîì Ã. Ìàðêîíі. Ïîñòіéíî ïîëіïøóâàâñÿ òåëåôîííèé çâ’ÿçîê (âèíàéäåíèé
À. Áåëëîì 1876 ð.), øèðîêå âèçíàííÿ çäîáóëè ãðàìîôîí Ò. Åäіñîíà (1877),
êіíåìàòîãðàô áðàòіâ Ë. і Þ. Ëþì’єðіâ (1895).
Íîâі âіäêðèòòÿ òà òåõíі÷íі âèíàõîäè ïî÷àòêó XX ñò. çìіíèëè ñïðèéíÿòòÿ
ñâіòó. Óïðîäîâæ 1911–1913 ðð. àíãëієöü Å. Ðåçåðôîðä òà äàò÷àíèí Í. Áîð
çàïðîïîíóâàëè ïåðøó ïëàíåòàðíó òåîðіþ áóäîâè àòîìà. Ïðè öüîìó іäåї
îñòàííüîãî ñòàëè ôóíäàìåíòîì êâàíòîâîї ìåõàíіêè. Òåîðіÿ âіäíîñíîñòі,
ñôîðìóëüîâàíà íіìåöüêèì ôіçèêîì À. Åéíøòåéíîì, ïåðåâåðíóëà òðàäèöіéíі óÿâëåííÿ ïðî ïðîñòіð, ðóõ òà ÷àñ. Âіäêðèòòÿ íіìåöüêîãî â÷åíîãî
À. Âåéñìàíà òà àìåðèêàíñüêîãî áіîëîãà Ò. Ìîðãàíà çàêëàëè îñíîâè ãåíåòèêè – íàóêè ïðî ñïàäêîâіñòü ó ñâіòі ðîñëèí òà òâàðèí.
Àâñòðієöü Ç. Ôðåéä ðîçðîáèâ îñíîâè ïñèõîàíàëіçó – ó÷åííÿ ïðî ïіäñâіäîìі іìïóëüñè, ìîòèâàöії òà íàõèëè. Äîñëіäèâøè âïëèâ âèùîї íåðâîâîї
ñèñòåìè íà õіä ôіçіîëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ, ðîñіéñüêèé ó÷åíèé І. Ïàâëîâ ñôîðìóëþâàâ òåîðіþ óìîâíèõ ðåôëåêñіâ. «Ñïàñèáі íàóöі! Âîíà íå ëèøå íàïîâíþє
æèòòÿ іíòåðåñîì òà ðàäіñòþ, à é äàє îïîðó äëÿ ïî÷óòòÿ âëàñíîї ãіäíîñòі», –
ïèñàâ І. Ïàâëîâ.
ßêі ãàëóçі íàóêè ìàëè ïðіîðèòåòíå çíà÷åííÿ ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.? ßê âè ââàæàєòå, ÷îìó?

Ðîçâèòîê íàóêè ñòèìóëþâàâ і âäîñêîíàëåííÿ çáðîї. Àìåðèêàíñüêèé
іíæåíåð X. Ìàêñèì âèíàéøîâ ñòàíêîâèé êóëåìåò. Ïіçíіøå ç’ÿâèëèñÿ
êóëåìåòè іíøèõ òèïіâ, àâòîìàòè÷íі ãâèíòіâêè, íàïіâàâòîìàòè÷íі ãàðìàòè.
Ñòàëè âèêîðèñòîâóâàòè áðîíüîâàíі àâòîìîáіëі íà êîëіñíîìó õîäó, îáëàäíà205
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íі êóëåìåòàìè òà äðіáíîêàëіáåðíèìè ãàðìàòàìè. Ãîíêà îçáðîєíü ïî÷àòêó
XX ñò. ïðèâåëà äî ðîçâèòêó âіéñüêîâîї àâіàöії òà áóäіâíèöòâà ïіäâîäíèõ
÷îâíіâ.
×è ìîæíà ââàæàòè, ùî ãîíêà îçáðîєíü íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ñïðèÿëà ðîçâèòêó
íàóêè òà òåõíіêè?

Íàóêîâі âіäêðèòòÿ äðóãîї ïîëîâèíè XIX – ïî÷àòêó XX ñò. íå ïðîñòî çìіíèëè áà÷åííÿ ñâіòó, à çàêëàëè îñíîâè íàóêîâèõ äîñëіäæåíü, ùî â ïîäàëüøîìó
ïðèâåëî äî íàóêîâî-òåõíі÷íîї ðåâîëþöії, çàìіíè іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà
ïîñòіíäóñòðіàëüíèì, ó ÿêîìó ãîëîâíèì ðóøієì ðîçâèòêó є іíôîðìàöіÿ.

«Людство було сформоване не лише імператорами, жрецями, полководцями,
але й тими, хто створив сокиру, колесо, літак, хто винайшов злаки, спостерігав за
зірками, хто відкрив залізо, радіохвилі», – писав російський письменник Д. Гранін.
×è ïîäіëÿєòå âè òàêó äóìêó? Âèêîðèñòîâóþ÷è ïіäðó÷íèê, äîáåðіòü ôàêòè,
ùî ïіäòâåðäæóþòü öåé âèñëіâ.

2. Література та мистецтво
Ëіòåðàòóðà
Îñòàííє äåñÿòèëіòòÿ XVIII – ïåðøà ïîëîâèíà XIX ñò. õðîíîëîãі÷íî
ïîâ’ÿçàíі ç óòâåðäæåííÿì ó ëіòåðàòóðі, æèâîïèñі òà ìóçèöі іäåé ðîìàíòèçìó. Ðîìàíòèçì ïðîòèñòàâëÿâ óòèëіòàðèçìó é íіâåëþâàííþ îñîáèñòîñòі ïàôîñ ñâîáîäè é ñóñïіëüíîї íåçàëåæíîñòі. Äëÿ ðîìàíòè÷íîãî ñòèëþ õàðàêòåðíі êóëüò ïî÷óòòіâ, ôàíòàñòè÷íіñòü ñþæåòó, çàïëóòàíі іíòðèãè, ñêëàäíі
äðàìàòè÷íі êîíôëіêòè, ùî ðîçâ’ÿçóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ âèïàäêîâîñòі, ôàòàëüíèõ çóñòðі÷åé, ðîçêðèòòÿ òàєìíèöü. Ãåðîї ðîìàíòèêіâ – ñèëüíі îñîáèñòîñòі, ÿêі ïðîòåñòóþòü ïðîòè íåñïðàâåäëèâîñòі. Íà ïðîÿâè ðîìàíòèçìó
ìîæíà íàòðàïèòè ó òâîð÷îñòі íіìåöüêîãî ïîåòà É. Ãåòå (1749–1832), ãîëîâíèì òâîðîì ÿêîãî ñòàëà òðàãåäіÿ «Ôàóñò». Îñíîâîþ ñþæåòó є íàðîäíà ëåãåíäà ïðî Ôàóñòà, ùî óêëàâ óãîäó ç Ìåôіñòîôåëåì (Äèÿâîëîì), ïðîäàâøè
éîìó ñâîþ äóøó çà ìîæëèâіñòü âèêîíóâàòè áàæàííÿ. Ïðîòå âðåøòі çëó
ñèëó ïåðåìàãàє ñàì Ôàóñò çàâäÿêè ñâîїì ÷åñíîòàì òà ïî÷óòòþ îáîâ’ÿçêó
ïåðåä ëþäüìè. Òâіð Ãåòå ç éîãî іäåÿìè ïðî ñåíñ ëþäñüêîãî æèòòÿ ñòàâ
ïåðëèíîþ ñâіòîâîї ëіòåðàòóðè.
Ùå îäíèì ïîåòîì-ðîìàíòèêîì áóâ áðèòàíñüêèé àðèñòîêðàò Äæ. Áàéðîí
(1788–1824). Óñïіõ ìèòöþ ïðèíåñëè ïîåìè «Äîí Æóàí», «Ïàëîìíèöòâî
×àéëüä-Ãàðîëüäà», «Ìàíôðåä». Éîãî ãåðîї – ëþäè, ùî ðîç÷àðóâàëèñü ó æèòòі і, çàëèøàþ÷èñü îäèíàêàìè, êèíóëè âèêëèê ãðîìàäñüêîñòі é ñóñïіëüñòâó.
ßñêðàâèìè ïðåäñòàâíèêàìè ðîñіéñüêîї ëіòåðàòóðè ïåðøîї ïîëîâèíè
XIX ñò. áóëè ïîåòè Î. Ïóøêіí òà Ì. Ëåðìîíòîâ. Їõíþ òâîð÷іñòü ïðîíèçàíî
ãðîìàäÿíñüêèì ïàôîñîì, òіñíèì ïåðåïëåòіííÿì ïàòðіîòè÷íèõ ïî÷óòòіâ òà
îñîáèñòèõ ìîòèâіâ. Òàê, íåïîâòîðíіñòü «Äåìîíà» Ì. Ëåðìîíòîâà âèÿâëÿєòüñÿ â ñèìâîëі÷íîìó âòіëåííі іäåї áîðîòüáè îñîáèñòîñòі ïðîòè íåñïðàâåäëèâîñòі, òðàãåäії ñàìîòíîñòі.
Íàçâіòü îñíîâíі îçíàêè ðîìàíòèçìó.
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1850–1860-òі ðîêè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïîøèðåííÿì ðåàëіñòè÷íîї òåíäåíöії â ëіòåðàòóðі òà îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі. Ïîêàç ñâіòó òàêèì, ÿêèì
âіí є, – îñü ïðàãíåííÿ, ÿêå ïîñòàâèëè ñîáі çà ìåòó ìèòöі äðóãîї ïîëîâèíè
XIX ñò. Öÿ òåíäåíöіÿ îñîáëèâî ÿñêðàâî âèÿâèëàñü ó ðîìàíàõ ×. Äіêêåíñà
і Á. Äіçðàåëі, ó ñîöіàëüíèõ ïàíîðàìàõ Î. Áàëüçàêà.
Âèäàòíèé ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê Îíîðå äå Áàëüçàê ïåðåäóñіì âіäîìèé
ÿê àâòîð «Ëþäñüêîї êîìåäії» – õóäîæíüîї åïîïåї ç 90 ðîìàíіâ òà îïîâіäàíü,
îá’єäíàíèõ ñïіëüíèì çàäóìîì, âíóòðіøíüîþ ëîãіêîþ ïîâåäіíêè äåêіëüêîõ
òèñÿ÷ ïåðñîíàæіâ. Ðîìàíè «Øàãðåíåâà øêіðà», «Âòðà÷åíі іëþçії» – öå
ðåàëіñòè÷íі êàðòèíè ôðàíöóçüêîãî ñóñïіëüñòâà 1816–1848 ðð.

«До нас дійшла грандіозна кількість писань того часу про Бальзака – потішних,
зл
лостивих, жартівливих і в’їдливих, і вони подані з обмеженої і неправильної точки
зору паризького світу і журналістських кіл… Справжній Бальзак, найневтомніший
трудівник,
і
якого тільки
і
знає світова
і
література,
і
залишився книжкою за сімома
і
печатями… Цей могутній і невтомний трудівник, цей філософ, цей мислитель, цей
поет, цей геній прожив серед нас життя, сповнене гроз, боротьби, сутичок, боїв, – життя, яким в усі часи живуть великі люди», – писав австрійський письменник С. Цвейг.

Іç іì’ÿì ×. Äіêêåíñà ïîâ’ÿçàíå ðåàëіñòè÷íå çîáðàæåííÿ æèòòÿ Âåëèêîї
Áðèòàíії â ïåðіîä ÷àðòèñòñüêîãî ðóõó. Àêòóàëüíèì ñîöіàëüíèì çìіñòîì
íàïîâíåíî òàêі ðîìàíè ïèñüìåííèêà, ÿê «Ïðèãîäè Îëіâåðà Òâіñòà», «Æèòòÿ
é ïðèãîäè Íіêîëàñà Íіêëáі».
Ðåàëіçì öèõ äâîõ ìèòöіâ ñòàâ îñíîâîþ єâðîïåéñüêîї ëіòåðàòóðè, ó ÿêіé
óòâåðäæóâàâñÿ ïðèíöèï ïðàâäèâîãî çîáðàæåííÿ äіéñíîñòі. Ïðè öüîìó ðåàëіñòè÷íіñòü òâîðó âèçíà÷àëè ìіðà ïðîíèêíåííÿ â ðåàëüíіñòü, ãëèáèíà і ïîâíîòà
õóäîæíüîãî ïіçíàííÿ. Ðîìàíè òîãî ÷àñó ïðîíèêíóòî ïñèõîëîãіçìîì Ô. Äîñòîєâñüêîãî («Çëî÷èí і êàðà», «Áðàòè Êàðàìàçîâè»), ñèìâîëі÷íèì ðåàëіçìîì òà
íàòóðàëіçìîì Å. Çîëÿ (ïåðó ÿêîãî íàëåæèòü 20-òîìíà ñåðіÿ ðîìàíіâ «ÐóãîíÌàêêàðè»). Ïðåäñòàâíèêàìè ðåàëіçìó â ëіòåðàòóðі áóëè òàêîæ ôðàíöóçè
Ð. Ðîëëàí, Ãі äå Ìîïàññàí, À. Ôðàíñ, àìåðèêàíöі Äæ. Ëîíäîí, Ò. Äðàéçåð,
íіìåöü Ò. Ìàíí, áðèòàíñüêèé äðàìàòóðã Á. Øîó.
×îìó, íà âàø ïîãëÿä, ó ëіòåðàòóðі äðóãîї ïîëîâèíè ÕІÕ ñò. äîìіíóþ÷èì íàïðÿìîì ñòàâ ðåàëіçì?

Ìóçèêà
Ñïðàâæíіé ïåðåâîðîò ó ìóçèöі çäіéñíèâ íіìåöüêèé êîìïîçèòîð Ë. âàí Áåòõîâåí (1770–1827). Âіí ñòâîðèâ ÿñêðàâі é íåïîâòîðíі çà ãëèáèíîþ і ñèëîþ
ñèìôîíії, ôîðòåïіàííі êîíöåðòè, ñòðóííі êâàðòåòè. «Îäà ðàäîñòі» Øèëëåðà
ñòàëà îñíîâîþ Äåâ’ÿòîї ñèìôîíії Áåòõîâåíà, ñüîãîäíі – öå ãіìí Єâðîïè.
Ñâіä÷åííÿì ñèëè, ìóæíîñòі òà áîðîòüáè Áåòõîâåíà áóëî éîãî æèòòÿ. Éîìó
äîâåëîñÿ ïåðåæèòè íàéñòðàøíіøå ïîòðÿñіííÿ äëÿ ìóçèêàíòà – ó ñîðîê ðîêіâ
âіí ñòàâ ãëóõèì. «ß æèâó äîñèòü íåùàñëèâî â ðîçëàäі ç ïðèðîäîþ òà Òâîðöåì... ìіé ñëóõ ñëàáíå... òàêі õâîðîáè є íåâèëіêîâíèìè... ßê òðàãі÷íî, ÿ ìóøó
æèâîòіòè, óíèêàþ÷è âñüîãî, ùî є äëÿ ìåíå äîðîãèì», – ïèñàâ ó ëèñòі äî äðóãà
êîìïîçèòîð. Àëå, âòðà÷àþ÷è ñëóõ, âіí ïðîäîâæóâàâ òâîðèòè ñâîї íåïîâòîðíі
øåäåâðè. «ß ñõîïëþ äîëþ çà øèþ – çîâñіì çëàìàòè ìåíå âîíà íå çìîæå!
Î, ÿêå ùàñòÿ ïðîæèòè æèòòÿ òèñÿ÷ó ðàçіâ», – ñòâåðäæóâàâ âåëèêèé Áåòõîâåí.
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«Музика повинна висікати вогонь із душі людської… Свобода та прогрес –
освітня мета мистецтва, так само як всього життя. Що стосується мене як митця,
ніхто не може сказати, що я коли-небудь надавав значення тому, що про мене
писали. Я поділяю думку Вольтера про те, що “декілька укусів мухи не можуть
зупинити завзятого бігу коня”», – писав Бетховен.
Âèñëîâòå ñâîє ñòàâëåííÿ äî æèòòєâîї ïîçèöії Áåòõîâåíà. ×è ìîæíà íàçâàòè
âèäàòíîãî êîìïîçèòîðà ÿñêðàâèì ïðåäñòàâíèêîì ñâîãî ÷àñó?

«Ðîäîì ç Âàðøàâè, ñåðöåì – ïîëÿê, òàëàíòîì – ãðîìàäÿíèí ñâіòó» –
òàê ãîâîðèëè ïðî ïîëüñüêîãî êîìïîçèòîðà Ô. Øîïåíà (1810–1849). Ãåíіàëüíèé ïіàíіñò òà êîìïîçèòîð Ô. Øîïåí âіäêðèâ íåâіäîìі äî òîãî âèðàçíі
ìîæëèâîñòі ìóçèêè, âòіëèâøè їõ ó ôîðòåïіàííі áàëàäè – äðàìàòè÷íі ñêàçàííÿ, ïðîíèêíóòі äóøåâíèì áîëåì çà äîëþ áàòüêіâùèíè, íîêòþðíè –
ï’єñè ëіðè÷íî-ìðіéëèâîãî õàðàêòåðó, áàðêàðîëè – ïîåìè ïðî êîõàííÿ і
êðàñó ïðèðîäè, ñêåðöî – ðîìàíòè÷íі ðîçïîâіäі. Øîïåí âіðèâ ó òîðæåñòâî
іäåàëіâ ãóìàíіçìó. Éîãî ìóçèêà æèòòєñòâåðäæóâàëüíà, ó íіé áàãàòî ïіäíåñåíîãî, ãåðîї÷íîãî. Ïîõîâàíî Ô. Øîïåíà â Ïàðèæі, à ñåðöå, ÿê âіí çàïîâіâ,
âіäïðàâëåíî äî Âàðøàâè, äå çáåðіãàєòüñÿ â êîñòüîëі Ñâÿòîãî Õðåñòà.

«…Шопен … не лише вражає технічною досконалістю як віртуоз, а й створює
найвеличніші твори як композитор. Шопен – улюбленець тих обраних, котрі в музиці шукають найвеличніші розумові насолоди. Слава його – аристократичного характеру, вона духмяніє від похвал доброї спільноти, вона аристократична, як його
особистість», – писав Г. Гейне.

Ó ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. Àâñòðіÿ òà Íіìå÷÷èíà äàëè ñâіòîâі âèçíà÷íèõ êîìïîçèòîðіâ – Ô. Øóáåðòà òà Ð. Øóìàíà; Іòàëіÿ – Ä. Ðîññіíі òà
Äæ. Âåðäі; Óãîðùèíà – Ô. Ëіñòà.
Íîâі òåíäåíöії â ìóçèöі ïðîÿâèëèñÿ ó òâîð÷îñòі «ìàåñòðî іòàëіéñüêîї
ðåâîëþöії» – Äæ. Âåðäі, ÿêèé ñïðîáóâàâ ïîєäíàòè ðîìàíòèçì іç ðåàëіçìîì. Â îäíîìó ç ëèñòіâ Âåðäі ñôîðìóëþâàâ «òàєìíèöþ ìèñòåöòâà»: «Âіäîáðàæàòè ïðàâäó, ìîæëèâî, і äîáðå, àëå ñòâîðþâàòè ïðàâäó íàáàãàòî êðàùå».
Ñàìå òâîð÷іñòü Âåðäі ïåðåòâîðèëà іòàëіéñüêèé òåàòð íà öåíòð íå òіëüêè
äóõîâíîãî é êóëüòóðíîãî, à é ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ. Àâòîð 26 îïåð
ñòàâ öіëîþ åïîõîþ ó ñâіòîâіé ìóçè÷íіé êóëüòóðі. Éîãî òâîðіííÿ і ñüîãîäíі
çàëèøàþòüñÿ â ðåïåðòóàðі áàãàòüîõ îïåðíèõ òåàòðіâ ñâіòó.

«Ніхто не міг краще, ніж Верді, відчути життя. Він був людиною серед людей і
сміливо прагнув нею бути. Якби йому запропонували стати Богом, він відмовився
б, оскільки любив відчувати себе людиною, переможцем у пломеніючому колі випробувань», – писав італійський композитор А. Бойто.
Âèçíà÷òå îñíîâíі ðèñè ðîçâèòêó ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà íàïðèêіíöі ÕVIII – ó
ÕІÕ ñò.
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Áàëåò
Ìóçèêà XIX ñò. áóëà íåâіääіëüíîþ âіä
êëàñè÷íîãî áàëåòó. Ðîìàíòèçì ïðèâíіñ
ó íüîãî єäíіñòü ìóçèêè, äðàìàòè÷íîї äії
і òàíöþ. Òîäі âèðîáèâñÿ íîâèé òàíöþâàëüíèé ñòèëü, çàñíîâàíèé íà ëåãêîìó
òà íàäçâè÷àéíî ïëàñòè÷íîìó ïîëüîòі
ðóõіâ і òåõíіöі òàíöþ íà ïàëüöÿõ íіã.
Ïåðøîþ ñòàëà íà ïóàíòè іòàëіéñüêà
áàëåðèíà Ìàðіÿ Òàëüîíі.
Ðåôîðìó áàëåòó çäіéñíèâ ðîñіéñüêèé
êîìïîçèòîð Ï. ×àéêîâñüêèé. Ìóçèêà ç
äîïîìіæíîãî åëåìåíòà ïåðåòâîðèëàñÿ
íà ãîëîâíèé ñòðèæåíü ñïåêòàêëþ, çáàãàòèâøè éîãî ñþæåò і çàäàþ÷è çìіñò
õîðåîãðàôії. «Ëåáåäèíå îçåðî», «Ñïëÿ÷à
êðàñóíÿ», «Ëóñêóí÷èê», ïîñòàâëåíі õîðåîãðàôîì Ìàðіóñîì Ïåòіïà, ñòàëè ïåðëèíîþ ñâіòîâîї êóëüòóðè. ×àéêîâñüêèé
ñòàâ ïåðøèì ðîñіéñüêèì êîìïîçèòîðîì,
ÿêèé çäîáóâ єâðîïåéñüêå і ñâіòîâå âèМарія Тальоні – Сильфіда.
çíàííÿ. Ñïðàâæíіì òðіóìôîì ðîñіéñüêîЛітографія Деверні
ãî îïåðíî-áàëåòíîãî ìèñòåöòâà íà ñâіòîâіé ñöåíі ñòàëè çíàìåíèòі «Ðîñіéñüêі ñåçîíè» â Ïàðèæі, ÿêі ç 1909 ð.
ùîðі÷íî âëàøòîâóâàâ ìåöåíàò і òåàòðàëüíèé äіÿ÷ Ñ. Äÿãіëєâ.
ßêі çìіíè âіäáóëèñÿ â áàëåòíîìó ìèñòåöòâі?

Æèâîïèñ
Âіääçåðêàëåííÿ ðåàëіñòè÷íèõ òà ðîìàíòè÷íèõ òåíäåíöіé õàðàêòåðíå і
äëÿ òâîð÷îñòі æèâîïèñöіâ. Ïðèíöèïè ðîìàíòèçìó ÿê âèÿâ ðåâîëþöіéíîãî
ïàôîñó ó ôðàíöóçüêîìó ìèñòåöòâі óòâåðäèâ ñâîєþ òâîð÷іñòþ Å. Äåëàêðóà.
Äèíàìі÷íі çà êîìïîçèöієþ, ïðîíèêíóòі ãóìàíіçìîì êàðòèíè õóäîæíèêà
ñïîâíåíі äóõó ñâîáîäè, âіðè ó òâîð÷èé ïîòåíöіàë íàðîäó («Ðіçàíèíà íà
Õіîñі», «Ñâîáîäà, ùî âåäå âïåðåä» òà іíøі).
Ôðàíöóçüêèé æèâîïèñ öüîãî ïåðіîäó ïðåäñòàâëåíî ïëåÿäîþ ìèòöіâ,
ÿêèõ îá’єäíóþòü ó Áàðáіçîíñüêó øêîëó. Ò. Ðóññî, Ø. Äîáіíüї, Ê. Òðîéîí,
Æ. Ìіëëå âіäіãðàëè âàæëèâó ðîëü ó ðåàëіñòè÷íîìó âіäòâîðåííі ïåéçàæó íà
ïîëîòíі. Ïіñëÿ äîâãèõ ìàíäðіâîê ïî êðàїíі âîíè âèáðàëè ìіñöåì ïîñòіéíîãî
ïåðåáóâàííÿ íåâåëè÷êå ñåëî Áàðáіçîí ïîáëèçó Ïàðèæà. Êîæíèé іç öèõ õóäîæíèêіâ ìàâ ñâîє òâîð÷å îáëè÷÷ÿ, óëþáëåíі ìîòèâè, ìàíåðó ïèñüìà. Àëå їõ
îá’єäíóâàëè ñïðàâæíÿ ùèðіñòü, åíòóçіàçì і ëþáîâ äî ðіäíîї ïðèðîäè.
Áðèòàíñüêó õóäîæíþ øêîëó ïðåäñòàâëÿëà òâîð÷іñòü Äæ. Äîó. Âіí íàìàëþâàâ ó Ïåòåðáóðçі ïîíàä 300 ïîðòðåòіâ ó÷àñíèêіâ âіéíè 1812 ð., õàðàêòåðíîþ
îñîáëèâіñòþ ÿêèõ є ðîìàíòè÷íà ïіäíåñåíіñòü îáðàçіâ. Àíãëіéñüêèé õóäîæíèê
Äæ. Êîíñòåáë ñòàâ îñíîâîïîëîæíèêîì áëèñêó÷îãî єâðîïåéñüêîãî ïåéçàæó.
Ïåðøèì çàïðîâàäèâøè ïðàêòèêó åòþäіâ ç íàòóðè, âіí çàêëàâ îñíîâè ïëåíàðíîãî æèâîïèñó. Ñåðåä éîãî íàéâіäîìіøèõ òâîðіâ ìîæíà íàçâàòè êàðòèíè «Âіç
äëÿ ñіíà» (1821), «Êіíü, ùî ñòðèáàє» (1825), «Õëіáíå ïîëå» (1826).
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Íіìåöüêó øêîëó æèâîïèñöіâ ïðåäñòàâëåíî òâîð÷іñòþ Ê. Ôðіäðіõà. Éîãî
ïåéçàæі («Äâîє, ÿêі ñïîñòåðіãàþòü çà ìіñÿöåì» òà іíøі) ãëèáîêî çàäóøåâíі, ÷àñòî ìåëàíõîëіéíі. Ðèñè ðåàëіçìó, ñèìâîëіçìó òà ñòèëіçàöії âèçíà÷àþòü òâîð÷іñòü іíøîãî ìèòöÿ Íіìå÷÷èíè – X. Òîìà.
Çíà÷íîþ ìàéñòåðíіñòþ âèðіçíÿєòüñÿ êàðòèíà ðîñіéñüêîãî õóäîæíèêà
Ê. Áðþëëîâà «Îñòàííіé äåíü Ïîìïåї». Íåïîâòîðíèìè ôàðáàìè õóäîæíèêîâі âäàëîñÿ ïåðåäàòè âåñü òðàãіçì ñèòóàöії ó ñòàðîäàâíüîìó ìіñòі, ÿêå
çàãèíóëî ïіä ÷àñ âèâåðæåííÿ âóëêàíà Âåçóâіé. Êàðòèíà ïðîíèêíóòà ãóìàíіñòè÷íèìè іäåàëàìè, îñïіâóâàííÿì ìóæíîñòі òà ñàìîïîæåðòâè ëþäåé â
óìîâàõ ñòðàøíîї êàòàñòðîôè.
Ïåðåëîìíіñòü åïîõè ñòàëà íåâіä’єìíîþ ðèñîþ ñâіòîâîї êóëüòóðè ïåðøîї
ïîëîâèíè XIX ñò.
Íàçâіòü âèäàòíèõ ïðåäñòàâíèêіâ ðîìàíòèçìó â æèâîïèñі.

Ïîøèðåíіñòü ïåéçàæіâ, âèíàéäåííÿ ôîòîãðàôії ñïðèÿëè çàðîäæåííþ
іìïðåñіîíіçìó.
Іìïðåñіîíіçì – ìèñòåöüêèé íàïðÿì, çàñíîâàíèé íà ïðèíöèïі áåçïîñåðåäíüîї
ôіêñàöії âðàæåíü, ñïîñòåðåæåíü, ñïіâïåðåæèâàíü. Éîãî ïðèõèëüíèêè ïðàãíóëè
ïîêàçàòè ïîáà÷åíå ÷åðåç ãðó ôàðá, êîëüîðіâ, òіíåé.

Íàçâà «іìïðåñіîíіçì» («âðàæåííÿ») âèíèêëà âèïàäêîâî: òàê áóëî íàçâàíî ïîëîòíî Êëîäà Ìîíå – «Âðàæåííÿ. Ñõіä ñîíöÿ». Óïåðøå ìèòåöü
ïðîäåìîíñòðóâàâ éîãî íà âèñòàâöі «çíåõòóâàíèõ» (òîãî÷àñíèõ õóäîæíèêіâ, ïîëîòíà ÿêèõ áóëî âіäõèëåíî ÷ëåíàìè æóðі ùîðі÷íîãî Êâàäðàòíîãî
ñàëîíó, ùî âëàøòîâóâàâñÿ â Ïàðèæі, ó Ëóâðі, ç 1863 ð.). Ïðàâî âèñòàâëÿòè
êàðòèíè â ñàëîíі îçíà÷àëî îòðèìàòè îôіöіéíèé äîçâіë íà їõ ïðîäàæ.
«Çíåõòóâàíèìè» їõ íàçâàëà îôіöіéíà ïàðèçüêà ïðåñà.
Ñåðåä öèõ «çíåõòóâàíèõ» áóëè Å. Ìàíå, Ê. Ìîíå, Ê. Ïіññàðî, Å. Äåãà, Î. Ðåíóàð. Ñàìå âîíè âïåðøå â іñòîðії îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà çóìіëè íà ñâîїõ ïîëîòíàõ ïåðåäàòè ñîíÿ÷íå ñâіòëî, ìіíëèâå é ñòàëå âîäíî÷àñ ïîâіòðÿ, ëåãêå õâèëþâàííÿ âîäè, øåëåñò ëèñòÿ, ïåðåáіã êîëüîðіâ òà їõíі âіäòіíêè íà áіëîìó ñíіãó.
Äîñÿãíåííÿ іìïðåñіîíіñòіâ ñòàëè â ïðèãîäі íîâîìó ïîêîëіííþ õóäîæíèêіâ, ùî çàïî÷àòêóâàëè íîâèé íàïðÿì æèâîïèñó – ïîñòіìïðåñіîíіçì. Éîãî
ÿñêðàâèìè ïðåäñòàâíèêàìè áóëè Â. Âàí Ãîã, Ï. Ãîãåí, Ï. Ñåçàí.
Персоналії
ÂÀÍ ÃÎÃ ÂІÍÑÅÍÒ (1853–1890)
Нідерландський художник, постімпресіоніст. Народився на
півдні Нідерландів у родині пастора реформатської церкви. Навчався в Королівській академії витончених мистецтв
у Брюсселі. Будь-яке полотно художника може слугувати
втіленням його творчого кредо: писати не тільки так, як бачить художник, а й як він відчуває, сприймає явища життя.
«Життя, побачене крізь темперамент художника» – так
охарактеризував мистецький стиль Ван Гога французький
письменник Е. Золя.

Ïîÿñíіòü, õòî òàêі іìïðåñіîíіñòè.

210

Розділ V

Зоряна ніч. Художник В. Ван Гог. 1889 р.

Õàðàêòåðíèìè îñîáëèâîñòÿìè ðîçâèòêó æèâîïèñó íàïðèêіíöі ÕІÕ –
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. áóëè ðіçíîìàíіòíіñòü æàíðіâ, íàïðÿìіâ, òâîð÷èõ
îá’єäíàíü, øêіë. Öåíòðàëüíèì íàïðÿìîì â óñіõ ñôåðàõ ìèñòåöòâà ñòàâ
ñèìâîëіçì. Ïðàãíåííÿ ìèòöіâ ïðîíèêíóòè â ñóòíіñòü ÿâèù, âíóòðіøíіé
ñâіò ëþäèíè çóìîâèëî їõíþ âіäìîâó âіä òðàäèöіéíèõ çàñîáіâ ñàìîâèðàæåííÿ і ñïðè÷èíèëî ïîÿâó àâàíãàðäèçìó. Àâàíãàðäèçì ïðîÿâèâñÿ â öіëіé íèçöі òå÷іé і øêіë (êóáіçì, ôîâіçì, ôóòóðèçì, àáñòðàêöіîíіçì, ñþððåàëіçì òîùî).
Ñèìâîëіçì – ëіòåðàòóðíî-ìèñòåöüêèé íàïðÿì êіíöÿ ÕІÕ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.,
îñíîâíîþ ðèñîþ ÿêîãî є ïåðåòâîðåííÿ êîíêðåòíîãî îáðàçó íà áàãàòîçíà÷íèé
ñèìâîë.
ñèìâîë
Àâàíãàðäèçì – ìèñòåöüêèé íàïðÿì, ïîâ’ÿçàíèé ç ðóéíóâàííÿì òðàäèöіéíèõ
ôîðì і êàíîíіâ.

Òåíäåíöіÿ åêñïåðèìåíòàòîðñòâà òà íîâàöії çíàéøëà ñâîє âіäîáðàæåííÿ â
êóáіçìі, ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî âòіëþâàëè ðåàëüíіñòü ó íåïðèòàìàííèõ äëÿ
çâè÷íîãî ïîãëÿäó ôîðìàõ. Çàñíîâíèêàìè öієї òå÷ії áóëè ôðàíöóçüêі õóäîæíèêè Ï. Ïіêàññî òà Æ. Áðàê. Êóáіçì çàðîäèâñÿ â Ïàðèæі (1907) і áóâ ïåðøîþ âіäâåðòî ôîðìàëіñòè÷íîþ òå÷ієþ. Ó êàðòèíàõ êóáіñòіâ ðå÷і ðîçïàäà211
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þòüñÿ íà îêðåìі ÷àñòèíè, íà ñïðîùåíі ãåîìåòðè÷íі
ôîðìè, ÿêі ñòâîðþþòü íå ðåàëüíі ïðåäìåòè, à äîâіëüíі ñõåìè, íàâіÿíі âіëüíîþ óÿâîþ õóäîæíèêà.
Ïàáëî Ïіêàññî (1881–1973) íàðîäèâñÿ â ìіñòі
Ìàëàãà (Іñïàíіÿ) ó ñіì’ї õóäîæíèêà äîíà Ðóїñà
Áëàñêî. Íàâ÷àâñÿ â Øêîëі ìèñòåöòâ і ðåìåñåë, à
çãîäîì ó Øêîëі âèòîí÷åíèõ ìèñòåöòâ ó Áàðñåëîíі.
Æèâ ó Ôðàíöії òà Іñïàíії.
Óíіâåðñàëüíî îáäàðîâàíèé Ï. Ïіêàññî ïðàöþâàâ ó ãàëóçі æèâîïèñó, ñêóëüïòóðè, ãðàôіêè òà
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà. Áóâ îñíîâîïîëîæíèêîì
êóáіçìó, іç ñåðåäèíè 1910-õ ðîêіâ òâîðèâ ó ñòèëі
П. Пікассо
íåîêëàñèöèçìó, ç 1920-õ ðîêіâ ñòàâ ëіäåðîì ñþððåàëіçìó. Æèòòÿ ìèòöÿ ñïîâíåíå íåñïîäіâàíèõ ïîøóêіâ, äðàìàòè÷íîї ïðèñòðàñòі òà ñàðêàñòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî ñâіòó. Ó éîãî òâîðàõ âіäîáðàæàþòüñÿ
ÿê ðåàëіñòè÷íі îáðàçè, òàê і îñìèñëåííÿ іñòîðè÷íèõ êîíôëіêòіâ òîãî ÷àñó.
Ïіêàññî âèíàõіäëèâèé ó ñâîїõ ðіçíîáі÷íèõ ïîøóêàõ, ÿêі ðóéíóâàëè òðàäèöіéíі óÿâëåííÿ.

«Історія, здається, не знала художника, творчість якого викликала б стільки
суперечок. Про Пікассо ніхто не говорить спокійно; одні його паплюжать, інші
звеличують… “Я не пишу з натури, я пишу за допомогою натури”, – говорить він.
І ось ще його слова, які багато пояснюють: “Я зображую світ не таким, яким його
бачу, а таким, яким його мислю”», – писав письменник І. Еренбург.

Голуб із зеленим горошком.
Художник П. Пікассо. 1912 р.

Ðîçâèâàþ÷è ñâіé іíäèâіäóàëüíèé
ñòèëü, ìèòåöü Àíðі Ìàòіññ åêñïåðèìåíòóâàâ ç іäåÿìè ñâîїõ ïîïåðåäíèêіâ
іìïðåñіîíіñòіâ. Ðàçîì ç õóäîæíèêîì
Àíäðå Äåðåíîì âîíè ñòâîðèëè êàðòèíè, ùî íàãàäóâàëè ñâîїìè ìîòèâàìè
іìïðåñіîíіçì, àëå їõíÿ іíòåðïðåòàöіÿ áóëà çîâñіì іíøîþ. Âîíè çîñåðåäæóâàëèñü ïåðåâàæíî íà ìàëüîâíè÷îñòі, äåêîðàòèâíîñòі òà íàñè÷åíîñòі
êîëüîðіâ, íіæ íà çîáðàæàëüíèõ àñïåêòàõ. Íà îñіííüîìó Ñàëîíі 1905 ð.
À. Ìàòіññ, À. Äåðåí, Ì. äå Âëàìіíê
òà іíøі õóäîæíèêè âèñòàâèëè ñâîї
òâîðè â çàëі ç êëàñè÷íèìè ñêóëüïòóðàìè. Òàêèé êîíòðàñò ñòèëіâ
îäèí іç êðèòèêіâ îïèñàâ ôðàçîþ:
«Äîíàòåëëî ñåðåä äèêèõ çâіðіâ».
Âіäòîäі çà öієþ ãðóïîþ ìèòöіâ çàêðіïèëàñÿ íàçâà «ôîâіñòè», à çà
ñòèëåì їõíüîї òâîð÷îñòі – «ôîâіçì»
(âіä ôðàíö. fauves – «äèêі çâіðі»).
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Танок. Художник А. Матісс. 1910 р.

Персоналії
ÀÍÐІ ÌÀÒІÑÑ (1869–1954))
Французький художник, скульптор, графік, майстер декоративного мистецтва, найвідоміший представник фовізму.
Народився на півночі Франції в родині торговця. Здобув
юридичну освіту й певний час працював помічником адвоката. Згодом навчався в різних художніх школах Парижа.
Матісс експериментував із кольором, передаючи свої враження від натури в декоративних площинних композиціях.
Своє загальне відчуття життя він розкривав підвищеною
барвистістю, насиченою сонячним світлом. Розробляв
орнаменти, зокрема лінійні арабески. Основними
об’єктами зображень були жінки. Пізні роботи – це абстракції. Серед основних творів – картини «Танок» (1910),
«Сімейний портрет» (1911), «Червоні рибки» (1911).

ßê âè ââàæàєòå, ÷îìó íà ïî÷àòêó XX ñò. â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі
ç’ÿâëÿєòüñÿ ðіçíîìàíіòíіñòü òå÷іé і æàíðіâ?

3. Культура країн Азії та Африки
Íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. ïіä êîëîíіàëüíèì óïðàâëіííÿì єâðîïåéöіâ îïèíèëîñÿ ïîíàä 90 % àôðèêàíñüêèõ і ìàéæå 75 % àçіéñüêèõ òåðèòîðіé. Âòÿãíåííÿ öèõ ðåãіîíіâ ó ñâіòîâó êîëîíіàëüíó ñèñòåìó ïîçíà÷èëîñÿ і íà ðîçâèòêó їõíüîї êóëüòóðè – âіä ñèëüíèõ âïëèâіâ Çàõîäó äî íàìàãàíü çáåðåãòè
íàðîäíі òðàäèöії.
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Іíäіÿ
Ùå â ÕVІ–ÕVІІ ñò. çàâäÿêè êîíòàêòàì ç ìàíäðіâíèêàìè, òîðãîâöÿìè
òà ìіñіîíåðàìè âіäáóëîñÿ çíàéîìñòâî іíäіéöіâ ç єâðîïåéñüêîþ íàóêîþ òà
êóëüòóðîþ. Ïіñëÿ çàâîþâàííÿ Іíäії áðèòàíöÿìè ðîçïî÷àëîñÿ àêòèâíå ïðîíèêíåííÿ çàõіäíèõ іäåé òà іäåàëіâ ó âñі ñôåðè æèòòÿ. Âîäíî÷àñ іìïåðñüêà
âëàäà çáåðіãàëà òðàäèöіéíó âàðíî-êàñòîâó ñèñòåìó.
Îñíîâíі ñâîї çóñèëëÿ êîëîíіçàòîðè ñïðÿìóâàëè íà îñâіòó ç ìåòîþ «âðÿòóâàòè òóçåìöіâ âіä ãðіõà òà íåâіãëàñòâà». Ïåðøі øêîëè ç єâðîïåéñüêîþ
ïðîãðàìîþ íàâ÷àííÿ òà àíãëіéñüêîþ ìîâîþ âèêëàäàííÿ áóëè çàñíîâàíі
ìіñіîíåðàìè â Áåíãàëії. Ïîñòóïîâî âîíè ç’ÿâèëèñÿ â іíøèõ ðåãіîíàõ.
Ó 1857 ð. âіäêðèëèñÿ óíіâåðñèòåòè â Êàëüêóòòі, Ìàäðàñі òà Ìóìáàї. Öå
ìàëî çàáåçïå÷èòè ïіäãîòîâêó ïðîàíãëіéñüêèõ êàäðіâ äëÿ àäìіíіñòðàöії ç
іíäіéöіâ. Íîðìîþ ñòàâàëî âèêîðèñòàííÿ àíãëіéñüêîї ìîâè ÿê îôіöіéíîї, à
òàêîæ ÿê çàñîáó ñïіëêóâàííÿ. Îäíàê òàêà ïîëіòèêà «ìîâíîї êîëîíіçàöії»
ïîðîäèëà íàöіîíàëüíèé ðóõ íîâîї іíäіéñüêîї іíòåëіãåíöії, ÿêèé ïðîÿâèâñÿ
ó ò. çâ. Áåíãàëüñüêîìó Ïðîñâіòíèöòâі. Éîãî ïðèõèëüíèêè âèñòóïàëè çà
ðîçâèòîê íàðîäíîї îñâіòè òà ïóáëіöèñòèêè ðіäíîþ ìîâîþ.
Àôðèêà
Â óìîâàõ æîðñòêîї êîëîíіàëüíîї ïîëіòèêè ïëåìåíà òà íàðîäè Àôðèêè
ïðîäîâæóâàëè ðîçâèâàòè ñâîє õóäîæíє ìèñòåöòâî. Їõíÿ òâîð÷іñòü ïðîÿâëÿëàñÿ â ðіçíîìàíіòíèõ æàíðàõ ïëåòіííÿ, ðîçïèñó, îðíàìåíòó òîùî. Ïðîòå
íàéáіëüøі äîñÿãíåííÿ áóëè ó ñêóëüïòóðíîìó ðіçüáëåííі. Óñі àôðèêàíñüêі
ñêóëüïòóðè òîãî ïåðіîäó ìîæíà ïîäіëèòè íà òðè ãðóïè: ïåðøà – ñêóëüïòóðè
ç äåðåâà (çîáðàæåííÿ äóõіâ, ïðåäêіâ, áîãіâ); äðóãà – ìàñêè (іíіöіàöіéíі, ÷àêëóíñüêі, òàíöþâàëüíі); òðåòÿ – âèðіçüáëåíі ïîáóòîâі òà êóëüòîâі ïðåäìåòè.
Îñîáëèâèõ ðèñ íàáóëè ñêóëüïòóðè ïëåìåí, êîòðі íàñåëÿëè óçáåðåææÿ
ôðàíöóçüêîї òà ïîðòóãàëüñüêîї Ãâіíåї, à òàêîæ â àíãëіéñüêіé êîëîíії Ñüєððà-Ëåîíå òà Ëіáåðії.
Àôðèêàíñüêà ñêóëüïòóðà ñòàëà äæåðåëîì íàòõíåííÿ äëÿ áàãàòüîõ âèäàòíèõ õóäîæíèêіâ, çîêðåìà ïðåäñòàâíèêіâ íіìåöüêîãî åêñïðåñіîíіçìó
Å. Íîëüäå, Å. Êіðõíåðà, òà іíøèõ.

Бронзові гирки народу ашанті. Британський музей, Лондон
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Äåÿêèì åòíîñàì Çàõіäíîї Àôðèêè âäàëîñÿ çáåðåãòè òðàäèöіéíå ìèñòåöòâî
áðîíçîâîãî ëèòòÿ. Ñïðàâæíіìè þâåëіðíèìè òâîðіííÿìè ñòàëè ìðàììóî –
ìàëåíüêі áðîíçîâі ôіãóðêè (ãèðêè) íàðîäó àøàíòі äëÿ çâàæóâàííÿ çîëîòîãî
ïіñêó ó âèãëÿäі ëþäåé ÷è òâàðèí.
Ñåðåä íàðîäіâ Òðîïі÷íîї Àôðèêè áóëî ïîøèðåíèì âèãîòîâëåííÿ é îðíàìåíòóâàííÿ öèíîâîê, áіñåðîïëåòіííÿ òà âèøèâàííÿ.
Ñâîєþ ñïåöèôіêîþ âèðіçíÿëèñÿ ñòàòóåòêè Êîíãî, ÿêі ìàëè çàãëèáëåííÿ
â ãîëîâі òà æèâîòі ôіãóðîê. Âîíè âèãîòîâëÿëèñÿ ïåðåâàæíî ïіñëÿ ñìåðòі
ëþäèíè íà çàìîâëåííÿ її ðîäèíè. Ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî äóõ ïîêіéíèêà âñåëèòüñÿ â éîãî çîáðàæåííÿ íà ïåâíèé ÷àñ, à ïîòіì íàçàâæäè çíèêíå. Äëÿ
öüîãî ïðàõ ïîêіéíèêà çìіøóâàëè іç çіëëÿì, çàñèïàëè â çàãëèáëåííÿ ôіãóðêè і çàêîðêîâóâàëè. Ïіñëÿ öüîãî äî ñêóëüïòóðè çâåðòàëèñÿ ç ìîëèòâàìè
ïðî äîïîìîãó.
ßêèé âïëèâ ìàëà єâðîïåéñüêà êîëîíіçàöіÿ íà ðîçâèòîê êóëüòóðè Іíäії òà
àôðèêàíñüêèõ êðàїí? ×è áóâ âіí îäíàêîâèì?

Çàçíàëà єâðîïåéñüêèõ âïëèâіâ і êóëüòóðà êðàїí, ÿêі çáåðåãëè ñâîþ
íåçàëåæíіñòü, çîêðåìà Êèòàþ òà ßïîíії.
Êèòàé
Ó ÕІÕ ñò. ïðîäîâæóâàëà ðîçâèâàòèñÿ ëіòåðàòóðà. Çàëèøàëèñÿ ïîïóëÿðíèìè ïðèãîäíèöüêі òà іñòîðè÷íі òâîðè. Çàâäÿêè ïåðåêëàäàöüêіé äіÿëüíîñòі
Ëіíü Øó êèòàéöі ìàëè çìîãó îçíàéîìèòèñÿ ç êðàùèìè çðàçêàìè єâðîïåéñüêîї ëіòåðàòóðè. Ç’ÿâèëèñÿ àâòîðè, ÿêі êðèòèêóâàëè òîãî÷àñíó âëàäó òà
âèñëîâëþâàëè іäåї ðåôîðìóâàííÿ ñóñïіëüñòâà. Ñåðåä íèõ ìîæíà íàçâàòè
Öçåí Ïó ç ðîìàíîì «Êâіòè â ìîðі çëà» (1905).
Ó òðàäèöіéíîìó æèâîïèñі âіäáóâàâñÿ ïåâíèé çàíåïàä, ïîâ’ÿçàíèé іç
çàãàëüíîþ êðèçîþ ôåîäàëüíîї êóëüòóðè. Îäíàê íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïî÷àëîñÿ
éîãî âіäðîäæåííÿ, ïîâ’ÿçàíå ç іìåíàìè õóäîæíèêіâ Öі Áàé-øі і Ñþé
Áåé-Õóíà. Âîíè ïðàãíóëè îíîâèòè ìàëÿðñüêå ìèñòåöòâî Êèòàþ, âîäíî÷àñ
çáåðіãàþ÷è éîãî íàöіîíàëüíі òðàäèöії.
Ãîõóà – òåðìіí, ùî ïîçíà÷àє òðàäèöіéíèé êèòàéñüêèé æèâîïèñ íà øîâêó àáî
ïàïåðі, äëÿ ÿêîãî âèêîðèñòîâóþòü òóø і âîäÿíі ôàðáè. Âèíèê íàïðèêіíöі ÕІÕ – íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. íà ïðîòèâàãó çàõіäíîєâðîïåéñüêîìó æèâîïèñó. Îñîáëèâèìè æàíðàìè
ãîõóà ââàæàþòüñÿ «êâіòè і ïòàõè», «êîìàõè і ðîñëèíè», «ãîðè і âîäîéìè» òîùî.

Персоналії
ÖІ ÁÀÉ-ØІ (1864–1957)
Китайський художник, каліграф, майстер гравіювання
печаток у стилі чжуань. Походив із бідної селянської
родини. Кар’єру художника розпочав у Пекіні в 1917 р.
Працював професором Пекінського державного художнього інституту. Був почесним професором Центральної
р
художньої
у
академії та почесним очільником
Пекінської академії живопису. Він створив свій унікальний стиль «Червоні квіти й чорне листя».
Ще за життя удостоєний титулу «Великого художника
китайського народу», а в 1956 р. отримав Міжнародну
премію миру.
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Іñíóє ëåãåíäà, ùî îäíîãî ðàçó Ïàáëî Ïіêàññî ñêàçàâ: «ß íå íàñìіëþñÿ ïîїõàòè äî
Êèòàþ, áî òàì є Öі Áàé-øі. Âіí íàéâèäàòíіøèé õóäîæíèê Àçії».
Ó XVIII–XIÕ ñò. ñïîñòåðіãàâñÿ ðîçêâіò
âèðîáíèöòâà ïîðöåëÿíè, ÿêèé îáóìîâëþâàâñÿ çðîñòàííÿì îáñÿãіâ ìîðñüêîї òîðãіâëі
òà çáіëüøåííÿì åêñïîðòó òîâàðіâ. Ñåðåä
æèòåëіâ іíøèõ êðàїí êèòàéñüêà ïîðöåëÿíà
ïåðіîäó Öèí ìàëà çíà÷íèé ïîïèò, îñêіëüêè
âèðіçíÿëàñÿ äçâіíêіñòþ, íåçâè÷íîþ ÷èñòîòîþ
і áіëèçíîþ, à òàêîæ ðіçíîìàíіòòÿì âіçåðóíêіâ і ñþæåòіâ.
ßïîíіÿ
Êіíåöü ÕVIII – ïî÷àòîê ÕÕ ñò. â іñòîðії
ßïîíії – öå ÷àñ ïåðåõîäó âіä ïåðіîäó Åäî
ç ðîçêâіòîì ñàìóðàéñüêîї êóëüòóðè òà çàáîðîíîþ êîíòàêòіâ іç çîâíіøíіì ñâіòîì äî
óòâåðäæåííÿ äîáè «Ìåéäçі», ñïðÿìîâàíîї
Осіння цикада на квітах лапини.
íà ìîäåðíіçàöіþ òà îñâîєííÿ äîñÿãíåíü
Художник Ці Бай-ші
çàõіäíîї êóëüòóðè é íàóêè.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕVIII ñò. ñåðåä íàñåëåííÿ çàëèøàëèñÿ ïîïóëÿðíèìè
òåàòð êàáóêі òà ëÿëüêîâèé òåàòð íіíґüî-äçüîðóðі. Ó ëіòåðàòóðі ïåðåâàæàëè
ñàòèðè÷íі âіðøі, êîìåäіéíі îïîâіäàííÿ òà іñòîðèêî-ôàíòàñòè÷íі òâîðè. Äîñÿãëî ñâîãî ðîçêâіòó ìèñòåöòâî êîëüîðîâèõ ãðàâþð óêіéî-å. Çíàíèìè ñòàëè
ïîðòðåòèñòè Êіòàґàâà Óòàìàðî òà Òîñþñàé Ñÿðàêó, ïåéçàæèñòè Êàöóñіêà
Õîêóñàé і Óòàґàâà Õіðîñіґå. Їõíÿ òâîð÷іñòü ìàëà çíà÷íèé âïëèâ íà єâðîïåéñüêó øêîëó іìïðåñіîíіñòіâ äðóãîї ïîëîâèíè ÕІÕ ñò.
Персоналії
ÊÀÖÓÑІÊÀ ÕÎÊÓÑÀÉ (1760–18
1849)
Японський художник, ілюстратор, майстер укійо-е, письменник. Один із найвідоміши
их
митців домодерного японського мистецтва. За своє життя використав понад сорок
псевдонімів. У 1814 р. окремою книжкою було видано першу серію полотен під назвою
«Манга». Відтоді цим терміном позначають японські комікси. Визнання художнику
принесла серія «53 станції Токайдо», а найвідомішою стала збірка кольорових гравюр
«36 краєвидів Фудзі». Усього він створив близько 30 тис. гравюр і малюнків.

Ç ïðèõîäîì äî âëàäè іìïåðàòîðà Ìóöóõіòî â ßïîíії ðîçïî÷àëàñÿ «åïîõà
öèâіëіçàöії òà ïðîñâіòè». Ó êðàїíі âіäáóëàñÿ íèçêà ðåôîðì, çîêðåìà і â
êóëüòóðі. Îäíèì ç âèäàòíèõ ïðîñâіòèòåëіâ òîãî ÷àñó áóâ Þêіòі Ôóêóäçàâà,
ÿêèé ó ñâîїõ òâîðàõ «Âñå ïðî êðàїíè ñâіòó», «Çàîõî÷åííÿ äî íàóê», «Êîíñïåêò òåîðії öèâіëіçàöіé», «Àâòîáіîãðàôіÿ» ïðîïàãóâàâ äîñÿãíåííÿ ñâіòîâîї íàóêè òà îçíàéîìëþâàâ ÷èòà÷іâ ç êóëüòóðîþ çàðóáіæíèõ êðàїí.
Ñóòòєâі çìіíè âіäáóëèñÿ â îñâіòі. Äî ïî÷àòêîâèõ øêіë, ÿêі áóëè äîñòóïíèìè äëÿ âñіõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ùå ç ÕVIII ñò., äîäàëèñÿ íîâі ñåðåäíі
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Озеро Сувако в Сінсю. 36 краєвидів Фудзі. Художник К. Хокусай. 1826–1833 рр.

øêîëè. Òàêîæ êðàїíó áóëî ïîäіëåíî íà 8 îêðóãіâ, ó êîæíîìó ç ÿêèõ ñòâîðåíî óíіâåðñèòåò. 1879 ð. ó Òîêіî çàñíîâàíî àêàäåìіþ íàóê, à ç 1907 ð.
6-ðі÷íà îñâіòà ñòàëà îáîâ’ÿçêîâîþ. Òàêîæ óðÿä óñіëÿêî çàîõî÷óâàâ ìîëîäü
äî çäîáóòòÿ âèùîї îñâіòè çà êîðäîíîì.
Ïðîñâіòíèöòâî ïîçíà÷èëîñÿ é íà ëіòåðàòóðі ßïîíії. Çáіëüøèëàñÿ êіëüêіñòü ïåðåêëàäіâ ç єâðîïåéñüêèõ ìîâ, ðîçâèâàëàñÿ ñîöіàëüíà ïðîçà, ðîçïî÷àâñÿ ðóõ çà ñòâîðåííÿ íîâîї ëіòåðàòóðè. Ó ïîåçії ç’ÿâèëàñÿ íîâà ôîðìà
âіðøóâàííÿ «ñіíòàéñі» (äîñëіâíî – «âіðøі íîâîї ôîðìè»). Öі âіðøі óïîäіáíþâàëèñÿ єâðîïåéñüêèì áіëèì âіðøàì і ìîãëè ìàòè áåçëі÷ ðÿäêіâ. Íà çëàìі
ÕІÕ–ÕÕ ñò. íàáóâ ïîøèðåííÿ íîâèé âіëüíèé âіðø íà îñíîâі ðîçìîâíîї ìîâè –
«äçіþñі», ÿêèé çãîäîì ñòàâ îñíîâíîþ ôîðìîþ ÿïîíñüêîї ïîåçії XX ñò.
Ó ÷îìó ïîëÿãàëà îñîáëèâіñòü ðîçâèòêó êóëüòóðè êðàїí, ùî íå çàçíàëè êîëîíіàëüíîї çàëåæíîñòі? Íà ïðèêëàäі Êèòàþ òà ßïîíії âèçíà÷òå ñïіëüíі òà
âіäìіííі ðèñè öèõ ïðîöåñіâ.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
1.

Чому
му власники підприємств були зацікавлені в розвитку науки та техніки?
техн

2.

Е. Резерфорд, А. Ейнштейн, Д. Менделєєв, П. Кюрі. Хто ці історичні особи?
Які події в розвитку науки пов’язані з їхніми іменами?

3.

Укажіть найяскравіших, на вашу думку, представників реалізму в літературі.

4.

З яким містом пов’язано зародження кубізму?

5.

Дайте визначення поняттю «імпресіонізм».
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§29. ЗАРОДЖЕННЯ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ І ТВОРЧИХ РОБІТ

1. Поняття масової культури
Ìàñîâà êóëüòóðà – êóëüòóðà, ïîïóëÿðíà ñåðåä îñíîâíîї ìàñè íàñåëåííÿ
áåçâіäíîñíî ïðèíàëåæíîñòі äî òієї ÷è іíøîї íàöії, äåðæàâè. Âîíà ïåðåâàæíî
êîìåðöіéíî óñïіøíà.

Òåðìіí «ìàñîâà êóëüòóðà» â 1940-õ ðîêàõ óïåðøå çàñòîñóâàëè íіìåöüêèé
ôіëîñîô і ñîöіîëîã Ì. Ґîðêґàéìåð òà àìåðèêàíñüêèé ñîöіîëîã Äæ. Ìàêäîíàëüä. Іñíóє áàãàòî âèçíà÷åíü öüîãî ïîíÿòòÿ, îäíàê óæå ñêëàëîñÿ óÿâëåííÿ
ïðî òå, ÿêі ÿâèùà íàëåæàòü äî ìàñîâîї êóëüòóðè. Öå âіäíîñíî ñòàíäàðòèçîâàíі é ñòåðåîòèïíі ðîçâàæàëüíі æàíðè, ðîçðàõîâàíі íà ñïîæèâ÷å, à íå òâîð÷å
ñïðèéíÿòòÿ. Ìàñîâó êóëüòóðó âіäðіçíÿþòü âіä åëіòàðíîї òà íàðîäíîї êóëüòóðè.
Åëіòàðíà êóëüòóðà – êóëüòóðà, ùî ґðóíòóєòüñÿ íà іñíóâàííі ñïåöèôі÷íèõ
ôîðì ìèñòåöòâà,
ìèñòåöòâà çðîçóìіëèõ ëèøå íåâåëèêіé ãðóïі іíòåëåêòóàëіâ.
іíòåëåêòóàëіâ
Íàðîäíà êóëüòóðà (ôîëüêëîð) – ñòâîðþєòüñÿ àíîíіìíèìè òâîðöÿìè, ÿêі íå
ìàþòü ôàõîâîї ïіäãîòîâêè. Âîíà є àìàòîðñüêîþ (íå çà ðіâíåì, à çà ïîõîäæåííÿì)
і êîëåêòèâíîþ.
Ó ÷îìó ïîëÿãàє âіäìіííіñòü ìàñîâîї êóëüòóðè âіä åëіòàðíîї òà íàðîäíîї?

Ñòàíîâëåííÿ ìàñîâîї êóëüòóðè ïîâ’ÿçàíå ç ïðîöåñàìè іíäóñòðіàëіçàöії
òà óðáàíіçàöії, ÿêі ñïðè÷èíèëè çìіíè â ñóñïіëüíîìó æèòòі òà ñèñòåìі ìîðàëüíèõ öіííîñòåé.
Ìàñîâà êóëüòóðà âèíèêëà ÿê íàñëіäîê ìàñîâîãî âèðîáíèöòâà, âèðіçíÿєòüñÿ äîñèòü íèçüêèì õóäîæíіì ðіâíåì, є ëåãêîäîñòóïíîþ äëÿ ñïðèéíÿòòÿ
çíà÷íîþ ÷àñòèíîþ íàñåëåííÿ. Âîíà áàçóєòüñÿ íà ñòåðåîòèïàõ, øòàìïàõ і
îðієíòîâàíà íà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó – ÿêùî ùî-íåáóäü ìàє ïîïèò, òî âіäðàçó æ âèãîòîâëÿєòüñÿ ñåðіÿ ïîäіáíîї ïðîäóêöії. Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ
ìàñîâîñòі ÷àñòî ñòàє âóëüãàðíіñòü – áàíàëüùèíà, ïðèìіòèâíі ïî÷óòòÿ, êðàñèâî îôîðìëåíі é ðîçðàõîâàíі íà íåâèáàãëèâèé ñìàê. Ïàðîäіéíèì âèðàçîì
ìàñîâîї êóëüòóðè є êіò÷ (âіä íіì. kitsch – «íåñìàê», «äåøåâà ïðîäóêöіÿ»),
ðîçðàõîâàíèé íà çîâíіøíіé åôåêò.
Ìàñîâà êóëüòóðà âïëèâàє íà ìàñîâó ñâіäîìіñòü, ïîâ’ÿçàíà іç çàñîáàìè
ìàñîâîї êîìóíіêàöії і ìàє ìàíіïóëÿòèâíèé õàðàêòåð. Âîäíî÷àñ âîíà ìèòòєâî âèêîðèñòîâóє òåõíі÷íі íîâèíêè. Ïîÿâà ðàäіî òà êіíåìàòîãðàôà çíà÷íî
çáіëüøèëè її ìîæëèâîñòі âïëèâó íà àóäèòîðіþ.
Âèçíà÷òå îñíîâíі îçíàêè ìàñîâîї êóëüòóðè.

2. Кінематограф
Ïåðøèì âèäîì ìàñîâîãî ìèñòåöòâà ñòàëî êіíî. Âîñåíè 1893 ð. ãîëîâíèé ìåõàíіê Íîâîðîñіéñüêîãî óíіâåðñèòåòó â Îäåñі É. Òèì÷åíêî âèíàéøîâ
і ñêîíñòðóþâàâ ïðîòîòèï ñó÷àñíîãî êіíîçíіìàëüíîãî àïàðàòó òà àïàðàò äëÿ
êіíîïðîåêöії. Òîäі æ âіí çäіéñíèâ ïåðøі ó ñâіòі êіíîçéîìêè – çàôіëüìóâàâ
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âåðøíèêіâ і ìåòàëüíèêіâ ñïèñіâ.
Âіä 7 ëèñòîïàäà äî 20 ãðóäíÿ 1893 ð.
â îäåñüêîìó ãîòåëі «Ôðàíöіÿ» íà
ðîçі Äåðèáàñіâñüêîї òà Êîëîäÿæíîãî ïðîâóëêà ùîäíÿ ç îäèíàäöÿòîї
ðàíêó äî îäèíàäöÿòîї ãîäèíè âå÷îðà äåìîíñòðóâàëè öі äâі ñòðі÷êè.
9 ñі÷íÿ 1894 ð. âèíàõіä áóëî ïðåäñòàâëåíî íà øîñòîìó çàñіäàííі
ñåêöії ôіçèêè ІÕ ç’їçäó ðîñіéñüêèõ
íàòóðàëіñòіâ òà ëіêàðіâ ó Ìîñêâі.
Ïðîòå É. Òèì÷åíêî òàê і íå çàïàБрати Огюст та Луї Люм’єри
òåíòóâàâ ñâіé êіíîàïàðàò.
Âèíàõіäíèêàìè êіíî ó ñâіòі ââàæàþòüñÿ ôðàíöóçè áðàòè Îãþñò òà Ëóї
Ëþì’єðè, ÿêі 28 ãðóäíÿ 1895 ð. ó Ïàðèæі â ïðèìіùåííі «Ãðàíä êàôå»
îðãàíіçóâàëè ïåðøèé ïóáëі÷íèé êіíîñåàíñ. Ðîçðîáèâøè ñâіé îðèãіíàëüíèé
ïðèñòðіé, ôіðìà «Ëþì’єð» øâèäêî ïîñòàâèëà êіíåìàòîãðàôі÷íó ñïðàâó
«íà ïîòіê».
Êіíîêàðòèíè «Ïðèáóòòÿ ïîїçäà» òà «Ïîëèòèé ïîëèâàëüíèê» ñïðàâèëè
íà ôðàíöóçüêèõ ãëÿäà÷іâ íåéìîâіðíå âðàæåííÿ. Óæå ÷åðåç êіëüêà òèæíіâ
êіíîàïàðàò і ôіëüìè Ëþì’єðіâ äåìîíñòðóâàëè â Іòàëії, Àâñòðії, Íіìå÷÷èíі, Ðîñії,
à çãîäîì і â Єãèïòі, Àâñòðàëії, ÑØÀ. Ó âñіõ êðàїíàõ ñâіòó íàáóëè ïîïóëÿðíîñòі ñіíåìàòîãðàôè òà іëþçіîíè. Ïåðøі êіíîòåàòðè, ïðèçíà÷åíі âèíÿòêîâî
äëÿ ïîêàçó êіíîôіëüìіâ, ñòàëè ç’ÿâëÿòèñÿ íàïðèêіíöі 1900-õ ðîêіâ. Âîíè
ìàéæå íå âіäðіçíÿëèñÿ âіä çàëіâ äëÿ çіáðàíü àáî êîíöåðòіâ.
Ìàéæå âîäíî÷àñ іç äåìîíñòðóâàííÿì êіíîñòðі÷îê ó áàãàòüîõ êðàїíàõ
ðîçïî÷àëîñÿ ñòâîðåííÿ êіíîñòóäіé òà âèðîáíèöòâî âëàñíèõ ôіëüìіâ. Ç 1908 ð.
çàïî÷àòêîâóþòüñÿ òàê çâàíі õóäîæíі ñåðії – çíÿòі íà ïëіâêó òåàòðàëüíі âèñòàâè, іíñöåíóâàííÿ ëіòåðàòóðíèõ òâîðіâ. Ïіçíіøå ç’ÿâëÿòüñÿ íîâі æàíðè,
òàêі ÿê äåòåêòèâ, êîìåäіÿ, âåñòåðí. Îäíàê ñïðàâäі ìàñîâèì êіíî ñòàíå
òіëüêè ç 1920-õ ðîêіâ.
×îìó, íà âàø ïîãëÿä, êіíî é ñüîãîäíі çàëèøàєòüñÿ ïîïóëÿðíèì і âïëèâîâèì
âèäîì ìàñîâîãî ìèñòåöòâà?

3. Театр
Òåíäåíöії ðîçâèòêó ëіòåðàòóðè íàïðèêіíöі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
ïðèíåñëè íîâі âіÿííÿ íà єâðîïåéñüêó òåàòðàëüíó ñöåíó. Ç’ÿâèëèñÿ äðàìàòóðãè òà ðåæèñåðè, òâîð÷і ïîøóêè ÿêèõ áóëè òіñíî ïîâ’ÿçàíі ç ìîäåðíèìè
ëіòåðàòóðíèìè òà ìèñòåöüêèìè æàíðàìè é òå÷іÿìè. Íîâèì ÿâèùåì ó òåàòðàëüíîìó ñâіòі ñòàëà ïîÿâà «âіëüíèõ òåàòðіâ» – íåâåëèêèõ ñòóäії, âèñòàâè
ÿêèõ ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ âóçüêîãî êîëà òåàòðàëіâ. Ïîñòàíîâêè â íèõ çäіéñíþâàëèñÿ íà êîøòè âіä ïðîäàíèõ êâèòêіâ. Îäíèì ç íàéâіäîìіøèõ òåàòðіâ
òàêîãî òèïó áóâ òåàòð À. Àíòóàíà â Ïàðèæі, ÿêèé âіäêðèâñÿ 30 áåðåçíÿ
1887 ð. Çàñíîâíèê ñòóäії òà її àêòîðè íå áóëè ïðîôåñіîíàëàìè. Íåçâàæàþ÷è
íà íåâäà÷і ïåðøèõ ïîñòàíîâîê, ïіçíіøå òåàòð ìàâ óñïіõ, îñîáëèâî ïіñëÿ ïîêàçó ï’єñè Ë. Òîëñòîãî «Âëàäà òåìðÿâè». Ñàìå öÿ âèñòàâà ïðèíåñëà òåàòðó
єâðîïåéñüêó ñëàâó. Îñíîâîþ ïîñòàíîâîê À. Àíòóàíà áóâ ãëèáîêèé ïñèõîëîãіçì ñöåí òà íàòóðàëіçì ÿâèù æèòòÿ. Ñïåêòàêëü áóâ âòіëåííÿì çàäóìó
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äðàìàòóðãà, éîãî ñâіòîñïðèéíÿòòÿ. Òâîð÷à ëàáîðàòîðіÿ «âіëüíèõ òåàòðіâ»
ñòâîðèëà óìîâè äëÿ ïîñòàíîâêè òâîðіâ âåëèêîї ëіòåðàòóðè.
Âèêîðèñòîâóþ÷è äîäàòêîâó іíôîðìàöіþ, ïіäãîòóéòå ïðåçåíòàöіþ ïðî ðîçâèòîê ìàñîâîї êóëüòóðè íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò.

Тематичне оцінювання
Іñòîðè÷íèé ÷àñ
1. Óñòàíîâіòü ïîñëіäîâíіñòü ïîÿâè ìèñòåöüêèõ íàïðÿìіâ.
À Іìïðåñіîíіçì
Á Ðîìàíòèçì
Â Ñèìâîëіçì
Ã Ðåàëіçì
Іñòîðè÷íèé ïðîñòіð
2. Âèçíà÷òå êðàїíó, â ÿêіé çàðîäèâñÿ і áóâ ïîøèðåíèé ìèñòåöüêèé ñòèëü
ãîõóà.
À Іíäіÿ
Á ßïîíіÿ
Â Êèòàé
Ã Êîíãî
3. Íàçâіòü êðàїíè, ÿêі ó ÕІÕ ñò. äàëè ñâіòîâі íàéâіäîìіøèõ êîìïîçèòîðіâ.
Іñòîðè÷íà ïîñòàòü
4. ×è ìіã áóòè Ï. ×àéêîâñüêèé
À Àâòîðîì «Ëþäñüêîї êîìåäії»
Á Ñó÷àñíèêîì іìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà ІІІ
Â Àâòîðîì áàëåòó «Ëåáåäèíå îçåðî»?
5. Óñòàíîâіòü, ïðî êîãî éäåòüñÿ.
Âіí áóâ îäíèì ç îñíîâîïîëîæíèêіâ êóáіçìó. Óíіâåðñàëüíî îáäàðîâàíèé,
ïðàöþâàâ ó ãàëóçі æèâîïèñó, ñêóëüïòóðè, ãðàôіêè òà ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà. Ñâîєðіäíіñòü ìåòîäіâ õóäîæíèêà äîáðå âèäíî â êàðòèíі «Äіâ÷èíêà íà
êóëі».
Іñòîðè÷íі òåðìіíè òà ïîíÿòòÿ
6. Ïîðіâíÿéòå çìіñò ïîíÿòü «ðåàëіçì» òà «ìîäåðí».
7. Âèçíà÷òå, ó ÷îìó ïîëÿãàëà îñîáëèâіñòü «âіëüíèõ òåàòðіâ».
Іñòîðè÷íі ïîäії òà ïðîöåñè
8. ßêі ïðîöåñè êіíöÿ ÕІÕ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ñòèìóëþâàëè ðîçâèòîê íàóêîâî-òåõíі÷íèõ çíàíü?
9. Íàçâіòü íàéâàãîìіøі, íà âàø ïîãëÿä, âіäêðèòòÿ â íàóöі íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñò.
10. Íàçâіòü íàéâèäàòíіøèõ, íà âàø ïîãëÿä, äіÿ÷іâ ìèñòåöòâà êіíöÿ
ÕІÕ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
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Узагальнення до курсу
«Основні ідеї, здобутки, виклики “довгого XIX століття”»
Іñòîðè÷íèé ÷àñ
1. Ùî âіäáóëîñÿ ðàíіøå?
À Óòâîðåííÿ êîëîíіàëüíîї ñèñòåìè ÷è ïðîìèñëîâà ðåâîëþöіÿ
Á Âèíèêíåííÿ ñîöіàëіñòè÷íèõ ÷è êîìóíіñòè÷íèõ іäåé
Â Óòâåðäæåííÿ àáñîëþòíîї ÷è êîíñòèòóöіéíîї ìîíàðõії
2. Óñòàíîâіòü ïîñëіäîâíіñòü ïîäіé.
À Ïðèéíÿòòÿ Êîäåêñó Íàïîëåîíà; ïðîãîëîøåííÿ Äåêëàðàöії ïðàâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà; çàïðîâàäæåííÿ àíòèòðåñòіâñüêîãî çàêîíîäàâñòâà;
äîáà «Ìåéäçі»
Á Íàïîëåîíіâñüêі âіéíè; ôðàíêî-ïðóññüêà âіéíà; Ïåðøà Áàëêàíñüêà
âіéíà; àíãëî-áóðñüêà âіéíà; Êðèìñüêà âіéíà
Â Áåðëіíñüêèé êîíãðåñ; óòâîðåííÿ Ñîþçó òðüîõ іìïåðàòîðіâ; Âіäåíñüêèé êîíãðåñ; óòâîðåííÿ Àíòàíòè; óòâîðåííÿ Òðîїñòîãî ñîþçó; óòâîðåííÿ
Ñâÿùåííîãî ñîþçó
Іñòîðè÷íèé ïðîñòіð
3. Íàçâіòü êðàїíè, ç іñòîðієþ ÿêèõ ïîâ’ÿçàíі іìåíà
À Äàíòîí; Êàðë X; Êëåìàíñî
Á Äіçðàåëі; Íåëüñîí; Ëëîéä Äæîðäæ
Â Ìàðêñ; Âіëüãåëüì II; Áþëëîâ
Ã Ïèðîãîâ; Ïåñòåëü; Ñàìàðіí
Ґ Äæîëіòòі; Êàâóð; Ìàäçіíі
Іñòîðè÷íà ïîñòàòü
4. Óêàæіòü, õòî ç íàçâàíèõ іñòîðè÷íèõ îñіá ìіã áóòè ñó÷àñíèêîì Ðîáåñï’єðà
À Ðóññî
Á Íàïîëåîí Áîíàïàðò
Â Ìèêîëà I
Ã Ã. Ñêîâîðîäà
5. ×è ìіã áóòè Ñ. Áîëіâàð
À Ïðåçèäåíòîì ÑØÀ
Á Ãåíåðàëîì; ñó÷àñíèêîì À. Ëіíêîëüíà?
6. Óñòàíîâіòü, ïðî êîãî éäåòüñÿ.
À Äî 21 ðîêó çìіíèâ áàãàòî ïðîôåñіé: ëіñîðóá, òåñëÿ, çåìëåðîá, ïîøòìåéñòåð òîùî. Ëþäèíà íåàáèÿêîї ôіçè÷íîї ñèëè. Äîñÿã çíà÷íèõ óñïіõіâ ó
ñàìîîñâіòі. Îäèí іç çàñíîâíèêіâ Ðåñïóáëіêàíñüêîї ïàðòії. Âіä 1860 ð. ïðåçèäåíò ÑØÀ.
Á Þðèñò çà îñâіòîþ. Äî іñòîðії óâіéøîâ ÿê «âåëèêà ëþäèíà XIX ñò.».
Ïðî ñåáå êàçàâ æàðòóþ÷è: «Ñàì Áîã ïіäøòîâõíóâ ìåíå ñòàòè äèïëîìàòîì,
і ÿ íàâіòü íàðîäèâñÿ 1 êâіòíÿ – ó äåíü æàðòіâ òà ðîçіãðàøіâ».
Â Ó ñâîїé ïîëіòèöі âîíà êåðóâàëàñÿ ãîëîâíèì ïðàâèëîì êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâëіííÿ: «Öàðþâàòè, àëå íå ïðàâèòè».
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7. ×è ìіã áóòè Âіëüãåëüì II
À Íіìåöüêèì іìïåðàòîðîì
Á Ðîñіéñüêèì іìïåðàòîðîì
Â Îíóêîì êîðîëåâè Âåëèêîї Áðèòàíії?
Іñòîðè÷íі òåðìіíè òà ïîíÿòòÿ
8. Äîáåðіòü äî ïîíÿòòÿ «Âåñíà íàðîäіâ» іñòîðè÷íі ïðèêëàäè.
9. Ïîðіâíÿéòå çíà÷åííÿ ïîíÿòü «ðåâîëþöіÿ» òà «ðåôîðìà».
Іñòîðè÷íі ïîäії òà ïðîöåñè
10. Âèçíà÷òå ïðè÷èíè òà íàñëіäêè.
À ßêîáіíñüêà äèêòàòóðà
Á Äîáà «Ìåéäçі»
Â Ðåêîíñòðóêöіÿ Ïіâäíÿ
11. ßêùî â 1850–1870 ðð. Âåëèêà Áðèòàíіÿ áóëà «ìàéñòåðíåþ ñâіòó» і
ïðîäóêöіÿ її ïðîìèñëîâîñòі íå ìàëà ñåðéîçíîї êîíêóðåíöії íà ñâіòîâîìó
ðèíêó, òî íàïðèêіíöі XIX ñò. âîíà âòðàòèëà ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå. ßê âè
ââàæàєòå, ÿêі ïðè÷èíè ïðèçâåëè äî âòðàòè Âåëèêîþ Áðèòàíієþ ñâіòîâîї
ïðîìèñëîâîї ìîíîïîëії? ßêèì äåðæàâàì âîíà ïîñòóïàëàñÿ çà òåìïàìè åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó?
12. Ó ôîðìóâàííі ñóñïіëüíèõ ïîãëÿäіâ «äîâãîãî XIX ñò.» âàæëèâó ðîëü
âіäіãðàâàëè ôіëîñîôіÿ, ëіòåðàòóðà, æèâîïèñ і ìóçèêà. Âîíè ðîçâèâàëèñÿ,
åâîëþöіîíóâàëè, âіäîáðàæàþ÷è çìіíè â æèòòі єâðîïåéñüêèõ êðàїí, ùî
áóëè âèêëèêàíі іíäóñòðіàëüíèì ðîçâèòêîì. Äîáåðіòü ôàêòè, ùî ñòâåðäæóþòü öþ òåçó.
13. Âèêîðèñòîâóþ÷è çíàííÿ ç êóðñó «Іñòîðіÿ Óêðàїíè», ñõàðàêòåðèçóéòå
âíåñîê óêðàїíñüêèõ íàóêîâöіâ òà ìèòöіâ ó єâðîïåéñüêó êóëüòóðíó ñïàäùèíó.
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Словник історичних термінів і понять
Àáîëіöіîíіçì (âіä ëàò. abolitiî – «çíèùåííÿ», «ñêàñóâàííÿ») – 1) ðóõ ó
ÑØÀ â XVIII–XIX ñò. çà ñêàñóâàííÿ ðàáñòâà; 2) ñóñïіëüíèé ðóõ çà ñêàñóâàííÿ ïåâíîãî çàêîíó.
Àáñîëþòèçì (âіä ëàò. absolutus – «íåîáìåæåíèé») – ôîðìà ïðàâëіííÿ çà
óìîâ òðàäèöіéíîãî ñóñïіëüñòâà, êîëè ìîíàðõîâі íàëåæèòü íåîáìåæåíà
âåðõîâíà âëàäà. Çà àáñîëþòèçìó äåðæàâà äîñÿãàє òàêîãî ðіâíÿ ðîçâèòêó,
çà ÿêîãî ñòâîðþєòüñÿ ðîçãàëóæåíèé áþðîêðàòè÷íèé àïàðàò âëàäè, ïîñèëþþòüñÿ êàðíі îðãàíè, ñòâîðþєòüñÿ àðìіÿ. Íàéâèùîãî ðîçâèòêó àáñîëþòèçì
äîñÿã ó Çàõіäíіé Єâðîïі â XVII–XVIII ñò.
Àáñîëþòíà ìîíàðõіÿ – ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ, ÿêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ
òèì, ùî ãëàâà äåðæàâè âèñòóïàє ãîëîâíèì äæåðåëîì çàêîíîäàâ÷îї âëàäè,
âñòàíîâëþє ïîäàòêè é ðîçïîðÿäæàєòüñÿ äåðæàâíèìè ôіíàíñàìè.
Àãðàðíі ðåôîðìè – äåðæàâíі çàõîäè ùîäî ïåðåòâîðåííÿ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ôîðì çåìëåêîðèñòóâàííÿ, õàðàêòåðó çåìåëüíèõ âіäíîñèí.
Àíàðõіçì – áåçâëàääÿ; ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íà òå÷іÿ, ïðèõèëüíèêè ÿêîї çàïåðå÷óþòü äåðæàâó, áóäü-ÿêó ïîëіòè÷íó âëàäó, ïðîãîëîøóþòü íåîáìåæåíó
ñâîáîäó îêðåìîї îñîáè.
Ãîìðóëü (ðóõ çà ãîìðóëü âіä àíãë. íîmå rule – «ñàìîâðÿäóâàííÿ», «àâòîíîìіÿ») – áîðîòüáà çà çäіéñíåííÿ ïðîãðàìè àâòîíîìії Іðëàíäії íàïðèêіíöі
XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò., ùî ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ іðëàíäñüêîãî ïàðëàìåíòó òà íàöіîíàëüíèõ îðãàíіâ óïðàâëіííÿ çà çáåðåæåííÿ íàä Іðëàíäієþ
âåðõîâíîї âëàäè áðèòàíñüêîї êîðîíè і áðèòàíñüêîãî ïàðëàìåíòó. Óïåðøå
ïðîãðàìó àâòîíîìії Іðëàíäії âèñóíóâ іðëàíäñüêèé ëіáåðàë І. Áàòò ó 1869 ð.
Âіí 1873 ð. çàñíóâàâ ïàðòіþ – Ëіãó ãîìðóëÿ.
Ãîìñòåä-àêò (âіä àíãë. hîmåstead – «ìàєòîê», «äіëÿíêà») – çàêîí ïðî çåìåëüíі íàäіëè â ÑØÀ ç ãðîìàäñüêîãî ôîíäó ïîñåëåíöÿì. Çàêîí óõâàëåíî
â 1862 ð. ïіä ÷àñ Ãðîìàäÿíñüêîї âіéíè. Çà íèì êîæåí ãðîìàäÿíèí ÑØÀ
àáî іììіãðàíò, ùî äîñÿã 21-ðі÷íîãî âіêó é íå âîþâàâ íà áîöі Ïіâäíÿ ïðîòè
Ïіâíî÷і, ìіã îòðèìàòè âіä óðÿäó äіëÿíêó íå áіëüøå íіæ 160 àêðіâ (65 ãà)
ïіñëÿ ñïëàòè ðåєñòðàöіéíîãî çáîðó – 10 äîëàðіâ. ×åðåç 5 ðîêіâ îòðèìóâàâ
öþ çåìëþ ó âëàñíіñòü.
Ãðîìàäÿíñüêà âіéíà – îðãàíіçîâàíà çáðîéíà áîðîòüáà çà äåðæàâíó âëàäó
ìіæ ñîöіàëüíèìè ãðóïàìè âñåðåäèíі äåðæàâè.
Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî – ñóñïіëüñòâî ãðîìàäÿí ç âèñîêèì ðіâíåì åêîíîìі÷íèõ, ñîöіàëüíèõ, ïîëіòè÷íèõ, êóëüòóðíèõ і ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé, ÿêå,
áóäó÷è íåçàëåæíèì âіä äåðæàâè, ñïіëüíî ç íåþ ôîðìóє ðîçâèíåíі ïðàâîâі
âіäíîñèíè, âçàєìîäії çàðàäè ñïіëüíîãî áëàãà.
Ãóìàíіçì (âіä ëàò. humanus – «ëþäÿíèé», «ëþäñüêèé») – ñâіòîãëÿä, çàñíîâàíèé íà ñòàâëåííі äî ëþäèíè ÿê äî íàéâèùîї öіííîñòі, íà çàõèñòі
ïðàâà îñîáèñòîñòі íà ñâîáîäó, ïðîÿâ і âñåáі÷íèé ðîçâèòîê ñâîїõ çäіáíîñòåé.
Äåêëàðàöіÿ (âіä ëàò. declaratio – «îãîëîøóþ», «ïðîãîëîøóþ») – îãîëîøåííÿ,
óðî÷èñòà çàÿâà, ïðîãîëîøåííÿ áóäü-ÿêîãî àêòà, çàêîíó, ïðàâ íàðîäó òîùî.
Äåêðåò (âіä ëàò. decretum – «ïîñòàíîâà», «ðіøåííÿ») – íàçâà çàêîíîäàâ÷èõ ïîñòàíîâ âèùèõ îðãàíіâ, ñòâîðåíèõ ïіä ÷àñ Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії
êіíöÿ XVIII ñò. Ó äåÿêèõ êðàїíàõ – óðÿäîâèé àêò, ùî íå çàìіíþє çàêîí,
àëå ìàє ñèëó çàêîíó.
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Äåìîêðàòіÿ – íàðîäîâëàääÿ. Ôîðìà ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè ñóñïіëüñòâà, ïîáóäîâàíà íà âèçíàííі (ôîðìàëüíîìó àáî ôàêòè÷íîìó) íàðîäó äæåðåëîì
âëàäè, іñíóâàííі â äåðæàâі âèáîðíèõ îðãàíіâ âëàäè, øèðîêîãî êîëà ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ і ñâîáîä.
Äåðæàâà – áàçîâèé іíñòèòóò ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè òà ïîëіòè÷íîї îðãàíіçàöії
ñóñïіëüñòâà, ñòâîðåíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòòєäіÿëüíîñòі ñóñïіëüñòâà â
öіëîìó і çäіéñíåííÿ â ñîöіàëüíî íåîäíîðіäíîìó ñóñïіëüñòâі ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ éîãî öіëіñíîñòі, áåçïå÷íîãî іñíóâàííÿ, çàäîâîëåííÿ çàãàëüíîñîöіàëüíèõ ïîòðåá.
Äåñïîòèçì – ñâàâіëëÿ; áðóòàëüíå ïîâîäæåííÿ ç ëþäüìè, ïіäêîðåííÿ їõ
ñâîїé âîëі.
Äåõðèñòèÿíіçàöіÿ – áîðîòüáà ç êàòîëèöüêîþ öåðêâîþ â ïåðіîä Ôðàíöóçüêîї
ðåâîëþöії êіíöÿ XVIII ñò. Âèÿâèëàñÿ ó âіäìîâі âіä êàòîëèöüêèõ îáðÿäіâ, çàêðèòòі öåðêîâ, âèëó÷åííі öåðêîâíèõ öіííîñòåé òà äçâîíіâ äëÿ ïîòðåá îáîðîíè.
Äèêòàòóðà (âіä ëàò. dictatura – «íåîáìåæåíà âëàäà») – íåîáìåæåíà íіÿêèìè
çàêîíàìè âëàäà ãðóïè ëþäåé, ùî áåçïîñåðåäíüî ñïèðàєòüñÿ íà ñèëó.
Äèíàñòіÿ – ðÿä ìîíàðõіâ ç îäíîãî é òîãî ñàìîãî ðîäó (ñіì’ї), ÿêі çìіíþþòü
îäèí îäíîãî íà òðîíі çà ïðàâîì ñïàäêóâàííÿ.
Çàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî – îäèí ç îñíîâíèõ іíñòèòóòіâ âèáîð÷îãî ïðàâà, ùî ïåðåäáà÷àє ó÷àñòü óñüîãî äîðîñëîãî íàñåëåííÿ ó âèáîðàõ áåç áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü.
Çàêîíîäàâ÷à âëàäà – îäíà іç òðüîõ ãіëîê єäèíîї, àëå ïîäіëåíîї ôóíêöіîíàëüíî äåðæàâíîї âëàäè, ñóòíіñòü ÿêîї ïîëÿãàє ó çäàòíîñòі äåðæàâè çäіéñíþâàòè ñâîþ âîëþ, âïëèâàòè íà äіÿëüíіñòü і ïîâåäіíêó ëþäåé òà їõ
îá’єäíàíü çà äîïîìîãîþ çàêîíіâ, ïðàâîâèõ àêòіâ, ðіøåíü, ùî їõ ïðèéìàþòü
ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè âëàäè.
Çàõіäíèêè – ïðåäñòàâíèêè îäíîãî ç íàïðÿìіâ ðîñіéñüêîї ãðîìàäñüêîї äóìêè
1840-õ ðîêіâ, ùî âèñòóïàëè çà ëіêâіäàöіþ êðіïàöòâà òà íåîáõіäíіñòü
ðîçâèòêó Ðîñії çà çàõіäíîєâðîïåéñüêèì çðàçêîì. Áіëüøіñòü çàõіäíèêіâ çà
ïîõîäæåííÿì áóëè äâîðÿíàìè – ïîìіùèêàìè, ó÷åíèìè òà ëіòåðàòîðàìè,
âèõіäöÿìè ç áàãàòîãî êóïåöòâà (íàïðèêëàä, І. Òóðãåíєâ, Â. Áîòêіí, Ò. Ãðàíîâñüêèé, Ñ. Ñîëîâéîâ òà іí.).
Åìàíñèïàöіÿ (ëàò. emancipatio) – çâіëüíåííÿ âіä çàëåæíîñòі, ñêàñóâàííÿ
ÿêèõîñü îáìåæåíü, çðіâíÿííÿ ó ïðàâàõ.
Іäåîëîãіÿ – ñèñòåìà ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ, ïðàâîâèõ, ìîðàëüíèõ, åñòåòè÷íèõ, ôіëîñîôñüêèõ і ðåëіãіéíèõ ïîãëÿäіâ, ùî âèðàæàþòü іíòåðåñè ïåâíèõ
ñîöіàëüíèõ ãðóï ñóñïіëüñòâà.
Іììіãðàöіÿ (âіä ëàò. immigratio – «âñåëÿþñÿ») – â’їçä іíîçåìöіâ ó êðàїíó
íà òðèâàëå àáî ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ.
Іìïðåñіîíіçì (âіä ôðàíö. impression – «âðàæåííÿ») – íàïðÿìîê ó ìèñòåöòâі, ùî âèíèê ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. Іìïðåñіîíіñòè ñòâåðäæóâàëè, ùî
õóäîæíèê ïîâèíåí âіäòâîðþâàòè ñâîї ïåðøі ïî÷óòòÿ, óÿâëåííÿ òîùî.
Â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі ïðåäñòàâíèêàìè іìïðåñіîíіçìó є Ê. Ìîíå,
Í. Ïіññàðî, À. Ñèñëåé, ó ñêóëüïòóðі – Î. Ðîäåí, ó ìóçèöі – Í. Äåáþññі,
Ì. Ðàâåëü, Ï. Äþêà.
Іíäóñòðіàëіçàöіÿ – ïðîöåñ ñòâîðåííÿ âåëèêîãî ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà â
óñіõ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñòâà êðàїíè.
Іíäóñòðіàëüíå (ïðîìèñëîâå) ñóñïіëüñòâî – ðіçíîâèä ðîçâèíóòîãî ñóñïіëüñòâà
іç öåíòðàëüíîþ ðîëëþ íàóêîâî-òåõíі÷íîї äіÿëüíîñòі, ìàøèííèì âèðîáíè224

öòâîì, ôàáðè÷íîþ îðãàíіçàöієþ òà äèñöèïëіíîþ ïðàöі, çàãàëüíîíàöіîíàëüíèì ðèíêîì і ñèñòåìîþ ãîñïîäàðñòâà. Ïðè ïåðåõîäі âіä òðàäèöіéíîãî
äî іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà ìàє ìіñöå ïðîöåñ äåìîêðàòèçàöії, âêëþ÷àþ÷è ïðîöåñ çìåíøåííÿ ñïàäêîâèõ ñîöіàëüíèõ ðîçáіæíîñòåé, ðóéíàöіþ
òðàäèöіéíèõ ñòàíîâèõ ïðèâіëåїâ і ієðàðõіé, ñòàíîâëåííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ
ïðàâ (þðèäè÷íèõ, ïîëіòè÷íèõ і ñîöіàëüíèõ).
Іíòåðâåíöіÿ – âòðó÷àííÿ îäíієї àáî êіëüêîõ äåðæàâ ó âíóòðіøíі ñïðàâè
іíøîї äåðæàâè àáî â її âіäíîñèíè ç òðåòіìè äåðæàâàìè. Іíòåðâåíöіÿ áóâàє
âîєííà, åêîíîìі÷íà òà äèïëîìàòè÷íà.
Іíòåðíàöіîíàë (âіä ëàò. interr – «ìіæ», natio – «íàðîä») – ìіæíàðîäíå òîâàðèñòâî ðîáіòíèêіâ, ïåðøà ìіæíàðîäíà îðãàíіçàöіÿ ïðîëåòàðіàòó, çàñíîâàíà
1864 ð. íà çáîðàõ áðèòàíñüêèõ і ôðàíöóçüêèõ ðîáіòíèêіâ ó Ñåíò-ÌàðòіíñÕîëë ó Ëîíäîíі.
Êàðòåëü (âіä іòàë. ñàrtellî – «óãîäà, «äîãîâіð», «îá’єäíàííÿ») – îäèí ç âèäіâ
ìîíîïîëіé, ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ ñîþçîì âëàñíèêіâ, çàñíîâàíèì íà óãîäі
ïðî âñòàíîâëåííÿ îáîâ’ÿçêîâèõ äëÿ âñіõ ó÷àñíèêіâ öіí íà òîâàðè, ïðî óìîâè
íàéìó ðîáіòíèêіâ, ïðî ðîçïîäіë ðàéîíіâ çáóòó òîâàðіâ, ïðî îáìіí ïàòåíòàìè
òîùî. Íàéáіëüøîãî ïîøèðåííÿ êàðòåëі íàáóëè â Íіìå÷÷èíі.
Êîëîíіÿ – òåðèòîðіÿ àáî êðàїíà, ÿêà ïіñëÿ її çàâîþâàííÿ âòðà÷àє ñâîþ íåçàëåæíіñòü, ïåðåáóâàє ïіä âëàäîþ ìåòðîïîëії.
Êîíêîðäàò (âіä ëàò. concordatum – «óãîäà») – óãîäà ìіæ Ïàïîþ Ðèìñüêèì
(ãëàâîþ êàòîëèöüêîї öåðêâè) і ïðåäñòàâíèêîì äåðæàâè ïðî ñòàíîâèùå òà
ïðèâіëåї êàòîëèöüêîї öåðêâè â ïåâíіé êðàїíі.
Êîíñåðâàòèçì (âіä ëàò. conservo – «çáåðіãàþ», «îõîðîíÿþ») – ïîëіòè÷íі
іäåîëîãіÿ òà ïðàêòèêà ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ, ùî îðієíòóþòüñÿ íà
çáåðåæåííÿ і ïіäòðèìàííÿ іñíóþ÷èõ ôîðì ñîöіàëüíîї ñòðóêòóðè, òðàäèöіéíèõ öіííîñòåé і ìîðàëüíî-ïðàâîâèõ çàñàä.
Êîíñòèòóöіéíà ìîíàðõіÿ – ôîðìà ïðàâëіííÿ â äåÿêèõ äåðæàâàõ, äå âëàäà
ìîíàðõà îáìåæåíà êîíñòèòóöієþ (çàêîíîäàâ÷і ôóíêöії ìàє ïàðëàìåíò, âèêîíàâ÷і – óðÿä).
Êîíñòèòóöіÿ (âіä ëàò. constitutio – «óñòðіé», «óñòàíîâëåííÿ») – îñíîâíèé
çàêîí äåðæàâè, ùî âèçíà÷àє äåðæàâíèé òà ñóñïіëüíèé óñòðіé, ïðèíöèïè òà
ïîðÿäîê óòâîðåííÿ îðãàíіâ âëàäè, âèáîð÷îї ñèñòåìè, îñíîâíèõ ïðàâ і
îáîâ’ÿçêіâ ãðîìàäÿí.
Êîíñóëüñòâî – ïåðіîä іñòîðії Ôðàíöії âіä äåðæàâíîãî ïåðåâîðîòó 18 áðþìåðà
(9 ëèñòîïàäà 1799), çäіéñíåíîãî Íàïîëåîíîì Áîíàïàðòîì, äî ïðîãîëîøåííÿ
éîãî іìïåðàòîðîì 18 òðàâíÿ 1804 ð. Ó ïåðіîä êîíñóëüñòâà âëàäà ôîðìàëüíî
íàëåæàëà òðüîì êîíñóëàì (Áîíàïàðòó, Äþêî, Ñіéєñó), ùî áóëè îáðàíі íà
10-ðі÷íèé òåðìіí, àëå ôàêòè÷íî âëàäà ïåðåáóâàëà â ðóêàõ Íàïîëåîíà.
Êîíôåäåðàöіÿ (âіä ëàò. confederatio – «ñîþç») – îá’єäíàííÿ äåðæàâ, ùî
çáåðіãàþòü ñâîþ íåçàëåæíіñòü òà îá’єäíóþòüñÿ òіëüêè çàðàäè êîîðäèíàöії
äіé ç ïåâíîþ ìåòîþ, ïåðåâàæíî – çîâíіøíüîïîëіòè÷íîþ àáî âîєííîþ. Ñâîї
çàâäàííÿ çäіéñíþє çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíèõ ïîñòіéíèõ îðãàíіâ, ó ÿêèõ
áåðóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè äåðæàâ, ùî âõîäÿòü äî êîíôåäåðàöії.
Êîíöåðí (âіä àíãë. concern) – îäíà ç ôîðì ìîíîïîëіñòè÷íèõ îá’єäíàíü, ùî
õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïàíóâàííÿì ãðóïè ìîíîïîëіñòіâ íàä áàãàòüìà ïіäïðèєìñòâàìè ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ ôіíàíñîâèõ çâ’ÿçêіâ, ïàòåíòíî-ëіöåíçіéíèõ
óãîä, äîãîâîðіâ ïðî ñïіëüíіñòü іíòåðåñіâ òîùî. Ïіäïðèєìñòâà, ùî âõîäÿòü
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äî êîíöåðíó, ôîðìàëüíî çáåðіãàþòü ñàìîñòіéíіñòü, àëå ôàêòè÷íî ïåðåáóâàþòü ïіä êîíòðîëåì ôіíàíñîâèõ êіë, ùî î÷îëþþòü êîíöåðí.
Ëåéáîðèñòè (âіä àíãë. labourists) – ÷ëåíè îäíієї ç äâîõ ïðàâëÿ÷èõ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé Âåëèêîї Áðèòàíії, ùî âèíèêëà â 1900 ð. ïіä íàçâîþ Êîìіòåò
ðîáіòíè÷îãî ïðåäñòàâíèöòâà ÿê ôåäåðàöіÿ ïðîôñïіëîê òà ñîöіàëіñòè÷íèõ
îðãàíіçàöіé.
Ëіáåðàëіçì (âіä ëàò. liberalis – «âіëüíèé») – іäåîëîãіÿ òà ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íà òå÷іÿ, ùî îá’єäíóє ïðèõèëüíèêіâ ïàðëàìåíòñüêîãî ëàäó òà ïåâíèõ
ñâîáîä, ïðîãîëîøóє ðіâíîïðàâ’ÿ ëþäåé і íàöіé òîùî. Íà âіäìіíó âіä іíøèõ
ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèõ ðóõіâ ëіáåðàëè ïðàãíóëè çàõèùàòè ñâîї іíòåðåñè íå
øëÿõîì çáðîéíîї áîðîòüáè, à øëÿõîì ðåôîðì, óãîä, êîìïðîìіñіâ.
Ìàíóôàêòóðà (âіä ëàò. manufactura, manus – «ðóêà», factura – «îáðîáіòîê», «âèãîòîâëåííÿ») – îäíà ç ðàííіõ ôîðì îðãàíіçàöії ïðîìèñëîâîñòі, çà
ÿêîї çáåðіãàєòüñÿ ðåìіñíè÷à òåõíіêà, àëå âèðîáíèöòâî âæå çàñíîâàíî íà
êîîïåðàöії é òåõíі÷íîìó ïîäіëі ïðàöі ñåðåä ðîáіòíèêіâ.
Ìàñîâà êóëüòóðà (ïîï-àðò) – öå êóëüòóðà, ùî çíàõîäèòü ïîïèò â îñíîâíіé
ìàñі íàñåëåííÿ áåçâіäíîñíî ïðèíàëåæíîñòі äî òієї ÷è іíøîї íàöії, äåðæàâè.
Íåçâàæàþ÷è íà ðåãіîíàëüíі àáî íàöіîíàëüíі îñîáëèâîñòі, ìàñîâà êóëüòóðà
є êîñìîïîëіòè÷íîþ.
Ìåíòàëіòåò (âіä ëàò. mental – «ñêëàä ðîçóìó», «ñâіòîñïðèéíÿòòÿ») – ñâîєðіäíèé ñòàí, ðіâåíü ðîçâèòêó і ñïðÿìîâàíîñòі іíäèâіäóàëüíîї òà ãðóïîâîї
ñâіäîìîñòі, çäàòíіñòü äî çàñâîєííÿ íîðì, æèòòєâèõ îðієíòàöіé, ñóñïіëüíèõ
öіííîñòåé òà àäàïòàöії äî óìîâ ñîöіàëüíîãî ñåðåäîâèùà, ìîæëèâîñòåé
âïëèâó íà íüîãî, âіäòâîðåííÿ ñóêóïíîãî äîñâіäó ïîïåðåäíіõ ïîêîëіíü.
Ìåòðîïîëіÿ – êðàїíà, ùî âîëîäіє êîëîíіÿìè.
Ìіëіòàðèçàöіÿ (âіä ëàò. militarі – «âîєííèé») – òåðìіí, ùî îçíà÷àє íàðîùóâàííÿ äåðæàâîþ ñâîєї âîєííîї ìîãóòíîñòі.
Ìîäåðíіçì (âіä ôðàíö. modernisme – «íîâіòíіé», «ñó÷àñíèé») – çàãàëüíå
îçíà÷åííÿ ðіçíèõ òå÷іé ó ëіòåðàòóðі, ìèñòåöòâі, ðåëіãії, ôіëîñîôії.
Íàðîäíèöòâî – іäåîëîãіÿ òà ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íà òå÷іÿ іíòåëіãåíöії â Ðîñії.
Íàðîäíèöòâî ïîєäíóâàëî іäåї óòîïі÷íîãî áà÷åííÿ ñâіòó ç âèìîãàìè ñåëÿíñòâà
çíèùèòè ïîìіùèöüêå çåìëåâîëîäіííÿ, êðіïîñíèöòâî. Ó íàðîäíèöòâі áóëî
äâі òå÷ії – ðåâîëþöіéíà (îðãàíіçàöіÿ ñåëÿíñüêîї ðåâîëþöії) òà ëіáåðàëüíà
(ìèðíі ôîðìè ïåðåõîäó äî ñîöіàëіçìó).
Ïàðëàìåíò (âіä ôðàíö. parlament, parlerr – «ãîâîðèòè») – âèáîðíèé (ïîâíіñòþ àáî ÷àñòêîâî) çàêîíîäàâ÷èé îðãàí (Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ôðàíöіÿ, Іòàëіÿ,
ßïîíіÿ òîùî).
Ïàðëàìåíòñüêà äåìîêðàòіÿ – ôîðìà äåìîêðàòії, çà ÿêîї óðÿä ïðèçíà÷àєòüñÿ
äåïóòàòàìè ïàðëàìåíòó íà ïðîòèâàãó ïðåçèäåíòñüêîìó ïðàâëіííþ. Ó ïàðëàìåíòñüêіé äåìîêðàòії çàêîíîäàâ÷èé îðãàí âëàäè äåëåãóє ñâîїõ ïðåäñòàâíèêіâ
ó âèêîíàâ÷і ìіíіñòåðñòâà òà çäіéñíþє íàãëÿä íàä íèìè. Ó äåÿêèõ ðіçíîâèäàõ öієї ñèñòåìè ïåðåäáà÷åíî äîâі÷íó àáî ñïàäêîâó ïîñàäó ãëàâè äåðæàâè,
÷èї ïîâíîâàæåííÿ âêðàé îáìåæåíі і ùî ìàє ïðåäñòàâíèöüêó àáî öåðåìîíіàëüíó
ðîëü. Çîêðåìà, ïàðëàìåíòñüêà äåìîêðàòіÿ ìîæå ïîєäíóâàòèñÿ ç ïàðëàìåíòàðíîþ ìîíàðõієþ. Ó öèõ âèïàäêàõ ãëàâà óðÿäó çàçâè÷àé íàçèâàєòüñÿ
ïðåì’єð-ìіíіñòðîì. Ðіçíîâèäîì ïàðëàìåíòñüêîї äåìîêðàòії є ïàðëàìåíòñüêà
ðåñïóáëіêà, äå ãëàâà äåðæàâè ïåðіîäè÷íî îáèðàєòüñÿ ïàðëàìåíòîì àáî
éîãî ôóíêöії âèêîíóє ãîëîâà óðÿäó.
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Ïàðëàìåíòñüêà ìîíàðõіÿ – òàêèé ïîðÿäîê ïðàâëіííÿ, çà ÿêîãî óðÿä íåñå
âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåä ïàðëàìåíòîì, à íå ïåðåä ìîíàðõîì.
Ïîäіë âëàäè – ïðèíöèïè ðîçìåæóâàííÿ ôóíêöіé ó єäèíіé ñèñòåìі äåðæàâíîї
âëàäè ç ïîäіëîì її íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó é ñóäîâó ãіëêè, ÿêі çäіéñíþþòü
ñâîї ïîâíîâàæåííÿ êîæíà ñàìîñòіéíî, âðіâíîâàæóþ÷è îäíà îäíó.
Ïîëіòè÷íà ñèñòåìà ñóñïіëüñòâà – ñóêóïíіñòü äåðæàâíèõ і íåäåðæàâíèõ
ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íèõ іíñòèòóòіâ, ÿêі çäіéñíþþòü âëàäó, óïðàâëіííÿ ñïðàâàìè ñóñïіëüñòâà, ðåãóëþâàííÿ ïîëіòè÷íèìè ïðîöåñàìè, âçàєìîâіäíîñèíàìè
ìіæ ñîöіàëüíèìè ãðóïàìè, íàöіÿìè, äåðæàâàìè òà çàáåçïå÷óþòü ïîëіòè÷íó
ñòàáіëüíіñòü і ïðîãðåñèâíèé ðîçâèòîê.
Ïðàâîâà äåðæàâà – òèï äåðæàâè, îñíîâíèìè îçíàêàìè ÿêîї є âåðõîâåíñòâî
ïðàâà òà çàêîíó, ïîäіë âëàäè, ïðàâîâèé çàõèñò îñîáè, þðèäè÷íà ðіâíіñòü
ãðîìàäÿíèíà é äåðæàâè.
Ïðåçèäåíò (âіä ëàò. praesidens – «òîé, õòî ñèäèòü ïîïåðåäó», «ãîëîâóє») –
ãëàâà äåðæàâè â ðÿäі êðàїí ç ðåñïóáëіêàíñüêîþ ôîðìîþ ïðàâëіííÿ.
Ïðèâіëåé (âіä ëàò. privilegium – «îñîáëèâèé çàêîí») – ïåðåâàãà, ïіëüãà,
ïðàâî, íàäàíі çàêîíîì îêðåìèì îñîáàì, ãðóïàì ëþäåé àáî ïåâíîìó ñòàíîâі.
Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò – çàìіíà ðó÷íîї ïðàöі ìàøèííîþ, ïåðåõіä âіä
ìàíóôàêòóðè äî ôàáðèêè.
Ïðîòåêòîðàò – ôîðìà êîëîíіàëüíîї çàëåæíîñòі, êîëè îäíà äåðæàâà (ïðîòåêòîð) áåðå íà ñåáå çäіéñíåííÿ çîâíіøíіõ çíîñèí іíøîї äåðæàâè, çàõèñò її
òåðèòîðії é ôàêòè÷íî ñòàâèòü ïіä ñâіé êîíòðîëü її âíóòðіøíі ñïðàâè ÷åðåç
ñâîãî ðåçèäåíòà.
Ïðîòåêöіîíіçì (âіä ëàò. protectio – «çàõèñò») – ÷àñòèíà äåðæàâíîї åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè, ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâàãè ñâîєї ïðîìèñëîâîñòі
íà âíóòðіøíüîìó ðèíêó ÷åðåç çàõèñò âіä іíîçåìíîї êîíêóðåíöії ñèñòåìîþ
ìèòíîї ïîëіòèêè, à òàêîæ çàîõî÷åííÿ åêñïîðòó ïðîìèñëîâèõ òîâàðіâ.
Ðàäèêàëè (âіä àíãë., ôðàíö. radical, ëàò. radix – «êîðіíü») – ïðèõèëüíèêè
êîðіííîãî, áåçóìîâíîãî âèðіøåííÿ áóäü-ÿêèõ ïèòàíü. Íàçâà ïðåäñòàâíèêіâ äåÿêèõ ïîëіòè÷íèõ òå÷іé ó êðàїíàõ ñâіòó.
Ðåàëіçì (âіä ëàò. realis – «ñóòòєâèé», «äіéñíèé») – ìåòîä õóäîæíüîãî ïіçíàííÿ, ïðàâäèâîãî çîáðàæåííÿ ó ìèñòåöòâі äіéñíîñòі. Ðåàëіçì ó ìèñòåöòâі
äîñÿãàє іñòèííîñòі âіäîáðàæåííÿ â õóäîæíіõ îáðàçàõ ÿâèù ïðèðîäè òà ñóñïіëüñòâà, âíóòðіøíüîãî ñâіòó ëþäèíè.
Ðåâîëþöіÿ (âіä ôðàíö. revolution – «ðîçãîðòàííÿ», «ïåðåâîðîò») – äîêîðіííà ÿêіñíà çìіíà â ðîçâèòêó ÿâèù ïðèðîäè, ñóñïіëüñòâà, ïіçíàííÿ.
Ðåñïóáëіêà (âіä ëàò. respublica – «ñóñïіëüíà ñïðàâà») – äåðæàâà, ó ÿêіé
îðãàíè âëàäè ôîðìóþòüñÿ çà ïðèíöèïîì âèáîðíîñòі їõ íàðîäîì; ôîðìà
äåðæàâíîãî óïðàâëіííÿ, çà ÿêîї âèùà âëàäà íàëåæèòü âèáîðíèì ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíàì, à ãëàâà äåðæàâè îáèðàєòüñÿ íàñåëåííÿì ÷è ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì. Ðîçðіçíÿþòü äâà îñíîâíèõ òèïè ðåñïóáëіêè – ïðåçèäåíòñüêó é ïàðëàìåíòñüêó.
Ðåñòàâðàöіÿ (âіä ëàò. restauratio – «âіäíîâëåííÿ») – âіäíîâëåííÿ ñòàðîãî,
ïîâàëåíîãî ðåâîëþöієþ ëàäó àáî äèíàñòії (ðåñòàâðàöіÿ Áóðáîíіâ ó Ôðàíöії), à òàêîæ іñòîðè÷íèé ïåðіîä ïàíóâàííÿ âіäíîâëåíèõ ðåæèìіâ.
Ðåôîðìà (âіä ëàò. reformo – «ïåðåòâîðþþ», «ïîëіïøóþ») – ïåðåòâîðåííÿ,
çìіíà, íîâîââåäåííÿ, ÿêå íå çíèùóє îñíîâè іñíóþ÷îї ñòðóêòóðè.
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Ðèñîðäæèìåíòî (âіä іòàë. Risorgimento – «Âіäðîäæåííÿ») – íàöіîíàëüíîâèçâîëüíèé ðóõ іòàëіéñüêîãî íàðîäó çà ëіêâіäàöіþ ðîçäðіáíåíîñòі, іíîçåìíîãî
(àâñòðіéñüêîãî) ãíîáëåííÿ òà ñòâîðåííÿ єäèíîї íàöіîíàëüíîї іòàëіéñüêîї
äåðæàâè.
Ðîÿëіñòè (âіä ôðàíö. royaliste) – òåðìіí, ùî îçíà÷àє ïðèáі÷íèêіâ êîðîëіâñüêîї
âëàäè. Ó áіëüø øèðîêîìó çíà÷åííі – ìîíàðõіñòè.
Ñèíäèêàò (âіä ôðàíö. syndicat – «ðàäà») – îäèí ç âèäіâ ìîíîïîëіé, îñîáëèâіñòþ ÿêîãî є óãîäà ïðî ñïіëüíèé çáóò òîâàðіâ. Ñèíäèêàò îáìåæóє òîðãîâåëüíó ñàìîñòіéíіñòü ïіäïðèєìñòâ, äèêòóþ÷è öіíè é óìîâè ïðîäàæó,
ïåðåòâîðþє òîðãîâöіâ íà ñâîїõ àãåíòіâ. Íàéáіëüø ïîøèðåíі – ó Íіìå÷÷èíі,
Ðîñії.
Ñëîâ’ÿíîôіëè – ïðåäñòàâíèêè îäíîãî ç íàïðÿìіâ ðîñіéñüêîї ãðîìàäñüêîї
äóìêè XIX ñò. Îáґðóíòîâóâàëè é ñòâåðäæóâàëè îñîáëèâèé øëÿõ іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó Ðîñії, ÿêèé ïðèíöèïîâî âіäðіçíÿâñÿ âіä çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. Ñàìîáóòíіñòü Ðîñії âáà÷àëè â ñåëÿíñüêіé îáùèíі òà ïðàâîñëàâ’ї ÿê єäèíîìó, ñïðàâæíüîìó õðèñòèÿíñòâі. Ïðåäñòàâíèêàìè áóëè
À. Õîì’ÿêîâ, áðàòè Êèðåєâñüêі, Þ. Ñàìàðіí, áðàòè Àêñàêîâè.
Ñîöіàëіçì (âіä ëàò. socialis – «ñóñïіëüíèé») – ó÷åííÿ ïðî ñóñïіëüñòâî, ó ÿêîìó
íåìàє åêñïëóàòàöії ëþäèíè ëþäèíîþ, ñîöіàëüíîãî ãíîáëåííÿ і óòâåðäæåíî
ñîöіàëüíó ðіâíіñòü; íàãàëüíà íàçâà ðіçíèõ ñîöіàëіñòè÷íèõ ó÷åíü.
Ñîöіàë-äåìîêðàòіÿ – çàãàëüíà íàçâà ñîöіàëіñòè÷íèõ ïàðòіé, ùî âèíèêëè â
äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. ó ðіçíèõ êðàїíàõ.
Ñòàíè – ñîöіàëüíî-ïðàâîâі ãðóïè, êîæíà ç ÿêèõ âèðіçíÿëàñÿ þðèäè÷íèì
ïîëîæåííÿì, ïåâíèìè ïðàâàìè é îáîâ’ÿçêàìè â ñóñïіëüñòâі. Ó ðîçâèíåíîìó âèãëÿäі ñòàíè õàðàêòåðèçóâàëèñÿ ñïàäêîâіñòþ, âіäíîñíîþ çàìêíóòіñòþ.
Ñòðàéê – êîëåêòèâíà âіäìîâà ðîáіòíèêіâ і ñëóæáîâöіâ âіä ïðàöі ç ïîäàííÿì ïіäïðèєìöÿì àáî óðÿäîâі åêîíîìі÷íèõ і ïîëіòè÷íèõ âèìîã.
Ñóôðàæèçì – ðóõ çà íàäàííÿ æіíêàì îäíàêîâèõ іç ÷îëîâіêàìè âèáîð÷èõ
ïðàâ, ùî çàðîäèâñÿ â Àíãëії íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò.
Òðåä-þíіîíè – íàçâà ïðîôñïіëîê ó Âåëèêіé Áðèòàíії.
Òðåñò (âіä àíãë. trust – «äîâіðà») – îäíà ç ôîðì ìîíîïîëії, çà ÿêîї âñі ïіäïðèєìñòâà, ùî îá’єäíóþòüñÿ, âòðà÷àþòü ñâîþ êîìåðöіéíó òà âèðîáíè÷ó
ñàìîñòіéíіñòü і ïіäêîðÿþòüñÿ єäèíîìó óïðàâëіííþ. Âëàñíèêè ïіäïðèєìñòâ, ùî óâіéøëè äî òðåñòó, ïîçáàâëÿþòüñÿ ìîæëèâîñòі ðîçïîðÿäæàòèñÿ
ïіäïðèєìñòâàìè áåçïîñåðåäíüî, ïåðåòâîðþþ÷èñü ç âëàñíèêіâ íà àêöіîíåðіâ òðåñòó â öіëîìó. Òðåñòè âèíèêëè ó ÑØÀ і íàáóëè òàì íàéáіëüøîãî
ïîøèðåííÿ.
Óíіòàðíèé (âіä ëàò. unitas – «єäíіñòü») – єäèíèé, ÿêèé ñòàíîâèòü єäèíå
öіëå; ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ, ùî íå ïåðåäáà÷àє íàÿâíîñòі â ñêëàäі äåðæàâè áóäü-ÿêèõ ôåäåðàòèâíèõ îäèíèöü (øòàòіâ, çåìåëü).
Óðÿä – âèùèé âèêîíàâ÷èé і ðîçïîðÿä÷èé îðãàí äåðæàâíîї âëàäè â êðàїíі,
ùî î÷îëþє, ÿê ïðàâèëî, ïðåì’єð-ìіíіñòð.
Óòîïіÿ – 1) ìðіÿ, âèãàäêà, õèìåðà; 2) òåðìіí, ùî âèíèê âіä íàçâè êíèæêè
Ò. Ìîðà «Óòîïіÿ», ó ÿêіé çìàëüîâóєòüñÿ æèòòÿ ñóñïіëüñòâà, äå íåìàє íåðіâíîñòі òà ïàíóє çàãàëüíå ùàñòÿ.
Ôàáіàíñòâî (âіä àíãë. Fabian Society) – áðèòàíñüêà îðãàíіçàöіÿ, çàñíîâàíà
ó 1864 ð. Îðãàíіçàòîðè òîâàðèñòâà íàçâàëè її çà іì’ÿì Ôàáіÿ Ìàêñèìà –
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ðèìñüêîãî äåðæàâíîãî äіÿ÷à III ñò. äî í. å., ùî äîñÿã óñïіõіâ ó áîðîòüáі ç
Ãàííіáàëîì çàâäÿêè ñâîїé ïîâіëüíіé, î÷іêóâàëüíіé òàêòèöі. Ôàáіàíöі –
ïðåäñòàâíèêè іíòåëіãåíöії, ïðèõèëüíèêè ìèðíèõ òà ïîñòóïîâèõ ïåðåòâîðåíü. Ó ìàéáóòíüîìó Ôàáіàíñüêå òîâàðèñòâî çëèëîñÿ ç êåðіâíèöòâîì Ëåéáîðèñòñüêîї ïàðòії òà іñíóâàëî âñåðåäèíі öієї ïàðòії íà çàñàäàõ ëіòåðàòóðíî-ïóáëіöèñòè÷íîї ãðóïè.
Ôàáðèêà – ïðîìèñëîâå ïіäïðèєìñòâî, çàñíîâàíå íà âèêîðèñòàííі ñèñòåìè
ìàøèí; ôîðìà âåëèêîãî ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà.
Ôåìіíіçì – ïðàãíåííÿ äî ðіâíîñòі æіíîê іç ÷îëîâіêàìè; ó âóçüêîìó ñåíñі –
æіíî÷èé ðóõ.
Ôåðìåðè – êàòåãîðіÿ ïіäïðèєìöіâ ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, öå – âëàñíèêè àáî îðåíäàðі çåìåëüíèõ óãіäü, ÿêі âåäóòü ñâîє ãîñïîäàðñòâî ñіìåéíèìè
çàñîáàìè àáî ç âèêîðèñòàííÿì íàéìàíîї ðîáî÷îї ñèëè.
Öåíçóðà (âіä ëàò. censura – «ñóâîðå ñóäæåííÿ», «âèìîãëèâà êðèòèêà») –
äåðæàâíèé íàãëÿä çà çìіñòîì äðóêîâàíèõ âèäàíü, òåàòðàëüíèõ âèñòàâ
òîùî.
Öèâіëіçàöіÿ (âіä ëàò. civilis – «ãðîìàäÿíñüêèé») – ôîðìà ñïіëüíîãî æèòòÿ
ëþäåé, ÿêіé ïðèòàìàííå âіäòâîðåííÿ âëàñíîї ìàòåðіàëüíîї òà ñîöіàëüíî
ïîëіòè÷íîї ñòðóêòóðè âіäíîñèí íà îñíîâі ïðіîðèòåòó âëàñòèâèõ їé äóõîâíèõ íîðì, öіííîñòåé òà іäåàëіâ.
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