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ñêëàäàєòüñÿ ç ï’ÿòè ðîçäіëіâ, ùî ðîçêðèâàþòü іñòîðіþ ñòà-
íîâëåííÿ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà òà íà áàãàòîìó ôàê-
òè÷íîìó é іëþñòðàòèâíîìó ìàòåðіàëі õàðàêòåðèçóþòü ðîç-
âèòîê êðàїí Єâðîïè, Àìåðèêè, Àçії, Àôðèêè. Іííîâàöіéíèé
ìåòîäè÷íèé àïàðàò äîçâîëÿє â÷èòåëåâі çàñòîñîâóâàòè ðіç-
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åôåêòèâíî îðãàíіçîâóâàòè ñàìîñòіéíó ðîáîòó ó÷íіâ.
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РОЗДІЛРОЗДІЛ 11 РОЗДІЛРОЗДІЛ 22 РОЗДІЛРОЗДІЛ 33 РОЗДІЛРОЗДІЛ 44

Øàíîâíі 
äåâ’ÿòèêëàñíèêè!

ДРОЗДІЛ 55

ìèíóëîìó íàâ÷àëüíîìó ðîöі âè îçíàéîìè-
ëèñÿ ç іñòîðієþ êðàїí ñâіòó â ðàííіé Íîâèé
÷àñ, ïî÷àòêîì îíîâëåííÿ єâðîïåéñüêîãî
ñóñïіëüñòâà ó äðóãіé ïîëîâèíі XVІІІ ñò.
Íàñòóïíèé ïåðіîä Íîâîї іñòîðії ç êіíöÿ

XVІІІ äî ïî÷àòêó ÕÕ ñò., ÿêèé âè âèâ÷àòèìåòå,
ñòàâ ÷àñîì äîêîðіííîãî ïåðåòâîðåííÿ ñòàðîãî ñâі-
òó, äîáîþ óòâåðäæåííÿ â ïåðåäîâèõ êðàїíàõ Єâðî-
ïè і ÑØÀ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà.

Іñòîðèêè çàçâè  ÷àé ïîâ’ÿçóþòü Íîâèé ÷àñ іç
óòâåðäæåííÿì áóðæóàçíèõ âіäíîñèí òà âіëüíîї
ðèíêîâîї åêîíîìіêè, ïî÷àòêîì ìîäåð íіçàöії єâðî-
ïåéñüêîãî ñóñïіëüñòâà íà ðåéêàõ íîâîãî, êàïіòà-
ëіñòè÷íîãî óñòðîþ. Öå áóâ ÷àñ øâèäêîãî é іíòåí-
ñèâíîãî ðîçâèòêó ñâіòîâîї öèâіëіçàöії, êîëè ìàòå-
ðіàëüíèé і äóõîâíèé ïðîãðåñ ëþäñòâà âèÿâëÿâñÿ
îñîáëèâî ÿñêðàâî, äîáà ñîöіàëüíèõ ðåâîëþöіé і
íàéâàæëèâіøèõ íàóêîâèõ âіäêðèòòіâ òà âèíàõî-
äіâ, ùî çìіíèëè æèòòÿ òà ïîáóò ëþäåé, ñòðіìêîãî
ðîçâèòêó çàõіäíèõ êðàїí і âîäíî÷àñ äîêîðіííîãî
ïåðåòâîðåííÿ ñõіäíîї öèâіëіçàöії. 

Çàâäàííÿ ïіäðó÷íèêà ïîëÿãàє â îçíàéîìëåííі
âàñ іç öèì ñêëàäíèì і íàïðî÷óä âàæëèâèì ïåðіîäîì
â іñòîðії ëþäñòâà, ôîðìóâàííі ðîçóìіííÿ ñîöіàëüíèõ,
ïîëіòè÷íèõ òà åêîíîìі÷íèõ ïîäіé, ùî âіäáóëèñÿ
íàïðèêіíöі XVIII – íà ïî÷àòêó ÕÕ   ñò. Äî  äàòêîâі
çàïèòàííÿ äî іëþñòðàòèâíèõ äæåðåë ïðèçíà÷åíі
äëÿ ñàìîñòіéíîãî ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ.

Ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà ñïðèÿòèìóòü âèõîâàí-
íþ ïîâàãè äî êóëüòóðíèõ і äóõîâíèõ íàäáàíü
ëþäñòâà, äî áîðîòüáè çà ñâîáîäó і íåçàëåæíіñòü,
ôîðìóâàòèìóòü êðèòè÷íå ñòàâëåííÿ äî ïðîÿâіâ
àíòèãóìàíіçìó.
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Ì³ñöå Íîâîãî ÷àñó â ³ñòîð³¿

Ç êóðñó âñåñâіòíüîї іñòîðії, ÿêèé âè âèâ÷à-
ëè ó 8-ìó êëàñі, ïðèãàäàéòå, â ÿêіé êðàїíі
ñâіòó â XVІІ ñò. ðîçïî÷àâñÿ ïðîìèñëîâèé
ïåðåâîðîò і ùî öüîìó ñïðèÿëî.

Ç êіíöÿ XVІІІ äî ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ëþäñòâî ïåðåæèëî
áàãàòî âàæëèâèõ ïîäіé, ÿêі äîêîðіííî çìіíèëè ïîëіòè÷íó
êàðòó ñâіòó, ñóñïіëüíі âіäíîñèíè âñåðåäèíі îêðåìèõ êðàїí,
ñïðèÿëè ïîÿâі íîâèõ іäåîëîãі÷íèõ òà êóëüòóðíèõ òå÷іé,
øâèäêîìó åêîíîìі÷íîìó çðîñòàííþ, ÿêå ïðèâåëî äî óòâåð-
äæåííÿ â ïåðåäîâèõ êðàїíàõ Єâðîïè і ÑØÀ іíäóñòðіàëü-
íîãî ñóñïіëüñòâà.

Ïîíÿòòÿ «іíäóñòðіàëüíå ñóñïіëüñòâî» ïîâ’ÿçàíå íàñàì-
ïåðåä ç ïåðåâàæàííÿì ó ãîñïîäàðñòâі áóäü-ÿêîї êðàїíè
іíäóñòðії, òîáòî ïðîìèñëîâîñòі, òîäі ÿê ó ïîïåðåäíі ÷àñè
ïðîâіäíîþ ãàëóççþ åêîíîìіêè áóëî ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî.
Óïðîäîâæ òèñÿ÷îëіòü çåìëÿ çàëèøàëàñü єäèíèì äæåðå-
ëîì іñíóâàííÿ ëþäèíè, à íàòóðàëüíå ãîñïîäàðñòâî é ïðè-
ìіòèâíà òåõíіêà çóìîâëþâàëè âêðàé ìàëі ìîæëèâîñòі äëÿ
çàäîâîëåííÿ її ìàòåðіàëüíèõ ïîòðåá. Çà ÷àñіâ Ñåðåäíüîâі÷-
÷ÿ âëàñíіñòü íà çåìëþ âçàãàëі ñòàëà ìîíîïîëієþ ïðèâіëå-
éîâàíèõ ñòàíіâ – äâîðÿí і äóõіâíèöòâà, à ñåëÿíè çà êîðèñ-
òóâàííÿ íàäіëàìè áóëè çìóøåíі âèêîíóâàòè ÷èñëåííі
ïîâèííîñòі. Íà âàðòі ìîíîïîëüíîї âëàñíîñòі íà çåìëþ òà
іíøèõ ïðèâіëåїâ äâîðÿíñòâà ñòîÿëà àáñîëþòíà ìîíàðõіÿ.

Пригадайте основні ознаки абсолютної монархії та країни, у яких
вона панувала у XVІІІ ст.

Ïðîòå ç ïîñòóïîâèì ðîçâèòêîì ïðîìèñëîâîñòі – ñïî÷àò-
êó ðåìіñíè÷îãî, ìàíóôàêòóðíîãî, à çãîäîì і ôàáðè÷íîãî
âèðîáíèöòâà – çåìëÿ âòðà÷àëà ñâîє çíà÷åííÿ єäèíîãî

ÂÂñòóï
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ВСТУП
äæåðåëà äîáðîáóòó і çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá
íàñåëåííÿ. Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò –
ïåðåõіä âіä ìàíóôàêòóðè äî ôàáðèêè,
âèêîðèñòàííÿ íîâèõ òåõíîëîãіé і äæå-
ðåë åíåðãії – çíà÷íî ïіäâèùèâ ïðîäóê-
òèâíіñòü ïðàöі, ñïðèÿâ ñòðіìêîìó çðî-
ñòàííþ âèðîáíèöòâà ìàòåðіàëüíèõ áëàã,
ïðî ÿêå ëþäñòâî ðàíіøå íå ìîãëî íàâіòü
і ìðіÿòè. Ïðîìèñëîâіñòü ïîñëіäîâíî
çàéìàëà ïðîâіäíå ìіñöå â ãîñïîäàðñòâі
êðàїí, і äâîðÿíè-çåìëåâëàñíèêè âòðà÷à-
ëè ñâіé åêîíîìі÷íèé, à ç íèì і ñóñïіëü-

íèé âïëèâ. Íàòîìіñòü ìіöíіëà ìîëîäà áóðæóà-
çіÿ    – âëàñíèêè ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ, áàí  êіâ,
òðàíñïîðòíèõ êîìïàíіé.

Öèõ ïіäïðèєìöіâ äåäàëі áіëüøå îáóðþâàëî ïðè-
âіëåéîâàíå ñòàíîâèùå äâîðÿíñòâà, éîãî ìîíîïîëіÿ
íà âëàäó. Âîíè äîìàãàëèñÿ ñêàñóâàííÿ ïîäіëó ñó -
ñïіëüñòâà íà ñòàíè, âñòàíîâëåííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî
ðіâíîïðàâ’ÿ, çíèùåííÿ àáñîëþòèçìó і ñêëèêàííÿ
íàðîäíèõ ïðåäñòàâíèöüêèõ óñòàíîâ – ïàðëàìåí-
òіâ. Ó öüîìó ïðàãíåííі áóðæóàçіþ ïіäòðèìóâàëè
íàðîäíі íèçè, ùî ñïîäіâàëèñÿ íà ïîëåãøåííÿ ñâîãî
ìàòåðіàëüíîãî òà ïðàâîâîãî ñòàíîâèùà, à òàêîæ і
äàëåêîãëÿäíі ïðåäñòàâíèêè äâîðÿíñüêîї âåðõіâêè.
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ВСТУП 
Пригадайте назви представницьких органів влади в країнах Європи в ранній Новий
час.

Ïðîòå íі áіëüøіñòü äâîðÿí, íі єâðîïåéñüêі ñàìîäåðæöі íå çáèðàëèñü
äîáðîâіëüíî âіäìîâëÿòèñÿ âіä ñâîїõ ïðèâіëåїâ і âëàäè. Âîíè òâåðäî ñòîÿëè
íà ñòîðîæі ôåîäàëüíî-àáñîëþòèñòñüêèõ ïîðÿäêіâ, æîðñòîêî ïåðåñëі-
äóþ÷è áóäü-ÿêі ïðîÿâè âіëüíîãî ìèñëåííÿ òà ñïðîáè ïðîâåäåííÿ ðåôîðì.
Ñàìå öå ñïîíóêàëî áóðæóàçіþ âçÿòèñÿ çà çáðîþ і ïîâåñòè çà ñîáîþ ïðè-
ãíîáëåíі ìàñè. Íàïðèêіíöі XVIII – ó ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. â Єâðîïі
ïðîêîòèëàñÿ õâèëÿ áóðæóàçíèõ ðåâîëþöіé, ÿêі çàâäàëè íèùіâíîãî óäàðó
ïî àáñîëþòèçìó і âіäæèëèì ôåîäàëüíèì ïîðÿäêàì. Íàáóëè ïîøèðåííÿ
ðіçíі ôîðìè ïàðëàìåíòñüêîї äåìîêðàòії – ôîðìè äåìîêðàòії, çà ÿêîї
âèêîíàâ÷à âëàäà ïðèçíà÷àєòüñÿ ïàðëàìåíòîì і є ïіäêîíòðîëüíà éîìó.

Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà òðèâàâ ïîíàä ïіâòî-
ðà ñòîëіòòÿ. Éîãî ïðîãðåñèâíіñòü ïîëÿãàëà ó çíèùåííі àáñîëþòèçìó і
ñòàíîâîãî ïîäіëó ëþäåé, óòâåðäæåííі ãðîìàäÿíñüêîãî ðіâíîïðàâ’ÿ і äå  ìî-
êðàòії â ïîëіòè÷íîìó æèòòі; ïîñòóïîâîìó îáìåæåííі ñîöіàëüíîї íåðіâíîñòі.
Íàéáіëüøèì äîñÿãíåííÿì Íîâîãî ÷àñó ñòàëî ïðîãîëîøåííÿ і çäіéñíåííÿ
îñíîâíèõ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè. 

Як ви гадаєте, чому саме проголошення і здійснення основних прав і свобод людини
вважається найбільшим досягненням Нового часу?

Ó ÕІÕ ñò. ó áàãàòüîõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâàõ âіäáóëèñÿ äîêîðіííі åêî-
íîìі÷íі çðóøåííÿ, çìіíèâñÿ ñîöіàëüíèé і ïîëіòè÷íèé óñòðіé. Öі ïåðå-
òâîðåííÿ ïåðåâàæíî ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ðåâîëþöіÿìè і ãðîìàäÿíñüêèìè
âіéíàìè, і ëèøå â îêðåìèõ âèïàäêàõ íåîáõіäíі, äàâíî íàçðіëі çìіíè
çäіéñíþâàëèñÿ øëÿõîì ïîñòóïîâèõ і îáåðåæíèõ ðåôîðì. Іñòîðіÿ Єâðîïè
òà Àìåðèêè öüîãî ÷àñó íàñè÷åíà ðåâîëþöіÿìè і êîíòððåâîëþöіÿìè,
ðåôîðìàìè і êîíòððåôîðìàìè. Çìіíþâàëèñÿ òàêîæ æèòòÿ і äîëÿ êðàїí
òà íàðîäіâ Àçії і Àôðèêè.

Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò і ðîçâèòîê ðèíêîâîї åêîíîìіêè ïîñòóïîâî
çìіíþ âàëè ñîöіàëüíó ñòðóêòóðó ñóñïіëüñòâà. Ïðîâіäíèìè âåðñòâàìè
ðîçâè íóòèõ êðàїí ñòàþòü ïіäïðèєìöі-êàïіòàëіñòè і íàéìàíі ðîáіòíèêè,
ëіäåðè ÿêèõ  ôîðìóþòü íîâі іäåîëîãі÷íі òåîðії, çîêðåìà ëіáåðàëüíі, êîí-
ñåðâàòèâíі òà ñîöіàëіñòè÷íі. Àëå â áіëüøîñòі äåðæàâ ñâіòó ïðîäîâæóâàëà
іñíóâàòè áàãàòîóêëàäíà åêîíîìіêà, äå êàïіòàëіñòè÷íі âіäíîñèíè íå áóëè
ïàíіâíèìè òà çáåðіãàëàñÿ ñòàðà ñòðóêòóðà ñóñïіëüñòâà.

Óñі öі ïðîöåñè íåìèíó÷å çìіíþâàëè ñâіòîãëÿä ëþäèíè. Íà âіäìіíó âіä
ïîïåðåäíèêіâ, ÿêі áóëè ïåðåêîíàíі â íåïîðóøíîñòі ñâіòó, ó ÿêîìó æèëè,
ëþäè Íîâîãî ÷àñó ñòàëè çíà÷íî ðіøó÷іøèìè і áóëè âïåâíåíі, ùî ïðèðîäó
і ñóñïіëüñòâî íå òіëüêè ìîæëèâî, àëå é ñëіä çìіíþâàòè. Çìіíèëîñÿ ñòàâ-
ëåííÿ äî äåðæàâè, ùî âòðàòèëà ñâіé áîæåñòâåííèé îðåîë. Òåïåð ïðè-
çíà÷åííÿ âëàäè âáà÷àëîñÿ â çàõèñòі ïðèðîäíèõ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè,
âèçíàâàëàñÿ íåîáõіäíіñòü çàìіíè äåðæàâíîãî óñòðîþ ó âèïàäêó íåâèêî-
íàííÿ âëàäîþ ñâîїõ îáîâ’ÿçêіâ ïåðåä ñóñïіëüñòâîì. «Íîâà» ëþäèíà áóëà
ìîáіëüíіøîþ і øâèäøå ïðèñòîñîâóâàëàñÿ äî çìіí â îòî÷óþ÷îìó æèòòі.
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ВСТУП
Ó Íîâèé ÷àñ âіäáóâàєòüñÿ êîëîíіàëü-

íå çàõîïëåííÿ êðàїí Ñõîäó ðîçâèíóòè-
ìè äåðæàâàìè Єâðîïè, ÿêå ïðèçâîäèòü
äî òåðèòîðіàëüíîãî ïîäіëó ñâіòó, ñòâî-
ðåííÿ êîëîíіàëüíèõ іìïåðіé, à äàëі äî
áîðîòüáè çà їõ ïåðåäіë. Îêðåìі äåðæàâè,
çîêðåìà Íіìå÷÷èíà, ÿêіé äіñòàëîñü  ìàëî
êîëîíіé, ïî÷èíàþòü áîðîòüáó ç іíøèìè
êðàїíàìè çà çáіëüøåííÿ ñâîїõ âîëîäіíü.
Öå ñòàє îäíієþ ç ïðè÷èí Ïåðøîї ñâіòîâîї
âіéíè. Ó òîé æå ÷àñ ó ñàìèõ êðàїíàõ
Ñõîäó ðîçïî÷èíàєòüñÿ íàöіîíàëüíî-âèç-
âîëüíèé ðóõ, ÿêèé ïîñòóïîâî ïðèâåäå öі
êðàїíè äî çâіëüíåííÿ âіä êîëîíіàëüíîї
çàëåæíîñòі. 

ÕІÕ – ïî÷àòîê ÕÕ ñò. áóëè ïåðіîäîì âàæëèâèõ íàóêîâèõ âіäêðèòòіâ
òà òåõíі÷íèõ âèíàõîäіâ, ÿêі êàðäèíàëüíî çìіíèëè ÿêіñòü æèòòÿ ëþäåé ó
ïåðåäîâèõ êðàїíàõ Єâðîïè òà Àìåðèêè. Ç’ÿâèëèñü íîâі çàñîáè çâ’ÿçêó,
íîâі âèäè òðàíñïîðòó, îïàëåííÿ, ìåõàíіçìè, ùî ïîëåãøóâàëè äîìàøíþ
ïðàöþ, òà áàãàòî іíøîãî. Çìіíèâñÿ çîâíіøíіé âèãëÿä ìіñò, â åêîíîìі÷íî
ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ áóëè ïîáóäîâàíі ãàðíі äîðîãè, ìîñòè, õìàðî÷îñè.
Àêòèâíî âіäáóâàâñÿ ïðîöåñ óðáàíіçàöії – çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі æèòåëіâ
ìіñò çà ðàõóíîê ìіãðàöії ëþäåé іç ñіëüñüêîї ìіñöåâîñòі.

Çìіíþâàëàñü і ñèñòåìà îñâіòè: êðіì óíіâåðñèòåòіâ áóëè ñòâîðåíі é ñïå-
öіàëіçîâàíі âèùі íàâ÷àëüíі çàêëàäè, çîêðåìà òåõíі÷íі òà ïåäàãîãі÷íі.
Ó   êóëüòóðíіé ñôåðі òåæ âіäáóëèñÿ çíà÷íі çðóøåííÿ: ç’ÿâèâñÿ íîâèé âèä
ìèñòåöòâà – êіíåìàòîãðàô, ÿêèé øâèäêî çàâîþâàâ ìіëüéîíè ïðèõèëüíè-
êіâ ó âñüîìó ñâіòі.

Ðîçâèâàëèñü òà âèäîçìіíþâàëèñü íîâі íàïðÿìêè â ëіòåðàòóðі òà æèâî-
ïèñі. Ðîçøèðèâñÿ òà ïðèñêîðèâñÿ îáìіí êóëüòóðíèìè çäîáóòêàìè ìіæ
ðіçíèìè ðåãіîíàìè ñâіòó.

Ïîñòóïîâî çìіíþâàëàñü ðîëü æіíêè â ñóñïіëüíîìó æèòòі: âîíà âèéøëà
çà ìåæі âèêëþ÷íîãî âåäåííÿ äîìîãîñïîäàðñòâà òà âèõîâàííÿ äіòåé, ïî÷à-
ëà ïðàöþâàòè íà ïіäïðèєìñòâàõ, îòðèìóâàòè îñâіòó, çàéìàòèñü ãðîìàä-
ñüêèìè ñïðàâàìè. Æіíî÷і îðãàíіçàöії ðîçïî÷àëè áîðîòüáó çà ðіâíі ç
÷îëîâіêàìè åêîíîìі÷íі òà ïîëіòè÷íі ïðàâà.

1. Âèçíà÷òå ïðè÷èíè áóðæóàçíèõ ðåâîëþöіé êіíöÿ XVІІІ  – ïåðøîї ïîëîâèíè
ÕІÕ ñò.

2. Ïîÿñíіòü ïîíÿòòÿ «іíäóñòðіàëüíå ñóñïіëüñòâî» òà «ïðîìèñëîâèé ïå  ðå  âîðîò».
3. Ñõàðàêòåðèçóéòå íîâі ñóñïіëüíі âåðñòâè, ùî âèíèêëè â ÕІÕ ñò.
4. ßê ó ÕІÕ ñò. çìіíèëîñÿ ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî äåðæàâè?
5. ßê çìіíèâñÿ  ïîáóò ëþäåé çàâäÿêè òåõíі÷íèì âèíàõîäàì?
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Конституційна монархія – форма правління, за якої влада
монарха обмежена конституцією.
«Праві» і «ліві» – поділ політичних течій, який походить з 
післяреволюційного (1789 р.) французького парламенту, де 
прихильники конституційної монархії розташувалися у правій 
частині залу, тоді як якобінці, що наполягали на  революційних 
перетвореннях, – у лівій. Відтоді правими (або консерватора-
ми, реакціонерами) прийнято вважати прихильників збере-
ження існуючого ладу, а лівими – тих, хто виступає за необ-
хідність радикальних змін.
Революційний терор –  політика залякування опозиціонерів, 
до якої часто вдаються в умовах насильницького повалення 
існуючого ладу, а також часом конституційно обране керівни-
цтво держави з метою утриматися при владі. Виявляється у 
фізичному знищенні або ув’язненні основних опонентів режи-
му (у тому числі всередині власного політичного угрупован-
ня), представників опозиційних сил, жорстокому придушенні 
найменшого опору з боку населення тощо.
Термідоріанці – після перемоги революції у Франції 1792 р. 
в країні було запроваджено революційний календар, що 
складався з 12 місяців та п’яти додаткових днів. Виходячи 
із цього календаря, учасників державного перевороту, що 
відбувся 9 термідора («місяця спеки») ІІ року республіки 
(або 27/28 липня 1794 р.), поклавши край якобінській дикта-
турі, прийнято називати термідоріанцями.

ª  âðîïà ï³ä ÷àñ 
Ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿ 
òà íàïîëåîí³âñüêèõ âîºí

Найважливіші 
терміни 
та поняття 
розділу:
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Âåëèêà ôðàíöóçüêà ðåâîëþö³ÿ ê³íöÿ 
XVIII ñò.

Ïðèãàäàéòå îñíîâíі іäåàëè Ïðîñâіòíèöòâà òà íàéâè-
äàòíіøèõ ôðàíöóçüêèõ ïðîñâіòíèêіâ.

Êðèçà «ñòàðîãî ïîðÿäêó ó Ôðàíöії. Ó XVIII ñò. ôðàíöóçüêèé àáñî-
ëþòèçì, ùî çà ÷àñіâ Ëþäîâіêà XIV çäàâàâñÿ íåçäîëàííîþ òâåðäèíåþ,
âñòóïèâ ó ïåðіîä çàíåïàäó і ñàìîðóéíàöії. Ãîëîâíå ïðèçíà÷åííÿ ñâîєї
âëàäè ñïàäêîєìåöü «êîðîëÿ-ñîíöÿ», éîãî ïðàâíóê Ëþäîâіê XV (1715–
1774) âáà÷àâ ëèøå â çàäîâîëåííі âëàñíèõ ïîòðåá. Êîðîëÿ àáñîëþòíî íå
öіêàâèëî, çâіäêіëÿ áåðóòüñÿ ãðîøі íà ùîäåííі áàëè é ðîçâàãè ó Âåðñàëі,
íà óòðèìàííÿ 4 òèñ. ïðåäñòàâíèêіâ ïðèäâîðíîї àðèñòîêðàòії. Âіí ëèøå
ïðîìîâëÿâ: «ïіñëÿ íàñ õî÷ ïîòîï» òà «íà ìіé âіê âèñòà÷èòü».

Поясніть, що мав на увазі король, коли говорив: «після нас хоч потоп».

Ïіä ñòàòü çëî÷èííîìó âåäåííþ ñïðàâ óñåðåäèíі äåðæàâè áóëà і çîâíіø-
íÿ ïîëіòèêà íåîáìåæåíîї ìîíàðõії. Ôðàíöіÿ ïðîäîâæóâàëà âåñòè íåñêіí-
÷åííі âіéíè, íåïîòðіáíі íі íàðîäó, íі äåðæàâі. Âîíè ëèøå ïіäðèâàëè її
åêîíîìіêó òà çáіëüøóâàëè äåðæàâíèé áîðã.

Âåëè÷åçíå íåâäîâîëåííÿ íàñåëåííÿ êðàїíè âèêëèêàëè ãðîìàäÿíñüêà
íåðіâíіñòü і ñòàíîâèé ïîäіë ôðàíöóçüêîãî ñóñïіëüñòâà. Ïðèâіëåéîâàíі 

§1–2

1.
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ñòàíè – äóõіâíèöòâî і äâîðÿíñòâî –
áóëè çâіëüíåíі âіä ñïëàòè ïîäàòêіâ і
ìîãëè çàéìàòè âèùі ïîñàäè â äåðæàâі.
Ó òîé æå ÷àñ óñі іíøі – òðåòіé ñòàí (ùî
ñòàíîâèâ 96 % óñüîãî íàñåëåííÿ) –
áóëè àáñîëþòíî áåçïðàâíèìè. À äî
öüîãî ñòàíó íàëåæàëè íå òіëüêè ñåëÿíè
é ðåìіñíèêè, àëå é áàãàòі êóïöі, áàí-
êіðè і âëàñíèêè ìàíóôàêòóð. Çàìîæ-
íі áóðæóà, ÿêі âîëîäіëè íåàáèÿêèìè
ñòàòêàìè, ñïðàâåäëèâî îáóðþâàëèñü
òèì, ùî â ñóñïіëüñòâі їõ ââàæàëè
ëþäüìè íèæ÷îãî ґàòóíêó.

Чому заможні буржуа, які були значно ба-
гатшими за багатьох дворян, належали до
третього стану разом з бідними ремісни-
ками й селянами?

Ïîñòóïîâî çàíåïàäàëà åêîíîìіêà êðàїíè. Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Ôðàí-
öії ïðàêòè÷íî íå ðîçâèâàëîñü, áî çåìëÿ, ÿê і ðàíіøå, çàëèøàëàñü âëàñ-
íіñòþ äâîðÿí і öåðêâè, à ñåëÿíè áóëè її áåçïðàâíèìè êîðèñòóâà÷àìè. Çà
äðіáíі êëàïòèêè ðіëëі âîíè áóëè çìóøåíі âіäáóâàòè ÷èñëåííі ôåîäàëüíі
ïîâèííîñòі, ïëàòèòè öåðêîâíó äåñÿòèíó òà ÷èìàëі äåðæàâíі ïîäàòêè, ùî
àæ íіÿê íå ñïîíóêàëî їõ äî áіëüø ïðîäóêòèâíîї òà åôåêòèâíîї ïðàöі.
Ó   ïіäñóìêó ñåëî ëåäâå ìîãëî ïðîãîäóâàòè íàñåëåííÿ ìіñò, à ïіñëÿ ðåãó-
ëÿðíèõ, ìàéæå ùîðі÷íèõ íåäîðîäіâ öіëі ïðîâіíöії, à òî é óñþ êðàїíó
îõîïëþâàâ ãîëîä. 

Õî÷à Ôðàíöіÿ çàëèøàëàñü ïåðåâàæíî àãðàðíîþ êðàїíîþ, â її åêîíîìі-
öі äåäàëі áіëüøó ðîëü âіäіãðàâàëà  ïðîìèñëîâіñòü. Çðîñòàëà êіëüêіñòü
âåëèêèõ öåíòðàëіçîâàíèõ ìàíóôàêòóð, íà ÿêèõ ïîäåêóäè ïî÷àëè çàñòî-
ñîâóâàòèñÿ ìàøèíè. Ïðèñêîðþâàëîñÿ ôîðìóâàííÿ íàöіîíàëüíîãî ðèí-
êó, ðîçâèâàëàñÿ âíóòðіøíÿ і çîâíіøíÿ òîðãіâëÿ. Ïðîòå ïîäàëüøîìó ðîç-
âèòêó ïðîìèñëîâîñòі é òîðãіâëі ïåðåøêîäæàëè àáñîëþòèçì, ñòàíîâèé
ïîäіë ñóñïіëüñòâà òà іíøі çàëèøêè ôåîäàëіçìó: âіäñóòíіñòü єäèíîї ñèñòåìè
ìіð і âàãè òà âíóòðіøíі ìèòà.

Ïåðåäóìîâè і ïðè÷èíè ðåâîëþöії. Êîðîëü і ïðèâіëåéîâàíі ñòàíè 
÷èíèëè îïіð áóäü-ÿêèì ñïðîáàì ðåôîðìóâàòè ñèñòåìó âëàäè, ìіöíî
òðèìàëèñÿ çà ñâîє ñòàíîâèùå і ñïàäêîâі ïðàâà. Ïðîòå íàïðèêіíöі
XVІІІ ñò. ïðîòè àáñîëþòèçìó ó Ôðàíöії ïіäíіìàєòüñÿ ìîãóòíÿ õâèëÿ
îïîçèöії. Її î÷îëèëà áàãàòà áóðæóàçіÿ – ïðîìèñëîâöі, òîðãîâöі é
ôіíàíñèñòè. Öþ îïîçèöіþ ïіäòðèìóâàëè íàðîäíі íèçè, ÿêі ïîòåðïàëè
âіä ãîëîäó, áåçðîáіòòÿ, ïîñòіéíèõ íåñòàòêіâ. Äî íåї áóëà ãîòîâà ïðè-
єäíàòèñü і íåçíà÷íà ÷àñòèíà äâîðÿí, ùî çàéìàëèñÿ ïіäïðèєìíèöòâîì
òà ìàëè íàìіð ïіäòðèìàòè òðåòіé ñòàí ó áîðîòüáі çà ãðîìàäÿíñüêå
ðіâíîïðàâ’ÿ.

2.



11

ДДРОЗДІЛ 

Ëіäåðè áóðæóàçíîї îïîçèöії áóëè îçáðîєíі â÷åííÿì çíàìåíèòîї ïëåÿäè
ôðàíöóçüêèõ ïðîñâіòíèêіâ і, ÿê íàñëіäîê, áóëè ïåðåêîíàíі â íåîáõіäíîñòі
îáìåæåííÿ âëàäè ìîíàðõà êîíñòèòóöієþ, ñêàñóâàííÿ ñòàíîâîї ñèñòåìè é
ñïàäêîâèõ ïðèâіëåїâ äâîðÿíñòâà, ãàðàíòóâàííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè.
Äåõòî ç íèõ íàâіòü ìðіÿâ ïðî äåìîêðàòè÷íó ðåñïóáëіêó.

Чи мала вплив ідеологія Просвітництва на передових мислителів України  того часу? 

Íàïðèêіíöі XVIII ñò. ïåâíі ñïîäіâàííÿ ïîêëàäàëèñÿ íà ìîëîäîãî
êîðîëÿ Ëþäîâіêà XVI, ùî âñòóïèâ íà ïðåñòîë ïіñëÿ ñìåðòі äіäà â 1774  ð.
Çíàþ÷è ïðî âàæêèé ôіíàíñîâèé ñòàí êðàїíè, êîðîëü âіäïðàâèâ ó âіä-
ñòàâêó ñòàðèõ óðÿäîâöіâ і ïðèçíà÷èâ ìіíі-
ñòðîì ôіíàíñіâ òàëàíîâèòîãî åêîíîìіñòà
Æàêà Òþðãî. Ïðîòÿãîì äâîõ ðîêіâ Òþðãî
ïðîâіâ äåÿêі î÷іêóâàíі ó Ôðàíöії ðåôîðìè:
ñêàñóâàâ âíóòðіøíі ìèòà, öåõîâі ïðèâіëåї â
ìіñòàõ, ìîíîïîëіþ äåðæàâè íà ïðîäàæ õëі-
áà, àëå éîãî ñïðîáà îáìåæèòè âèòðàòè êîðî-
ëіâñüêîãî äâîðó çóñòðіëà ëþòèé îïіð ïðè -
äâîð   íîãî îòî÷åííÿ íà ÷îëі ç êîðîëåâîþ
Ìàðієþ Àíòóàíåòòîþ. Äî òîãî æ ðіçêî ïіä-
ñêî÷èëè öіíè íà õëіá, ùî âèêëèêàëî áóðõ-
ëèâі ïðîòåñòè íàñåëåííÿ. Òþðãî áóâ âіä-
ïðàâëåíèé ó âіäñòàâêó.

Ñèòóàöіÿ â êðàїíі òèì ÷àñîì ïðîäîâæóâàëà
óñêëàäíþâàòèñü. Ó äðóãіé ïîëîâèíі 80-õ ðî  êіâ
XVIII ñò. Ôðàíöіþ îõîïèëà âàæêà åêîíîìі÷-
íà êðèçà, âèêëèêàíà íàïëèâîì äåøåâèõ
àíãëіéñüêèõ òîâàðіâ. Äåñÿòêè ìàíóôàêòóð
çáàíêðóòіëè, à їõ ïðàöіâíèêè çàëèøèëèñÿ
áåç ðîáîòè. Äåêіëüêà ðîêіâ ïîñïіëü êðàїíà
ïåðåæèâàëà íåâðîæàї, ó íіé øèðèâñÿ ãîëîä, à òèì ÷àñîì ÷èíîâíèêè
íàæèâàëèñÿ íà áіäóâàííÿõ íàðîäó, ïðîäàþ÷è õëіá óòðèäîðîãà. ×åðåç
âåëè÷åçíèé äåðæàâíèé áîðã Ôðàíöіÿ îïèíèëàñÿ íà ìåæі áàíêðóòñòâà.
Êîðîëü íå ìàâ ÷èì ïëàòèòè ñëóæáîâöÿì, àðìії, à áàíêіðè âіäìîâëÿëèñÿ
äàâàòè íîâі ïîçèêè áåç ñåðéîçíèõ ãàðàíòіé.

Ïî÷àòîê ðåâîëþöії. Ïàäіííÿ àáñîëþòíîї ìîíàðõії. Ó 1789 ð. çàðàäè  
ñõâàëåííÿ íîâèõ ïîçèê і ïîäàòêіâ êîðîëü íàâàæèâñÿ çіáðàòè Ãåíåðàëüíі 
øòàòè, ùî íå ñêëèêàëèñü ó Ôðàíöії ç 1614 ð. Öå ñâіä÷èëî ïðî òå, ùî
àáñîëþòíà ìîíàðõіÿ âæå íå áóëà çäàòíà ñàìà óïðàâëÿòè êðàїíîþ і çìó-
øåíà çíîâó âäàòèñÿ äî ïіäòðèìêè ñòàíіâ, ÿê і çà ÷àñіâ Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ.
Ãåíåðàëüíі øòàòè ñêëèêàëè â êîðîëіâñüêіé ðåçèäåíöії – Âåðñàëі. Çà
òðàäèöієþ âîíè ñêëàäàëèñÿ ç òðüîõ ïàëàò – ïðåäñòàâíèêіâ äóõіâíèöòâà,
äâîðÿíñòâà і íåïðèâіëåéîâàíîãî òðåòüîãî ñòàíó. Õî÷à êіëüêіñòü äåïóòà-
òіâ âіä òðåòüîãî ñòàíó áóëî çáіëüøåíî âäâі÷і, éîãî ó÷àñòü íàïåðåä îáìå-
æóâàëàñÿ äðóãîðÿäíîþ ðîëëþ, îñêіëüêè çáåðіãàâñÿ ñòàíîâèé ïðèíöèï
ãîëîñóâàííÿ. Ïðèâіëåéîâàíі ñòàíè – äóõіâíèöòâî і äâîðÿíñòâî – çàâæäè 

3.

 Æàê Òþðãî. Ïîãðóääÿ 

×èї іíòåðåñè, íà âàøó
äóìêó, çàõèùàâ Òþðãî? 
Àðãóìåíòóéòå.
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ìàëè äâà ãîëîñè ïðîòè îäíîãî âіä òðåòüîãî
ñòàíó.

Ïðîòå ôðàíöóçüêà áóðæóàçіÿ, ùî ñòàíî-
âèëà áіëüøіñòü ïðåäñòàâíèêіâ òðåòüîãî ñòà-
íó, çîâñіì íå çáèðàëàñÿ çàäîâîëüíÿòèñÿ ñòà-
íîâèùåì ñòàòèñòіâ, ñëóõíÿíèõ âèêîíàâöіâ
êîðîëіâñüêîї âîëі. Ïî÷óâøè, ùî Ëþäîâіê
XVI âèìàãàє ñõâàëåííÿ ÷åðãîâîї ïîçèêè, àëå
ïðè öüîìó çàñòåðіãàє ïðîòè áóäü-ÿêèõ ñïðîá
ðåôîðì, ëіäåðè áóðæóàçії âèñòóïèëè ç âіä-
êðèòèì ïðîòåñòîì. Ó ÷åðâíі 1789 ð. ïðåä-
ñòàâíèêè òðåòüîãî ñòàíó ïðîãîëîñèëè ñåáå
Íàöіîíàëüíèìè çáîðàìè, òîáòî ïðåäñòàâíè-
êàìè âñієї ôðàíöóçüêîї íàöії, çäàòíèìè
ãîâîðèòè âіä іìåíі âñüîãî íàðîäó. Âîíè ìàëè
ðàöіþ, áî äóõіâíèöòâî і äâîðÿíñòâî ñòàíîâè-
ëè ëèøå 4 % íàñåëåííÿ êðàїíè.

Êîðîëü íå íàâàæèâñÿ ðîçіãíàòè íåïîêіð-
íèõ äåïóòàòіâ і ëèøå íàêàçàâ çàêðèòè ïðèìіùåííÿ äëÿ çàñіäàííÿ. Òîäі
äåïóòàòè íà ÷îëі ç Æàêîì Áàéї ïåðåáðàëèñÿ â ïîðîæíє ïðèìіùåííÿ ії
äàëè êëÿòâó, ùî íå ðîçіéäóòüñÿ, äîêè Ôðàíöіÿ íå îòðèìàє êîíñòèòóöіþ.
Îäèí іç äåïóòàòіâ, ãðàô Ìіðàáî, çàÿâèâ, ùî ÷ëåíè çáîðіâ, ÿê îáðàíöі
íàðîäó, ìîæóòü çàëèøèòè ñâîї ìіñöÿ, ëèøå ïîñòóïàþ÷èñü ñèëі áàãíåòіâ.
Öå áóëî ïåðøå ïðîãîëîøåííÿ ïðèíöèïó íåçàëåæíîñòі çàêîíîäàâ÷îї âëà-
äè âіä âèêîíàâ÷îї. Íåçàáàðîì äî äåïóòàòіâ òðåòüîãî ñòàíó ïðèєäíàëèñÿ
ëіáåðàëüíå äâîðÿíñòâî і äóõіâíèöòâî.

Чи може, на вашу думку, діяти принцип незалежності законодавчої  влади від вико-
навчої в умовах абсолютної монархії? 

9 ëèïíÿ 1789 ð. Íàöіîíàëüíі çáîðè ïðîãîëîñèëè ñåáå Óñòàíîâ÷èìè, 
òîáòî çàÿâèëè ïðî ñâîє ïðàâî âñòàíîâèòè â êðàїíі íîâèé äåðæàâíèé ëàä
òà ïðèéíÿòè êîíñòèòóöіþ. Ëèøå òîäі êîðîëü âèðіøèâ âäàòèñÿ äî ñèëè.
Ó   Âåðñàëü і Ïàðèæ ïî÷àëè ñòÿãóâàòèñÿ âіéñüêà. Çâіñòêà ïðî öå ïîñèëèëà
õâèëþâàííÿ â ñòîëèöі, ÿê і ÷óòêè ïðî ìîæëèâå äåðæàâíå áàíêðóòñòâî.
Ó   Ïàðèæі âіäáóâàëèñü ìàñîâі ìіòèíãè, à 13 ëèïíÿ â ìіñòі âèáóõíóëî
ïîâñòàííÿ. Íàðîä óâіðâàâñÿ äî àðñåíàëó, çàõîïèâ ãàðìàòè òà ðóøíèöі.
Ó Ïàðèæі ïî÷àëî ôîðìóâàòèñÿ íàðîäíå îïîë÷åííÿ, ÿêå çãîäîì äіñòàëî
íàçâó Íàöіîíàëüíîї ãâàðäії. Íåâäîâçі її î÷îëèâ çíàìåíèòèé ó÷àñíèê
âіéíè çà íåçàëåæíіñòü ÑØÀ ìàðêіç Ëàôàéєò.

Óðàíöі 14 ëèïíÿ 1789 ð. â Ïàðèæі ïîøèðèëèñÿ ÷óòêè ïðî òå, ùî íà
ìіñòî íàöіëåíі ãàðìàòè ôîðòåöі Áàñòèëії. Ñòàðîâèííà ôîðòåöÿ-â’ÿçíèöÿ
áóëà íåíàâèñíèì ñèìâîëîì êîðîëіâñüêîї âëàäè, áî â її êàçåìàòàõ
óâ’ÿçíþâàëè òèõ, õòî âèñòóïàâ ïðîòè ìîíàðõії і êàòîëèöüêîї öåðêâè.
Ñàìå äî íåї і ðóøèâ âåëèêèé íàòîâï ãîðîäÿí, íàöіîíàëüíèõ ãâàðäіéöіâ і
ïіñëÿ âіä÷àéäóøíîãî øòóðìó ôîðòåöÿ áóëà âçÿòà ïðèñòóïîì. Êîëè êîðî-
ëÿ ïîâіäîìèëè, ùî Áàñòèëіÿ âïàëà, âіí âèãóêíóâ: «Òà öå æ áóíò!». Éîìó

 Ãðàô Îíîðå Ãàáðієëü 
äå Ìіðàáî
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âіäïîâіëè: «Íі, âîëîäàðþ, öå íå áóíò, à ðåâîëþöіÿ». ×åðåç ðіê ïàðèæàíè
ïîâíіñòþ çíèùèëè Áàñòèëіþ, à ÷åðåç ñòîëіòòÿ – ó 1880 ð. – Äåíü її çäî-
áóòòÿ, ïåðøèé äåíü Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії, ñòàâ íàöіîíàëüíèì ñâÿòîì
Ôðàíöії.

Обговоріть у групі, чому французи, у чиїй історії було багато важливих подій, рево-
люцій і війн, і досі вважають взяття Бастилії національним святом.

Ïåðåìîãà ïàðèæàí íàä ìîíàðõієþ ñòàëà 
ñèãíàëîì äî âèáóõó ïî âñіé êðàїíі. Ó ìіñòàõ 
âіäáóâàëèñÿ «ìóíіöèïàëüíі ðåâîëþöії», ó õîäі 
ÿêèõ íàðîä íèùèâ îðãàíè êîðîëіâñüêîї âëà-
äè і ñòâîðþâàâ ìóíіöèïàëіòåòè – îðãàíè 
ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ó êðàїíі ðîçãîð-
íóâñÿ і ìîãóòíіé ñåëÿíñüêèé ðóõ. Òèñÿ÷і 
äâîðÿí, ëÿêàþ÷èñü ñïðàâåäëèâîãî íàðîäíîãî 
ãíіâó, çìóøåíі áóëè òіêàòè çà ìåæі Ôðàíöії.

Ïðîòå ãîëîâíèì çäîáóòêîì ïîäіé 14 ëèï-
íÿ ñòàëî ïåðåòâîðåííÿ Óñòàíîâ÷èõ íàöіî-
íàëüíèõ çáîðіâ ó ñïðàâæíіé îðãàí äåðæàâ-
íîї âëàäè. Òàì ïàíóâàëè ïðåäñòàâíèêè 
âåëèêîї áóðæóàçії і ëіáåðàëüíîãî äâîðÿí-
ñòâà    – íîâèé ìåð Ïàðèæà Æ.   Áàéї, ìàðêіç 
Ëàôàéєò, ãðàô Ìіðàáî і âіäîìèé ó ìàéáóò-
íüîìó ïîëіòèê Æ.   Ñіéєñ – ïðèõèëüíèêè 
êîíñòèòóöіéíîї ìîíàðõії.

 Øòóðì  
Áàñòèëії. 
Êàðòèíà
Æ. Ï. Õîóåëÿ

×èì âè 
ìîæåòå
ïîÿñíèòè,
ùî øòóðìó 
Áàñòèëії
íå çìîãëè 
ïåðåøêîäèòè 
êîðîëіâñüêі
âіéñüêà?
Ñâîþ äóìêó
àðãóìåí òóéòå.

 Ìàðі Æîçåô äå Ëàôàéєò 
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Óæå â ñåðïíі 1789 ð. äåïóòàòè
óõâàëèëè äåêіëüêà âàæëèâèõ ðіøåíü:
áóëî ñêàñîâàíî öåðêîâíó äåñÿòèíó òà
îñîáèñòі ïîâèííîñòі ñåëÿí. Ïðîòå
îáòÿæëèâі ïîçåìåëüíі ïëàòåæі ñåëÿí
íà êîðèñòü ïîìіùèêіâ ïіäëÿ ãàëè 
çíà÷íîìó âèêóïó. Äåïóòàòè òâåðäî
ñòîÿëè íà ñòîðîæі ïðèâàòíîї âëàñ-
íîñòі, õî÷ öå é áóëà âëàñíіñòü
äâîðÿí.

26 ñåðïíÿ 1789 ð. Óñòàíîâ÷і çáîðè
ïðèéíÿëè Äåêëàðàöіþ ïðàâ ëþäèíè
і ãðîìàäÿíèíà. Ïåðøà æ її ñòàòòÿ
ñòâåðäæóâàëà: «Ëþäè íàðîäæóþòüñÿ
і çàëèøàþòüñÿ âіëüíèìè і ðіâíèìè â
ïðàâàõ», ùî ðàç і íàçàâæäè ñêàñî-
âóâàëî ó Ôðàíöії ïîäіë ñóñïіëüñòâà
íà ñòàíè. Äåòàëüíіøå іç öèì äîêó-
ìåíòîì âè îçíàéîìèòåñü ïіä ÷àñ
ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ.

Ïðîòå íåâäîâçі äåïóòàòè ñàìі ïî -
ðóøèëè äåêëàðîâàíèé íèìè ïðèí-
öèï ãðîìàäÿíñüêîãî ðіâíî ïðàâ’ÿ.
Áóðæóà íå íàâàæèëèñÿ íàäàòè ïðà-

âî ãîëîñó íàéáіäíіøèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ, áî ââàæàëè, ùî òі íå çäàòíі
ñâіäîìî áðàòè ó÷àñòü ó äåðæàâíîìó æèòòі. Âèáîð÷і ïðàâà íàäàâàëèñÿ
ëèøå òèì ôðàíöóçàì, ÿêі ïëàòèëè äåðæàâíі ïîäàòêè. Îáìåæåííÿ ââîäè-
ëèñÿ íå ëèøå çà ìàéíîâèì ïðèíöèïîì, à, ÿê і ðàíіøå, çà ñòàòòþ. Æіíêè
ïðàâà ãîëîñó íå îòðèìàëè і ùå äîâãî áîðîëèñÿ çà ñâîї ãðîìàäÿíñüêі
ïðàâà.

Чому, на вашу думку, принцип громадянського рівноправ’я був порушений невдовзі
після його прийняття?  

Ðåâîëþöіÿ âèêëèêàëà íàäçâè÷àéíå ïіäíå-
ñåííÿ ãðîìàäÿíñüêîї àêòèâíîñòі, óòâîðåííÿ
ðіçíîìàíіòíèõ ïîëіòè÷íèõ êëóáіâ, òîâàðèñòâ,
ãàçåò. Íàéïîïóëÿðíіøèì ñåðåä íèõ áóëî
Òîâàðèñòâî äðóçіâ êîíñòèòóöії, áіëüø âіäîìå
ÿê ßêîáіíñüêèé êëóá òà Êëóá êîðäåëüєðіâ, 
ÿêèé î÷îëþâàëè âіäîìі çãîäîì äіÿ÷і ðåâîëþ-
öії – àäâîêàò Æîðæ Äàíòîí і æóðíàëіñò
Êàìіëü Äåìóëåí. Âåëèêó ïîïóëÿðíіñòü çäîáó-
ëà ãàçåòà «Äðóã íàðîäó», ÿêó âèäàâàâ âіäîìèé
ïóáëіöèñò Æàí-Ïîëü Ìàðàò.

Âåëèêà áóðæóàçіÿ, ùî êåðóâàëà â Óñòà-
íîâ÷èõ çáîðàõ, і íàäàëі ïðîâîäèëà âèãіäíó
ëèøå äëÿ ñåáå ïîëіòèêó. Ó 1789–1791 ðð. â її

Äåêëàðàöіÿ ïðàâ
ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.
Êàðòèíà Æ. ëå Áàðá’є

Æàí-Ïîëü Ìàðàò
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іíòåðåñàõ áóëî îñòàòî÷íî ñêàñîâàíî ìîíîïîëüíі
ïðàâà öåõіâ, âíóòðіøíі ìèòà, äîçâîëåíî âіëüíó
òîðãіâëþ õëіáîì, çàïðîâàäæåíî єäèíó ñèñòåìó
îïîäàòêóâàííÿ òîùî.

Ïðèéíÿòèé äåêðåò ïðî çàïðîâàäæåííÿ öè âіëü-
íîãî óñòðîþ öåðêâè äîçâîëèâ êîíôіñêóâàòè її
âåëè÷åçíі ìàєòêè і ðîçïðîäàòè їõ. Ôðàíöóçüêà
áóðæóàçіÿ îõî÷å êóïóâàëà áàãàòі öåðêîâíі çåì-
ëі, âêëàäàþ÷è â íåðóõîìіñòü óñі ñâîї âіëüíі
êîøòè. Ñâÿùåíèêè ïåðåâîäèëèñÿ íà ïëàòíþ,
ñòàâàëè äåðæàâíèìè ñëóæáîâöÿìè.

Які наслідки для суспільства і кожного громадянина
мало переведення священика в ранг державного служ-
бовця? А для самої церкви? Чи про це говорили просвітники, зокрема Вольтер? Як 
ви вважаєте, чи може священик бути державним службовцем? Чому? Свою точку
зору аргументуйте.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó êðàїíè ìàëà ïðîâåäåíà
àäìіíіñòðàòèâíà ðåôîðìà. Çàìіñòü êîëèøíіõ ñåðåäíüîâі÷íèõ ïðîâіíöіé
êðàїíó áóëî ïîäіëåíî íà áіëüø êîìïàêòíі é çðó÷íі äëÿ óïðàâëіííÿ
äåïàðòàìåíòè ç äîñèòü çíà÷íèìè ïðàâàìè ñàìîâðÿäóâàííÿ. Òàêі æ îòðè-
ìàëè і âñі ïàðèçüêі îêðóãè (ðàéîíè).

Çäîáóâøè âëàäó, âåëèêà áóðæóàçіÿ âæèëà çàõîäіâ äëÿ ñâîãî çàõèñòó
âіä êîðîëіâñüêîї âëàäè òà çëèäåííîї áіëüøîñòі íàñåëåííÿ êðàїíè, ÿêå íà
öåé ÷àñ íå îòðèìàëî ïðàêòè÷íî íі÷îãî. Çãіäíî ç ïðèéíÿòèì ó âåðåñíі
1789 ð. äåêðåòîì, ïðîòè «çáîðèù çàêîëîòíèêіâ» äîçâîëÿëîñÿ çàñòîñîâó-
âàòè çáðîþ. Äî «çàêîëîòíèêіâ» ïðèðіâíþâàëèñÿ ñòðàéêóþ÷і ðîáіòíèêè
ìàíóôàêòóð і íàâіòü ïåðøі ïðîôñïіëêîâі îðãàíіçàöії.

Âіä êîíñòèòóöіéíîї ìîíàðõії äî ðåñïóáëіêè. Ïіñëÿ òðèâàëèõ çâî-
ëіêàíü òà çàòðèìîê ç áîêó Ëþäîâіêà XVI ó âåðåñíі 1791 ð. Óñòàíîâ÷і
çáîðè ïðèéíÿëè êîíñòèòóöіþ Ôðàíöії. Ïåðøó її ÷àñòèíó ñòàíîâèëà
Äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà, à äðóãà âèçíà÷àëà ïîáóäîâó і 
ïîâíîâàæåííÿ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè é óïðàâëіííÿ. Äåòàëüíіøå іç
öèì äîêóì åíòîì âè îçíàéîìèòåñü ïіä ÷àñ ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ.

Ïåðøèé ôðàíöóçüêèé ïàðëàìåíò – Çàêîíîäàâ÷і çáîðè – ðîçïî÷àâ 
ñâîþ äіÿëüíіñòü ó æîâòíі 1791 ð. Ó íüîìó ïåðåâàæàëè ïðèõèëüíèêè
ïîìіðêîâàíèõ áóðæóàçíèõ ðåôîðì і êîíñòèòóöіéíîї ìîíàðõії, ÿêі î÷îëþ-
âàëè ðåâîëþöіþ íà її ïî÷àòêó і ââàæàëè, ùî ç ïðèéíÿòòÿì êîíñòèòóöії
íåîáõіäíі ïåðåòâîðåííÿ ó Ôðàíöії âæå çäіéñíåíî.

Ïðîòå іç ÷àñîì äåäàëі àêòèâíіøó ðîëü ó ðîáîòі çáîðіâ ïî÷àëè âіäіãðà-
âàòè ïðåäñòàâíèêè ñåðåäíüîї áóðæóàçії – ïðîìèñëîâöі, òîðãîâöі, ôіíàí-
ñèñòè, ÿêі ââàæàëè çìіíè â êðàїíі çàíàäòî îáìåæåíèìè і íåäîñòàòíіìè.
Їõ íàçèâàëè æèðîíäèñòàìè, îñêіëüêè áіëüøіñòü äåïóòàòіâ öієї ôðàêöії
ïîõîäèëà ç ïðèìîðñüêèõ äåïàðòàìåíòіâ Ôðàíöії, çîêðåìà Æèðîíäè.
Âîíè âèñòóïàëè çà ïîäàëüøі ðåôîðìè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîї ñâî-

4.

 Êàìіëü Áåíóà 
Äåìóëåí
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áîäè ïіäïðèєìíèöòâà, ñêàñóâàííÿ áóäü-ÿêèõ ìîíîïîëіé і ïðèâіëåїâ, à
ãîëîâíå, ââàæàëè ïîòðіáíèìè ïîäàëüøі ïîëіòè÷íі çìіíè â êðàїíі.

Ðîáîòà çáîðіâ ïðîõîäèëà â ÷àñòèõ ñóïåðå÷êàõ äåïóòàòіâ, ùî óñêëàä-
íþâàëî їõ íîðìàëüíó ðîáîòó. Áіëüøіñòü іç ïðèéíÿòèõ äåêðåòіâ íå âïðî-
âàäæóâàëèñü ó æèòòÿ, áî íà íèõ íàêëàäàâ âåòî (çàáîðîíó) ñàì êîðîëü.
Òèì ÷àñîì ó Ôðàíöії ïîãëèáëþâàëàñü åêîíîìі÷íà êðèçà, çðîñòàëè öіíè,
çáіëüøóâàëàñÿ êіëüêіñòü áåçðîáіòíèõ. Íàðîä ãîëîäóâàâ, і ó âåëèêèõ ìіñ-
òàõ Ôðàíöії ïî÷àñòіøàëè âèñòóïè íàéáіäíіøèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Їõ
âàòàæêè  âèìàãàëè âіä äåïóòàòіâ áåçêîøòîâíîãî ðîçïîäіëó ìіæ ñåëÿíà-
ìè ïîìіùèöüêîї çåìëі, ââåäåííÿ òâåðäèõ öіí íà õëіá і ïðåäìåòè ïåðøîї
íåîáõіäíîñòі, æîðñòêèõ çàõîäіâ ïðîòè ñïåêóëÿíòіâ, ùî íàæèâàëèñÿ íà
íàðîäíèõ áіäóâàííÿõ.

Íåñòіéêå ïîëіòè÷íå ñòàíîâèùå â êðàїíі óñêëàäíèëîñü ó çâ’ÿçêó ç ïðÿ-
ìîþ çàãðîçîþ êîíòððåâîëþöіéíîї іíòåðâåíöії. Ìîíàðõè Єâðîïè âáà÷àëè
â ðåâîëþöії çàêîëîò áóíòіâíèêіâ, çàãðîçó ñâîїì âëàñíèì òðîíàì.
Ó   1792    ð. Ïðóññіÿ і Àâñòðіÿ ïіäïèñàëè ñîþçíèé äîãîâіð, ÿêèé ïîêëàâ
ïî÷àòîê óòâîðåííþ ïåðøîї àíòèôðàíöóçüêîї êîàëіöії.

Чому монархи Європи вирішили організувати інтервенцію у Францію?

Âèìîãè Àâñòðії і Ïðóññії ñêàñóâàòè êîíñòèòóöіþ і ïîíîâèòè àáñîëþ-
òèçì ó Ôðàíöії Çàêîíîäàâ÷і çáîðè ñïðèéíÿëè ÿê âòðó÷àííÿ ó її âíó-
òðіøíі ñïðàâè. Ïðàãíó÷è âèïåðåäèòè ðåàêöіéíèõ ìîíàðõіâ, âîíè îãîëî-
ñèëè âіéíó Àâñòðії, êîòðó íåâäîâçі ïіäòðèìàëà é Ïðóññіÿ. Âіéíà äëÿ
Ôðàíöії ñêëàäàëàñÿ íåâäàëî. Êîðîëіâñüêі ãåíåðàëè é îôіöåðè íåîõî÷å
âîþâàëè ïðîòè ïðóññàêіâ, ùî âäåðëèñÿ íà òåðèòîðіþ êðàїíè. À êîðîëåâà
Ìàðіÿ Àíòóàíåòòà, ñåñòðà àâñòðіéñüêîãî іìïåðàòîðà, ïåðåäàâàëà âîðîãîâі
âіéñüêîâі ïëàíè.

Ñàìå â öåé ÷àñ êðàїíó îõîïèëî ìîãóòíє ïàòðіîòè÷íå ïіäíåñåííÿ.
Íà çàêëèê Çàêîíîäàâ÷èõ çáîðіâ «Âіò÷èçíà â íåáåçïåöі!» âіäãóêíóëèñÿ
äåñÿòêè òèñÿ÷ ôðàíöóçіâ. Ç óñіõ ìіñò äî Ïàðèæà ïðÿìóâàëè çàãîíè
äîáðîâîëüöіâ – íàöіîíàëüíèõ ãâàðäіéöіâ, ùîá äàòè âіäñі÷ âîðîãîâі.
Їõ íàäèõàëà çíàìåíèòà «Ìàðñåëüєçà» – ðåâîëþöіéíà ïіñíÿ ìàðñåëüñüêî-
ãî áàòàëüéîíó, ùî çàêëèêàëà äî áîðîòüáè ç òèðàíàìè, äî ïîâàëåííÿ
êîðîëіâñüêèõ òðîíіâ. Çãîäîì (ó 1879 ð.) Ìàðñåëüєçà ñòàëà íàöіîíàëüíèì
ãіìíîì Ôðàíöії.

 Êîíñòèòóöіéíà 
ìîíàðõіÿ

Ó ÷îìó, íà âàøó
äóìêó, ïîëÿãàëà
íåäîñêîíàëіñòü 
ñèñòåìè
êîíñòèòóöіéíîї
ìîíàðõії?



17

ДДРОЗДІЛ 

Самостійно з’ясуйте, ким був Руже де Ліль та в чиїй присутності вперше було ви-
конано цей гімн.

Çàãðîçà âòîðãíåííÿ ïðóññüêèõ âіéñüê, çëèäíі é ãîëîä ó Ïàðèæі âèêëè-
êàëè äåäàëі áіëüøå íåâäîâîëåííÿ ìåøêàíöіâ ñòîëèöі òà íàöіîíàëüíèõ
ãâàðäіéöіâ. Æèðîíäèñòè і ëіäåðè ìіñüêîї áіäíîòè âіäêðèòî çâèíóâà÷óâà-
ëè Ëþäîâіêà XVI ó çðàäі é çàêëèêàëè äî ïîâàëåííÿ êîðîëіâñüêîї âëàäè.
Ó íі÷ íà 10 ñåðïíÿ 1792 ð. ïî äçâîíó íà ñïîëîõ îçáðîєíі ïàðèæàíè і
íàöіîíàëüíі ãâàðäіéöі ïî÷àëè çáèðàòèñÿ áіëÿ áóäèíêó ðàòóøі. Íà ñâі-
òàíêó ïîíàä 20 òèñ. ïîâñòàíöіâ øòóðìóâàëè êîðîëіâñüêèé ïàëàö Òþїëü-
ðі. Êîðîëÿ і ÷ëåíіâ éîãî ñіì’ї áóëî çààðåøòîâàíî. Âіäðàçó ïіñëÿ ïîâñòàí-
íÿ Çàêîíîäàâ÷і çáîðè, ÿêèìè êåðóâàëè âæå æèðîíäèñòè, çàïðîâàäèëè â
äіþ âñі äåêðåòè, ðàíіøå çàáîðîíåíі êîðîëåì. Óñі ãðîìàäÿíè, íåçàëåæíî
âіä ìàéíîâîãî ñòàíó, îòðèìàëè âèáîð÷і ïðàâà. Ñòàâàëî î÷åâèäíèì, ùî
êðàїíі ïîòðіáíà íîâà êîíñòèòóöіÿ. Ñòàðà, 1791 ð., óæå íå ìîãëà äіÿòè:
ìîíàðõіþ ó Ôðàíöії áóëî ëіêâіäîâàíî. Ïðîòå âîðîãàìè ðåâîëþöії òåïåð
ñòàâàëè òі äіÿ÷і, ÿêі, âëàñíå, її ðîçïî÷àëè.

20 âåðåñíÿ 1792 ð. ðåâîëþöіéíà ôðàíöóçüêà àðìіÿ çàâäàëà ïðóññüêèì
âіéñüêàì ñåðéîçíîї ïîðàçêè ïіä ì. Âàëüìі. Öüîãî æ äíÿ â Ïàðèæі â óðî-
÷èñòіé îáñòàíîâöі áóëî âіäêðèòî çàñіäàííÿ íîâîãî óñòàíîâ÷îãî îðãàíó      –
Êîíâåíòó, ùî ìàâ ïðèéíÿòè êîíñòèòóöіþ ðåñïóáëіêàíñüêîї Ôðàíöії.
Íàñòóïíîãî äíÿ Êîíâåíò ñêàñóâàâ ó êðàїíі ìîíàðõіþ, à 22 âåðåñíÿ Ôðàí-
öіÿ âïåðøå ó ñâîїé іñòîðії áóëà ïðîãîëîøåíà ðåñïóáëіêîþ. 

З курсу всесвітньої історії за 6–8-й класи пригадайте, у яких країнах існувала рес-
публіканська форма правління.

 Ðóæå äå Ëіëü 
óïåðøå
âèêîíóє
«Ìàðñåëüєçó».
Êàðòèíà
І. Ïіëüñà

Êðіì Ðóæå
äå Ëіëÿ õòî ùå
çîáðàæåíèé íà
êàðòèíі?
Äіçíàéòåñÿ
ç äîäàòêîâèõ
äæåðåë ïðî 
ïîäàëüøó äîëþ
ó÷àñíèêіâ öüîãî
ñëóõàííÿ.
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Ïðîâіäíå ñòàíîâèùå ó Êîíâåíòі ïîñіäàëè æèðîíäèñòè. Áіëüøіñòü
äåïóòàòіâ, ÿê ïðàâèëî, ïіäòðèìóâàëà їõ ðіøåííÿ. Ìåíø ÷èñëåííó, àëå
äóæå åíåðãіéíó ôðàêöіþ ñòàíîâèëè ìîíòàíüÿðè (âîíè ðîçòàøîâóâàëèñÿ
íà âåðõíіõ ëàâàõ çàëó çàñіäàíü, ÷åðåç ùî îòðèìàëè ñâîє ïðіçâèñüêî:
«ìîíòàíü» – ó ïåðåêëàäі ç ôðàíöóçüêîї – «ãîðà»). Їõ î÷îëþâàëè Ìàðàò,
Äàíòîí і îäèí ç íàéâèçíà÷íіøèõ äіÿ÷іâ ðåâîëþöії, ïàëêèé ïðèõèëüíèê
ðåñïóáëіêè – Ìàêñèìіëіàí Ðîáåñï’єð. Ïîñòóïîâî ìîíòàíüÿðè ïåðåòâîðè-
ëèñÿ íà âïëèâîâó ïîëіòè÷íó ñèëó і äîìîãëèñÿ ïåðåâàãè íàä æèðîíäèñòà-
ìè â ßêîáіíñüêîìó êëóáі. Ïіñëÿ öüîãî íàçâè ìîíòàíüÿð і ÿêîáіíåöü
ñòàëè ñèíîíіìàìè.

Çàõèùàþ÷è çàãàëîì ïðèíöèï ïðèâàòíîї âëàñíîñòі, äåõòî ç ìîíòàíüÿ-
ðіâ ïðèïóñêàâ ìîæëèâіñòü її îáìåæåííÿ і íàâіòü ïåðåðîçïîäіëó ìàéíà
áàãàòèõ íà êîðèñòü íåçàìîæíèõ ãðîìàäÿí. Ñàìå ïіä òèñêîì ìîíòàíüÿ-

 Øòóðì Òþїëüðі  
â Ïàðèæі.
Êàðòèíà Æ. Áåðòî.
1793 ð.

Äіçíàéòåñÿ
ç äîäàòêîâèõ äæåðåë,
õòî çàõèùàâ ïàëàö
Òþїëüðі, à õòî ñâîїìè
äіÿìè ñïðèÿâ éîãî
çàõîïëåííþ?
ßêèõ æåðòâ ç îáîõ áîêіâ
êîøòóâàâ öåé øòóðì?
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ðіâ, óñóïåðå÷ ïîçèöії æèðîíäèñòіâ, Ëþäîâіêà XVI âіääàëè ïіä ñóä òðèáó-
íàëó Êîíâåíòó, ÿêèé áіëüøіñòþ ãîëîñіâ ïðîãîëîñóâàâ çà ñòðàòó êîðîëÿ.
21 ñі÷íÿ 1793 ð. Ëþäîâіêà XVI áóëî ñòðà÷åíî.

Пригадайте, чи відбувалась раніше де-небудь страта короля або іншого керівника
держави.

Ïіñëÿ áèòâè ïіä Âàëüìі ðåâîëþöіéíà àðìіÿ çäîáóëà íèçêó ïåðåìîã
íàä ïðóññüêèìè і àâñòðіéñüêèìè âіéñüêàìè. Âîíà âіäêèíóëà îêóïàíòіâ
çà ìåæі Ôðàíöії òà çàéíÿëà òåðèòîðіþ Áåëüãії, çàõіäíîãî áåðåãó Ðåéíó,
Íіööó і Ñàâîéþ. Ïðèêîðäîííі ç Ôðàíöієþ òåðèòîðії ïðèєäíóâàëèñÿ äî
ðåñïóáëіêè, íà íèõ çäіéñíþâàëèñü áóðæóàçíі ïåðåòâîðåííÿ.

Ïðîòå óñïіõè ðåñïóáëіêàíñüêîї Ôðàíöії âèêëèêàëè äåäàëі áіëüøó
òðèâîãó єâðîïåéñüêèõ ìîíàðõіâ. Ïіñëÿ ñòðàòè Ëþäîâіêà XVI äî àíòè-
ôðàíöóçüêîї êîàëіöії äîëó÷èëèñÿ Àíãëіÿ, Іñïàíіÿ, Ðîñіÿ, Ñàðäèíñüêå
êîðîëіâñòâî, Íåàïîëü і áіëüøіñòü ìàëèõ íіìåöüêèõ äåðæàâ. Ïіä íàòèñ-
êîì ïåðåâàæàþ÷èõ ñèë êîàëіöії ôðàíöóçüêà àðìіÿ çíîâó ïî÷àëà âіäñòó-
ïàòè, çàëèøèëà çàéíÿòі ðàíіøå òåðèòîðії, і â êðàїíó çíîâó âñòóïèëè
іíòåðâåíòè. Ç àíãëіéñüêîþ äîïîìîãîþ і íà àíãëіéñüêі ãðîøі ñïàëàõíóëè
ðîÿëіñòñüêі (ìîíàðõі÷íі) ïîâñòàííÿ íà çàõîäі Ôðàíöії – ó Âàíäåї ії Áðå-
òàíі. Íîâà çàãðîçà іíòåðâåíöії óñêëàäíþâàëàñÿ ÷åðåç ãîñòðó íåñòà÷ó ïðî-
äîâîëüñòâà ó âåëèêèõ ìіñòàõ, çðîñòàþ÷å íåâäîâîëåííÿ âëàäîþ ìіñüêîї і
ñіëüñüêîї áіäíîòè.

ßêîáіíñüêà äèêòàòóðà. Æèðîíäèñòè áóëè íåñïðîìîæíі âðåãóëþâà-
òè ñèòóàöіþ â êðàїíі, ÷èì àêòèâíî êîðèñòóâàëèñÿ ìîíòàíüÿðè-ÿêîáіíöі,
çâèíóâà÷óþ÷è їõ ó íåçäàòíîñòі âðÿòóâàòè ðåñïóáëіêó. Ñêîðèñòàâøèñü
íàðîäíèì íåâäîâîëåííÿì, 2 ÷åðâíÿ 1793 ð. ÿêîáіíöі çäіéñíèëè äåðæàâ-
íèé ïåðåâîðîò і çàõîïèëè âëàäó â êðàїíі. Âåðõîâíèì äåðæàâíèì îðãà-
íîì çàëèøàâñÿ Êîíâåíò, ÿêèé âîëîäіâ óñієþ ïîâíîòîþ çàêîíîäàâ÷îї і 
âèêîíàâ÷îї âëàäè. Ïðåäñòàâíèêè Êîíâåíòó â àðìії і ïðîâіíöіÿõ   – êîìі-

5.

Ëþäîâіê XVI
ïðîùàєòüñÿ
іç ñâîєþ ðîäèíîþ. 
Ãðàâþðà

Íàâіòü òі, õòî
âèñòóïàâ ïðîòè 
ñòðàòè êîðîëÿ, 
íå ïіäòðèìàëè
ïðîïîçèöії
ïåðåäàòè
âèðіøåííÿ 
éîãî äîëі
äî ðóê íàðîäó.
ßê âè ââàæàєòå, 
÷îìó?
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ñàðè  – ìàëè íåîáìåæåíі ïðàâà. Äàíòîí íàïî-
ëіã íà ðіøåííі êîíâåíòó âіäìîâèòèñü âіä
íàñòóïàëüíèõ âіéí òà çàâîþâàíü, ñïðÿìó-
âàâøè çóñèëëÿ íà äîñÿãíåííÿ ìèðó. Íåàáè-
ÿêі ïîâíîâàæåííÿ çäîáóâ Êîìіòåò ãðîìàä-
ñüêîãî ïîðÿòóíêó, ÿêèé ç ëèïíÿ 1793 ð.
î÷îëèâ Ì.   Ðîáåñï’єð. Êàðàëüíèìè îðãàíàìè
äèêòàòóðè ñòàëè Êîìіòåò ãðîìàäñüêîї áåçïå-
êè і ðåâîëþöіéíі òðèáóíàëè.

ßêîáіíñüêà äèêòàòóðà – ïåðіîä íàéâèùî-
ãî ïіäíåñåííÿ ðåâîëþöії, íàéáіëüø ãëèáî-
êèõ ïåðåòâîðåíü ó êðàїíі, àëå âîäíî÷àñ і
ïåðіîä ìàñîâèõ ðåïðåñіé і êðèâàâèõ ðîçïðàâ
іç ñïðàâæíіìè òà óÿâíèìè âîðîãàìè ðåñïó-
áëіêè. Óæå â ëèïíі 1793 ð. ÿêîáіíöі ââåëè
ñìåðòíó êàðó çà ñïåêóëÿöіþ ïðîäîâîëüñòâîì,
à â æîâòíі âñòàíîâèëè òâåðäі öіíè íà âñі
òîâàðè ïåðøîї íåîáõіäíîñòі. 17   ëèïíÿ 1793  ð.

Êîíâåíò ïðèéíÿâ äåêðåò ïðî ïîâíó і áåçîïëàòíó ëіêâіäàöіþ âñіõ ôåî-
äàëüíèõ ïîâèííîñòåé, çàâäÿêè ÷îìó ôðàíöóçüêå ñåëÿíñòâî, єäèíå â
Єâðîïі, áåçêîøòîâíî îòðèìàëî çåìëþ, ùî ðàíіøå íàëåæàëà äâîðÿíàì.
Ó   æîâòíі íà âèìîãó áіäíîòè áóëî âñòàíîâëåíî ìàêñèìàëüíі öіíè íà ïðî-
äóêòè õàð÷óâàííÿ. Âåðøèíîþ ñîöіàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ÿêîáіíöіâ ñòàëè
Âàíòîçüêі äåêðåòè 1794 ð. («âàíòîç» – ëþòèé–áåðåçåíü çà ðåâîëþöіéíèì
êàëåíäàðåì), çà ÿêèìè ÷àñòèíà ìàéíà «âîðîãіâ ðåâîëþöії» ðîçïîäіëÿëàñÿ
ìіæ íàéáіäíіøèìè ãðîìàäÿíàìè. Òàêèì ÷èíîì, áóëî ïîðóøåíî ïðèíöèï
íåäîòîðêàííîñòі ïðèâàòíîї âëàñíîñòі, ÿêèé òàê âіäñòîþâàëà áóðæóàçіÿ
íà ïî÷àòêó ðåâîëþöії.

Як ви вважаєте, інтереси яких верств населення захищала якобінська диктатура?

Çàãðîçà ñìåðòíîї êàðè íå çóïèíÿëà ñïåêóëÿöії õëіáîì ó âåëèêèõ ìіñ-
òàõ. Íàñåëåííÿ äåäàëі áіëüøå áіäóâàëî. Ïî÷àñòіøàëè âèñòóïè ãîëîäíîї

Ìàêñèìіëіàí Ðîáåñï’єð

 Æèðîíäèñòіâ 
âåçóòü íà ñòðàòó.
Ãðàâþðà 

Ðîçãëÿíüòå
іëþñòðàöіþ.
Ïðîêîìåíòóéòå 
ðåàêöіþ і ïîâåäіíêó 
ëþäåé íà ïëîùі.
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áіäíîòè – «øàëåíèõ», ùî âèìàãàëè êîíôіñêàöії і ïîäіëó âëàñíîñòі íîâèõ
áàãàòіїâ, âèëó÷åííÿ ìàéíà і ïðîäîâîëüñòâà äëÿ äîïîìîãè ãîëîäóþ÷èì і
ïîñòà÷àííÿ àðìії. Ó âåðåñíі 1793 ð. ÿêîáіíñüêèì Êîíâåíòîì áóëî ïðè-
éíÿòî äåêðåò ïðî «ïіäîçðіëèõ», ÿêèé ñòàâ ñèãíàëîì äî ìàñîâîãî òåðîðó.
«Ïіäîçðіëèìè» îãîëîøóâàëèñÿ íå ëèøå êîëèøíі äâîðÿíè, ñâÿùåíèêè,
÷èíîâíèêè, à é êîëèøíі äіÿ÷і ðåâîëþöії, òîáòî áóäü-ÿêі ïðîòèâíèêè
äèêòàòóðè. Âèÿâëåíі «ïіäîçðіëі» ïіäëÿãàëè íåãàéíîìó àðåøòó òà ñòðàòі.
Çâè÷àéíî, ïðè ïîøóêàõ «ïіäîçðіëèõ» ÷àñòî-ãóñòî çâîäèëèñü îñîáèñòі
ðàõóíêè. Ïðîòÿãîì æîâòíÿ 1793   ð. ñòðàòèëè êîðîëåâó Ìàðіþ Àíòóàíåò-
òó òà ëіäåðіâ æèðîíäèñòіâ, òèñÿ÷і óâ’ÿçíåíèõ ëþäåé. Òàêîæ íà ãіëüéîòè-
íі çàãèíóëè ïîìіðêîâàíі ÿêîáіíöі – Æ. Äàíòîí òà ãðóïà éîãî ïðèõèëü-
íèêіâ, ùî âèñòóïèëè ïðîòè öüîãî òåðîðó.

Òåðìіäîðіàíñüêà ðåàêöіÿ і Äèðåêòîðіÿ. Òåðîð ÿêîáіíöіâ âèêëèêàâ
äåäàëі áіëüøå íåâäîâîëåííÿ íîâîї ôðàíöóçüêîї áóðæóàçії, ðîçáàãàòіëîї
âæå çà ÷àñіâ ðåâîëþöії. Ïðîòè Ðîáåñï’єðà òà éîãî ïðèáі÷íèêіâ âèíèêëà
çìîâà. Àêòèâíó ðîëü ñåðåä çìîâíèêіâ âіäіãðàâàëè Ôóøå і Áàððàñ, ùî
çàëó÷èëè íà ñâіé áіê áàãàòüîõ äåïóòàòіâ Êîíâåíòó. 9 òåðìіäîðà ІІ ðîêó
Ðåñïóáëіêè (27 ëèïíÿ 1794 ð.) Ðîáåñï’єðà ïіä ÷àñ âèñòóïó â Êîíâåíòі
áóëî çààðåøòîâàíî, à íàñòóïíîãî äíÿ ðàçîì ç 
éîãî ñîðàòíèêàìè – Ñåí-Æþñòîì і Êóòîíîì  –
ñòðà÷åíî.  ßêîáіíñüêó äèêòàòóðó áóëî ïîâà-
ëåíî.

Òåðìіäîðіàíñüêèé ïåðåâîðîò íå îçíà÷àâ 
ïîâåðíåííÿ äî «ñòàðîãî ïîðÿäêó» – âіäíîâ-
ëåííÿ ìîíàðõії òà äâîðÿíñüêèõ ïðèâіëåїâ. 
Éîãî îðãàíіçàòîðè áóëè ïðèõèëüíèêàìè ðåñ-
ïóáëіêè, çàöіêàâëåíèìè ó çìіöíåííі íîâîãî 
ãðîìàäÿíñüêîãî óñòðîþ òà çáåðåæåííі íàæè-
òèõ ó ðîêè ðåâîëþöії áàãàòñòâ. Âîäíî÷àñ Áàð-
ðàñ і éîãî ñïіëüíèêè ïðàãíóëè ïîêëàñòè êðàé 
íàðîäíîìó ðóõó â ìіñòàõ і ñåëàõ, âèêîðіíèòè 
â ñóñïіëüñòâі ñàìó äóìêó ïðî ìîæëèâіñòü 
ïîäіëó ìàéíà ñåðåä áіäíèõ.

Íîâà âëàäà ïðîäîâæèëà ïðàêòèêó òåðîðó 
ïðîòè ñâîїõ ïîëіòè÷íèõ ñóïðîòèâíèêіâ. Ñîòíі 
ÿêîáіíöіâ áóëî ãіëüéîòèíîâàíî àáî æîðñòîêî 
çàáèòî. Ó ìіñòàõ Ôðàíöії ëþòóâàëè áàíäè ãîëîâîðіçіâ ç òàê çâàíîї «çîëî-
òîї ìîëîäі» – äіòåé íîâèõ áàãàòіїâ. Âîíè ãðîìèëè ðåâîëþöіéíі êëóáè,
ðåäàêöії ÿêîáіíñüêèõ ãàçåò, íåùàäíî ðîçïðàâëÿëèñÿ ç êîëèøíіìè ðåâî-
ëþöіîíåðàìè. Іç çàñëàííÿ áóëî ïîâåðíóòî æèðîíäèñòіâ, à ó÷àñíèêàì
ðîÿëіñòñüêèõ çàêîëîòіâ íàäàíî àìíіñòіþ.

Існує вираз «революція пожирає своїх синів». Чи погоджуєтесь ви з ним? Відповідь
аргументуйте.

Êîíâåíò çáåðіãàâ óñþ ïîâíîòó âëàäè, ïðîòå ñëóæèâ âèíÿòêîâî іíòå-
ðåñàì íîâîї áóðæóàçії. Ó ãðóäíі 1794 ð. áóëè ñêàñîâàíі òâåðäі öіíè íà

6.

 Æîçåô Ôóøå



22

ДДРОЗДІЛ 

ïðîäîâîëüñòâî, і ó Ôðàíöії ïî÷àëîñÿ çíåöіíåííÿ ãðîøåé – íåñòðèìíà
іíôëÿöіÿ. Äîðîæíå÷à і ãîëîä ñòàëè ïðè÷èíàìè ïîâñòàíü ó Ïàðèæі íàâåñ-
íі 1795 ð., ïðîòå âîíè áóëè ïðèäóøåíі âіéñüêàìè, à їõ êåðіâíèêіâ –
îñòàííіõ ÿêîáіíöіâ – áóëî çàñóäæåíî äî ñòðàòè. Ñòâåðäèâøè ñâîþ âëàäó,
ó ñåðïíі 1795 ð. òåðìіäîðіàíñüêèé Êîíâåíò ïðèéíÿâ íîâó Êîíñòèòóöіþ.
Äëÿ âèáîðöіâ çíîâó çàïðîâàäæóâàâñÿ ìàéíîâèé öåíç, âіêîâèé çðîñòàâ äî
25 ðîêіâ, à âèáîðè ñòàâàëè äâîñòóïåíåâèìè. Ìîâà éøëà âèêëþ÷íî ïðî
÷îëîâіêіâ, æіíêàì âèáîð÷å ïðàâî, ÿê і ðàíіøå, íå íàäàëè.

Âèùà âëàäà çîñåðåäæóâàëàñÿ ó ðóêàõ Çàêîíîäàâ÷îãî êîðïóñó, ÿêèé
ñêëàäàâñÿ ç äâîõ ïàëàò: Ðàäè ï’ÿòèñîò і Ðàäè ñòàðіéøèí. Âèêîíàâ÷à
âëàäà ìàëà íàëåæàòè Äèðåêòîðії ó ñêëàäі 5 îñіá, ùî îáèðàëèñÿ Çàêîíî-
äàâ÷èì êîðïóñîì. Çâèêíóâøè çà òðè ðîêè äî âëàäè, äåïóòàòè Êîíâåíòó
íå çáèðàëèñÿ âіäìîâëÿòèñÿ âіä íåї. Âîíè çàêðіïèëè çà ñîáîþ áåç óñÿêèõ
âèáîðіâ äâі òðåòèíè ìіñöü ó íîâîìó ïàðëàìåíòі. 

Íåâäîâîëåííÿì óçóðïàöієþ âëàäè ñêîðèñòàëèñÿ ìîíàðõіñòè. Îçáðîїâ-
øè ïîíàä 20 òèñ. ÷îë., âîíè ãîòóâàëèñÿ çäіéñíèòè äåðæàâíèé ïåðåâîðîò.
Äèðåêòîðіþ âðÿòóâàâ åíåðãіéíèé òà ðіøó÷èé ãåíåðàë Íàïîëåîí Áîíà-
ïàðò. Çà éîãî íàêàçîì íà ïіäñòóïàõ äî Êîíâåíòó áóëî ïîñòàâëåíî ãàðìà-
òè, і çàêîëîòíèêè áóëè ïðîñòî ðîçіãíàíі çàëïàìè êàðòå÷і. Ñàìå ðîçãðîì
ðîÿëіñòіâ ïîêëàâ ïî÷àòîê ñòðіìêіé âіéñüêîâіé êàð’єðі Áîíàïàðòà. 

 Ïåðіîä Äèðåêòîðії ñòàâ ÷àñîì ñòðіìêîãî çáàãà÷åííÿ íîâîї ôðàíöóçü-
êîї áóðæóàçії – áàãàòèõ ïðîìèñëîâöіâ, êóïöіâ і ôіíàíñèñòіâ, ùî íàæèâà-
ëèñÿ íà ñïåêóëÿöіÿõ çåìëåþ, öіííèìè ïàïåðàìè і ïîñòà÷àííі àðìії. Ñàìі
÷ëåíè Äèðåêòîðії íà ÷îëі ç Áàððàñîì áóëè òèïîâèìè ïðåäñòàâíèêàìè
íîâèõ áàãàòіїâ, òіñíî ïîâ’ÿçàíèìè ç ïіäïðèєìíèöüêèìè êîëàìè Ôðàíöії.
Їõ íàçèâàëè íóâîðèøàìè, àáî «æèðíèìè êîòàìè».

Çîâíіøíÿ ïîëіòèêà Äèðåêòîðії. Áîíàïàðòèñòñüêèé ïåðåâîðîò
1799 ð. Òåðìіäîðіàíñüêèé ïåðåâîðîò çóìîâèâ іñòîòíі çìіíè і â çîâíіø-
íіé ïîëіòèöі Ôðàíöóçüêîї ðåñïóáëіêè. Íà âіäìіíó âіä ÿêîáіíöіâ, ùî
âèñòóïàëè ïðîòè çàâîéîâíèöüêèõ âіéí, ëіäåðè òåðìіäîðіàíöіâ, Äèðåê-
òîðії ïðàãíóëè äî òåðèòîðіàëüíèõ çàãàðáàíü òà ïàíóâàííÿ íàä ñóñіäíі-

7.

 Çàë çàñіäàíü Ðàäè 
ï’ÿòèñîò. Êàðòèíà 
Æ. Ñàáëå

×è ìîæåòå âè 
ñêàçàòè, ðîçãëÿíóâøè
іëþñòðàöіþ, 
÷îìó Ðàäà ï’ÿòèñîò 
çðåøòîþ âèÿâèëàñÿ 
íåäієçäàòíîþ? 
Àðãóìåíòóéòå.
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ìè äåðæàâàìè. Ñïðàâåäëèâі âіéíè, ùî âåëà ç 1792 ð. ðåñïóáëіêàíñüêà
Ôðàíöіÿ ïðîòè єâðîïåéñüêèõ ìîíàðõі÷íèõ äåðæàâ, ïî÷àëè ïîñòóïîâî
ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà çàãàðáíèöüêі. Ïîðіâíÿíî ñëàáêà ôðàíöóçüêà áóð-
æóàçіÿ ïðàãíóëà âèêîðèñòàòè âіéñüêîâó ñèëó äëÿ íàâ’ÿçóâàííÿ ñóñіäàì
âèãіäíèõ ìèòíèõ і òîðãîâåëüíèõ óãîä òà âіäâåðòîãî ãðàáóíêó «âèçâîëå-
íèõ» íàðîäіâ.

Ïіñëÿ íèçêè ïîðàçîê ó 1795 ð. Ïðóññіÿ òà Іñïàíіÿ âèéøëè ç âіéíè.
Ïðîòå âіéíà ç Àíãëієþ і Àâñòðієþ òðèâàëà. Ãîëîâíі ñèëè àâñòðіéöіâ çîñå-
ðåäæóâàëèñÿ â Çàõіäíіé Íіìå÷÷èíі òà Іòàëії. Êîìàíäóâà÷åì ôðàíöóçü-
êîї àðìії â Іòàëії â êâіòíі 1796 ð. áóëî ïðèçíà÷åíî ãåíåðàëà Íàïîëåîíà
Áîíàïàðòà.

Ôðàíöóçüêà àðìіÿ â Іòàëії íàëі÷óâàëà 30 òèñ. íàïіâãîëîäíèõ і ïîãàíî
ñïîðÿäæåíèõ ñîëäàòіâ. Їé ïðîòèñòîÿëî 80 òèñ. äîáðå îçáðîєíèõ àâñòðіé-
öіâ. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ó êâіòíі 1796 ð. ôðàíöóçè ðóøèëè íà âîðîãà.
Ïîєäíóþ÷è øâèäêіñòü íàñòóïó ç íàâàëüíіñòþ óäàðіâ, Áîíàïàðò ãðîìèâ
âîðîãà ÷àñòèíàìè, àçàðòíî ðèçèêóþ÷è âñіì, íàâіòü âëàñíèì æèòòÿì. Çà
òèæäåíü âіí ðîçãðîìèâ ñàðäèíñüêó é àâñòðіéñüêó àðìії – Ñàðäèíñüêå
êîðîëіâñòâî çìóøåíå áóëî âèçíàòè ñåáå âàñàëîì Ôðàíöії. Íåâäîâçі Áîíà-
ïàðò çàâäàâ ïîðàçêè àâñòðіéöÿì ó áèòâàõ ïðè Àðêîëå і Ðèâîëі. Ó æîâòíі
1797 ð. Àâñòðіÿ áóëà çìóøåíà ïіäïèñàòè ìèðíèé äîãîâіð, âèçíàâøè çà
Ôðàíöієþ ïðàâà íà ëіâèé áåðåã Ðåéíó, Áåëüãіþ òà Іîíі÷íі îñòðîâè. Ïåð-
øà àíòèôðàíöóçüêà êîàëіöіÿ ïåðåñòàëà іñíóâàòè. Ïіñëÿ іòàëіéñüêîãî
ïîõîäó ïðî ãåíåðàëà Áîíàïàðòà çàãîâîðèëà âñÿ Єâðîïà.
Іòàëіéöі ðàäî çóñòðі÷àëè ôðàíöóçіâ ÿê ñâîїõ âèçâîëèòåëіâ, âіòàëè

çäіéñíþâàíі íèìè áóðæóàçíі ïåðåòâîðåííÿ. Ïðîòå ôðàíöóçüêà áóðæóà-
çіÿ âіä âіéí î÷іêóâàëà çàãàðáàííÿ íîâèõ çåìåëü і îòðèìàííÿ áàãàòñòâ.
Íà «âèçâîëåíі» ìіñòà Áîíàïàðò íàêëàäàâ ìіëüéîííі êîíòðèáóöії. Ïîñòà-
÷àííÿ àðìії âåëîñÿ ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê êîíôіñêîâàíîãî ìàéíà і ìіñöå-
âîãî íàñåëåííÿ. Ôðàíöóçè íå çóïèíÿëèñü і ïåðåä âіäâåðòèì ãðàáóíêîì,
âèâîçÿ÷è äî Ïàðèæà öåðêîâíі öіííîñòі òà âèòâîðè ìèñòåöòâà. Àâñòðіé-
ñüêå ïàíóâàííÿ â Іòàëії áóëî ôàêòè÷íî çàìіíåíå ôðàíöóçüêèì. Çà äîãî-
âîðîì ç àâñòðіéöÿìè íà òåðèòîðії Іòàëії óòâîðèëè äåêіëüêà çàëåæíèõ âіä
Ôðàíöії ðåñïóáëіê.

 Íàïîëåîí ó áèòâі  
ïðè Ðèâîëі. Êàðòèíà
À. Ôіëіïïîòî

×èì ôіãóðà Íàïîëåîíà
âіäðіçíÿєòüñÿ âіä іíøèõ, 
çîáðàæåíèõ íà êàðòèíі? 
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Як ви вважаєте, з яких причин справедливі війни, які вела республіканська Франція
проти європейських монархій, почали поступово перетворюватися на загарбницькі?

Ó 1798–1799 ðð. Áîíàïàðò çäіéñíèâ ïîõіä ó Єãèïåò, ñïîäіâàþ÷èñü çãî-
äîì äіñòàòèñü Іíäії – íàéáàãàòøîї êîëîíії Àíãëії. Ïðîòå, çäîáóâøè
äåêіëüêà ïåðåìîã ó Єãèïòі, âіí ïðèçóïèíèâ íàñòóï ïðè îáëîçі òóðåöüêèõ
ôîðòåöü ó Ñèðії. Àðìіÿ ñëàáøàëà âіä áåçïåðåðâíèõ áîїâ, âèñíàæëèâîї
ñïåêè і õâîðîá. Ó òîé æå ÷àñ àíãëіéñüêèé àäìіðàë Ãîðàöіî Íåëüñîí çíè-
ùèâ ôðàíöóçüêèé ôëîò áіëÿ ìèñó Àáóêіð (äåëüòà Íіëó). Øëÿõ ôðàíöó-
çàì äîäîìó áóëî ôàêòè÷íî âіäðіçàíî.

Çàõîïëåííÿ ôðàíöóçàìè î. Ìàëüòè і âòîðãíåííÿ äî Єãèïòó ïðèâåëè
äî óòâîðåííÿ â 1798 ð. äðóãîї àíòèôðàíöóçüêîї êîàëіöії ó ñêëàäі Àíãëії,ї
Ðîñії, Àâñòðії і Òóðå÷÷èíè. Ó 1799 ð. ðîñіéñüêà àðìіÿ ïіä êîìàíäóâàí-
íÿì Î. Ñóâîðîâà ðîçãðîìèëà ôðàíöóçіâ ïіä Òðåááієþ і Íîâі òà çìóñèëà
їõ çàëèøèòè Ïіâíі÷íó Іòàëіþ, åñêàäðà Ô. Óøàêîâà çâіëüíèëà Іîíі÷íі
îñòðîâè. Àíãëіéöі àäìіðàëà Íåëüñîíà â öåé ÷àñ çäîáóëè Ìàëüòó і âèçâî-
ëèëè Íåàïîëü.

Âîєííі ïîðàçêè ïіäіðâàëè і áåç òîãî õèòêå ñòàíîâèùå Äèðåêòîðії. Ñâî-
єþ ñëàáêіñòþ і íåçäàòíіñòþ íàâåñòè ëàä ó êðàїíі Äèðåêòîðіÿ äèñêðåäèòó-
âàëà ñåáå íàâіòü â î÷àõ âåëèêîї áóðæóàçії, ÿêіé áóëà ïîòðіáíà ìіöíà
âëàäà äëÿ çàõèñòó ñâîїõ іíòåðåñіâ. 

Ó ïðàâëÿ÷èõ êîëàõ Ôðàíöії âèíèê ïëàí äåðæàâíîãî ïåðåâîðîòó і
âñòàíîâëåííÿ âіéñüêîâîї äèêòàòóðè. Íàéêðàùèì ïðåòåíäåíòîì íà ðîëü
ìàéáóòíüîãî äèêòàòîðà ââàæàâñÿ ãåíåðàë Áîíàïàðò, ÿêèé, êèíóâøè
íàïðèçâîëÿùå ñâîþ àðìіþ â Єãèïòі, òåðìіíîâî ç’ÿâèâñÿ â Ïàðèæі.
18    áðþìåðà VIII ðîêó ðåñïóáëіêè (9 ëèñòîïàäà 1799 ð.), ñïèðàþ÷èñü íà
âіääàíèõ ñîëäàòіâ, âіí ôàêòè÷íî ðîçіãíàâ Ðàäó ï’ÿòèñîò, ñêàñóâàâ ðåæèì
Äèðåêòîðії і çìóñèâ êîëèøíіõ äåïóòàòіâ óõâàëèòè çàêîí ïðî ïåðåäà÷ó
âëàäè òðüîì êîíñóëàì (ïðàâèòåëÿì). Ïîâíîâëàäíèì ïðàâèòåëåì Ôðàíöії
іç çâàííÿì ïåðøîãî êîíñóëà ñòàâàâ 30-ðі÷íèé ãåíåðàë Áîíàïàðò (іíøі
êîíñóëè çíà÷íîї ðîëі íå âіäіãðàâàëè).

 Øòóðì 
Êîðôó åñêàäðîþ
àäìіðàëà 
Óøàêîâà

Äіçíàéòåñÿ 
ç äîäàòêîâèõ 
äæåðåë 
ïðî îáñòàâèíè 
öієї ïîäії.
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1. Ñõàðàêòåðèçóéòå åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê Ôðàíöії  íàïåðåäîäíі ðåâîëþöії.
2. ßêі âåðñòâè ôðàíöóçüêîãî ñóñïіëüñòâà і ÷îìó áóëè îñîáëèâî íåçàäîâîëåíі

ñâîїì ñòàíîâèùåì òà ïîëіòèêîþ êîðîëÿ?
3. Ïðîàíàëіçóéòå äіÿëüíіñòü Óñòàíîâ÷èõ íàöіîíàëüíèõ çáîðіâ. Ùî çàâàæàëî

ïðîäóêòèâíіé ðîáîòі Óñòàíîâ÷èõ çáîðіâ íà êîðèñòü íàðîäó?
4. Ñõàðàêòåðèçóéòå ôîðìè âèÿâëåííÿ ãðîìàäÿíñüêîї àêòèâíîñòі ó Ôðàíöії ïіä

÷àñ ðåâîëþöії.
5. ×îìó ÿêîáіíöі, ùî âñòàíîâèëè æîðñòêó äèêòàòóðó, ó êîíñòèòóöії 1793 ð.

îáіöÿëè ãðîìàäÿíàì íàáàãàòî øèðøі ïðàâà, íіæ ïîïåðåäíÿ âëàäà? 
6. ×îìó òåðìіäîðіàíöі, ÿêі çäіéñíèëè ïåðåâîðîò ïіä ãàñëàìè áîðîòüáè ç ÿêîáіí-

ñüêèì òåðîðîì, ïðèéøîâøè äî âëàäè, ñàìі âäàëèñÿ äî àíàëîãі÷íèõ äіé?
7. ×èї іíòåðåñè çàõèùàëà íîâà òåðìіäîðіàíñüêà âëàäà?
8. Âèçíà÷òå ïðè÷èíè áîíàïàðòèñòñüêîãî ïåðåâîðîòó 1799 ð.

1. Çðîáіòü ó çîøèòàõ ïîðіâíÿëüíó òàáëèöþ.

Ïðàâëÿ÷і ñèëè
Æèðîíäèñòè ßêîáіíöі

Ïîçèòèâ Íåãàòèâ Ïîçèòèâ Íåãàòèâ

Çàêîíîäàâ÷à
äіÿëüíіñòü
Ñîöіàëüíà
ïîëіòèêà
Іäåîëîãіÿ

Ðåçóëüòàòè
äіÿëüíîñòі

2. Ó çîøèòàõ íàìàëþéòå ñõåìó «äåðæàâíèé óñòðіé Ôðàíöії çà êîíñòèòóöієþ
1795 ð.».

3. Ðîçãëÿíüòå íà êàðòі îñíîâíі ïîäії іòàëіéñüêîãî òà єãèïåòñüêîãî ïîõîäіâ òà
ïîçíà÷òå íà êîíòóðíіé êàðòі ìіñöÿ íàéâàæëèâіøèõ áèòâ.

1. Êîðèñòóþ÷èñü äîäàòêîâèìè äæåðåëàìè, íàïèøіòü åñå ïðî  ðîëü Ìàðії Àíòó-
àíåòòè â æèòòі Ôðàíöії íàïðèêіíöі ÕVIII ñò.

2. Íà îñíîâі òåêñòó ïіäðó÷íèêà òà äîäàòêîâèõ äæåðåë çðîáіòü іñòîðè÷íèé ïîð-
òðåò îäíîãî ç ëіäåðіâ ðåâîëþöії. Ó ãðóïі îáìіíÿéòåñü іíôîðìàöієþ òà ñâîїìè
ðîçäóìàìè ùîäî äіÿëüíîñòі ñâîãî îáðàíöÿ.

14 липня 1789 р. – взяття Бастилії.
26 серпня 1789 р. – прийняття Декларації прав людини
і громадянина.
3 вересня 1791 р. – перша конституція Франції.
22 вересня 1792 р. – проголошення у Франції республіки.
9 листопада 1799 р. – бонапартистський переворот.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ
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Â³éíè íàïîëåîí³âñüêî¿ Ôðàíö³¿.
Â³äåíñüêèé êîíãðåñ

Ïðèãàäàéòå ïðè÷èíè òà îñíîâíі ïîäії Ôðàíöóçüêîї ðåâî-
ëþöії.

Ôðàíöіÿ ó ïåðіîä Êîíñóëüñòâà òà Іìïåðії. Ïåðåâîðîò 9 ëèñòîïàäà
1799 ð. ïðèçâіâ äî âñòàíîâëåííÿ ó Ôðàíöії âіéñüêîâîї äèêòàòóðè, ùî
îðієíòóâàëàñÿ íà іíòåðåñè íîâîї ôðàíöóçüêîї áóðæóàçії і ïîâ’ÿçàíîãî ç íåþ
êîìàíäíîãî ñêëàäó ðåñïóáëіêàíñüêîї àðìії. Ó äèêòàòóðі ïðàâëÿ÷і êîëà
êðàїíè âáà÷àëè çàõèñò ÿê âіä ñïðîá ðåñòàâðàöії ìîíàðõії, òàê і âіä äåìî-
êðàòè÷íèõ ïðàãíåíü íàðîäíèõ ìàñ. Çàõîïèâøè âëàäó, Áîíàïàðò ñèëîþ 
çàêðіïèâ âèãіäíі ïіäïðèєìíèöüêèì êîëàì ïåðåòâîðåííÿ ÷àñіâ ðåâîëþöії
òà ñêàñóâàâ óñі äåìîêðàòè÷íі іíñòèòóòè òà ðåâîëþöіéíі çàâîþâàííÿ. Âіí íå
çàçіõàâ íà îñíîâíі çäîáóòêè ðåâîëþöії: çíèùåííÿ ôåîäàëüíèõ âіäíîñèí,
ïåðåðîçïîäіë çåìåëüíîї âëàñíîñòі òà çìіíó її õàðàêòåðó, à ëèøå æîðñòêî
âïîðÿäêóâàâ íîâèé ëàä і âæèâ çàõîäіâ äëÿ éîãî ïîäàëüøîãî ñòàáіëüíîãî
ðîçâèòêó.

Ïåðøèé êîíñóë çîñåðåäèâ ó ñâîїõ ðóêàõ êîìàíäóâàííÿ àðìієþ, ïðèçíà-
÷åííÿ íà âèùі âіéñüêîâі é öèâіëüíі ïîñàäè, êåðіâíèöòâî âíóòðіøíüîþ і

çîâíіøíüîþ ïîëіòèêîþ. Âіí ôàêòè÷íî êîíò-
ðîëþâàâ äіÿëüíіñòü óñіõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ.
Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ áóëî îñòàòî÷íî
ñêàñîâàíî, ó äåïàðòàìåíòàõ ïîðÿäêóâàëè
ñòàâëåíèêè ïåðøîãî êîíñóëà – ïðåôåêòè,
à ìåðè ìіñò і ñіëüñüêèõ ãðîìàä ïðèçíà÷àëèñü
ÿê ÷èíîâíèêè. 

Ó Ôðàíöії áóëî çàêðèòî 60 ãàçåò іç 73-õ,
à ðåøòó ïîñòàâëåíî ïіä ñóâîðèé êîíò -
ðîëü äåðæàâè, çàïðîâàäæóâàëàñÿ öåíçóðà.
Ó ïðå  ñі áóëî çàáîðîíåíî íàâіòü çãàäóâàòè
ïðî ðåâîëþöіþ. Ìіíіñòðîì ïîëіöії áóëî
ïðèçíà÷åíî Ôóøå, ÿêèé îõîïèâ óñþ êðàїíó
ñèñòåìîþ ïîëіöåéñüêîãî íàãëÿäó. Êîëèøíі
ðåâîëþöіîíåðè, іäåéíі íàùàäêè ÿêîáіíöіâ,
ïåðåñëіäóâàëèñü і âèñèëàëèñü ó êîëîíії
Ôðàíöії.

Îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ çàñîáіâ çìіöíåí-
íÿ ñâîєї âëàäè Áîíàïàðò ââàæàâ ðåëіãіþ.
Ó 1801 ð. âіí óêëàâ äîãîâіð іç ïàïîþ Ïієì VII,
çà ÿêèì êàòîëèöòâî ïðîãîëîøóâàëîñÿ «ðåëі-
ãієþ áіëüøîñòі ôðàíöóçіâ». Íàòîìіñòü ïàïà
âèçíàâàâ íîâèõ âëàñíèêіâ ðîçïðîäàíèõ öåð-
êîâíèõ çåìåëü і ïðàâî ôðàíöóçüêîãî óðÿäó
ïðèçíà÷àòè âèùå êàòîëèöüêå äóõіâíèöòâî
êðàїíè.

§3

1.

 Íàïîëåîí, іìïåðàòîð. 
Êàðòèíà À. Òðèîçîíà

×èì îäÿã іìïåðàòîðà
Íàïîëåîíà íà êàðòèíі 
âіäðіçíÿєòüñÿ âіä éîãî
ñïðàâæíüîãî îäÿãó?
Ïîÿñíіòü, ÷îìó õóäîæíèê
âäàâñÿ ñàìå äî òàêîãî
òâîð÷îãî ïðèéîìó.
Àðãóìåíòóéòå.
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Ó 1802 ð. ïîâíîâàæåííÿ Áîíàïàðòà ÿê ïåðøîãî êîíñóëà ñòàëè ïîæèò-
òєâèìè, âіí çäîáóâ ïðàâî çàòâåðäæóâàòè ìèðíі äîãîâîðè і ïðèçíà÷àòè
ñîáі íàñòóïíèêà. Òîäі æ áóëî ñòâîðåíî Êîíñóëüñüêó ãâàðäіþ (â ìàéáóò-
íüîìó – çíàìåíèòó Ñòàðó ãâàðäіþ Íàïîëåîíà) і çàñíîâàíî íîâó äåðæàâíó
âіäçíàêó – îðäåí Ïî÷åñíîãî ëåãіîíó. Çìіöíèâøè ñâîþ âëàäó, â 1804 ð.
Áîíàïàðò äîìіãñÿ ïðîãîëîøåííÿ ñåáå іìïåðàòîðîì.

Ïðîòå öå íå îçíà÷àëî ïîâåðíåííÿ äî ìîíàðõії XVIII ñò. Çãіäíî ç ðіøåí-
íÿì Ñåíàòó, ïåðøèé êîíñóë ðåñïóáëіêè ïðîãîëîøóâàâñÿ іìïåðàòîðîì
ôðàíöóçіâ, òîáòî ñòàâàâ ïîæèòòєâèì ìîíàðõîì äåðæàâè íіáèòî çà áàæàí-
íÿì і çãîäîþ âñієї ôðàíöóçüêîї íàöії. Öå áóâ ïî÷àòîê ñòàíîâëåííÿ íîâîї
â іñòîðії Єâðîïè, âæå íå äâîðÿíñüêîї, à áóðæóàçíîї, ìîíàðõії. 

Òà ïîñòóïîâî ó Ôðàíöії çíèêàëè îñòàííі çàëèøêè ðåñïóáëіêàíіçìó.
Òåðìіí «ðåñïóáëіêà» çíèêàє іç âæèòêó, ñêàñîâóєòüñÿ ðåâîëþöіéíèé і âіä-
íîâëþєòüñÿ ãðèãîðіàíñüêèé êàëåíäàð, çàëåæíі âіä Ôðàíöії ðåñïóáëіêè
ïåðåòâîðþþòüñÿ íà êîðîëіâñòâà. Ó 1808 ð. áóëî ñòâîðåíî «іìïåðñüêå
äâîðÿíñòâî», âèùå âіéñüêîâå êîìàíäóâàííÿ òà ÷èíîâíèöòâî Ôðàíöії
çäîáóëî ãó÷íі äâîðÿíñüêі òèòóëè.

Чому французький народ не виступив на захист республіканського ладу?

Çíà÷íó óâàãó іìïåðàòîð Íàïîëåîí І ïðèäіëÿâ óïîðÿäêóâàííþ ñòàðèõ
і ðîçðîáöі íîâèõ íîðì ïðàâà, ùî çàêðіïëþâàëè áóðæóàçíі ïåðåòâîðåííÿ
â êðàїíі òà çìіöíþâàëè ðåæèì éîãî îñîáèñòîї âëàäè. Ó Ôðàíöії áóëî ðîç-
ðîáëåíî íîâі Òîðãîâåëüíèé, Êàðíèé і Öèâіëüíèé êîäåêñè. Îñòàííіé, ùî
íàáóâ ÷èííîñòі â 1807 ð., ìàâ îñîáëèâî âàæëèâå çíà÷åííÿ, âіí çãîäîì 
äіñòàâ íàçâó Êîäåêñ Íàïîëåîíà. Öåé çáіðíèê çàêîíіâ îñòàòî÷íî ëіêâіäî-
âóâàâ ñòàíîâèé ïîäіë ñóñïіëüñòâà òà äâîðÿíñüêі ïðèâіëåї, ñòâåðäæóâàâ
ïðèíöèï ãðîìàäÿíñüêîãî ðіâíîïðàâ’ÿ, ñòîÿâ íà ñòîðîæі ïðèâàòíîї âëàñ-
íîñòі é çàêîíîäàâ÷î çàêðіïëþâàâ ñâîáîäó áóðæóàçíîãî ïіäïðèєìíèöòâà.

Âіéíè íàïîëåîíіâñüêîї Ôðàíöії. Çàõîïèâøè âëàäó, Áîíàïàðò íåãàéíî  
âіäíîâèâ âîєííі äії ïðîòè ñèë àíòèôðàíöóçüêîї êîàëіöії. Âäàëî ñêî-
ðèñòàâøèñü íåçãîäàìè ìіæ ñîþçíèêàìè і âèõîäîì ç âіéíè Ðîñії, âіí
âäðóãå âñòóïàє â Ïіâíі÷íó Іòàëіþ і â 1800 ð. çàâäàє àâñòðіéöÿì íèùіâíîї
ïîðàçêè ïіä Ìàðåíãî. Çà ìèðíèì äîãîâîðîì àâñòðіéöі áóëè çíîâó çìó-
øåíі âèçíàòè çàãàðáàííÿ ôðàíöóçіâ ó Áåëüãії, Íіìå÷÷èíі òà Іòàëії, à â 
1802 ð. ìèð ïіäïèñàëà é Àíãëіÿ. Îñòàííÿ çîáîâ’ÿçóâàëàñÿ çàëèøèòè
çàõîïëåíі Єãèïåò і Ìàëüòó, à ôðàíöóçè – íå ïîðóøóâàòè êîðäîíè â
Єâðîïі.

Ïðîòå îáèäâі ñòîðîíè ðîçãëÿäàëè öåé ìèð ÿê òèì÷àñîâó óãîäó. Àíãëіé-
öі ïðîäîâæóâàëè óòðèìóâàòè Ìàëüòó, à Ôðàíöіÿ çäіéñíþâàëà íîâі çàãàð-
áàííÿ. Ïðèâîäîì äëÿ âіäíîâëåííÿ âîєííèõ äіé ñòàâ ðîçñòðіë çà íàêàçîì
Íàïîëåîíà îäíîãî ç ðîäè÷іâ êîðîëіâñüêîї äèíàñòії Áóðáîíіâ. Ó 1805 ð.
óòâîðþєòüñÿ òðåòÿ àíòèôðàíöóçüêà êîàëіöіÿ ó ñêëàäі Àíãëії, Àâñòðії, 
Ðîñії і Íåàïîëіòàíñüêîãî êîðîëіâñòâà.

Ââàæàþ÷è îñíîâíèì ñâîїì ñóïåðíèêîì Âåëèêó Áðèòàíіþ, Íàïîëåîí
çîñåðåäèâ ó Áóëîíі, íà áåðåçі Ëà-Ìàíøó, 130-òèñÿ÷íó àðìіþ, ÿêó ìàëè
ïåðåïðàâèòè ÷åðåç ïðîòîêó 2300 ïëîñêîäîííèõ ñóäåí. Óñïіøíіé äåñàíòíіé

2.
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îïåðàöії çàâàæàâ ëèøå àíãëіéñüêèé ôëîò. 
Íåçâàæàþ÷è íà êіëüêіñíó ïåðåâàãó ôðàíöó-
çіâ òà їõíіõ ñîþçíèêіâ – іñïàíöіâ, àäìіðàëó 
Íåëüñîíó âäàëîñÿ âùåíò ðîçãðîìèòè ôðàíêî-
іñïàí ñüêèé ôëîò áіëÿ ìèñó Òðàôàëüãàð
(Іñïàíіÿ) ó æîâòíі 1805 ð. І õî÷à â öіé áèòâі 
çíàìåíèòèé àíãëіéñüêèé ôëîòîâîäåöü çàãè-
íóâ, ñïîäіâàííÿ Íàïîëåîíà íà ìîæëèâіñòü 
âèñàäêè äåñàíòó â Àíãëії áóëî áåçíàäіéíî 
ïîõîâàíî.

Äіçíàâøèñü ïðî ïðîñóâàííÿ äî ñõіäíèõ 
êîðäîíіâ Ôðàíöії àâñòðіéñüêîї і ðîñіéñüêîї 
àðìіé, Íàïîëåîí áëèñêàâè÷íî ïåðåâîäèòü 
ñâîї ãîëîâíі ñèëè çà Ðåéí, çìóøóє êàïіòóëþ-
âàòè àâñòðіéñüêó àðìіþ і íåâäîâçі çàéìàє 
Âіäåíü. Âèðіøàëüíà áèòâà ìіæ ôðàíöóçüêîþ 
і îá’єäíàíîþ àâñòðî-ðîñіéñüêîþ àðìіÿìè âіä-
áóëàñÿ â ×åõії áіëÿ ñåëèùà Àóñòåðëіö ó 
ãðóäíі 1805 ð. Ñîþçíèêè çàçíàëè ïîðàçêè. Òîäі æ ôðàíöóçè âñòàíîâèëè
êîíòðîëü íàä Âåíåöієþ і çàõіäíèì óçáåðåææÿì Àäðіàòè÷íîãî ìîðÿ.

Âîєííі äії ïðîäîâæóâàëà Ðîñіÿ. Ó 1806 ð. âîíà óêëàëà ñîþçíèé äîãî-
âіð ç Ïðóññієþ, äî ÿêîãî çãîäîì ïðèєäíàëèñü Àíãëіÿ і Øâåöіÿ. Òàê óòâî-
ðèëàñÿ ÷åòâåðòà àíòèôðàíöóçüêà êîàëіöіÿ. Ïðîòå âîíà ïðîіñíóâàëà 
íåäîâãî. Ó æîâòíі 1806 ð. Íàïîëåîí і ìàðøàë Äàâó âùåíò ðîçãðîìèëè
ïðóññüêó àðìіþ  і ÷åðåç òèæäåíü ïіñëÿ ïî÷àòêó âіéíè êîàëіöіÿ ïåðåñòàëà
іñíóâàòè.

Ó çàõîïëåíіé ñòîëèöі Ïðóññії – Áåðëіíі – Íàïîëåîí ïіäïèñàâ äåêðåò
ïðî êîíòèíåíòàëüíó áëîêàäó, çàáîðîíèâøè âñіì ñîþçíèì і çàëåæíèì
âіä Ôðàíöії äåðæàâàì òîðãóâàòè ç Àíãëієþ. Âòðàòèâøè íàäіþ íà âòîð-
ãíåííÿ â Àíãëіþ, Íàïîëåîí âèðіøèâ «çàäóøèòè» її åêîíîìі÷íî, çàêðèâ-
øè äëÿ íåї єâðîïåéñüêі ðèíêè. Îãîëîøåííÿ êîíòèíåíòàëüíîї áëîêàäè
íàäàâàëî âіéíі çàãàëüíîєâðîïåéñüêîãî õàðàêòåðó. Äî åêîíîìі÷íèõ ñàíê-

 Ãîðàöіî Íåëüñîí 

 Àíãëіéñüêà 
êàðèêàòóðà íà
êîíòèíåíòàëüíó
áëîêàäó:
«Ãіãàíòñüêà
àíãëіéñüêà 
òîðãіâëÿ і ìіçåðíà
áëîêàäà»

×îìó, íà âàøó 
äóìêó, 
êîíòèíåíòàëüíà 
áëîêàäà çàçíàëà
êðàõó?
Àðãóìåíòóéòå.
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öіé ïðîòè Àíãëії ìóñèëè ïðèєäíàòèñü óñі єâðîïåéñüêі êðàїíè. Äî àíàëî-
ãі÷íèõ çàõîäіâ âäàâñÿ і áðèòàíñüêèé óðÿä. 

Обговоріть у групі, наскільки ефективною могла бути тактика економічних санкцій і
кому вона могла бути вигідною.

Òèì ÷àñîì ó Ñõіäíіé Ïðóññії ïðîäîâæóâàëèñÿ âîєííі äії, ðîñіéñüêà
àðìіÿ â 1807 ð. çàçíàëà ïîðàçêè. Çà Òіëüçіòñüêèì ìèðîì 1807 ð. Ðîñіÿ
âèçíàâàëà âñі çàâîþâàííÿ Íàïîëåîíà òà çìóøåíà áóëà ïðèєäíàòèñÿ äî
êîíòèíåíòàëüíîї áëîêàäè. Íà Ïðóññіþ Íàïîëåîí íàêëàâ âåëè÷åçíó
êîíòðèáóöіþ і çíà÷íî ñêîðîòèâ її òåðèòîðіþ. Íà âіäіáðàíèõ ó Ïðóññії
ïîëüñüêèõ çåìëÿõ óòâîðþâàëîñÿ ãåðöîãñòâî Âàðøàâñüêå, ùî çãîäîì ñòà-
íå ïëàöäàðìîì äëÿ íàïàäó íà Ðîñіþ.

Ïіñëÿ öüîãî Íàïîëåîí ðóøèâ íà Іñïàíіþ, ïîçáàâèâ ïðåñòîëó іñïàí-
ñüêèõ Áóðáîíіâ і ïåðåäàâ éîãî ñâîєìó áðàòó Æîçåôó. Ïðîòå íà áîðîòüáó
ïðîòè ôðàíöóçüêèõ çàãàðáíèêіâ ïіäíÿâñÿ âåñü іñïàíñüêèé íàðîä. Ïî
âñіé êðàїíі ðîçãîðíóëàñÿ ïàðòèçàíñüêà âіéíà – ãåðèëüÿ. Ôðàíöóçè òàê і
íå ñïðîìîãëèñÿ ïîâíіñòþ ïіäêîðèòè âîëåëþáíó Іñïàíіþ і çìóøåíі áóëè
ïîñòіéíî òðèìàòè òàì 250-òèñÿ÷íó àðìіþ.

Òðóäíîùàìè ôðàíöóçіâ â Іñïàíії ñêîðèñòàâñÿ àâñòðіéñüêèé óðÿä, ùî
ïðàãíóâ ðåâàíøó çà ïðîãðàíі ðàíіøå âіéíè. Ó 1809 ð. Àâñòðіÿ і Àíãëіÿ
ñôîðìóâàëè ï’ÿòó àíòèôðàíöóçüêó êîàëіöіþ. Öüîãî ðàçó, îõîïëåíі
ïàòðіîòè÷íèì ïіäíåñåííÿì, àâñòðіéñüêі âіéñüêà áèëèñÿ çàâçÿòî і çàâäà-
ëè ñóïåðíèêó âåëè÷åçíèõ âòðàò. Ëèøå ç âåëèêèìè òðóäíîùàìè â ëèïíі
1809 ð. Íàïîëåîíîâі âäàëîñÿ ïåðåìîãòè àâñòðіéñüêó àðìіþ ïіä Âàãðà-
ìîì. Çà ïіäïèñàíèì ìèðíèì äîãîâîðîì Àâñòðіÿ âòðà÷àëà âåëè÷åçíі
òåðèòîðії òà âèõіä äî ìîðÿ. ßê ðàíіøå Ðîñіÿ, Àâñòðіÿ òàêîæ áóëà çìóøå-
íà ïðèєäíàòèñÿ äî êîíòèíåíòàëüíîї áëîêàäè.

 Çàíåïàä і çàãèáåëü íàïîëåîíіâñüêîї іìïåðії. Ó 1808–1811   ðð. іìïå-
ðіÿ Íàïîëåîíà äîñÿãëà âåðøèíè ñâîєї ìîãóòíîñòі. Òà â öåé æå ÷àñ íàìі-
òèâñÿ é ïî÷àòîê її âíóòðіøíüîї êðèçè, ñòàëà î÷åâèäíîþ íåçäіéñíåííіñòü
íàïîëåîíіâñüêèõ ïëàíіâ âñòàíîâëåííÿ ïàíóâàííÿ ó âñіé Єâðîïі. Âіéíè
âèñíàæóâàëè ñèëè Ôðàíöії. Ùîðі÷íі íàáîðè äî àðìії âèêëèêàëè çðîñòà-
þ÷å íåâäîâîëåííÿ íàðîäó, à âèñîêі ïîäàòêè íà її óòðèìàííÿ – îáóðåííÿ
ÿê âåëèêîї, òàê і äðіáíîї áóðæóàçії. Ñòàâàëî î÷åâèäíèì, ùî ïîëіòèêà
êîíòèíåíòàëüíîї áëîêàäè çàçíàëà ïðîâàëó. Àíãëіéñüêі òîâàðè ïðî-
äîâæóâàëè êîíòðàáàíäíî íàäõîäèòè â єâðîïåéñüêі êðàїíè, і íàâіòü ñàì
іìïåðàòîð òàєìíî êóïóâàâ â Àíãëії ñóêíî äëÿ ñâîєї àðìії. Ïîñèëþâàëîñÿ
íåâäîâîëåííÿ íàðîäіâ Єâðîïè, ùî ïîòåðïàëè âіä ïîáîðіâ і ïîñòà÷àííÿ
ñîëäàòіâ ó ôðàíöóçüêó àðìіþ.

Íàâіòü íàéáëèæ÷å îòî÷åííÿ Íàïîëåîíà âèñëîâëþâàëî íåçàäîâîëåííÿ
áåçïåðåðâíèìè âіéíàìè, ÿêі çàâàæàëè ïðàâëÿ÷èì êîëàì Ôðàíöії ñïî-
êіéíî êîðèñòóâàòèñÿ ñëàâîþ і çäîáóòèì áàãàòñòâîì. Âîíî ïåðåäáà÷àëî,
ùî іìïåðіÿ, âòÿãíóòà â íåñêіí÷åííі âіéíè, ðàíî ÷è ïіçíî çàçíàє êðàõó.
Àíãëіÿ – íàéñèëüíіøà ìîðñüêà і ïðîìèñëîâà äåðæàâà – çàëèøàëàñÿ
íåäîñòóïíîþ äëÿ Íàïîëåîíà, à Ðîñіéñüêà іìïåðіÿ âіäíîâëþâàëà і çìіö-
íþâàëà ñâîї ñèëè.

3.
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Чому Наполеон, незважаючи на невдоволення народу і навіть свого оточення, про-
довжував завойовницькі війни?

Ó ÷åðâíі 1812 ð., çіáðàâøè 640-òèñÿ÷íó «Âåëèêó àðìіþ», Íàïîëåîí
ðóøèâ ó ïîõіä íà Ðîñіþ. Íåçâàæàþ÷è íà ÷èñåëüíó ïåðåâàãó âîðîãà,
ðîñіéñüêі âіéñüêà, âіäñòóïàþ÷è, çóìіëè ç’єäíàòèñÿ ïîáëèçó Ñìîëåíñüêà.
Íàïîëåîí ðâàâñÿ äî Ìîñêâè, ñïîäіâàþ÷èñü, ùî çàõîïëåííÿ  äðóãîї ðîñіé-
ñüêîї ñòîëèöі çìóñèòü Îëåêñàíäðà І êàïіòóëþâàòè.

Ïðèçíà÷åíèé ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì, ôåëüäìàðøàë Ì. Êóòóçîâ âèðі-
øèâ äàòè áіé ôðàíöóçàì íà ïіäñòóïàõ äî Ìîñêâè áіëÿ ñåëà Áîðîäіíî.
Áîðîäіíñüêà áèòâà, ùî âіäáóëàñÿ ó âåðåñíі 1812 ð., ñòàëà âèçíà÷íîþ
ïîäієþ âîєííîї іñòîðії Ðîñії. Ðîñіéñüêі âіéñüêà çìîãëè óòðèìàòè ïîëå áîþ
і çàâäàòè ôðàíöóçàì çíà÷íèõ âòðàò. Ïðîòå, íàìàãàþ÷èñü çáåðåãòè ïî -
ñëàáëåíó àðìіþ, Êóòóçîâ âèðіøèâ âіäñòóïèòè і çàëèøèòè Ìîñêâó áåç
áîþ. Ôðàíöóçüêі âіéñüêà çàéíÿëè ðîñіéñüêó ñòîëèöþ. Ó ìіñòі ðîçïî÷à-
ëèñÿ ãðàáóíêè, çàéíÿëèñÿ ïîæåæі, ùî ñïóñòîøèëè äâі òðåòèíè ìіñòà.
Ïðîòå î÷іêóâàíîї ïðîïîçèöії ìèðó Íàïîëåîí íå îòðèìàâ. Ó òîé ÷àñ ÿê
ðîñіÿíè çáèðàëè ïіäêðіïëåííÿ, ôðàíöóçüêі âіéñüêà òàíóëè, íå ìàþ÷è
ìîæëèâîñòі çäîáóâàòè ôóðàæ і ïðîäîâîëüñòâî.

Ó æîâòíі 1812 ð. «Âåëèêà àðìіÿ» çàëèøèëà Ìîñêâó. Ñïðîáà Íàïîëåî-
íà ïðîáèòèñÿ äî ïіâäåííèõ ðàéîíіâ êðàїíè áóëà íåâäàëîþ. Ðîñіéñüêі âіé-
ñüêà âіäêèíóëè ôðàíöóçіâ íà ðîçîðåíó íèìè ðàíіøå Ñìîëåíñüêó äîðîãó.
Âіäñòóïàþ÷è ïіä óäàðàìè âîðîãà, ñòðàæäàþ÷è ÷åðåç ãîëîä і ñóâîðó çèìó,
ôðàíöóçè çàçíàëè âåëè÷åçíèõ âòðàò. Іç 640 òèñ., ùî ïåðåéøëè âëіòêó
êîðäîí Ðîñії, íàçàä ó ãðóäíі 1812 ð. ïîâåðíóëîñÿ ëèøå 30 òèñ. ñîëäàòіâ і
îôіöåðіâ. Êèíóâøè íàïðèçâîëÿùå çàëèøêè ñâîєї äåìîðàëіçîâàíîї àðìії,
Íàïîëåîí ç ãâàðäіéöÿìè ïîñïіøèâ ó Ïàðèæ, ïîáîþþ÷èñü, ùî çâіñòêà
ïðî ïîðàçêó âèêëè÷å â ñòîëèöі ïîâñòàííÿ.  

Ïîðàçêà ôðàíöóçіâ ó Ðîñії ñòàëà ñèãíàëîì äî óòâîðåííÿ ó 1813 ð. øîñ-
òîї àíòèôðàíöóçüêîї êîàëіöії. Êðіì Àíãëії і Ðîñії, äî íåї óâіéøëè 

 Ì. Êóòóçîâ íà 
êîìàíäíîìó ïóíêòі
â äåíü Áîðîäіíñüêîї 
áèòâè. Êàðòèíà
Î. Øåïåëþêà

Ñïðîáóéòå óÿâèòè,
ùî ñàìå ìіã
ãîâîðèòè â öåé ÷àñ
Êóòóçîâ.
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Ïðóññіÿ, Іñïàíіÿ, Ïîðòóãàëіÿ, Øâåöіÿ і îñòàííüîþ – Àâñòðіÿ, óðÿä
ÿêîї ïîíàä óñå áîÿâñÿ íîâîãî ðîçãðîìó. Íàïîëåîí ÷èíèâ âіä÷àéäóøíèé
îïіð ñîþçíèêàì íà òåðèòîðії Íіìå÷÷èíè. Ó æîâòíі 1813 ð. ïіä Ëåéïöè-
ãîì âіäáóëàñÿ ÷îòèðèäåííà «áèòâà íàðîäіâ». Ó íіé ïðîòè ôðàíöóçüêîї
àðìії (190   òèñ. ÷îë.) áèëèñÿ âіéñüêà Ðîñії, Ïðóññії, Àâñòðії і Øâåöії
(300   òèñ. ÷îë.). Íàïîëåîí áóâ ðîçãðîìëåíèé і, âòðàòèâøè ïîëîâèíó àðìії
òà ìàéæå âñþ àðòèëåðіþ, âіäñòóïèâ.

Ó ñі÷íі 1814 ð. ñîþçíі âіéñüêà ïåðåòíóëè êîðäîí Ôðàíöії. Ñïîäіâàííÿ
Íàïîëåîíà íà ñóïåðå÷êè ìіæ ñîþçíèêàìè і ðîçïàä êîàëіöії íå ñïðàâäè-
ëèñü. Ó áåðåçíі 1814 ð. ó ìіñòå÷êó Øîìîí ãîëîâíі ó÷àñíèêè êîàëіöії –
Ðîñіÿ, Àíãëіÿ, Àâñòðіÿ і Ïðóññіÿ óêëàëè äîãîâіð ïðî âåäåííÿ âіéíè äî
ïîâíîї ïåðåìîãè. Ñïðîáè іìïåðàòîðà çіáðàòè íîâó àðìіþ óñïіõó íå ìàëè.
Ïіñëÿ òîãî ÿê ñîþçíèêè, íå çóñòðіâøè îïîðó, çàéíÿëè Ïàðèæ, ïіä òèñêîì
âëàñíîãî îòî÷åííÿ Íàïîëåîí ó Ôîíòåíáëî çðіêñÿ ïðåñòîëó. Éîìó çàëèøè-
ëè іìïåðàòîðñüêèé òèòóë, òèñÿ÷ó ãâàðäіéöіâ і â äîâі÷íó âëàñíіñòü î. Åëü-
áà áіëÿ óçáåðåææÿ Іòàëії, ÿêèé і ñòàâ ìіñöåì éîãî çàñëàííÿ.

Íà âèìîãó ñîþçíèêіâ Ñåíàò ïðîãîëîñèâ êîðîëåì Ôðàíöії áðàòà ñòðà-
÷åíîãî Ëþäîâіêà XVI, ùî âñòóïèâ íà ïðåñòîë ïіä іìåíåì Ëþäîâі-
êà XVІІІ. Ç Ôðàíöієþ áóëî óêëàäåíî Ïàðèçüêèé ìèð, çà ÿêèì âîíà

 Íàïîëåîí òіêàє 
ç Ðîñії 

Ñïðîáóéòå 
îïèñàòè çìіñò
çîáðàæåíîãî 
íà êàðòèíі.

×îìó âè òàê 
äóìàєòå? 
Ñâîþ òî÷êó çîðó 
àðãóìåíòóéòå.

 Êàðèêàòóðà 
íà ïîâåðíåííÿ
äî âëàäè Áóðáîíіâ:
«Ëþäîâіê XVIII
ïðèìіðþє íà ñåáå
íàïîëåîíіâñüêі
÷îáîòè» 

Ùî, íà âàøó
äóìêó, õîòіâ öèì 
ñêàçàòè 
õóäîæíèê?
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ïîâåðòàëàñÿ äî êîðäîíіâ 1792 ð. Ç óñіõ òåðèòîðіàëüíèõ ïðèєäíàíü іìïåðії
çàëèøèëè ëèøå Íіööó і Ñàâîéþ.

«Ñòî äíіâ» Íàïîëåîíà. Ïіñëÿ ðåñòàâðàöії Áóðáîíіâ òèñÿ÷і îôіöåðіâ і 
óðÿäîâöіâ íàïîëåîíіâñüêîї іìïåðії áóëè ïîçáàâëåíі ñâîїõ ïîñàä. Äî Ôðàí-
öії ìàñîâî ïîâåðòàëèñÿ äâîðÿíè-åìіãðàíòè, ùî âèìàãàëè ïîâåðíåííÿ
ðîäîâèõ ìàєòêіâ і ñïàäêîâèõ ïðèâіëåїâ. Îòî÷åííÿ êîðîëÿ äîìàãàëîñÿ
âіäíîâëåííÿ àáñîëþòèçìó, à öåðêâà âіäêðèòî çàñóäæóâàëà òèõ, õòî ïіä 
÷àñ ðåâîëþöії ïðèäáàâ çåìëі ìîíàñòèðіâ. Òðèâîãà îõîïèëà і ñåëÿí, ÿêèì 
çàãðîæóâàëà íå ëèøå âòðàòà çåìëі, à é ïîíîâëåííÿ êîëèøíіõ ôåîäàëü-
íèõ ïîâèííîñòåé.

Äîâіäàâøèñü ïðî çàãàëüíå íåâäîâîëåííÿ â êðàїíі, 1 áåðåçíÿ 1815 ð.
íà ÷îëі ñâîїõ ãâàðäіéöіâ Íàïîëåîí âèñàäèâñÿ íà ïіâäíі Ôðàíöії і ðóøèâ
íà Ïàðèæ. Âèñëàíі ïðîòè іìïåðàòîðà âіéñüêà ïåðåéøëè íà éîãî áіê, à
Ëþäîâіê XVІІІ іç ñіì’єþ ëåäâå âñòèã âòåêòè іç ñòîëèöі. 20 áåðåçíÿ Íàïî-
ëåîí âñòóïèâ ó Ïàðèæ. Àëå, ïðèéøîâøè äî âëàäè âäðóãå, âіí íå äîâãî
òðèìàâ її ó ñâîїõ ðóêàõ – ëèøå ñòî äíіâ. Ó 1815 ð. єâðîïåéñüêі ìîíàðõè
íåãàéíî âèðіøèëè ñòâîðèòè ñüîìó êîàëіöіþ â òîìó æ ñêëàäі, ùî é 
ïîïåðåäíÿ.

Ïðàãíåííÿ іìïåðàòîðà ðîçáèòè ñîþçíèêіâ ïî ÷àñòèíàõ íå çäіéñíèëèñü.
18 ÷åðâíÿ íàïîëåîíіâñüêà àðìіÿ áóëà îñòàòî÷íî ðîçãðîìëåíà àíãëî-ïðóññüêè-
ìè âіéñüêàìè ïіä ìіñòå÷êîì Âàòåðëîî ïîáëèçó Áðþññåëÿ. Ïîëîíåíèé
іìïåðàòîð âäðóãå çðіêñÿ ïðåñòîëó, ïіñëÿ ÷îãî áóâ çàñëàíèé ó Ïіâäåííó
Àòëàíòèêó íà îñòðіâ Ñâ. Єëåíè, äå é ïîìåð ó 1821 ð. Êðàõ íàïîëåîíіâ-
ñüêîї іìïåðії â ÷åðãîâèé ðàç çàñâіä÷èâ íåñïðîìîæíіñòü àâàíòþðèñòè÷íèõ
ñïðîá çàâîþâàòè ñâіòîâå ïàíóâàííÿ і çíèùèòè íåçàëåæíіñòü íàðîäіâ
Єâðîïè.

×åðåç 19 ðîêіâ ïіñëÿ ñìåðòі іìïåðàòîðà ôðàíöóçè îòðèìàëè ïðàâî
ïåðåâåçòè éîãî ðåøòêè íà çåìëþ Ôðàíöії. Їõ, ïîäіáíî äî ïîõîâàíü єãè-
ïåòñüêèõ ôàðàîíіâ, çàìóðóâàëè â øіñòü äîìîâèí, ÿêі ïîìіñòèëè ó âåëèêèé
ñàðêîôàã іç ÷åðâîíîãî ãðàíіòó â ïàðèçüêîìó Áóäèíêó іíâàëіäіâ.

Обговоріть у групі, чому французи з такими почестями поховали Наполеона Бона-
парта в 1840 р. Дізнайтеся з додаткових джерел, яким є ставлення до постаті Напо-
леона в сьогоднішній Франції.

Âіäåíñüêèé êîíãðåñ òà éîãî íàñëіäêè. Ùå â áåðåçíі 1814 ð., óêëàâ-
øè â Øîìîíі ñîþçíèé äîãîâіð, ãîëîâíі ó÷àñíèêè àíòèôðàíöóçüêîї êîà-
ëіöії   – Ðîñіÿ, Àâñòðіÿ, Àíãëіÿ і Ïðóññіÿ – äîìîâèëèñÿ ñêëèêàòè äèïëî-
ìàòè÷íèé êîíãðåñ, ÿêèé ìàâ ïіäáèòè ïіäñóìêè òðèâàëèõ âіéí ó Єâðîïі.
Ïåðåìîæöі ïðàãíóëè çàêðіïèòè çäîáóòó ïåðåâàãó, çàõèñòèòè Єâðîïó âіä
ìîæëèâîñòі ðåñòàâðàöії áîíàïàðòèñòñüêîãî ðåæèìó, âіäíîâèòè âòðà÷åíі
ñòàíîâі ïðèâіëåї äâîðÿíñòâà é àáñîëþòèñòñüêі ðåæèìè, à òàêîæ ïåðå-
êðîїòè íà ñâîþ êîðèñòü êàðòó Єâðîïè.

Ó Âіäåíü (ìіñöå ïðîâåäåííÿ êîíãðåñó) ç’їõàëèñü ïðåäñòàâíèêè ìàéæå
âñіõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ (çà âèíÿòêîì Òóðå÷÷èíè). Çàãàëîì їõ áóëî
ïîíàä 100 òèñ., îñêіëüêè ìîíàðõіâ і äèïëîìàòіâ ñóïðîâîäæóâàëà ðîäèíà
ç ÷èñëåííîþ ïðèñëóãîþ. Íàéâàæëèâіøі ðіøåííÿ ïðèéìàëè ìîíàðõè

4.

5.
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Ðîñії (Îëåêñàíäð І), Ïðóññії (Ôðіäðіõ Âіëüãåëüì ІІІ) òà Àâñòðії (Ôðàíö   І),
ìіíіñòðè çàêîðäîííèõ ñïðàâ Âåëèêîї Áðèòàíії (ëîðä Ð. Êàñëðі, ïіçíіøå – 
À. Âåëëіíãòîí) і Ôðàíöії (Ø. Òàëåéðàí). Ãîëîâîþ êîíãðåñó áóâ àâñòðіé-
ñüêèé êàíöëåð Ê. Ìåòòåðíіõ.

Îñíîâí³ íàñë³äêè Â³äåíñüêîãî êîíãðåñó 
(18 âåðåñíÿ 1814 ð. – 9 ÷åðâíÿ 1815 ð.):

► В цілому відновлено дореволюційні порядки у Європі (абсолютизм та ста-
нові привілеї).  

► Затверджено принцип рівноваги сил у Європі, що мав не дозволити жод-
ній з держав домінувати на континенті.

► Франція втратила землі, загарбані Наполеоном і повернулася до кордо-
нів 1792 р. (у листопаді 1815 р. її територію було ще більше обмежено – кордо-
нами 1789 р.). 

► З Південних Нідерландів (майбутня Бельгія) і Голландії утвореної
Нідерланди.   

► Утворено Швейцарську конфедерацію і закріплено її нейтральний ста-
тус і (також конфедеративний) Німецький союз (з 34 монархій і 4 вільних 
міст  – Гамбурга, Бремена, Любека і Франкфурта-на-Майні).

► Австрія – повернула втрачені території (Ломбардію та Венецію і польську
частину Галичини).

► Пруссія – отримала частину Саксонії, Рейнську область, Вестфалію,
західні польські землі. 

► Англія – отримала Мальту та колишні голландські й французькі колонії
(Цейлон, Гвіану і Капську область на півдні Африки).

► Росія – отримала частину Варшавського герцогства і закріпила свої права
на Фінляндію й Бессарабію.

Òàêèì ÷èíîì, Âіäåíñüêèé êîíãðåñ ïіäòâåðäèâ âіäðîäæåííÿ ÷àñòèíè
êîëèøíіõ ìîíàðõі÷íèõ ðåæèìіâ, çàêðіïèâ, ïåðåêðîїâøè êàðòó Єâðîïè,
íîâå ñïіââіäíîøåííÿ ñèë íà êîíòèíåíòі. Ïðîòå ïîâíіñòþ âіäíîâèòè
êîëèøíі ìîíàðõі÷íі ðåæèìè, ñòàíîâèé ïîäіë ñóñïіëüñòâà і ïðèâіëåї äâî-

 Ó÷àñíèêè  
êîíãðåñó äіëÿòü
ñâіò

Õòî çîáðàæåíèé 
íà êàðèêàòóðі? 
Õòî çíàõîäèòüñÿ 
ïіä ñòîëîì? ×îìó 
âè òàê äóìàєòå?
Àðãóìåíòóéòå.
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ðÿíñòâà áóëî âæå íåìîæëèâî – єâðîïåéñüêà áóðæóàçіÿ íàáèðàëàñü ñèëè.
Êðіì òîãî, ðіøåííÿ Âіäåíñüêîãî êîíãðåñó íà òðèâàëèé ÷àñ çìåíøèëè
íåáåçïåêó âèíèêíåííÿ âåëèêèõ âіéí і çàáåçïå÷èëè óìîâè ïîðіâíÿíî
ìèðíîãî ðîçâèòêó êîíòèíåíòó.

Спробуйте дати історичну оцінку наслідкам Віденського конгресу: що в них було по-
зитивного, що – негативного. Чому ви так вважаєте? Чи відбувалися подібні конгреси
раніше?

Óòâîðåííÿ Ñâÿùåííîãî ñîþçó. Ïîäії 1815 ð. íàî÷íî ïîêàçàëè ìîíàð-
õàì Єâðîïè, ÿêó íåáåçïåêó äëÿ íèõ ìîæå ñòàíîâèòè Ôðàíöіÿ â ðàçі âіä-
íîâëåííÿ áîíàïàðòèñòñüêîãî ðåæèìó. Ùå áіëüøå їõ ëÿêàëà ìîæëèâіñòü
ðîçãîðòàííÿ íà êîíòèíåíòі ðåâîëþöіéíèõ і íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèõ
ðóõіâ. Çà іíіöіàòèâè Îëåêñàíäðà І ó âåðåñíі 1815 ð. ìîíàðõè Ðîñії,
Àâñòðії і Ïðóññії óòâîðèëè Ñâÿùåííèé ñîþç. Ãîëîâíîþ éîãî ìåòîþ ïðî-
ãîëîøóâàëàñÿ áîðîòüáà ïðîòè çàãðîçè âèíèêíåííÿ ðåâîëþöіé, ïðîòè
âèçâîëüíîї áîðîòüáè. Âîäíî÷àñ âіí ìàâ ãàðàíòóâàòè çáåðåæåííÿ ïîëі-
òè÷íîї ðіâíîâàãè â Єâðîïі, «çàêîííі» ïðàâà ìîíàðõіâ і çàñàäè àáñîëþ-

6.

 Ïðàâèòåëі äåðæàâ 
Ñâÿùåííîãî ñîþçó: 
ðîñіéñüêèé öàð
Îëåêñàíäð І,
ïðóññüêèé êîðîëü
Ôðіäðіõ Âіëüãåëüì ІІІ, 
àâñòðіéñü êèé іìïåðàòîð
Ôðàíö І

 ×åðåç âåëè÷åçíó êіëüêіñòü áàëіâ Âіäåíñüêèé êîíãðåñ óâіéøîâ äî іñòîðії  
ÿê «òàíöþþ÷èé êîíãðåñ». Çàìіñòü òðàäèöіéíîãî ìåíóåòó òàì òàíöþâàëè 
âàëüñ, ÿêèé âіäòîäі íàáóâ ïîøèðåííÿ ÿê òàíîê åïîõè
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òèçìó. Çãîäîì Ñâÿùåííèé ñîþç ïіäòðèìàëè âñі ïðàâëÿ÷і äèíàñòії Єâðî-
ïè. Àíãëіÿ ôîðìàëüíî íå âõîäèëà äî íüîãî, àëå óðÿä ïіäòðèìóâàâ éîãî
ðåàêöіéíó ïîëіòèêó. Ïàïà ðèìñüêèé íå ïіäïèñàâ àêòà, ïîáîþþ÷èñü
íåâäîâîëåííÿ êàòîëèêіâ ó ðіçíèõ êðàїíàõ.

Ãîëîâíó ðîëü ó Ñîþçі âіäіãðàâàëè àâñòðіéñüêèé êàíöëåð Ìåòòåðíіõ і
Îëåêñàíäð І. Ïðè öüîìó ðîñіéñüêèé іìïåðàòîð ðîçóìіâ, ùî ðîêè ðåâîëþ-
öії íå ïðîéøëè áåçñëіäíî íі äëÿ Ôðàíöії, íі äëÿ іíøèõ єâðîïåéñüêèõ
êðàїí, òîæ ïðî ïîâíå ïîâåðíåííÿ äî êîëèøíіõ ïîðÿäêіâ íå ìîæå áóòè é
ìîâè. Ñàìå âіí çàæàäàâ ïðèéíÿòòÿ õàðòії, ùî îáìåæóâàëà á âëàäó Ëþäî-
âіêà XVIII, і ïðèìóñèâ ïіäïèñàòè її âñіõ ó÷àñíèêіâ Âіäåíñüêîãî êîíãðåñó.
Ìіíіñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Àíãëії ëîðä Êàñëðі íà ïåðøîìó æ êîíãðåñі
Ñâÿùåííîãî ñîþçó (1818) íàïîëіã íà òîìó, ùî âòðó÷àííÿ Ñîþçó ó âíó-
òðіøíі ñïðàâè äåðæàâ ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ ëèøå íà їõ ïðîõàííÿ. Ïðîòå
çãîäîì öå ðіøåííÿ áóëî ñêàñîâàíå ó çâ’ÿçêó ç ïîøèðåííÿì ðåâîëþöіéíî-
ãî ðóõó.

Ó 20-òі ðîêè ÕІÕ ñò., êîëè ïî Єâðîïі ïðîêîòèëàñÿ õâèëÿ ðåâîëþöіé і
ïîâñòàíü, Ñâÿùåííèé ñîþç ñòàâ çíàðÿääÿì ïðèäóøåííÿ âèçâîëüíîãî
ðóõó. Çà éîãî ðіøåííÿì ðåâîëþöіþ â Іñïàíії ïðèäóøèëà àðìіÿ ôðàí-
öóçüêèõ Áóðáîíіâ, à ðåâîëþöіþ â Іòàëії – àâñòðіéñüêі âіéñüêà. Ó 1821 ð.
÷åðãîâèé êîíãðåñ Ñîþçó âіäìîâèâñÿ ïіäòðèìàòè áîðîòüáó çà íåçàëåæ-
íіñòü Ãðåöії, ïîëåãøèâøè Îñìàíñüêіé іìïåðії ðîçïðàâó íàä ãðåöüêèìè
ïàòðіîòàìè. Іç ÷àñîì ìіæ ãîëîâíèìè ó÷àñíèêàìè Ñîþçó ïî÷àëè çàãî-
ñòðþâàòèñÿ ïðîòèðі÷÷ÿ, і íà ñåðåäèíó 30-õ ðîêіâ XIX ñò. âіí ôàêòè÷íî
ïåðåñòàâ іñíóâàòè.

1. Ñõàðàêòåðèçóéòå âíóòðіøíþ ïîëіòèêó Íàïîëåîíà ÷àñіâ Êîíñóëüñòâà.
2. Ïîÿñíіòü âіäìіííіñòü ìіæ іìïåðàòîðñüêîþ âëàäîþ Íàïîëåîíà і âëàäîþ
іíøèõ ìîíàðõіâ Єâðîïè.

3. ×îìó Ðîñіÿ òà Àâñòðіÿ áóëè çìóøåíі ïðèєäíàòèñÿ äî êîíòèíåíòàëüíîї
áëîêàäè?

4. ×è çíàєòå âè, ó ÿêèõ òâîðàõ ìèñòåöòâà (ëіòåðàòóðà, æèâîïèñ) ÿñêðàâî çîáðà-
æåíі ïîäії áîðîòüáè іñïàíñüêîãî íàðîäó ïðîòè ôðàíöóçüêèõ îêóïàíòіâ?

5. ×îìó íàéáëèæ÷å îòî÷åííÿ Íàïîëåîíà áóëî íåçàäîâîëåíå éîãî ïîëіòèêîþ ó
1808–1811 ðð.?

6. ×îìó ôðàíöóçè, íåçâàæàþ÷è íà ïîïåðåäíє íåçàäîâîëåííÿ, ïіäòðèìàëè
Íàïîëåîíà, êîëè âіí âäðóãå ñïðîáóâàâ çàõîïèòè âëàäó â 1815 ð.?

7. Îõàðàêòåðèçóéòå ïðè÷èíè óòâîðåííÿ òà äіÿëüíіñòü Ñâÿùåííîãî ñîþçó.

1. Ïðîñëіäêóéòå íà êàðòі ïåðåáіã âіéñüêîâèõ äіé ó Єâðîïі ïіä ÷àñ íàïîëåîíіâ-
ñüêèõ âіéí. Ïåðåíåñіòü íà êîíòóðíó êàðòó ìіñöÿ íàéâàæëèâіøèõ áèòâ.

2. Çðîáіòü òàáëèöþ «Òåðèòîðіàëüíі çìіíè â Єâðîïі âíàñëіäîê Âіäåíñüêîãî
êîíãðåñó».

Êðàїíà Ùî îòðèìàëà Ùî âòðàòèëà

Виконайте завдання
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1. Îáãîâîðіòü ïèòàííÿ ïðî ïðè÷èíè òà íàñëіäêè ïîðàçêè íàïîëåîíіâñüêîї
іìïåðії.

2. Âèêîðèñòàâøè äîäàòêîâі äæåðåëà, çðîáіòü іñòîðè÷íèé ïîðòðåò îäíîãî ç
àêòèâíèõ ó÷àñíèêіâ Âіäåíñüêîãî êîíãðåñó, íàïðèêëàä àâñòðіéñüêîãî äèïëî-
ìàòà Ê.  Ìåòòåðíіõà àáî ôðàíöóçüêîãî Ø. Òàëåéðàíà. Îáãîâîðіòü ïèòàííÿ,
ÿê äèïëîìàòіÿ ìîæå êàðäèíàëüíî çìіíèòè çäîáóòêè âіéñüêîâèõ.

Жовтень 1805 р. – битва біля мису Трафальгар.
7 вересня 1812 р. – битва під Бородіном.
Жовтень 1813 р. – «битва народів» під Лейпцигом.
9 червня 1815 р. – підписання Заключного акта Віденсько-
го конгресу.
18 червня 1815 р. – битва під Ватерлоо.

Ìàòåð³àëè äî ïðàêòè÷íèõ òà òâîð÷èõ çàâäàíü

Âè âæå ïðàöþâàëè ç äîêóìåíòàìè ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ó 7
³   8   êëàñàõ. Ìîæëèâî, âè çíàéîìèëèñÿ ç äîêóìåíòàìè ñàìîñò³éíî,
à   ìîæëèâî, îáãîâîðþâàëè ¿õ ó ïàð³ àáî â íåâåëèê³é ãðóï³. Íàãàäóºìî
âàì, ùî êîæíèé äîêóìåíò òà êîìåíòàð äî íüîãî ñë³ä óâàæíî ïðî÷èòàòè,
îáäóìàòè òà â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ. Äàë³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äèñêóñ³ÿ
ùîäî çì³ñòó, ïðè÷èí ñòâîðåííÿ òà çíà÷åííÿ ïðåäñòàâëåíèõ äîêóìåí-
ò³â. ßêùî âè ïðàöþºòå â ãðóï³ – ó âàñ º ñâîÿ ðîëü, ñâîÿ ôóíêö³ÿ, ÿêó
íåîáõ³äíî âèêîíàòè. ßêùî âè ñï³êåð – âàì äîâåäåòüñÿ ïðåäñòàâëÿòè
äóìêè âàøî¿ ãðóïè íàçàãàë ³ ðàçîì ç òîâàðèøàìè â³äïîâ³äàòè íà ïèòàí-
íÿ ÷ëåí³â ³íøèõ ãðóï, à òàêîæ ñàìèì çàïèòóâàòè ¿õ. Öÿ òâîð÷à ðîáîòà
ôîðìóº âì³ííÿ ñï³âïðàöþâàòè òà êîìóí³êóâàòè îäíå ç îäíèì. Áàæàºìî
âàì óñï³õó â ö³é íåëåãê³é ñïðàâ³!

Ìåòîþ ïðîïîíîâàíèõ ìàòåð³àë³â º ï³äâåäåííÿ äî ðîçóì³ííÿ øëÿõó
óòâåðäæåííÿ ïðèíöèï³â ð³âíîïðàâ’ÿ â çàêîíîäàâ÷îìó ïîë³ Ôðàíö³¿, à
ï³çí³øå – âñ³º¿ ªâðîïè. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè ìè áóäåìî ïîñë³äîâíî
àíàë³çóâàòè ïðåäñòàâëåí³ äîêóìåíòè.   

Декларація прав людини і громадянина
26 серпня 1789 р., узявши за приклад американську Декларацію незалежності,

Установчі збори Франції прийняли Декларацію прав людини і громадянина. Пер-
ша ж стаття стверджувала: «Люди народжуються і залишаються вільними і рівни-
ми в правах», що раз і назавжди скасовувало у Франції поділ суспільства на стани,
на привілейованих і непривілейованих його членів. Декларація проголошувала
принцип народного суверенітету, стверджуючи, що джерелом будь-якої влади є
лише народ, уся нація. У документі проголошувалися також свобода слова, дум-
ки, друку, віросповідання, право громадян на вибір будь-яких занять, недоторкан-
ність особи і приватної власності. Декларація стала своєрідним маніфестом гро-
мадянських прав і свобод у Європі, взірцем для багатьох майбутніх європейських
конституцій.

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ
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Представники французького народу, утворивши
На ціональні збори, зазначили, що неуцтво та забуття
прав людини або нехтування ними є чи не єдиною при-

чиною суспільних негараздів і зіпсованості правління. Тому вирішили викласти
це у святковій Декларації природних, беззаперечних і священних прав людини,
щоб ця Декларація, постійно перебуваючи в колі зору всіх членів громадян-
ського союзу, завжди нагадувала про їхні права та обов’язки. Щоб дії законо-
давчої та виконавчої гілок влади, котрі в будь-який час можна було б співстави-
ти з метою кожного політичного інституту, сприймалися з більшою повагою,
щоб вимоги громадян, котрі ґрунтуються на простих і безсумнівних принципах,
спрямовувалися на дотримання конституцій.

З огляду на вищезазначене, Національні збори перед обличчям та егідою
Верховної істоти визнають та проголошують такі права людини і громадянина.

Стаття 1
Люди народжуються і залишаються вільними та рівними в правах. Їх відмін-

ності можуть ґрунтуватися лише на загальній потребі.

Стаття 2
Метою будь-якого політичного союзу є забезпечення природних та невід’єм-

них прав людини: свободи, власності, безпеки та опору гнобленню.

Стаття 3
Джерелом суверенної влади є нація. Жодна установа чи особистість не може

утримувати владу в своїх руках без бажання нації.

Стаття 4
Свобода полягає в можливості робити все, що не шкодить іншому: таким

чином дотримання природних прав кожної людини обмежується лише тими
межами, котрі забезпечують іншим членам суспільства користування тими ж 
правами. Межі ці визначаються лише законом.

Які права людини і громадянина в документі вважаються природними та не-
від’ємними? Як ви розумієте статтю 4, яка стверджує, що свобода полягає в можли-
вості робити все, що не шкодить іншому? У чому, на вашу думку, вона має виражати-
ся на практиці? Наведіть конкретні приклади з вашого особистого досвіду.

Конституція Франції
Установчі збори прийняли першу в історії Франції конституцію 3 вересня 1791 р.

Першу її частину становила Декларація прав людини і громадянина, а друга
визначала побудову і повноваження органів державної влади й управління. Вища
законодавча влада мала належати Законодавчим зборам, які обиралися на під-
ставі загального виборчого права, але лише «активними» громадянами. Виконав-
ча влада залишалася за королем, який самостійно формував уряд і керував його
діяльністю. Конституція не поширювалася на французькі колонії, де всупереч
Декларації зберігалося рабство.
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Конституція забезпечує такі громадянські права:
– усі громадяни мають вільний доступ до місць і посад

незалежно від будь-яких відмінностей, окрім тих, що
постають з їхніх чеснот та можливостей;

– усі податки належним чином розподіляються поміж усіх громадян відповід-
но до їх статків;

– однакові правопорушення матимуть однакове покарання незалежно від
особистісних відмінностей;

– з власної волі пересуватися, залишатися на місці або покидати його без
остраху бути затриманим або ув’язненим інакше, як за законом, передбаченим
Конституцією;

– з власної волі висловлюватись в усній та письмовій формі, друкувати, а
також іншим чином поширювати свої думки, що не буде піддано жодній поперед -
ній цензурі або перевірці до їх публікації, а також проведення обрядів того
віроспо відання, до якого людина належить;

– вільно збиратися в громадських місцях, зберігаючи спокій та без зброї,
дотримуючись поліцейських законів;

– вільно звертатись до усталених органів влади з петиціями, підписаними
окремими громадянами.  

Поясніть, які попередні закони було скасовано статтею конституції, яка передбача-
ла, що за одні й ті ж самі злочини всі громадяни Франції будуть покарані однаково.

 «Кодекс Наполеона»
Ще на самому початку Великої французької революції постало завдання ство-

рити спільне для всієї Франції цивільне право. У 1791 р. Законодавчі збори запро-
понували всім громадянам повідомити свої пропозиції щодо розробки цивільного
кодексу. У 1793 р. Конвент прийняв нову постанову про підготовку цивільного
кодексу в місячний термін, і в серпні 1793 р. був складений перший проект (усього
було 695 статей). Але цей проект зрештою визнали занадто складним і недостат-
ньо радикальним. Бонапарт, ставши першим консулом, негайно, з притаманною
йому енергією, приєднався до роботи щодо якнайшвидшого видання цивільного
кодексу. Протягом одного року, тобто з березня 1803 р. по березень 1804   р.,
36   законів, що становлять кодекс, були прийняті і введені в дію. 21 березня 1804   р.
цивільний кодекс був виданий у повному обсязі. Видання 1804 р. було названо
«Цивільний Кодекс Французів», видання 1807 р. – «Кодекс Наполеона», останнє
офіційне видання 30 серпня 1816 р. – «Цивільний Кодекс». Декретом 27   березня
1852 р. було відновлено назву «Кодекс Наполеона». Цю останню назву ніколи
потім не було скасовано законом, але на практиці кодекс отримав після встанов-
лення республіки стійке найменування «Цивільний Кодекс».

Цей збірник законів остаточно ліквідовував становий поділ суспільства та дво-
рянські привілеї, стверджував принцип громадянського рівноправ’я, закріплював
проголошені Декларацією права людини і громадянина.

«Кодекс Наполеона» складався з вступної частини і трьох книг. Перша книга
включає статті про громадянство, акти цивільного стану, сімейне та опікунське
право. Слід зауважити, що в сімейному праві, незважаючи на незначні обмежен-
ня, роль чоловіка була домінуючою. Чоловік визначав місце проживання сім’ї, мав
більші права щодо дітей та сімейного майна: наприклад, сини, які не досягли
25   років, і дочки до 21 року не мали права вступати у шлюб без згоди батька й
матері, але в разі розбіжностей між батьками враховувалась думка батька. Тим не
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менше в цілому норми сімейного права Цивільного кодексу були прогресивними
для свого часу (наприклад, ст. 212 зобов’язувала подружжя «до взаємної вірності,
допомоги, підтримки»). Кодекс підтвердив положення Конституції 1791 р. про те,
що шлюб – цивільний договір, підтвердив право на розлучення та інші нововве-
дення революційної пори.

Друга книга Кодексу регулювала відносини власності й закріплювала право
власності як священне право людини, тим самим Кодекс стояв на сторожі приват-
ної власності і законодавчо закріплював свободу буржуазного підприємництва.
Третя книга містила статті про способи набуття власності, включаючи спадкове
право та різні види зобов’язань.

Власність – це право повним чином користуватися
речами за власним розсудом так, щоб це користування
не заборонялося законом та регламентом.

Ніхто не може бути змушений поступитися своєю власністю, якщо це не від-
бувається з причини суспільної користі та за справедливу й попередню
винагороду.

Власність на майно, як рухоме, так і нерухоме, дає право на все, що це майно
виробляє, а також на те, що природно або штучно поєднується в цьому майні.
Це право називається «правом приєднання».

Які суспільні верстви Франції були особливо зацікавлені в прийнятті Цивільного ко-
дексу?

1. Îçíàéîìèâøèñü іç äîêóìåíòàìè, ïðîàíàëіçóéòå åòàïè óòâåðäæåííÿ ïðèí-
öèïіâ ðіâíîïðàâ’ÿ â çàêîíîäàâñòâі Ôðàíöії.

2. Ïîäóìàéòå, ÷îìó ëіäåðè ðåâîëþöії îäðàçó æ ïðîãîëîñèëè ðіâíіñòü óñіõ ãðî-
ìàäÿí ïåðåä çàêîíîì і ëèøå ÷åðåç çíà÷íèé ïðîìіæîê ÷àñó âçÿëèñÿ çà ìàé-
íîâі, ñіìåéíі òà іíøі ïðàâà ëþäåé.

3. Ùî êàðäèíàëüíî íîâîãî ç’ÿâèëîñÿ â çàêîíîäàâ÷îìó ïîëі Ôðàíöії  íà ïî÷àò-
êó ÕІÕ ñò. â ïîðіâíÿííі ç іíøèìè єâðîïåéñüêèìè êðàїíàìè?

4. Ïðîàíàëіçóéòå, ÿêі ïîçèòèâíі é íåãàòèâíі ïîëîæåííÿ äëÿ îñíîâíîї ÷àñòèíè
íàñåëåííÿ ìіñòèâ «Êîäåêñ Íàïîëåîíà». ×èї, íà âàøó äóìêó, іíòåðåñè âіí
çàõèùàâ? Ñïðîáóéòå àðãóìåíòóâàòè ñâîþ òî÷êó çîðó.

5. ßê âè ðîçóìієòå ôðàçó ç êîíñòèòóöії Ôðàíöії, ùî «óñі ïîäàòêè íàëåæíèì
÷èíîì ðîçïîäіëÿþòüñÿ ïîìіæ óñіõ ãðîìàäÿí âіäïîâіäíî äî їõ ñòàòêіâ»?

1. Ïіäãîòóéòå (çà âèáîðîì) åñå íà òåìó «Ïðàâà ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà â ÿêî-
áіíñüêіé Ôðàíöії»; «Óòâåðäæåííÿ ïðèíöèïіâ ãðîìàäÿíñüêîãî ðіâíîïðàâ’ÿ:
âіä “Äåêëàðàöії ïðàâ ëþäèíè...” äî “Êîäåêñó Íàïîëåîíà”».

2. Íà îñíîâі àíàëіçó çàïðîïîíîâàíèõ òà äîäàòêîâèõ äæåðåë óêëàäіòü іñòîðè÷-
íèé ïîðòðåò äіÿ÷à Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії (çà âèáîðîì).

Творчо попрацюйте
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Індустріальне суспільство – суспільство, у якому заверше-
но процес створення великої, технічно розвинутої промисло-
вості та де найбільший внесок у вартість матеріальних здо-
бутків вносять видобуток і переробка природних ресурсів, 
а   також галузі промисловості.
Ідеологія – система ідей і поглядів (політичних, правничих,
філософських, релігійних тощо), яка виражає корінні інтере-
си, ідеали якогось класу або іншої соціальної групи.
Лібералізм (від лат. liberalis — вільний) – ідейна течія, яка s
пропагує необхідність поступового реформування суспіль-
ства з метою досягнення повної реалізації індивідуальних 
цінностей і, передусім, максимальної особистої політичної і 
громадянської свободи людини. Гарантії забезпечення такої 
свободи – приватна власність та правова держава. Як течія, 
є, по суті, різновидом консерватизму, оскільки спрямований 
виключно  на усунення перешкод індивідуальній свободі. 
Нація  (від лат. natio – плем’я, народ) – історична спільнота 
людей, яка характеризується спільністю території, культури, 
етнічних особливостей і   характеру, економічних та соціаль-
них зв’язків тощо. Складається з різних племен та народ-
ностей.
Карбонарії – члени таємного товариства в Італії в першійї
половині XIX ст., що боролись за національне звільнення і 
конституційний лад.

ªª âðîïà òà Àìåðèêà
â äîáó ðåâîëþö³é
³ íàö³îíàëüíîãî
îá’ºäíàííÿ
(1815–1870 ðð.)

Найважливіші 
терміни 
та поняття 
розділу:
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Ïðîìèñëîâå ï³äíåñåííÿ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè. 
Ïî÷àòîê ñòàíîâëåííÿ ³íäóñòð³àëüíîãî 
ñóñï³ëüñòâà

Ñêëàäіòü ëîãі÷íі ïàðè: ìàíóôàêòóðà, ðåìіñíèê, ôàáðèêà,
ëåíäëîðä, íàéìàíèé ðîáіòíèê, öåõ, áóðæóà, äæåíòðі.

Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò òà éîãî íàñëіäêè. Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò
(ÿêèé іíêîëè íàçèâàþòü «ïðîìèñëîâîþ ðåâîëþöієþ») ðîçïî÷àâñÿ, ÿê 
âàì âіäîìî, â Àíãëії ó XVIII ñòîëіòòі. Çãîäîì ðåâîëþöіéíі çìіíè ó ïðî-
ìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі âіäáóëèñÿ і â іíøèõ ïåðåäîâèõ êðàїíàõ.
Іíäóñòðіàëüíå ñóñïіëüñòâî â Єâðîïі і ÑØÀ ó XIÕ ñò. ïîñòóïîâî çàìіíþ-
âàëî àãðàðíå.

§4

1.
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Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò – ïåðåõіä âіä ìàíóôàêòóðè äî ôàáðè÷íî-
çàâîäñüêîї ñèñòåìè ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà – ïîëÿãàâ ó çàìіíі ðó÷íîї
ðåìіñíè÷îї òåõíіêè íà ìàøèíè. Ìàøèíè «âèðèâàëè» ç ðóê ëþäèíè її
âëàñíó ðîáîòó, âèêîíóþ÷è її íàáàãàòî øâèäøå і åôåêòèâíіøå. Âèêîðè-
ñòàííÿ åíåðãії ïàðè äîçâîëèëî çáóäóâàòè ïàðîâі ìàøèíè, ùî çàìіíèëè
íå ëèøå ìóñêóëüíó ñèëó ëþäèíè, à é ñèëó êîëіñ âåëèêèõ âîäÿíèõ і
âіòðÿíèõ ìëèíіâ. Äî ïîÿâè åëåêòðîìàøèí ïàðîâèêè áóëè óíіâåðñàëüíèìè
ìåõàíі÷íèìè äâèãóíàìè, ùî ïðèâîäèëè â äіþ ïðÿäèëüíі é òêàöüêі âåð-
ñòàòè, âèäîáóâíі âóãіëüíі ìàøèíè, ìåòàëóðãіéíі ïðåñè і çàëіçíè÷íі
ïîòÿãè. Ó ðîëі ïåðåäàòíîãî ìåõàíіçìó âіä ðîáî÷èõ ìàøèí äî ïàðîâèõ
ìàøèí-äâèãóíіâ âèêîðèñòîâóâàëàñü ðåìіííà òðàíñìіñіÿ.

Â Àíãëії, Ôðàíöії, Ïðóññії і ÑØÀ ç’ÿâëÿþòüñÿ îñíàùåíі âåðñòàòàìè
ïіäïðèєìñòâà (ôàáðèêè) ñó÷àñíîãî òèïó, íà ÿêèõ ïðàöþâàëè ñîòíі é
òèñÿ÷і íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ. Â Àíãëії âèíèêëî ìàøèíîáóäóâàííÿ –
âèðîáíèöòâî ìàøèí çà äîïîìîãîþ ìàøèí. Õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü ïî÷à-
ëà âèðîáëÿòè ôàðáíèêè і âèáóõîâі ðå÷îâèíè. Ìåòàëóðãіéíі é ìåòàëî-
îáðîáëþâàëüíі çàâîäè, âåëèêі âóãіëüíі øàõòè, òåêñòèëüíі é ïðÿäèëüíі
ôàáðèêè ïîñòóïîâî âèòіñíÿëè ñòàðі ìàíóôàêòóðè, áî çàñíîâàíі íà ðó÷íіé
ïðàöі ïіäïðèєìñòâà áóëè íåçäàòíі êîíêóðóâàòè ç åôåêòèâíіøèì і äåøåâ-
øèì ìàøèííèì âèðîáíèöòâîì.

З курсу всесвітньої історії за 8-й клас пригадайте перших винахідників прядильної
та парової  машин. 

Ìàøèíîáóäóâàííÿ äîçâîëèëî ðîçïî÷àòè ìåõàíіçàöіþ ñіëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà (íà ñåëі ç’ÿâèëèñü ïàðîâі ñіâàëêè і ìîëîòàðêè), äîêîðіííî çìі-
íèëî òðàíñïîðòíó ñèñòåìó. Ó 1818 ð. àíãëіéñüêèé âèíàõіäíèê Äæîðäæ
Ñòåôåíñîí ñêîíñòðóþâàâ ïåðøèé ïàðîòÿã, à â 1830 ð. ïåðøà çàëіçíèöÿ
ç’єäíàëà  äâà ãîëîâíèõ ïðîìèñëîâèõ öåíòðè Àíãëії – Ìàí÷åñòåð і Ëіâåð-
ïóëü. Íà ñåðåäèíó ÕІÕ ñò. âñі íàéáіëüøі ìіñòà êðàїíè áóëî ïîєäíàíî
çàëіçíèöÿìè, à їõ çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü äîñÿãëà 50   òèñ. êì. Ó 1832 ð.
ïåðøà çàëіçíèöÿ ç’ÿâèëàñü і ó Ôðàíöії. Ðîçâèòîê çàëіçíèöü ñòàâ âàæëè-
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âèì ÷èííèêîì ïðîìèñëîâîãî çðîñòàííÿ,
àäæå çà їõ äîïîìîãîþ åôåêòèâíіøå ïîєä-
íóâàëèñü äæåðåëà ñèðîâèíè, ìіñöÿ їõ
ïåðåðîáêè òà çáóòó ãîòîâîї ïðîäóêöії. Äî
òîãî æ ïîòðåáè çàëіçíèöü ñòèìóëþâàëè
ðîçâèòîê ìåòàëóðãії, âóãіëüíîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі і òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîáóäó-
âàííÿ.

Ó 1807 ð. àìåðèêàíñüêèé âèíàõіäíèê
Ðîáåðò Ôóëòîí âèïðîáóâàâ ïåðøèé
ïàðîïëàâ íà ð. Ãóäçîí, à ÷åðåç äåêіëüêà
ðîêіâ ó Àíãëії ïî÷àëîñü øèðîêå çàñòîñó-
âàííÿ ïàðîâèõ êîðàáëіâ. Çãîäîì ìіæ
Àíãëієþ і Ïіâíі÷íîþ Àìåðèêîþ, Єãèï-
òîì, Іíäієþ âñòàíîâèëîñü ðåãóëÿðíå
ïàðî ïëàâíå ñïîëó÷åííÿ.

Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò ó Âåëèêіé
Áðèòàíії çàâåðøèâñÿ â ïåðøіé òðåòèíі ÕІÕ  ñò. – ç ïîÿâîþ ìàøèíîáóäó-
âàííÿ і ïåðåìîãîþ ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà ó âñіõ ãàëóçÿõ іíäóñòðії.
Ó   40-õ ðîêàõ ó ïðîìèñëîâîñòі і òîðãіâëі êðàїíè áóëî çàéíÿòî 42 % íàñå-
ëåííÿ, òîäі ÿê ó ñôåðі ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà – ëèøå 28 %.

Â іíøèõ äåðæàâàõ âіí çàêіí÷èâñÿ ó ñåðåäèíі ñòîëіòòÿ (Ôðàíöіÿ)
é íàïðèêіíöі éîãî (Íіìå÷÷èíà і ÑØÀ). Ó ïîðіâíÿíî âіäñòàëèõ êàïі-
òàëіñòè÷íèõ êðàїíàõ Єâðîïè, çîêðåìà â Ðîñіéñüêіé іìïåðії, ïðîìèñëîâèé
ïåðåâîðîò òàê і çàëèøèâñÿ íåçàâåðøåíèì äî ïî÷àòêó Ïåðøîї ñâіòîâîї
âіéíè. Іíäóñòðіàëüíî ðîçâèíóòі êðàїíè ñâіòó, çîñåðåäèâøè â ñåáå ëåâî-
âó ÷àñòêó ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, çäîáóëè â ðåçóëüòàòі ìîæëèâіñòü
âñòàíîâèòè ñâîє ïàíóâàííÿ ó ñâіòі.

Ñóñïіëüíі íàñëіäêè ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó. Ïðîìèñëîâèé ïåðå-
âîðîò ïðèâіâ і äî çíà÷íèõ ñîöіàëüíèõ íàñëіäêіâ, îñòàòî÷íî çðóéíóâàâøè
ñòàíîâó ñèñòåìó ôåîäàëüíîãî ñóñïіëüñòâà. Ó ïåðøіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò.
îñíîâîþ ãîñïîäàðñüêîãî æèòòÿ ðîçâèíóòèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí áóëî 
âіëüíå ïіäïðèєìíèöòâî áóðæóàçії – âëàñíèêіâ ôàáðèê, çàâîäіâ, øàõò,
çàëіçíèöü і òîðãіâåëüíèõ êîìïàíіé. Øâèäêî áàãàòіþ÷è, áóðæóàçіÿ

2.

 Ïàðîòÿã Ñòåôåíñîíà 

 Òàê çîáðàæóâàëè  
êàðèêàòóðèñòè 
ïðåäñòàâíèêіâ íîâîãî 
íàéâïëèâîâіøîãî
ïðîøàðêó – áóðæóàçії
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ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþâàëàñü íà íàéâïëèâîâіøèé ïðîøàðîê ñóñïіëüñòâà,
âіäòіñíÿþ÷è äâîðÿí-çåìëåâëàñíèêіâ íà äðóãèé ïëàí.

Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі çóìîâèâ âèíèêíåííÿ ïðîøàðêó íàéìàíèõ
ðîáіòíèêіâ, ùî ïðîäàâàëè ïіäïðèєìöÿì ñâîþ ðîáî÷ó ñèëó çà çàðîáіòíó
ïëàòíþ. Їõ ëàâè ïîïîâíþâàëèñü çà ðàõóíîê ðîçîðåíèõ ðåìіñíèêіâ і âëàñ-
íèêіâ äðіáíèõ ïіä  ïðèєìñòâ, ñåëÿí, ùî ïåðåїæäæàëè äî ìіñò. Êіëü êіñòü
âіëüíèõ ðîáî÷èõ ðóê íàáàãàòî ïåðåâèùóâàëà ïîòðåáè ïðîìèñëîâîñòі, ùî
çóìîâèëî çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі áåçðîáіòíèõ. Öèì îõî÷å êîðèñòóâàëèñü
ïіäïðèєìöі, íàéìàþ÷è ðîáіò íèêіâ äëÿ ñâîїõ ôàáðèê і çàâîäіâ ïðàêòè÷íî
çà áåçöіíü. Òðèâàëіñòü ðîáî÷îãî äíÿ, ùî íå îáìåæóâàëàñü çàêîíîì, íåðіäêî
äîñÿãàëà 14–16 ãîä íà äîáó. Çàðîáіòíà ïëàòíÿ çàáåçïå÷óâàëà ëèøå çëèäåí-
íèé ðіâåíü іñíóâàííÿ. Ðîáіòíèêіâ ÷àñòî øòðàôóâàëè. Íà ïіä ïðè єì ñòâàõ
âèêîðèñòîâóâàëàñü ïðàöÿ æіíîê і äіòåé, ÿêèì ïëàòèëè íàáàãàòî ìåíøå,
íіæ ÷îëîâіêàì. Äіòè 5–7 ðîêіâ ïðàöþâàëè íå ëèøå íà ôàáðèêàõ, à é ó
øàõòàõ.

Середня тривалість життя у Великій Британії 
в першій половині XIX    ст. 

Суспільні верстви Сільська місцевість Промислові міста

Заможні люди 50–52 роки 36–45 років

Селяни 42–48 років –

Робітники 33–38 років 15–19 років

Іç âïðîâàäæåííÿì ìàøèí íà ïіäïðèєìñòâàõ çíà÷íî ïіäâèùèëàñü
іíòåíñèâíіñòü ïðàöі, çðîñëà êіëüêіñòü òðàâì і êàëіöòâà íà âè  ðîá íèöòâі.
Ðîáіòíèêè íåðіäêî ââàæàëè ìàøèíè ñâîїìè âîðîãàìè, íèùèëè їõ і ðóé-
íóâàëè ôàáðèêè.

Ñòàíîâèùå ðîáіòíèêіâ îñîá ëèâî ïîãіðøóâàëîñÿ, êîëè íàñòàâàëà åêîíî-
ìі÷íà êðèçà – ãëèáîêèé ñïàä âèðîáíèöòâà, ùî ñóïðîâîäæóâàâñÿ çìåí-
øåííÿì çàðïëàòíі òà çðîñòàííÿì áåçðîáіòòÿ.

З курсу всесвітньої історії за 8-й клас пригадайте, хто такі луддити і яку кару перед-
бачав тодішній англійський закон за псування машин. 

 Ïðàöÿ äіòåé íà ôàáðèöі. 
Ãðàâþðà

Íåñòåðïíèìè 
é íåáåçïå÷íèìè áóëè 
óìîâè ïðàöі
íà ôàáðèêàõ. Âіäïóñòêè
÷è ëіêàðíÿíі âëàñíèêè
íå íàäàâàëè. Êîæíèé 
ðîáіòíèê ó áóäü-ÿêèé
ìîìåíò ìіã áóòè 
çâіëüíåíèì.
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Òàêèì ÷èíîì, ó äîáó ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó і ïîäàëüøîї іíäóñò-
ðіàëіçàöії îñíîâíèìè âåðñòâàìè ñóñïіëüñòâà ñòàëè íàéìàíі ðîáіòíèêè
(ïðîìèñëîâèé ïðîëåòàðіàò) òà їõ ðîáîòîäàâöі – âëàñíèêè-êàïіòàëіñòè
(áóðæóàçіÿ). Ïðîòå ùå äîâãèé ÷àñ (õіáà ùî çà âèíÿòêîì Àíãëії) ó ñêëàäі
íàñåëåííÿ єâðîïåéñüêèõ êðàїí ïåðåâàæàëî ñåëÿíñòâî. 

Ñïðîáè îñìèñëåííÿ íîâîї äіéñíîñòі. Êîíñåðâàòèçì, ëіáåðàëіçì і 
ñîöіàëіçì. Ôîðìóâàííÿ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà і ðîçâèòîê êàïі-
òàëіñòè÷íèõ âіäíîñèí ñïðèéìàëèñÿ ñó÷àñíèêàìè ïî-ðіçíîìó. Îäíі 
çàñóäæó âàëè íîâèé ëàä і áà÷èëè â íüîìó ëèøå ñòðàæäàííÿ і áіäóâàííÿ,
іíøі    – ñïîäіâàëèñü íà ìîæëèâіñòü çâіëüíåííÿ ëþäèíè, çäîáóòòÿ ãðîìà-
äÿíñüêèõ ïðàâ, ñòâåðäæåííÿ äåìîêðàòії â ïîëіòè÷íîìó æèòòі. ×àñòèíà
ñóñïіëüñòâà âіòàëà ïîÿâó ìàøèí, âïðîâàäæåííÿ íîâîї òåõíіêè і òåõíîëîãіé,
ùî ïîçèòèâíî âïëèâàëî íà æèòòÿ і äîáðîáóò ëþäåé.

Ó ïåðøіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. ó Çàõіäíіé Єâðîïі, äå іñíóâàëè êîíñòèòóöії,
ïàðëàìåíòè і ïîðіâíÿíî âіëüíà ïðåñà, îñòàòî÷íî îôîðìèëèñÿ òðè ïðîâіäíі
іäåîëîãії, ÿêі íàêëàëè çíà÷íèé âіäáèòîê íà ðîçâèòîê ñóñïіëüñòâà, õàðàêòåð
і ñïðÿìîâàíіñòü ïîëіòèêè äåðæàâ, ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íі ðóõè: êîíñåðâàòèâíà,
ëіáåðàëüíà і ñîöіàëіñòè÷íà.

Ïðåäñòàâíèêè êîíñåðâàòèçìó (âіä ëàò. conservo – çáåðіãàòè) çàïåðå-
÷óâàëè ðàäèêàëüíі, ðåâîëþöіéíі ìåòîäè äëÿ çäіéñíåííÿ íåîáõіäíèõ
ñó  ñïіëüíèõ ïåðåòâîðåíü і âêðàé îáåðåæíî ñòàâèëèñÿ äî ðåôîðì òà áóäü-
ÿêèõ íîâîââåäåíü. Âîíè íàäàâàëè ïåðåâàãó òèì âіäíîñèíàì, ÿêі äàâíî
óòâåðäèëèñÿ і áóëè âèïðîáóâàíі ÷àñîì, ââàæàëè ïðèðîäíèìè íåðіâíіñòü
ëþäåé, ïðèâàòíó âëàñíіñòü, ìîíàðõіþ òîùî. Äëÿ íèõ íàéáіëüø âàæëèâèì
áóëî çáåðåãòè ñòàáіëüíіñòü ñóñïіëüñòâà, íåäàðìà àâñòðіéñüêèé êàíöëåð
Ìåòòåðíіõ – іäåîëîã êîíñåðâàòèçìó – ââàæàâ, ùî ñïîêіé – íàéâàæëèâіøà
óìîâà æèòòÿ і ïðîöâіòàííÿ äåðæàâè.

Íàéâàæëèâіøèìè öіííîñòÿìè ëіáåðàëіçìó (âіä ëàò. liberalis – âіëü-
íèé) ââàæàëèñÿ ñâîáîäà і ðіâíіñòü. Ôðàíöóç Áåíæàìåí Êîíñòàí çàçíà÷àâ ,
ùî ñâîáîäà – öå íàñàìïåðåä òîðæåñòâî îñîáèñòîñòі íàä âëàäîþ. Ëіáåðàëè
î÷îëþâàëè âñі ðåâîëþöії ïåðøîї ïîëîâèíè ÕІÕ ñò. Âîíè âіäñòîþâàëè
ðіâíіñòü ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì, äåìî-
êðàòіþ, çàõèùàëè ïðèâàòíó âëàñíіñòü і ñâî-
áîäó ïіäïðèєìíèöòâà âіä äåðæàâíîãî
âòðó÷àí íÿ і ðåãóëþâàííÿ, ùî ìàëî ÿê ïî-
çèòèâíó (îñîáèñòó âîëþ), òàê і íåãàòèâíó
(îñîáèñòèé åãîїçì) ñêëàäîâó. Ïîñòóïîâî ëіáå-
ðàëüíі öіííîñòі ñòàëè âèçíàâàòèñÿ çàõіäíèì
ñóñïіëüñòâîì, à âèìîãè ïðèéíÿòòÿ êîíñòè-
òóöії, ñêëèêàííÿ ïðåäñòàâíèöüêèõ óñòàíîâ
і ðіâíîñòі ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ ïîäіëÿëèñÿ
áіëüøіñòþ íàñåëåííÿ.

Ïðîòå іç çíèùåííÿì ñòàíîâîї íåðіâíîñòі
ëèøàëàñÿ íåðіâíіñòü, çóìîâëåíà îñîáèñòè-
ìè ìîæëèâîñòÿìè і çäіáíîñòÿìè ëþäåé.
Çáåðіãàëàñÿ ìàéíîâà íåðіâíіñòü, çàñíîâàíà
íà ïðèâàòíіé âëàñíîñòі, à òàêîæ ñòàòåâà

3.

 Êàíöëåð Ìåòòåðíіõ 
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íåðіâíіñòü, êîëè æіíêè íå ìàëè ïðàâà ãîëîñó, îòðèìóâàëè ìåíøó ïîðіâ-
íÿíî ç ÷îëîâіêàìè  çàðïëàòíþ çà îäíó é òó æ ðîáîòó, ïðàêòè÷íî íå ìàëè
äîñòóïó äî ÿêіñíîї îñâіòè. Äî òîãî æ ñòèõіéíèé ðîçâèòîê ðèíêîâîї
åêîíîìіêè, ìàñîâå ðîçîðåííÿ ëþäåé ó õîäі ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó
ïîñèëþâàëè çëèäíі і áіäóâàííÿ áіëüøîñòі ÷ëåíіâ ñóñïіëüñòâà. Íà öüîìó
ґðóíòі é ðîçâèâàâñÿ ñîöіàëіçì, ÿêèé ââàæàâ єäèíèì çàñîáîì ïîäîëàííÿ
ïîäіëó ñóñïіëüñòâà íà áàãàòèõ і áіäíèõ ñêàñóâàííÿ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі і
çàìіíó її íà ñóñïіëüíó.

Ïîäіáíі äóìêè âèñëîâëþâàëèñÿ ùå çà ÷àñіâ Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ, ïîøèðþ-
âàëèñÿ ó Ôðàíöії íàïåðåäîäíі ðåâîëþöії êіíöÿ XVIII ñò. Ïðîòå îñîáëè-
âîãî ðîçâèòêó âîíè íàáóâàþòü ó ÕІÕ ñò., ó äîáó ïðîìèñëîâîãî ïåðåâî-
ðîòó òà іíäóñòðіàëіçàöії. Îäíієþ ç òå÷іé єâðîïåéñüêîãî ñîöіàëіçìó áóâ
óòîïі÷íèé ñîöіàëіçì. Ñâîєþ íàçâîþ âіí çàâäÿ÷óє êíèçі Òîìàñà Ìîðà
«Óòîïіÿ» (1516).

З курсу всесвітньої історії за 7-й клас пригадайте, яку державу змальовує автор
у цій книзі. 

Âèäàòíèìè ïðåäñòàâíèêàìè óòîïі÷íîãî
ñîöіàëіçìó áóëè ôðàíöóçè Êëîä Àíðі äå
Ñåí-Ñіìîí і Øàðëü Ôóð’є, àíãëієöü Ðîáåðò
Îóåí. Âîíè çàñóäæóâàëè êàïіòàëіçì, ÿêèé, 
íà їõíþ äóìêó, ãàëüìóâàâ ïðîãðåñ ëþäñòâà,
і ðîç ðîáëÿëè ïðîåêòè ãàðìîíіéíîãî óñòðîþ
ñó  ñïіëüñòâà. Ñóñïіëüñòâà, ùî ìàëî ґðóíòóâà-
òèñÿ íà êîëåêòèâíіé âëàñíîñòі, ïëàíîìіðíî
îðãàíіçîâàíîìó âèðîáíèöòâі, çàãàëüíіé ïðàöі
ëþäåé, ðîçïîäіëі âèðîáëåíèõ áàãàòñòâ âіäïîâіä-
íî äî çäіáíîñòåé і òðóäîâîãî âíåñêó êîæíîãî.
Îñíîâîþ ñóñïіëüñòâà, ââàæàâ Ñåí-Ñіìîí,
ìàëè ñòàòè íå äóõіâíèöòâî é íåðîáè-äâîðÿ-
íè, à éîãî «âèðîáíè÷і ÷ëåíè» – ïіäïðèєìöі,

ðîáіòíèêè, ðåìіñíèêè, ñåëÿíè. Íà âіäìіíó âіä Ñåí-Ñіìîíà і Ôóð’є, Ðîáåðò
Îóåí íå ëèøå ðîçðîáëÿâ ïëàíè ñòâîðåííÿ іäåàëüíîãî ñóñïіëüñòâà, à é
íàìàãàâñÿ çäіéñíþâàòè ñâîї іäåї íà ïðàêòèöі. Âіí íàâіòü ñïðîáóâàâ
îðãàíіçóâàòè òðóäîâі êîìóíè (ãðîìàäè) â Àíãëії і ÑØÀ. Ïðîòå öі åêñïå-
ðèìåíòè âèÿâèëèñÿ íåâäàëèìè. Êîìóíè ïðîіñíóâàëè ëèøå ïî äåêіëüêà
ðîêіâ.
Іäåї ñîöіàëіñòіâ-óòîïіñòіâ íàáóëè ïîøèðåííÿ ñåðåä ðîáіòíèêіâ. Àëå

ìðії ïðî ìîæëèâіñòü ñòâîðåííÿ îñåðåäêіâ ñïðàâåäëèâîãî ñóñïіëüñòâà â
óìîâàõ ðèíêîâîї åêîíîìіêè і êàïіòàëіñòè÷íîї êîíêóðåíöії òàê і çàëèøèëèñÿ
ìðіÿìè.

Висловіть своє ставлення до ідей соціалістів-утопістів.
Íàñòóïíèêè ñîöіàëіñòіâ-óòîïіñòіâ ïðîïîíóâàëè äâà îñíîâíèõ âàðіàíòè

ïåðåòâîðåííÿ ñóñïіëüñòâà: ðåâîëþöіéíèé і ìèðíèé, êîëè ãîëîâíèì çàñîáîì
çìіí òà ïîëåãøåííÿ ñòàíîâèùà òðóäÿùèõ áóëè ðåôîðìè.

Êëîä Àíðі äå Ñåí-Ñіìîí
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Ôðàíöóçüêèé ñîöіàëіñò Ëóї Áëàí ââàæàâ, ùî âіä íåãàðàçäіâ êàïіòà-
ëіñòè÷íîãî ñóñïіëüñòâà – êîíêóðåíöії і êðèç îäíàêîâî ñòðàæäàþòü ÿê
ðîáіòíèêè, òàê і ïіäïðèєìöі. Âðÿòóâàòè îäíèõ âіä áåçðîáіòòÿ, à іíøèõ
âіä áàíêðóòñòâà ìîæå ëèøå ñòâîðåííÿ ñïіëüíèõ âèðîáíè÷èõ àñîöіàöіé,
íà îñíîâі ñóñïіëüíîї âëàñíîñòі. ßê âíåñîê ó âëàñíіñòü àñîöіàöії ïіäïðè-
єìöі âíîñèòèìóòü ãðîøі, à ðîáіòíèêè – ñâîþ ïðàöþ. Çà äîïîìîãîþ äåð-
æàâè âèðîáíè÷і àñîöіàöії ìàþòü âèòіñíèòè ïðèâàòíі ôіðìè, і â ñóñïіëü-
ñòâі ñòâåðäèòüñÿ êîëåêòèâíà âëàñíіñòü.

Òåîðіÿ Ëóї Áëàíà íàáóëà ïîøèðåííÿ â Çàõіäíіé Єâðîïі, ÿê і ïîãëÿäè
іíøîãî ñîöіàëіñòà Ï’єðà Æîçåôà Ïðóäîíà. Îñòàííіé ââàæàâ ãîëîâíèì
çëîì ó ñóñïіëüñòâі ãðîøі, ÿêі äàþòü îäíèì íàäìіðíî áàãàòіòè, à іíøèì –
çóáîæіòè. Ñàìå çàâäÿêè ãðîøàì óòâîðþєòüñÿ âåëèêà âëàñíіñòü, ÿêà ïåâ-
íîþ ìіðîþ є êðàäіæêîþ â іíøèõ ÷ëåíіâ ñóñïіëüñòâà. Ùîá óíèêíóòè
öüîãî, ëþäè ìàþòü ïåðåéòè äî áåçãðîøîâîãî îáìіíó òîâàðàìè і ïîñëóãà-
ìè, äî âçàєìíîãî êðåäèòóâàííÿ. Ñàìå öå äîçâîëèòü ñòâîðèòè ñóñïіëüñòâî
äðіáíèõ âëàñíèêіâ, îá’єäíàíèõ ó ñàìîâðÿäíі ãðîìàäè. Òîäі æ, íà äóìêó
Ïðóäîíà, âіäïàäå ïîòðåáà â äåðæàâі. Öÿ òåîðіÿ ïîâíіñòþ çàïåðå÷èëà
íåîáõіäíіñòü áóäü-ÿêîї áîðîòüáè òðóäÿùèõ çà ñâîї ïðàâà.

Íàéáіëüø âіäîìèìè ïðåäñòàâíèêàìè ðåâîëþöіéíîãî ñîöіàëіçìó
ÕІÕ   ñò. áóëè Êàðë Ìàðêñ і Ôðіäðіõ Åíãåëüñ. Âîíè ñòàëè ðîäîíà÷àëüíè-
êàìè ìàðêñèçìó, ùî ñóâîðî çàñóäæóâàâ êàïіòàëіçì çà åêñïëóàòàöіþ
ëþäèíè ëþäèíîþ і âáà÷àâ єäèíèé øëÿõ äî çâіëüíåííÿ òðóäÿùèõ ó ðåâî-
ëþöіéíîìó ïåðåòâîðåííі áóðæóàçíîãî ñóñïіëüñòâà â êîìóíіñòè÷íå. Ñâîє
çàâäàííÿ Ìàðêñ і Åíãåëüñ âáà÷àëè íàñàìïåðåä ó òîìó, ùîá îðãàíіçóâàòè
ðîáіòíè÷èé êëàñ äëÿ áîðîòüáè çà ñâîї ïðàâà. Íà їõíþ äóìêó, ëèøå
íàéìàíі ðîáіòíèêè – ïðîëåòàðіàò, ïîçáàâëåíèé áóäü-ÿêîї âëàñíîñòі, є
єäèíèì ñâіäîìî îðãàíіçîâàíèì ðåâîëþöіéíèì êëàñîì, ÿêèé çäàòíèé áåç-
êîìïðîìіñíî áîðîòèñÿ çà ïåðåòâîðåííÿ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі â ñóñïіëüíó
é ïîáó äóâàòè äèêòàòóðó ïðîëåòàðіàòó – íàéáіëüø ñïðàâåäëèâó ôîðìó
ïðàâ  ëіííÿ.

Ñòâîðåíå â 1847 ð. òîâàðèñòâî Ñîþç êîìóíіñòіâ çàïðîïîíóâàëî їì
íàïèñàòè ïàðòіéíó ïðîãðàìó. Òàê ÷åðåç ðіê ç’ÿâèâñÿ «Ìàíіôåñò Êîìóíіñ-
òè÷íîї ïàðòії», ùî ïðîãîëîñèâ ïðîëåòàðñüêó ðåâîëþöіþ ãîëîâíèì çàñî-

 Ï’єð Æîçåô Ïðóäîí  Ôðіäðіõ Åíãåëüñ і Êàðë Ìàðêñ 
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áîì áîðîòüáè ç áóðæóàçієþ. «Íàéìàþ÷è òèñÿ÷і ðîáіòíèêіâ äëÿ ñâîїõ
ôàáðèê і çàâîäіâ, áóðæóàçіÿ, – âêàçóâàëè Ìàðêñ і Åíãåëüñ, – âèðîáëÿє
íàñàìïåðåä ñâîїõ ìîãèëüíèêіâ. Її çàãèáåëü і ïåðåìîãà ïðîëåòàðіàòó îäíà-
êîâî íåìèíó÷і».

Ðîáіòíè÷і і ñîöіàëіñòè÷íі îðãàíіçàöії áàãàòüîõ êðàїí, ùî çíàõîäèëè-
ñÿ ïåðåâàæíî ïіä âïëèâîì іäåé Ìàðêñà é Åíãåëüñà, ó 1864 ð. îá’єäíàëèñü
ó Ìіæíàðîäíå òîâàðèñòâî ðîáіòíèêіâ, áіëüø âіäîìå ÿê І Іíòåðíàöіî-
íàë. Éîãî çàâäàííÿ ïîëÿãàëî â çãóðòîâóâàííі ðîáіòíèêіâ ó ìіæ-
íàðîäíîìó ìàñøòàáі. Ïðîòå òîâàðèñòâî ïðîіñíóâàëî íå äîâãî і â 1876 ð.
ñàìî  ðîç  ïóñòèëîñÿ. 

Ñîöіàëіñòè ïîðóøèëè ÷èìàëî àêòóàëüíèõ ïðîáëåì, âàæëèâèõ äëÿ
çàõèñòó іíòåðåñіâ òðóäÿùèõ ìàñ, à êðèòèêà íåäîëіêіâ êàïіòàëіçìó ñïðè-
ÿëà ìîáіëіçàöії ïðîëåòàðіàòó äëÿ áîðîòüáè çà ñâîї ïðàâà. Çãîäîì öå ñïðè-
ÿëî ñòàíîâëåííþ äåðæàâíîãî ñîöіàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà â ïåðåäîâèõ
êðàїíàõ ñâіòó òà íàäàííþ îêðåìèì ôîðìàì êàïіòàëіçìó «ëþäñüêîãî
îáëè÷÷ÿ».

Ôîðìóâàííÿ â äîáó іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà íîâèõ іñòîðè÷íèõ
ñïіëüíîò – íàöіé, ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîї  ñàìîñâіäîìîñòі â ïîíåâîëåíèõ
íàðîäіâ Єâðîïè òà їõ áîðîòüáà çà íàöіîíàëüíó íåçàëåæíіñòü ñïðèÿëè
ïîøèðåííþ іäåîëîãії íàöіîíàëіçìó. Ó ñâîїé ïîçèòèâíіé îñíîâі íàöіîíà-
ëіçì ñïèðàâñÿ íà ïàòðіîòèçì, íàöіîíàëüíі ïî÷óòòÿ âñіõ òèõ, êîìó áóëà
íåáàéäóæîþ äîëÿ âëàñíîãî íàðîäó, âіäñòîþâàâ ïðàâî íàöіé íà ñàìîâè-
çíà÷åííÿ. Âîäíî÷àñ, ó ñâîїõ êðàéíіõ ïðîÿâàõ, íàöіîíàëіçì òàêîæ õàðàê-
òåðèçóєòüñÿ íàöіîíàëüíèì åãîїçìîì, ùî âèÿâëÿєòüñÿ â íåòåðïèìîñòі òà
âîðîæîñòі äî ïðåäñòàâíèêіâ іíøèõ íàðîäіâ (øîâіíіçì, ðàñèçì, íàöèçì, êñåíî-
ôîáіÿ, äèñêðèìіíàöіÿ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí) òîùî.

1. ßêі íàñëіäêè ìàâ ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò â åêîíîìі÷íіé  ñôåðі?
2. Çàâäÿêè ÷îìó áóðæóàçіÿ â ÕІÕ ñò. ñòàє íàéâïëèâîâіøèì ïðîøàðêîì

ñóñïіëüñòâà?
3. ×èì іäåîëîãіÿ óòîïі÷íîãî ñîöіàëіçìó êàðäèíàëüíî âіäðіçíÿëàñü âіä іíøèõ

òå÷іé?
4. Ïîäóìàéòå, ÷è ìîæëèâî ïîáóäóâàòè ñïðàâåäëèâå é ãàðìîíіéíå ñóñïіëüñòâî

âèõîäÿ÷è ç ïîãëÿäіâ Ëóї Áëàíà òà Ï’єðà Ïðóäîíà. Âіäïîâіäü îáґðóíòóéòå.

Ó çîøèòàõ çðîáіòü ïîðіâíÿëüíó òàáëèöþ іäåîëîãі÷íèõ çàñàä êîíñåðâàòèçìó
é ëіáåðàëіçìó:

Òå÷іÿ Êîíñåðâàòèçì Ëіáåðàëіçì

Ñòàâëåííÿ äî âëàñíîñòі

Ñòàâëåííÿ äî ðåôîðì

Ñòàâëåííÿ äî ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ðіâíîïðàâ’ÿ

Виконайте завдання



51

ДДРОЗДІЛ 

Òå÷іÿ Êîíñåðâàòèçì Ëіáåðàëіçì

Ñòàâëåííÿ äî ñâîáîäè 
ïіäïðèєìíèöòâà

Іäåîëîãè

1. Âèêîðèñòàâøè äîäàòêîâі äæåðåëà, íàïèøіòü ïîâіäîìëåííÿ ïðî æèòòєâèé
øëÿõ і ïîãëÿäè єâðîïåéñüêèõ ñîöіàëіñòіâ.

2. Îáãîâîðіòü ó ãðóïàõ ïèòàííÿ – ÿê іäåîëîãіÿ ìàðêñèçìó âïëèíóëà íà ïîäàëü-
øó іñòîðіþ ëþäñòâà.

Ìàòåð³àëè äî ïðàêòè÷íèõ òà òâîð÷èõ çàâäàíü

Ïðî÷èòàéòå âì³ùåí³ ìàòåð³àëè, ðîçãëÿíüòå ³ëþñòðàö³¿, ïîïðàöþéòå
ó ãðóïàõ, âèêîíóþ÷è çàâäàííÿ òà â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ. Ìîæíà
çàçäàëåã³äü ï³äãîòóâàòèñÿ ³ ïðîâåñòè ä³ëîâó ãðó, ïðåäñòàâëÿþ÷è ð³çí³
âåðñòâè ñóñï³ëüñòâà. Íàïðèêëàä, ÿê ïðîõîäèâ îá³ä ó âèõ³äíèé äåíü ó
ñåðåäîâèù³ àðèñòîêðàò³â ÷è àðèñòîêðàòîê, áóðæóàç³¿, ðîá³òíèê³â,
ñåëÿí.

Âàæëèâî ïîêàçàòè íå ëèøå ñòðàâè, ÿê³ âîíè êóøòóâàëè, à ãîëîâíå –
ïðî ùî âîíè âåëè áåñ³äó. Âè âèçíà÷àºòå, â ÿêèé â³äð³çîê ÷àñó âè çàíó-
ðþºòåñü, íàïðèêëàä ñåðåäèíà Õ²Õ ñò., ³ ãîâîðèòå ïðî ðîçâàãè, ÿê³ ïî -
ïóëÿðí³ â ïåâíîìó ñåðåäîâèù³, ïðî ìîäó, ñïîðò, âàøå æèòëî, íîâ³ âèäè
òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó, ìåäè÷í³ çàêëàäè, îñâ³òó ä³òåé, æóðíàëè òîùî.
Ó÷èòåëü, îáðàí³ «íåóïåðåäæåí³» ñóää³, ÿê ³ âñ³ ³íø³, ñëóõàþòü ³ îö³íþ-
þòü äîñòîâ³ðí³ñòü áåñ³äè ó ãðóïàõ (÷è áóëè òîä³ âæå òàê³ âèäè òðàí-
ñïîðòó ³ çâ’ÿçêó, íîâ³ âèäè ñïîðòó, â³äïîâ³äí³ çàêëàäè îñâ³òè ³ òàêå ³íøå).
Íàéêðàùà ãðóïà ìîæå îòðèìàòè ïåâí³ áîíóñè. 

На початку ХІХ ст. у більшості країн Європи вже не було кріпосного права.
Капіталізм дедалі більше проникав у сільське господарство, яке, як і промис-
ловість, розвивалося переважно на засадах приватної власності. Головним
виробником продовольства ставав приватний підприємець – фермер, що
використовував техніку, добрива і наймав робітників. Поступово на новий капі-
талістичний лад переорієнтувалося й поміщицьке господарство. Проте село
продовжувало жити переважно в злиднях. У пошуках роботи розорені селяни
змушені були кидати свої будинки, землі та переселятися в міста.

Населення міст поступово зростало, особливо в промислових центрах.
Цей процес має назву урбанізація. Із часом міське населення стало дорівню-
вати сільському, а пізніше – переважати над ним, зокрема у Великій Британії у
промисловості на середину ХІХ ст. було зайнято 42 % населення, в той час як 
у сільськогосподарському виробництві – лише 28 %. Змінювалось обличчя
міст. Будинки зростали вгору, вулиці ставали прямішими і ширшими. У великих
містах з великою густотою населення завжди існувала загроза епідемії. Тому
вулиці розширювалися не лише для полегшення проїзду транспорту, але й

Творчо попрацюйте
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для запобігання захворюванням. Великі міста потребували опалення, освіт-
лення, води, каналізації. Перший паровий водогін було побудовано в столиці
Великої Британії Лондоні.

У зв’язку із зростанням чисельності населення в містах будувалося багато
нових громадських споруд: крамниць, універсальних магазинів, банків, вокза-
лів тощо. Завдяки початку широкого виробництва паперу збільшувалися
наклади газет і журналів. Зростання цін на землю спонукало власників буду-
вати висотні будинки, більшість з яких були «доходними домами», де квартири
здавалися господарями в оренду. 

Вдосконалювалася поштова справа, вводились єдині тарифи на поштові
послуги – марки. Освічені громадяни вже не мислили себе без газет, у кав’ярнях
вони обговорювали новини, а в театрах і на балах проводили дозвілля. Люди,
стомлені від життєвих проблем, шукали відпочинку в танцях, виставах, музиці
і святах. На балах в аристократичних салонах танцювали вже не тільки мазур-
ку, а й вальс. У будинках дворян і великої буржуазії з’являються робочі кабіне-
ти, більярдні, музичні кімнати. Якщо раніше городяни і заможні жителі села
опалювали приміщення камінами, то в ХІХ ст. з’явилися більш компактні
пічки-«голландки».

Наприкінці ХІХ ст. індустріальний прогрес зумовив суттєве поліпшення ста-
новища середніх верств міського населення. Зростання виробництва сприяло
зниженню цін, насамперед на продукти харчування і одяг. Зростала заробітна
плата й реальні доходи найманих робітників.

Ëîíäîíñüêі âóëèöі âæå òîäі áóëè 
ïåðåâàíòàæåíі òðàíñïîðòîì

 Òàê îäÿãàëèñÿ єâðîïåéñüêі  
æіíêè â ñåðåäèíі XIX ñò. 

 Âàííà êіìíàòà ÕIX ñò.
Êàðòèíà Å. Ãàó

×è õîòіëè á âè ïîáóäóâàòè äëÿ 
ñåáå òàêó âàííó êіìíàòó? ×îìó?
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Машинна доба змінила обличчя міст, побут людей. Завдяки паровому тран-
спорту і системі зв’язку змінювались уявлення людей про відстані. Розширю-
вався потік інформації. Телеграф ще був надбанням переважно урядовців і
бізнесменів. Змінювалась архітектура міст. У США ввійшли в моду висотні
будинки – хмарочоси. Заможні сім’ї влаштовували у своїх будинках туалетні і
ванні кімнати.

У будинках з’явилась електрика і газ, причому останній давав як тепло, так 
і світло. Проте в містах стала помітнішою відмінність між багатими і бідними
кварталами, помешканнями буржуазії і ро біт   ників.

Характер торгівлі в містах змінили великі універсальні магазини, де можна
було купити все, що потрібно. У різних районах діяли єдині ціни, з’явилися
магазини-пасажі. Європейці і мешканці великих міст США  пересувалися на
трамваях і метро, користувалися телефонним зв’язком. У   1888 р. Париж (зго-
дом Лондон) і Стамбул сполучив перший Східний експрес, а вже в 1896 р.
пасажир Північного експреса міг проїхати без пересадки із Західної Європи до
Волги.

Хоча в провідних державах світу освіті надавалося велике значення, вона
була доступна не кожному. Лише у Франції, Англії, Італії та Швеції в 70-х роках
ХІХ ст. розпочався перехід до загальної початкової освіти за державний кошт.
Загалом рівень грамотності в Західній Європі досягав 80–90 %.

Урізноманітнювалося дозвілля людей. Тепер можна було не лише послуха-
ти оперу, подивитися балет чи драму, але й відвідати оперету. У Франції брати
Луї і Огюст Люм’єри створили сінематограф. Перший у світі кінотеатр було
відкрито в 1895 р. у Парижі. Масовим надбанням стає спорт. В Англії
(Уімблдон) починають проводитись тенісні турніри, у 1896 р. відбувся перший
чемпіонат з фігурного катання, у країнах Європи розвивається альпінізм. За
ініціативи французького громадського діяча барона П. де Кубертена в 1896 р.
в Афінах було проведено перші Олімпійські ігри.

1. Ïіäãîòóéòå àíàëіòè÷íó çàïèñêó ïðî ñóñïіëüíі íàñëіäêè іíäóñòðіàëüíîї ðåâî-
ëþöії, çìіíè â æèòòі òà ïîáóòі ðіçíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.

2. ßê çìіíèëàñÿ àðõіòåêòóðà ìіñò?
3. Ó ÷îìó ïîëÿãàëà âіäìіííіñòü ìіæ ïîìåøêàííÿìè áóðæóàçії і ðîáіòíèêіâ?

Âåëèêà Áðèòàí³ÿ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 
Õ²Õ ñò.

Ïðèãàäàéòå ìàòåðіàë 8-ãî êëàñó і äàéòå âіäïîâіäü: êîëè
і çà ÿêèõ îáñòàâèí â Àíãëії âіäáóâñÿ ïðîìèñëîâèé ïåðå-
âîðîò?

Åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê. Ó ïåðøіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. Âåëèêà Áðèòàíіÿ 
ñòàëà íàéìîãóòíіøîþ іíäóñòðіàëüíîþ òà êîëîíіàëüíîþ äåðæàâîþ ñâіòó.
Çà ðіâíåì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà і òîðãіâëі âîíà âèïåðåäèëà іíøі
êðàїíè ñâіòó. Áðèòàíñüêèé ôëîò íåïîäіëüíî ïàíóâàâ íà ìîðÿõ. Çàâäÿêè
øâèäêîìó ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñòі âèðîñòàëè íîâі іíäóñòðіàëüíі ðàéî-
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íè. Ó çàõіäíèõ і ïіâíі÷íèõ ðàéîíàõ êðàїíè øâèäêî ðîçâèâàëàñü ìåòà-
ëóðãіéíà, âóãіëüíà, òåêñòèëüíà ïðîìèñëîâіñòü, ñóäíîáóäóâàííÿ, çðîñòà-
ëà êіëüêіñòü âåëèêèõ ïіäïðèєìñòâ. Ôàáðèêè і çàâîäè ïåðåâàæàëè â óñіõ
îñíîâíèõ ãàëóçÿõ âèðîáíèöòâà. Íàâіòü ìàøèíè âæå âèðîáëÿëèñÿ çà
äîïîìîãîþ ìàøèí. Ó Áðèòàíії çàâåðøèâñÿ ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò.
Ìåõàíіçàöіÿ ïðîìèñëîâîñòі çíà÷íî ïіäâèùèëà ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі.
Òåïåð ëèøå îäèí ðîáіòíèê íà ïðÿäèëüíіé ìàøèíі ìіã âèêîíàòè ðîáîòó,
ÿêó ðàíіøå ðîáèëè ïîíàä 300 ÷îëîâіê.

Ðîçâèòîê іíäóñòðії і çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ ìіñò âèêëèêàëè ïіäâèùå-
íèé ïîïèò íà ñèðîâèíó і ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ùî ñïðèÿëî ïіäíåñåííþ
ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó Áðèòàíії ïîøèðþâàëîñü êàïіòàëіñòè÷íå ôåð-
ìåðñòâî, âïðîâàäæóâàëèñÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ìàøèíè.

Спробуйте пояснити, завдяки яким чинникам Британія у першій половині ХІХ ст.
мала першість у промисловому розвитку.

Òîðі ïðè âëàäі. «Õëіáíі çàêîíè». Ïðîòå â ïîëіòè÷íîìó æèòòі êðàїíè
â öåé ÷àñ, ÿê і ðàíіøå, äîìіíóâàëè äâîðÿíè-çåìëåâëàñíèêè. Êîðèñòóþ-
÷èñü òèì, ùî ïðåäñòàâíèêè çåìåëüíîї àðèñòîêðàòії – óãðóïîâàííÿ òîðі   – 
ïîâíіñòþ êîíòðîëþâàëè îáèäâі ïàëàòè ïàðëàìåíòó, âîíè äîìîãëèñÿ ââå-
äåííÿ â 1815 ð. íàäçâè÷àéíî âèñîêèõ ìèò íà äîâіç іíîçåìíîãî õëіáà. Öі
«õëіáíі çàêîíè» ïåðåòâîðèëè ëåíäëîðäіâ íà єäèíèõ ïðîäàâöіâ çåðíà â
êðàїíі, íà ìîíîïîëіñòіâ, ÷èì âîíè і ñêîðèñòàëèñü, çíà÷íî ïіäâèùèâøè
öіíè íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ.

«Õëіáíі çàêîíè» áóëè âіäâåðòèì ïðîÿâîì іãíîðóâàííÿ ïðàâëÿ÷îþ âåð-
õіâêîþ êðàїíè ïîòðåá àáñîëþòíîї áіëüøîñòі íàñåëåííÿ Àíãëії. Çàãàëüíå
íåâäîâîëåííÿ ñïðè÷èíèëî ìàñîâі çàâîðóøåííÿ, ÿêі óðÿä òîðі ïðèäóøó-
âàâ ñèëîþ çáðîї. Òàê, ó ñåðïíі 1819 ð. âіéñüêà ðîçіãíàëè 80-òèñÿ÷íèé
ìіòèíã ðîáіòíèêіâ áіëÿ Ìàí÷åñòåðà, ó÷àñíèêè ÿêîãî âèìàãàëè ñêàñóâàòè
«õëіáíі çàêîíè» і çàïðîâàäèòè çàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî. Ó ðåçóëüòàòі
ïîáîїùà çàãèíóëî 11 ÷îëîâіê, à ïîíàä 400 áóëî ïîðàíåíî. Ó öåé ÷àñ ïàð-
ëàìåíò ïðèéíÿâ íèçêó çàêîíіâ, ùî çíà÷íî îáìåæèëè ïðàâî ãðîìàäÿí
áðàòè ó÷àñòü ó ìіòèíãàõ і çáîðàõ òà ââåëè ñóâîðó öåíçóðó (êîíòðîëü)
ïðåñè.

2.

 Ìàí÷åñòåðñüêà áіéíÿ 

Äіçíàéòåñÿ ç äîäàòêîâèõ 
äæåðåë äåòàëüíі îáñòàâèíè 
öієї ïîäії. ßê âè ñòàâèòåñÿ äî íåї?
×îìó? Ñâîþ äóìêó àðãóìåíòóéòå.
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Чому, на вашу думку, «хлібні закони» викликали загальне невдоволення?

Ïîëіòèêà óðÿäіâ òîðі ñòàëà äåùî ì’ÿêøîþ â 20-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò., êîëè
äî âëàäè ïðèéøëî ëіâå êðèëî öüîãî óãðóïîâàííÿ. Ó 1824 ð. óðÿä äîçâî-
ëèâ óòâîðåííÿ ðîáіòíè÷èõ ñïіëîê – òðåä-þíіîíіâ, çìåíøèâ ïîêàðàííÿ çà 
êðèìіíàëüíі çëî÷èíè òà ìèòî íà äîâіç õëіáà. Íàñòóïíèé óðÿä òîðі ïðî-
âіâ ÷åðåç ïàðëàìåíò ó 1829 ð. çàêîí ïðî íàäàííÿ âèáîð÷èõ ïðàâ êàòîëè-
êàì, ùî äîçâîëèëî áðàòè ó÷àñòü ó âèáîðàõ íàñåëåííþ Іðëàíäії.

Ïåðøà ïàðëàìåíòñüêà ðåôîðìà. Òðèâàëå ïåðåáóâàííÿ òîðі ïðè âëà-
äі çíà÷íîþ ìіðîþ ïîÿñíþâàëîñÿ çàñòàðіëîþ âèáîð÷îþ ñèñòåìîþ, ÿêà 
çáåðåãëàñÿ â êðàїíі ùå іç ÷àñіâ Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ. Çà òðàäèöієþ äåïóòàòіâ ó
ïàëàòó ãðîìàä âèñóâàëè ãðàôñòâà (îáëàñòі) і ìіñòà. Ïðîòå ó ãðàôñòâàõ 
áóëî âñòàíîâëåíî äëÿ âèáîðöіâ і êàíäèäàòіâ âèñîêèé ìàéíîâèé öåíç, ùî
äîçâîëÿëî îáèðàòèñÿ ëèøå íàéáàãàòøèì äâîðÿíàì. À âèáîð÷à ñèñòåìà â 
ìіñòàõ áóëà àáñîëþòíî íåâïîðÿäêîâàíà. Ó òîé ÷àñ ÿê âåëèêі ïðîìèñëîâі
öåíòðè (Ìàí÷åñòåð, Áåðìіíãåì, Ëіäñ, Øåôôіëä) ç áàãàòî÷èñåëüíèì íàñå-
ëåííÿì íå ìàëè ïðàâà ïðåäñòàâíèöòâà â ïàðëàìåíòі, âèáîð÷і ïðàâà çáå-
ðіãàëè ìåøêàíöі ñòàðèõ ñåðåäíüîâі÷íèõ ìіñòå÷îê, áàãàòî ç ÿêèõ çà ñòî-
ëіòòÿ îáåçëþäíіëè і ïðîñòî çàëèøàëèñÿ öÿòêàìè íà êàðòі.

Äåïóòàòіâ âіä òàêèõ «ãíèëèõ» ìіñòå÷îê ôàêòè÷íî ïðèçíà÷àâ ìіñöåâèé
ëåíäëîðä, íà çåìëі ÿêîãî âîíè ðîçòàøîâóâàëèñü. Ãåðöîã Íüþêàñë, 
íàïðèêëàä, ñàì «îáèðàâ» 11 äåïóòàòіâ äî ïàëàòè ãðîìàä. Іç 14 ìëí íàñå-
ëåííÿ Àíãëії ïðàâî ãîëîñó ìàëè ëèøå 300 òèñ. ÷îë.

Ïîñòóïîâî ó êðàїíі íàçðіâàëî íåâäîâîëåííÿ ìîíîïîëієþ òîðі íà âëàäó,
ïîñèëþâàëèñü âèìîãè ðîçøèðåííÿ âèáîð÷îãî ïðàâà, ÿêі îñîáëèâî ïіä-
òðèìóâàëà àíãëіéñüêà áóðæóàçіÿ. Íàäàííÿ âèáîð÷èõ ïðàâ íàñåëåííþ
âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ äîçâîëèëî á éîìó âèñóâàòè äî ïàðëàìåíòó
ñâîїõ ïðåäñòàâíèêіâ. Ðóõ çà ïàðëàìåíòñüêó ðåôîðìó î÷îëèëè ëіäåðè
óãðóïîâàííÿ âіãіâ, ñïîäіâàþ÷èñü âіäíîâèòè âòðà÷åíó ïîïóëÿðíіñòü і
ïîâåðíóòèñÿ äî âëàäè. Âіãè, õî÷à і ïîõîäèëè, ÿê òîðі, ç àðèñòîêðàòè÷íèõ
ðîäèí, áóëè ñõèëüíі ïіäòðèìóâàòè іíòåðåñè ïðîìèñëîâî-òîðãîâåëüíîї
áóðæóàçії.

3.

 Ëіêâіäàöіÿ «ãíèëèõ» 
ìіñòå÷îê

Ñïðîáóéòå ïîÿñíèòè çìіñò 
êàðèêàòóðè. Ñâîþ äóìêó 
àðãóìåíòóéòå.
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Ó 1832 ð. çà іíіöіàòèâè êåðіâíèêà óðÿäó âіãіâ ëîðäà Ãðåÿ â Àíãëії 

áóëî ïðîâåäåíî ïåðøó ïàðëàìåíòñüêó ðåôîðìó. 56 «ãíèëèõ» ìіñòå÷îê ç
íàñåëåííÿì ìåíøå 2 òèñ. ÷îë. áóëî ïîçáàâëåíî ïðàâà ïðåäñòàâíèöòâà â
ïàðëàìåíòі. Ìіñòà, äå ïðîæèâàëî ìåíøå 4 òèñ. îñіá, íàäñèëàëè òåïåð
ëèøå îäíîãî äåïóòàòà çàìіñòü äâîõ. Ó ðåçóëüòàòі ðåôîðìè â ïàëàòі ãðî-
ìàä âèâіëüíèëîñü ìàéæå 150 ìіñöü, ÿêі áóëî ðîçïîäіëåíî ìіæ íîâèìè
ïðîìèñëîâèìè ìіñòàìè êðàїíè, Øîòëàíäієþ òà Іðëàíäієþ. Ïðîâåäåííÿ
ðåôîðìè òà çìåíøåííÿ ìàéíîâîãî öåíçó çáіëüøèëè êіëüêіñòü âèáîðöіâ ó
êðàїíі âäâі÷і. Öå áóëà ïåðøà ïåðåìîãà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìöіâ íàä
çåìåëüíîþ àðèñòîêðàòієþ. Áóðæóàçіÿ ïðèìíîæèëà ñâîє ïðåäñòàâíèöòâî
â ïàðëàìåíòі і, âіäïîâіäíî, ñâіé âïëèâ ó äåðæàâі. Ïðîòå äðіáíі ïіäïðè-
єìöі é ðîáіòíèêè âèáîð÷èõ ïðàâ òàê і íå îòðèìàëè.

Чому аристократи-віги почали підтримувати інтереси промислово-торговельної бур-
жуазії?

Ó 1930-õ ðîêàõ óðÿä âіãіâ çäіéñíèâ é іíøі ïîìіðêîâàíі ðåôîðìè.
Ó   1834 ð. áóëî ñêàñîâàíî ðàáñòâî â àíãëіéñüêèõ êîëîíіÿõ, äåùî ðîçøè-
ðåíî ìіñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ і, íàðåøòі, ó çâ’ÿçêó іç ÷àñòèìè âèñòóïàìè
ðîáіòíèêіâ çàïðîâàäæåíî ïåðøå â іñòîðії äåðæàâíå ôàáðè÷íå çàêîíî-
äàâñòâî. Ó 1831 ð. çàáîðîíåíî íі÷íó ïðàöþ ïіäëіòêіâ äî 18 ðîêіâ, ó
1833   ð. – ïðàöþ äіòåé äî 9 ðîêіâ, à òðèâàëіñòü ðîáî÷îãî òèæíÿ äëÿ ïіä-
ëіòêіâ îáìåæåíî 69 ãîä. Äëÿ êîíòðîëþ çà öèìè çàõîäàìè áóëî çàïðîâà-
äæåíî ôàáðè÷íó іíñïåêöіþ.

Акт, що регулює працю дітей і підлітків
на фабриках Сполученого королівства

29 серпня 1833 р.
Встановлюється, що з 1 січня 1834 р. жодній особі, молодшій 18 років, не буде

дозволено працювати вночі у проміжку між 8 год 30 хв вечора і 5 год 30 хв ранку
на будь-якій текстильній фабриці, розташованій у будь-якій частині Сполучено-
го королівства Великої Британії та Ірландії.

Жодна з осіб, що не досягла 18 років, не буде працювати на такій фабриці
більше 12 год на день або більше 69 год на тиждень.

З 1 січня 1834 р. буде протизаконним використовувати на будь-якій текстиль-
ній фабриці, окрім підприємств з виробництва шовку, дитину, якій не виповни-
лося 9 років. Передбачається, що на шовкових фабриках дітям у віці до 13   років
буде дозволено працювати 10 год на день.

Чому саме на текстильних фабриках активно використовувалася дитяча праця?

Ïðîòå ïіä òèñêîì ïðîìèñëîâöіâ, ùî ïîñèëèëè ñâîє ïðåäñòàâíèöòâî â
ïàëàòі ãðîìàä, ó 1834 ð. ïàðëàìåíò ïðèéìàє íîâèé Çàêîí ïðî áіäíèõ, 
ÿêèé ñêàñîâóâàâ ñòàðîâèííèé îáîâ’ÿçîê áàãàòèõ ñïëà÷óâàòè ñïåöіàëüíèé
ïîäàòîê íà êîðèñòü áіäíÿêіâ. Âіäòåïåð àíãëіéöі, ùî íå ìàëè äîìіâêè і
çàñîáіâ äëÿ іñíóâàííÿ, ìàëè æèòè â ðîáіòíèõ äîìàõ îêðåìî âіä ñâîєї
ñіì’ї, âîíè çìóøåíі áóëè ïðàöþâàòè ó äóæå òÿæêèõ óìîâàõ.
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×àðòèçì. Õàðàêòåð ïàðëàìåíòñüêîї ðå-
ôîðìè, ÿê і ïðèéíÿòèé Çàêîí ïðî áіäíèõ,
íàî÷íî ïîêàçóâàëè ëіäåðàì ðîáіòíè÷èõ îðãà-
íіçàöіé, ùî áðèòàíñüêі ïðàâëÿ÷і êîëà äàëåêі
âіä äóìêè ïðî ïîëåãøåííÿ äîëі àáñîëþòíîї
áіëüøîñòі íàñåëåííÿ. Âîíè äіéøëè âèñíîâ-
êó, ùî ñòàíîâèùå ðîáіòíèêіâ ìîæíà ïîëіï-
øèòè ëèøå òîäі, êîëè їõ ïðåäñòàâíèêè â
ïàðëàìåíòі çìîæóòü ïðîâîäèòè ïîòðіáíі
òðóäÿùèì çàêîíè. Ïðîòå äëÿ òîãî, ùîá
ïîòðàïèòè â ïàðëàìåíò, ðîáіòíèêè ïîâèííі
áóëè ìàòè âèáîð÷і ïðàâà, à îòæå, ãîëîâíîþ 
ìåòîþ ðîáіòíè÷èõ îðãàíіçàöіé ìàє ñòàòè
ïðîâåäåííÿ íîâîї ïàðëàìåíòñüêîї ðåôîðìè.

Ó 1836 ð. Ëîíäîíñüêà àñîöіàöіÿ ðîáіòíè-
êіâ, ÿêó î÷îëþâàâ ñòîëÿð Âіëüÿì Ëîâåòò, âèðîáèëà ñâîєðіäíó ïîëіòè÷íó
ïðîãðàìó àíãëіéñüêîãî ðîáіòíè÷îãî ðóõó, ó ÿêіé áóëî ñôîðìóëüîâàíî
øіñòü ãîëîâíèõ âèìîã òðóäÿùèõ – çàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî (çâіñíî ëèøå
äëÿ ÷îëîâіêіâ), ñêàñóâàííÿ ìàéíîâîãî öåíçó äëÿ âèáîðöіâ, çðіâíÿííÿ ïî
÷èñåëüíîñòі âèáîð÷èõ îêðóãіâ, òàєìíå ãîëîñóâàííÿ, ùîðі÷íі âèáîðè äî
ïàðëàìåíòó é îïëàòà ïðàöі äåïóòàòіâ.

Ó÷àñíèêè Ëîíäîíñüêîї àñîöіàöії òà іíøèõ ðîáіòíè÷èõ îðãàíіçàöіé
âèðіøèëè ïîäàòè äî ïàðëàìåíòó ñâîї âèìîãè â ïåòèöії ïðî Íàðîäíó õàð-
òіþ (÷àðòåð), òîìó і âåñü ðóõ çà íàäàííÿ âèáîð÷èõ ïðàâ ðîáіòíèêàì і
ïîëåãøåííÿ ñòàíîâèùà òðóäÿùèõ äіñòàâ íàçâó ÷àðòèçìó. Áіëüøіñòü ÷àð-
òèñòіâ ââàæàëè, ùî çà ïðèéíÿòòÿ õàðòії ñëіä áîðîòèñÿ ëèøå ìèðíèì
øëÿõîì, ïðîòå ñåðåä ó÷àñíèêіâ ÷àðòèñòñüêèõ ç’їçäіâ áóëè і ïðèáі÷íèêè
ñèëîâèõ çàñîáіâ òèñêó íà óðÿä і íàâіòü çáðîéíîãî çàõîïëåííÿ ðîáіòíèêà-
ìè ïîëіòè÷íîї âëàäè.

Ïåðøó ïåòèöіþ ÷àðòèñòіâ, âíåñåíó äî ïàðëàìåíòó â 1839 ð., áóëî âіä-
õèëåíî. Òàêà æ äîëÿ ñïіòêàëà é äðóãó ïåòèöіþ 1842 ð., ÿêó ïіäïèñàëî
3,3 ìëí îñіá. Àíãëіéñüêèé óðÿä íå áåíòåæèëè íі ìàñîâà ïіäòðèìêà

4.

 Âіëüÿì Ëîâåòò 
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õàðòії â êðàїíі, íі ÷èñëåííі ñòðàéêè і ìіòèíãè ðîáіòíèêіâ. Ó êâіòíі
1848   ð. ÷àðòèñòè íàïðàâèëè äî ïàðëàìåíòó òðåòþ ïåòèöіþ. Íà öåé ÷àñ
ëіäåðè ÷àðòèñòñüêîãî ðóõó, ÷åêàþ÷è íà ÷åðãîâó âіäìîâó, ãîòóâàëèñü ïðî-
âåñòè â Ëîíäîíі ìàñîâó ìàíіôåñòàöіþ, çâåðíóòèñÿ іç ïðÿìèì ïîñëàííÿì
äî êîðîëåâè Âіêòîðії ç âèìîãîþ ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó і ïðèéíÿòòÿ ðîáіò-
íè÷îї õàðòії. Ïðîòå íåðіøó÷іñòü ÷àðòèñòіâ òà óðÿäîâі ðåïðåñії çâåëè
íàíіâåöü óñі їõíі ñïîäіâàííÿ. Òðåòþ ïåòèöіþ ñïіòêàëà ùå ñóìíіøà äîëÿ:
ïàëàòà ãðîìàä îãîëîñèëà âñі ïіäïèñè ñôàëüñèôіêîâàíèìè і âçàãàëі âіä-
ìîâèëàñÿ її ðîçãëÿäàòè.

×àðòèñòñüêèé ðóõ çàíåïàäàâ. Ïðîòå 20-ðі÷íà áîðîòüáà ðîáіòíèêіâ çà
ñâîї ãðîìàäÿíñüêі ïðàâà і ïîëіïøåííÿ ñòàíîâèùà íå ïðîéøëà ìàðíî.
1847 ð. â Àíãëії, ó ïåðøіé ç єâðîïåéñüêèõ êðàїí, áóëî âñòàíîâëåíî
10-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü.

Акт, що обмежує години праці
підлітків і жінок на фабриках.

8 червня 1847 р.
З першого липня 1847 р. жодна з осіб, молодша 18 років, не буде працювати

на фабриці більше 11 год на день або більше 63 год на тиждень.
З 1 травня 1848 р. жодна з осіб, молодша 18 років, не буде працювати на

фабриці більше 10 год на день або більше 58 год на тиждень.
Обмеження, що встановлюються цим актом стосовно праці осіб, які не

досягли 18 років, будуть поширюватись і на жінок, старших 18 років.

Порівняйте Акт 1847 р. з Актом 1833 р. Які суттєві зміни стосовно праці підлітків ви
помітили?

Ïåðåõіä Âåëèêîї Áðèòàíії äî ïîëіòèêè âіëüíîї òîðãіâëі. Іç çàâåð-
øåííÿì ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó çðіñ åêîíîìі÷íèé і ïîëіòè÷íèé âïëèâ
ïіäïðèєìöіâ Àíãëії. Çáіëüøèëîñÿ їõ ïðåäñòàâíèöòâî â ïàðëàìåíòі, ùî
çóìîâèëî çàãîñòðåííÿ áîðîòüáè íàâêîëî «õëіáíèõ çàêîíіâ» і ïðîòåêöіî-
íіñòñüêîї ïîëіòèêè äåðæàâè. Ïðîìèñëîâöі áóëè íåâäîâîëåíі ïîäâіéíî.
Ïî-ïåðøå, ó âіäïîâіäü íà çàïðîâàäæåííÿ ìèò íà ââåçåííÿ õëіáà єâðî-
ïåéñüêі êðàїíè âіäïîâіëè ïіäâèùåííÿì ìèò íà àíãëіéñüêі ïðîìèñëîâі
òîâàðè. Ïî-äðóãå, âèñîêі öіíè íà ïðîäîâîëüñòâî â êðàїíі çìóøóâàëè
áðèòàíñüêèõ ïіäïðèєìöіâ ïëàòèòè ðîáіòíèêàì áіëüøó çàðïëàòíþ, íіæ
íà êîíòèíåíòі.

Ó 1838 ð. ó Ìàí÷åñòåðі – öåíòðі òåêñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі Àíãëії –
áóëî ñòâîðåíî Ëіãó áîðîòüáè ïðîòè «õëіáíèõ çàêîíіâ» íà ÷îëі ç ïіäïðè-
єìöÿìè Ðі÷àðäîì Êîáäåíîì і Äæîíîì Áðàéòîì. Âîíà ïîâåëà àêòèâíó
àãіòàöіþ çà íåãàéíå ñêàñóâàííÿ ââіçíèõ ìèò íà õëіá, âіäìîâó âіä ïðî-
òåêöіîíіçìó і ïåðåõіä Áðèòàíії äî ôðіòðåäó – âіëüíîї áåçìèòíîї òîðãіâëі.
Ïðîìèñëîâöі ñïîäіâàëèñü, ùî ó âіäïîâіäü íà äîçâіë áåçìèòíîãî ââåçåííÿ
õëіáà â Àíãëіþ іíøі êðàїíè çíèçÿòü àáî âçàãàëі ñêàñóþòü ìèòî íà іìïîðò
àíãëіéñüêèõ ïðîìèñëîâèõ òîâàðіâ.

5.
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Чому велася така гостра боротьба навколо відміни «хлібних законів»?

Áðèòàíñüêèõ ïðîìèñëîâöіâ ïіäòðèìóâà-
ëè é âіãè, àëå їõ ãîëîñіâ ó ïàðëàìåíòі 
çàáðàêëî. Ëèøå ó 1846 ð. óðÿä Ðîáåðòà 
Ïіëà çäіéñíèâ äàâíî î÷іêóâàíó ðåôîðìó і 
ïðîâіâ çàêîí ïðî ñêàñóâàííÿ ââіçíèõ ìèò 
íà õëіá ç 1849 ð. Ïðè÷îìó Ïіë íàëåæàâ äî 
óãðóïîâàííÿ òîðі, áóâ її ëіäåðîì і ãîëîâîþ 
ïàðëàìåíòñüêîї ôðàêöії. Àëå, ÿê ëþäèíà 
âåëèêîãî äåðæàâíîãî ðîçóìó, íåóïåðåäæå-
íî ìèñëÿ÷à і ñàìîñòіéíà, âіí çóìіâ ïіòè 
âñóïåðå÷ іíòåðåñàì âëàñíîãî åëåêòîðàòó – 
àíãëіéñüêèõ çåìëåâëàñíèêіâ і ïіäòðèìàòè 
áóðæóàçіþ, âіä ÿêîї â öåé ÷àñ çàëåæàëà 
åêîíîìі÷íà ìîãóòíіñòü Âåëèêîї Áðèòàíії.

Ñêàñóâàííÿ «õëіáíèõ çàêîíіâ», à çãîäîì 
é іíøèõ ìèò çíàìåíóâàëî ïåðåõіä Áðèòàíії äî ïîëіòèêè âіëüíîї òîðãіâëі,
ùî äîçâîëèëî їé çãîäîì áåçïåðåøêîäíî çäіéñíþâàòè òîðãîâåëüíó åêñïàí-
ñіþ ó âñüîìó ñâіòі. 

Àíãëіÿ – «ìàéñòåðíÿ ñâіòó». Ó 50–60-õ ðîêàõ ÕIÕ ñò. ïåðøіñòü
Àíãëії ó ñâіòîâіé ïðîìèñëîâîñòі і òîðãіâëі ñÿãíóëà ñâîєї âåðøèíè. Ïåðå-
âàãè, ïîâ’ÿçàíі ç áіëüø ðàííіì çàâåðøåííÿì ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó, 
à òàêîæ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ êîëîíіé çàáåçïå÷èëè áðèòàíñüêèì ïіä-
ïðèєìöÿì ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå íà ñâіòîâîìó ðèíêó. Íàïðèêіíöі
1860-õ ðîêіâ Àíãëіÿ âèäîáóâàëà âóãіëëÿ â 5 ðàçіâ áіëüøå, íіæ Íіìå÷÷è-
íà, і â 4 ðàçè áіëüøå, íіæ ÑØÀ. Ó ñåðåäèíі XIX ñò. â Àíãëії áóëî çîñå-
ðåäæåíî ïîëîâèíó ñâіòîâîãî âèðîáíèöòâà ÷àâóíó, âóãіëëÿ і áàâîâíÿíèõ 
òêàíèí. Êðàїíà ñòàëà íàéáіëüøèì åêñïîðòåðîì ìàøèí і óñòàòêóâàííÿ,
ñâîєðіäíîþ «ìàéñòåðíåþ ñâіòó».

Âàæëèâó ðîëü ó ïðèñêîðåííі ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó Àíãëії âіäіãðàëà
âіäìîâà âіä ïðîòåêöіîíіçìó і ïåðåõіä äî âіëüíîї, áåçìèòíîї òîðãіâëі. Íå
áîÿ÷èñü êîíêóðåíöії íà âëàñíîìó ðèíêó, àíãëіéñüêі ïіäïðèєìöі âèêîðèñ-
òîâóâàëè áåçìèòíó òîðãіâëþ (ôðіòðåä) ÿê çàñіá åêîíîìі÷íîї åêñïàíñії.
Âèêîðèñòàííÿ ìàøèí äîçâîëÿëî âèðîáëÿòè äåøåâøі òîâàðè, êîíêóðóâà-
òè ç ÿêèìè íå ìîãëà æîäíà êðàїíà. Ó 60-õ ðîêàõ XIX ñò. Àíãëіÿ äîìîã-
ëàñÿ ïіäïèñàííÿ ðÿäó äóæå âèãіäíèõ òîðãîâåëüíèõ óãîä іç Ôðàíöієþ,
Іòàëієþ, Àâñòðієþ і íіìåöüêèìè äåðæàâàìè, çàïîëîíèâøè ðèíêè öèõ
êðàїí äåøåâîþ ïðîìèñëîâîþ ïðîäóêöієþ.

Як ви вважаєте, чому відмова від протекціонізму і перехід до безмитної торгівлі
сприяли перетворенню Великої Британії в «майстерню світу»?

Âåëè÷åçíі áàãàòñòâà ïîòðàïëÿëè äî Àíãëії ç її çàìîðñüêèõ êîëîíіé.
Âîäíî÷àñ àíãëіéñüêі ïіäïðèєìöі îäåðæóâàëè çíà÷íі ïðèáóòêè âіä ñâîїõ

6.

 Ðîáåðò Ïіë 



60

ДДРОЗДІЛ 

2
іíîçåìíèõ êàïіòàëîâêëàäåíü. Íàéáіëüøі áàíêè íàäàâàëè ïîçèêè іíøèì
êðàїíàì, âêëàäàëè ãðîøі â áóäіâíèöòâî ôàáðèê, çàâîäіâ і çàëіçíèöü çà
êîðäîíîì. Àíãëіÿ ïåðåòâîðèëàñÿ íà «ñâіòîâîãî áàíêіðà». Ôóíò ñòåðëіíãіâ
ñòàâ ãîëîâíèì çàñîáîì ìіæíàðîäíèõ ðîçðàõóíêіâ, à Àíãëіéñüêèé áàíê –
ñâіòîâèì öåíòðîì ôіíàíñîâèõ óãîä.

Óòâåðäæåííÿ ïàðëàìåíòñüêîї ìîíàðõії. Ñòàíîâëåííÿ ïîëіòè÷-
íèõ ïàðòіé. 50–60-òі ðîêè XIX ñò. ñòàëè ïåðіîäîì íå ëèøå ðîçêâіòó

áðèòàíñüêîї åêîíîìі÷íîї ìîãóòíîñòі, à é
îñòàòî÷íîãî óòâåðäæåííÿ ïàðëàìåíòñüêîї
ìîíàðõії. Ïàëàòà ãðîìàä, ùî âіäêðèëà â
1832 ð. äâåðі äëÿ áóðæóàçії, äî ñåðåäèíè
XIX ñò. âèòіñíèëà íà äðóãèé ïëàí ïàëàòó
ëîðäіâ і çâåëà äî ìіíіìóìó ïîëіòè÷íèé
âïëèâ êîðîëіâñüêîї âëàäè. Ïðîòå àíãëіéñüêà
ìîíàðõіÿ çáåðåãëà ïåâíі âàæåëі âïëèâó íà
ïîëіòè÷íå æèòòÿ êðàїíè.

Ç 1837 ïî 1901 ð. òðîí Âåëèêîї Áðèòàíії
ïîñіäàëà êîðîëåâà Âіêòîðіÿ, ÿêà ñòàëà ñèì-
âîëîì Àíãëії â äîáó íàéâèùîãî ïіäíåñåííÿ
її ìîãóòíîñòі. Âñòóïèâøè íà òðîí íåäî-
ñâіä÷åíîþ äіâ÷èíîþ, Âіêòîðіÿ øâèäêî
çàñâîїëà ïàðëàìåíòñüêі òðàäèöії і êîíñòè-
òóöіéíі çâè÷àї. Ïîñòóïîâî ñòàëè âèÿâëÿòè-
ñÿ òàêі ðèñè її õàðàêòåðó, ÿê íàïîëåãëè-
âіñòü і âëàäíіñòü. Âîíà âèñîêî öіíóâàëà
ñâîї ïðàâà і íіêîìó íå äîçâîëÿëà çàçіõàòè
íà íèõ. Êîðîëåâà íå êîíôëіêòóâàëà ç ïàð-
ëàìåíòîì і íå çàçіõàëà íà éîãî ïîâíîâà-

æåííÿ. Àëå âñі ïðåì’єð-ìіíіñòðè Àíãëії ïî÷èíàëè ëèñòè äî íåї ñëîâàìè
«Ñìèðåííî âèêîíóþ÷è ñâіé îáîâ’ÿçîê» і ðîáèëè ñâîї äîïîâіäі ñòîÿ÷è. 

Чим пояснюється, що ділова й впливова королева не піднімала питання про жіноче
рівноправ’я?

Äî ñåðåäèíè XIX ñò. â Àíãëії îñòàòî÷íî óòâåðäèëàñÿ ïàðëàìåíòñüêà
äâîïàðòіéíà ñèñòåìà, çà ÿêîþ âëàäà â êðàїíі ïåðåõîäèëà âіä îäíієї ïîëі-
òè÷íîї ïàðòії äî äðóãîї. Ó öåé ÷àñ çà òðàäèöіéíèìè áðèòàíñüêèìè ïàðòі-
ÿìè çàêðіïëþþòüñÿ íîâі íàçâè: òîðі ñòàëè íàçèâàòèñÿ êîíñåðâàòîðàìè, 
à âіãè – ëіáåðàëàìè. Ïîñòóïîâî çìіíþâàâñÿ і ñîöіàëüíèé ñêëàä ïàðòіé.
Êîíñåðâàòîðè, ÿê і ðàíіøå, ñïèðàëèñÿ íà çåìåëüíó àðèñòîêðàòіþ òà
àíãëіêàíñüêó öåðêâó, àëå çãîäîì äî íèõ ïðèëó÷èëèñÿ âåëèêі ñóäíîâëàñ-
íèêè і ïіäïðèєìöі, ïîâ’ÿçàíі ç êîëîíіàëüíîþ òîðãіâëåþ. Ñåðåä ëіáåðàëіâ
áóëî òàêîæ ÷èìàëî çåìåëüíîї çíàòі – ëåíäëîðäіâ, àëå ç 30-õ ðîêіâ
ÕIÕ ñò. ñîöіàëüíèé ñêëàä ïàðòії äåäàëі áіëüøå çìіíþâàâñÿ çà ðàõóíîê
òîðãîâî-ïðîìèñëîâîї áóðæóàçії. Óïðîäîâæ 1846–1868 ðð. êîíñåðâàòîðè
ïåðåáóâàëè ïðè âëàäі íå áіëüøå òðüîõ ðîêіâ. Ïðîòÿãîì ðåøòè ÷àñó âëàäà
çíàõîäèëàñÿ â ðóêàõ ëіáåðàëüíèõ êàáіíåòіâ, ÿêі îõî÷іøå âіä òîðі éøëè

7.

Êîðîëåâà Âіêòîðіÿ.
Êàðòèíà 
Ô. Âіíòåðõàëüòåðà
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íà ïðîâåäåííÿ ïîëіòè÷íèõ ðåôîðì, ùî ðîçøèðþâàëè âïëèâ і ïðàâà
áóðæóàçії.

Чому саме ліберальна партія була провідною політичною силою Англії в добу її
економічного розквіту?

Іç çðîñòàííÿì åêîíîìі÷íîї ìîãóòíîñòі
äëÿ áóðæóàçії äåäàëі îáòÿæëèâіøèì áóëî
ñòàíîâèùå, êîëè її іíòåðåñè â ïàðëàìåíòі
ïðåäñòàâëÿëè ñïàäêîâі ïîëіòèêè-àðèñòî-
êðàòè. Ó 50-õ ðîêàõ XIX ñò. áóðæóàçíå
êðèëî ëіáåðàëіâ íà ÷îëі ç Âіëüÿìîì Ãëàä-
ñòîíîì âіäêðèòî âèñòóïèëî ç âèìîãîþ
ïîäàëüøîãî ðîçøèðåííÿ âèáîð÷îãî ïðàâà
òà ïðîâåäåííÿ íîâîї ïàðëàìåíòñüêîї ðå  -
ôîðìè. 

Ïîëіòèêà ëіáåðàëüíîї ïàðòії â öåé ÷àñ
áàçóâàëàñÿ íà ïðîìèñëîâіé ìîíîïîëії
Àíãëії і âіäïîâіäàëà çàïèòàì òîðãîâî-ïðî-
ìèñëîâèõ êіë êðàїíè. Âîíà ñïðÿìîâóâàëà-
ñÿ íà óñóíåííÿ áóäü-ÿêèõ ïåðåøêîä íà
øëÿõó âіëüíîãî ïіäïðèєìíèöòâà òà ðîç-
øèðåííÿ ïîëіòè÷íîãî âïëèâó áóðæóàçії.
Ëіáåðàëè áóëè ïðîòèâíèêàìè äåðæàâíîãî
âòðó÷àííÿ â åêîíîìі÷íå і ñîöіàëüíå æèòòÿ êðàїíè. Àíãëіéñüêà áóðæóà-
çіÿ, ÿêà íå ìàëà â öåé ÷àñ ãіäíèõ êîíêóðåíòіâ íà ñâіòîâîìó ðèíêó, ïðî-
ñòî íå ïîòðåáóâàëà äåðæàâíîї ïіäòðèìêè é çàõèñòó.

Ó 1866 ð. ç іíіöіàòèâè Ãëàäñòîíà äî ïàðëàìåíòó áóëî âíåñåíî áіëëü
(çàêîíîïðîåêò) ïðî ðåôîðìó, ùî ïåðåäáà÷àâ çíèæåííÿ âèáîð÷îãî öåíçó,
àëå çóñèëëÿìè êîíñåðâàòîðіâ ïðèéíÿòòÿ çàêîíó áóëî çіðâàíå. Öå âèêëè-
êàëî ìàñîâèé ðóõ ïðîòåñòó ïî âñіé Àíãëії. Çà öèõ óìîâ ç іíіöіàòèâè
îäíîãî ç ëіäåðіâ òîðі Áåíäæàìіíà Äіçðàåëі êîíñåðâàòîðè â 1867 ð.
ïðîâåëè äðóãó ïàðëàìåíòñüêó ðåôîðìó, ÿêà çíà÷íî ðîçøèðèëà ëàâè
âèáîðöіâ çà ðàõóíîê äðіáíèõ ïіäïðèєìöіâ, ôåðìåðіâ і êâàëіôіêîâàíèõ
ðîáіòíèêіâ. 

Çîâíіøíÿ і êîëîíіàëüíà ïîëіòèêà Àíãëії. Äîñÿãíóâøè áіëüøèõ 
óñïіõіâ, íіæ іíøі êðàїíè, ó âіéíàõ êіíöÿ XVIII – ïî÷àòêó ÕIÕ ñò.,
Àíãëіÿ ñòàëà íàéâïëèâîâіøîþ äåðæàâîþ ñâіòó. Ïðîìèñëîâà ïåðåâàãà
çìіöíèëà її ïðîâіäíå ñòàíîâèùå ó ñâіòîâіé ïîëіòèöі. Âîíà äîçâîëÿëà
Àíãëії áåç ïåðåøêîä «ïðàâèòè ìîðÿìè», óòâåðäæóâàòè ñâîþ òîðãîâåëüíó
ãåãåìîíіþ і ðîçøèðþâàòè êîëîíіàëüíі âîëîäіííÿ. Ïðèíöèïè çîâíіøíüîї
ïîëіòèêè Àíãëії îäèí ç âèçíà÷íèõ її äіÿ÷іâ ëîðä Ïàëüìåðñòîí ñôîðìó-
ëþâàâ ÷іòêî: «Ó Áðèòàíії íåìà íі âі÷íèõ ñîþçíèêіâ, íі ïîñòіéíèõ äðó-
çіâ. Âîíà ìàє ëèøå ïîñòіéíі іíòåðåñè». Êåðóþ÷èñü öèì ïðàâèëîì, óñі
àíãëіéñüêі óðÿäè, ëіáåðàëüíі é êîíñåðâàòèâíі, ç ðіäêіñíîþ îäíîñòàéíіñòþ
ïðàãíóëè ïîñëàáèòè ïîëіòè÷íèõ ñóïåðíèêіâ òà óñóíóòè êîíêóðåíòіâ іç
çîâíіøíіõ ðèíêіâ.

8.

Áåíäæàìіí Äіçðàåëі
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Â іíòåðåñàõ òîðãîâåëüíîї і ïðîìèñëîâîї 
áóðæóàçії Àíãëіÿ ïðîâàäèëà àêòèâíó 
êîëîíіàëüíó åêñïàíñіþ. Íàéâàæëèâіøîþ 
â Áðèòàíñüêіé êîëîíіàëüíіé іìïåðії áóëà 
Іíäіÿ – êðàїíà ç ìàéæå 300-ìіëüéîííèì 
íàñåëåííÿì. Ó 1857–1859 ðð. â Іíäії ñïà-
ëàõíóëî ìîãóòíє âèçâîëüíå ïîâñòàííÿ, 
àëå âîíî áóëî æîðñòîêî ïðèäóøåíå 
àíãëіéñüêèìè âіéñüêàìè. Òàêîæ ó Íîâіé 
Çåëàíäії ÷èñåëüíіñòü ìіñöåâèõ æèòåëіâ – 
ìàîðі – óíàñëіäîê âèíèùóâàëüíèõ âîєí 
ñêîðî òèëàñÿ âòðè÷і. Â Àâñòðàëії і íà îñò-
ðîâі Òàñìàíіÿ êîëîíіçàòîðè âіäòіñíÿëè 
êîðіííå íàñåëåííÿ â ïîñóøëèâі ðàéîíè і 
öèì ïðèðіêàëè íà âèìèðàííÿ.

Çåìëі, ùî çâіëüíèëèñÿ, çàñåëÿëèñÿ 
êîëîíіñòàìè ç Àíãëії, і íåçàáàðîì ó Êàíà-
äі, Àâñòðàëії і Íîâіé Çåëàíäії ñòàëî ïåðåâàæàòè áіëå íàñåëåííÿ. Ïåðå-
ñåëåíöі îñâîþâàëè íîâі òåðèòîðії, ñòàâàëè ïîêóïöÿìè àíãëіéñüêèõ
ôàáðè÷íèõ òîâàðіâ. Êîëîíії áóëè äæåðåëîì ñèðîâèíè і ïðîäîâîëüñòâà,
òóäè їõàëè òі, äëÿ êîãî íå çíàéøëîñÿ ðîáîòè íà áàòüêіâùèíі.

Ó 50–60-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. Àíãëіÿ âåëà çàãàðáíèöüêі âіéíè â Êèòàї,
ßïîíії, Іðàíі òà Åôіîïії, íàâ’ÿçóþ÷è óðÿäàì öèõ êðàїí íåðіâíîïðàâíі
òîðãîâåëüíі äîãîâîðè. Êîëîíіàëüíà åêñïàíñіÿ Àíãëії ïîøèðèëàñÿ òàêîæ
íà Àôðèêó.

Áåçæàëіñíî ïðèäóøóþ÷è íàéìåíøèé îïіð ó êîëîíіÿõ, äå îñíîâíå
íàñåëåííÿ ñòàíîâèëè êîðіííі æèòåëі, àíãëіéñüêèé óðÿä іøîâ íà ïîñòóï-
êè òàì, äå ïåðåâàæàëè áіëі ïåðåñåëåíöі. Ó 1867 ð. íàéáіëüøà àíãëіéñüêà
êîëîíіÿ Êàíàäà îäåðæàëà ñòàòóñ äîìіíіîíó – ñàìîâðÿäíîї òåðèòîðії.
Ó 50–60-õ ðîêàõ ÕIÕ ñò. ïðàâî ñòâîðèòè
âëàñíі ïðåäñòàâíèöüêі óñòàíîâè îäåðæàëè 
òàêîæ іíøі «áіëі êîëîíії» Àíãëії, çîêðåìà 
Êàïñüêà çåìëÿ, Íàòàëü,  Àâñòðàëіÿ òà Íîâà
Çåëàíäіÿ.

Ïðîòå ñóòі êîëîíіàëüíîãî âîëîäàðþâàííÿ 
öå íå çìіíþâàëî. Ïðèêëàäîì áóëà ïåðøà 
àíãëіéñüêà êîëîíіÿ – Іðëàíäіÿ. Ìàéæå âñÿ
çåìëÿ íà «Çåëåíîìó îñòðîâі» áóëà âëàñíіñòþ
àíãëіéñüêèõ ëåíäëîðäіâ, à іðëàíäöі – áåç-
ïðàâíèìè її îðåíäàðÿìè. Êîðèñòóþ÷èñü 
ñâîїì ñòàíîâèùåì, âåëèêі çåìëåâëàñíèêè 
ïîñòіéíî çáіëüøóâàëè îðåíäíó ïëàòó, áåç 
æàëþ çãàíÿëè äðіáíèõ îðåíäàðіâ іç çåìëі çà 
íåñïëàòó, ïðèðіêàþ÷è íà ãîëîäíó ñìåðòü 
ëþäåé, ïîçáàâëåíèõ çàñîáіâ äëÿ іñíóâàííÿ. 
×åðåç ãîëîä і õâîðîáè â Іðëàíäії ãèíóëè
ñîòíі òèñÿ÷ ñåëÿí. Áàãàòî ç íèõ ïîêèíóëè
áàòüêіâùèíó é åìіãðóâàëè çà êîðäîí. Ïðî-

 Òàê âèãëÿäàëî  
â òі ÷àñè íàñåëåííÿ
àíãëіéñüêèõ êîëîíіé

 «Ñïðóò». Êàðèêàòóðà  
íà êîëîíіàëüíó ïîëіòèêó
Âåëèêîї Áðèòàíії
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2
òÿãîì 40–60-õ ðîêіâ ÕІÕ ñò. íàñåëåííÿ îñòðîâà ñêîðîòèëîñÿ ìàéæå íà
òðåòèíó.

1. Ïîÿñíіòü òåðìіí «ãíèëі» ìіñòå÷êà. ßê âіí ïîâ’ÿçàíèé ç ïåðøîþ ïàðëàìåíò-
ñüêîþ ðåôîðìîþ?

2. Ïðîêîìåíòóéòå ïåðøå àíãëіéñüêå ôàáðè÷íå çàêîíîäàâñòâî.
3. Âèñëîâіòü ñòàâëåííÿ äî ÷àðòèñòñüêîãî ðóõó. ßêùî á âàì äîâåëîñÿ áóòè

àíãëіéñüêèì ðîáіòíèêîì, ÷è âñòóïèëè á âè äî ëàâ ÷àðòèñòіâ? Ñïðîáóéòå
îá´ðóíòóâàòè ñâîþ ïîçèöіþ.

4. Ùî îçíà÷àâ äëÿ Áðèòàíії ïåðåõіä äî ôðіòðåäó?
5. ßêèìè ìåòîäàìè Áðèòàíіÿ çäіéñíþâàëà óïðàâëіííÿ ó ñâîїõ êîëîíіÿõ? ßêі

ïîñòóïêè áóëî çðîáëåíî äëÿ «áіëèõ êîëîíіé»?
6. Ïîÿñíіòü ãîëîâíèé ïðèíöèï òîäіøíüîї áðèòàíñüêîї çîâíіøíüîї ïîëіòèêè:

«Ó Áðèòàíії íåìà íі âі÷íèõ ñîþçíèêіâ, íі ïîñòіéíèõ äðóçіâ. Âîíà ìàє ëèøå
ïîñòіéíі іíòåðåñè». ×è є àêòóàëüíèì âіí і äîñі? ×îìó âè òàê ââàæàєòå? Ñâîþ
äóìêó àðãóìåíòóéòå.

1. Ó çîøèòàõ çàïîâíіòü ñõåìó «Ïðè÷èíè ïåðåòâîðåííÿ Áðèòàíії íà “ìàéñòåð-
íþ ñâіòó” òà “ñâіòîâîãî áàíêіðà” â ñåðåäèíі ÕІÕ ñò.».

2. Ó çîøèòàõ çðîáіòü òàáëèöþ «Ïàðëàìåíòñüêі ðåôîðìè ó Áðèòàíії», äå ïîðіâ-
íÿéòå ïåðøó і äðóãó ðåôîðìè çà çìіñòîì òà íàñëіäêàìè.

3. Ïîêàæіòü íà êàðòі àíãëіéñüêі êîëîíіàëüíі âîëîäіííÿ íà ñåðåäèíó ÕІÕ ñò.
ßêі îáñòàâèíè ñïðèÿëè ñòâîðåííþ àíãëіéöÿìè òàêîї âåëè÷åçíîї êîëîíіàëü-
íîї іìïåðії?

1. Ïîïðàöþéòå â ãðóïі: âèçíà÷òå ðîëü êîðîëåâè Âіêòîðії â ïîëіòè÷íîìó òà åêî-
íîìі÷íîìó æèòòі Áðèòàíії â äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. Îáãîâîðіòü, ÷îìó öåé
÷àñ ó Âåëèêіé Áðèòàíії íàçèâàþòü «âіêòîðіàíñüêîþ äîáîþ».

2. Çðîáіòü іñòîðè÷íèé ïîðòðåò îäíîãî ç âïëèâîâèõ àíãëіéñüêèõ ïîëіòèêіâ
ñåðåäèíè ÕІÕ ñò.

3. Îáãîâîðіòü ó êëàñі: ÷è іñíóþòü êîëîíіàëüíî çàëåæíі âіä іíøèõ êðàїíè ñüî-
ãîäíі? ßêùî òàê, òî â ÷îìó âèðàæàєòüñÿ òàêà çàëåæíіñòü? ×îìó âè òàê
ââàæàєòå? Ñâîþ òî÷êó çîðó äîâåäіòü.

1832 р. – перша парламентська реформа.
1837 р. – Вікторія стала королевою Великої Британії.
1839 р. – подання чартистами своєї першої петиції до пар-
ламенту.
1867 р. – друга парламентська реформа.
1867 р. – Канада отримала статус домініону.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ
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Ôðàíö³ÿ ³ í³ìåöüê³ äåðæàâè
ó 1815–1847 ðð.

Ïðèãàäàéòå îñíîâíі ïîäії òà ðåçóëüòàòè ôðàíöóçüêîї 
ðåâîëþöії êіíöÿ ÕVIII ñò.

Ôðàíöіÿ â ïåðіîä Ðåñòàâðàöії. Ó 1814 ð. íà âèìîãó êðàїí-ïåðåìîæ-
íèöü ó Ôðàíöії áóëî âіäíîâëåíî äèíàñòіþ Áóðáîíіâ. Àëå ðåñòàâðàöіÿ íå
îçíà÷àëà ïîâíîãî âіäíîâëåííÿ іñíóþ÷èõ ðàíіøå ïîðÿäêіâ і ïîâåðíåííÿ
Ôðàíöії äî ñòàðîї àáñîëþòíîї ìîíàðõії. Íàâіòü єâðîïåéñüêі ìîíàðõè-
ðåàêöіîíåðè âðàõîâóâàëè ìîæëèâіñòü íîâîãî ðåâîëþöіéíîãî âèáóõó. 
Óõâàëè Âіäåíñüêîãî êîíãðåñó çîáîâ’ÿçóâàëè Ëþäîâіêà XVIII çàïðîâàäè-
òè ó Ôðàíöії êîíñòèòóöіþ і íå ïîðóøóâàòè îñíîâè ñóñïіëüíîãî ëàäó, ùî
ñôîðìóâàâñÿ â ÷àñè Ðåñïóáëіêè òà Іìïåðії. Òîìó íîâèé êîðîëü ùå â 
1814   ð. âèçíàâ ãðîìàäÿíñüêó ðіâíіñòü óñіõ ñâîїõ ïіääàíèõ, ñòâåðäèâ ïðà-
âà íîâèõ âëàñíèêіâ íà ìàéíî, çäîáóòå â ïåðіîä ðåâîëþöії. Ó Ôðàíöії
áóëî çáåðåæåíî íàïîëåîíіâñüêі êîäåêñè, çîêðåìà öèâіëüíèé.

Ïðîòå ÷èñëåííі äâîðÿíè-åìіãðàíòè íà ÷îëі ç áðàòîì êîðîëÿ ãðàôîì
ä’Àðòóà, ùî ïîâåðíóëèñü íà áàòüêіâùèíó, âèìàãàëè âіäíîâëåííÿ êîëèø-
íіõ ñòàíîâèõ ïðèâіëåїâ і ïîâåðíåííÿ âòðà÷åíèõ ìàєòêіâ. Ïіñëÿ «Ñòà
äíіâ» Íàïîëåîíà ó Ôðàíöії ïî÷àâñÿ ñïðàâæíіé «áіëèé òåðîð». Çà ïіäî-
çðîþ ó ñèìïàòіÿõ äî іìïåðàòîðà, çà ó÷àñòü ó ðåâîëþöіéíèõ ïîäіÿõ áóëî
çààðåøòîâàíî ïîíàä 70 òèñ. ÷îë. Ó ïîëіòè÷íèõ ñïðàâàõ 1815 ð. áóëî
âèíåñåíî 10 òèñ. îáâèíóâàëüíèõ âèðîêіâ. Ó áàãàòüîõ ðàéîíàõ êðàїíè,
îñîáëèâî íà ïіâäíі Ôðàíöії, ÷èíèëèñÿ ïîãðîìè і ìàñîâі âáèâñòâà êîëèø-
íіõ îôіöåðіâ íàïîëåîíіâñüêîї àðìії, ðåâîëþöіîíåðіâ òà ëіáåðàëіâ. 

Îäíàê Ëþäîâіê XVIII і éîãî íàáëèæåíі ðîçóìіëè, ùî їõ çàâäàííÿ
ïîëÿãàє ó ïðèìèðåííі ôðàíöóçіâ, ùî ïðîæèëè ÷âåðòü ñòîëіòòÿ â êðàїíі
ó ÷àñè Ðåñïóáëіêè òà Іìïåðії, і òèõ äâîðÿí, ùî â öåé ÷àñ ïåðåáóâàëè çà
êîðäîíîì. Çíàðÿääÿì öüîãî ïðèìèðåííÿ, íà äóìêó êîðîëÿ, ìàëà ñòàòè

§6

1.

Ëþäîâіê XVIII 
іç ÷ëåíàìè ðîäèíè.
Êàðòèíà
Ò. Æàíà-Áàïòèñòà

Ñïèðàþ÷èñü íà
ñþæåò êàðòèíè, 
ÿêèì âè óÿâëÿєòå
ñîáі êîðîëÿ?
×è çáіãàєòüñÿ öå
ç іíôîðìàöієþ ïðî
éîãî äіÿëüíіñòü?
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äàðîâàíà íèì êîíñòèòóöіÿ – «Õàðòіÿ 1814 ð.». Ïðî ïîâåðíåííÿ äî àáñî-
ëþòèçìó íå éøëîñÿ âçàãàëі. Ôðàíöіÿ ñòàâàëà êîíñòèòóöіéíîþ ìîíàðõі-
єþ. Âëàäà êîðîëÿ îáìåæóâàëàñÿ äâîïàëàòíèì ïàðëàìåíòîì, ùî, ÿê і â
Àíãëії, ñêëàäàâñÿ ç ïàëàòè ïåðіâ (äîâі÷íî ïðèçíà÷àëèñÿ êîðîëåì) і ïàëà-
òè äåïóòàòіâ. Ïðîòå äëÿ âèáîðöіâ âñòàíîâëþâàâñÿ âèñîêèé ìàéíîâèé
öåíç. Âèáîð÷і ïðàâà çäîáóëè ëèøå 90 òèñ. ÷îë., à ïðàâî áóòè îáðàíèìè
äåïóòàòàìè – 15 òèñ. ÷îë.

З «Хартії 1814 р.»
Король є верховний голова держави…
Законодавча влада здійснюється спільно королем,

палатою перів і палатою депутатів від департаментів. Закони вносяться
королем…

Жоден депутат не може бути допущеним у палату [перів], якщо йому не
виповнилося сорока років і він не сплачує тисячу франків прямих податків…

Електорат (виборці), що беруть участь у виборах депутатів [нижньої палати],
не можуть мати права голосу, якщо вони не сплачують прямих податків у роз-
мірі триста франків і якщо їм ще не виповнилося тридцяти років.

Які вікові та майнові обмеження для депутатів парламенту та виборців встановлю-
вав цей документ?

Íå äèâíî, ùî â îáðàíіé â 1815 ð. ïàëàòі äåïóòàòіâ ïàíóâàëè óëüòðà-
ðîÿëіñòè, ÿêі ââàæàëè ñåáå áіëüøèìè ìîíàðõіñòàìè, íіæ ñàì êîðîëü.
Ëþäîâіê XVIII íàâіòü çìóøåíèé áóâ ðîçïóñòèòè öþ «íåïåðåâåðøåíó
ïàëàòó». Íîâі âèáîðè ïðèíåñëè ïåðåìîãó ïîìіðêîâàíèì ðîÿëіñòàì, і
óðÿä ñòàâ ïðîâîäèòè áіëüø ãíó÷êó, îáåðåæíó ïîëіòèêó.

Ïðîòå ïіñëÿ ñìåðòі Ëþäîâіêà XVIII ó 1824 ð., êîëè ïðåñòîë ïîñіâ ïіä
іìåíåì Êàðëà Õ ãðàô ä’Àðòóà, ó êðàїíі çíîâó ïîñèëþєòüñÿ ðåàêöіÿ. Íà
âèìîãó äâîðÿí ïàðëàìåíò óõâàëþє çàêîí ïðî âèïëàòó êîìïåíñàöіé
êîëèøíіì åìіãðàíòàì çà âòðà÷åíі ïіä ÷àñ ðåâîëþöії ìàєòêè і ìàéíî. Çà
ðàõóíîê ïëàòíèêіâ ïîäàòêіâ, íàñàìïåðåä ñåëÿíñòâà, äâîðÿíè îòðèìàëè
âіäøêîäóâàííÿ â ðîçìіðі ìàéæå 1 ìëðä ôðàíêіâ. Ïðåñó áóëî ïîñòàâëåíî
ïіä ïîâíèé êîíòðîëü óðÿäó. Çàãàëüíå íåâäîâîëåííÿ â ñóñïіëüñòâі âèêëè-
êàâ çàêîí ïðî ââåäåííÿ íàäçâè÷àéíî ñóâîðèõ ïîêàðàíü, äî ñòðàòè âêëþ÷-
íî, çà çëî÷èíè ïðîòè êàòîëèöüêîї öåðêâè. Ó öåé ÷àñ ïðî Áóðáîíіâ ñïðà-
âåäëèâî êàçàëè, ùî çà 25 ðîêіâ âèãíàííÿ «âîíè íі÷îãî íå íàâ÷èëèñü і
íі÷îãî íå çàáóëè».

Як ви розумієте вислів «вони нічого не навчились і нічого не забули» стосовно Бур-
бонів?

Îðієíòàöіÿ óðÿäó ëèøå íà іíòåðåñè äâîðÿí ïîñèëèëà íåâäîâîëåííÿ
ëіáåðàëüíîї áóðæóàçії. Âîíà âèìàãàëà ðîçøèðåííÿ êîëà âèáîðöіâ, îáìå-
æåííÿ âïëèâó öåðêâè íà ãðîìàäñüêå æèòòÿ òà ñâîáîäè ïðåñè. ×àñòèíà
ëіáåðàëіâ ñòàëà ñõèëÿòèñÿ äî äóìêè ïðî íåîáõіäíіñòü çìіíè äèíàñòії
Áóðáîíіâ, ÿêà çàíàäòî ñåáå ñêîìïðîìåòóâàëà. Öèì âîíè íàìàãàëèñü
 ïîïåðåäèòè íîâó ðåâîëþöіþ. «Ïðèñòîéíèì» êàí äè äàòîì íà ïðåñòîë ââà-
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æàâñÿ áëèçüêèé ðîäè÷ êîðîëіâñüêîї ñіì’ї
ãåðöîã Ëóї-Ôіëіïï Îðëåàíñüêèé. Ãåðöîã íå 
áóâ ñõîæèé íà òèïîâîãî àðèñòîêðàòà, óíè-
êàâ ñâіòñüêèõ ðîçâàã, âіâ æèòòÿ çâè÷àéíîãî
áóðæóà. Ïàðèæàíè ïàì’ÿòàëè, ùî âіí áóâ
ñïîäâèæíèêîì Ëàôàéєòà íà ïî÷àòêó ðåâî-
ëþöії 1789 ð., à ó ôіíàíñîâèõ êîëàõ éîãî
÷óäîâî çíàëè ÿê çäіá íîãî ìàêëåðà і ãðàâöÿ
íà ôîíäîâіé áіðæі.

Ëèïíåâà ðåâîëþöіÿ 1830 ð. Ëèïíåâà
ìîíàðõіÿ. Ó 1829 ð. êîðîëü ïðèçíà÷èâ
ïðåì’єð-ìіíіñòðîì óëüòðàðîÿëіñòà ãåðöîãà
Ïîëіíüÿêà. Ïðèõіä äî âëàäè êðàéíіõ ìîíàð-
õіñòіâ çóìîâèâ ðіçêå çàãîñòðåííÿ ïîëіòè÷íîї
ñèòóàöії ó êðàїíі. Ïîñèëèëèñü àíòèóðÿäîâі
âèñòóïè îïîçèöіéíîї ïðåñè, ïîæâàâèëàñü
äіÿëüíіñòü ðåñïóáëіêàíñüêîãî ïіäïіëëÿ. Âèáîðè 1830 ð. ïðèíåñëè ïåðå-
ìîãó ëіáåðàëàì. Êîðîëü âèðіøèâ ðîçïðàâèòèñü ç îïîçèöієþ і 25 ëèïíÿ
ïіäïèñàâ ÷îòèðè îðäîíàíñè (óêàçè), ïіäãîòîâëåíі Ïîëіíüÿêîì. Êîðîëü
íå ëèøå ðîçïóñêàâ íåïîêіðíó ïàëàòó äåïóòàòіâ і ïîâíіñòþ ñêàñîâóâàâ
ñâîáîäó äðóêó, àëå é çäіéñíþâàâ äåðæàâíèé ïåðåâîðîò. Óñóïåðå÷ êîí-
ñòèòóöії, áåç çãîäè ïàðëàìåíòó, âіí ùå áіëüø îáìåæèâ âèáîð÷å ïðàâî,
ÿêå çàëèøàëîñÿ òіëüêè âåëèêèì çåìëåâëàñíèêàì.

Îïðèëþäíåííÿ «îðäîíàíñіâ Ïîëіíüÿêà» âèêëèêàëî îáóðåííÿ â Ïàðè-
æі. Ëіáåðàëüíà ãàçåòà «Íàöіÿ» çàêëèêàëà íàñåëåííÿ äî îïîðó óðÿäîâі.
27   ëèïíÿ 1830 ð. â Ïàðèæі ñïàëàõíóëî çáðîéíå ïîâñòàííÿ, ïіäíÿòå
ðåñïóá ëіêàíöÿìè. Ó íüîìó áðàëè ó÷àñòü äðóêàðі, ñòóäåíòè, ðåìіñíèêè.
Óðÿäîâі âіéñüêà çà 3 äíі âòðàòèëè 2,5 òèñ. ñîëäàò. Çàõîïèâøè ïàëàö
Òþїëüðі, ïîâñòàëі ïіäíÿëè íàä íèì òðèêîëіðíèé ïðàïîð ðåâîëþöії.
Êàðë   Õ áóâ çìóøåíèé çðåêòèñÿ ïðåñòîëó íà êîðèñòü ñâîãî îíóêà і âòіê
äî Àíãëії.

Ïðîòÿãîì «òðüîõ ñëàâåòíèõ äíіâ» – 27–29 ëèïíÿ 1830 ð. – ðåâîëþöіÿ
ïåðåìîãëà, àëå, â ñèëó ñëàáêîñòі é íåîðãàíіçîâàíîñòі ðåñïóáëіêàíöіâ,
ðåçóëüòàòàìè íàðîäíîї ïåðåìîãè ñêîðèñòàëèñü ëіáåðàëè, ÿêі ïîíàä óñå
áîÿëèñÿ ïðîãîëîøåííÿ ðåñïóáëіêè і âòðó÷àííÿ íàðîäó â äåðæàâíі ñïðà-
âè. Çà ïіäòðèìêè ôðàíöóçüêèõ áàíêіðіâ і ëіáåðàëüíîї ïðåñè íà ÷îëі ç
ðåäàêòîðîì «Íàöії» À. Òüєðîì 31 ëèïíÿ ïàëàòà äåïóòàòіâ çàòâåðäèëà 
Ëóї-Ôіëіïïà Îðëåàíñüêîãî íàìіñíèêîì äåðæàâè, à 9 ñåðïíÿ ïðîãîëîñèëà
éîãî «âîëåþ íàðîäó êîðîëåì ôðàíöóçіâ». Òîáòî Ëóї-Ôіëіïï âñòóïàâ íà
ïðåñòîë íå ÿê çàêîííèé ñïàäêîєìåöü, à íà îñíîâі íîâîї Êîíñòèòóöії
«Õàðòії 1830 ð.».

Êîíñòèòóöіÿ ïðîãîëîøóâàëà íåäîòîðêàííіñòü îñîáè, ñâîáîäó äðóêó і
çáîðіâ. Çàêîíîäàâ÷і ïðàâà ïàðëàìåíòó ðîçøèðþâàëèñü, à ñïàäêîâі çâàí-
íÿ ïåðіâ áóëî ñêàñîâàíî. Ïðîòå ìàéíîâèé öåíç äëÿ âèáîðöіâ áóëî çìåí-
øåíî íåñóòòєâî. Їõíÿ ÷èñåëüíіñòü çðîñëà äî 250 òèñ. ÷îë., âèáîð÷і ïðàâà
ïîðó÷ іç çåìëåâëàñíèêàìè çäîáóëà ëèøå âåðõіâêà ôðàíöóçüêîї áóðæóà-
çії – ôіíàíñèñòè, áіðæîâèêè, âëàñíèêè çàëіçíèöü і øàõò.

2.

 Ëóї-Ôіëіïï
Îðëåàíñüêèé
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Ëèïíåâà ðåâîëþöіÿ 1830 ð. çàìіíèëà äâîðÿíñüêó ìîíàðõіþ íà áóðæó-
àçíó, ïðèâåëà äî âëàäè ôіíàíñîâó àðèñòîêðàòіþ. Ìåõàíіçì äåðæàâè
ëèøèâñÿ ñòàðèì, çìіíèâñÿ ëèøå ïîëіòè÷íèé ðåæèì. Âіäòåïåð і âíó-
òðіøíÿ, і çîâíіøíÿ ïîëіòèêà Ôðàíöії ñïðÿìîâóâàëàñü íà çàäîâîëåííÿ
ïîòðåá ôіíàíñîâîї îëіãàðõії êðàїíè, äî ÿêîї íàëåæàâ і ñàì êîðîëü. Ëèï-
íåâó ìîíàðõіþ (1830–1848) íàçèâàëè «öàðñòâîì áàíêіðіâ». Äåðæàâíèé
áþäæåò ïåðåòâîðèâñÿ íà äæåðåëî äîõîäіâ ôіíàíñèñòіâ, ÿêі îòðèìóâàëè
÷åðåç íüîãî âåëèêі ñóáñèäії і ïîçèêè. Áàíêіðè çàðîáëÿëè íà êðåäèòàõ
äåðæàâі, ïîñòà÷àííі àðìії, ïіäðÿäàõ íà áóäіâíèöòâî ôîðòåöü, ïîðòіâ і
ãðîìàäñüêèõ ñïîðóä. Âèêîðèñòîâóþ÷è îñîáèñòі çâ’ÿçêè ç óðÿäîâöÿìè,
âîíè ðàçîì іç ñàìèì êîðîëåì óñïіøíî ãðàëè íà ôîíäîâіé áіðæі, ñïåêó-
ëþþ÷è äåðæàâíèìè îáëіãàöіÿìè і àêöіÿìè ïðèâàòíèõ êîìïàíіé.

Ó ðåçóëüòàòі âèíÿòêîâîї îðієíòàöії Ëèïíåâîї ìîíàðõії ëèøå íà іíòå-
ðåñè ôіíàíñîâîї àðèñòîêðàòії â îïîçèöії äî íåї íåâäîâçі îïèíèëèñÿ âñі
âåðñòâè ñóñïіëüñòâà. Ïåðøîþ âèñòóïèëà ðåñïóáëіêàíñüêî-äåìîêðàòè÷íà
îïîçèöіÿ. Ïðîòå äâі ñïðîáè ðåñïóáëіêàíöіâ ïіäíÿòè â Ïàðèæі ïîâñòàííÿ
(1832 і 1834) áóëè íåùàäíî ïðèäóøåíі óðÿäîâèìè âіéñüêàìè. Îäíî÷àñíî
óðÿä ââіâ çàáîðîííі çàêîíè ïðî ïðåñó. Ðåñïóáëіêàíöі çíîâ ïåðåéøëè â
ïіäïіëëÿ, çàñíóâàâøè íèçêó òàєìíèõ ðåâîëþöіéíèõ òîâàðèñòâ. Îäíèì іç

íèõ áóëî Òîâàðèñòâî ïіð ðîêó íà ÷îëі ç ïàë-
êèì äåìîêðàòîì, ïåðåêîíàíèì ïðèáі÷íèêîì
ðåâîëþöіéíîãî òåðîðó і çáðîéíîї áîðîòüáè
Îãþñòîì Áëàíêі.

Íåâäîâîëåííÿì «öàðñòâîì áàíêіðіâ»
êîðèñòóâàëèñÿ é ìîíàðõіñòè, ÿêі ìðіÿëè
ïîâåðíóòè ïðåñòîë ïîâàëåíèì äèíàñòіÿì
Áóðáîíіâ òà Áîíàïàðòіâ. Â îïîçèöіþ äî óðÿ-
äó ïåðåéøëà íàâіòü ëіáåðàëüíà áóðæóàçіÿ,
ùî âèìàãàëà ðîçøèðåííÿ âèáîð÷èõ ïðàâ і
áîðîòüáè ç êîðóïöієþ ó äåðæàâíîìó àïàðàòі.

Ó 30–40-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. ó Ôðàíöії ðîç-
ïî÷àâñÿ ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò, ÿêèé îõî-
ïèâ íàñàìïåðåä ëåãêó ïðîìèñëîâіñòü. Êðàї-
íà ïðîäîâæóâàëà ñïåöіàëіçóâàòèñü íà âèïóñ-

 Ñöåíà ðåâîëþöіéíèõ 
ïîäіé ó Ïàðèæі. 1830 ð.
Ñïàëåííÿ ïàðèæàíàìè 
êîðîëіâñüêîãî òðîíó 

ßê âè ñòàâèòåñÿ äî öüîãî 
â÷èíêó? ×îìó?
ßê áè â÷èíèëè âè 
çà àíàëîãі÷íèõ îáñòàâèí?

Îãþñò Áëàíêі
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êó òîâàðіâ øèðîêîãî âæèòêó, çîêðåìà ïðåäìåòіâ ðîçêîøі, ÿêі, ÿê і ðàíі-
øå, êîðèñòóâàëèñü âåëèêîþ ïîïóëÿðíіñòþ çà êîðäîíîì. Âåëèêèé ïîïèò
íà ìàøèíè ñïðèÿâ ðîçâèòêîâі ìåòàëóðãії і ìàøèíîáóäóâàííÿ. Ç 1830 ïî
1848 ð. êіëüêіñòü ïàðîâèõ ìàøèí ó Ôðàíöії çðîñëà ó 8 ðàçіâ. Åêîíîìі÷-
íîìó ðîçâèòêîâі êðàїíè ñïðèÿëî âåëèêå çàëіçíè÷íå áóäіâíèöòâî, ó ÿêîìó
áðàëè ó÷àñòü äåðæàâà і ïðèâàòíі ïіäïðèєìöі. Ïðîòå ïðîìèñëîâèé ïåðåâî-
ðîò áóâ ùå äàëåêèì äî çàâåðøåííÿ, ó êðàїíі ïåðåâàæàëè íàïіâêóñòàðíі
ïіäïðèєìñòâà, äå âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ðó÷íà ïðàöÿ. Â åêîíîìі÷íîìó ðîç-
âèòêó Ôðàíöіÿ, ÿê і ðàíіøå, âіäñòàâàëà âіä Âåëèêîї Áðèòàíії.

Які товари, виготовлені у Франції, користувалися популярністю в жінок по всій
Європі?

Ïîëіòè÷íà ðîçäðîáëåíіñòü Íіìå÷÷èíè. Ïîñèëåííÿ Ïðóññії. Ïіñëÿ
ïåðåìîãè íàä Íàïîëåîíîì, ÿê áè íå áàæàëè öüîãî ìîíàðõè Єâðîïè, âіä-
íîâèòè ñòàðó Ñâÿùåííó Ðèìñüêó іìïåðіþ íіìåöüêîї íàöії ó ñêëàäі ìàéæå
òðüîõ òèñÿ÷ äåðæàâ áóëî  íåìîæëèâî. Çà ðіøåííÿì Âіäåíñüêîãî êîíãðåñó
áóëî ñòâîðåíî íîâå äåðæàâíå óòâîðåííÿ – Íіìåöüêèé ñîþç. Éîãî ÷ëåíàìè
òàêîæ ñòàëè êîðîëü Àíãëії (ïðàâèòåëü Ãàííîâåðà), êîðîëü Äàíії (ãåðöîã
Øëåçâіãà і Ãîëüøòåéíà) і êîðîëü Íіäåðëàíäіâ (âåëèêèé ãåðöîã Ëþêñåì-
áóðãó). Íàéìîãóòíіøèìè äåðæàâàìè Íіìåöüêîãî ñîþçó áóëè Àâñòðіÿ і 
Ïðóññіÿ. Ñîþç áóâ êîíôåäåðàòèâíîþ äåðæàâîþ, ùî íå ìàëà öåíòðàëüíîãî
óðÿäó, âëàñíîãî çàêîíîäàâñòâà і çáðîéíèõ ñèë. 

Поясніть термін «конфедерація» стосовно Німецького союзу.

Ó 20-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. ó áіëüøîñòі íіìåöüêèõ äåðæàâ çàïàíóâàëà ôåî-
äàëüíî-àáñîëþòèñòñüêà ðåàêöіÿ. Íіìåöüêі ìîíàðõè íàìàãàëèñü ïîíîâè-
òè ÿê íåîáìåæåíó âëàäó, òàê і ñòàíîâі ïðèâіëåї äâîðÿíñòâà. Ïîìіðêîâàíі
êîíñòèòóöії áóëî çàïðîâàäæåíî ëèøå ó òðüîõ ñàêñîíñüêèõ ãåðöîãñòâàõ,
ó іíøèõ äåðæàâàõ ëèøå іíêîëè çáèðàëèñÿ äâîðÿíñüêі ëàíäòàãè (ìіñöåâі 
ïàðëàìåíòè), ÿêі íå ìàëè æîäíèõ ïîâíîâàæåíü. Òàêі æ ïðîâіíöіéíі
ëàíäòàãè, ùî ñêëèêàëèñü çà äîçâîëîì êîðîëÿ і ìàëè ëèøå äîðàä÷èé
ãîëîñ, ó 1823 ð. áóëî ââåäåíî ó Ïðóññії. Ìåíø çíà÷íèì áóâ âïëèâ äâî-
ðÿíñòâà ó ïіâäåííî-çàõіäíèõ íіìåöüêèõ äåðæàâàõ – Áàâàðії, Âþðòåìáåð-
çі і Áàäåíі. Ó 1817–1820 ðð. òóò áóëî ïðèéíÿòî êîíñòèòóöії íà çðàçîê
ôðàíöóçüêîї «Õàðòії 1814 ð.».

Çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó íіìåöüêі äåðæàâè çíà÷íî ïîñòóïà-
ëèñü Àíãëії і Ôðàíöії. Âèðîáíèöòâî çîñåðåäæóâàëîñü ïåðåâàæíî íà
ìàíóôàêòóðàõ і ðåìіñíè÷èõ ìàéñòåðíÿõ. Åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêîâі
êðàїíè ïåðåøêîäæàëà âіäñóòíіñòü єäèíîãî íàöіîíàëüíîãî ðèíêó, ìèòíі
êîðäîíè ìіæ äåðæàâàìè, ðіçíі ãðîøîâі ñèñòåìè òà âіäñóòíіñòü єäèíîãî
òîðãîâåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Ëèøå ó 30-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò., êîëè ðîçâèòîê
ðèíêîâèõ âіäíîñèí ó Íіìå÷÷èíі ïîìіòíî ïðèñêîðèâñÿ, óðÿäè îêðåìèõ
äåðæàâ áóëè çìóøåíі ïіòè íàçóñòðі÷ âèìîãàì áóðæóàçії. Ó 1834 ð.
ç іíіöіàòèâè Ïðóññії 18 ïіâíі÷íîíіìåöüêèõ äåðæàâ óòâîðèëè Ìèòíèé 
ñîþç, ùî ñòàâ êðîêîì äî óòâîðåííÿ íàöіîíàëüíîãî âíóòðіøíüîãî ðèíêó

3.
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2
і ñïðèÿâ øâèäêîìó ïðîìèñëîâîìó ïіäíåñåííþ êðàїíè. Ïåðøіñòü Ïðóññії
â öüîìó îá’єäíàííі çãîäîì âïëèíóëà íà ðåçóëüòàò áîðîòüáè ìіæ íåþ і
Àâñòðієþ çà ïîëіòè÷íå ïåðåâàæàííÿ â Íіìå÷÷èíі.

У групах або в парі поміркуйте, яким шляхом Німеччина могла об’єднатися в єдину
державу.

Ó 1835 ð. â Íіìå÷÷èíі áóëî âіäêðèòî ïåðøó çàëіçíèöþ, à íà 1848 ð.
çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü çàëіçíè÷íèõ êîëіé ñòàíîâèëà âæå 5,5 òèñ. êì.
Âåëèêå çàëіçíè÷íå áóäіâíèöòâî ñïðèÿëî ïðîìèñëîâîìó ïåðåâîðîòó â
êðàїíі, øâèäêîìó ðîçâèòêó âóãіëüíîї і ìåòàëóðãіéíîї ïðîìèñëîâîñòі
ó ïðóññüêіé Ðåéíñüêіé îáëàñòі, ãіðíè÷îї і òåêñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі â
Ñàêñîíії і ìàøèíîáóäóâàííÿ â Áåðëіíі. Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі ïîñèëþ-
âàâ åêîíîìі÷íèé і ñîöіàëüíèé âïëèâ áóðæóàçії, ÿêà äåäàëі áіëüøå
âèñëîâëþâàëà íåâäîâîëåííÿ ïîëіòè÷íèì ëàäîì, іñíóþ÷èì â íіìåöüêèõ
äåðæàâàõ, äîìàãàëàñü ñêëèêàííÿ ïðåäñòàâíèöüêèõ óñòàíîâ і íàäàííÿ
îñíîâíèõ ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ і ñâîáîä. 

Àâñòðіéñüêà іìïåðіÿ äîáè Ê. Ìåòòåðíіõà. Íàéáіëüøîþ çà òåðèòî-
ðієþ äåðæàâîþ Íіìå÷÷èíè çàëèøàëàñü Àâñòðіéñüêà іìïåðіÿ. Ïіñëÿ ïåðå-
ìîãè íàä Íàïîëåîíîì àâñòðіéñüêі Ãàáñáóðãè ïîâåðíóëè ñîáі âòðà÷åíі
âîëîäіííÿ, âіäíîâèëè âëàäó â Ïіâíі÷íіé Іòàëії. Âíóòðіøíþ і çîâíіøíþ 
ïîëіòèêó іìïåðії äî ðåâîëþöії 1848 ð. ôàêòè÷íî âèçíà÷àâ її íåçìіííèé
êàíöëåð Êëåìåíñ ôîí Ìåòòåðíіõ, ÿêèé íàìàãàâñÿ íå äîïóñòèòè â äåðæà-
âі ðåâîëþöіéíèõ і íàöіîíàëüíèõ âèñòóïіâ, çáåðåãòè çàñàäè àáñîëþòèçìó
і âëàäó äâîðÿíñòâà.

Ïіñëÿ êðàõó іìïåðії Íàïîëåîíà Ìåòòåðíіõ ââàæàâ, ùî іçîëüîâàíèõ
äåðæàâ áіëüøå íåìàє: ñêëàëàñÿ їõ ñïіëüíіñòü і âñі äåðæàâè ïîâ’ÿçàíі ìіæ
ñîáîþ іíòåðåñàìè. Ñàìå âіí óâіâ òàêі ïîíÿòòÿ, ÿê «ïîëіòèêà ðіâíîâàãè â
Єâðîïі», «ïîëіòèêà єâðîïåéñüêîї áåçïåêè». Ãîëîâíå çàâäàííÿ Єâðîïè âіí
âáà÷àâ ó ïіäòðèìöі ðіâíîâàãè ó âіäíîñèíàõ ìіæ êðàїíàìè і âñåðåäèíі
íèõ, ÷îãî ìîæíà áóëî äîñÿãòè, íà éîãî äóìêó, ëèøå ñèëîþ. Ìîæëèâó
ðåâîëþöіþ â Àâñòðії âіí íàçèâàâ «õâîðîáîþ», «âóëêàíîì», «ïîæåæåþ» і
øóêàâ çàñîáè, ùîá öієї «ïîæåæі» íå äîïóñòèòè. Âіí ðîçóìіâ, ùî ðåâîëþ-
öіÿ çíèùèòü òå, ùî âіí çà áóäü-ÿêó öіíó íàìàãàâñÿ çáåðåãòè. І ðîáèâ óñå
äëÿ îõîðîíè êîëèøíіõ ïîðÿäêіâ.

Як ми розуміємо термін «політична рівновага в Європі» зараз і як його розумів Мет-
терніх?

Àâñòðіÿ áóëà áàãàòîíàöіîíàëüíîþ äåðæàâîþ. Íіìöі ñòàíîâèëè ëèøå
20 % її íàñåëåííÿ, à ðåøòó – ñëîâ’ÿíè (ïîëÿêè, ñëîâåíöі, ñåðáè, õîðâàòè,
óêðàїíöі), óãîðöі, іòàëіéöі, ðóìóíè òà іíøі íàðîäè. Çà òàêîї êіëüêîñòі
ðіçíèõ íàöіîíàëüíîñòåé іìïåðñüêèé óðÿä íàñèëüíî ïіäòðèìóâàâ âñòà-
íîâëåíèé ïîðÿäîê, óñіëÿêî ïðîòèäіÿâ ïðàãíåííþ îêðåìèõ íàðîäіâ äî
íåçàëåæíîñòі. Äëÿ öüîãî Ìåòòåðíіõ íå ãðåáóâàâ âèêîðèñòîâóâàòè ïîëі-
òèêó íàöіîíàëüíîãî ðîçáðàòó і ïіäáóðþâàííÿ îäíîãî íàðîäó ïðîòè іíøî-
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ãî. Â іìïåðії ïðîâîäèëîñü íàñèëüíèöüêå ïîíіìå÷åííÿ. Ìîâà é êóëüòóðà
ïîíåâîëåíèõ íàðîäіâ ïåðåáóâàëè ïіä çàáîðîíîþ.

З курсу історії України пригадайте, які українські землі в ХІХ ст. входили до складу
Австрійської імперії. 

Ãîñïîäàðñòâî êðàїíè çáåðіãàëî ïåðåâàæíî àãðàðíèé õàðàêòåð. Ïðî-
ìèñëîâіñòü ðîçâèâàëàñü ëèøå â îêðåìèõ ïðîâіíöіÿõ Àâñòðії, ×åõії, Øòè-
ðії і Ìîðàâії. Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò â Àâñòðії ïî÷àâñÿ â 1830-õ ðîêàõ,
àëå ïîðÿä ç íå÷èñëåííèìè ôàáðèêàìè ïðîäîâæóâàëè іñíóâàííÿ ìàíó-
ôàêòóðè і äðіáíі ðåìіñíè÷і ìàéñòåðíі. Óãîðùèíà çàëèøàëàñü ñіëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèì ðàéîíîì іìïåðії. Òóò ïàíóâàëî âåëèêå ïîìіùèöüêå ãîñïî-
äàðñòâî, à òèñÿ÷і ñåëÿí æèëè ó ôåî äàëüíіé çàëåæíîñòі âіä ïîìіùèêіâ.
Çáåðіãàëîñÿ êðіïîñíå ïðàâî, ïàíùèíà і îáðîê. Îñîáëèâî âàæêèì â Óãîð-
ùèíі áóëî ñòàíîâèùå ñëîâàêіâ, õîðâàòіâ, óêðàїíöіâ òà ðóìóíіâ, ÿêі
ñòðàæäàëè ÿê âіä íіìåöüêèõ ÷èíîâíèêіâ, òàê і âіä óãîðñüêèõ ïîìіùè-
êіâ. Îñòàííі òèì ñàìèì ïåðåòâîðþâàëè öі íàðîäè ó âëàñíèõ âîðîãіâ і,
âîäíî÷àñ, ó ñïіëüíèêіâ Àâñòðіéñüêîї іìïåðії.

1. ×èì ìîíàðõіÿ Áóðáîíіâ ó ïåðіîä Ðåñòàâðàöії âіäðіçíÿëàñÿ âіä äîðåâîëþöіé-
íîї ìîíàðõії ÕVІІІ ñò.?

2. Âèçíà÷òå ïðè÷èíè Ëèïíåâîї ðåâîëþöії 1830 ð.
3. Ïîìіðêóéòå, ÷îìó ñàìå Ëóї-Ôіëіïïà Îðëåàíñüêîãî ïðîãîëîñèëè «êîðîëåì

ôðàíöóçіâ».
4. ×îìó Ëèïíåâó ìîíàðõіþ íàçèâàëè «öàðñòâîì áàíêіðіâ»?
5. Ñõàðàêòåðèçóéòå ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò ó Ôðàíöії. ×èì âіí âіäðіçíÿâñÿ

âіä àíàëîãі÷íîãî ïðîöåñó ó Âåëèêіé Áðèòàíії?
6. ßêó ðîëü âіäіãðàâ Ìèòíèé ñîþç ó ïðîöåñі îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè?
7. ßê âіäáóâàëîñÿ ñóïåðíèöòâî Àâñòðії і Ïðóññії çà ïåðøіñòü ñåðåä íіìåöüêèõ

äåðæàâ?

1. Ó çîøèòàõ çðîáіòü ñõåìó äåðæàâíîãî óñòðîþ Ôðàíöії çà «Õàðòієþ 1814 ð.».
2. Çðîáіòü òàáëèöþ, äå âèçíà÷òå êіëüêіñòü íàöіîíàëüíèõ ãðîìàä â Àâñòðіé-

ñüêіé іìïåðії.

Âèêîðèñòîâóþ÷è äîäàòêîâі äæåðåëà, çðîáіòü іñòîðè÷íèé ïîðòðåò Ëóї-
Ôіëіïïà  Îðëåàíñüêîãî àáî Àäîëüôà Òüєðà.

27–29 липня 1830 р. – Липнева революція.
1830–1848 рр. – Липнева монархія.
1834 р. – 18 північнонімецьких держав під керівництвом
Пруссії утворили Митний союз.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ
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2
«Âåñíà íàðîä³â»

Ñêëàäіòü ëîãі÷íі ïàðè: ðåñïóáëіêà, Àâñòðіÿ, êîíôåäåðà-
öіÿ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, іìïåðіÿ, Ôðàíöіÿ, êîíñòèòóöіéíà
ìîíàðõіÿ, Íіìåöüêèé ñîþç.

Ó 1848–1849 ðð. ó êðàїíàõ Çàõіäíîї і Öåíòðàëüíîї  Єâðîïè ñïàëàõíó-
ëè íîâі áóðæóàçíі ðåâîëþöії. Âîíè îõîïèëè Ôðàíöіþ, Íіìå÷÷èíó,
áàãàòî íàöіîíàëüíó Àâñòðіéñüêó іìïåðіþ òà іòàëіéñüêі äåðæàâè. Íіêîëè
ùå Єâðîïà íå áà÷èëà òàêîãî ðîçìàõó íàðîäíèõ âèñòóïіâ, ïîäіáíîãî ïіä-
íåñåííÿ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї áîðîòüáè ïîíåâîëåíèõ íàðîäіâ. Õî÷à â
ðіçíèõ êðàїíàõ ãîñòðîòà áîðîòüáè òà ïåðåáіã ïîäіé áóëè íå îäíàêîâèìè,
äëÿ ñó÷àñíèêіâ áóëî öіëêîì î÷åâèäíî, ùî ðåâîëþöіÿ íàáóëà çàãàëüíî-
єâðîïåéñüêîãî ìàñøòàáó.

Ó öåé ÷àñ â Єâðîïі ùå ïàíóâàëè ôåîäàëüíî-àáñîëþòèñòñüêі ïîðÿäêè,
à ñîöіàëüíå ãíîáëåííÿ òіñíî ïåðåïëіòàëîñÿ ç íàöіîíàëüíèì. Ïіä ÷àñ ðåâî-
ëþöії çëèëèñÿ âîєäèíî áîðîòüáà ðіçíèõ âåðñòâ ïðîòè àáñîëþòèçìó çà
äåìîêðàòèçàöіþ ñóñïіëüíîãî ëàäó, âèñòóïè ðîáіòíèêіâ і ïîâñòàííÿ ñåëÿí,
íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíà áîðîòüáà íàðîäіâ і ìîãóòíіé îá’єäíàâ÷èé ðóõ ó
Íіìå÷÷èíі òà Іòàëії.

Ïî÷àòîê ðåâîëþöіéíîãî âèáóõó ïðèñêîðèëè íåâðîæàéíі ðîêè і ãîëîä
1845–1847 ðð., åêîíîìі÷íà êðèçà, ùî îõîïèëà â öåé ÷àñ âіäðàçó äåêіëüêà
êðàїí.

Ðåâîëþöіÿ 1848 ð. ó Ôðàíöії. Äðóãà ðåñïóáëіêà.  Âíóòðіøíÿ і 
çîâíіøíÿ ïîëіòèêà Ëèïíåâîї ìîíàðõії â 30-òі–40-âі ðîêè XIX ñò. ïîñòó-
ïîâî ïðèâåëà äî òîãî, ùî â îïîçèöії äî ðåæèìó îïèíèëèñÿ íàéðіçíîìà-
íіòíіøі âåðñòâè íàñåëåííÿ – ðîáіòíèêè, ñåëÿíè, ÷àñòèíà іíòåëіãåíöії,
ïðîìèñëîâà і òîðãîâåëüíà áóðæóàçіÿ. Êîðîëü âòðà÷àâ àâòîðèòåò, і íàâіòü
÷àñòèíà ïðèáі÷íèêіâ ìîíàðõії íàïîëÿãàëà íà íåîáõіäíîñòі ïðîâåäåííÿ
ðåôîðì. Âèñîêèé ìàéíîâèé öåíç äîçâîëÿâ ãîëîñóâàòè ëèøå êіëüêîì âіä-
ñîòêàì íàñåëåííÿ. Ó òîé æå ÷àñ óðÿä âіäõèëÿâ óñі âèìîãè ïðîìèñëîâîї
áóðæóàçії ùîäî ðîçøèðåííÿ âèáîð÷îãî ïðàâà. «Çáàãà÷óéòåñÿ, ïàíîâå.
І   âè ñòàíåòå âèáîðöÿìè» – òàê âіäïîâіäàâ òîäіøíіé ïðåì’єð-ìіíіñòð Ãіçî
íà âèìîãè çíèæåííÿ ìàéíîâîãî öåíçó.

Висловіть своє ставлення до відповіді Гізо на вимогу промисловців.

Ïîëіòè÷íà êðèçà çàãîñòðèëàñÿ âíàñëіäîê åêîíîìі÷íèõ ëèõ, ÿêі ñïіòêàëè
êðàїíó. Ó 1847 ð. ïî÷àëîñÿ ñêîðî÷åííÿ âèðîáíèöòâà, äåðæàâó îõîïèëà
õâèëÿ áàíêðóòñòâ. Çðîñëî áåçðîáіòòÿ, çíà÷íî ïîäîðîæ÷àëè ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ. Öå ùå áіëüøå ïîãіðøèëî íåâäîâîëåííÿ ðåæèìîì òà ñòàíîâèùå
íàñåëåííÿ. Îïîçèöіÿ ïîìіòíî çìіöíіëà і â ñåðåäîâèùі áóðæóàçії. Çðіñ
âïëèâ ðåñïóáëіêàíöіâ.

22 ëþòîãî 1848 ð. äåñÿòêè òèñÿ÷ ìåøêàíöіâ Ïàðèæà âèéøëè íà
âóëèöі é ïëîùі ñòîëèöі. Ñåðåä äåìîíñòðàíòіâ ïåðåâàæàëè ðîáіòíèêè òà

§7–8

1.
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ñòóäåíòè. Îáñòðіë ñîëäàòàìè áåççáðîéíèõ äåìîíñòðàíòіâ ïіäíÿâ íà íîãè
âåñü òðóäîâèé ëþä ìіñòà. Ó Ïàðèæі ñïàëàõíóëî çáðîéíå ïîâñòàííÿ,
і 24   ëþòîãî ìîíàðõіÿ ïåðåñòàëà іñíóâàòè. Âëàäà ïåðåéøëà äî Òèì÷àñî-
âîãî óðÿäó, ñôîðìîâàíîãî ç ðåñïóáëіêàíöіâ, äåìîêðàòіâ і ñîöіàëіñòіâ.

25 ëþòîãî Ôðàíöіþ áóëî âäðóãå ïðîãîëîøåíî ðåñïóáëіêîþ. Ñêàñîâó-
âàëèñÿ äâîðÿíñüêі òèòóëè, áóëî âèäàíî äåêðåòè ïðî ñâîáîäó ïîëіòè÷íèõ
çáîðіâ і äðóêó, ïðî çàïðîâàäæåííÿ çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà.

Ç ïåðøèõ æå äíіâ ðåâîëþöії ðîáіòíèêè âèñóíóëè âèìîãó çàêîíîäàâ÷î-
ãî âèçíàííÿ ïðàâà íà ïðàöþ. 25 ëþòîãî Òèì÷àñîâèé óðÿä ïðèéíÿâ
äåêðåò, ÿêèé ãàðàíòóâàâ çàáåçïå÷åííÿ âñіõ ãðîìàäÿí ðîáîòîþ. Ñïåöіàëü-
íà êîìіñіÿ â Ëþêñåìáóðçüêîìó ïàëàöі ìàëà âèðîáèòè ïîëîæåííÿ äëÿ
ïîëіïøåííÿ ñòàíîâèùà ðîáіòíèêіâ, çàáåçïå÷èòè ðîáîòîþ áåçðîáіòíèõ,
âèðіøèòè òðóäîâі ñóïåðå÷êè ìіæ ïіäïðèєìöÿìè і ðîáіòíèêàìè.

Äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ áåçðîáіòíèõ áóëî ñòâîðåíî äåðæàâíі Íàöіî-
íàëüíі ìàéñòåðíі, êóäè âñòóïàëè ðîçîðåíі ïіäïðèєìöі é ðåìіñíèêè.
Ðîáîòà ïîëÿãàëà â ïåðåñàäæóâàííі äåðåâ íà ïàðèçüêèõ áóëüâàðàõ, óêëà-
äàííі áðóêіâêè íà âóëèöÿõ і îïëà÷óâàëàñÿ ëèøå ïî 2 ôðàíêè íà äåíü.
Àëå é öå äîçâîëÿëî âèæèòè äåñÿòêàì òèñÿ÷ áåçðîáіòíèõ і ÷ëåíàì їõíіõ
ñіìåé.

Ñòâîðåííÿì Íàöіîíàëüíèõ ìàéñòåðåíü óðÿä íàìàãàâñÿ ïîñëàáèòè
íàïðóæåíіñòü ó ñòîëèöі é çàáåçïå÷èòè ïіäòðèìêó ðåñïóáëіêè ç áîêó
ðîáіòíèêіâ. Іç öієþ æ ìåòîþ áóëî âèäàíî äåêðåòè ïðî ñêîðî÷åííÿ íà
1   ãîäèíó ðîáî÷îãî äíÿ, çíèæåííÿ öіí íà õëіá, ïîâåðíåííÿ ç ëîìáàðäіâ
áіäíÿêàì íåäîðîãèõ ðå÷åé òîùî. Îïîðîþ íîâîї âëàäè ìàëà ñòàòè íàáðàíà
ç ìîëîäі «ìîáіëüíà ãâàðäіÿ» – 24 áàòàëüéîíè ïî 1 òèñ. ÷îë. êîæíèé.

Óòðèìàííÿ çà äåðæàâíèé êîøò Íàöіîíàëüíèõ ìàéñòåðåíü óñêëàäíè-
ëî і áåç òîãî âàæêå ôіíàíñîâå ñòàíîâèùå êðàїíè. Òîìó Òèì÷àñîâèé óðÿä
çáіëüøèâ ïðÿìі ïîäàòêè íà 45 %. Ñåëÿíè íàéáіëüøå ïîñòðàæäàëè âіä
öüîãî ïіäâèùåííÿ. Ïîäàòîê íå òіëüêè ïîçáàâèâ їõ ñïîäіâàíü íà ïîëіï-

Êàðòèíà Å. Äåëàêðóà «Ñâîáîäà, ÿêà âåäå ëþäåé íà áàðèêàäè», ùî ñòàëà
ñèìâîëîì ôðàíöóçüêèõ ðåâîëþöіé. Çîáðàæåííÿ ëþäèíè â öèëіíäðі є àâòîïîð-
òðåòîì ñàìîãî õóäîæíèêà. Òàêîæ çîáðàæåíі ôðіãіéñüêèé êîâïàê – ñèìâîë
ðåâîëþöії 1789 ð. і äèòèíà-ãåðîé
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øåííÿ ñâîãî ñòàíîâèùà, àëå é ïіäіðâàâ äîâіðó äî ðåñïóáëіêàíñüêîãî
ëàäó.

Ó êâіòíі 1848 ð. ó êðàїíі âіäáóëèñÿ âèáîðè äî Óñòàíîâ÷èõ çáîðіâ.
Áіëüøіñòü ìіñöü îòðèìàëè ðåñïóáëіêàíöі. Çáîðè ïіäòâåðäèëè íåïîðóø-
íіñòü ðåñïóáëіêàíñüêîãî ëàäó ó Ôðàíöії, àëå âіäìîâèëèñÿ ïðîäîâæèòè
ïîäàëüøі ñîöіàëüíі ðåôîðìè. Ó ÷åðâíі íîâèé óðÿä âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ
ïðî ðîçïóñê Íàöіîíàëüíèõ ìàéñòåðåíü, ùî çíîâó ïîçáàâèëî ðîáîòè і
çàñîáіâ äî іñíóâàííÿ ïàðèçüêèõ ðîáіòíèêіâ. 

Óêàç ïðî ðîçïóñê ìàéñòåðåíü âèêëèêàâ ñòèõіéíå ðîáіòíè÷å ïîâñòàííÿ
â ìіñòі, æîðñòîêî ïðèäóøåíå óðÿäîâèìè âіéñüêàìè íà ÷îëі ç ãåíåðàëîì
Ëóї Êàâåíüÿêîì. Îïіð ðîáіòíèêіâ òðèâàâ ÷îòèðè äíі, àëå ñèëè áóëè íàä-
òî íåðіâíі. Ó ìіñòі ïî÷àëèñÿ ðîçïðàâè. Äåêіëüêà òèñÿ÷ ÷îëîâіê ðîçñòðі-
ëÿëè áåç ñóäó é ñëіäñòâà, à ÷àñòèíó çàñëàëè íà êàòîðæíі ðîáîòè äî
çàìîðñüêèõ êîëîíіé. Ïіñëÿ ïðèäóøåííÿ ïîâñòàííÿ Óñòàíîâ÷і çáîðè íà
âèìîãó ïіäïðèєìöіâ ñêàñóâàëè äåêðåò ïðî ñêîðî÷åííÿ ðîáî÷îãî äíÿ.

Чому уряд у перший період після революції загравав з робітниками Парижа, ство-
ривши Національні майстерні, а невдовзі розправився з ними? 

4 ëèñòîïàäà 1848 ð. Óñòàíîâ÷і çáîðè ïðèéíÿëè Êîíñòèòóöіþ Äðóãîї 
ðåñïóáëіêè. Êîíñòèòóöіÿ íå ãàðàíòóâàëà ïðàâî íà ïðàöþ, àëå âèçíàâàëà
îñíîâíі ãðîìàäÿíñüêі ïðàâà і ñâîáîäè. Ïіñëÿ ïðèäóøåííÿ ðîáіòíè÷îãî
ïîâñòàííÿ ôðàíöóçüêà áóðæóàçіÿ ïîòðåáóâàëà ñèëüíîї âëàäè, çäàòíîї
ïðîòèñòîÿòè ðåâîëþöіéíîìó ðóõîâі. Іç öієþ ìåòîþ áóëî çàïðîâàäæåíî
ïîñàäó ïðåçèäåíòà, íàäіëåíîãî øèðîêèìè ïîâíîâàæåííÿìè. Çàêîíîäàâ-
÷à âëàäà íàäàâàëàñÿ ïàðëàìåíòîâі – Çàêîíîäàâ÷èì çáîðàì.

  Конституція Франції. 4 листопада 1848 р.
...Національні збори оголошують:
Франція стає республікою.

Французька республіка є демократичною і неподільною. Свобода, рівність і
братерство – її принципи. Сім’я, праця, власність, громадський порядок – її
основи.

Про виконавчу владу:
Французький народ вручає виконавчу владу одному громадянину, якому

надається титул Президента республіки.
Президент республіки обирається на чотири роки і переобирається лише

через проміжок періоду, рівний чотирьом рокам. Може подавати через міністрів
законопроекти до Національних зборів. Він стежить і забезпечує виконання
законів, публікує закони від імені французького народу.

Президент республіки призначає і зміщує міністрів. Беручи до уваги думку
міністрів, призначає і зміщує дипломатичних агентів, головнокомандуючого
флотом і армією, префектів, вищих начальників Національної гвардії департа-
менту Сени, правителів Алжиру і колоній, головних прокурорів та інших поса-
дових осіб вищого порядку.

1. Схарактеризуйте повноваження президента. 
2. Як ви вважаєте, чи розповсюджувався принцип свободи і рівності на жінок? 
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Ó ãðóäíі 1848 ð. âñóïåðå÷ ñïîäіâàííÿì ðåñïóáëіêàíöіâ ïðåçèäåíòîì
Ôðàíöії áóëî îáðàíî Ëóї-Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà, íåáîæà іìïåðàòîðà
Íàïîëåîíà I. Íà âèáîðàõ âіí îòðèìàâ 80 % ãîëîñіâ, çàðó÷èâøèñü ïіä-
òðèìêîþ íå òіëüêè áóðæóàçії, àëå é ÷àñòèíè ðîáіòíèêіâ, ÿêі ãîëîñóâàëè 
çà íüîãî, àáè íå ïðîéøëà êàíäèäàòóðà ãåíåðàëà Êàâåíüÿêà. Çà Áîíàïàð-
òà ïðîãîëîñóâàëè é ñåëÿíè, ÿêі âіðèëè, ùî íåáіæ âåëèêîãî іìïåðàòîðà
áóäå òàê ñàìî, ÿê і äÿäüêî, çàõèùàòè іíòåðåñè äðіáíèõ çåìëåâëàñíèêіâ.

Ñòàâøè ïðåçèäåíòîì, Ëóї Áîíàïàðò çðîáèâ ïîëіòè÷íèé ðåæèì æîð-
ñòêіøèì. Ðåñïóáëіêàíöіâ áóëî ïðèáðàíî ç äåðæàâíîãî àïàðàòó, à áіëü-
øіñòü ìіñöü â îáðàíèõ ó òðàâíі 1849 ð. Çàêîíîäàâ÷èõ çáîðàõ äіñòàëè
ìîíàðõіñòè, îá’єäíàíі â «Ïàðòіþ ïîðÿäêó». ×åðåç ðіê Çàêîíîäàâ÷і çáîðè
ïðèéíÿëè íîâèé âèáîð÷èé çàêîí, ùî âіäíîâëþâàâ ìàéíîâèé öåíç äëÿ
âèáîðöіâ. Áëèçüêî 3 ìëí ÷îë. – òðåòèíó ãðîìàäÿí êðàїíè – áóëî ïîçáàâ-
ëåíî âèáîð÷èõ ïðàâ.

Áîíàïàðòèñòñüêèé ïåðåâîðîò 1851 ð. Âñòàíîâëåííÿ Äðóãîї іìïå-
ðії. Ó ïðàâëÿ÷èõ êîëàõ Ôðàíöії çðîñòàëî ðîç÷àðóâàííÿ â ïàðëàìåíò-
ñüêіé ñèñòåìі, ïîñèëþâàëîñÿ ïðàãíåííÿ äî òâåðäîї âëàäè, ÿêà á óáåçïå-
÷èëà áóðæóàçіþ âіä íîâèõ ðåâîëþöіéíèõ ïîòðÿñіíü. Ìàþ÷è ïіäòðèìêó
ïîëіöії é àðìії, 2 ãðóäíÿ 1851 ð. Ëóї Áîíàïàðò çäіéñíèâ äåðæàâíèé 
ïåðåâîðîò. Çàêîíîäàâ÷і çáîðè áóëî ðîçïóùåíî, à ñóïðîòèâíèêіâ ïðåçè-
äåíòà çààðåøòîâàíî. Îïіð ðåñïóáëіêàíöіâ ó Ïàðèæі é іíøèõ ìіñòàõ ïðè-
äóøåíî âіéñüêàìè. Âîäíî÷àñ, àáè çàñïîêîїòè ãðîìàäñüêіñòü, ïðåçèäåíò
ïîíîâèâ çàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî.

Äåðæàâíèé ïåðåâîðîò äîçâîëèâ Ëóї Áîíàïàðòó öіëêîì çàõîïèòè âëàäó
â êðàїíі. 2 ãðóäíÿ 1852 ð. ïðåçèäåíò ïðîãîëîñèâ ñåáå іìïåðàòîðîì Íàïî-
ëåîíîì III. Çà âіäíîâëåííÿ іìïåðії ïðîãîëîñóâàëî 8 ç 9 ìëí ôðàíöóçіâ.

Висловіть свої припущення, чому більшість французьких виборців проголосувала за
відновлення імперії.

Ó êðàїíі áóëî âñòàíîâëåíî ðåæèì îñîáèñòîї âëàäè іìïåðàòîðà. Ïàðëà-
ìåíòñüêі óñòàíîâè çáåðåãëèñÿ, àëå їõíÿ ðîëü áóëà ôîðìàëüíîþ. Ïðåñà
ïåðåáóâàëà ïіä êîíòðîëåì öåíçóðè, ãàçåòè çàêðèâàëèñÿ çà íàéìåíøå

2.

Ëóї Áîíàïàðò –
ïðåçèäåíò
Äðóãîї ðåñïóáëіêè
і îñòàííіé
іìïåðàòîð
ôðàíöóçіâ

Ùî âè ìîãëè á
ñêàçàòè çà
çîâíіøíіñòþ 
ïðî öþ ëþäèíó?
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ïîðóøåííÿ. Íàâіòü ïîìіðêîâàíі ðåñïóáëіêàíöі áóëè çìóøåíі åìіãðóâàòè
ç Ôðàíöії. Äëÿ çàõèñòó іíòåðåñіâ âåëèêèõ âëàñíèêіâ Íàïîëåîí III ïîñè-
ëþâàâ ÷èíîâíèöòâî, àðìіþ, ïîëіöіþ. Çðіñ òàêîæ âïëèâ êàòîëèöüêîї
öåðêâè.

Ïðèéøîâøè äî âëàäè, Íàïîëåîí III ïðîãîëîñèâ, ùî Äðóãà іìïåðіÿ
áóäå ìèðíîþ äåðæàâîþ, àëå íàñïðàâäі âñі 18 ðîêіâ ïåðåáóâàííÿ ïðè âëà-
äі âіí ïðîâàäèâ çàãàðáíèöüêó çîâíіøíþ ïîëіòèêó. Çà ðîêè éîãî ïðàâëіí-
íÿ Ôðàíöіÿ áðàëà ó÷àñòü ó Êðèìñüêіé âіéíі ç Ðîñієþ, ó âіéíі ïðîòè
Àâñòðії â ñîþçі іç Ñàðäèíñüêèì êîðîëіâñòâîì, âåëà êîëîíіàëüíі âіéíè â
Ìåêñèöі, Êèòàї і Â’єòíàìі.

Ðåâîëþöіÿ â Íіìå÷÷èíі. Ðîçâèòîê Íіìå÷÷èíè â 30–40-õ ðîêàõ
XIX   ñò. ïîêàçàâ, ùî áåç óñóíåííÿ çàëèøêіâ ôåîäàëіçìó òà ëіêâіäàöії
ïîëіòè÷íîї ðîçäðîáëåíîñòі êðàїíè ïîäàëüøèé ïðîãðåñ íåìîæëèâèé.
Ëіáåðàëüíà áóðæóàçіÿ âèìàãàëà ñêëèêàííÿ çàãàëüíîíіìåöüêîãî ïàðëà-
ìåíòó і çíèùåííÿ þíêåðñüêèõ ïðèâіëåїâ. Ðàäèêàëüíå êðèëî îïîçèöії
çàêëèêàëî äî çíèùåííÿ ñòàíîâèõ âіäìіííîñòåé, ïðîãîëîøåííÿ ðåñïóáëі-
êè і ïîëіïøåííÿ ìàòåðіàëüíîãî ñòàíîâèùà íåçàìîæíèõ âåðñòâ íàñåëåí-
íÿ. Çâіñòêà ïðî òå, ùî ó Ôðàíöії ïðîãîëîøåíà ðåñïóáëіêà, òіëüêè ïðè-
ñêîðèëà íåìèíó÷èé ðåâîëþöіéíèé âèáóõ.

Ó ñóñіäíüîìó ç Ôðàíöієþ Áàäåíі äåìîíñòðàöії ðîçïî÷àëèñÿ âæå
27   ëþòîãî. Ãåðöîã Ëåîïîëüä áóâ çìóøåíèé âäàòèñÿ äî ïîìіðêîâàíèõ
ðåôîðì і ââåñòè äî óðÿäó ëіáåðàëüíèõ ìіíіñòðіâ. Äîñèòü ñõîæå ðîçâèâà-
ëèñÿ ïîäії â áåðåçíі 1848 ð. і â іíøèõ íåâåëèêèõ äåðæàâàõ Çàõіäíîї і
Ïіâäåííî-Çàõіäíîї Íіìå÷÷èíè. Óñþäè íàëÿêàíі ìîíàðõè çìóøåíі áóëè
éòè íà ïîñòóïêè і íàäàâàòè âëàäó äіÿ÷àì îïîçèöії. Íåçàáàðîì íàðîäíі
õâèëþâàííÿ îõîïèëè é Ïðóññіþ. Ó ñòîëèöі äåðæàâè – Áåðëіíі íå ïðè-
ïèíÿëèñÿ äåìîíñòðàöії, ùî ïåðåòâîðèëèñÿ 13 áåðåçíÿ â êðèâàâі çіòêíåí-
íÿ ç âіéñüêàìè é ïîëіöієþ. Ïðóññüêèé êîðîëü Ôðіäðіõ-Âіëüãåëüì IV äàâ
îáіöÿíêó ïðèéíÿòè êîíñòèòóöіþ, îãîëîñèâ ïðî ñêàñóâàííÿ öåíçóðè і
ñêëèêàííÿ ïàðëàìåíòó. Àëå çіòêíåííÿ äåìîíñòðàíòіâ ç âіéñüêàìè ïðî-
äîâæóâàëèñÿ і íåâäîâçі ïåðåðîñëè â áàðèêàäíі áîї ïî âñüîìó Áåðëіíó.

Êîðîëü áóâ çìóøåíèé âèâåñòè âіéñüêà іç ñòîëèöі і ñôîðìóâàòè óðÿä
íà ÷îëі ç âіäîìèìè äіÿ÷àìè ëіáåðàëüíîї îïîçèöії Êàìïãàóçåíîì і Ãàíçå-

3.

 Áåðåçíåâі çàâîðóøåííÿ  
1848 ðîêó. 
Êàðòèíà À. ôîí Ìåíöåëÿ

ßêèé ÷àñ – äî ÷è âæå 
ïіñëÿ ðåâîëþöії – çîáðàçèâ 
íà êàðòèíі õóäîæíèê? 
×îìó âè òàê äóìàєòå?
Ñâîþ òî÷êó çîðó 
àðãóìåíòóéòå.
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ìàíîì. Áåðëіíñüêі áþðãåðè ñòâîðèëè öèâіëüíó ãâàðäіþ і ïåðåáðàëè íà
ñåáå îõîðîíó ïîðÿäêó â ìіñòі. 22 òðàâíÿ â Áåðëіíі ñêëèêàëè Óñòàíîâ÷і
çáîðè Ïðóññії, ùî ïîâèííі áóëè ïðèéíÿòè êîíñòèòóöіþ äåðæàâè.

Ó òðàâíі 1848 ð. ó Ôðàíêôóðòі-íà-Ìàéíі ðîçïî÷àâ ðîáîòó çàãàëüíî-
íіìåöüêèé ïàðëàìåíò, îáðàíèé íà ïіäñòàâі çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà 
áåç äîçâîëó íіìåöüêèõ ìîíàðõіâ. Áіëüøіñòü éîãî äåïóòàòіâ ñòàíîâèëà
ëіáåðàëüíà áóðæóàçіÿ òà іíòåëіãåíöіÿ. Íà áàãàòüîõ çàñіäàííÿõ ïàðëàìåí-
òó îáãîâîðþâàâñÿ ïðîåêò єäèíîї äëÿ âñіõ íіìåöüêèõ äåðæàâ êîíñòèòóöії,
äèñêóòóâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî ìàéáóòíє Íіìå÷÷èíè. Àëå Ôðàíêôóðòñüêèé
ïàðëàìåíò íå ñòàâ çàãàëüíîíіìåöüêîþ öåíòðàëüíîþ âëàäîþ. Îáðàíèé
íèì óðÿä íå ìàâ íі çàñîáіâ, íі ïîâíîâàæåíü ïðîâîäèòè ÿêóñü ïîëіòèêó.
Ðåàëüíà âëàäà çàëèøàëàñÿ â ðóêàõ îêðåìèõ íіìåöüêèõ ìîíàðõіâ, ùî àæ
íіÿê íå çáèðàëèñÿ âіäìîâëÿòèñÿ âіä ñâîїõ ñóâåðåííèõ ïðàâ.

За яких умов Франкфуртський парламент міг об’єднати німецькі держави в єдину
країну на засадах демократії?

Ñòèõіéíі é ðîçðіçíåíі âèñòóïè ìîãëè íàëÿêàòè ïðàâëÿ÷і âåðñòâè, àëå
íå çàáåçïå÷èòè ïåðåìîãó. Êðіì òîãî, çàãðîçà çðîñòàþ÷îãî ðîáіòíè÷îãî
ðóõó äåäàëі áіëüøå ñõèëÿëà áóðæóàçіþ äî êîìïðîìіñó ç äâîðÿíñòâîì.
Ó   Ïðóññії ïіñëÿ ïðèäóøåííÿ ñïðîáè ïîâñòàííÿ áåðëіíñüêèõ ðîáіòíèêіâ
ó  ÷åðâíі 1848 ð. êîðîëü âіäïðàâèâ ó âіäñòàâêó ëіáåðàëіâ, à â ãðóäíі ðîç-
ïóñòèâ Óñòàíîâ÷і çáîðè. Ïðîòå, ùîá çàñïîêîїòè íåâäîâîëåíó îïîçèöіþ,
êîðîëü «äàðóâàâ» ïіääàíèì âèãіäíó äëÿ ìîíàðõії êîíñòèòóöіþ (1848).
Âîíà çáåðіãàëà îáіöÿíі â áåðåçíі ñâîáîäè, àëå íàäàâàëà êîðîëþ ïðàâî
ñêàñîâóâàòè áóäü-ÿêèé çàêîí, ïðèéíÿòèé ëàíäòàãîì (ïàðëàìåíòîì).

Ó 1849 ð. ó Ïðóññії áóëî ïðèéíÿòî íîâèé âèáîð÷èé çàêîí, ùî ïîäіëèâ
âèáîðöіâ íà òðè êëàñè çà ðîçìіðàìè ñïëà÷óâàíèõ íèìè ïîäàòêіâ. Êîæ-
íèé êëàñ îáèðàâ ðіâíå ÷èñëî âèáîðùèêіâ, ÿêі, ó ñâîþ ÷åðãó, îáèðàëè
äåïóòàòіâ äî íèæíüîї ïàëàòè ïàðëàìåíòó. ×åðåç ðіê, 31 ñі÷íÿ 1850 ð.,
öåé çàêîí óâіéøîâ äî íîâîї «äàðîâàíîї» êîðîëåì êîíñòèòóöії (çàìіíèëà
êîíñòèòóöіþ 1848 ð.).

Òèì ÷àñîì ó áåðåçíі 1849 ð. äіþ÷èé íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ Ôðàíê-
ôóðòñüêèé ïàðëàìåíò óõâàëèâ іìïåðñüêó êîíñòèòóöіþ. Âîíà ïåðåäáà÷à-
ëà âñòàíîâëåííÿ â Íіìå÷÷èíі ñïàäêîâîї іìïåðàòîðñüêîї âëàäè і ñòâîðåí-
íÿ äâîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó. Îñîáëèâå ìіñöå â äîêóìåíòі ïîñіäàëè
«Îñíîâíі ïðàâà íіìåöüêîãî íàðîäó», ÿêі âñòàíîâëþâàëè ðіâíіñòü óñіõ
ïåðåä çàêîíîì, äâîðÿíñòâî ïîçáàâëÿëîñÿ ïðèâіëåїâ і òèòóëіâ. Ñêàñîâóâà-
ëèñÿ òàêîæ óñі «âіäíîñèíè êðіïîñíèöòâà», õî÷à âіä ïîçåìåëüíèõ ïîâèí-
íîñòåé ñåëÿíè ìàëè âіäêóïîâóâàòèñÿ ñàìîñòіéíî.

   Конституція Пруссії. 31 січня 1850 р.
Про права пруссів:
Усі прусси рівні перед законом. Станові переваги зни-

щуються. Громадські посади доступні всім, здатним посісти їх, за умов, зазна-
чених у законі. Гарантується особиста свобода. Закон встановлює умови і фор-
ми, за яких допускається обмеження її, затримання особи.
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Власність недоторканна.
Кожен з пруссів має право вільно висловлюватись, писати, друкувати і зобра-

жувати. Цензура не може бути введена: кожне інше обмеження свободи преси
можливе тільки в законодавчому порядку.
Про короля:
Особа короля є недоторканною. Виконавча влада належить тільки королю,

він призначає і відкликає міністрів, оприлюднює закони і видає розпорядження,
необхідні для їх виконання. Король має право оголошувати війну, укладати мир
і підписувати договори з іноземними урядами. 
Про палати:
Законодавча влада здійснюється спільно королем і обома палатами. Згода

короля і обох палат необхідна для кожного закону. Право законодавчої ініціа-
тиви належить королю і кожній з двох палат.

1. Які статті були внесені до конституції під впливом революційних подій 1848–
1849   рр., а які були вигідні королю?
2. Порівняйте конституції Франції та Пруссії. Яка з них, на ваш погляд, краще захи-
щає права простих людей? 

Ôðàíêôóðòñüêèé ïàðëàìåíò çàïðîïîíóâàâ іìïåðàòîðñüêó êîðîíó
ïðóññüêîìó êîðîëþ. Àëå òîé ðіøó÷å âіäìîâèâñÿ ïðèéíÿòè її ç ðóê âëàñ-
íèõ ïіääàíèõ. Ó ñâîþ ÷åðãó, ìîíàðõè íіìåöüêèõ äåðæàâ çàÿâèëè, ùî
âіäìîâëÿþòüñÿ âèçíàòè âëàäó ñòâîðþâàíèõ íà îñíîâі êîíñòèòóöії öåí-
òðàëüíèõ îðãàíіâ.

Ðåñïóáëіêàíöі і äåìîêðàòè çðîáèëè ñïðîáó çàõèñòèòè êîíñòèòóöіþ.
Ïðîòå ïîâñòàííÿ, ïіäíÿòі íà її çàõèñò ó Ñàêñîíії, Ðåéíñüêіé îáëàñòі,
Áàäåíі і Ïôàëüöі, áóëè ïðèäóøåíі çà äîïîìîãîþ ïðóññüêîї àðìії.

Ðåâîëþöіÿ â Íіìå÷÷èíі çàçíàëà ïîðàçêè і íå âèêîíàëà ñâîãî îñíîâíîãî
çàâäàííÿ – íàöіîíàëüíîãî îá’єäíàííÿ êðàїíè. Ïðîòå áàãàòî ïåðåæèòêіâ
ôåîäàëіçìó çíèùèëè, à â Ïðóññії òà іíøèõ íіìåöüêèõ äåðæàâàõ äіÿëè
êîíñòèòóöії, ùî çàáåçïå÷óâàëè íàñåëåííþ îñíîâíі ãðîìàäÿíñüêі ïðàâà і
ñâîáîäè.

Îñîáëèâîñòі ðåâîëþöії â Іòàëії. Ðèìñüêà ðåñïóáëіêà.  Äî ñåðåäèíè
ÕIÕ ñò. çíà÷íà ÷àñòèíà Іòàëії (Ëîìáàðäіÿ, Âåíåöіàíñüêà îáëàñòü) ïåðå-
áóâàëà ïіä àâñòðіéñüêèì ïàíóâàííÿì. Ó Ïàðìі, Ìîäåíі é Òîñêàíі ïðàâèëè
ðîäè÷і àâñòðіéñüêèõ Ãàáñáóðãіâ. Ó Ðèìñüêіé îáëàñòі çáåðіãàëàñÿ ñâіò-
ñüêà âëàäà ïàïè, ÿêèé âèñòóïàâ ñóïðîòèâíèêîì íàöіîíàëüíîãî îá’єä-
íàííÿ êðàїíè і áóðæóàçíèõ ïåðåòâîðåíü. Íåàïîëіòàíñüêå êîðîëіâñòâî
(Êîðîëіâñòâî Îáîõ Ñèöèëіé) ïåðåáóâàëî ïіä âëàäîþ äèíàñòії Áóðáîíіâ і 
áóëî îäíієþ ç íàéâіäñòàëіøèõ îáëàñòåé Іòàëії, äå ùå öіëêîì ïàíóâàëè
ôåîäàëüíі âіäíîñèíè. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì êðàїíè çàëèøàëîñÿ çäîáóòòÿ
íåçàëåæíîñòі і ïîëіòè÷íå îá’єäíàííÿ äåðæàâè òà çíèùåííÿ àáñîëþòèç-
ìó é ôåîäàëüíèõ ïîðÿäêіâ.

Êðèçà, ùî íàðîñòàëà â іòàëіéñüêèõ äåðæàâàõ, ïåðåðîñëà â 1848 ð. ó
áóðõëèâі ðåâîëþöіéíі ïîòðÿñіííÿ. Âèñòóïè ñåëÿí і ìіñüêîї áіäíîòè ïîєä-
íàëèñÿ ç ðóõîì ëіáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷íèõ ñèë çà ãðîìàäÿíñüêі ïðàâà і
ñêëèêàííÿ ïàðëàìåíòñüêèõ óñòàíîâ. Ìèìîâîëі äî áîðîòüáè çà íàöіî-
íàëüíå çâіëüíåííÿ êðàїíè ïðèєäíàëèñÿ é ìîíàðõè іòàëіéñüêèõ äåðæàâ.

4.
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2
Ðåâîëþöіÿ ðîçïî÷àëàñÿ ç íàðîäíîãî ïîâñòàííÿ íà Ñèöèëії ó ñі÷íі

1848 ð. òà ïîøèðèëàñÿ íà ïіâäåííó ÷àñòèíó Іòàëії. Íåàïîëіòàíñüêèé
êîðîëü Ôåðäіíàíä II áóâ çìóøåíèé «äàðóâàòè» êðàїíі êîíñòèòóöіþ, âіä-
ïîâіäíî äî ÿêîї çàñíîâóâàâñÿ äâîïàëàòíèé ïàðëàìåíò і âèçíàâàëàñÿ
îáìåæåíà àâòîíîìіÿ Ñèöèëії.

Чому революційні події в Італії розпочалися саме в Сицилії?

Çìіíè â Íåàïîëіòàíñüêîìó êîðîëіâñòâі ñêîëèõíóëè ëіáåðàëüíі і äåìîêðà-
òè÷íі ñèëè Ïіâíі÷íîї òà Öåíòðàëüíîї Іòàëії. Óñþäè ïðîõîäèëè äåìîíñòðà-
öії, ëóíàëè çàêëèêè äî áîðîòüáè çà íåçàëåæíіñòü, âèìîãè êîíñòèòóöіé і 
ãðîìàäÿíñüêèõ ñâîáîä. Ó ðåçóëüòàòі â ëþòîìó–áåðåçíі 1848 ð. êîíñòèòóöії
áóëî «äàðîâàíî» Ï’єìîíòó, Òîñêàíі òà Ïàïñüêіé îáëàñòі.

Çâіñòêà ïðî ðåâîëþöіþ ó Âіäíі âèêëèêàëà ìîãóòíі àíòèàâñòðіéñüêі
âèñòóïè ó Âåíåöіàíñüêіé îáëàñòі é Ëîìáàðäії. Ó Âåíåöії áóëî ïðîãîëîøåíî
ðåñïóáëіêó і ñòâîðåíî Òèì÷àñîâèé óðÿä. Ñêèíóâ àâñòðіéñüêå ÿðìî é Ìіëàí.
Іìïåðàòîðñüêі âіéñüêà áóëî âèãíàíî ç Ïàðìè é Ìîäåíè.

Óñïіõè àíòèàâñòðіéñüêîãî ðóõó ñêîëèõíóëè âñþ êðàїíó. Íà áàòüêіâùèíó
ç åìіãðàöії ïîâåðíóâñÿ ïîëóì’ÿíèé áîðåöü çà íåçàëåæíіñòü Іòàëії Äæó-
çåïïå Ãàðіáàëüäі. Óðîäæåíåöü Íіööè, ìîðÿê çà ôàõîì, âіí ç ìîëîäèõ
ðîêіâ çàëó÷èâñÿ äî ðåâîëþöіéíîї äіÿëüíîñòі. Ïіñëÿ íåâäàëîї ñïðîáè
ðåñïóáëіêàíñüêîãî ïîâñòàííÿ â Ãåíóї Ãàðіáàëüäі çìóøåíèé áóâ çàëèøèòè
êðàїíó і ïîíàä äåñÿòü ðîêіâ áîðîâñÿ çà íåçàëåæíіñòü і ñâîáîäó â Ïіâäåííіé
Àìåðèöі. Âіí âèÿâèâ ñåáå òàëàíîâèòèì ïîëêîâîäöåì, ëþäèíîþ âåëè÷åçíîї
ìóæíîñòі і çãîäîì âіäіãðàâ çíà÷íó ðîëü â îá’єäíàííі Іòàëії.

Íà õâèëі ïàòðіîòè÷íîãî ïіäíåñåííÿ êîðîëü Ï’єìîíòó Êàðë Àëüáåðò
îãîëîñèâ Àâñòðії âіéíó ïіä ãàñëîì íàöіîíàëüíîãî îá’єäíàííÿ êðàїíè. Äî
íüîãî ïðèєäíàëèñÿ âіéñüêîâі ñèëè Ïàïñüêîї îáëàñòі, Òîñêàíè, Íåàïîëі-

òàíñüêîãî êîðîëіâñòâà. Ïîìіòíó ðîëü ó
âіéíі âіäіãðàëè ÷èñëåííі çàãîíè äîáðîâîëü-
öіâ, ó òîìó ÷èñëі «÷åðâîíîñîðî÷å÷íèêè»
Ãàðіáàëüäі. Îäíàê ïåðøó âіéíó çà íåçà-
ëåæíіñòü Іòàëії ñïіòêàëà íåâäà÷à. Ñêîðèñ-
òàâøèñü íåðіøó÷іñòþ іòàëіéñüêîї êîàëіöії,
àâñòðіéöі çàâäàëè Ï’єìîíòó ñåðéîçíîї
ïîðàçêè, çìóñèâøè Êàðëà Àëüáåðòà ïіäïè-
ñàòè ïðèíèçëèâå ïåðåìèð’ÿ.

Ïîðàçêà ó âіéíі ç Àâñòðієþ âèêëèêàëà â
êðàїíі íîâå ïіäíåñåííÿ ðåâîëþöіéíîãî
ðóõó. Îñîáëèâî àêòèâíî ðîçâèâàëèñÿ ïîäії
â Ðèìі, äå íà ïî÷àòêó 1849 ð. ñïàëàõíóëî
íàðîäíå ïîâñòàííÿ. Ïàïà Ïіé IX óòіê ç
ìіñòà і çíàéøîâ ïðèòóëîê ó Íåàïîëіòàí-
ñüêîìó êîðîëіâñòâі. Ïіä âïëèâîì äåìîêðà-
òіâ ó Ðèìі âіäáóëèñÿ âèáîðè äî Óñòàíîâ÷èõ
çáîðіâ. Íà ïåðøîìó æ їõ çàñіäàííі äåïóòà-
òè ïðèéíÿëè çàêîí ïðî ïîçáàâëåííÿ ïàïèÄæóçåïïå Ãàðіáàëüäі
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ðèìñüêîãî ñâіòñüêîї âëàäè і ïðîãîëîñóâàëè çà óòâîðåííÿ Ðèìñüêîї ðåñ-
ïóáëіêè. Ïî÷àëè ïðîâîäèòèñÿ äåìîêðàòè÷íі ðåôîðìè: íàöіîíàëіçîâàíî
ìàéíî êàòîëèöüêèõ ìîíàñòèðіâ, âіäîêðåìëåíî øêîëó âіä öåðêâè, çàïðî-
âàäæåíî ïðîãðåñèâíèé ïðèáóòêîâèé ïîäàòîê òîùî. 

Ó áåðåçíі 1849 ð. ï’єìîíòñüêі âіéñüêà ïîíîâèëè âîєííі äії ïðîòè
Àâñòðії, àëå âäðóãå çàçíàëè ïîðàçêè. Ðåçóëüòàòè âіéíè ñòàëè òðàãåäієþ
äëÿ áàãàòüîõ îáëàñòåé Іòàëії. Àâñòðіéñüêі âëàñòі çíîâó îêóïóâàëè Òîñêàíó
òà іíøі äðіáíі іòàëіéñüêі äåðæàâè. Ó òðàâíі Êîðîëіâñòâî Îáîõ Ñèöèëіé
(Íåàïîëіòàíñüêå) áóëî ïіäïîðÿäêîâàíå âëàäі іñïàíñüêèõ Áóðáîíіâ, à â
ëèïíі 1849 ð. îá’єäíàíèìè çáðîéíèìè ñèëàìè Àâñòðії, Ôðàíöії, Іñïàíії
òà Íåàïîëÿ áóëî ðîçãðîìëåíî Ðèìñüêó ðåñïóáëіêó.

Íàéäîâøå òðèìàëèñÿ ðåñïóáëіêàíöі ó Âåíåöії. Ëèøå â ñåðïíі 1849 ð.
æèòåëі ìіñòà, ùî çàëèøèëèñÿ æèâèìè, ñêëàëè çáðîþ. Àâñòðіéñüêà іìïåðіÿ
ïîâåðíóëà ñîáі Ëîìáàðäіþ, Âåíåöіàíñüêó îáëàñòü, âіäíîâèëà ñâіé âïëèâ
ó Òîñêàíі òà íà ïіâíî÷і Ïàïñüêîї îáëàñòі.

Ðåâîëþöіÿ â Іòàëії çàçíàëà ïîðàçêè, òàê і íå ðîçâ’ÿçàâøè çàâäàíü, ùî
ñòîÿëè ïåðåä íåþ. ×åðåç ðîçäðîáëåíіñòü êðàїíè âèñòóïè â ðіçíèõ ÷àñòè-
íàõ Іòàëії âіäáóâàëèñÿ íå îäíî÷àñíî, ùî ïîëåãøèëî ðåàêöії ïðèäóøåííÿ
îñåðåäêіâ ðåâîëþöіéíîї áîðîòüáè. Îäíàê ïîäії 1848–1849 ðð. іñòîòíî ðîç-
õèòàëè  ôåîäàëüíі ïіäâàëèíè é àáñîëþòèñòñüêі ðåæèìè, ñòàëè ïîøòîâõîì
äî íàñòóïíîãî ðîçâèòêó íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî é îá’єäíàâ÷îãî ðóõó.

Порівняйте причини, хід і результати революцій у Німеччині та Італії. Що в них було
спільного, а що – відмінного?

Ðåâîëþöіÿ â Àâñòðіéñüêіé іìïåðії. Áîðîòüáà çà íåçàëåæíіñòü óãîð-
ñüêîãî íàðîäó. Àâñòðіéñüêà іìïåðіÿ, ìîíàðõіÿ Ãàáñáóðãіâ áóëà áàãàòî-
íàöіîíàëüíîþ äåðæàâîþ. Òîìó îñíîâíèì çàâäàííÿì ðåâîëþöії, ùî
íàçðіâàëà â êðàїíі, ïîðÿä іç çíèùåííÿì çàëèøêіâ ôåîäàëіçìó, áóëî
ïîâàëåííÿ ìîíàðõії é óòâîðåííÿ íà ðóїíàõ іìïåðії íåçàëåæíèõ íàöіî-
íàëüíèõ äåðæàâ.

Ïîøòîâõîì äî ðåâîëþöії â Àâñòðії ñòàëè çâіñòêè ïðî ïîâàëåííÿ Ëèï-
íåâîї ìîíàðõії ó Ôðàíöії. Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ 1848 ð. ëіáåðàëüíà áóðæó-
àçіÿ âіäêðèòî çàæàäàëà ñêëèêàííÿ çàãàëüíîàâñòðіéñüêîãî ïàðëàìåíòó,
âіäñòàâêè íåíàâèñíîãî êàíöëåðà Ìåòòåðíіõà, ñêàñóâàííÿ öåíçóðè і ïðî-
âåäåííÿ ðåôîðì. Ðåâîëþöіÿ â Àâñòðії ðîçïî÷àëàñÿ ç äåìîíñòðàöіé і ñòè-
õіéíèõ ìіòèíãіâ âіäåíñüêîї áіäíîòè, ñòóäåíòіâ і áþðãåðіâ. Òèñÿ÷і ãîðîäÿí
âèìàãàëè íåãàéíîї âіäñòàâêè óðÿäó і çàïðîâàäæåííÿ êîíñòèòóöії. Íà
âóëèöÿõ ñòîëèöі ïî÷àëèñÿ çіòêíåííÿ äåìîíñòðàíòіâ ç âіéñüêàìè, äî
âå÷îðà â ìіñòі ïîáóäóâàëè áàðèêàäè. Íàëÿêàíèé іìïåðàòîð áóâ çìóøå-
íèé âіäïðàâèòè ó âіäñòàâêó Ìåòòåðíіõà òà ïîîáіöÿòè äàðóâàòè ïіääàíèì
êîíñòèòóöіþ і ñêëèêàòè ïàðëàìåíò. Äî ñêëàäó ðåîðãàíіçîâàíîãî óðÿäó
ââіéøëè àâñòðіéñüêі ëіáåðàëè.

Чому першою вимогою повсталих у більшості країн було прийняття конституції? Що
конституція давала народу?

5.
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Ëіáåðàëüíà áóðæóàçіÿ, ââàæàþ÷è, ùî ìåòó ðåâîëþöії âæå äîñÿãíóòî,

ñòàëà çàêëèêàòè äî ïðèïèíåííÿ áîðîòüáè і çáåðåæåííÿ «çàêîííîñòі é
ïîðÿäêó». Àëå ìіñüêі íèçè ïðîäîâæóâàëè âèñòóïè, âèìàãàþ÷è çàáåçïå-
÷åííÿ ïðàâà íà ïðàöþ, çáіëüøåííÿ çàðîáіòíîї ïëàòè і âñòàíîâëåííÿ 
10-ãîäèííîãî ðîáî÷îãî äíÿ. Ó êðàїíі øèðèâñÿ ñåëÿíñüêèé ðóõ çà ñêàñóâàííÿ
âèêóïíèõ ïëàòåæіâ ïîìіùèêàì.

Äî òðàâíÿ 1848 ð. óðÿä ïіäãîòóâàâ ïðîåêò êîíñòèòóöії, çà ÿêèì ïåðåä-
áà÷àëîñÿ ñòâîðåííÿ â Àâñòðії äâîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó. Îäíàê âèáîð÷å
ïðàâî îáìåæóâàëîñÿ âèñîêèì ìàéíîâèì öåíçîì, à іìïåðàòîð ìіã íàêëàäàòè
âåòî íà âñі óõâàëè ðåéõñòàãó (ïàðëàìåíòó).

Àâñòðіéñüêèé ðåéõñòàã ðîçïî÷àâ ðîáîòó â ëèïíі 1848 ð. Õî÷à â éîãî
ñêëàäі áóëî äîñèòü áàãàòî ñëîâ’ÿíñüêèõ äåïóòàòіâ, ó òîìó ÷èñëі òàêèõ,
ùî ïðåäñòàâëÿëè іíòåðåñè ñåëÿíñòâà, çàñіäàííÿìè êåðóâàëè àâñòðіéñüêі
ëіáåðàëè. Öÿ îáñòàâèíà ïîçíà÷èëàñÿ íà ïðèéíÿòèõ ïàðëàìåíòîì ðіøåí-
íÿõ. Ðåéõñòàã ïðèéíÿâ çàêîí ïðî ñêàñóâàííÿ êðіïîñíèöüêèõ âіäíîñèí,
àëå áåçîïëàòíî ñêàñîâóâàëàñÿ ëèøå íåçíà÷íà ÷àñòèíà ïîâèí íîñòåé.
Îáðîê і ïàíùèíà ïіäëÿãàëè âèêóïó.

Ðåâîëþöіÿ â Àâñòðії ñóïðîâîäæóâàëàñÿ ïîòóæíèì ïіäíåñåííÿì íàöіî-
íàëüíî-âèçâîëüíîї áîðîòüáè íàðîäіâ іìïåðії. Òàê, ó ×åõії ùå â áåðåçíі 1848 ð.
ðîçãîðíóâñÿ ìàñîâèé ðóõ ïðîòè àâñòðіéñüêîãî ãíіòó. Ó Ïðàçі áóëî ñòâîðåíî
Íàöіîíàëüíèé êîìіòåò, ùî ôàêòè÷íî ñòàâ ÷åñüêèì óðÿäîì. Âàæëèâîþ
ïîäієþ â ãðîìàäñüêîìó æèòòі êðàїíè ñòàâ ñêëèêàíèé ó Ïðàçі Ç’їçä
ïðåäñòàâíèêіâ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ іìïåðії, ó ðîáîòі ÿêîãî âçÿëè ó÷àñòü
340 äåëåãàòіâ. Ó òðàâíі 1848 ð. Ïðàãó çàïîëîíèëè àâñòðіéñüêі âіéñüêà.
Íàïàä ñîëäàòіâ íà ìèðíó äåìîíñòðàöіþ ãîðîäÿí ñòàâ ïðè÷èíîþ ïîâñòàííÿ,
æîðñòîêî ïðèäóøåíîãî àâñòðіéöÿìè 17 ÷åðâíÿ.

Ó æîâòíі 1848 ð. òàêà æ äîëÿ ñïіòêàëà і ñïðîáó ðåâîëþöії ó Âіäíі.
Ïîâñòàëó ñòîëèöþ îòî÷èëè óðÿäîâі âіéñüêà, і 1 ëèñòîïàäà ïіñëÿ çàïåêëîãî
øòóðìó ìіñòî áóëî çàõîïëåíî.

Ïіñëÿ ðîçïðàâè íàä ïîâñòàëèìè іìïåðàòîð Ôåðäіíàíä І çðіêñÿ ïðåñòîëó
íà êîðèñòü 18-ðі÷íîãî íåáîæà Ôðàíöà-Éîñèôà. Íîâèé іìïåðàòîð íå áóâ

çâ’ÿçàíèé îáіöÿíêàìè ñâîãî ïîïåðåä íèêà і
ðîçïî÷àâ ïðàâëіííÿ ç ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó
і ïðèäóøåííÿ ðåâîëþöії â Óãîðùèíі. Ó áå -
ðåçí і 1849 ð. Ôðàíö-Éîñèô «äàðóâàâ» Àâñòðії
íîâó êîíñòèòóöіþ, àëå ÷åðåç äâà ðîêè її
òàêîæ áóëî ñêàñîâàíî.

Îñîáëèâî ÿñêðàâî ïðàãíåííÿ äî íàöіî-
íàëüíîї íåçàëåæíîñòі і ñâîáîäè âèÿâèëîñÿ
â Óãîðùèíі. Ùå â áåðåçíі 1849 ð. íà çàêëèê
ãðóïè ðàäèêàëüíîї ìîëîäі íà ÷îëі ç òàëà-
íîâèòèì ïîåòîì Øàíäîðîì Ïåòåôі â Ïåøòі
ïî÷àëèñÿ äåìîíñòðàöії ðîáіòíèêіâ, ðåìіñ-
íèêіâ і ñòóäåíòіâ. 17 áåðåçíÿ áóëî ñôîðìî-
âàíî ïåðøèé âіäïîâіäàëüíèé ïåðåä ïàðëà-
ìåíòîì óðÿä Óãîðùèíè. Éîãî î÷îëèâ îäèí
ç ëіäåðіâ ëіáåðàëüíîї îïîçèöії ãðàô Áàòіàíі,
à ïîñò ìіíіñòðà ôіíàíñіâ çàéíÿâ âèçíà÷ íèéÔðàíö-Éîñèô
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äіÿ÷ óãîðñüêîãî âèçâîëüíîãî ðóõó Ëàéîø
Êîøóò.

Íàâåñíі 1848 ð. óãîðñüêèé ñåéì (ïàðëà-
ìåíò) ïðèéíÿâ ðÿä çàêîíіâ, ñïðÿìîâàíèõ
íà áóðæóàçíå ïåðåòâîðåííÿ êðàїíè: ïðî
ôіíàíñîâó і âіéñüêîâó ñàìîñòіéíіñòü êîðî-
ëіâñòâà, ïðî ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâèõ ïðèâі-
ëåїâ äâîðÿíñòâà, ïðî çíèùåííÿ êðіïîñíèöòâà
і ïàíùèíè çà âèêóï. Îäíàê çàïðîâàäæåíèé
çà íîâèì âèáîð÷èì çàêîíîì âèñîêèé ìàéíî-
âèé öåíç ïîçáàâëÿâ ïðàâà ãîëîñó ðîáіòíè-
êіâ, áіëüøіñòü ñåëÿí і äðіáíèõ ðåìіñíèêіâ.
Íå äіñòàëè ðіâíèõ ïðàâ òàêîæ ñëîâ’ÿíè і
ðóìóíè, ÿêі ïðîæèâàëè íà òåðèòîðії Óãîð-
ùèíè. Âіäñòîþþ÷è ñâîþ íåçàëåæíіñòü,
óãîðñüêі ðåâîëþöіîíåðè âіäìîâëÿëè â íіé
іíøèì íàðîäàì. Öèì çãîäîì ñêîðèñòàëàñÿ
àâñòðіéñüêà âëàäà, íàìàãàþ÷èñü ïðèäóøèòè
ðåâîëþöіþ â Óãîðùèíі ðóêàìè õîðâàòіâ,
ñëîâàêіâ і ðóìóíіâ. 

Висловіть припущення, чому угорські революціонери відмовляли іншим народам у
рівноправ’ї. 

Êîíòððåâîëþöіéíèé âèñòóï ïðîòè Óãîðùèíè ðîçïî÷àâñÿ ó âåðåñíі
1848 ð. ç âòîðãíåííÿ íà її òåðèòîðіþ âіéñüê õîðâàòñüêîãî áàíà (ãóáåðíà-
òîðà) Єëà÷è÷à. Îðãàíіçàöіþ îïîðó âçÿâ íà ñåáå Êîìіòåò îáîðîíè íà ÷îëі 
ç Êîøóòîì. Ñòâîðåíà çà êîðîòêèé òåðìіí óãîðñüêà àðìіÿ çóïèíèëà ïðî-
ñóâàííÿ õîðâàòіâ, à ïîòіì âіäêèíóëà їõ äî êîðäîíіâ Àâñòðії. Íàâåñíі
1849 ð. óãîðöі çàâäàëè êіëüêà íèùіâíèõ óäàðіâ іìïåðàòîðñüêèì âіé-
ñüêàì, à 14 êâіòíÿ âіäáóëîñÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîї Óãîðñüêîї ðåñ-
ïóáëіêè.

 Øàíäîð Ïåòåôі. 
Êàðòèíà 
Ø. Îðëàéí-Ïåòðè÷à

Ïàì’ÿòíèê Ëàéîøó
Êîøóòó

×îìó, íà âàøó äóìêó,
ñêóëüïòîð âèðіøèâ 
çîáðàçèòè ñâîãî ãåðîÿ
ñàìå òàê?
Àðãóìåíòóéòå.
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Ñòàíîâèùå àâñòðіéñüêîї іìïåðії ñòàâàëî êàòàñòðîôі÷íèì. Ôðàíö-

Éîñèô áóâ çìóøåíèé çâåðíóòèñÿ ïî äîïîìîãó äî Ìèêîëè I. Ç Ðîñії â
Óãîðùèíó ÷åðåç Ãàëè÷èíó ðóøèëà âåëèêà àðìіÿ ïіä êîìàíäóâàííÿì
ôåëüäìàðøàëà І. Ïàñêåâè÷à. 

Îòî÷åíі ç óñіõ áîêіâ, óãîðöі ïðîäîâæóâàëè ìóæíüî áîðîòèñÿ, àëå ñèëè
áóëè íåðіâíі. Ó ñåðïíі 1849 ð. óãîðñüêà àðìіÿ êàïіòóëþâàëà ïîáëèçó 
ìіñòå÷êà Âіëàãîø. Êîìàíäóâà÷і ïîâñòàíöіâ áóëè ñòðà÷åíі àâñòðіéñüêîþ
âëàäîþ, áàãàòî ó÷àñíèêіâ ðåâîëþöії çàçíàëè ðåïðåñіé. Ïî ìіñòàõ і ñåëàõ
Óãîðùèíè äîâãèé ÷àñ ëþòóâàëè êàðàëüíі çàãîíè.

Ðåâîëþöіÿ â Àâñòðіéñüêіé іìïåðії çàêіí÷èëàñÿ ïîðàçêîþ. Ïðîòå âîíà
ñïðèÿëà ëіêâіäàöії êðіïîñíèöòâà, ôîðìóâàííþ ïàðëàìåíòñüêèõ ñòðóê-
òóð, îáìåæåííþ âñåâëàääÿ àáñîëþòèçìó. Îäíèì ç íàñëіäêіâ ðåâîëþöії
áóëî ïåðåòâîðåííÿ Àâñòðіéñüêîї іìïåðії â 1867 ð. íà äâîєäèíó äåðæàâó   –
Àâñòðî-Óãîðñüêó ìîíàðõіþ, ó ÿêіé óãîðöі çäîáóëè ðіâíі ç àâñòðіéöÿìè
ïðàâà.

1.  Ïðîàíàëіçóéòå ïðè÷èíè ðåâîëþöії òà ïðîãîëîøåííÿ Äðóãîї ðåñïóáëіêè
ó Ôðàíöії.

2. Ñõàðàêòåðèçóéòå ðåæèì Äðóãîї іìïåðії ó Ôðàíöії.
3. ×îìó, íà âàø ïîãëÿä, Ðîñіþ ïіñëÿ ðåâîëþöіé 1848–1849 ðð. íàçèâàëè «æàí-

äàðìîì Єâðîïè»?
4. ßêå ãîëîâíå ïèòàííÿ ïіä ÷àñ ðåâîëþöіé ñòîÿëî íà ïîðÿäêó äåííîìó â Íіìå÷-

÷èíі òà Іòàëії, à ÿêå – â Àâñòðіéñüêіé іìïåðії?

1. Íà êàðòі ðîçãëÿíüòå ïåðåáіã ðåâîëþöіéíèõ ïîäіé ó Єâðîïі. Íà êîíòóðíіé
êàðòі ïîçíà÷òå îñíîâíі öåíòðè ðåâîëþöіéíîї áîðîòüáè ó Ôðàíöії, íіìåöüêèõ
òà іòàëіéñüêèõ  äåðæàâàõ, Àâñòðіéñüêіé іìïåðії.

2. Ó çîøèòàõ çàïîâíіòü òàáëèöþ «Ðåâîëþöіéíі ïîäії 1848 ð. ó Ôðàíöії».

Äàòà Ïîäіÿ Ó÷àñíèêè Íàñëіäêè

1. Âèêîðèñòàâøè äîäàòêîâі äæåðåëà, ñêëàäіòü іñòîðè÷íèé ïîðòðåò Ëàéîøà
Êîøóòà, ÿêîãî óãîðñüêèé íàðîä ââàæàє ñâîїì íàöіîíàëüíèì ãåðîєì.

2.  Îáãîâîðіòü ó ãðóïі, ÷îìó ðåâîëþöії 1848–1849 ðð. іñòîðèêè íàçèâàþòü «Âåñ-
íîþ íàðîäіâ».

31 січня 1850 р. – прийняття конституції Пруссії.
25 лютого 1848 р. – Францію вдруге проголошено респуб-
лікою.
14 квітня 1849 р. – проголошення незалежної Угорської 
республіки.
2 грудня 1852 р. – встановлення Другої імперії у Франції.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ
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 Îá’ºäíàííÿ Í³ìå÷÷èíè

Ïðèãàäàéòå, ç ÿêèõ äåðæàâ ñêëàäàëàñÿ Íіìå÷÷èíà â ñå-
ðåäèíі ÕІÕ ñò., ÿêі ç íèõ ïðåòåíäóâàëè íà ïåðøіñòü ó
ïðîöåñі îá’єäíàííÿ êðàїíè.

Åêîíîìі÷íå ïіäíåñåííÿ êðàїíè. Ïіñëÿ ïðèäóøåííÿ ðåâîëþöії ïîëі-
òè÷íà ðåàêöіÿ ïîøèðèëàñÿ ïî âñіé Íіìå÷÷èíі. Ó Ïðóññії çàïàíóâàâ
ðåæèì ïîëіöåéñüêîї ñâàâîëі. Äåìîêðàòè÷íі і ëіáåðàëüíі ãàçåòè áóëè 
çàáîðîíåíі, ïîëіòè÷íі êëóáè і òîâàðèñòâà çàêðèòі. Àëå öіëêîâèòå ïîâåð-
íåííÿ äî ìèíóëî ãî áóëî âæå íåìîæëèâå. Ó áіëüøîñòі íіìåöüêèõ äåðæàâ
çáåðåãëèñÿ êîíñòèòóöії і äіÿëè ïàðëàìåíòè.

Êîíòððåâîëþöіÿ, ÿêà ïîêëàëà êðàé ïîëіòè÷íèì äîìàãàííÿì íіìåöü-
êîї áóðæóàçії, àæ íіÿê íå ïåðåøêîäæàëà їõíіé ïіäïðèєìíèöüêіé äіÿëü-
íîñòі. Ó 50–60-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. â Íіìå÷÷èíі çàâåðøèâñÿ ïðîìèñëîâèé
ïåðåâîðîò, êðàїíà ïîñіëà òðåòє ìіñöå ñåðåä ïðîâіäíèõ іíäóñòðіàëüíèõ
äåðæàâ ñâіòó. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ øâèäêîї іíäóñòðіàëіçàöії Íіìå÷÷èíè
áóëî óñóíåííÿ ôåîäàëüíèõ ïîðÿäêіâ ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. Âàæëèâó
ðîëü ó ïðîìèñëîâîìó ðîçâèòêó âіäіãðàëî òàêîæ ïîäîëàííÿ åêîíîìі÷íîї
ðîçäðîáëåíîñòі êðàїíè. Ñòâîðåíèé ó 1834 ð. Ïðóññієþ Ìèòíèé ñîþç ÷åðåç 
20 ðîêіâ îõîïëþâàâ ìàéæå âñі çåìëі Íіìå÷÷èíè, çà âèíÿòêîì Àâñòðії òà
її ñîþçíèêіâ.

Яким чином звільнення селян від феодальної залежності сприяло економічному
зростанню?

Îñíîâó ïðîìèñëîâîãî çðîñòàííÿ ñòàíî-
âèâ øâèäêèé ðîçâèòîê ìàøèíîáóäóâàííÿ.
Çàâäÿêè çàñòîñóâàííþ ìàøèííîї òåõíіêè
ìàíóôàêòóðè ïîñòóïèëèñÿ ìіñöåì ôàáðè-
êàì, âåëèêі ïіäïðèєìñòâà âèòіñíÿëè äðіá-
íі. Çðîñòàëî ÷èñëî àêöіîíåðíèõ òîâàðèñòâ.
Ñòðіìêî ðîçøèðþâàëàñÿ ìåðåæà çàëіçíèöü,
çìіöíþâàâñÿ єäèíèé íіìåöüêèé ðèíîê.
Ðåéíñüêî-Âåñòôàëüñüêà îáëàñòü, Áåðëіí і
Ñàêñîíіÿ ñòàëè âåëèêèìè ïðîìèñëîâèìè
öåíòðàìè. Іñòîòíî çìіíèëèñÿ ñêëàä і ñòàíî-
âèùå íіìåöüêîї áóðæóàçії. Ñåðåä âåëèêèõ
ïіäïðèєìöіâ âèäіëèëèñÿ ðîäèíè, ÿêі âîëî-
äіëè âåëè÷åçíèìè ñòàòêàìè, – Êðóïïè,
Ñòіííåñè, Øòóììè òà іí.

Ñåðéîçíі çìіíè âіäáóâàëèñÿ òàêîæ ó
ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі Íіìå÷÷èíè. Íà
ïî÷àòîê 60-õ ðîêіâ ÕІÕ ñò. â öіé ãàëóçі
çàïàíóâàëè êàïіòàëіñòè÷íі âіäíîñèíè. Âè -
ñîêі öіíè íà õëіá і îòðèìàíі âіä ñåëÿí

§9

1.

 «Ãàðìàòíèé êîðîëü» 
Àëüôðåä Êðóïï (ó öåíòðі) –
íàéáіëüøèé ïîñòà÷àëüíèê
çáðîї òîãî ÷àñó –
ç äðóæèíîþ і ñèíîì
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âèêóïíі ïëàòåæі ïîëåãøèëè ïðóññüêèì ïîìіùèêàì-þíêåðàì ïåðåõіä äî
ðèíêîâîãî ãîñïîäàðñòâà іç çàñòîñóâàííÿì íàéìàíîї ïðàöі і ìàøèí.
Ïîñòóïîâî âîíè ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà àãðàðíèõ ïіäïðèєìöіâ. Ñåðåä
íіìåöüêèõ ñåëÿí âіäáóâàâñÿ ïðîöåñ ðîçøàðóâàííÿ. Äðіáíі і ñåðåäíі ãîñ-
ïîäàðñòâà äåäàëі áіëüøå çàíåïàäàëè, і ñåëÿíè, ùî ðîçîðèëèñÿ, ñòàâàëè
àáî êàáàëüíèìè îðåíäàðÿìè þíêåðіâ, àáî æ íàéìèòàìè ó ñâîїõ çàìîæíèõ
îäíîñåëü÷àí – ãðîñáàóåðіâ.

Ïîëіòè÷íà ðîçäðîáëåíіñòü êðàїíè çàâàæàëà ïіäïðèєìöÿì, ÿêі íàáèðà-
ëè ñèëó. Äî òîãî æ її äіÿëüíіñòü íà ñâіòîâîìó ðèíêó óñêëàäíþâàëàñÿ
âіäñóòíіñòþ єäèíîї äåðæàâè. Ñòâîðåííÿ íàöіîíàëüíîї äåðæàâè, çäàòíîї
çàõèñòèòè êðàїíó âіä іíîçåìíèõ çàçіõàíü, ñòàâàëî íàãàëüíîþ ïîòðåáîþ
âñüîãî íіìåöüêîãî ñóñïіëüñòâà.

Áîðîòüáà Àâñòðії і Ïðóññії çà ãåãåìîíіþ â Íіìå÷÷èíі. Îòòî ôîí
Áіñìàðê. Ç êіíöÿ 50-õ ðîêіâ XIX ñò. ïðîìèñëîâöі і ôіíàíñèñòè Íіìå÷÷è-
íè äåäàëі ÷àñòіøå ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ ïðî äåðæàâíó єäíіñòü. Âîñåíè
1859 ð. âïëèâîâà áóðæóàçіÿ îêðåìèõ ïіâíі÷íîíіìåöüêèõ äåðæàâ óòâîðè-
ëà âëàñíó ïîëіòè÷íó îðãàíіçàöіþ – Íàöіîíàëüíèé ñîþç. Ïðîãðàìà îðãà-
íіçàöії ïåðåäáà÷àëà «ìàëîíіìåöüêèé» øëÿõ îá’єäíàííÿ êðàїíè íà ÷îëі ç
Ïðóññієþ і áåç Àâñòðії. Àëå íà ïіâäåííîìó çàõîäі Íіìå÷÷èíè – ó êàòî-
ëèöüêèõ Áàäåíі, Âþðòåìáåðçі і Áàâàðії – äî öèõ ïëàíіâ ïîñòàâèëèñÿ áåç
åíòóçіàçìó. Íàñåëåííþ öèõ äåðæàâ íå ïîäîáàëèñÿ ÷âàíëèâі ïðóññüêі
÷èíîâíèêè é îôіöåðè, à áóðæóàçіÿ ïîáîþâàëàñÿ ñèëüíіøèõ ïіâíі÷íèõ
êîíêóðåíòіâ. Ïіâäåííîíіìåöüêі äåðæàâè õîòіëè çáåðåãòè ñâîþ íåçàëåæ-
íіñòü і ñïîäіâàëèñÿ íà ïіäòðèìêó Àâñòðії.

Ãîòóþ÷èñü äî çáðîéíîї áîðîòüáè çà îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè, ïðóññüêèé
óðÿä ðîçïî÷àâ âіéñüêîâó ðåôîðìó ç ìåòîþ ðåîðãàíіçàöії і çáіëüøåííÿ 
÷èñåëüíîñòі ðåãóëÿðíîї àðìії. Ïðîòå ëіáåðàëüíà áіëüøіñòü ïðóññüêîãî
ëàíäòàãó âіäìîâèëàñÿ âèäіëèòè íåîáõіäíі êîøòè. Áàãàòî âіéñüêîâèõ
íàïîëÿãàëè íà âïðîâàäæåííі ïðîòè íåïîêіðíîãî ïàðëàìåíòó ðіøó÷èõ
çàõîäіâ, àëå âіäíîâëåííÿ ñàìîäåðæàâíèõ ìåòîäіâ ïðàâëіííÿ áóëî íàäòî
íåáåçïå÷íèì. Íàéäàëåêîãëÿäíіøі êîëà ïðóññüêîãî äâîðÿíñòâà ïðàãíóëè
çàëó÷èòè íà ñâіé áіê îïîçèöіéíó áóðæóàçіþ. Âіäõèëÿþ÷è âèìîãè ëіáå-
ðàëüíèõ ðåôîðì, þíêåðè áóëè ãîòîâі çäіéñíèòè äàâíі ìðії áóðæóàçії ïðî
íàöіîíàëüíå îá’єäíàííÿ êðàїíè. Ïðåäñòàâíèêîì öüîãî íîâîãî êóðñó ñòàâ
âèäàòíèé ïîëіòè÷íèé äіÿ÷ і äèïëîìàò Îòòî ôîí Áіñìàðê (ôîòî íà ñ. 133).
Ñàìå éîìó ó âåðåñíі 1862 ð. êîðîëü Âіëüãåëüì I ïåðåäàâ ïîñàäó ìіíіñòðà-
ïðåçèäåíòà Ïðóññії.

Íà øëÿõó îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè ïіä âåðõîâåíñòâîì Ïðóññії ñòîÿëè
ñåðéîçíі ïåðåøêîäè. Íàñàìïåðåä äîâîäèëîñÿ ðàõóâàòèñÿ ç Àâñòðієþ, ùî
çі çáðîєþ â ðóêàõ áóëà ãîòîâà ïðî òèñòîÿòè ïðóññüêèì äîìàãàííÿì.

Áіñìàðê ñòàâ âòіëþâàòè â æèòòÿ ïîëіòèêó «çàëіçà і êðîâі», òîáòî àãðåñèâ-
íèõ âіéí, âèêîðèñòîâóþ÷è çàñîáè äèïëîìàòії і âіéñüêîâó ñèëó. Ðîçïî÷àëàñÿ
âіéíà ç Äàíієþ çà äâà íіìåöüêі ãåðöîãñòâà    – Øëåçâіã і Ãîëüøòåéí. Õî÷à
âіäíîñèíè ìіæ Ïðóññієþ і Àâñòðієþ áóëè íàïðóæåíèìè, ïðîòè äàíöіâ
âîíè âèñòóïàëè ñïіëüíî. Êîðîòêà, àëå êðîâîïðîëèòíà âіéíà çàêіí÷èëàñÿ
ïîðàçêîþ Äàíії. Çà óìîâàìè ìèðó, óêëàäåíîãî 1864 ð., Øëåçâіã і Ãîëüøòåéí
ïåðåéøëè ïіä ñïіëüíå óïðàâëіííÿ Ïðóññії і Àâñòðії.

2.
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2
Íàñòóïíèì çàâäàííÿì Áіñìàðêà áóëî ðîçãðîìèòè Àâñòðіþ і ïîêëàñòè

êðàé її âïëèâó â Íіìå÷÷èíі. Çà ñêëàäíîãî ïîðÿäêó êåðóâàííÿ çàõîïëå-
íèìè ãåðöîãñòâàìè êîíôëіêò ìіæ Àâñòðієþ і Ïðóññієþ áóâ íåìèíó÷èì.
Áіñìàðê ñâіäîìî ïðîâîêóâàâ çіòêíåííÿ, ðîçðàõîâóþ÷è íà ñèëó ïðóññüêîї
àðìії. Éîìó âäàëîñÿ çàáåçïå÷èòè íåéòðàëіòåò Ðîñії і Ôðàíöії, à â 1866 ð.
óêëàñòè òàєìíèé ñîþç ç Іòàëієþ, ïîîáіöÿâøè їé Âåíåöіàíñüêó îáëàñòü çà
її äîïîìîãó â êîíôëіêòі ïðîòè Àâñòðії.

Íàâåñíі 1866 ð. Áіñìàðê çàæàäàâ âіä Àâñòðії çãîäè íà ðåôîðìóâàííÿ
Íіìåöüêîãî ñîþçó. Íå îòðèìàâøè áàæàíîї âіäïîâіäі, Ïðóññіÿ âèíåñëà íà
ðîçãëÿä ñîþçíîãî ñåéìó ïðîåêò íîâîї êîíñòèòóöії Íіìåöüêîãî ñîþçó,
ÿêèé ïåðåäáà÷àâ âèêëþ÷åííÿ ç íüîãî Àâñòðії. Àëå ñåéì ïіäòðèìàâ îñòàí-
íþ. 14 ÷åðâíÿ 1866 ð. Ïðóññіÿ âèéøëà ç Íіìåöüêîãî ñîþçó, à íàñòóïíîãî
äíÿ ïî÷àëàñÿ àâñòðî-ïðóññüêà âіéíà. Íà áîöі Àâñòðії âèñòóïèëè äåðæà-
âè Ïіâäåííîї і Ñåðåäíüîї Íіìå÷÷èíè.

Ç ïåðøèõ æå äíіâ âіéíè ïåðåâàãà âèÿâèëàñÿ íà áîöі Ïðóññії. 3 ëèïíÿ
1866 ð. àâñòðіéöі çàçíàëè íèùіâíîї ïîðàçêè â áèòâі ïіä Ñàäîâîþ (×åõіÿ),
à òèì ÷àñîì іíøі ïðóññüêі âіéñüêà ðîçãðîìèëè çàãîíè ìàëèõ íіìåöüêèõ
 äåðæàâ – ñîþçíèêіâ Àâñòðії і çàéíÿëè ñòîëèöþ Íіìåöüêîãî ñîþçó
Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі. Àâñòðіéñüêà іìïåðіÿ, ïðîòè ÿêîї ç ïіâäíÿ äіÿëè
іòàëіéöі, çìóøåíà áóëà óêëàñòè ç Ïðóññієþ ìèðíèé äîãîâіð, ïіäïèñàíèé
ó Ïðàçі â ñåðïíі 1866 ð. Çà éîãî óìîâàìè Íіìåöüêèé ñîþç ðîçïóñêàâñÿ,
à Àâñòðіÿ âіäìîâëÿëàñÿ âіä ïðåòåíçіé íà ãåãåìîíіþ â Íіìå÷÷èíі. Ïðóññіÿ
ïðèєäíàëà Øëåçâіã, Ãîëüøòåéí, Ãàííîâåð, Êóðãåññåí, Íàññàó і Ôðàíê-
ôóðò-íà-Ìàéíі. Іòàëіÿ îäåðæàëà îáіöÿíó Âåíåöіàíñüêó îáëàñòü.

Çàâåðøåííÿ îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè. Âіéíà 1866 ð. ñòàëà âèðіøàëü-
íèì êðîêîì íà øëÿõó äîñÿãíåííÿ íàöіîíàëüíîї єäíîñòі. Çàìіñòü ðîçïó-
ùåíîãî Íіìåöüêîãî ñîþçó ïіä êåðіâíèöòâîì Ïðóññії áóëî ñòâîðåíî íîâèé
Ïіâíі÷íîíіìåöüêèé ñîþç, äî ÿêîãî óâіéøëè 22 äåðæàâè, ðîçòàøîâàíі íà
ïіâíі÷ âіä ð. Ìàéí. Âîíè çáåðіãàëè ïîëіòè÷íó àâòîíîìіþ, àëå ïîâèííі
áóëè âèçíàòè ïðóññüêó ãåãåìîíіþ і ÷îðíî-áіëèé ïðàïîð Ãîãåíöîëëåðíіâ
ç äîäàíîþ çíèçó ÷åðâîíîþ ñìóãîþ íà ÷åñòü äàâíüîї Ãàíçè. Êàòîëèöüêі
äåðæàâè Ïіâäåííîї Íіìå÷÷èíè òèì÷àñîâî çáåðåãëè ñâîþ íåçàëåæíіñòü.

Ïðîòå і âîíè áóëè çìóøåíі óêëàñòè ç Ïðóñ-
ñієþ ñîþçíі âіéñüêîâі äîãîâîðè.

Ç óòâîðåííÿì Ïіâíі÷íîíіìåöüêîãî ñîþçó
íàöіîíàëüíå îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè â îñíîâ-
íîìó çàâåðøèëîñÿ. Îñòàííі ïåðåøêîäè íà
øëÿõó äî ñòâîðåííÿ єäèíîї íіìåöüêîї äåðæà-
âè áóëè óñóíóòі âíàñëіäîê ïåðåìîæíîї âіéíè
Ïðóññії òà її ñîþçíèêіâ ïðîòè Ôðàíöії â
1870–1871 ðð. 18 ñі÷íÿ 1871 ð. ó Äçåðêàëüíіé 
çàëі Âåðñàëüñüêîãî ïàëàöó ïðóññüêèé êîðîëü
Âіëüãåëüì I, ÿêèé î÷îëþâàâ Ïіâíі÷íîíіìåöü-
êèé ñîþç, áóâ óðî÷èñòî ïðîãîëîøåíèé
íіìåöüêèì іìïåðàòîðîì. Äî ñêëàäó іìïåðії
óâіéøëè âñі íіìåöüêі äåðæàâè, çà âèíÿòêîì
Àâñòðії.

3.

Іìïåðàòîð Âіëüãåëüì I
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Висловіть припущення, чому саме у Версальському палаці, резиденції французьких
королів, прусського короля Вільгельма I було урочисто проголошено німецьким ім-
ператором.

Óòâîðåííÿ єäèíîї íàöіîíàëüíîї äåðæàâè âіäêðèëî íîâèé ïðîñòіð äëÿ
åêîíîìі÷íîї іíіöіàòèâè íіìåöüêîї áóðæóàçії. Ïîëіòè÷íà ðîçäðîáëåíіñòü
áіëüøå íå ñòðèìóâàëà ðîçâèòîê ãîñïîäàðñòâà і êóëüòóðè Íіìå÷÷èíè.
Ïåðåøêîäè äëÿ ðîçâèòêó íіìåöüêîї íàöії áóëî çíèùåíî. Îäíàê
îá’єäíàííÿ êðàїíè áóëî çäіéñíåíå çîâñіì íå òàê, ÿê öå óÿâëÿëîñÿ ëіáå-
ðàëàì. Çàâäàííÿ îá’єäíàííÿ ðîçâ’ÿçàëîñÿ «çàëіçîì і êðîâ’þ», à õðåùå-
íèì áàòüêîì íîâîї äåðæàâè áóâ Áіñìàðê. Òîìó ç óòâîðåííÿì Íіìåöüêîї
іìïåðії â öåíòðі Єâðîïè âèíèêëà âіéñüêîâî-áþðîêðàòè÷íà, àãðåñèâíî
íàëàøòîâàíà ìîíàðõіÿ, ÿêіé ó ìàéáóòíüîìó íå ðàç ñóäèëîñÿ áóòè äæå-
ðåëîì ïîëіòè÷íèõ êðèç і êðîâîïðîëèòíèõ âîєí íà êîíòèíåíòі.

1. Íàçâіòü ãîëîâíі ïåðåäóìîâè øâèäêîãî åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó Íіìå÷÷èíè â
ñåðåäèíі ÕІÕ ñò.

2. ßêó ïîäіþ ìîæíà ââàæàòè ïî÷àòêîì «ìàëîíіìåöüêîãî» øëÿõó îá’єäíàííÿ
êðàїíè?

3. Ïðèãàäàéòå ëіòåðàòóðíі òâîðè, ó ÿêèõ çîáðàæóþòüñÿ ïîäії ïðîöåñó îá’єä-
íàííÿ Íіìå÷÷èíè. Ïîäóìàéòå, ÿê ïîçíà÷èëàñÿ íàöіîíàëüíà àáî ñîöіàëüíà
ïðèíàëåæíіñòü àâòîðіâ íà îïèñі ïîäіé.

1. Íà êàðòі ïðîñëіäêóéòå çìіíè êîðäîíіâ íіìåöüêèõ äåðæàâ ó ïðîöåñі
îá’єäíàííÿ â îäíó іìïåðіþ.

2. Ïðîàíàëіçóéòå åòàïè îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè øëÿõîì «çàëіçà і êðîâі».
Ó çîøèòі çðîáіòü òàáëèöþ öüîãî ïðîöåñó:

Äàòà Ïîäіÿ Íàñëіäêè

1. Âèêîðèñòîâóþ÷è äîäàòêîâі äæåðåëà, ñêëàäіòü ïîëіòè÷íèé ïîðòðåò Îòòî ôîí
Áіñìàðêà. ×îìó ñàìå éîìó äîâåëîñÿ âòіëèòè â æèòòÿ ìðіþ íіìöіâ ïðî
îá’єäíàííÿ êðàїíè?

2. Çàïðîïîíóéòå àëüòåðíàòèâíèé øëÿõ îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè áåç çàñòîñóâàí-
íÿ âіéñüêîâîї ñèëè, ìîæëèâî, íà îñíîâі íàöіîíàëüíèõ òðàäèöіé, êóëüòóðè
àáî іíøèõ ÷èííèêіâ.

1864 р. – пруссько-австро-данська війна.
1866 р. – пруссько-австрійська війна.
18 січня 1871 р. – проголошення Німецької імперії.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ
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2
 Îá’ºäíàííÿ ²òàë³¿

Ïðèãàäàéòå, ÿê âіäáóâàëèñÿ ðåâîëþöіéíі ïîäії 1848–
1849 ðð. â Іòàëії. Õòî ç ëіäåðіâ âàì çàïàì’ÿòàâñÿ?

Ïîëіòè÷íà ðîçäðîáëåíіñòü Іòàëії. Ïіäíåñåííÿ Ï’єìîíòó. Ïіñëÿ
ðåâîëþöії 1848–1849 ðð. Іòàëіÿ çàëèøèëàñÿ òàêîþ æ ðîçäðîáëåíîþ, ÿê
і ðàíіøå. Ó Ëîìáàðäії і Âåíåöії áóëî âіäíîâëåíî âëàäó Ãàáñáóðãіâ, çà
äîïîìîãîþ àâñòðіéñüêèõ áàãíåòіâ ïîâåðíóëè ñîáі ïðåñòîëè ãåðöîãè
Ìîäåíè, Ïàðìè і Òîñêàíè. Äëÿ áіëüøîї áåçïåêè äî ñòîëèöü ãåðöîãñòâ
áóëî ââåäåíî àâñòðіéñüêі âіéñüêà, à â Ðèìі ïіñëÿ ðîçïðàâè íàä ðåñïóáëі-
êàíöÿìè ðîçòàøóâàëàñÿ ôðàíöóçüêà çàëîãà.

Ïðèäóøåííÿ ðåâîëþöії ïðèçâåëî äî âіäíîâëåííÿ àáñîëþòèñòñüêèõ
ðåæèìіâ ìàéæå â óñіõ іòàëіéñüêèõ äåðæàâàõ, її ó÷àñíèêіâ ñïіòêàëè
ðåïðåñії, ïåðåñëіäóâàííÿ. Îñîáëèâî ëþòóâàëà ðåàêöіÿ íà ïіâäíі êðàїíè,
ó Íåàïîëіòàíñüêîìó êîðîëіâñòâі, äå ìñòèâèé і æîðñòîêèé êîðîëü Ôåðäі-
íàíä II âñòàíîâèâ ðåæèì òåðîðó і ïîëіöåéñüêîї ñâàâîëі. Òіëüêè â Ñàð-
äèíñüêîìó êîðîëіâñòâі (äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèëà ðîçâèíóòà îáëàñòü
Ï’єìîíò) çáåðåãëèñÿ êîíñòèòóöіéíèé óñòðіé і äåÿêі ãðîìàäÿíñüêі ñâîáî-
äè. Êîðîëü Âіêòîð-Åììàíóїë II, ïîáîþþ÷èñü ïîâòîðåííÿ ðåâîëþöіéíèõ
ïîòðÿñіíü, íàäàâ ïåðåâàãó ñïіâðîáіòíèöòâó ç ëіáåðàëàìè.

Ç 1852 ð. і äî ñâîєї ñìåðòі â 1861 ð. ïðåì’єð-ìіíіñòðîì Ï’єìîíòó áóâ
âèçíà÷íèé ïðåäñòàâíèê ëіáåðàëüíèõ êіë ãðàô Êàìіëëî Êàâóð. Çà ïіä-
òðèìêè ëіáåðàëüíîї áіëüøîñòі â ïàðëàìåíòі éîìó âäàëîñÿ íåéòðàëіçóâà-
òè òèñê íà êîðîëÿ ðåàêöіéíèõ ñèë і çìіöíèòè êîíñòèòóöіéíèé ïîðÿäîê
ó êðàїíі. Ó Ï’єìîíòі ðîçãîðíóëîñÿ áóäіâíèöòâî çàëіçíèöü, іðèãàöіéíèõ
êàíàëіâ, ïîðòіâ. Áóëî ñòâîðåíî ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ðîçâèòêó òåêñòèëü-
íîї ïðîìèñëîâîñòі, ìåòàëóðãії, ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà і òîðãîâåëüíîãî
ôëîòó. Êàâóð óêëàâ ç Àíãëієþ і Ôðàíöієþ âèãіäíі òîðãîâåëüíі óãîäè, ùî
ïðèñêîðèëî ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò ó êðàїíі.

Äâà øëÿõè â áîðîòüáі çà îá’єäíàííÿ. Êàâóð і Ìàäçіíі. Ç êіíöÿ
50-õ ðîêіâ ÕIÕ ñò. â Іòàëії çíîâ àêòèâіçóєòüñÿ ðóõ çà íàöіîíàëüíó íåçà-
ëåæíіñòü і îá’єäíàííÿ êðàїíè. Ó íüîìó âèçíà÷èëèñÿ äâі òå÷ії – ðåâîëþ-
öіéíî-äåìîêðàòè÷íà і ïîìіðêîâàíî-ëіáåðàëüíà. Ðåâîëþöіéíі äåìîêðàòè,

§10

1.

2.

 Ïîðòðåò Êàìіëëî  
Êàâóðà íà ñó÷àñíèõ
ãðîøàõ Єâðîñîþçó
âèïóñêó 2010 ð.

Äàéòå іñòîðè÷íó îöіíêó
äіÿëüíîñòі öієї îñîáè.
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ùî ñïèðàëèñÿ íà ðåìіñíèêіâ, ñåëÿí, іíòåëіãåíöіþ, ÿê і ðàíіøå, îáñòîþ-
âàëè ðåâîëþöіéíèé øëÿõ îá’єäíàííÿ êðàїíè â єäèíó äåìîêðàòè÷íó
ðåñïóáëіêó. Âèçíà÷íèìè ïðåäñòàâíèêàìè öüîãî òàáîðó áóëè Ìàäçіíі òà
Ãàðіáàëüäі.

Äæóçåïïå Ìàäçіíі ñòâîðèâ ó Ìàðñåëі єäèíó çàãàëüíîіòàëіéñüêó ðåâîëþ-
öіéíó îðãàíіçàöіþ «Ìîëîäà Іòàëіÿ». Її ãîëîâíà ìåòà ïîëÿãàëà ó çâіëüíåííі
êðàїíè âіä àâñòðіéñüêîãî ãíіòó òà îá’єäíàííі âñіõ іòàëіéñüêèõ çåìåëü ó
єäèíó äåìîêðàòè÷íó ðåñïóáëіêó. Âèêîíàòè öå çàâäàííÿ, íà äóìêó Ìàäçіíі
òà éîãî îäíîäóìöіâ, ìîæíà áóëî òіëüêè øëÿõîì ðåâîëþöії, ó 1853 ð. áóëî
ïіäãîòîâëåíå ïîâñòàííÿ â Ìіëàíі, ÿêå, îäíàê, çàêіí÷èëîñÿ ïîâíèì ðîçãðî-
ìîì. Íåâäà÷і çàçíàëà і ñïðîáà ìàäçіíіñòіâ îðãàíіçóâàòè â 1857 ð. çáðîéíó
åêñïåäèöіþ íà Ñèöèëіþ. Àëå ðåâîëþöіéíà ïàðòіÿ, ùî âèðîñëà íà îñíîâі
«Ìîëîäîї Іòàëії», íå ïðèïèíÿëà áîðîòüáè.

Ïîìіðêîâàíà òå÷іÿ, ùî ïðåäñòàâëÿëà іíòåðåñè ëіáåðàëüíîãî äâîðÿíñòâà
і áóðæóàçії, îðієíòóâàëàñÿ íà îá’єäíàííÿ ïіä âëàäîþ êîíñòèòóöіéíîãî
ìîíàðõà. Ãîëîâíå ñïîäіâàííÿ ïðè öüîìó ïîâ’ÿçóâàëîñÿ ç ëіáåðàëüíèì
Ï’єìîíòîì. Ëіäåð òå÷ії, ãðàô Êàâóð, áóâ ðîçâàæëèâèì і ãíó÷êèì ïîëіòèêîì,
âіí áóäóâàâ ñâîї ïëàíè, âèõîäÿ÷è ç ðåàëüíèõ ìîæëèâîñòåé. Ãîëîâíå çàâäàííÿ
âіí óáà÷àâ ó âèãíàííі àâñòðіéöіâ ç Ëîìáàðäії é Âåíåöії òà âêëþ÷åííі öèõ
îáëàñòåé  ðàçîì іç Ïàðìîþ, Ìîäåíîþ і Òîñêàíîþ äî ñêëàäó Ñàðäèíñüêîãî
êîðîëіâñòâà. Òàêèì ÷èíîì, îá’єäíàííÿ êðàїíè ìàëî çäіéñíþâàòèñÿ ïîñòó-
ïîâî і ïіä âëàäîþ Âіêòîðà-Åììàíóїëà ІІ.

Порівняйте дві програми об’єднання Італії: революційно-демократичну і поміркова-
но-ліберальну. Яка з них, на вашу думку, більш реалістична та дієва і чому?

Ãîòóþ÷èñü äî âіéíè ïðîòè Àâñòðії, Êàâóð ïðàãíóâ çàðó÷èòèñÿ ïіäòðèì-
êîþ âåëèêèõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. Óëіòêó 1858 ð. âіí óêëàâ ñåêðåòíó
óãîäó ç Íàïîëåîíîì III, çà ÿêîþ Ôðàíöіÿ çîáîâ’ÿçóâàëàñÿ âèñòóïèòè íà
áîöі Ï’єìîíòó і íàäàòè éîìó äîïîìîãó â îá’єäíàííі Ïіâíі÷íîї Іòàëії.
Ó   íàãîðîäó äî òåðèòîðії Ôðàíöії ìàëè óâіéòè Íіööà і Ñàâîéÿ.

Ó õîäі âіéíè óðÿäó Ï’єìîíòó âäàëîñÿ çàðó÷èòèñÿ ïіäòðèìêîþ äîáðîâîëü-
öіâ ç óñієї Іòàëії. Î÷îëèâ ÷àñòèíè âîëîíòåðіâ Äæ. Ãàðіáàëüäі. Ó ÷åðâíі 1859 ð.
ôðàíêî-ñàðäèíñüêі âіéñüêà ïіä îñîáèñòèì êîìàíäóâàííÿì Íàïîëåîíà III
çàâäàëè àâñòðіéöÿì ïîðàçêè ïіä Ìàäæåíòîþ і çàâîëîäіëè Ëîìáàðäієþ.
Íåâäîâçі ñîþçíі âіéñüêà âùåíò ðîçãðîìèëè àâñòðіéöіâ ó êðîâîïðîëèòíіé
áèòâі ïðè Ñîëüôåðіíî.

Àëå ôðàíöóçüêèé іìïåðàòîð Íàïîëåîí III çàâäàâ ñïðàâі îá’єäíàííÿ
Іòàëії òÿæêîãî óäàðó. Ó ñåðïíі 1859 ð. çà ñïèíîþ іòàëіéöіâ âіí óêëàâ ç
àâñòðіéöÿìè ïåðåìèð’ÿ, à ïîòіì ó ìіñòå÷êó Âіëëàôðàíêà ïіäïèñàâ ìèðíèé
äîãîâіð. Çà äîãîâîðîì Àâñòðіÿ áóëà çìóøåíà ïîñòóïèòèñÿ Ëîìáàðäієþ,
àëå çáåðåãëà çà ñîáîþ Âåíåöіàíñüêó îáëàñòü. Çðàäèâøè â òàêèé ñïîñіá
ñîþçíèêà, Íàïîëåîí III îäåðæàâ îáіöÿíі Íіööó і Ñàâîéþ.

Òèì ÷àñîì â Іòàëії øèðèâñÿ âèçâîëüíèé ðóõ. Ïàòðіîòè÷íі ñèëè äîìîã-
ëèñÿ çâіëüíåííÿ âіä àâñòðіéñüêèõ çàëîã Òîñêàíè, Ïàðìè é Ìîäåíè. Îáðà-
íі òàì Íàöіîíàëüíі çáîðè âèñëîâèëèñÿ çà ïðèєäíàííÿ îáëàñòåé äî
Ï’єìîíòó. Ïîâñòàëà Ðîìàíüÿ – ÷àñòèíà Ïàïñüêîї îáëàñòі, çíîâó ðîçãîð-
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íóëèñÿ àíòèìîíàðõі÷íі âèñòóïè â Íåàïîëіòàíñüêîìó êîðîëіâñòâі, і îñîá-
ëèâî íà Ñèöèëії.

Чому саме П’ємонт став центром об’єднання Італії?

Ïіäíåñåííÿ âèçâîëüíîãî ðóõó. Ïîõîäè Ãàðіáàëüäі.  Ó 1860 ð. Ñèöè-
ëіþ çíîâ îõîïèâ âîãîíü ñåëÿíñüêèõ ïîâñòàíü. Ñêîðèñòàâøèñü іç öüîãî,
äåìîêðàòè íà Ïіâíî÷і Іòàëії ïî÷àëè ïіäãîòîâêó âіéñüêîâîї åêñïåäèöії
äëÿ íàäàííÿ  äîïîìîãè ïîâñòàíöÿì. Ïî÷àëîñÿ âåðáóâàííÿ і íàâ÷àííÿ
âîëîíòåðіâ. Ç іíіöіàòèâè Ãàðіáàëüäі äëÿ çàêóïіâëі çáðîї áóëî ñòâîðåíî
ôîíä äîáðîâіëüíèõ ïîæåðòâóâàíü.

Ó òðàâíі 1860 ð., çіáðàâøè íåâåëèêó àðìіþ äîáðîâîëüöіâ – óñüîãî
1200 ÷îë. (âîíè áóëè îäÿãíåíі â ÷åðâîíі ñîðî÷êè, çâіäñè íàçâà «òèñÿ÷à
÷åðâîíîñîðî÷å÷íèêіâ»), – Ãàðіáàëüäі òàєìíî íà äâîõ êîðàáëÿõ âіäïëèâ ç
Ãåíóї íà Ñèöèëіþ. Êîëè âіí âèñàäèâñÿ íà îñòðîâі, íàñåëåííÿ âіòàëî éîãî
ÿê âèçâîëèòåëÿ âіä òèðàíії Áóðáîíіâ. Çâіäóñþäè ïіä ïðàïîð Ãàðіáàëüäі
ñõîäèëèñÿ äîáðîâîëüöі, і ÷åðåç äâà äíі äî éîãî çàãîíó ïðèєäíàëèñÿ 4 òèñ.
ñåëÿí. Ïîâñòàíöÿì ïðîòèñòîÿëî 25 òèñ. êîðîëіâñüêèõ âіéñüê. Àëå çàâäÿ-
êè çàâçÿòòþ áіéöіâ і âìіëîìó ìàíåâðóâàííþ Ãàðіáàëüäі âäàëîñÿ âèãðàòè
âàæëèâó áèòâó ïіä Êàëàòàôіìі. Ïðè ïåðøîìó æ íàòèñêîâі íåàïîëіòàí-
öіâ «òèñÿ÷à» êèíóëàñÿ íà âîðîãà і, ïîïðè ñâîþ ÷èñåëüíіñòü, ïðîòèâíèê
áóâ ðîçáèòèé äîùåíòó. Ãàðіáàëüäіéöі îâîëîäіëè öåíòðàëüíèì ìіñòîì
Ñèöèëії – Ïàëåðìî, і íåçàáàðîì óâåñü îñòðіâ áóëî î÷èùåíî âіä êîðîëіâ-
ñüêèõ âіéñüê. Ïðèáóâøè äî Ïàëåðìî, Ãàðіáàëüäі îãîëîñèâ ñåáå äèêòàòî-
ðîì Ñèöèëії âіä іìåíі ñàðäèíñüêîãî êîðîëÿ Âіêòîðà-Åììàíóїëà.

Ïіñëÿ çâіëüíåííÿ Ñèöèëії âëіòêó 1860 ð. ãàðіáàëüäіéñüêі âіéñüêà âèñà-
äèëèñÿ â Êàëàáðії і, íå çóñòðіâøè îïîðó äåìîðàëіçîâàíîї êîðîëіâñüêîї
àðìії, ðóøèëè íà Íåàïîëü. 7 âåðåñíÿ Ãàðіáàëüäі óðî÷èñòî âñòóïèâ ó
ñòîëèöþ Êîðîëіâñòâà Îáîõ Ñèöèëіé, à ïîòіì ðîçãðîìèâ çàëèøêè óðÿäî-
âèõ âіéñüê ó áèòâі íà ð. Âîëüòóðíî. Óñïіõ ïîõîäó Ãàðіáàëüäі, ÿêèé çà 
êîðîòêèé ÷àñ çóìіâ âèãíàòè ç Íåàïîëÿ Áóðáîíіâ, áàãàòî â ÷îìó ïîÿñíþ-
єòüñÿ ïіäòðèìêîþ éîãî ñåëÿíàìè Ïіâäåííîї Іòàëії. Ñêîðèñòàâøèñü äèê-

3.

 Âèñàäêà 
÷åðâîíîñîðî÷å÷íèêіâ
Ãàðіáàëüäі
íà Ñèöèëії
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òàòîðñüêèìè ïîâíîâàæåííÿìè, Ãàðіáàëüäі ñêàñóâàâ ÷èñëåííі ïðèâіëåї
äâîðÿíñòâà і äóõіâíèöòâà, êîíôіñêóâàâ ìàéíî ìîíàñòèðіâ, çíèùèâ íåíà-
âèñíèé ñåëÿíàì ïîäàòîê íà ïîìåë çåðíà, à ãîëîâíå – îáіöÿâ óñіì, õòî
ïðèëó÷èâñÿ äî ïîâñòàííÿ, çåìëþ ïіñëÿ ïåðåìîãè.

Ìàäçіíі òà іíøі äåìîêðàòè ðàäèëè Ãàðіáàëüäі çáåðåãòè äèêòàòîðñüêі
ïðàâà і ñèëîþ çâіëüíèòè Ïàïñüêó îáëàñòü, à ïîòіì і Âåíåöіþ. Àëå çðîñ-
òàþ÷à ïîïóëÿðíіñòü íàðîäíîãî ãåíåðàëà ñòàëà ñåðéîçíî òóðáóâàòè ïðàâ-
ëÿ÷і êîëà Ï’єìîíòó. Ðåãóëÿðíі âіéñüêà Âіêòîðà-Åììàíóїëà ââіéøëè äî
Íåàïîëіòàíñüêîãî êîðîëіâñòâà ç ïіâíî÷і, ïåðåãîðîäèâøè òèì ñàìèì
øëÿõ ïðîñóâàííþ ïîâñòàíñüêîї àðìії â Ïàïñüêó îáëàñòü.

Ïіä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî Ãàðіáàëüäі íà âèìîãó Âіêòîðà-Åììà-
íóїëà, áіëüøіñòü æèòåëіâ Íåàïîëіòàíñüêîãî êîðîëіâñòâà âèñëîâèëàñÿ çà
ïðèєäíàííÿ äî Ï’єìîíòó. Ó ëþòîìó 1861 ð. âіäáóëîñÿ âіäêðèòòÿ ñïіëüíî-
ãî іòàëіéñüêîãî ïàðëàìåíòó, à â áåðåçíі â Òóðèíі Ï’єìîíò іç ïðèєäíàíè-
ìè äî íüîãî îáëàñ òÿìè áóâ ïðîãîëîøåíèé Іòàëіéñüêèì êîðîëіâñòâîì.
Òàêèì ÷èíîì, óíàñëіäîê ïîäіé 1859–1860 ðð. ìàéæå âñÿ Іòàëіÿ ïåðåòâî-
ðèëàñÿ íà єäèíó êîíñòèòóöіéíó ìîíàðõіþ. Ïðîòå íå ðåñïóáëіêàíöі
Ìàäçіíі òà Ãàðіáàëüäі, à ëіáåðàëè – ïðèõèëüíèêè Êàâóðà î÷îëèëè єäèíó
íàöіîíàëüíó äåðæàâó.

Чому не республіканці, а ліберали очолили єдину національну державу?

Çàâåðøåííÿ îá’єäíàííÿ Іòàëії. Îá’єäíàííÿ Іòàëії ùå íå áóëî çàâåð-
øåíå. Ó Âåíåöіàíñüêіé îáëàñòі ïðîäîâæóâàëè ïîðÿäêóâàòè àâñòðіéöі, à
â Ðèìі çáåðіãàëàñÿ ñâіòñüêà âëàäà ïàïè, ÿêó îõîðîíÿëè íàäіñëàíі Íàïî-
ëåîíîì III ôðàíöóçüêі âіéñüêà. Ó 1862 ð. Ãàðіáàëüäі íà ñâіé ñòðàõ і
ðèçèê çäіéñíèâ ñïðîáó çâіëüíèòè Ðèì, àëå áóâ çóïèíåíèé êîðîëіâñüêèìè
âіéñüêàìè. Ïîðàíåíèé ïîëêîâîäåöü ïîòðàïèâ ó ïîëîí і çà êîðîëіâñüêèì 
íàêàçîì áóâ çàñëàíèé íà íåâåëè÷êèé îñòðіâ Êàïðåðó.

Ó 1866 ð. Іòàëіÿ, óêëàâøè ñîþç іç Ïðóññієþ, âçÿëà ó÷àñòü ó âіéíі
ïðîòè Àâñòðії. Õî÷à іòàëіéñüêі âіéñüêà é çàçíàëè ïîðàçêè, Àâñòðіÿ áóëà
ðîçáèòà ïðóññüêîþ àðìієþ. Ïіñëÿ öüîãî Âåíåöіàíñüêó îáëàñòü áóëî 
âêëþ÷åíî äî ñêëàäó Іòàëіéñüêîãî êîðîëіâñòâà. ×åðåç ðіê ñïðîáà ãàðіáàëü-
äіéöіâ çàõîïèòè Ðèì çíîâó çàêіí÷èëàñÿ íåâäà÷åþ: áіëÿ Ìåíòàíè âîíè
íàøòîâõ íóëèñÿ íà îçáðîєíі íîâіòíіìè ñêîðîñòðіëüíèìè ãâèíòіâêàìè
«øàñïî» ôðàíöóçüêі âіéñüêà. Çàçíàâøè òÿæêèõ âòðàò, Ãàðіáàëüäі áóâ
çìóøåíèé âіäñòóïèòè.

Îñòàííþ ïåðåøêîäó íà øëÿõó äî îá’єäíàííÿ Іòàëії áóëî óñóíóòî ëèøå
â 1870 ð. ïіä ÷àñ ôðàíêî-ïðóññüêîї  âіéíè. Ñêîðèñòàâøèñü òÿæêèì ñòà-
íîâèùåì Ôðàíöії ïіñëÿ êàïіòóëÿöії Íàïîëåîíà III ïіä Ñåäàíîì, іòàëіé-
ñüêі âіéñüêà áåçïåðåøêîäíî çàéíÿëè Ïàïñüêó îáëàñòü. «Âі÷íå ìіñòî» –
Ðèì – áóëî îãîëîøåíå ñòîëèöåþ Іòàëіéñüêîãî êîðîëіâñòâà. Îá’єäíàííÿ
êðàїíè çàâåðøèëîñÿ.

1. ßêі íàñëіäêè ìàëà ðåâîëþöіÿ 1848–1849 ðð. äëÿ іòàëіéñüêèõ äåðæàâ?

4.
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2. ßêó òàêòèêó çàñòîñóâàâ Ê. Êàâóð, ïðàãíó÷è îá’єäíàòè êðàїíó?
3. Îïèøіòü çâіëüíåííÿ Ñèöèëії ïіä êåðіâíèöòâîì Äæ. Ãàðіáàëüäі âіä òèðàíії

Áóðáîíіâ.
4. Çà ÿêèõ îáñòàâèí Ðèì áóëî îãîëîøåíî ñòîëèöåþ Іòàëіéñüêîãî êîðîëіâñòâà?

1. Ïðîñëіäêóéòå íà êàðòі ïðîöåñ îá’єäíàííÿ Іòàëії, îñîáëèâó óâàãó çâåðíіòü íà  
âèçâîëüíі ïîõîäè Äæ. Ãàðіáàëüäі. Âèçíà÷òå, ÷îìó, íåçâàæàþ÷è íà îêðåìі
âіéñüêîâі íåâäà÷і, Äæ. Ãàðіáàëüäі êîðèñòóâàâñÿ âåëè÷åçíîþ ïîïóëÿðíіñòþ â
íàðîäó.

2. Ó çîøèòàõ ñêëàäіòü ðîçïîâіäü ïðî Äæ. Ãàðіáàëüäі ÿê íàðîäíîãî âàòàæêà і
ëþäèíó.

Ó ïàðі àáî â íåâåëèêіé ãðóïі îáãîâîðіòü îñîáèñòіñòü Äæ. Ìàäçіíі. Âèçíà÷òå
ñâîє ñòàâëåííÿ äî íüîãî: ùî âàì ïîäîáàєòüñÿ і ÷îìó, à ùî – íі.

1859 р. – італо-франко-австрійська війна.
1860 р. – похід «тисячі» Дж. Гарібальді.
1861 р. – проголошення Італійського королівства.
1870 р. – завершення об’єднання Італії.

 Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ â ïåðø³é
ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò.

Ïðèãàäàéòå, ÿêèé äåðæàâíî-ïîëіòè÷íèé óñòðіé іñíóâàâ
ó Ðîñії â êіíöі ÕVІІІ ñò.

Ðîñіÿ â äîáó ðåàêöії. Ïîâñòàííÿ äåêàáðèñòіâ. Íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. â
Ðîñіéñüêіé іìïåðії ïîæâàâèëîñÿ ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íå æèòòÿ. Ç іíіöіàòè-
âè Îëåêñàíäðà І â êіëüêîõ ãóáåðíіÿõ ñêàñîâóєòüñÿ êðіïîñíå ïðàâî. Ñåëÿ-
íàì íàäàєòüñÿ ñâîáîäà, àëå çåìëþ âîíè ìàþòü âèêóïàòè àáî îðåíäóâàòè
â ïîìіùèêіâ. Áóëè ðîçðîáëåíі ïðîåêòè êîíñòèòóöії – äëÿ âñієї êðàїíè і
äëÿ Ôіíëÿíäії, àëå æîäåí íå áóâ çäіéñíåíèé.

Ðàäèêàëüíî íàëàøòîâàíі äâîðÿíè, ñåðåä ÿêèõ áóëî ÷èìàëî îôіöåðіâ,
ùî ïðîéøëè Âіò÷èçíÿíó âіéíó 1812 ð. (òàê ó Ðîñії íàçèâàëàñÿ âіéíà ç
Íàïîëåîíîì), âòðà÷àëè ñïîäіâàííÿ íà ìèðíå ïåðåòâîðåííÿ êðàїíè. Âîíè
ñòàëè øóêàòè ìîæëèâîñòі çìіí ó Ðîñії øëÿõîì íàñèëüíèöüêîãî ïîâà-
ëåííÿ âëàäè öàðÿ і âñòàíîâëåííÿ íåìîíàðõі÷íîї ôîðìè ïðàâëіííÿ.
Ó Ðîñії çàðîäæóєòüñÿ ðåâîëþöіéíà іäåîëîãіÿ. Íà ïðàêòèöі âîíà âèÿâè-
ëàñü ó ïîâñòàííі äåêàáðèñòіâ ó ãðóäíі 1825 ð. («äåêàáðèñò» âіä ðîñ.
«äåêàáðü» – ãðóäåíü).

Áіëüøіñòü äåêàáðèñòіâ âèéøëè іç ñåðåäîâèùà äâîðÿíñüêîї âіéñüêîâîї
ìîëîäі, ùî çàñâîїëà ïåðåäîâі іäåї ïðî íàðîäíèé ñóâåðåíіòåò, ïðèðîäíі
ïðàâà ëþäèíè, ãðîìàäÿíñüêі ñâîáîäè. Âîíè ÷óäîâî óñâіäîìëþâàëè, ùî

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте
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ñàìîäåðæàâñòâî і êðіïîñíå ïðàâî â Ðîñії áóëè ãîëîâíèìè ïðè÷èíàìè
âіäñòàâàííÿ êðàїíè âіä ïåðåäîâèõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. 

Ïåðøå òàєìíå òîâàðèñòâî äâîðÿíñüêèõ ðåâîëþöіîíåðіâ âèíèêëî â
1816 ð. Öå áóâ Ñîþç ïîðÿòóíêó, ÿêèé ïіñëÿ ïðèéíÿòòÿ ñòàòóòó çäîáóâ
íàçâó Òîâàðèñòâà ñïðàâæíіõ і âіðíèõ ñèíіâ Âіò÷èçíè. Ïðîòå âіäñóòíіñòü
єäèíîї òàêòèêè òà іäåéíі ðîçáіæíîñòі ïðèçâåëè äî éîãî øâèäêîãî ðîç -
ïàäó.

Íàñòóïíå òîâàðèñòâî – Ñîþç áëàãîäåíñòâà, óòâîðåíèé ó 1818 ð., іñíó-
âàëî ìàéæå âіäêðèòî. Éîãî ÷ëåíè ñïîäіâàëèñü ïðîâåñòè ðåôîðìè ìèð-
íèì øëÿõîì і çàëó÷èòè äî îðãàíіçàöії íå ëèøå äâîðÿí, à é ïðåäñòàâíèêіâ
äóõіâíèöòâà і òðåòüîãî ñòàíó. Іç ÷ëåíàìè Ñîþçó ïіäòðèìóâàëè äðóæíі
çâ’ÿçêè ðîñіéñüêі ïèñüìåííèêè Î. Ïóøêіí і Î. Ãðèáîєäîâ. Ïðîòå ïîñòóïîâî
ïіä âïëèâîì ðåâîëþöіéíîãî ðóõó â єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ ó Ñîþçі ñòàëè
ïåðåâàæàòè ïðèáі÷íèêè âіäêðèòîãî âèñòóïó ïðîòè öàðèçìó. Ó ñі÷íі 1821 ð.
òîâàðèñòâî áóëî ðîçïóùåíî. 

Ó 1821–1822 ðð. íà éîãî îñíîâі áóëî ñòâîðåíî íîâі òàєìíі îðãàíіçàöії –
Ïіâäåííå òîâàðèñòâî â Óêðàїíі íà ÷îëі ç ïîëêîâíèêîì Ï. Ïåñòåëåì і
Ïіâíі÷íå òîâàðèñòâî â Ïåòåðáóðçі, íàéáіëüø âïëèâîâèì ÷ëåíîì ÿêîãî
áóâ Ì. Ìóðàâéîâ. Îáèäâà òîâàðèñòâà òіñíî ñïіâïðàöþâàëè і ðîçãëÿäàëè
ñåáå ÿê ñêëàäîâі єäèíîї îðãàíіçàöії. Íà ïî÷àòêó 20-õ ðîêіâ ÕІÕ ñò. ÷ëåíè
òîâàðèñòâ ïðàöþâàëè íàä ðîçðîáêîþ êîíñòèòóöіéíèõ ïðîåêòіâ äëÿ ìàé-
áóòíüîї ðåâîëþöіéíîї Ðîñії, ðîçðîáëÿëè òàêòèêó ìàéáóòíüîãî âèñòóïó
ïðîòè öàðèçìó.

Ïðîãðàìíèé äîêóìåíò Ïіâäåííîãî òîâàðèñòâà «Ðóñüêà ïðàâäà», ðîç-
ðîáëåíèé Ï. Ïåñòåëåì, áóâ äîñòàòíüî ðàäèêàëüíèì. Âіí ïåðåäáà÷àâ
ïîâàëåííÿ ñàìîäåðæàâñòâà і âñòàíîâëåííÿ íà 10 ðîêіâ äèêòàòóðè òèì-
÷àñîâîãî óðÿäó ÿê âèðіøàëüíîї óìîâè ïåðåìîãè ðåâîëþöії і çäіéñíåííÿ
íåîáõіäíèõ ïåðåòâîðåíü. Ñêàñîâóâàëèñÿ êðіïîñíå ïðàâî і ñòàíîâèé ïîäіë
ñóñïіëüñòâà, ïðîãîëîøóâàëàñÿ ðіâíіñòü óñіõ ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì, ó
êðàїíі ìàâ áóòè âñòàíîâëåíèé ðåñïóáëіêàíñüêèé ëàä. Ïåðåäáà÷àëîñü
íàäіëåííÿ ñåëÿí çåìëåþ.

Çóñòðі÷
Î. Ãðèáîєäîâà
ç êèїâñüêèìè 
äåêàáðèñòàìè

Ðîçãëÿíüòå 
іëþñòðàöіþ.
Ñïðîáóéòå
óÿâèòè ñîáі,
ïðî ùî ìіã 
ãîâîðèòè 
ç äåêàáðèñòàìè
ïèñüìåííèê.
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2 Чому декабристи вважали, що в першу чергу в Росії необхідно знищити кріпосне
право?

Çãіäíî ç ïðîãðàìîþ Ïіâíі÷íîãî òîâàðèñòâà – «Êîíñòèòóöієþ»
Ì.   Ìóðàâéîâà, Ðîñіÿ ïðîãîëîøóâàëàñü êîíñòèòóöіéíîþ ìîíàðõієþ.
Ñåëÿí ïåðåäáà÷àëîñü çâіëüíèòè âіä êðіïàöòâà, ïðîòå áåçêîøòîâíî їì
ïåðåäàâàëàñÿ ëèøå ïðèñàäèáíà äіëÿíêà. Âñòàíîâëþâàëàñü ðіâíіñòü ãðî-
ìàäÿí ïåðåä çàêîíîì, õî÷à ïîâíі ïîëіòè÷íі ïðàâà çäîáóâàëè ëèøå
çàìîæíі ÷ëåíè ñóñïіëüñòâà. Ðîñіÿ ìàëà ñòàòè ôåäåðàòèâíîþ äåðæàâîþ
(íà çðàçîê ÑØÀ) ç äâîïàëàòíèì ïàðëàìåíòîì. Âèêîíàâ÷ó âëàäó ïëàíó-
âàëîñü çàëèøèòè çà іìïåðàòîðîì.

Яка з розроблених декабристами програм була більш реалістична і прийнятна для
тогочасної Росії?

Ó òîâàðèñòâàõ ïî÷àëàñü áåçïîñåðåäíÿ ïіäãîòîâêà çáðîéíîãî ïîâñòàí-
íÿ. Ó 1825 ð. áóëà äîñÿãíóòà äîìîâëåíіñòü ç ðåâîëþöіîíåðàìè Ïîëüñüêî-
ãî ïàòðіîòè÷íîãî òîâàðèñòâà ïðî ïіäòðèìêó ïîâñòàííÿ «ïіâäåíöіâ», à ó
âåðåñíі 1825 ð. äî ñêëàäó Ïіâäåííîãî òîâàðèñòâà óâіéøëî Òîâàðèñòâî
ç’єäíàíèõ ñëîâ’ÿí, ùî äіÿëî â Íîâîãðàä-Âîëèíñüêó.

Ïîâñòàííÿ áóëî çàïëàíîâàíî íà ëіòî 1826 ð., ïðîòå âèñòóï äåêàáðèñòіâ
áóâ ïðèñêîðåíèé ñìåðòþ Îëåêñàíäðà І, ùî íå çàëèøèâ ïî ñîáі ñïàäêîєìöÿ,
ó ëèñòîïàäі 1825 ð. Áðàò ïîìåðëîãî öàðÿ, Êîñòÿíòèí, âіäìîâèâñÿ âіä
òðîíó, і íà 14 ãðóäíÿ 1825 ð. áóëî ïðèçíà÷åíî ïðèñÿãó ñåíàòó íîâîìó
іìïåðàòîðó – Ìèêîëі І.

Êðèçîþ âëàäè і âèðіøèëè ñêîðèñòàòèñü äåêàáðèñòè. Âîíè ïëàíóâàëè
âèâåñòè âіääàíі ñâîїì êîìàíäèðàì ãâàðäіéñüêі ÷àñòèíè íà Ñåíàòñüêó
ïëîùó, çàâàäèòè ïðèñÿçі іìïåðàòîðà і çàæàäàòè ó ÷ëåíіâ ñåíàòó òà
Äåðæàâíîї ðàäè îïðèëþäíèòè ïіäãîòîâëåíèé íàïåðåäîäíі «Ìàíіôåñò äî

ðîñіéñüêîãî íàðîäó», ó ÿêîìó âèêëàäàëèñü
îñíîâíі âèìîãè çìîâíèêіâ. Ïðîòå ïîâñòàí-
íÿ 14 ãðóäíÿ 1825 ð. íå áóëî äîñòàòíüî
ïіäãîòîâëåíî, Ñåíàò і ïåðåâàæíà ÷àñòèíà
âіéñüê óæå âñòèãëè ïðèñÿãíóòè Ìèêîëі І.
Âіéñüêîâі ÷àñòèíè, ÿêі äåêàáðèñòè âèâåëè
íà Ñåíàòñüêó ïëîùó, áóëè ðîçіãíàíі àðòè-
ëåðіéñüêèì âîãíåì. 29  ãðóäíÿ â Óêðàїíі
îôіöåðè-äåêàáðèñòè ïіäíÿëè ïîâñòàííÿ
×åðíіãіâñüêîãî ïîëêó, ïðîòå і öåé âèñòóï
áóâ øâèäêî ïðèäóøåíèé.

Íîâèé іìïåðàòîð Ìèêîëà І âèÿâèâ íå -
àáèÿêі æàíäàðìñüêі çäіáíîñòі. Âіí îñîáèñ-
òî î÷îëèâ ñëіäñòâî ó ñïðàâі äåêàáðèñòіâ,
äî ÿêîãî áóëî ïðèòÿãíóòî 579 ÷îëîâіê, ç
ÿêèõ 289 âèçíàíî âèííèìè. Ðîçïðàâà áóëà
æîðñòîêîþ, ï’ÿòüîõ íàéàêòèâíіøèõ ëіäå-

 Ìèêîëà І 
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ðіâ äåêàáðèñòñüêîãî ðóõó – Ï. Ïåñòåëÿ, 
Ê. Ðèëєєâà, Ï. Êàõîâñüêîãî, Ñ.   Ìóðàâ-
éîâà-Àïîñòîëà і Ì. Áåñòóæåâà-Ðþìіíà
áóëî ïîâіøåíî. Ïîíàä ñòî äåêàáðèñòіâ 
áóëî çàñóäæåíî äî êàòîðãè і çàñëàííÿ â 
Ñèáіð. 

Äåêàáðèñòè áóëè ïåðøèìè ðîñіéñüêèìè
ðåâîëþöіîíåðàìè, ùî âіäêðèòî âè  ñòóïèëè 
çà ëіêâіäàöіþ êðіïîñíèöòâà é àáñîëþòèç-
ìó. Ïðîòå їõíіé âèñòóï íå áóâ çðîçóìі-óó
ëèé ñåëÿíñòâó. Íåñïðèéíÿòòÿ ïåðåâàæ-
íîþ ÷àñòèíîþ ñóñïіëüñòâà ðóõó äåêà-
áðèñòіâ äîïîìàãàëî öàðèçìó é íàäàëі 
ïðîâîäèòè ðåàêöіéíó ïîëіòèêó, ïðèäó-
øóâàòè ðåâîëþöіéíèé і ëіáåðàëüíèé ðóõ. 

Порівняйте революційні виступи в Росії з виступами в інших європейських держа-
вах. Чи було в них щось спільне?

Ðîñіÿ çà öàðþâàííÿ Ìèêîëè І. Ïіñëÿ ðîçãðîìó äåêàáðèñòіâ Ìèêî-
ëà    І ïîêëÿâñÿ, ùî, äîêè æèâå, íå äîïóñòèòü íîâîї ðåâîëþöії â Ðîñії.
Éîãî òðèäöÿòèëіòíє öàðþâàííÿ – öå ïåðіîä æîðñòîêîãî ïðèäóøåííÿ
âіëüíîäóìñòâà і âèçâîëüíîãî ðóõó ÿê âñåðåäèíі êðàїíè, òàê і â Єâðîïі.
Ñàìîäåðæåöü ïðàãíóâ çáåðåãòè іñíóþ÷èé ó êðàїíі ïîðÿäîê, íå ââîäèòè
íі÷îãî íîâîãî і ïіäòðèìóâàòè äіþ÷èé ñòîëіòòÿìè ñóñïіëüíèé і äåðæàâ-
íèé ëàä. Âіí îñîáèñòî êîíòðîëþâàâ äіÿëüíіñòü ïî ëіòè÷íîї ïîëіöії, ñòâî-
ðèâ Òðåòє âіääіëåííÿ іìïåðàòîðñüêîї êàíöåëÿðії ç îñîáëèâèì êîðïóñîì 
æàíäàðìіâ íà ÷îëі ç ãåíåðàëîì À. Áåíêåíäîðôîì. Êîðïóñ ìàâ âåëè÷åçíó 
âëàäó і ñòîÿâ âèùå âñіõ äåðæàâíèõ óñòàíîâ. Â іìïåðії áóëî ââåäåíî ñóâî-
ðó öåíçóðó äëÿ äðóêîâàíèõ âèäàíü, îáìåæåíî äîñòóï äî îñâіòè âèõіäöіâ
ç ïðîñòîãî íàðîäó òà àâòîíîìіþ óíіâåðñèòåòіâ.

Ó ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò. çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó Ðîñіé-
ñüêà іìïåðіÿ çíà÷íî ïîñòóïàëàñÿ ïðîâіäíèì çàõіäíîєâðîïåéñüêèì êðàї-
íàì. Ó 30–40-õ ðîêàõ ó êðàїíі ðîçïî÷àâñÿ ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò, ïðîòå
òåìïè éîãî ðîçãîðòàííÿ áóëè äóæå ïîâіëüíèìè. Âèçíà÷àëüíó ðîëü ó
âèðîáíèöòâі âіäіãðàâàëè êðіïîñíі ìàíóôàêòóðè. Ðîçâèòîê ñіëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà âèçíà÷àëè òàêîæ êðіïîñíèöüêі âіäíîñèíè. Іñíóâàííÿ êðі-
ïîñíîãî ïðàâà ñòàëî íåçäîëàííîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó
êðàїíè.

Ðîñіÿ áóëà áàãàòîíàöіîíàëüíîþ äåðæàâîþ. Ïðîòå áіëüøіñòü її íàðîäіâ
îïèíèëàñÿ ó ñêëàäі іìïåðії âíàñëіäîê çàâîþâàíü. Âåëèêîäåðæàâíà ïîëіòèêà
öàðèçìó îáìåæóâàëà íàöіîíàëüíі ïðàâà íåðîñіéñüêèõ íàðîäіâ. Ñòîñîâíî
íèõ çäіéñíþâàëàñÿ ïîëіòèêà íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîї àñèìіëÿöії, іãíîðó-
âàííÿ îñîáëèâîñòåé ïîõîäæåííÿ òà іñòîðè÷íèõ òðàäèöіé, íàñàäæåííÿ
ðîñіéñüêîї êóëüòóðè.

Ïðèêëàäîì òàêîї ïîëіòèêè áóëî ñòàíîâèùå Óêðàїíè ó ñêëàäі іìïåðії,
ÿêó óðÿä ðîçãëÿäàâ ÿê ðîñіéñüêèé êðàé, іãíîðóþ÷è іíòåðåñè її íàñåëåííÿ.

2.

 Ñòðà÷åíі äåêàáðèñòè
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2
Áóäü-ÿêі ñïðîáè íåðîñіéñüêèõ íàðîäіâ áîðîòèñÿ çà їõíі íàöіîíàëüíі ïðàâà
æîðñòîêî ïðèäóøóâàëèñÿ.

Ñóñïіëüíі ðóõè ó 30–50-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. Íåçâàæàþ÷è íà ðåàêöіéíó
ïîëіòèêó öàðèçìó, 30–50-òі ðî êè ÕІÕ ñò. áóëè ïåðіîäîì íîâîãî ïіäíå-
ñåííÿ ãðîìàäñüêîї äóìêè. Óæå â 30-õ ðîêàõ ïåðåäîâà ðîñіéñüêà ìîëîäü
ïî÷èíàє ñòâîðþâàòè ðåâîëþöіéíі ãóðòêè, ñåðåä ÿêèõ îñîáëèâî âèðіçíÿâñÿ

ãóðòîê Î. Ãåðöåíà і Ì. Îãàðüîâà. Ó÷àñíèêè
ãóðòêà áóëè ïåðåêîíàíèìè ðåñïóáëіêàíöÿìè,
öіêàâèëèñÿ ñóñïіëüíèìè é ïîëіòè÷íèìè
ïðîáëåìàìè, âèâ÷àëè іñòîðіþ ðåâîëþöіéíèõ
ðóõіâ. Ïðîòå â 1834 ð. ïіñëÿ ñïðîá Ãåðöåíà і
Îãàðüîâà ðîçãîðíóòè ðåâîëþöіéíó àãіòàöіþ
ãóðòîê áóëî ðîçãðîìëåíî, à éîãî ÷ëåíіâ
âèñëàíî çі ñòîëèöі.

Ïіä âïëèâîì ïîëіòè÷íîї ðåàêöії â Єâðîïі
ñåðåä ÷àñòèíè ðîñіéñüêîї іíòåëіãåíöії ïîøè-
ðþâàëàñÿ äóìêà, ùî «іñòîðè÷íèé ðîçâèòîê
Ðîñії – éòè ñâîїì, ñàìîáóòíіì øëÿõîì, âіä-
ìіííèì âіä єâðîïåéñüêîãî». Ïðèáі÷íèêіâ
öієї òåçè íàçèâàëè «ñëîâ’ÿíîôіëàìè». ×ëåíè
ìîñêîâñüêîãî ãóðòêà ñëîâ’ÿíîôіëіâ çàïåðå-
÷óâàëè çàãàëüíі çàêîíîìіðíîñòі ñóñïіëüíîãî
ðîçâèòêó, ïðîòèñòàâëÿëè Ðîñіþ äåðæàâàì
Çàõіäíîї Єâðîïè. Âîíè ââàæàëè, ùî ÷åðåç
áóðæóàçíèé ðîçâèòîê çàõіäíі äåðæàâè çàíå-
ïàäàþòü, ó íèõ çàãîñòðþþòüñÿ ñóïåðå÷íîñòі

é íàðîñòàє ðåâîëþöіéíèé ðóõ, ó òîé ÷àñ ÿê â Ðîñії іñíóþ÷à ïàòðіàðõàëü-
íà ñіëüñüêà ãðîìàäà íіáèòî є ãàðàíòієþ âіä áóäü-ÿêèõ ñîöіàëüíèõ
ïîòðÿñіíü.
Їì ïðîòèñòîÿëî іíøå óãðóïîâàííÿ – çàõіäíèêè (ïðèõèëüíèêè çàõіä-

íîєâðîïåéñüêîãî øëÿõó ðîçâèòêó), äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèëî ÷èìàëî âіäî-
ìèõ íàóêîâöіâ і ïóáëіöèñòіâ. Çàõіäíèêè ââàæàëè, ùî Ðîñіÿ ðóõàєòüñÿ â
íàïðÿìêó ôîðìóâàííÿ áóðæóàçíîãî ñóñïіëüñòâà, âèñòóïàëè çà îáìåæåí-
íÿ àáñîëþòèçìó і ñêàñóâàííÿ êðіïàöòâà. Àëå ïðè öüîìó âîíè áóëè ðіøó-
÷èìè ïðîòèâíèêàìè ðåâîëþöіéíîї òàêòèêè і âèçíàâàëè ëèøå øëÿõ
ðåôîðì.

Порівняйте погляди слов’янофілів і західників. Що, на вашу думку, у них було спільного,
а що – відмінного?

Ó 40-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. ó ñóñïіëüíîìó ðóñі ïîñèëþєòüñÿ ðåâîëþöіéíî-
äåìîêðàòè÷íèé íàïðÿìîê. Ðàäèêàëüíî íàëàøòîâàíі äåìîêðàòè çàêëèêàëè
äî ðіøó÷èõ äіé, äî íàñèëüíèöüêîãî ïîâàëåííÿ іñíóþ÷îãî ëàäó. Ìàéáóòíє
Ðîñії âîíè ïîâ’ÿçóâàëè іç ñîöіàëіçìîì, îñåðåäêîì ÿêîãî ìàëà ñòàòè ñіëüñüêà
ãðîìàäà. Öі ïîãëÿäè âіäñòîþâàëè, çîêðåìà, âіäîìі ãðîìàäñüêі äіÿ÷і é
ïóáëіöèñòè Â. Áєëіíñüêèé òà Ì. ×åðíèøåâñüêèé. Їõ ïðîïàãóâàëè і ÷ëåíè
òàєìíîãî ãóðòêà â Ïåòåðáóðçі íà ÷îëі ç Ì. Áóòàøåâè÷åì-Ïåòðàøåâñüêèì,

3.

Î. Ãåðöåí і Ì. Îãàðüîâ
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ùî äіÿâ ó 1845–1846 ðð. Ïіçíіøå éîãî ó÷àñ-
íèêіâ íàçâàëè «ïåòðàøåâöÿìè».

Çîâíіøíÿ ïîëіòèêà іìïåðії. Êðèìñüêà 
âіéíà. Ó çîâíіøíüîïîëіòè÷íіé äіÿëüíîñòі 
ðîñіéñüêèé óðÿä ãîëîâíó óâàãó ïðèäіëÿâ 
ïіâäåííîìó íàïðÿìêó, ïðàãíó÷è îâîëîäіòè 
íîâèìè òåðèòîðіÿìè ó Çàêàâêàççі òà ÷îðíî-
ìîðñüêèìè ïðîòîêàìè. Іç öієþ ìåòîþ Ðîñіÿ 
âåëà âіéíè ç Îñìàíñüêîþ іìïåðієþ, ïіä-
òðèìóþ÷è íàöіîíàëüíî-âè ç âîëüíó áîðîòüáó 
ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ íà Áàëêàíàõ. Ó ïåð-
øіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. äî іìïåðії áóëè ïðèєä-
íàíі Ãðóçіÿ, Àçåðáàéäæàí, ïіâíі÷íà ÷àñòèíà 
÷îðíîìîðñüêîãî óçáåðåææÿ Êàâêàçó òà 
Ïіâäåííèé Êàâêàç, ùî ñóïðîâîäæóâàëîñü 
âіéíàìè ç Ïåðñієþ òà Òóðå÷÷èíîþ.

Íà ñåðåäèíó ÕІÕ ñòîëіòòÿ Ðîñіéñüêà іìïå-
ðіÿ ïåðåòâîðèëàñÿ íà îäíó ç íàéáіëüøèõ äåðæàâ ñâіòó, ÿêà, ïіäêîðèâøè
÷èñëåííі íàðîäè Єâðîïè і Àçії, ïðàãíóëà ïîäàëüøîãî òåðèòîðіàëüíîãî
ðîçøèðåííÿ. Ó òîé æå ÷àñ åêîíîìі÷íà âіäñòàëіñòü, êðіïîñíèöüêі ïîðÿä-
êè òà ñàìîäåðæàâíî-ïîëіöåéñüêèé ðåæèì çðîáèëè її ñëàáêèì êîíêóðåí-
òîì ó áîðîòüáі çà âïëèâ íà Áëèçüêîìó Ñõîäі. Öÿ ñëàáêіñòü ÿñêðàâî âè-
ÿâèëàñü ó õîäі Êðèìñüêîї âіéíè 1853–1856 ðð., ó ÿêіé íà áîöі Îñìàíñüêîї
іìïåðії ïðîòè Ðîñії âèñòóïèëà îá’єäíàíà êîàëіöіÿ çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ
äåðæàâ ó ñêëàäі Àíãëії òà Ôðàíöії. Îá’єäíàíèé ôëîò ñîþçíèêіâ óâіéøîâ
ó ×îðíå ìîðå, áëîêóâàâøè Ñåâàñòîïîëü. Íåçâàæàþ÷è íà іñíóþ÷ó óãîäó
ïðî âçàєìîäîïîìîãó ìіæ Ðîñієþ, Àâñòðієþ òà Ïðóññієþ, òі íå íàäàëè
ñîþçíèêàì î÷іêóâàíîї ïіäòðèìêè, òîìó âіéíà äëÿ Ðîñії çàêіí÷èëàñÿ
ïîðàçêîþ.

Çà Ïàðèçüêèì ìèðîì 1856  ð. Ðîñіÿ áóëà ïîçáàâëåíà ïðàâà ìàòè âіé-
ñüêîâèé ôëîò òà ôîðòå÷íі óêðіïëåííÿ íà ×îðíîìó ìîðі é çìóøåíà áóëà
âіäìîâèòèñü âіä ïðåòåíçіé íà Ìîëäàâіþ, Âîëîùèíó òà Ïіâäåííó Áåñ  ñà-
ðàáіþ.

1. Âèçíà÷òå ïðè÷èíè ðîçãîðòàííÿ äåêàáðèñòñüêîãî ðóõó â Ðîñії íà ïî÷àòêó
ÕІÕ ñò.

2. Ñõàðàêòåðèçóéòå äіÿëüíіñòü äåêàáðèñòñüêèõ òîâàðèñòâ.
3. Ïðîàíàëіçóéòå çíà÷åííÿ âèñòóïó äåêàáðèñòіâ äëÿ ðîñіéñüêîãî ñóñïіëüñòâà.
4. ßêó ìåòó ïåðåñëіäóâàëè ðåâîëþöіîíåðè-äåìîêðàòè? Ó ÿêîìó ñåðåäîâèùі

áóëè ïîïóëÿðíі їõíі іäåї?

1. Íà êîíòóðíіé êàðòі ïîçíà÷òå öåíòðè äåêàáðèñòñüêîãî ðóõó.
2. Íà êàðòі ïîêàæіòü äåðæàâè, ç ÿêèìè âîþâàëà Ðîñіÿ â ñåðåäèíі ÕІÕ ñò., òà

òі òåðèòîðіàëüíі çàâîþâàííÿ, ÿêі âîíà çäîáóëà.

4.

Виконайте завдання

 Ì. ×åðíèøåâñüêèé 
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2 Âèêîðèñòàâøè äîäàòêîâі äæåðåëà, íàïèøіòü ïîâіäîìëåííÿ ïðî êåðіâíèêіâ
äåêàáðèñòñüêîãî ðóõó.

1816 р. – створення Союзу порятунку.
14 грудня 1825 р. – повстання декабристів у Петербурзі.
29 грудня 1825 р. – повстання Чернігівського полку в Укра-
їні.

 ÑØÀ â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò.  
Ãðîìàäÿíñüêà â³éíà

Ïðèãàäàéòå ç êóðñó âñåñâіòíüîї іñòîðії çà 8 êëàñ ïîäії,
ïîâ’ÿçàíі ç âіéíîþ çà íåçàëåæíіñòü ïіâíі÷íîàìåðèêàí-
ñüêèõ êîëîíіé òà óòâîðåííÿ ÑØÀ.

Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê êðàїíè. Ïåðøà ïîëîâèíà ÕІÕ ñò.
ñòàëà ÷àñîì áóðõëèâîãî ðîçâèòêó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòіâ Àìåðèêè. Çäîáóò-
òÿ íåçàëåæíîñòі é óñóíåííÿ âñіõ ïåðåïîí íà øëÿõó âіëüíîãî ïіäïðèєì-
íèöòâà çóìîâèëè øâèäêå çðîñòàííÿ ôàáðè÷íîї ïðîìèñëîâîñòі і ôåðìåð-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі êðàїíè. Éøëî àêòèâíå îñâîєííÿ
çàõіäíèõ çåìåëü. Íà Ïіâäíі æ ïðîäîâæóâàëî ïîøèðþâàòèñÿ ïëàíòàöіéíå
ðàáîâëàñíèöüêå ãîñïîäàðñòâî, ÿêå ïîñòà÷àëî ñèðîâèíîþ ïðîìèñëîâіñòü
ïіâíі÷íèõ øòàòіâ і Çàõіäíîї Єâðîïè.

Ïіñëÿ âіéíè çà íåçàëåæíіñòü òåðèòîðіÿ ÑØÀ ïðîñòÿãàëàñÿ âіä Àòëàí-
òè÷íîãî îêåàíó äî Ìіññіñіïі. Íà öèõ çåìëÿõ ïðîæèâàëî ÷èìàëî іíäіàí-
ñüêèõ ïëåìåí, ÿêèõ ïåðåñåëåíöі, ùî ðóõàëèñÿ çі ñõîäó, íåóõèëüíî âèòіñ-
íÿëè íà çàõіä. Ç âåëèêèìè ïëåìåíàìè óðÿä ÑØÀ óêëàäàâ óãîäè, çà
ÿêèìè їì ëèøàëàñÿ ÷àñòèíà çåìåëü. Ïðîòå ñâîї îáіöÿíêè àìåðèêàíñüêà
âëàäà ïîñòіéíî ïîðóøóâàëà. Іíäіàíöіâ âèñèëàëè ó ñïåöіàëüíî âіäâåäåíі
ðàéîíè, òàê çâàíі ðåçåðâàöії. Îïіð іíäіàíöіâ ïðèäóøóâàëè çà äîïîìîãîþ
ñïåöіàëüíèõ êàðàëüíèõ åêñïåäèöіé.

Íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. ó ÑØÀ ðîçïî÷àâñÿ ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò,
ÿêèé,   ÿê і â Àíãëії, îõîïèâ íàñàìïåðåä òåêñòèëüíó ïðîìèñëîâіñòü. Óæå
â 40-õ ðîêàõ àìåðèêàíñüêі áàâîâíÿíі òêàíèíè óñïіøíî êîíêóðóâàëè ç
àíãëіéñüêèìè íà ñâіòîâîìó ðèíêó. Ó 30-õ ðîêàõ íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі
øâèäêèìè òåìïàìè ïî÷àëà çðîñòàòè âàæêà ïðîìèñëîâіñòü. 

Àêòèâíî ðîçâèâàëàñü òðàíñïîðòíà ìåðåæà êðàїíè. Ðàéîí Âåëèêèõ
îçåð áóëî çâ’ÿçàíî ç Àòëàíòè÷íèì îêåàíîì íèçêîþ êàíàëіâ, íîâі çàëіç-
íèöі ç’єäíóâàëè ðàéîíè ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ç âåëèêèìè ìіñòàìè
і ïðîìèñëîâèìè öåíòðàìè, ùî ïîòðåáóâàëè ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ і
ñèðîâèíè. Ó 1807 ð. íà Ãóäçîíі áóëî âèïðîáóâàíî ïåðøèé ó ñâіòі ïàðî-
ïëàâ Ôóëòîíà, ïіñëÿ ÷îãî â êðàїíі ïî÷àëîñÿ áóäіâíèöòâî ïàðîâèõ
êîðàáëіâ. Íà ñåðåäèíó ÕІÕ ñò. òîííàæ òîðãîâåëüíîãî ôëîòó ÑØÀ âæå
äîðіâíþâàâ àíãëіéñüêîìó.

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ

§12

1.
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Які галузі економіки дають найбільш швидкий прибуток на вкладені кошти?

Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі ñïðèÿâ çðîñòàííþ íîâèõ іíäóñòðіàëüíèõ öåí-
òðіâ – ×èêàãî, Ïіòòñáóðãà, Äåòðîéòà. Íàñåëåííÿ Íüþ-Éîðêà íà ñåðåäèíó
ÕІÕ ñò. ñòàíîâèëî 500 òèñ. îñіá, òåïåð óæå 12 % íàñåëåííÿ êðàїíè ïðî-
æèâàëî â ìіñòàõ.

Ó ÑØÀ ç Єâðîïè ïåðåñåëÿëèñÿ ìіëüéîíè ëþäåé. Â îñíîâíîìó öå áóëè
ñåëÿíè і ðåìіñíèêè, ãíàíі çëèäíÿìè і áåçðîáіòòÿì. Óìîâè æèòòÿ ðîáіò-
íèêіâ ó ÑØÀ áóëè êðàùі, íіæ ó Єâðîïі. Áðàê ðîáî÷îї ñèëè çìóøóâàâ
ïіäïðèєìöіâ ïëàòèòè áіëüøó çàðïëàòíþ. Äî òîãî æ áóäü-ÿêèé áàæàþ÷èé
ç ïåðåñåëåíöіâ ìіã îñâîþâàòè íîâі çåìëі íà çàõîäі. Ïðîòÿãîì ïåðøîї
ïîëîâèíè ÕІÕ ñò. íà çàõіä ðóøàëè íåñêіí÷åííі âàëêè êîëîíіñòіâ. Áàãàòî
õòî íàìàãàâñÿ ïîòðàïèòè â Àìåðèêó, ñïîäіâàþ÷èñü íà ùàñëèâå æèòòÿ.
Îäíі ðÿòóâàëèñü âіä ðåëіãіéíèõ ïåðåñëіäóâàíü, іíøі ïðàãíóëè îñîáèñòîї
ñâîáîäè, ñïîäіâàëèñü îòðèìàòè ðîáîòó ÷è øìàòîê çåìëі. Íîâèõ ïåðåñå-
ëåíöіâ íàçèâàëè ïіîíåðàìè.

Çà ïåðøîâіäêðèâà÷àìè-ïіîíåðàìè éøëè ôåðìåðè-ñêâàòåðè, ÿêі çàéìà-
ëè íà ñâіé ñòðàõ і ðèçèê çåìëі, ùî þðèäè÷íî ââàæàëèñÿ äåðæàâíîþ
âëàñíіñòþ. Íà îñâîєíèõ çàõіäíèõ çåìëÿõ âîíè âèðîùóâàëè ïøåíèöþ і
ðîçâîäèëè õóäîáó.

З яких причин люди переселялися до США в першій половині ХІХ ст.?

Ó 1841 ð. íà âèìîãó ôåðìåðіâ êîíãðåñ óõâàëèâ çàêîí ïðî ïåðøó çàїì-
êó, ÿêèé ïîëåãøèâ ïðèäáàííÿ â äåðæàâè çåìåëüíîї äіëÿíêè òèì, õòî її
âæå îáðîáëÿâ. Êðіì òîãî, ôåðìåðè ìîãëè êóïóâàòè її íà âèïëàò. Çàâäÿêè
ðîçâèò êó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ ôåðìåðè ìàëè çìî-
ãó çàñòîñîâóâàòè â ãîñïîäàðñòâі ìåõàíі÷íі æàòêè і ñіíîêîñàðêè. Ó  âåëè-
êèõ ôåðìàõ âèêîðèñòîâóâàëàñÿ íàéìàíà ïðàöÿ.

Ó ïіâäåííèõ øòàòàõ ïðîäîâæóâàëî ðîçøèðþâàòèñÿ ïëàíòàöіéíå ãîñ-
ïîäàðñòâî, çàñíîâàíå íà ðàáñüêіé ïðàöі. Íà ïëàíòàöіÿõ âèðîùóâàëèñÿ
òþòþí, ðèñ, ðîñëèíà-áàðâíèê іíäèãî. Àëå ç áóðõëèâèì ðîçâèòêîì òåê-

 Ôðàãìåíò 
ðåêëàìè 
â òîäіøíіé ãàçåòі
ïðî ïðîäàæ ðàáіâ

Ïðîêîìåíòóéòå 
çîáðàæåííÿ.
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2
ñòèëüíîї ïðîìèñëîâîñòі і çðîñòàííÿì ïîïèòó íà ñèðîâèíó íà ïëàíòàöіÿõ
ñòàëà ïåðåâàæàòè áàâîâíà. ßê і êàïіòàëіñòè÷íі ïіäïðèєìñòâà Ïіâíî÷і,
ïëàíòàöіéíå ãîñïîäàðñòâî Ïіâäíÿ òåæ îðієíòóâàëîñÿ íà ðèíîê, àëå âîíî
áàçóâàëîñÿ íà ïіäíåâіëüíіé ðàáñüêіé ïðàöі.

Ðàáè-àôðîàìåðèêàíöі íà ïëàíòàöіÿõ çàçíàâàëè íàéæîðñòîêіøîї åêñ-
ïëóàòàöії. Íèìè òîðãóâàëè, ÿê ðå÷àìè ÷è õóäîáîþ, âëàøòîâóâàëè àóê-
öіîíè ç їõ ïðîäàæó. Çà ðàáàìè ïèëüíî íàãëÿäàëè ñïåöіàëüíі îõîðîíöі òà
íàâ÷åíі ïîëþâàòè çà âòіêà÷àìè ñîáàêè. Їõíÿ ïðàöÿ áóëà ìåíø ïðîäóê-
òèâíîþ, íіæ íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ. Ðàáè ÷àñòî ïñóâàëè íîâі çíàðÿääÿ
ïðàöі àáî íååôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàëè їõ.

Óíàñëіäîê âèðîùóâàííÿ íà ïëàíòàöії ëèøå îäíієї êóëüòóðè ґðóíò
øâèäêî âèñíàæóâàâñÿ, і ïëàíòàòîðàì äîâîäèëîñÿ ïåðåáèðàòèñÿ íà íîâі,
ðîäþ÷і çåìëі. Ìàþ÷è áіëüøå ãðîøåé і ðåñóðñіâ, âîíè çàõîïëþâàëè âåëè-
÷åçíі òåðèòîðії íà Çàõîäі і ïåðåøêîäæàëè ðîçâèòêó ôåðìåðñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà.

Порівняйте шляхи розвитку сільського господарства на Півночі і на Півдні  Сполучених
Штатів. Чому північний варіант продуктивніший?

Òåðèòîðіàëüíà åêñïàíñіÿ. «Äîêòðèíà Ìîíðî». І ïіâíі÷íà áóðæóà-
çіÿ, і ïіâäåííі ïëàíòàòîðè ïðî âîäèëè ïîëіòèêó åêñïàíñії, òîáòî ïîøè-
ðåííÿ ñâîєї âëàäè íà íîâі òåðèòîðії. Ó 1803 ð., êîðèñòóþ÷èñü òèì, ùî
Ôðàíöіÿ áóëà âòÿãíóòà â єâðîïåéñüêі âіéíè, óðÿä ÑØÀ çìóñèâ її ïðî-
äàòè âåëè÷åçíó òåðèòîðіþ Ëóїçіàíè çà óìîâíó ñóìó 15 ìëí äîëàðіâ.
Ó   1810–1812 ðð. àìåðèêàíñüêі âіéñüêà çàéíÿëè іñïàíñüêó Ôëîðèäó, ÿêà
çãîäîì áóëà ïîâíіñòþ ïðèєäíàíà äî ñêëàäó ÑØÀ.

Çàõîïëþþ÷è íîâі çåìëі і ïðàãíó÷è çàêðіïèòèñÿ â Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі,
ÑØÀ âîäíî÷àñ âñіëÿêî íàìàãàëèñÿ ïîñëàáèòè âïëèâ єâðîïåéñüêèõ äåð-
æàâ ó Íîâîìó ñâіòі. Îñíîâíі ïðèíöèïè їõ çîâíіøíüîї ïîëіòèêè áóëî
âèêëàäåíî â ïîñëàííі ïðåçèäåíòà Äæåéìñà Ìîíðî äî êîíãðåñó 2 ãðóäíÿ
1823 ð. Çãіäíî ç «äîêòðèíîþ Ìîíðî», Àìåðèêàíñüêèé ìàòåðèê íå ìіã
áóòè îá’єêòîì êîëîíіçàöії äëÿ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. ÑØÀ âèçíàâàëè
іñíóþ÷і êîëîíії єâðîïåéöіâ, àëå çàÿâëÿëè, ùî íå  äîïóñòÿòü çàñíóâàííÿ
íîâèõ і âòðó÷àííÿ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ â àìåðèêàíñüêі ñïðàâè. Ó ãàçå-
òàõ öі ïðèíöèïè áóëî îôîðìëåíî ãàñëîì «Àìåðèêà äëÿ àìåðèêàíöіâ!».
Àëå íàñïðàâäі öå îçíà÷àëî «Àìåðèêà – äëÿ ÑØÀ».

З послання президента Дж. Монро конгресу США.
2 грудня 1823 р.

У війнах європейських держав з питань, що стосуються
виключно їх, ми ніколи не брали участі, і це не суперечить нашій політиці. Лише
тоді, коли існує серйозна загроза нашим правам, ми починаємо готуватися до
свого захисту.

Щирі та дружні відносини, що існують між Сполученими Штатами й цими дер-
жавами, є підставою для того, щоб розглядати будь-які спроби розповсюджен-
ня їх системи на будь-яку частину нашої півкулі як небезпечну для нашого спо-
кою та безпеки. Ми не втручаємося й не втручатимемося у справи існуючих

2.
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колоній або залежних територій будь-якої європейської держави. Однак що
стосується країн, які проголосили свою незалежність і спромоглися її зберегти
та незалежність яких ми розсудливо визнаємо відповідно до принципів спра-
ведливості, то ми розглядаємо втручання в їхні справи з боку будь-яких інших
європейських держав з метою їх під корення чи контролю не інакше, як прояв
ворожого ставлення до Сполучених Штатів.

Як ви розумієте слова президента Дж. Монро, що США буде розглядати  будь-яку
спробу європейських держав поширити свій вплив на Американський материк «як 
небезпечну для нашого спокою та безпеки»?

Çàõîïëþþ÷è íîâі çåìëі, ÑØÀ êîðèñòóâàëèñü òèì, ùî ìîëîäі ëàòèíî-
Àìåðèêàíñüêі êðàїíè áóëè íàáàãàòî ñëàáøèìè çà íèõ. Òàê, ó 1845 ð.
êîíãðåñ ÑØÀ ïðèéíÿâ äî ñêëàäó ôåäåðàöії Òåõàñ, ùî íàëåæàâ Ìåêñèöі.
Íà öåé ÷àñ Òåõàñ áóâ óæå ïåðåïîâíåíèé àìåðèêàíñüêèìè ïëàíòàòîðàìè,
ÿêі ñâàâіëüíî çàõîïëþâàëè çåìëі. Öі ïîäії âèêëèêàëè âіéíó ÑØÀ ç Ìåê-
ñèêîþ, äå ïåðå âàãà àìåðèêàíñüêîї àðìії áóëà áåççàïåðå÷íà. Ó 1848 ð.,
çàçíàâøè ïîðàçêè, ìåêñèêàíñüêèé óðÿä áóâ çìóøåíèé ïåðåäàòè ÑØÀ
íå òіëüêè Òåõàñ, à é çåìëі íà ïіâíі÷ âіä ð. Ðіî-Ãðàíäå – Íîâó Ìåêñèêó і 
Êàëіôîðíіþ. Çàãàëîì çà ïåðіîä ç 1803 ïî 1867 ð. Ñïîëó÷åíі Øòàòè çóìі-
ëè çáіëüøèòè ñâîþ òåðèòîðіþ â ÷îòèðè ðàçè. ÑØÀ ïåðåòâîðèëèñÿ íà
îäíó ç íàéáіëüøèõ äåðæàâ ïëàíåòè і ñòàëè íàéâïëèâîâіøîþ äåðæàâîþ
êîíòèíåíòó.

Íàðîñòàííÿ êîíôëіêòó ìіæ ïіâíі÷íèìè і ïіâäåííèìè øòàòàìè.
Íàÿâíіñòü äâîõ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ñèñòåì – âіëüíîãî ðèíêîâîãî 
êàïіòàëіñòè÷íîãî ãîñïîäàðñòâà íà Ïіâíî÷і і ðàáîâëàñíèöüêîãî íà Ïіâ-
äíі   – ïіäðèâàëà єäíіñòü êðàїíè. Ó 50-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. âіäíîñèíè ìіæ
íèìè ðіçêî çàãîñòðèëèñü. Ïðîìèñëîâöі Ïіâíî÷і ïîòðåáóâàëè íîâèõ ðîáî÷èõ
ðóê іç ÷èñëà àôðîàìåðèêàíñüêîãî íàñåëåííÿ, ÿêå ïåðåáóâàëî â ðàáñòâі, òà
ïðàãíóëè âèêîðèñòàòè ñèðîâèííі ðåñóðñè ïіâäåííèõ øòàòіâ äëÿ ïîòðåá
ñâîїõ ôàáðèê і çàâîäіâ. Ôåðìåðè äîìàãàëèñÿ íåïîøèðåííÿ ðàáñòâà íà
çàõіäíèõ çåìëÿõ.

Ó ñâîþ ÷åðãó Ïіâäåíü îïèðàâñÿ ââåäåííþ ìèò íà àíãëіéñüêі òîâàðè і
äåäàëі áіëüøå îðієíòóâàâñÿ íà åêîíîìі÷íі çâ’ÿçêè ç Àíãëієþ, íіæ ç ïіâ-
íі÷íèìè øòàòàìè. Ãîñòðèé êîíôëіêò âèíèê ç ïðèâîäó íàïðÿìêіâ çàëіç-
íè÷íîãî áóäіâíèöòâà. Ïіäïðèєìöі Ïіâíî÷і âèìàãàëè áóäіâíèöòâà äîðіã ó
ïіâíі÷íî-çàõіäíîìó íàïðÿìêó, à ïëàíòàòîðè íàïîëÿãàëè íà ïіâäåííîìó.
Çáåðåæåííÿ âіäñòàëîãî ïëàíòàöіéíîãî ðàáñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ãàëüìóâà-
ëî ðîçâèòîê Ñïîëó÷åíèõ Øòàòіâ і çàãðîæóâàëî âіäñòàâàííÿì ïîðіâíÿíî
ç іíøèìè ðîçâèíåíèìè äåðæàâàìè ñâіòó.

Чому збереження рабства на Півдні загрожувало економічним відставанням усієї
країни?

Çàãîñòðåííÿ ïðîòèñòîÿííÿ Ïіâäíÿ і Ïіâíî÷і ìàëî é ïîëіòè÷íі ïðè-
÷èíè. Íà ґðóíòі ñïіëüíèõ іíòåðåñіâ àãðàðіїâ – ôåðìåðіâ і ïëàíòàòîðіâ – ó
1828 ð. áóëî ñòâîðåíî äåìîêðàòè÷íó ïàðòіþ ÑØÀ, ÿêà âèñóíóëà êàíäè-
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äàòà íà ïðåçèäåíòñüêó ïîñàäó Å. Äæåêñîíà. Ïðîòå çãîäîì іíòåðåñè ôåð-
ìåðіâ і ïëàíòàòîðіâ óíàñëіäîê ãîñòðîї áîðîòüáè çà íîâі çåìëі ñòàëè ðіç-
íèìè. Òåïåð ôåðìåðè âæå ïіäòðèìóâàëè ïіâíі÷íèõ ïðîìèñëîâöіâ, ÿêі
áóëè ïðîòè ïîøèðåííÿ ðàáñòâà íà íîâі çàõіäíі òåðèòîðії. Ó 1854 ð. áóëî
ñòâîðåíî ðåñïóáëіêàíñüêó ïàðòіþ ÑØÀ, îñíîâó ÿêîї ñêëàëè âîðîæі äî
ðàáñòâà ôåðìåðè і áóðæóàçіÿ. Ïîìіðêîâàíå êðèëî ðåñïóáëіêàíöіâ îáìå-
æóâàëîñÿ ëèøå âèìîãîþ íåïîøèðåííÿ ðàáñòâà íà íîâі òåðèòîðії, à її
ðàäèêàëüíî-äåìîêðàòè÷íå óãðóïîâàííÿ âèìàãàëî íåãàéíîãî ñêàñóâàííÿ
ðàáñòâà.

Ðàáîâëàñíèöüêі øòàòè ïîñòóïîâî âòðà÷àëè ñâîþ ïåðåâàãó â Êîíãðåñі,
ó Áіëîìó äîìі, àëå íå çáèðàëèñÿ äîáðîâіëüíî ïîñòóïàòèñÿ âëàäîþ і ïîëі-
òè÷íèì âïëèâîì. Ôåäåðàëüíèé óðÿä íàìàãàâñÿ çíàéòè êîìïðîìіñ, ïðîòå
êîíôëіêò ìіæ ïіâíі÷íèìè і ïіâäåííèìè øòàòàìè ñòàâàâ íåìèíó÷èì.
Âèíèêëî íåîáîðîòíå ïðîòèñòîÿííÿ ìіæ ïðèáі÷íèêàìè ðîçâèòêó ðèíêîâîї
åêîíîìіêè, çàñíîâàíîї íà íàéìàíіé ïðàöі, і ðàáîâëàñíèêàìè, ÿêі ñòîÿëè
íà ñòîðîæі âіäæèëîї ñèñòåìè ãîñïîäàðþâàííÿ.

Ó 30–40-õ ðîêàõ íà Ïіâäíі ïî÷àñòіøàëè âèñòóïè íåãðіâ-ðàáіâ, íà Ïіâ-
íî÷і ðîçïî÷àâñÿ àáîëіöіîíіñòñüêèé ðóõ – ãðîìàäñüêèé ðóõ çà íåãàéíå
çíèùåííÿ ðàáñòâà (âіä àíãë. to abolish – ñêàñîâóâàòè). Ó 1838 ð. àáîëі-
öіîíіñòàìè áóëî ñòâîðåíî Òîâàðèñòâî ïіäçåìíîї çàëіçíèöі, ùî äîïîìàãà-
ëî âòå÷і àôðîàìåðèêàíñüêèõ ðàáіâ ç ïіâäåííèõ äî ïіâíі÷íèõ øòàòіâ.
Ó ïіâäåííèõ øòàòàõ òàєìíî ðîçïîâñþäæóâàâñÿ æóðíàë «Ëіáåðåéòîð»
(«Âèçâîëèòåëü»), ÿêèé çàêëèêàâ äî çíèùåííÿ ðàáñòâà. Éîãî ðåäàêòîð
Âіëüÿì Ãàððіñîí, ïîøèðþþ÷è ÷àñîïèñ, ðèçèêóâàâ âëàñíèì æèòòÿì,
ÿêå ïіâäåííі ïëàíòàòîðè îöіíèëè â 5 òèñ. äîëàðіâ (íà òîé ÷àñ äóæå
âåëèêà ñóìà ãðîøåé).

Âåëèêå âðàæåííÿ íà ñó÷àñíèêіâ ñïðàâèëà ñïðîáà ïіäíÿòè ïîâñòàííÿ
ïåðåêîíàíîãî àáîëіöіîíіñòà Äæîíà Áðàóíà. Ó ìіñòå÷êó Ãàðïåðñ-Ôåððі ó
Âіðãіíії ïîâñòàëі çàõîïèëè âåëèêі ñêëàäè çáðîї, íàìàãàëèñÿ çàêëèêàòè
äî áîðîòüáè ïðîòè ðàáñòâà іíøèõ ãðîìàäÿí, àëå їõ âèñòóï áóëî ïðèäóøå-
íî óðÿäîâèìè âіéñüêàìè. Ñàìîãî Äæ. Áðàóíà áóëî çàñóäæåíî âіéñüêîâèì
òðèáóíàëîì äî ñìåðòі ÷åðåç ïîâіøåííÿ.

У яких літературних творах найкраще, на вашу думку, змальовано життя мешканців
південних штатів у цей період?

Ó 1860 ð. ïðåçèäåíòîì ÑØÀ âïåðøå áóëî îáðàíî êàíäèäàòà âіä ðåñ-
ïóáëіêàíñüêîї ïàðòії Àâðààìà Ëіíêîëüíà (1861–1865).

Óñüîãî â æèòòі Ëіíêîëüí äîñÿã çàâäÿêè âëàñíèì çóñèëëÿì. Ñàìîòóæ-
êè çäîáóâøè îñâіòó, âіí ñòàâ àäâîêàòîì, à íåçàáàðîì áóâ îáðàíèé äî
êîíãðåñó. 

Ëіíêîëüí íіêîëè íå áðàâ ó÷àñòі â àáîëіöіîíіñòñüêîìó ðóñі. Ïіä ÷àñ
âèáîðіâ âіí âèñòóïàâ ëèøå çà íåïîøèðåííÿ ðàáñòâà íà íîâі òåðèòîðії і
ïіäêðåñëþâàâ, ùî íå íàïîëÿãàòèìå íà éîãî íåãàéíіé ëіêâіäàöії і íå âòðó-
÷àòèìåòüñÿ ó âíóòðіøíі ñïðàâè ïіâäåííèõ øòàòіâ. Ïðîòå ñàì ôàêò âèáîðó
ïðåçèäåíòîì êðàїíè ïðåäñòàâíèêà Ïіâíî÷і áóâ ñïðèéíÿòèé ó ïіâäåííèõ
øòàòàõ ÿê âèêëèê òà ïðÿìà çàãðîçà ðàáîâëàñíèöüêіé ñèñòåìі.
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Àâðààì Ëіíêîëüí âіäçíà÷àâñÿ âèñîêèì
çðîñòîì (194 ñì), áóâ ïåðøèì ïðåçèäåí-
òîì, ùî íàðîäèâñÿ ïîçà 13 øòàòàìè, ÿêі 
ñòâîðèëè íåçàëåæíó äåðæàâó ÑØÀ, òà 
ïåðøèì ïðåçèäåíòîì, ùî ñòàâ æåðòâîþ
çàìàõó. Âіí òàêîæ áóâ єäèíèì ïðåçèäåí-
òîì, ùî ìàâ ïàòåíò íà âëàñíèé âèíàõіä.

Ó ãðóäíі 1860 ð. ïðî âèõіä іç Ôåäåðàöії 
îãîëîñèëà Ïіâäåííà Êàðîëіíà. 4 ëþòîãî
1861 ð., çà ìіñÿöü äî âñòóïó íà ïîñàäó 
Ëіíêîëüíà, 7 øòàòіâ – Ëóїçіàíà, Òåõàñ,
Ìіññіñіïі, Äæîðäæіÿ, Àëàáàìà, Ôëîðèäà і
Òåííåññі – óòâîðèëè âëàñíó äåðæàâó – 
Êîíôåäåðàöіþ. Çàãàëîì, äî ñêëàäó öüîãî 
îá’єäíàííÿ, ùî îòðèìàëî íàçâó Ïіâäåííà
êîíôåäåðàöіÿ, іç ñòîëèöåþ â Ðі÷ìîíäі
(Âіðãіíіÿ) óâіéøëî 11 øòàòіâ. Ïðåçèäåí-
òîì áóëî îáðàíî Äæåôôåðñîíà Äåâіñà. 
Ãîëîâíîþ ìåòîþ Êîíôåäåðàöії ïіâäåííі ïëàíòàòîðè ïðîãîëîøóâàëè
çàõèñò âîëüíîñòåé îêðåìèõ øòàòіâ, àëå ïðè öüîìó ðàáñòâî îãîëîøóâà-
ëîñü «ïðèðîäíèì íîðìàëüíèì ñòàíîì» і «îïëîòîì öèâіëіçàöії».

Чому обрання Лінкольна президентом США привело до відокремлення південних
штатів і проголошення власної держави?

Ãðîìàäÿíñüêà âіéíà (1861–1865 ðð.). Âіéñüêîâèé êîíôëіêò ìіæ 
Ïіâíі÷÷þ і Ïіâäíåì ñòàâàâ íåìèíó÷èì. Ïðèâîäîì äî âіéíè ñòàâ îáñòðіë
і çàõîïëåííÿ ïіâäåíöÿìè ôîðòó Ñàìòåð ïîáëèçó óçáåðåææÿ Ïіâäåííîї
Êàðîëіíè, çàëîãà ÿêîãî çáåðіãàëà âіðíіñòü ôåäåðàëüíîìó óðÿäó. Ó êâіòíі 
1861 ð. ïðåçèäåíò Ëіíêîëüí îãîëîñèâ ïіâäåííі øòàòè çàêîëîòíèêàìè і 
ðîçïî÷àâ íàáіð äî îïîë÷åííÿ.

Âіä÷óòíà ïåðåâàãà â ìàòåðіàëüíèõ, ñèðîâèííèõ òà ëþäñüêèõ ðåñóðñàõ
ó âіéíі áóëà íà áîöі Ïіâíî÷і.

Ïîòåíöіàë Ïіâíі÷ Ïіâäåíü

Íàñåëåííÿ áë. 22 ìëí áë. 9 ìëí (ó òîìó ÷èñëі
áë. 3,5 ìëí íåãðіâ)

Ðі÷íå âèðîáíèöòâî ñèðîâèíè
çàëіçà

950 òèñ. òîíí 37 òèñ. òîíí

Ðі÷íà âàðòіñòü ïðîìèñëîâîї 
ïðîäóêöії

1740 ìëí äîëàðіâ 160 ìëí äîëàðіâ

Àëå ïіâíі÷íі øòàòè íå áóëè ãîòîâі äî âіéíè і íà ïî÷àòêó íå âèêîðèñ-
òàëè ñâîþ ïåðåâàãó â åêîíîìі÷íèõ і ëþäñüêèõ ðåñóðñàõ. Áіëüøіñòü îôі-
öåðіâ і ãåíåðàëіâ àìåðèêàíñüêîї àðìії áóëè âèõіäöÿìè ç ðîäèí ïëàíòàòî-
ðіâ і âñòóïèëè äî àðìії êîíôåäåðàòіâ.

4.

 Àâðààì Ëіíêîëüí 
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Íàïåðåäîäíі âіéíè íà Ïіâäåíü áóëî âèâåçåíî çíà÷íó êіëüêіñòü çáðîї ç

âіéñüêîâèõ ñêëàäіâ. Àðìіÿ ïіâäåíöіâ íàðîùóâàëà ñâіé ïîòåíöіàë і âëіòêó
1861 ð. íàëі÷óâàëà 120 òèñ. îñіá. Òîìó íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі âіéíè âіé-
ñüêà Ïіâíî÷і çàçíàëè íåâäà÷. Ó ïåðøіé æå âåëèêіé áèòâі ïіä Ìàíàññàñîì
ó ëèïíі 1861 ð. âîíè çàçíàëè ïîðàçêè, ÿêà ëåäâå íå ïðèçâåëà äî ïàäіííÿ
Âàøèíãòîíà. Ïåâíîþ ìіðîþ ïîðàçêè âіéñüê Ôåäåðàöії – ïіä Ìàíàññàñîì
і áіëÿ Áîëñ-Áëàôôà ïîáëèçó Âàøèíãòîíà – ïîÿñíþâàëèñÿ íåðіøó÷іñòþ
âèùîãî êîìàíäóâàííÿ.

Ãåíåðàë Ìàê-Êëåëëàí ââàæàâ, ùî âіéíó ìîæíà âèãðàòè, óíèêàþ÷è
âåëèêèõ áèòâ. Âіí ðîçðîáèâ ïëàí «Àíàêîíäà», ñóòü ÿêîãî ïîëÿãàëà â 
îòî÷åííі øòàòіâ-çàêîëîòíèêіâ і ïîñòóïîâîìó ñòèñêóâàííі êіëüöÿ îòî÷åí-
íÿ äî ïîâíîї êàïіòóëÿöії ïіâäåíöіâ. Іç öієþ ìåòîþ â 1862 ð., íàñòóïàþ÷è
ç ïіâíî÷і, àðìіÿ ãåíåðàëà Ãðàíòà çàõîïèëà òåðèòîðіþ âçäîâæ ð. Ìіññіñі-
ïі. Íàçóñòðі÷ їé, çäîáóâøè Íîâèé Îðëåàí, ç ïіâäíÿ ïðîñóâàâñÿ äåñàíò-
íèé êîðïóñ ãåíåðàëà Áàòëåðà. Êîíôåäåðàòè áóëè âіäðіçàíі âіä Òåõàñó і
Ëóїçіàíè. Ïðîòå Ìàê-Êëåëëàí çàçíàâ öіëêîâèòîї ïîðàçêè â áèòâі ïіä Ðі÷-
ìîíäîì. Ùîá çóïèíèòè íàñòóï ïіâäåíöіâ, äîâåëîñü ïåðåêèíóòè âіéñüêà
äî Âàøèíãòîíà.

Çíà÷íó ìàòåðіàëüíó äîïîìîãó Êîíôåäåðàöії íàäàâàâ àíãëіéñüêèé
óðÿä. Ðàáîâëàñíèöüêèé Ïіâäåíü áóâ ãîëîâíèì ïîñòà÷àëüíèêîì áàâîâíè
áðèòàíñüêіé òåêñòèëüíіé ïðîìèñëîâîñòі, òà é ðîçêîë Ñïîëó÷åíèõ Øòàòіâ
äàâàâ çìîãó àíãëіéöÿì ïîñèëèòè ñâîї ïîçèöії â Ïіâíі÷íіé Àìå   ðèöі.

Âîєííі íåâäà÷і Ïіâíî÷і áóëè çóìîâëåíі і çâîëіêàííÿì ôåäåðàëüíîãî
óðÿäó ç âèðіøåííÿì ïèòàííÿ ïðî ðàáñòâî. Ëіíêîëüí áóâ çìóøåíèé çâà-
æàòè íà òó îáñòàâèíó, ùî ÷àñòèíà ðàáîâëàñíèöüêèõ øòàòіâ íå ïðèñòàëà
äî çàêîëîòíèêіâ. Êðіì òîãî, ïðàâî íà âëàñíіñòü ââàæàëîñÿ ñâÿùåííèì
ïðàâîì ëþäèíè, à àôðîàìåðèêàíöі-ðàáè – «ðіçíîâèäîì ïðèâàòíîї âëàñ-
íîñòі». Âіéíà çàòÿãóâàëàñü. Âïëèâîâі ïіäïðèєìíèöüêі êîëà Ïіâíî÷і øëÿ-
õîì ïîñòóïîê ïðàãíóëè äîñÿãòè ïðèìèðåííÿ ç Ïіâäíåì. Óâåñü òÿãàð
âіéíè ëіã íà ïëå÷і ïðîñòîãî íàðîäó. Ðîáіòíèêè і ôåðìåðè ãèíóëè â áîÿõ,
їõ ðîäèíè ñòðàæäàëè âіä äîðîæíå÷і. Òèì ÷àñîì ïðîìèñëîâöі і ôіíàíñè-
ñòè íàæèâàëè âåëè÷åçíі áàãàòñòâà çà ðàõóíîê ïîñòà÷àííÿ àðìії çáðîєþ,
îáìóíäèðóâàííÿì і ïðîäîâîëüñòâîì.

Чому північні штати, незважаючи на людську і промислову перевагу, терпіли поразки
на першому етапі війни? 

Ôåäåðàëüíèé óðÿä ïîñòóïîâî óñâіäîìëþâàâ, ùî âіéíó, ÿêà çàòÿãëàñÿ,
ìîæëèâî ïåðåìîæíî çàêіí÷èòè, ëèøå âäàâøèñü äî ðіøó÷èõ, ðàäèêàëü-
íèõ çàõîäіâ. Ó 1862 ð. êîíãðåñ çàïðîâàäèâ íîâі ïîäàòêè íà áàãàòèõ і
óõâàëèâ çàêîí ïðî êîíôіñêàöіþ ìàéíà çàêîëîòíèêіâ. 20 òðàâíÿ 1862 ð.
áóëî ïðèéíÿòî çàêîí ïðî ãîìñòåäè (ãîìñòåä – ìіñöå äëÿ ïîñåëåííÿ). Âіí
äàâàâ ìîæëèâіñòü êîæíîìó àìåðèêàíöþ, ó òîìó ÷èñëі іììіãðàíòàì, áåç-
êîøòîâíî îòðèìàòè ç äåðæàâíîãî ôîíäó çåìåëüíó äіëÿíêó â 160 àêðіâ
(áëèçüêî 40 ãà). Ñïëà÷óâàòè äîâîäèëîñÿ ëèøå 10 äîëàðіâ çà çåìåëüíå
ðîçìåæóâàííÿ. Ïіñëÿ ï’ÿòèðі÷íîãî òåðìіíó îáðîáêè çåìëі ãîñïîäàð ñòà-
âàâ її ïîâíîïðàâíèì âëàñíèêîì.
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22 âåðåñíÿ 1862 ð. Ëіíêîëüí âèäàâ ïðåçèäåíòñüêó ïðîêëàìàöіþ ïðî
çâіëüíåííÿ âñіõ ðàáіâ ç 1 ñі÷íÿ 1863 ð. Öèì àêòîì âіí ïîðóøèâ êîíñòè-
òóöіþ, ùî âèìàãàëà ïðèéíÿòòÿ âіäïîâіäíîї ïîïðàâêè. Ïðîòå ïðîêëàìà-
öіÿ ïðåçèäåíòà ìàëà âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ, і àìåðèêàíñüêèé íàðîä ïàëêî
її âіòàâ. Ãîìñòåä-àêò і çâіëüíåííÿ àôðîàìåðèêàíöіâ çàáåçïå÷èëè ïðåçè-
äåíòó ïіäòðèìêó ïðîñòîãî íàðîäó і êîëèøíіõ ðàáіâ. Äî àðìії ïіâíі÷àí
âñòóïàëè òèñÿ÷і äîáðîâîëüöіâ, ùî çàáåçïå÷èëî їé êіëüêіñíó ïåðåâàãó íàä
êîíôåäåðàòàìè. Êіëüêіñòü ñîëäàòіâ-àôðîàìåðèêàíöіâ äîñÿãëà 186 òèñ.
÷îë., ïîíàä 30 òèñ. êîëèøíіõ ðàáіâ ñëóæèëè íà ôëîòі.

   Прокламація про звільнення рабів
22 вересня 1862 р.
Я, Авраам Лінкольн, президент Сполучених Штатів,

владою головнокомандуючого армією і флотом Сполучених Штатів у перший
день січня (1863), відповідно до моїх намірів так вчинити, публічно оголошених
за сто днів до зазначеного дня, встановлюю і називаю ті штати і частини штатів,
народи яких тепер повстали проти Сполучених Штатів, а саме... (перерахову-
ються штати, що повстали).

Наказую і оголошую, що всі особи, які раніше вважалися рабами в зазначе-
них штатах і частинах штатів, віднині і в майбутньому вільні і що виконавча
влада Сполучених Штатів, включаючи військові і морські сили, буде визнавати
й охороняти свободу зазначених осіб.

При цьому я пропоную населенню, оголошеному вільним, утримуватися від
усякого насильства, за винятком випадку необхідного захисту, і рекомендую
їм у тих випадках, коли це дозволено, доброчесно працювати за розумну
плату.

Чому президент Лінкольн рекомендує колишнім рабам «утримуватися від ... насиль-
ства» і «доброчесно працювати за розумну плату»?

Óëіòêó 1863 ð. ó õîäі âіéíè íàñòàâ êîðіííèé ïåðåëîì. Óæå â ëèïíі â
òðèäåííіé áèòâі ïіä Ãåòòіñáåðãîì âіéñüêà ïіâäåíöіâ áóëè ðîçáèòі é ïî÷à-
ëè âіäñòóïàòè. Ìàéæå îäíî÷àñíî àðìіÿ ãåíåðàëà Ãðàíòà çàõîïèëà Âіê-
ñáåðã – ãîëîâíó òâåðäèíþ êîíôåäåðàòіâ íà Ìіññіñіïі.

Âåñíîþ íàñòóïíîãî ðîêó âіéñüêà ïіâíі÷àí
ïіä çàãàëüíèì êåðіâíèöòâîì íîâîãî ãîëîâíî-
êîìàíäóâà÷à ãåíåðàëà Óëіññà Ãðàíòà ðîçïî-
÷àëè øèðîêèé íàñòóï íà Êîíôåäåðàöіþ.
Ïðàãíó÷è âіäðіçàòè âіä Ïіâäíÿ àðìіþ ãåíåðà-
ëà Ëі, ÿêà ïåðåáóâàëà â ðàéîíі Ðі÷ìîíäà, і
çàéòè їé ó òèë, âіéñüêà ïіä êîìàíäóâàííÿì
ãåíåðàëà Øåðìàíà ïðîâåëè ñëàâíîçâіñíèé
«ðåéä äî ìîðÿ» âіä Ìіññіñіïі äî óçáåðåææÿ
Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó – ÷åðåç Äæîðäæіþ і
Ïіâäåííó Êàðîëіíó. Ó âåðåñíі 1864 ð. Øåðìàí
çäîáóâ Àòëàíòó, íàïðèêіíöі ðîêó – Ñàâàííó,
ïіñëÿ ÷îãî ïðîäîâæèâ íàñòóï. Ñòàíîâèùå ïіâ-
äåíöіâ ñòàâàëî êàòàñòðîôі÷íèì. 3 êâіòíÿ 1865 ð.  Óëіññ Ãðàíò 
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ïіâíі÷àíè çäîáóëè ñòîëèöþ Êîíôåäåðàöії – Ðі÷ìîíä, à 9 êâіòíÿ, îòî÷åíі
ïіä Àïïîìàòòîêñîì, êàïіòóëþâàëè âіéñüêà ãåíåðàëà Ëі. Âіéíà ñêіí÷èëàñü,
єäíіñòü Ôåäåðàöії áóëî âіäíîâëåíî. Ïðîòå ïåðåä àìåðèêàíñüêèì óðÿäîì
ñòîÿëà ùå íèçêà íåâèðіøåíèõ çàâäàíü. Ïîòðіáíî áóëî óçàêîíèòè çâіëüíåí-
íÿ ðàáіâ, çàáåçïå÷èòè їõ ñîöіàëüíó àäàïòàöіþ (ïðèñòîñóâàííÿ äî íîâèõ
óìîâ âіëüíîãî æèòòÿ). Àôðîàìåðèêàíöі ÿê íîâі ãðîìàäÿíè ìàëè çäîáóòè
ðіâíі ç áіëèìè ïîëіòè÷íі ïðàâà.

Ñïðàâæíüîþ òðàãåäієþ äëÿ àìåðèêàíñüêîãî íàðîäó ñòàëà ñìåðòü ïðå-
çèäåíòà Àâðààìà Ëіíêîëüíà. Âіí áóâ óáèòèé ó òåàòðі àêòîðîì Äæîíîì 
Áóòîì, ùî ìñòèâñÿ çà ðîçãðîì Êîíôåäåðàöії і îêóïàöіþ ïіâäåííèõ øòà-
òіâ. Ëіíêîëüí íàçàâæäè ââіéøîâ â іñòîðіþ ÑØÀ ÿê âåëèêà ëþäèíà і
ïîëіòèê, ÿêèé âíіñ íåïåðåñі÷íèé âêëàä â óòâåðäæåííÿ äåìîêðàòії і ðîç-
âèòîê àìåðèêàíñüêîї íàöії.

Ðåêîíñòðóêöіÿ Ïіâäíÿ. Ó ãðóäíі 1865 ð. êîíãðåñ ÑØÀ ïðèéíÿâ
13-òó ïîïðàâêó äî êîíñòèòóöії, ÿêà óçàêîíèëà ïðîêëàìàöіþ Ëіíêîëüíà
ïðî çâіëüíåííÿ ðàáіâ. Ó 1866 ð. áóëî ïðèéíÿòî, à â 1868 ð. ðàòèôіêîâà-
íî áіëüøіñòþ øòàòіâ 14-òó ïîïðàâêó äî êîíñòèòóöії, ùî íàäàâàëà êîëèø-
íіì ðàáàì ïðàâî ãîëîñó. Ïðîòå ïіâäåííі øòàòè âіäìîâèëèñÿ âèçíàòè
çàçíà÷åíі äîïîâíåííÿ äî îñíîâíîãî çàêîíó êðàїíè.

Ó çâ’ÿçêó іç öèì ó 1867 ð. ïіâäåííі øòàòè áóëî ïîçáàâëåíî àâòîíîì-
íèõ ïðàâ, à âëàäó ïåðåäàíî âіéñüêîâîìó êîìàíäóâàííþ ôåäåðàëüíèõ
âіéñüê. Ïî÷àëàñü ðåêîíñòðóêöіÿ Ïіâäíÿ. Її ñóòü ïîëÿãàëà ó ïðèâåäåííі
ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íèõ íîðì æèòòÿ íà Ïіâäíі ó âіäïîâіäíіñòü äî ôåäå-
ðàëüíèõ ñòàíäàðòіâ òà âèìîã êîíñòèòóöії. Äëÿ ñïðèÿííÿ êîëèøíіì
ðàáàì áóëî ñòâîðåíî ñïåöіàëüíèé äåðæàâíèé îðãàí – Áþðî çâіëüíåíèõ,
ÿêå äîïîìàãàëî àôðî àìåðèêàíöÿì øóêàòè ðîáîòó, çäîáóâàòè îñâіòó і
çàãàëîì ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî âіëüíîãî æèòòÿ. 

Ïðîòå êîëèøíі ðàáîâëàñíèêè íå ìîãëè çìèðèòèñÿ ç òèì, ùî ÷îðíî-
øêіðå íàñåëåííÿ Ïіâäíÿ îòðèìàëî îäíàêîâі ç íèìè ãðîìàäÿíñüêі ïðàâà.
Çàïðîâàäæåíі ïіñëÿ âіéíè â ïіâäåííèõ øòàòàõ «÷îðíі êîäåêñè» ïîçáàâ-
ëÿëè àôðî àìåðèêàíöіâ ïðàâà âîëîäіòè çåìëåþ, ùî çìóøóâàëî їõ çàëè-
øàòèñÿ íà ïëàíòàöіÿõ і ïðàöþâàòè íà êîëèøíіõ ãîñïîäàðіâ íà êàáàëü-
íèõ óìîâàõ. Êîëèøíіõ ðàáіâ ïîçáàâëÿëè ñâîáîäè çáîðіâ, ìîæëèâîñòі

5.

 Óáèâñòâî ïðåçèäåíòà  
Ëіíêîëüíà. Ëіòîãðàôіÿ

Äіçíàéòåñÿ 
ç äîäàòêîâèõ äæåðåë
ïðî îáñòàâèíè çàìàõó 
íà À. Ëіíêîëüíà.
ßê âè ââàæàєòå, 
õòî êåðóâàâ äіÿìè 
Äæ. Áóòà?
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âіëüíîãî ïåðåñóâàííÿ, ïðàâà íîñèòè çáðîþ. Ó 1866 ð. íà Ïіâäíі áóëî
ñòâîðåíî òåðîðèñòè÷íі îðãàíіçàöії áіëèõ, çîêðåìà ãîðåçâіñíèé Êó-êëóêñ-
êëàí, ÿêі ÷èíèëè òèñê íà àôðîàìåðèêàíöіâ, âëàøòîâó âàëè êðèâàâі ðîç-
ïðàâè íàä êîëèøíіìè ðàáàìè, ïåðåøêîäæàëè їì êîðèñòóâàòèñÿ íàäàíè-
ìè ãðîìàäÿíñüêèìè ïðàâàìè.

Ïðîòå ïîñòóïîâî ïіâäåííі øòàòè âèçíàëè 13-òó і 14-òó ïîïðàâêè äî
êîíñòèòóöії, і їõ ïðåäñòàâíèêè áóëè äîïóùåíі â êîíãðåñ. Ðåêîíñòðóêöіÿ
Ïіâäíÿ çàêіí÷èëàñü ó 1877 ð.

Ïåðåìîãà Ïіâíî÷і â ãðîìàäÿíñüêіé âіéíі äîçâîëèëà âіäíîâèòè єäíіñòü
Ôåäåðàöії, ñïðèÿëà çìіöíåííþ äåìîêðàòії і êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó â
ÑØÀ. Âîíà çàáåçïå÷èëà äîäàòêîâі óìîâè äëÿ ðîçâèòêó âіëüíîї ðèíêîâîї
åêîíîìіêè â êðàїíі, âêëþ÷åííÿ ïіâäåííèõ øòàòіâ ó ñôåðó êàïіòàëіñòè÷-
íèõ âіäíîñèí. Ïðèéíÿòèé ãîìñòåä-àêò îçíà÷àâ ïåðåìîãó і ïîäàëüøèé
øâèäêèé ðîçâèòîê ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.

Óòâîðåííÿ íåçàëåæíèõ äåðæàâ ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі. Ïіñëÿ
çàâåðøåííÿ íàïîëåîíіâñüêèõ âіéí Іñïàíії íà êîðîòêèé ÷àñ âäàëîñÿ âіä-
íîâèòè ñâîþ âëàäó â êîëîíіÿõ Ïіâäåííîї Àìåðèêè. Ïðîòå â 1816 ð. íà
êîíòèíåíòі ðîçïî÷àëîñÿ íîâå ïіäíåñåííÿ âèçâîëüíîãî ðóõó: áóëî ïðîãî-
ëîøåíî íåçàëåæíіñòü îäíієї ç íàéáіëüøèõ іñïàíñüêèõ êîëîíіé Ëà-Ïëàòà.
Íåâäîâçі âèçâîëüíà àðìіÿ ïіä ïðîâîäîì Õîñå Ñàí-Ìàðòіíà, äîëàþ÷è
ïåðåâàëè Àíä, äîñÿãëà ÷èëіéñüêîãî óçáåðåææÿ Òèõîãî îêåàíó. Ó 1818 ð.
×èëі áóëî ïðîãîëîøåíî íåçàëåæíîþ ðåñïóáëіêîþ. Ïðîòè іñïàíñüêî  ãî ïà -
íóâàííÿ ïіäíÿëîñü ïàòðіîòè÷íî íàëàøòîâàíå íàñåëåííÿ  Ïåðó. Ó 1821   ð.
çà äîïîìîãîþ àðìії Ñàí-Ìàðòіíà êðàїíà çäîáóëà íåçàëåæíіñòü.

Îäíèì ç îñíîâíèõ öåíòðіâ áîðîòüáè ñòàëà Âåíåñóåëà. Ïàòðіîòè÷íі
ñèëè â íіé î÷îëèâ âèõîäåöü ç áàãàòîї ìіñöåâîї ñіì’ї Ñіìîí Áîëіâàð (1783–
1830). Âіí áóâ ëþäèíîþ íåâè÷åðïíîї åíåðãії, áåçìåæíî âіääàíîþ áàòüêіâ-
ùèíі. Ó íüîìó ïîєäíóâàëèñÿ òàëàíò îðàòîðà é íåàáèÿêі çäіáíîñòі ïîëêî-
âîäöÿ. Áîëіâàð óâіéøîâ â іñòîðіþ Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè ÿê «Âèçâîëè-
òåëü». Ïіä ïðîâîäîì Áîëіâàðà âèñòóïèëà ïîâñòàíñüêà àðìіÿ, ùî ñêëàäàëàñü
іç äîáðîâîëüöіâ-êðåîëіâ, íåãðіâ і ìåòèñіâ. Ïіñëÿ çäîáóòòÿ  íèçêè ñëàâíèõ

6.

 Ïàì’ÿòíèê 
Ñèìîíó Áîëіâàðó
ó Âåíåñóåëі

Îòðèìàéòå
ç äîäàòêîâèõ äæåðåë
âіäîìîñòі ïðî 
æèòòєâèé øëÿõ
Ñ. Áîëіâàðà.
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ïåðåìîã íàä іñïàíñüêèìè âіéñüêàìè áóëî ïðîãîëîøåíî óòâîðåííÿ íåçà-
ëåæíîї ðåñïóáëіêè Âåëèêà Êîëóìáіÿ, à çãîäîì і íîâîї äåðæàâè   – Áîëіâії,
íàçâàíîї íà ÷åñòü ïîëêîâîäöÿ.

Ó 1824 ð. íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ áóëî ïðîãîëîøåíî Ìåêñèêó, à ÷åðåç
äâà ðîêè â Ïіâäåííіé Àìåðèöі ñêëàëè çáðîþ îñòàííі іñïàíñüêі çàëîãè.
Îäíî÷àñíî ç іñïàíñüêèìè êîëîíіÿìè âіä ïîðòóãàëüñüêîãî ãíіòó çâіëüíè-
ëàñÿ Áðàçèëіÿ. Ó 1822 ð. òóò áóëî ïðîãîëîøåíî êîíñòèòóöіéíó ìî íàðõіþ.

Ó ðåçóëüòàòі íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó â Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі
óòâîðèëîñÿ 20 íåçàëåæíèõ äåðæàâ, ñåðåä ÿêèõ íàéáіëüøèìè çà òåðèòî-
ðієþ і ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ áóëè Áðàçèëіÿ, Ìåêñèêà і Àðãåíòèíà. Ïðî-
òå çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó âîíè çíà÷íî ïîñòóïàëèñÿ ïåðåäîâèì
çàõіäíîєâðîïåéñüêèì êðàїíàì і ÑØÀ.

1. ßê ðîçâèâàëàñü åêîíîìіêà ÑØÀ äî ñåðåäèíè ÕІÕ ñò., ÿêå ç ïðîòèðі÷ áóëî їé
âëàñòèâå?

2. Ïîÿñíіòü ïðèíöèï «Àìåðèêà äëÿ àìåðèêàíöіâ».
3. Ñõàðàêòåðèçóéòå ïëàíè ñòîðіí òà ðîçòàøóâàííÿ ñèë íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі

âіéíè.
4. ßêó ðîëü ó ïåðåáіãó ãðîìàäÿíñüêîї âіéíè âіäіãðàëè çàêîí ïðî ãîìñòåäè òà

ïðåçèäåíòñüêà ïðîêëàìàöіÿ ïðî çâіëüíåííÿ ðàáіâ?
5. Ïðîàíàëіçóéòå çàõîäè àìåðèêàíñüêîї âëàäè â õîäі ðåêîíñòðóêöії Ïіâäíÿ.

1. Ðîçãëÿíüòå êàðòó, ïðîñòåæòå ðîçãîðòàííÿ áîéîâèõ îïåðàöіé â õîäі ãðîìà-
äÿíñüêîї âіéíè â ÑØÀ. Íà êîíòóðíіé êàðòі ïîçíà÷òå ìіñöÿ íàéáіëüøèõ
áèòâ.

2. Âèêîðèñòîâóþ÷è äîäàòêîâі äæåðåëà, ñêëàäіòü іñòîðè÷íèé ïîðòðåò Àâðààìà
Ëіíêîëüíà.

3. Ïîïðàöþéòå ç êàðòîþ, âèçíà÷òå, ÿêі äåðæàâè  Ëàòèíñüêîї  Àìåðèêè îòðè-
ìàëè íåçàëåæíіñòü ó ïåðøіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò.

Îáãîâîðіòü ó ãðóïі, ÷îìó àìåðèêàíöі òàê çàõîïëþþòüñÿ ãåðîїíåþ ðîìàíó
Ì. Ìіò÷åëë «Âіäíåñåíі âіòðîì».

2 грудня 1823 р. – прийняття «доктрини Монро».
20 травня 1862 р. – прийняття закону про гомстеди.
22 вересня 1862 р. – прокламація Лінкольна про звільнен-
ня рабів.
1867–1877 рр. – реконструкція Півдн я.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ
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Ідеологія – система ідей і поглядів (політичних, правничих,
філософських, релігійних тощо), яка виражає корінні інтере-
си, ідеали якогось класу або іншої соціальної групи.
Монополія (від грец. mono – один та poleo – продаю)   – 
виключне право (виробництва, торгівлі, послуг тощо), що 
належить особі, групі осіб або державі. Монополіями прийня-
то називати компанії (або компанію), які  займають монополь-
не (панівне) становище на ринку. Характерною особливістю 
монополізму є встановлення завищених цін з метою отри-
мання надприбутків і жорстка протидія вільним ринковим 
механізмам. Поширеними формами монополістичних об’єд-
нань є картель, концерн, синдикат і трест.
Колоніальні імперії – імперії, утворювані практично на всіх 
континентах  європейськими державами внаслідок підкорен-
ня неєвропейських народів. Існували завдяки величезній 
економічній, технологічній та військовій перевазі метрополій.  
Розквіт таких імперій припадає на XIX ст.
Фемінізм (від лат. femina – жінка) – загальна назва жіночого
руху проти дискримінації (обмеження прав) за статевою озна-
кою, що виявлялася в нижчій, порівняно з чоловіками, зар-
платні, відсутності виборчих прав тощо. Фемінізм розвинувся 
починаючи із середини XIX ст., коли жінки почали боротися за 
рівні з чоловіками, зокрема політичні, права (суфражизм). 
У   широкому сенсі передбачає рівність чоловіків і жінок у всіх 
сферах життя суспільства (емансипацію).

ÌÌ  îäåðí³çàö³ÿ êðà¿í
ªâðîïè òà Àìåðèêè
â îñòàíí³é òðåòèí³
Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
Ïðîáóäæåííÿ Àç³¿

Найважливіші 
терміни 
та поняття 
розділу:
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Ôîðìóâàííÿ ³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà
ó ïðîâ³äíèõ äåðæàâàõ ªâðîïè ³ ÑØÀ

ßêі ïîêàçíèêè íàéÿñêðàâіøå ñâіä÷àòü ïðî ïåðåõіä êðàїíè 
äî іíäóñòðіàëüíîї ñòàäії ðîçâèòêó? 

Íàóêîâî-òåõíі÷íà ðåâîëþöіÿ êіíöÿ ÕІÕ ñò. òà її íàñëіäêè. Îñòàí-
íÿ òðåòèíà ÕІÕ ñò. – öå ÷àñ áóðõëèâîãî ðîçâèòêó âåëèêîãî ïðîìèñëîâî-
ãî âèðîáíèöòâà. Іíäóñòðіàëіçàöіÿ íàéáіëüø ðîçâèíóòèõ êðàїí Єâðîïè і
ÑØÀ ðîçãîðíóëàñÿ ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó. Âîíà
ñòàíîâèëà ñîáîþ ïðîöåñ ïîäàëüøîãî çðîñòàííÿ ìàøèííîї ïðîìèñëîâîñòі
é ôîðìóâàííÿ íà öüîìó ґðóíòі іíäóñòðіàëüíîї ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñòâà.
Îñîáëèâî ñòðіìêèì áóâ ïðîãðåñ ó ïðîâіäíèõ ãàëóçÿõ: ìåòàëóðãії, ìàøè-

§13

1.
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íîáóäóâàííі, òðàíñïîðòі. Íà ïî÷àòîê ÕÕ ñò. ó Âåëèêіé Áðèòàíії, Íіìå÷-
÷èíі і ÑØÀ îáñÿã ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії ïåðåâèùóâàâ çà âàðòіñòþ ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêó. Âïðèòóë äî ôîðìóâàííÿ іíäóñòðіàëüíîї ñòðóêòóðè
åêîíîìіêè ïіäіéøëè òàêîæ Ôðàíöіÿ і Ðîñіÿ.  

Ïіäґðóíòÿì öüîãî ïðîìèñëîâîãî ñòðèáêà ñòàëè âåëèêі íàóêîâî-òåõ-
íі÷íі âіäêðèòòÿ і ïðèíöèïîâі çìіíè â òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà. Òàê,
àíãëієöü Áåññåìåð âèíàéøîâ êîíâåðòîðíèé ñïîñіá âèïëàâêè ñòàëі, ùî
çàìіíèâ ìåíø äîñêîíàëó ñòàðó ñèñòåìó. Ïåðåõіä äî áåññåìåðіâñüêîї òåõ-
íîëîãії äîçâîëèâ çíà÷íî çáіëüøèòè âèðîáíèöòâî ìåòàëó і çíèçèòè âàð-
òіñòü ñòàëі. Â îñòàííіé òðåòèíі ÕІÕ ñò. âèïëàâêà ñòàëі ó ñâіòі çðîñëà â
56   ðàçіâ. Ñóòòєâî çáіëüøèòè âèðîáíèöòâî ìåòàëó ç íàÿâíèõ ó Єâðîïі і
ÑØÀ ðóä äîçâîëèëè òàêîæ òåõíîëîãі÷íі âèíàõîäè ôðàíöóçüêîãî іíæåíåðà
Ìàðòåíà, àíãëіéñüêîãî ìåòàëóðãà Òîìàñà, âèíàõіäíèêà ðåãåíåðàòèâíîї
ïå÷і Ñіìåíñà.

Лита сталь
У XVIII ст. переробка чавуну в залізо проводилася за допомогою кричних гор-

нів. Ця технологія мала багато недоліків, зокрема низьку якість виробленої
продукції. Після такої переробки метал виходив неоднорідним. Операція
займала багато часу і не приносила бажаних результатів.

Процес переробки вдосконалив англієць Корт, який запропонував у 1784 р.
пудлінгову піч, у якій було передбачено дві труби: одна, основна, – над топкою,
а друга – над робочим простором. Цю трубу відкривали перед змішуванням
чавуну, щоб зменшити температуру. До середини XIX ст. пудлінгові печі вже не
могли задовольнити потреби промисловості в сталі.

Тому винахідник Бессемер у 1856 р. створив вертикальну піч, яка була пере-
городжена зверху перекриттям для отвору газу. Згодом він удосконалив свій
винахід, зробивши конвертер, що обертається. У 1860 р. автор запатентував
свій винахід. Його метод дозволив металургії зробити значний крок уперед.

Але залишалася одна нерозв’язана проблема,
яка полягала в неможливості отримання високо-
якісної сталі.

У 1878 р. Томас запропонував додавати при
виплавці 10–15 % вапна. У процесі плавки утво-
рювалися шлаки, в результаті чого фосфор та
інші домішки згорали і з чавуну утворювалася
сталь високої якості.

Ïåðåõіä äî ìàñîâîãî âèðîáíèöòâà ñòàëі
âіäêðèâ âåëèêі ìîæëèâîñòі äëÿ ðîçâèòêó
çàëіçíè÷íîãî і ìîðñüêîãî òðàíñïîðòó. Óïðî-
äîâæ 1871–1900 ðð. çàëіçíè÷íà ìåðåæà ñâіòó
çðîñëà â 4 ðàçè. Ñòàðі ïàðîâі ìàøèíè äåäà-
ëі áіëüøå âèòіñíÿëèñü åëåêòðîäâèãóíàìè і
äâèãóíàìè âíóòðіøíüîãî çãîðÿííÿ. Âèíè-
êàþòü ÿêіñíî íîâі ãàëóçі ïðîìèñëîâîñòі –
åëåêòðîòåõíі÷íà, õіìі÷íà, ëіòàêî- і àâòîìîáіëå-
áóäóâàííÿ, ïðîäóêöіÿ ÿêèõ ïî÷èíàє øâèäêî
çìіíþâàòè ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ëþäåé.

Ïàðîâà ìàøèíà
Ð. Òðåâіíіêà
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Чому на початку ХХ ст. одним з яскравих показників розвитку країни була наявність
розгалуженої залізничної мережі? 

Âèíèêíåííÿ âåëèêèõ êîðïîðàöіé і ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâèõ ãðóï.
Ìîíîïîëіçàöіÿ åêîíîìіêè. Íîâèé ñòóïіíü ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîãî
âèðîáíèöòâà âèìàãàâ і íîâèõ ôîðì îðãàíіçàöії іíäóñòðії. Áóäіâíèöòâî
âåëåòåíñüêèõ ôàáðèê і çàâîäіâ ïîòðåáóâàëî çíà÷íî áіëüøèõ, íіæ ðàíі-
øå, ôіíàíñîâèõ âêëàäåíü. Íà çìіíó îäíîîñіáíèì ïіäïðèєìñòâàì, ùî
íàëåæàëè îäíіé ëþäèíі, ïðèõîäÿòü êîðïîðàöії, àáî àêöіîíåðíі òîâàðè-
ñòâà. Âèïóñê àêöіé äîçâîëÿâ çàëó÷èòè äëÿ âèðîáíèöòâà êîøòè òèñÿ÷ 
ëþäåé, ñïðèÿâ äåäàëі áіëüøіé öåíòðàëіçàöії êàïіòàëó òà êîíöåíòðàöії
âèðîáíèöòâà íà âåëèêèõ êàïіòàëіñòè÷íèõ ïіäïðèєìñòâàõ.

Ãîñòðà êîíêóðåíòíà áîðîòüáà, ùî ïîñèëþâàëàñü ó ïåðіîäè ÷àñòèõ åêî-
íîìі÷íèõ êðèç, ïðèçâîäèëà äî ðîçîðåííÿ íå òіëüêè äðіáíèõ ïіäïðèєì-
öіâ, à é âëàñíèêіâ ñåðåäíіõ і íàâіòü âåëèêèõ ôіðì. Їõ ìàéíî, ÿê ïðàâèëî,
ïåðåõîäèëî äî ðóê íîâèõ ãîñïîäàðіâ, ó ðåçóëüòàòі íà ðèíêó çàëèøàëîñÿ
ëèøå äåêіëüêà íàéáіëüøèõ і íàéìîãóòíіøèõ êîìïàíіé, ÿêèì ëåãêî áóëî
äîìîâèòèñÿ ìіæ ñîáîþ. Ç ìåòîþ óíèêíåííÿ çàéâèõ âèòðàò íà êîíêóðåí-
öіþ âîíè ïî÷àëè óêëàäàòè ìіæêîðïîðàòèâíі óãîäè, óòâîðþâàòè ñîþçè,
ùî äîçâîëÿëè їì âñòàíîâèòè ïîâíèé ìîíîïîëüíèé êîíòðîëü íàä
ðèíêîì.

Íàéáіëüø ïðîñòèìè і ïîøèðåíèìè ñåðåä ìîíîïîëіñòè÷íèõ îá’єäíàíü
áóëè êàðòåëі і ñèíäèêàòè. Ïåðøі âèíèêàëè âíàñëіäîê óãîäè ïðî ïîäіë 
ìіæ ó÷àñíèêàìè ðèíêіâ çáóòó, ïðî ÷àñòêó êîæíîãî ó âèðîáíèöòâі (ùîá
íå ïåðåíàñèòèòè ðèíîê òîâàðàìè), à ãîëîâíå – ïðî ñïіëüíі, ìîíîïîëüíî
âèñîêі öіíè, ùî íàâ’ÿçóâàëèñÿ ñïîæèâà÷ó. Êàðòåëі áóëè íåòðèâêèìè
ñîþçàìè – ëåãêî ñòâîðþâàëèñü і øâèäêî ðîçïàäàëèñÿ.

Áіëüø ìіöíîþ ôîðìîþ ìîíîïîëіñòè÷íîãî îá’єäíàííÿ, ïîøèðåíîþ,
çîêðåìà, ó Ðîñії і Íіìå÷÷èíі, áóâ ñèíäèêàò. Âіí ñòàíîâèâ ïîäіáíó äî êàð-
òåëþ óãîäó, ïðîòå éîãî ó÷àñíèêè âòðà÷àëè êîìåðöіéíó íåçàëåæíіñòü.
Ïðîäàæåì їõíіõ òîâàðіâ çàéìàëàñÿ ñïіëüíà, ñïåöіàëüíî ñòâîðåíà ôіðìà.

Ó ÑØÀ, äå âåëèêà êàïіòàëіñòè÷íà іíäóñòðіÿ áóëà ïîðіâíÿíî ìîëîäîþ,
à ïðîìèñëîâèé ðèíîê íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. ùå ôîðìóâàâñÿ, óãîäè ìіæ

2.
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âåëèêèìè êîðïîðàöіÿìè (àêöіîíåðíèìè êîìïàíіÿìè) áóëè ïîîäèíîêèì
ÿâèùåì. Òóò íàáóëà ïîøèðåííÿ іíøà ôîðìà ìîíîïîëіñòè÷íèõ îá’єäíàíü  –
òðåñòè, ùî êîíòðîëþâàëèñü îäíієþ ëþäèíîþ àáî ãðóïîþ ñïіââëàñíèêіâ.
Ïіäïðèєìñòâà, âëàñíèêè ÿêèõ ðîçîðþâàëèñÿ, ñêóïîâóâàëèñÿ çà áåçöіíü
і ïðîñòî âêëþ÷àëèñÿ äî ñêëàäó òðåñòó, ÿê ãâèíòèêè ó âåëèêèé
ìåõàíіçì.
Іç ñòàíîâëåííÿì àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàâñòâà і þðèäè÷íîþ çàáî-

ðîíîþ òðåñòіâ ó ÑØÀ, à çãîäîì â Єâðîïі íàáóëè ïîøèðåííÿ êîíöåðíè, 
ùî ñêëàäàëèñü іç ôîðìàëüíî íåçàëåæíèõ äåñÿòêіâ, à òî é ñîòåíü ôіðì.
Ïðîòå їõ çîâíіøíÿ íåçàëåæíіñòü áóëà îìàíîþ – óñі âîíè ôіíàíñîâî
êîíòðîëþâàëèñÿ ç єäèíîãî öåíòðó, íàëåæàëè îäíîìó ìîíîïîëіñòó, îäíіé
ìàòåðèíñüêіé êîìïàíії.

Àêòèâíó ðîëü ó ñòâîðåííі ìîíîïîëіñòè÷íèõ îá’єäíàíü âіäіãðàâàëè
áàíêè, çàöіêàâëåíі â ïðèáóòêîâîñòі âêëàäåíèõ ó âåëèêі êîìïàíії êîøòіâ.
À ðîçâèòîê êîðïîðàòèâíèõ çâ’ÿçêіâ áàíêіâ і âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ êîì-
ïàíіé ïðèâіâ äî ïîñòóïîâîãî çðîùåííÿ áàíêіâñüêîãî і ïðîìèñëîâîãî
êàïіòàëó òà óòâîðåííÿ ïåðøèõ ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâèõ ãðóï.

Як ви вважаєте, процес монополізації сприяє економічному розвитку країни чи на-
впаки? 

Ëèøå â ÑØÀ äâі íàéáіëüøі ãðóïè – íàôòîâîãî ìàãíàòà Äæ. Ðîêôåë-
ëåðà і ôіíàíñèñòà Äæ. Ìîðãàíà – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. êîíòðîëþâàëè 56 % 
àêöіîíåðíîãî êàïіòàëó êðàїíè і çîñåðåäèëè ó ñâîїõ ðóêàõ êåðіâíі ïîñàäè
â 112 íàéáіëüøèõ ïðîìèñëîâèõ, òðàíñïîðòíèõ, ñòðàõîâèõ òà ôіíàíñîâèõ
êîìïàíіÿõ êðàїíè. Âіä íèõ çàëåæàëè äîáðîáóò і æèòòÿ äåñÿòêіâ ìіëüéî-
íіâ ëþäåé.

Ìіæ íàéáіëüøèìè êîðïîðàöіÿìè ñâіòó ðîçøèðþþòüñÿ é óðіçíîìàíіò-
íþþòüñÿ åêîíîìі÷íі çâ’ÿçêè, ôîðìóєòüñÿ ñâіòîâå ãîñïîäàðñòâî. Ïîðÿä ç
ðîçâèòêîì òîðãіâëі âåëèêîãî ïîøèðåííÿ íàáóâàє âèâіç çà êîðäîí âіëü-
íèõ êîøòіâ – åêñïîðò êàïіòàëó. Òàê, ùîðі÷íі çàêîðäîííі êàïіòàëîâêëà-
äåííÿ Àíãëії ëèøå ó 80-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. çðîñëè â ï’ÿòü ðàçіâ.

 «Êàïіòàíè áіçíåñó» – Äæ. Ìîðãàí (ïîñåðåäèíі) і Äæ. Ðîêôåëëåð 
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Çðîñòàííÿ ðîëі äåðæàâè â ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîìó æèòòі. Íàïðè-
êіíöі ÕІÕ ñò. äîêîðіííî çìіíèëàñü ïîëіòè÷íà ñèñòåìà ïðîâіäíèõ êðàїí
ñâіòó. Ó ÑØÀ, Ôðàíöії é Øâåéöàðñüêіé êîíôåäåðàöії óòâåðäèëàñÿ ðåñ-
ïóáëіêàíñüêà ôîðìà ïðàâëіííÿ, à â áіëüøîñòі іíøèõ єâðîïåéñüêèõ äåð-
æàâ (çà âèíÿòêîì Ðîñіéñüêîї іìïåðії) âëàäó ìîíàðõіâ áóëî îáìåæåíî êîí-
ñòèòóöіÿìè і äіÿëè äâîïàëàòíі ïàðëàìåíòè. Õî÷à äâîðÿíè, ÿê і ðàíіøå,
ïðîäîâæóâàëè ïîñіäàòè íàéâèùі óðÿäîâі ïîñàäè, ïîëіòèêà äåðæàâ òåïåð
ñêåðîâóâàëàñÿ ïåðåâàæíî â іíòåðåñàõ òîðãîâåëüíî-ïðîìèñëîâèõ âåðñòâ.

Ó 50–70-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. ó ïåðіîä ïàíóâàííÿ ëіáåðàëüíîї іäåîëîãії
ïðàâëÿ÷і êîëà äîòðèìóâàëèñÿ ïðèíöèïó íåâòðó÷àííÿ â ñîöіàëüíî-åêî-
íîìі÷íå æèòòÿ êðàїíè. Áóðæóàçіÿ â öåé ÷àñ íå òіëüêè íå ïîòðåáóâàëà
äåðæàâíîї äîïîìîãè, à é ââàæàëà її îáòÿæëèâîþ. Äåðæàâі âіäâîäèëàñÿ
ðîëü «íі÷íîãî ñòîðîæà», çîáîâ’ÿçàíîãî çàõèùàòè æèòòÿ і ìàéíî ãðîìà-
äÿí ÿê óñåðåäèíі êðàїíè, òàê і âіä çàçіõàíü ççîâíі.

Ïðîòå іç çàãîñòðåííÿì êîíêóðåíöії ìіæ âåëèêèìè äåðæàâàìè íà ñâі-
òîâîìó ðèíêó, ç ïîÿâîþ ìîíîïîëіé, ùî äóøèëè äðіáíèé áіçíåñ, òà іç
çàãîñòðåííÿì ïðîòèðі÷ ìіæ íàéìà÷àìè і ðîáіòíèêàìè ñèòóàöіÿ ïî÷àëà
çìіíþâàòèñü. Íà âèìîãó ïіäïðèєìöіâ ó áіëüøîñòі єâðîïåéñüêèõ êðàїí
áóëî ñêàñîâàíî ðåæèì âіëüíîї áåçìèòíîї òîðãіâëі і âіäíîâëåíî ïðîòåêöіî-
íіñòñüêі ìèòà äëÿ çàõèñòó âëàñíîãî âèðîáíèêà. Ó ÑØÀ ôåäåðàëüíèé
óðÿä, ïîïðè øàëåíèé îïіð âëàñíèêіâ òðåñòіâ, çìóøåíèé áóâ âäàòèñÿ äî
àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. À ó 80-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. ó Íіìå÷÷èíі,
ÿêà ââàæàëàñÿ îäíієþ ç íàéêîíñåðâàòèâíіøèõ êðàїí Єâðîïè, áóëî çàïðî-
âàäæåíî äåðæàâíó ñèñòåìó ñòðàõóâàííÿ âіä âèðîáíè÷îãî òðàâìàòèçìó і
ãàðàíòîâàíî îòðèìàííÿ äåðæàâíèõ ïåíñіé. Óñå öå ñâіä÷èëî ïðî âòðó÷àí-
íÿ äåðæàâè â ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі âіäíîñèíè, ïðî ïîñòóïîâå çðîñòàííÿ
її ðîëі â ñóñïіëüíîìó æèòòі.

1. ßêі íàóêîâî-òåõíі÷íі âіäêðèòòÿ і òåõíîëîãі÷íі çìіíè êіíöÿ ÕІÕ ñò. ñïðàâè-
ëè íàéáіëüøèé âïëèâ íà ðîçâèòîê åêîíîìіêè?

2. ßêі ôîðìè áîðîòüáè íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ çà ñâîї ïðàâà áóëè íàéáіëüø
ïîøèðåíі â ïåðåäîâèõ êðàїíàõ íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò.?

3. ßê âè ðîçóìієòå äóìêó ïðî òå, ùî äåðæàâà â ñåðåäèíі ÕІÕ ñò. ìàëà áóòè
«íі÷íèì ñòîðîæåì»?

Ó çîøèòàõ çðîáіòü òàáëèöþ «Ìîíîïîëіñòè÷íі îá’єäíàííÿ»:

Íàçâà Ôîðìà îá’єäíàííÿ (ñóòü) Êðàїíè ïîøèðåííÿ

Îáãîâîðіòü ó ïàðàõ ïèòàííÿ: ÿê і ÷îìó çìіíèëàñÿ ðîëü äåðæàâè â ïðîìèñ-
ëîâî ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ïðîòÿãîì ÕІÕ ñò.? 

3.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте
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Ìàòåð³àëè äî ïðàêòè÷íèõ òà òâîð÷èõ çàâäàíü

Ïðî÷èòàéòå âì³ùåí³ ìàòåð³àëè, îçíàéîìòåñÿ ç ïðîãðàìíèìè äîêó-
ìåíòàìè ºâðîïåéñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³ ðóõ³â, ðîçãëÿíüòå ³ëþñòðà-
ö³¿. Îá’ºäíàéòåñü ó ãðóïè ³ ïðîâåä³òü ä³ëîâó ãðó ó ôîðì³ êîíãðåñó ñîö³-
àë-äåìîêðàòè÷íèõ àáî ñîö³àë³ñòè÷íèõ ïàðò³é ³ ðóõ³â. Êîæíà ãðóïà ìàº
ïðåäñòàâëÿòè îäíó ç ïîë³òè÷íèõ ñèë àáî ïðîôñï³ëêó ïåâíî¿ êðà¿íè,
âêëþ÷àþ÷è é æ³íî÷³ îðãàí³çàö³¿. Íàïèø³òü ñâî¿ ïðîãðàìîâ³ âèìîãè, îáåð³òü
ñï³êåðà, ÿêèé ¿õ îçâó÷èòü. Ðîçì³ñò³òüñÿ â êëàñ³ òàê, ùîá âè âñ³ áà÷èëè
îäíå îäíîãî. Îáåð³òü ãîëîâóþ÷îãî êîíãðåñó òà ïðåçèä³þ ç ïðåäñòàâíèê³â
óñ³õ  ïàðò³é (ãðóï).

Ïðåçèä³ÿ ñôîðìóº ïîðÿäîê äåííèé, ÿêèé ìîæå âêëþ÷àòè îáãîâî-
ðåííÿ 2–3 ïèòàíü, çîêðåìà é æ³íî÷îãî ïèòàííÿ. Ãðóïè ïðåäñòàâëÿþòü
ñâî¿ ïðîãðàìîâ³ âèìîãè òà áåðóòü ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ îçíà÷åíèõ
ïèòàíü.

Ó   ê³íö³ ç³áðàííÿ ìàº áóòè ïðèéíÿòà ðåçîëþö³ÿ êîíãðåñó ç âèìîãàìè
äî âëàäè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ùîäî ïîêðàùàííÿ ìàòåð³àëüíîãî ñòàíî-
âèùà òðóäÿùèõ öèõ êðà¿í, âäîñêîíàëåííÿ ñîö³àëüíîãî ³ òðóäîâîãî
çàêîíîäàâñòâà, ïîë³ïøåííÿ ñèñòåìè îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ðåêî-
ìåíäàö³ÿìè ùîäî ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³ ïàðò³é – ó÷àñíèöü ç³áðàííÿ, ïðî-
âåäåííÿ ñï³ëüíèõ àêö³é òîùî.

Ó÷èòåëü ðàçîì ç ãîëîâóþ÷èì ³ ïðåçèä³ºþ êîíãðåñó ï³äñóìîâóº
ðåçóëüòàòè ðîáîòè êîæíîãî ó÷íÿ ³ âèñòàâëÿº ïåâí³ áàëè.

Іíäóñòðіàëüíèé ðîçâèòîê ïðèñêîðèâ óðáàíіçàöіþ ðîçâèíóòèõ äåðæàâ
ñâіòó, äåäàëі áіëüøå íàñåëåííÿ çîñåðåäæóâàëîñÿ ó âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ
ìіñòàõ. Ñåðåä ãîðîäÿí áіëüøó ÷àñòèíó ñòàíîâèëè ðîáіòíèêè. Íà êіíåöü
ÕІÕ ñò. їõíÿ ÷èñåëüíіñòü ïåðåâèùóâàëà 40 ìëí îñіá. Ñòàíîâèùå ðîáіòíè-
êіâ ïðîäîâæóâàëî çàëèøàòèñÿ äîñèòü âàæêèì, îñîáëèâî â ìîëîäèõ êàïі-
òàëіñòè÷íèõ êðàїíàõ ç âåëèêîþ êіëüêіñòþ áåçðîáіòíèõ – Ðîñії і Íіìå÷÷èíі.
Äîìàãàòèñÿ ïіäâèùåííÿ çàðïëàòíі é îáìåæåííÿ òðèâàëîñòі ðîáî÷îãî äíÿ
äîâîäèëîñü, ÿê ïðàâèëî, ó æîðñòîêèõ çіòêíåííÿõ ç ïіäïðèєìöÿìè, ùî
íåóõèëüíî ïîñèëþâàëî íàïðóãó â ñóñïіëüñòâі.

Îñòàííÿ òðåòèíà ÕІÕ ñò. õàðàêòåðèçóєòüñÿ çíà÷íèì ïіäíåñåííÿì
ðîáіòíè÷îãî ðóõó, àêòèâіçàöієþ ïðîôñïіëîê, çäîáóòòÿì íèìè çàêîííî
âèçíàíèõ ïðàâ íà ñòðàéê і âèðіøåííÿ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó êîíôëіêòіâ ç
íàéìà÷àìè.

Ó Ôðàíöії ùå çà ÷àñіâ Äðóãîї іìïåðії áóëî ñêàñîâàíî ñòàðîâèííèé
çàêîí ïðî çàáîðîíó ðîáіòíè÷èõ ñèíäèêàòіâ, à â Àíãëії â 1871 ð. òðåä-
þíіîíè íàâіòü çäîáóëè ïðàâà þðèäè÷íèõ îñіá. 

Â îñòàííіé òðåòèíі ÕІÕ ñò. ó êðàїíàõ Єâðîïè çàâåðøóєòüñÿ îðãàíіçà-
öіéíå îôîðìëåííÿ ðîáіòíè÷èõ,  ñîöіàëіñòè÷íèõ і ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íèõ
ïàðòіé, ñåðåä ÿêèõ ïðîâіäíó ðîëü âіäіãðàâàëà íіìåöüêà ñîöіàë-äå  ìî-
êðàòіÿ.

Øâèäêèé ïðîìèñëîâèé ðîçâèòîê Íіìå÷÷èíè íàïðèêіíöі XIX ñò. і
ïîÿâà íîâèõ ãàëóçåé іíäóñòðії âåëè äî çáіëüøåííÿ ÷èñåëüíîñòі íàéìà-
íèõ ðîáіòíèêіâ ó êðàїíі. Âîäíî÷àñ âàæêі óìîâè ïðàöі é íèçüêà çàðîáіòíà
ïëàòà, õàðàêòåðíі äëÿ ïî÷àòêîâîãî åòàïó іíäóñòðіàëіçàöії, ñîöіàëüíà
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íåçàõèùåíіñòü âèêëèêàëè ðіçíі ôîðìè ïðî-
òåñòó ðîáіòíèêіâ, ñïðèÿëè ïîøèðåííþ â 
їõíüîìó ñåðåäîâèùі ñîöіàëіñòè÷íèõ іäåé.

Ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íà ïàðòіÿ Íіìå÷÷èíè 
âèíèêëà 1875 ð. Òåîðåòè÷íîþ îñíîâîþ її
äіÿëüíîñòі ñëóæèëà Ãîòñüêà, à ç 1891 ð. – 
Åðôóðòñüêà ïðîãðàìà, çìіñò ÿêèõ çàãàëîì 
âіäïîâіäàâ ðåâîëþöіéíіé òåîðії Ìàðêñà. 
Ñîöіàë-äåìîêðàòіÿ îðієíòóâàëàñÿ íà çàâîþ-
âàííÿ ðîáіòíè÷èì êëàñîì ïîëіòè÷íîї âëàäè 
і ñòâîðåííÿ ñîöіàëіñòè÷íîãî ñóñïіëüñòâà 
øëÿõîì ðåâîëþöіéíîãî ïåðåòâîðåííÿ ïðè-
âàòíîї âëàñíîñòі íà ñóñïіëüíó. Íàïðèêіíöі 
XIX ñò. ÑÄÏÍ ïåðåòâîðèëàñÿ íà äîñèòü 
âïëèâîâó ïîëіòè÷íó ñèëó, ÿêà ìàëà íàéáіëüøó 
ôðàêöіþ â ðåéõñòàçі.

Ïðîòå õàðàêòåðíîþ ðèñîþ іäåéíî-ïîëі-
òè÷íîї åâîëþöії íіìåöüêîї ñîöіàë-äåìîêðàòії 
íàïðèêіíöі XIX ñò. ñòàâ ïîñòóïîâèé âіäõіä 
âіä ðåâîëþöіéíîãî ìàðêñèçìó і ïåðåõіä ïàð-
òії íà ïî çè öії ïàðëàìåíòñüêîãî ðåôîðìіçìó. 
Ó 1896 ð. â ÑÄÏÍ âèíèêëà ñèëüíà ðåôîð-
ìіñòñüêà òå÷іÿ íà ÷îëі ç Å. Áåðíøòåéíîì, 
ïîñëіäîâíèêіâ ÿêîãî íåçàáàðîì ñòàëè íàçè-
âàòè ðåâіçіîíіñòàìè, àáî ïðàâèìè ñîöіàë-
äåìîêðàòàìè. Ç îãëÿäó íà çìіíè, ùî ñòàëè-
ñÿ â íіìåöüêîìó ñóñïіëüñòâі ïіñëÿ ñìåðòі 
Ìàðêñà, Áåðíøòåéí çàêëèêàâ äî ðåâіçії 
(ïåðåãëÿäó) éîãî ðåâîëþöіéíîãî â÷åííÿ, 
ïåðåõîäó ñîöіàë-äåìîêðàòіâ äî ëåãàëüíîї 
ðåôîðìіñòñüêîї ïàðëàìåíòñüêîї äіÿëüíîñòі.

Ñïî÷àòêó ïîãëÿäè Áåðíøòåéíà áóëî 
çàñóäæåíî áіëüøіñòþ ñîöіàëіñòіâ. Îäíàê
ðåôîðìіñòñüêі іäåї ñòàâàëè áіëüø ïîïóëÿðíèìè ñåðåä ðîáіòíèêіâ і ðÿäî-
âèõ ÷ëåíіâ ïàðòії. Óæå íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ðåôîðìіñòè çàéìàëè êåðіâíі
ïîñàäè â öåíòðàëüíèõ îðãàíàõ ÑÄÏÍ òà її ïàðëàìåíòñüêіé ôðàêöії.
Ëіâі ñîöіàë-äåìîêðàòè íà ÷îëі ç Ê. Ëіáêíåõòîì і Ð. Ëþêñåìáóðã – 
ïðèõèëüíè êè ðåâîëþöіéíèõ äіé – çàëèøèëèñÿ â ìåíøîñòі.

Îñîáëèâó, öåíòðèñòñüêó, ïîçèöіþ â áîðîòüáі ëіâèõ і ïðàâèõ ñîöіàëіñ-
òіâ çàéìàâ îäèí ç íàéâèçíà÷íіøèõ òåîðåòèêіâ ïàðòії Ê. Êàóòñüêèé.
Ïðîïîíóþ÷è ñîöіàë-äåìîêðàòàì âèêîðèñòîâóâàòè ó ñâîїõ іíòåðåñàõ
ïàðëà ìåíò і äіÿòè â íüîìó ÿê ñàìîñòіéíà ïîëіòè÷íà ñèëà, Êàóòñüêèé
âîäíî÷àñ êðèòèêóâàâ ïðàâèõ çà ïðàãíåííÿ ñïіâðîáіòíè÷àòè ç áóðæóàç-
íèì óðÿäîì.

Чому робітники, крім створення профспілок, організаційно оформлювали політичні
партії?

 Å. Áåðíøòåéí 

Ê. Êàóòñüêèé
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Ó 1889 ð. â Ïàðèæі âіäáóâñÿ Ìіæíàðîäíèé ñîöіàëіñòè÷íèé êîíãðåñ, ó

íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ñîöіàëіñòè ç 20 êðàїí. Êîíãðåñ íå ñòâîðèâ îðãàíіçà-
öіéíîãî öåíòðó, àëå ïîêëàâ ïî÷àòîê äіÿëüíîñòі ІІ Іíòåðíàöіîíàëó, ïåðіî-
äè÷íèì ìіæíàðîäíèì êîíãðåñàì ðîáіòíè÷èõ îðãàíіçàöіé, ñïðèÿâ âçàєìîäії
ñîöіàëіñòè÷íèõ ïàðòіé і ïðîôñïіëîê óñіõ êðàїí. Ïåâíèé ÷àñ êåðіâíó ðîëü
ó ІІ Іíòåðíàöіîíàëі âіäіãðàâàëè ðåâîëþöіéíі ìàðêñèñòè, àëå çãîäîì, íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñò., ãîðó ñòàëè áðàòè ðåôîðìіñòè, ïðèáі÷íèêè ëåãàëüíîї
ïàðëàìåíòñüêîї äіÿëüíîñòі.

Ó öåé ïåðіîä îôîðìëþєòüñÿ і æіíî÷èé ðóõ. Ïàíіâíå ìіñöå â ñóñïіëü-
ñòâі, ÿê і ðàíіøå, çàéìàëè ÷îëîâіêè. Ââàæàëîñü, ùî îñíîâíå ìіñöå æіí-
êè – äіì, à âñі її òóðáîòè ìàþòü îáìåæóâàòèñü âіäâіäóâàííÿì öåðêâè,
âèõîâàííÿì äіòåé і âåäåííÿì ãîñïîäàðñòâà.

Æіíêè çàëèøàëèñÿ þðèäè÷íî áåçïðàâíèìè ãðîìàäÿíàìè ñâîєї êðàї-
íè. Їõ ïðàâà íà âîëîäіííÿ ìàéíîì òà ñïàäêóâàííÿ çíà÷íî îáìåæóâàëè-
ñÿ. Âîíè îòðèìóâàëè íèæ÷ó ïëàòíþ, íіæ çà àíàëîãі÷íó ðîáîòó ÷îëîâіêè.
Æіíêè íå ìîãëè áðàòè ó÷àñòü ó ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ. 

Öіêàâî, ùî êîðîëåâà Âіêòîðіÿ òåæ áóëà ïåðåêîíàíà â òîìó, ùî æіíêà
ìàє ñèäіòè âäîìà, і ïðîòåñòóâàëà ïðîòè íàäàííÿ æіíêàì ïîëіòè÷íèõ
ïðàâ.

Ó 30-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. ó Âåëèêіé Áðèòàíії ñôîðìóâàëèñÿ ïåðøі æіíî÷і
ïîëіòè÷íі ãðóïè, їõíüîþ ìåòîþ áóëà áîðîòüáà ïðîòè ðàáñòâà â óñüîìó
ñâіòі.

Ó 40-õ ðîêàõ ç’ÿâèëèñÿ áіëüø ðàäèêàëüíі îðãàíіçàöії, ùî âèìàãàëè
ñóñïіëüíîãî і þðèäè÷íîãî çðіâíÿííÿ ÷îëîâі÷èõ і æіíî÷èõ ïðàâ. Öåé ðóõ
îòðèìàâ íàçâó ðóõó çà åìàíñèïàöіþ.

Ó 1868 ð. áóëî çàñíîâàíî Òîâàðèñòâî æіíî÷îãî âèáîð÷îãî ïðàâà ïіä
êåðіâíèöòâîì Ëіäії Áåêêåð. Àêòèâіñòêè òîâàðèñòâà ïî÷àëè âèäàííÿ
«Æіíî÷îãî ñóôðàæèñòñüêîãî æóðíàëó». Óæå ÷åðåç ðіê òîâàðèñòâî íàðà-
õîâóâàëî ïîíàä 5 òèñ. ÷ëåíіâ. Ïіä òèñêîì ðóõó ïàðëàìåíò ïðèéíÿâ íîâèé
çàêîí, ùî íàäàâàâ ïðàâî ãîëîñó íåçàìіæíіì çàáåçïå÷åíèì æіíêàì ó ìіñ-
öåâèõ âèáîðàõ.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. âèíèêàє áàãàòî æіíî÷èõ ïîëіòè÷íèõ і ñîöі-
àëüíèõ îðãàíіçàöіé і îá’єäíàíü, ÿêі âèñóâàëè ðіçíі âèìîãè, äå äîìіíóþ-
÷èìè áóëè ïîëіòè÷íі.

Ðîçìàõó íàáóâ ñóôðàæèñòñüêèé ðóõ çà âêëþ÷åííÿ æіíîê äî ïîëіòè÷-
íîї òà óïðàâëіíñüêîї ñôåðè. Їõ âèìîãè ÷àñòêîâî áóëè çàäîâîëåíі íà ïî÷àò-
êó ÕÕ ñò., àëå ðóõ íå ïðèïèíèâñÿ.

1. Óêëàäіòü ïîðіâíÿëüíó òàáëèöþ ðåôîðìàòîðñüêèõ çàõîäіâ, ùî їõ çäіéñíþâà-
ëè ïіä âïëèâîì ìîäåðíіçàöіéíèõ ïðîöåñіâ ó ÕIÕ і íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. óðÿäè
Ðîñії, Àâñòðî-Óãîðùèíè, Íіìå÷÷èíè, Ôðàíöії, Âåëèêîї Áðèòàíії òà Іòàëії
(çà âèáîðîì).

2. Ïіäãîòóéòå ïîÿñíåííÿ, ÷îìó âïðîäîâæ ÕІÕ ñò. âіäáóëàñÿ åâîëþöіÿ єâðîïåé-
ñüêîãî ñîöіàëіñòè÷íîãî ðóõó âіä ðàäèêàëüíèõ äî ïîìіðêîâàíèõ ôîðì і
ëåãàëüíîї ïàðëàìåíòñüêîї äіÿëüíîñòі.

Творчо попрацюйте



121

РОЗДІЛ 

 Òðåòÿ ðåñïóáë³êà ó Ôðàíö³¿

Ïðèãàäàéòå, ùî ñîáîþ ÿâëÿëà Äðóãà іìïåðіÿ ó Ôðàíöії, 
ÿêó âíóòðіøíþ òà çîâíіøíþ ïîëіòèêó ïðîâîäèâ Íàïî-
ëåîí ІІІ.

Ôðàíêî-íіìåöüêà âіéíà òà її íàñëіäêè. Íàïðèêіíöі 60-õ ðîêіâ
XIX   ñò. â іìïåðії Íàïîëåîíà III äåäàëі âèðàçíіøå âіä÷óâàëîñÿ íàáëè-
æåííÿ ïîëіòè÷íîї êðèçè. Áóðæóàçіÿ âіäâåðòî âèñëîâëþâàëà íåâäîâîëåí-
íÿ ðåæèìîì, âèìàãàþ÷è øèðøèõ ïîëіòè÷íèõ ïðàâ òà ìîæëèâîñòі áåç-
ïîñåðåäíüî óïðàâëÿòè äåðæàâîþ. Ó Ôðàíöії ïîñèëþâàëîñÿ çàãàëüíå
íåâäîâîëåííÿ âëàäîþ.

Ðîçóìіþ÷è öå, Íàïîëåîí III і éîãî íàáëèæåíі âèðіøèëè âäàòèñÿ äî
âèïðîáóâàíîãî çàñîáó âіäâîëіêàííÿ ãðîìàäÿí âіä âíóòðіøíіõ ïðîáëåì –
íîâîї âіéíè. Óñïіøíі âіéñüêîâі äії ïðîòè øâèäêî ìіöíіþ÷îї Ïðóññії ïіä-
íіìàëè á ìіæíàðîäíèé àâòîðèòåò Ôðàíöії і âîäíî÷àñ çìіöíèëè á ðåæèì
іìïåðії. Ïðîòå âіéíè іç Ôðàíöієþ ïðàãíóëà і Ïðóññіÿ. Îòòî ôîí Áіñìàðê,
êàíöëåð Ïіâíі÷íîíіìåöüêîãî ñîþçó, ñïîäіâàâñÿ ó õîäі ïåðåìîæíîї âіéíè
ïðîòè Ôðàíöії íå ëèøå çàõîïèòè її ïðèêîðäîííі òåðèòîðії, àëå é äîìîã-
òèñÿ îñòàòî÷íîãî îá’єäíàííÿ íіìåöüêèõ äåðæàâ íà ÷îëі ç Ïðóññієþ.

§14

1.
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Ó Ôðàíöії íå ñóìíіâàëèñÿ â ëåãêіé і øâèäêіé ïåðåìîçі. Àëå âæå â

ïåðøі äíі ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ôðàíöóçüêà àðìіÿ, áëèñêó÷à çîâíі, çíà÷íî
ïîñòóïàëàñÿ íіìöÿì â áîєçäàòíîñòі. Ôðàíöóçüêі âіéñüêà âèÿâèëèñÿ ðîç-
êîëîòèìè íà äâі ÷àñòèíè. Àðìіþ ìàðøàëà Áàçåíà áóëî áëîêîâàíî ó ôîð-
òåöі Ìåö, à àðìіþ ìàðøàëà Ìàê-Ìàãîíà, ïðè ÿêіé ïåðåáóâàâ і ñàì Íàïî-
ëåîí ІІІ, ïðèòèñíóòî äî áåëüãіéñüêîãî êîðäîíó é îòî÷åíî ïіä ì. Ñåäàí.
Òóò і âіäáóëàñÿ âèðіøàëüíà áèòâà. Íàìàãàþ÷èñü ïðîðâàòèñÿ ç îòî÷åííÿ,
ôðàíöóçè âòðàòèëè ïîíàä 35 òèñ. ÷îë. 2 âåðåñíÿ 1870 ð. çà íàêàçîì
іìïåðàòîðà íàä Ñåäàíîì áóëî ïіäíÿòî áіëèé ïðàïîð – ôðàíöóçüêà àðìіÿ
êàïіòóëþâàëà. 

Чому у Франції не сумнівалися в легкій і швидкій перемозі у війні з Пруссією?

ßê òіëüêè â Ïàðèæі îòðèìàëè ïîâіäîìëåííÿ ïðî Ñåäàíñüêó êàòàñòðî-
ôó, 4 âåðåñíÿ 1870 ð. íà âóëèöі âèéøëè òèñÿ÷і ãîðîäÿí, âèìàãàþ÷è
ïîâàëåííÿ іìïåðàòîðñüêîї âëàäè. Âîíè ïðîðâàëèñÿ äî áóäіâëі ïàðëàìåí-
òó, і ïіä òèñêîì çáðîéíîãî íàòîâïó äåïóòàòè áóëè çìóøåíі ïðîãîëîñèòè
Ôðàíöіþ ðåñïóáëіêîþ.

Ïðîòå ñôîðìîâàíèé ïіñëÿ ðåâîëþöії  òèì÷àñîâèé «óðÿä íàöіîíàëüíîї
îáîðîíè» íå ïîñïіøàâ óæèòè äієâèõ çàõîäіâ ùîäî îðãàíіçàöії îïîðó
çàãàðáíèêàì. Íåáåçïåêà ç áîêó îçáðîєíîãî íàðîäó ëÿêàëà éîãî áіëüøå,
íіæ ïîðàçêà ó âіéíі.

Òèì ÷àñîì äî êіíöÿ 1870 ð. íіìöÿìè áóëî îêóïîâàíî òðåòèíó òåðèòî-
ðії Ôðàíöії. Íà çàéíÿòіé òåðèòîðії áóëî âñòàíîâëåíî æîðñòîêèé îêóïà-
öіéíèé ðåæèì. Íіìöі ñèñòåìàòè÷íî ãðàáóâàëè íàñåëåííÿ ïіä âèãëÿäîì
ðåêâіçèöіé і øòðàôіâ. Àëå â êðàїíі ðîçãîðíóâñÿ ìàñîâèé ðóõ îïîðó.
Ïàòðіîòè îá’єäíóâàëèñü ó çàãîíè «âіëüíèõ ñòðіëüöіâ». Âîíè íàïàäàëè íà
øòàáè, âèíèùóâàëè ñîëäàòіâ ñóïðîòèâíèêà. Íåïîõèòíî òðèìàëîñÿ і
íàñåëåííÿ îáëîæåíîãî Ïàðèæà, ÿêèé çàõèùàëà Íàöіîíàëüíà ãâàðäіÿ.

«Ñâîáîäà àáî ñìåðòü». 
Ïëàêàò ç íàãîäè ïðîãî-
ëîøåííÿ ðåñïóáëіêè

 Îáëîãà Ïàðèæà. Êàðòèíà Å. Ìåíññîíå 

ßê õóäîæíèê çîáðàæóє ìóæíіñòü і ãåðîїçì
çàõèñíèêіâ Ïàðèæà?
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Äî ìіñòà ìàéæå íå ïіäâîçèëîñÿ ïðîäîâîëü-
ñòâî, ëþäè ñòàëè ñòðàæäàòè âіä ìîðîçіâ.

Ó ñі÷íі 1871 ð. òèì÷àñîâèé óðÿä ïіäïèñàâ 
ïðèíèçëèâå ïåðåìèð’ÿ ç âîðîãîì çà óìîâè 
êàïіòóëÿöії Ïàðèæà. Íà âèìîãó Áіñìàðêà â 
ëþòîìó 1871 ð. ó Ôðàíöії òàêîæ áóëî ïðîâå-
äåíî âèáîðè äî ïàðëàìåíòó (Íàöіîíàëüíèõ 
çáîðіâ), äå áіëüøіñòü ìіñöü çäîáóëè ìîíàðõіñ-
òè. Ãîëîâîþ âèêîíàâ÷îї âëàäè äåïóòàòè îáðà-
ëè äîñâіä÷åíîãî ïîëіòèêà Àäîëüôà Òüєðà.

Ó ëþòîìó 1871 ð. Òüєð ïіäïèñàâ ó Âåðñàëі 
ïîïåðåäíіé ìèðíèé äîãîâіð, óìîâè ÿêîãî áóëè 
ïðèíèçëèâі äëÿ Ôðàíöії, ÿê âåëèêîї äåðæàâè. 
Âîíà çîáîâ’ÿçóâàëàñÿ â òðèðі÷íèé òåðìіí ñïëà-
òèòè Íіìå÷÷èíі 5 ìëðä ôðàíêіâ êîíòðèáóöії і 
ïåðåäàòè äâі ñâîї ïðîâіíöії – Åëüçàñ і Ëîòà-
ðèíãіþ. Îñòàòî÷íі óìîâè ìèðó, ÿêі íàäàâàëè
Íіìå÷÷èíі äîäàòêîâі ïåðåâàãè, áóëî ïіäïèñàíî 
ó Ôðàíêôóðòі-íà-Ìàéíі 10 òðàâíÿ 1871 ð.

Висловіть припущення, чому Бісмарк наполягав на підписанні принизливого для 
Франції мирного договору саме у Версальському палаці.

Ïîðàçêà ó âіéíі ïîñëàáèëà Ôðàíöіþ, âïëèíóëà íà її ìіæíàðîäíèé
ïðåñòèæ. Ñêîðèñòàâøèñü íàñëіäêàìè âіéíè, Іòàëіÿ â 1870 ð. ïðèєäíàëà
Ïàïñüêó îáëàñòü äî Ðèìó, çàêіí÷èâøè îá’єäíàííÿ êðàїíè. Ïіäñóìêè
âіéíè äîçâîëèëè Ðîñії äîìîãòèñÿ ñêàñóâàííÿ çàáîðîíè íà áóäіâíèöòâî
âіéñüêîâîãî ôëîòó íà ×îðíîìó ìîðі.

Âàæêі óìîâè Ôðàíêôóðòñüêîãî ìèðó âèêëèêàëè ó Ôðàíöії ïðàãíåííÿ
äî âîєííîãî ðåâàíøó. Âèíèêíåííÿ ïðîòèðі÷ íàâêîëî Åëüçàñó é Ëîòàðèíãії
ñòâîðèëî ðåàëüíó íåáåçïåêó ïî÷àòêó íîâîї єâðîïåéñüêîї âіéíè.

Ãðîìàäÿíñüêà âіéíà â Ïàðèæі íàâåñíі 1871 ð. Ïіäïèñàíèé Òüєðîì
Âåðñàëüñüêèé ìèð äàâàâ éîìó ìîæëèâіñòü íàâåñòè ëàä ó êðàїíі і íàñàì-
ïåðåä ïіäêîðèòè âëàäі ðåñïóáëіêàíñüêè íàëàøòîâàíèé «íåïîêіðëèâèé»
Ïàðèæ. ×àñòèíàì ðåãóëÿðíîї àðìії áóëî íàêàçàíî ñèëîìіöü ðîççáðîїòè
âîðîæі óðÿäîâі ðîáіòíè÷і áàòàëüéîíè Íàöіîíàëüíîї ãâàðäії, îäíàê ÷àñòè-
íà ñîëäàòіâ ïåðåéøëà íà áіê ïîâñòàëèõ, ó ìіñòі ðîçïî÷àëèñÿ âóëè÷íі áîї.
Äî âå÷îðà 18 áåðåçíÿ 1871 ð. ãâàðäіéöі øòóðìîì çàõîïèëè ìіñüêó ðàòó-
øó, і âëàäà â Ïàðèæі ïåðåéøëà äî їõíіõ ðóê.

Çà òðàäèöіÿìè Âåëèêîї ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії 28 áåðåçíÿ êåðіâíè-
öòâî Íàöіîíàëüíîї ãâàðäії ïåðåäàëî âëàäíі ïîâíîâàæåííÿ îáðàíіé
Ïàðèçüêіé êîìóíі. Ó ïåðøі æ äíі ðîáîòè Ðàäà Êîìóíè ïðîâåëà ðÿä âàæ-
ëèâèõ ðåôîðì, ùî îõîïèëè âñі ñòîðîíè ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ ñòîëèöі.
Áóëî îãîëîøåíî ïðî ðîçïóñê ïîñòіéíîї àðìії і çàìіíó її çàãàëüíèì îïîë-
÷åííÿì íàðîäó. Ïîñàäè ÷èíîâíèêіâ ñòàâàëè âèáîðíèìè, à їõíþ çàðïëàòó
ïðèðіâíþâàëè äî îïëàòè ðîáіòíèêіâ. Áóëî ðåôîðìîâàíî ñóäîâó ñèñòåìó
íà îñíîâі âèáîðíîñòі ñóääіâ, ãëàñíîñòі ñóäó і çàáåçïå÷åííÿ îáâèíóâà÷óâàíèõ
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çàõèñòîì. Äåÿêі çàõîäè Êîìóíè âèïåðåäèëè ñâіé ÷àñ íà äåñÿòêè ðîêіâ.
Ó їõ ÷èñëі – âіäîêðåìëåííÿ öåðêâè âіä äåðæàâè, íàäіëåííÿ ãðîìàäÿí-
ñüêèìè ïðàâàìè æіíîê, ðåôîðìè â ñèñòåìі îñâіòè.

Âåëèêó óâàãó êîìóíàðè ïðèäіëÿëè ïîëіïøåííþ óìîâ æèòòÿ íàñåëåí-
íÿ. Ïàðèæàíàì áóëî íàäàíî âіäñòðî÷êó ïî âèïëàòàõ çà êâàðòèðè, áåç-
êîøòîâíî ïîâåðòàëèñÿ çàêëàäåíі â ëîìáàðäàõ íåäîðîãі ðå÷і. Ðîáî÷èé
äåíü áóëî ñêîðî÷åíî äî 10 ãîä, çàáîðîíåíî øòðàôè, íà âèðîáíèöòâі çàïðî-
âàäæóâàëàñÿ îõîðîíà ïðàöі. Äåêðåòîì Ðàäè Êîìóíè ïîêèíóòі âëàñíèêà-
ìè ïіäïðèєìñòâà ïåðåõîäèëè ïіä óïðàâëіííÿ їõíіõ ïðàöіâíèêіâ. Äіÿ÷і
Ïàðèçüêîї êîìóíè – Åæåí Âàðëåí, Ëåî Ôðàíêåëü, Øàðëü Äåëåêëþç òà
іíøі – âіðèëè, ùî öіíîþ ãåðîї÷íèõ çóñèëü çà êîðîòêèé ÷àñ ó Ôðàíöії, à
ïîòіì â óñüîìó ñâіòі ìîæíà âñòàíîâèòè «öàðñòâî ñâîáîäè».

Ïðîòå íåðіøó÷іñòü êîìóíàðіâ, їõíє íåáàæàííÿ ðîçïî÷èíàòè ãðîìà-
äÿíñüêó âіéíó, ãîëîâà ôðàíöóçüêîãî óðÿäó Òüєð âèêîðèñòàâ äëÿ âïîðÿä-
êóâàííÿ ñâîєї äåìîðàëіçîâàíîї àðìії. Íàñòóï íà Ïàðèæ óðÿäîâі âіéñüêà
ðîçïî÷àëè ó êâіòíі 1871 ð. Çàõèñíèêè Êîìóíè âèÿâëÿëè ñïðàâæíіé
ãåðîїçì, âіäáèâàþ÷è çàïåêëі àòàêè âîðîãà. Ïðîòå âæå 21 òðàâíÿ àðìіÿ
Òüєðà âäåðëàñÿ äî Ïàðèæà, à 28 òðàâíÿ âïàëà îñòàííÿ áàðèêàäà êîìóíà-
ðіâ, і â ìіñòі ïî÷àëèñÿ ðîçïðàâè íàä ïåðåìîæåíèìè. Óïðîäîâæ «êðèâà-
âîãî» òèæíÿ (21–28 òðàâíÿ 1871 ð.) áóëî âáèòî ïîíàä 30 òèñ. çàõèñíèêіâ

 Áàðèêàäè íà 
âóëèöÿõ Ïàðèæà.
Ôîòîãðàôіÿ

ßê âè ââàæàєòå, 
íà ôîòî çîáðàæåíі
êîìóíàðè ÷è
óðÿäîâі âіéñüêà? 
×îìó?
Àðãóìåíòóéòå.

Ðîçñòðіë ïàðèçüêèõ 
êîìóíàðіâ

×èì, íà âàøó äóìêó,
ïîÿñíþєòüñÿ ïîäіáíà
æîðñòîêіñòü óðÿäîâèõ âіéñüê?
×è ìîæíà
її âèïðàâäàòè? ×îìó?
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Êîìóíè, 10 òèñ. ÷îë. êèíóòî äî â’ÿçíèöü і çàñóäæåíî äî êàòîðæíèõ ðîáіò.
Ñåðåä çààðåøòîâàíèõ áóëî 650 äіòåé.

У яких творах мистецтва (література, живопис) найяскравіше відображено цей бурх-
ливий період історії Франції? 

Îñîáëèâîñòі ðîçâèòêó åêîíîìіêè êðàїíè. Ïîðàçêà ó âіéíі ç Íіìå÷-
÷èíîþ і ãðîìàäÿíñüêà âіéíà â Ïàðèæі ãëèáîêî âðàçèëè âñå ôðàíöóçüêå
ñóñïіëüñòâî, çàâäàëè ñèëüíîãî óäàðó ãіäíîñòі é ïàòðіîòè÷íèì ïî÷óòòÿì
ôðàíöóçіâ. Öі ïîäії ñïðàâèëè òàêîæ ïîìіòíèé âïëèâ íà åêîíîìі÷íèé і 
ïîëіòè÷íèé  ðîçâèòîê êðàїíè.

Господарство Франція Велика Британія

Видобування кам’яного
вугілля (млн тонн)

3 (1850 р.), 20 (1880 р.) 35 (1850 р.), 160 (1880 р.)

Середній збір зерна з
гектара (у центнерах)

12–13 18–20

Кількість молока від
однієї корови (у літрах)

1600 4500–4900 

Загальна потужність
парових машин (кін. сил)

1120 (1860 р.),
3070 (1880 р.)

2450 (1860 р.),
7600 (1880 р.)

Äî îñòàííüîї òðåòèíè XIX ñò. çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó Ôðàí-
öіÿ ïîñòóïàëàñÿ ëèøå Àíãëії. À íà ïî÷àòîê XX ñò. ó ñâіòîâîìó ïðîìèñ-
ëîâîìó âèðîáíèöòâі âîíà ïîñіäàëà âæå 4-òå ìіñöå, ïðîïóñòèâøè âïåðåä 
ìîëîäі êàïіòàëіñòè÷íі äåðæàâè – ÑØÀ òà Íіìå÷÷èíó. Âåëè÷åçíèõ çáèò-
êіâ åêîíîìіöі çàâäàëà íåâäàëà âіéíà. Åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê ãàëüìóâàëà
òàêîæ íåñòà÷à ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ. Ìàøèíè é óñòàòêóâàííÿ, âñòàíîâëå-
íі íà ïіäïðèєìñòâàõ, áóëè âèãîòîâëåíі çäåáіëüøîãî â ïåðøіé ïîëîâèíі
XIX ñò. і ïîñòóïàëèñÿ íîâіòíіé òåõíіöі íіìåöüêèõ і àìåðèêàíñüêèõ çàâîäіâ.
Ðåêîíñòðóêöіÿ ïðîìèñëîâîñòі âèìàãàëà âåëèêèõ êîøòіâ, àëå ôðàíöóçüêà
áóðæóàçіÿ âîëіëà âêëàäàòè âіëüíі ãðîøі â іíîçåìíі ïîçèêè – öå ïðèíîñèëî
áіëüøèé ïðèáóòîê.

Ó Ôðàíöії ïðîäîâæóâàëà ïåðåâàæàòè ëåãêà ïðîìèñëîâіñòü ç âåëèêîþ
ïèòîìîþ âàãîþ äðіáíèõ ïіäïðèєìñòâ і ðó÷íîї, ðåìіñíè÷îї ïðàöі. Òîäі ÿê
â іíøèõ êðàїíàõ äðіáíі і ñåðåäíі ïіäïðèєìñòâà âèòіñíÿëèñÿ âåëèêèìè, ó
Ôðàíöії âîíè çáåðіãàëèñÿ çàâäÿêè òðàäèöіéíіé ñïåöіàëіçàöії íà âèïóñêó
ïðåäìåòіâ ðîçêîøі (òêàíèí, áіëèçíè, êîñìåòèêè, þâåëіðíèõ âèðîáіâ).

Ôðàíöіÿ çàëèøàëàñÿ àãðàðíî-іíäóñòðіàëüíîþ êðàїíîþ, 40 % її íàñå-
ëåííÿ áóëî çàéíÿòî â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. Ïðè÷îìó 85 % óñіõ ñåëÿí-
ñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ñòàíîâèëè äðіáíі íàäіëè âіä 1 äî 10 ãåêòàðіâ. Çà òàêîї
ñèòóàöії ñåëÿíè íå ìîãëè êóïóâàòè ñó÷àñíó òåõíіêó і äîáðèâà, à âðîæàé-
íіñòü áóëà îäíієþ ç íàéíèæ÷èõ ó Єâðîïі.

Ôðàíöіÿ ìàëà çíà÷íèé ãðîøîâèé êàïіòàë. Ïðîòå íàãðîìàäæåíі áàí-
êàìè êîøòè ëèøå ÷àñòêîâî âèêîðèñòîâóâàëèñü äëÿ ðîçâèòêó âіò÷èçíÿ-
íîї åêîíîìіêè. Âèãіäíіøèì áóâ âèâіç êàïіòàëó çà êîðäîí ó ôîðìі äîâãî-
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còðîêîâèõ äåðæàâíèõ ïîçèê. Íà ïî÷àòîê XX ñò. Ôðàíöіÿ ùîðі÷íî íàäà-
âàëà іíøèì êðàїíàì çíà÷íі êðåäèòè, ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþþ÷èñü íà єâðî-
ïåéñüêîãî ëèõâàðÿ. Çàêîðäîííі іíâåñòèöії ïðèíîñèëè íå òіëüêè ïðèáó-
òîê, àëå é ïîëіòè÷íèõ ñîþçíèêіâ. Äåðæàâè-áîðæíèêè, îñîáëèâî Ðîñіÿ,
áóëè çìóøåíі çâàæàòè íà іíòåðåñè ñâîãî êðåäèòîðà ó ñâіòîâіé ïîëіòèöі.

Чому французи, на відміну від німців чи англійців, воліли тримати свої гроші в банках
або вкладати в іноземні позики?

Ñòàíîâëåííÿ Òðåòüîї ðåñïóáëіêè. Õî÷à Ôðàíöіþ áóëî ïðîãîëîøåíî
ðåñïóáëіêîþ ùå 4 âåðåñíÿ 1870 ð., ïèòàííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ її ïîëіòè÷-
íîãî ëàäó äîâãî íå âèðіøóâàëîñÿ. Áіëüøіñòü ó Íàöіîíàëüíèõ çáîðàõ ñòà-
íîâèëè ìîíàðõіñòè. Íà ôðàíöóçüêèé ïðåñòîë ïðåòåíäóâàëè âіäðàçó òðè 
äèíàñòії – Áóðáîíè, Îðëåàíè і Áîíàïàðòè. «Ðåñïóáëіêîþ áåç ðåñïóáëі-
êàíöіâ» íàçèâàëè êðàїíó â öåé ÷àñ. Ëèøå â 1875 ð. ðåñïóáëіêà çäîáóëà
íîâó êîíñòèòóöіþ.

Із закону про організацію державних властей
 25 лютого 1875 р.

Законодавча влада здійснюється двома зборами: палатою депутатів і Сенатом.
Президент республіки обирається загальним голосуванням, згідно з умовами,
визначеними виборчим законом...

Президент республіки обирається абсолютною більшістю голосів Сенатом і
палатою депутатів, об’єднаних в Національні збори. Він обирається на 7 років.
Може бути переобраний.

Президент республіки має право ініціативи законів поряд із членами обох
палат. Він оприлюднює закони, прийняті обома палатами, стежить за їх вико-
нанням. Має право помилування; амністія може бути дарована тільки законом.
Він керує збройними силами. Призначає на всі цивільні і військові посади. Він
головує на національних торжествах; представники і посли іноземних держав
акредитуються при ньому. Кожний акт президента республіки повинен бути
затверджений міністром. Президент республіки може за згодою Сенату роз-
пустити палату депутатів до закінчення законного строку її повноважень. Міні-
стри мають солідарну відповідальність перед палатами за спільну політику
уряду й індивідуальну – за їх особисті дії. Президент республіки несе відпові-
дальність тільки у випадку державної зради.

Яка форма правління була встановлена у Франції за цією конституцією? І яка реально
існувала?

Ïåðøі æ ïàðëàìåíòñüêі âèáîðè, ùî ïðîõîäèëè íà ïіäñòàâі êîíñòèòóöії
1875 ð., ïðèíåñëè ïåðåìîãó ðåñïóáëіêàíöÿì. Íîâèé óðÿä ïåðåíіñ ñâîþ
ðåçèäåíöіþ ç Âåðñàëÿ äî Ïàðèæà, ãіìíîì ðåñïóáëіêè ñòàëà çíàìåíèòà
«Ìàðñåëüєçà», à 14 ëèïíÿ – äåíü çäîáóòòÿ Áàñòèëії – áóëî îãîëîøåíî
íàöіîíàëüíèì ñâÿòîì. Ó 1880 ð. áóëî ïðèéíÿòî çàêîí ïðî ñâîáîäó çáîðіâ
і äðóêó, òîäі æ âëàäà àìíіñòóâàëà êîìóíàðіâ, çàâäÿêè ÷îìó òèñÿ÷і çàõèñ-
íèêіâ Ïàðèçüêîї êîìóíè çìîãëè ïîâåðíóòèñÿ íà áàòüêіâùèíó.
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Àáè çàïîáіãòè ìîæëèâîñòі âіäíîâëåííÿ ìîíàðõії â êðàїíі, ó 1884 ð.
Íàöіîíàëüíі çáîðè ïðèéíÿëè çàêîí, ÿêèé çàáîðîíÿâ ðîçãëÿäàòè â ïàðëàìåí-
òі ïèòàííÿ ïðî ïåðåãëÿä ðåñïóáëіêàíñüêîї ôîðìè ïðàâëіííÿ. Íàùàäêàì
êîëèñü ïðàâëÿ÷èõ ó Ôðàíöії äèíàñòіé áóëî çàáîðîíåíî îáèðàòèñÿ íà
ïîñàäè ïðåçèäåíòà і ñåíàòîðіâ.

Чому закон забороняв нащадкам колись правлячих династій балотуватися на посади
президента і сенаторів?

Ïîëіòè÷íі êðèçè 80–90-õ ðîêіâ. Ñòàíîâëåííÿ äåìîêðàòè÷íîї ðåñïó-
áëіêè ó Ôðàíöії âіäáóâàëîñÿ çà íåïðîñòèõ óìîâ. Ó 80–90-õ ðîêàõ XIX   ñò.
êðàїíà ïåðåæèëà ðÿä ïîëіòè÷íèõ êðèç, ïîâ’ÿçàíèõ іç êîðóïöієþ â äåð-
æàâíîìó àïàðàòі, áîðîòüáîþ ìіæ ìîíàðõіñòàìè і ðåñïóáëіêàíöÿìè,
çіòêíåííÿì ñèë äåìîêðàòії і ðåàêöії.

Ïåðøà ïîëіòè÷íà êðèçà ïîâ’ÿçàíà ç іì’ÿì ãåíåðàëà Æîðæà Áóëàíæå,
ùî ìàâ ðåïóòàöіþ âіéñüêîâîãî-äåìîêðàòà. Îáіéíÿâøè 1886 ð. ïîñàäó âіé-
ñüêîâîãî ìіíіñòðà, âіí âіäðàçó æ çâåðíóâ íà ñåáå óâàãó ðіçêèìè âèïàäàìè
ïðîòè ìîíàðõіñòіâ і çàêëèêàìè äî íîâîї âіéíè ç Íіìå÷÷èíîþ. Îäíàê
íàñïðàâäі âіí áóâ ëþäèíîþ âêðàé ÷åñòîëþáíîþ і íåïåðåáіðëèâîþ â çàñîáàõ
äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ öіëåé.

Ïîïóëÿðíіñòü Áóëàíæå øâèäêî çðîñòàëà, ãåíåðàë ñòàâ ðîçìіðêîâóâàòè
ïðî äèêòàòîðñüêі ïîâíîâàæåííÿ. Óñі î÷іêóâàëè, ùî âіí çäіéñíèòü
äåðæàâíèé ïåðåâîðîò, àëå òèì ÷àñîì óðÿä ïî÷àâ ïðîòè ãåíåðàëà ïðîöåñ
çà îáâèíóâà÷åííÿì ó çìîâі ïðîòè ðåñïóáëіêè і ïіäáóðþâàííі àðìії äî
çàêîëîòó. Öå ïðèçâåëî äî ðîçïàäó áóëàíæèñòñüêîãî ðóõó, à ñàì íåâäàëèé
êàíäèäàò ó äèêòàòîðè çàñòðåëèâñÿ.

×åðåç êіëüêà ðîêіâ ó Ôðàíöії âèáóõíóâ íîâèé ïîëіòè÷íèé ñêàíäàë,
âèêëèêàíèé õàáàðíèöòâîì ó äåðæàâíîìó àïàðàòі. Ùå â 1880 ð. ç іíіöіà-
òèâè áóäіâíèêà Ñóåöüêîãî êàíàëó Ôåðäèíàíäà Ëåññåïñà áóëî ñòâîðåíî
êîìïàíіþ äëÿ ïðîðèòòÿ êàíàëó ÷åðåç Ïàíàìñüêèé ïåðåøèéîê. Ïðîòå
áóäіâíèöòâî çàòÿãëîñÿ, і âðåøòі êîìïàíіÿ îãîëîñèëà ïðî ñâîє áàíêðóò-
ñòâî. ×èñëåííі âëàñíèêè àêöіé âòðàòèëè âêëàäåíі ãðîøі. Íåçàáàðîì
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî іç çіáðàíèõ êîøòіâ íà áóäіâ-
íèöòâî êàíàëó áóëî âèòðà÷åíî ëèøå ïîëîâèíó;
ðåøòà ãðîøåé áóëà àáî ðîçòðà÷åíà êåðіâíè-
öòâîì êîìïàíії, àáî ïіøëà íà ïіäêóï îôіöіé-
íèõ îñіá. Â îäåðæàííі õàáàðіâ áóëî âèêðèòî
ïîíàä 100 äåïóòàòіâ, ñåíàòîðіâ і íàâіòü ìіíі-
ñòðіâ. Êðàїíà áóëà âðàæåíà îáñÿãàìè ñêàí-
äàëó. Ïіäïðèєìöі, ùî êåðóâàëè êîìïàíієþ,
îïèíèëèñÿ ó â’ÿçíèöі. Óðÿä áóâ çìóøåíèé
çàæàäàòè ñóäó íàä îñîáëèâî ñêîìïðîìåòîâà-
íèìè äåïóòàòàìè, õî÷à ìàéæå âñіõ їõ áóëî
âèïðàâäàíî.

Íå âñòèãëà Ôðàíöіÿ çàáóòè ïðî ãåíåðàëà
Áóëàíæå é îòÿìèòèñÿ ïіñëÿ «Ïàíàìñüêîї 
àôåðè», ÿê êðàїíó ñòðóñíóëà íîâà ïîëіòè÷íà

5.

 Ôåðäèíàíä Ëåññåïñ 
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êðèçà, ïîâ’ÿçàíà çі «ñïðàâîþ Äðåéôóñà».
1894 ð. êàïіòàíà Àëüôðåäà Äðåéôóñà,
єâðåÿ çà íàöіîíàëüíіñòþ, áóëî îáâèíóâà÷å-
íî â ïåðåäà÷і ñåêðåòíîї âіéñüêîâîї іíôîð-
ìàöії íіìåöüêіé ðîçâіäöі. Äðåéôóñà áóëî
ðîçæàëóâàíî і çàñóäæåíî òðèáóíàëîì íà
äîâі÷íå óâ’ÿçíåííÿ. «Ñïðàâó Äðåéôóñà»
âіéñüêîâå êîìàíäóâàííÿ âèêîðèñòàëî äëÿ
ðîçïàëåííÿ øîâіíіçìó é àíòèñåìіòèçìó â
êðàїíі.

Ìèíóâ ÷àñ, і ç’ÿñóâàëèñÿ íîâі ôàêòè,
ùî ñâіä÷èëè ïðî íåâèííіñòü Äðåéôóñà.
Ïðîòå ïðîâåäåíèé ó 1898 ð. ÷åðãîâèé ñóä
âäðóãå âèíіñ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ïðîòè
öüîãî ñóäîâîãî ôàðñó âèñòóïèëè âіäîìі
ôðàíöóçüêі ïèñüìåííèêè, ó÷åíі, ïðîãðå-

ñèâíі ïîëіòè÷íі äіÿ÷і. «Ñïðàâà Äðåéôóñà» íàáóâàëà ïîëіòè÷íîãî çíà÷åí-
íÿ. Ôðàíöіÿ ðîçêîëîëàñÿ íà äâà òàáîðè – ïðèõèëüíèêіâ і ïðîòèâíèêіâ
Äðåéôóñà. 

Íàéäàëåêîãëÿäíіøèì ïîëіòèêàì êðàїíè áóëî çðîçóìіëî, ùî çі «ñïðà-
âîþ Äðåéôóñà» òðåáà ïîêіí÷èòè ÿêîìîãà øâèäøå. Ôðàíöіÿ áóëà íà ìåæі
ãðîìàäÿíñüêîї âіéíè. Ó 1899 ð. Äðåéôóñà ïîìèëóâàâ íîâèé ïðåçèäåíò
Å.   Ëóáå, à ÷åðåç ñіì ðîêіâ âèðîê ó éîãî ñïðàâі áóëî îñòàòî÷íî ñêàñîâàíî.
Ïîëіòè÷íà êðèçà 1898–1899 ðð. çàêіí÷èëàñÿ ïîðàçêîþ ñèë ðåàêöії, ïіñëÿ
ÿêîї âîíè âæå íå çâàæóâàëèñÿ íà âіäêðèòèé âèñòóï ïðîòè äåìîêðàòії і
ðåñïóáëіêàíñüêîãî ëàäó ó Ôðàíöії.

Ôðàíöіÿ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ðàäèêàëè ïðè âëàäі. Äî ïî÷àòêó ÕÕ   ñò. 
ó ôðàíöóçüêîìó ïàðëàìåíòі ïåðåâàæàëè ïîìіðêîâàíі ðåñïóáëіêàíñüêі
ïàðòії. Ëèøå ó 1902 ð. ïåðåìîãó íà âèáîðàõ äî Íàöіîíàëüíèõ çáîðіâ çäî-
áóëè ëіâі ñèëè, îá’єäíàíі ó ùîéíî óòâîðåíó Ðåñïóáëіêàíñüêó ïàðòіþ
ðàäèêàëіâ і ðàäèêàë-ñîöіàëіñòіâ. Іç öüîãî ÷àñó і äî ïî÷àòêó ñâіòîâîї âіéíè
ðàäèêàëè âіäіãðàâàëè ïðîâіäíó ðîëü â óñіõ ôðàíöóçüêèõ óðÿäàõ.

Óæå ïåðøå ìіíіñòåðñòâî ðàäèêàëіâ Å. Êîìáà ðîçãîðíóëî íàñòóï íà
êàòîëèöüêó öåðêâó. Íåçâàæàþ÷è íà çàïåêëèé îïіð äóõіâíèöòâà, ïðàâèõ
äåïóòàòіâ, ó 1902–1904 ðð. ó êðàїíі áóëî çàêðèòî ïîíàä 3000 øêіë, ùî
íàëåæàëè ðåëіãіéíèì îðäåíàì, ðîçïóùåíî 54 öåðêîâíèõ îá’єäíàííÿ.

6.

 Áóäіâíèöòâî
Ïàíàìñüêîãî 
êàíàëó. Ôîòîãðàôіÿ

Ùî âàì âіäîìî ïðî
ïîäàëüøó äîëþ 
öüîãî êàíàëó?

Äðåéôóñà ïîçáàâëÿþòü 
âіéñüêîâîãî çâàííÿ
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Ó 1905 ð. ôðàíöóçüêèé ïàðëàìåíò ïðèéíÿâ çàêîí ïðî âіäîêðåìëåííÿ
öåðêâè âіä äåðæàâè, і Ôðàíöіÿ ïåðøîþ ç âåëèêèõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ
ñòàëà ñâіòñüêîþ ðåñïóáëіêîþ.

Яке значення для французького суспільства мав закон про відокремлення церкви
від держави?

Ó 1906 ð. óðÿä î÷îëèâ îäèí ç íàéÿñêðàâіøèõ ïîëіòèêіâ Ôðàíöії êіí-
öÿ ÕІÕ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Æîðæ Êëåìàíñî. Íà ìîìåíò ñâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ 65-ëіòíіé ïðåì’єð-ìіíіñòð áóâ çíà÷íîþ ïîëіòè÷íîþ ôіãóðîþ і çóìіâ
óòðèìàòèñÿ ïðè âëàäі ðåêîðäíèé äëÿ êðàїíè òåðìіí – 3 ðîêè. Ñàìå âіí
ïîêëàâ ïî÷àòîê äàâíî îáіöÿíèì ñîöіàëüíèì ðåôîðìàì, ïðîâіâøè çàêîí
ïðî ùîòèæíåâèé âіäïî÷èíîê ðîáіòíèêіâ, і çàñíóâàâ íîâå ìіíіñòåðñòâî –
ïðàöі é ãіãієíè. Ó 1910 ð. ç іíіöіàòèâè óðÿäó À. Áðіàíà Íàöіîíàëüíèìè
çáîðàìè áóëî ïðèéíÿòî çàêîí ïðî ïåíñії äëÿ òðóäÿùèõ іç 65-ëіòíüîãî
âіêó, íà ï’ÿòü ðîêіâ ðàíіøå, íіæ â Àíãëії і Íіìå÷÷èíі.

Çàãðîçà âіéíè, ùî íàáëèæàëàñÿ, çìóñèëà ñóïåðíèöüêі óãðóïîâàííÿ
ðàäèêàëіâ і ðåñïóáëіêàíöіâ çàáóòè ïðî ïîëіòè÷íі ðîçáіæíîñòі. Ó 1913 ð.
çà ïіäòðèìêè ðàäèêàëіâ Íàöіîíàëüíі çáîðè îáðàëè ïðåçèäåíòîì ïðàâîãî
ðåñïóáëіêàíöÿ Ðàéìîíà Ïóàíêàðå. Íîâèé ãîëîâà äåðæàâè âèïðàâäàâ
ñïîäіâàííÿ ïðàâëÿ÷èõ êіë, ðîçãîðíóâøè âіéñüêîâî-òåõíі÷íó і ìîðàëüíî-
ïîëіòè÷íó ïіäãîòîâêó êðàїíè äî âіéíè. Ó 1913 ð. ó Ôðàíöії áóëî ïðèéíÿ-
òî çàêîí ïðî òðèðі÷íó âіéñüêîâó ñëóæáó, ùî çáіëüøóâàëî ÷èñåëüíіñòü
ôðàíöóçüêîї àðìії çà ìèðíîãî ÷àñó äî 160 òèñ. ÷îë., ôîðñîâàíî áóäіâíè-
öòâî âіéñüêîâî-ìîðñüêîãî ôëîòó і àâіàöії.

1. Ïîðіâíÿéòå ïëàíè Ôðàíöії òà Ïðóññії íàïåðåäîäíі âіéíè 1870–1871 ðð.
2. Ñõàðàêòåðèçóéòå ðåâîëþöіþ 4 âåðåñíÿ 1870 ð. â Ïàðèæі.
3. ßêі ïðè÷èíè ñïîíóêàëè ïàðèæàí äî ïîâñòàííÿ 18 áåðåçíÿ 1871 ð.?
4. Ïðîàíàëіçóéòå äіÿëüíіñòü Ïàðèçüêîї êîìóíè òà ïðè÷èíè її ïîðàçêè. ×è

ìîãëà á âëàäà Êîìóíè іñíóâàòè äîâãî і ïîøèðèòèñÿ íà âñþ Ôðàíöіþ?
5. Íàçâіòü õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó Ôðàíöії â îñòàííіé

òðåòèíі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó XX ñò. ×îìó Ôðàíöіþ íàçèâàëè «єâðîïåéñüêèì
ëèõâàðåì»?

6. ßêі îñíîâíі ðåôîðìè áóëî çäіéñíåíî ó Ôðàíöії íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ç іíіöіà-
òèâè ðàäèêàëіâ?

Çðîáіòü ó çîøèòàõ ïîðіâíÿëüíó òàáëèöþ êîíñòèòóöіé Äðóãîї і Òðåòüîї ðåñ-
ïóáëіê. Âèçíà÷òå, ÷îìó ïîëіòè÷íà ñèñòåìà Òðåòüîї ðåñïóáëіêè íàáóëà âèðàæå-
íîãî ïàðëàìåíòñüêîãî õàðàêòåðó.

1. Óÿâіòü ñåáå ìåøêàíöåì Ïàðèæà âîñåíè–âçèìêó 1870–1871 ðð. ßêó ïîçèöіþ
âè á çàéíÿëè ïіä ÷àñ îáëîãè ìіñòà: ïіøëè á âîëîíòåðîì äî Íàöіîíàëüíîї

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте
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ãâàðäії, äîïîìàãàëè á çàõèñíèêàì â іíøèé ñïîñіá àáî íàìàãàëèñÿ á âèїõàòè
ç ìіñòà?

2. Ñõàðàêòåðèçóéòå «ãåðîїâ» ôðàíöóçüêèõ ïîëіòè÷íèõ ñêàíäàëіâ 80–90-õ
ðîêіâ ÕІÕ ñò. Îáãîâîðіòü ó ãðóïі ïèòàííÿ: ÿêèé ïîâ÷àëüíèé äîñâіä ìîæå
âçÿòè äëÿ ñåáå ñó÷àñíå óêðàїíñüêå ñóñïіëüñòâî? 

4 вересня 1870 р. – революція і проголошення Третьої
республіки.
18 березня 1871 р. – повстання в Парижі.
28 березня – 28 травня 1871 р. – влада в Парижі належа-
ла Раді Комуни.
10 травня 1871 р. – підписання остаточного мирного
до говору між Францією і Німеччиною.
25 лютого 1875 р. – прийняття конституції Третьої ре  с-
публіки. 

Í³ìåöüêà ³ìïåð³ÿ ó 1871–1913 ðð.

Ïðèãàäàéòå, ÿêèì ÷èíîì âіäáóëîñÿ îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷è-
íè і õòî âіäіãðàâ ó öüîìó ïðîöåñі ïðîâіäíó ðîëü.

Óòâîðåííÿ Íіìåöüêîї іìïåðії. Êîíñòèòóöіÿ 1871  ð. 18 ñі÷íÿ 1871  ð.
íіìåöüêі êîðîëі, ãåðöîãè і êíÿçі, çіáðàâøèñü ó Âåðñàëüñüêîìó ïàëàöі,
íà òåðèòîðії ïåðåìîæåíîї Ôðàíöії, ïðîãîëîñèëè êîðîëÿ Ïðóññії Âіëü-
ãåëüìà I іìïåðàòîðîì (êàéçåðîì) Íіìåöüêîї іìïåðії. Çàâåðøèâñÿ ïðîöåñ
îá’єäíàííÿ êðàїíè, і íà ïîëіòè÷íіé êàðòі Єâðîïè âèíèêëà íîâà äåðæàâà
іç 40-ìіëüéîííèì íàñåëåííÿì.

Ïîëіòè÷íó ñèñòåìó єäèíîї Íіìå÷÷èíè áóëî âèçíà÷åíî іìïåðñüêîþ
êîíñòèòóöієþ, ïðèéíÿòîþ 16 êâіòíÿ 1871 ð. Іñòîðè÷íі òðàäèöії íàêëàëè
âіäáèòîê íà íîâå äåðæàâíå óòâîðåííÿ. Іìïåðіÿ ñêëàäàëàñü іç 25 äåðæàâ:
22 ìîíàðõіé òà 3 âіëüíèõ ìіñò – Ãàìáóðãà, Ëþáåêà і Áðåìåíà. Ïðîâіäíå
ìіñöå â іìïåðії ïîñіëà Ïðóññіÿ – іíіöіàòîð і ãîëîâíèé ðóøіé îá’єäíàííÿ
íіìåöüêèõ çåìåëü.

  Конституція Німеччини. 16 квітня 1871 р.
Імперське законодавство здійснюється Союзною

радою і рейхстагом. Згода більшості в тому й іншому
зібранні необхідна для імперського закону і встановлює його.

Союзна рада складається з представників держав, що входять до союзу, між 
якими голоси розподіляються таким чином, що Пруссія одержує 17 голосів
із 58.

Президентство в союзі належить королю прусcькому, який має титул німець-
кого імператора. Імператор є представником імперії в міжнародних зносинах;
від імені імперії оголошує війну й укладає мир, вступає в союзи та інші догово-
ри з іноземними державами. Імператор скликає, відкладає і закриває Союзну
раду і рейхстаг. Голосування в Союзній раді і керівництво її справами належить
імперському канцлеру, який призначається імператором.

ДАТИ І ПОДІЇ

§15

1.
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Імператорові належить розробка і публікація імперських законів і нагляд за
виконанням останніх.

Визначте форму правління німецької держави за конституцією 1871 р.

Âèùèì çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì êðàїíè ñòàâ ðåéõñòàã (іìïåðñüêèé 
ç’їçä), ùî îáèðàâñÿ íà ïіäñòàâі çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà. Ïðîòå éîãî
çàêîíîäàâ÷і ïðàâà áóëè îáìåæåíі, òîìó ùî áóäü-ÿêèé çàêîíîïðîåêò
íàáèðàâ ñèëè ëèøå çà óìîâè ñõâàëåííÿ éîãî áóíäåñðàòîì іìïåðії і êàé-
çåðîì. Áóíäåñðàò (Ñîþçíà ðàäà), ïî ñóòі, âèêîíóâàâ ðîëü âåðõíüîї ïàëà-
òè ïàðëàìåíòó. Íà âіäìіíó âіä ðåéõñòàãó, âіí íå îáèðàâñÿ, à ôîðìóâàâñÿ
ç ïðåäñòàâíèêіâ âіä âіëüíèõ ìіñò òà íіìåöüêèõ ìîíàðõіâ. Ïðóññії íàëå-
æàëî â ðåéõñòàçі 17 ìіñöü іç 58, âîíà ìàëà ïðàâî âåòî ó âèïàäêó çìіíè
êîíñòèòóöії іìïåðії.

Íà ÷îëі íîâîї äåðæàâè ñòîÿâ êàéçåð (іìïåðàòîð), ÿêèé âîäíî÷àñ áóâ
êîðîëåì Ïðóññії і ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì àðìії і ôëîòó. Âèêîíàâ÷à âëàäà
áóëà öіëêîì íåçàëåæíîþ âіä çàêîíîäàâ÷îї. Êàíöëåð (êåðіâíèê óðÿäó 
іìïåðії) ïðèçíà÷àâñÿ îñîáèñòî êàéçåðîì і íіñ âіäïîâіäàëüíіñòü òіëüêè
ïåðåä íèì. 

Êîíñòèòóöіÿ 1871 ð. çáåðåãëà â Íіìå÷÷èíі áàãàòî ðèñ ïðóññüêîї ïîëі-
öåéñüêîї äåðæàâè. Àëå âîíà ìàëà і ïðîãðåñèâíі àñïåêòè. Õî÷à ôîðìàëü-
íî ñòàíîâі ïðèâіëåї äâîðÿíñòâà íå áóëî ñêàñîâàíî, êîíñòèòóöіÿ ãàðàíòó-
âàëà âñіì íіìöÿì, íåçàëåæíî âіä ïîõîäæåííÿ, ðіâíå ïðàâî íà ïîñіäàííÿ
äåðæàâíèõ ïîñàä, âîëîäіííÿ âëàñíіñòþ і ïіäïðèєìíèöüêó äіÿëüíіñòü.

Порівняйте конституції Третьої республіки у Франції і конституцію Німеччини. Яка з
них і чому  більше відповідає інтересам народу?

Ïðàâëÿ÷і êîëà êðàїíè íå ìîãëè íå âðàõîâóâàòè øâèäêî çðîñòàþ÷èé
âïëèâ ïðîìèñëîâöіâ і ôіíàíñèñòіâ. Òîìó íîâà äåðæàâà áóäóâàëàñÿ ç óðà-
õóâàííÿì іíòåðåñіâ ÿê ïîìіùèêіâ-þíêåðіâ, òàê і áóðæóàçії. Äâîðÿíè
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ïðîäîâæóâàëè ïîñіäàòè êëþ÷îâі ïîñòè â äåðæàâíîìó àïàðàòі, àëå áóðæóàçії
áóëî çàáåçïå÷åíî ïîâíó ñâîáîäó äіé і äåðæàâíó ïіäòðèìêó âñåðåäèíі êðàїíè
і çà її ìåæàìè.

Åêîíîìі÷íå ïіäíåñåííÿ êðàїíè. Â îñòàííіé òðåòèíі XIX – íà ïî÷àòêó
XX ñò. íіìåöüêà åêîíîìіêà çðîáèëà ïîòóæíèé êðîê óïåðåä, ïîñòóïàþ÷èñü
çà òåìïàìè ðîçâèòêó ëèøå ÑØÀ. Óæå â 70-õ ðîêàõ çà ïðîìèñëîâèì
ðîçâèòêîì Íіìå÷÷èíà îáіãíàëà Ôðàíöіþ, à íà ïî÷àòîê XX ñò., çàëèøèâøè
ïîçàäó Àíãëіþ, âîíà âèéøëà íà ïåðøå ìіñöå â Єâðîïі і ñòàëà äðóãîþ
(ïіñëÿ ÑØÀ) іíäóñòðіàëüíîþ äåðæàâîþ ñâіòó.

Åêîíîìі÷íîìó ïіäíåñåííþ Íіìå÷÷èíè ñïðèÿëè òàêі ÷èííèêè. Ïіñëÿ
îá’єäíàííÿ â êðàїíі óòâîðèâñÿ єäèíèé âíóòðіøíіé ðèíîê. Áóëè çíèùåíі
ìèòíі êîðäîíè, çàïðîâàäæåíî єäèíó âàëþòó, ñèñòåìó ìіð і âàãè, òîðãî-
âåëüíå і áàíêіâñüêå çàêîíîäàâñòâî. Çàãàðáàííÿ ó Ôðàíöії Åëüçàñó é
Ëîòàðèíãії і 5 ìëðä êîíòðèáóöії òàêîæ ñïðèÿëè іíäóñòðіàëüíîìó çðîñ-
òàííþ êðàїíè. Ïîєäíóþ÷è ëîòàðèíçüêó ðóäó ç âóãіëëÿì Ðóðñüêîãî і
Ñààðñüêîãî áàñåéíіâ, íіìåöüêі ïðîìèñëîâöі ñòâîðèëè âëàñíó ïàëèâíî-
ìåòàëóðãіéíó áàçó, à ôðàíöóçüêі ìіëüÿðäè áóëî âèêîðèñòàíî äëÿ ôіíàí-
ñóâàííÿ ðîçâèòêó іíäóñòðії òà òðàíñïîðòó.

Íіìåöüêі ïіäïðèєìöі óñïіøíî âèêîðèñòîâóâàëè äîñâіä іíøèõ êðàїí,
óïðîâàäæóâàëè íîâіòíі äîñÿãíåííÿ íàóêè і òåõíіêè, ïåðåäîâі òåõíîëîãії.
Çàâîäè і ôàáðèêè êðàїíè îñíàùóâàëèñÿ ñó÷àñíèì óñòàòêóâàííÿì і ïðà-
öþâàëè åôåêòèâíіøå çà ïіäïðèєìñòâà Àíãëії і Ôðàíöії. Çðîñòàííÿ
íіìåöüêîї ïðîìèñëîâîñòі ñòèìóëþâàëè âåëèêі äåðæàâíі çàìîâëåííÿ íà
âèðîáíèöòâî îçáðîєíü, áóäіâíèöòâî ôîðòåöü, çàëіçíèöü і ìîðñüêèõ ïîðòіâ.
Äåðæàâà çàîõî÷óâàëà ðîçâèòîê âàæêîї іíäóñòðії é çàõèùàëà її іíòå ðåñè
âіä іíîçåìíîї êîíêóðåíöії íà âíóòðіøíüîìó ðèíêó.

Åêîíîìі÷íèé ïðîãðåñ Íіìå÷÷èíè áóâ îáóìîâëåíèé òàêîæ òðàäèöіéíèìè
ðèñàìè õàðàêòåðó íіìåöüêîãî íàðîäó – ïðàöüîâèòіñòþ, äèñöèïëіíîâàíіñòþ
é îùàäëèâіñòþ. Øâèäêå çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ ñïðèÿëî çáіëüøåííþ єìíîñòі
âíóòðіøíüîãî ðèíêó.

Які з означених причин швидкого економічного зростання Німеччини мають вирі-
шальне значення, а які – другорядне? Можливо, усі вони однаково важливі?

Іíäóñòðіàëüíå ïіäíåñåííÿ â êðàїíі ñóïðîâîäæóâàëîñÿ êîíöåíòðàöієþ
âèðîáíèöòâà íà âåëèêèõ çàâîäàõ і ñòâîðåííÿì ïîòóæíèõ ïðîìèñëîâèõ
îá’єäíàíü, áàãàòî ç ÿêèõ ìîíîïîëіçóâàëè âèïóñê îêðåìèõ âèäіâ ïðîäóê-
öії. Ó 1887 ð. â іìïåðії áóëî çàðåєñòðîâàíî 70 êàðòåëüíèõ óãîä, à â
1913   ð. òóò óæå íàðàõîâóâàëîñÿ äî 600 êàðòåëіâ, ÿêі îá’єäíóâàëè öіëі
ãàëóçі âèðîáíèöòâà. Ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå ó âóãіëüíіé ïðîìèñëîâîñòі
êðàїíè ïîñіâ Ðåéíñüêî-Âåñòôàëüñüêèé âóãіëüíèé ñèíäèêàò (95 % âóãëå-
âèäîáóòêó Ðóðñüêîãî áàñåéíó). Â åëåêòðîòåõíі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі ïàíó-
âàëè ôіðìè ÀÅÃ, «Ñіìåíñ-Øóêêåðò» і «Ñіìåíñ-Ãàëüñüêå». Áåçóìîâíå
ëіäåðñòâî íà ðèíêó îçáðîєíü Íіìå÷÷èíè íà ïî÷àòêó XX ñò. çàõîïèâ êîí-
öåðí âіäîìîãî «ãàðìàòíîãî êîðîëÿ» À. Êðóïïà.

Åêîíîìі÷íó ïîòóæíіñòü Íіìå÷÷èíè áóëî çîñåðåäæåíî â ðóêàõ її
íåêîðîíîâàíèõ âîëîäàðіâ – ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâèõ ìàãíàòіâ, òàêèõ ÿê

2.
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Êðóïï, Òіññåí, Êіðäîðô, Ñòіññåí, Ãàíçåìàí
òà іí. Çàõîïèâøè ïðîâіäíі ïîçèöії â åêîíî-
ìіöі, öÿ ôіíàíñîâà îëіãàðõіÿ ñïðàâëÿëà
ïîìіòíèé âïëèâ і íà ïîëіòè÷íå æèòòÿ
êðàїíè. 

Âíóòðіøíÿ ïîëіòèêà Íіìå÷÷èíè.
Î. ôîí Áіñìàðê. Ïåðøèé êàíöëåð Íіìåöü-
êîї іìïåðії, її «õðåùåíèé áàòüêî», êíÿçü
Îòòî ôîí Áіñìàðê êîðèñòóâàâñÿ ïîâíîþ
äîâіðîþ Âіëüãåëüìà І і ôàêòè÷íî ñàì êåðó-
âàâ êðàїíîþ âïðîäîâæ 20 ðîêіâ, ç 1871 ïî
1890 ð. Çàâäÿêè ðîçóìó, åíåðãії, âåëè÷åçíіé
âîëі öåé âèäàòíèé ïîëіòè÷íèé äіÿ÷ çà-
ñëóæèâ ó ñó÷àñíèêіâ ïðіçâèñüêî «çàëіçíèé
êàíöëåð».

Ç óòâîðåííÿì єäèíîї íіìåöüêîї äåðæàâè
ïåðøå ñâîє çàâäàííÿ Áіñìàðê ââàæàâ âèêî-
íàíèì. Òåïåð éîãî çóñèëëÿ áóëè ñïðÿìîâàíі
íà öåíòðàëіçàöіþ âëàäè â іìïåðії, çìіöíåííÿ
її åêîíîìі÷íîї òà âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íîї ìîãóò-
íîñòі, çàáåçïå÷åííÿ ïåðøîñòі Íіìå÷÷èíè â
Єâðîïі. Êàíöëåð, çîêðåìà, ïðåêðàñíî ðîçó-
ìіâ çíà÷åííÿ åêîíîìі÷íîãî ïіäíåñåííÿ êðàї-
íè. Õî÷à âіí áóâ òèïîâèì ïðåäñòàâíèêîì
äâîðÿíñüêîї âіéñüêîâîї êàñòè, âіí âñåáі÷íî
ñïðèÿâ ïðîìèñëîâîìó çðîñòàííþ Íіìå÷÷è-
íè, ïðàãíóâ ðàõóâàòèñÿ ç іíòåðåñàìè âåëè-
êîї íіìåöüêîї áóðæóàçії, õî÷à â òàêіé ïîëі-
òèöі êàíöëåðà þíêåðè âáà÷àëè îáìåæåííÿ
ñâîїõ іíòåðåñіâ. Àëå âàæêà іíäóñòðіÿ áóëà
îñíîâîþ âіéñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó,
і, ïіêëóþ÷èñü ïðî її ðîçâèòîê, Áіñìàðê 
äóìàâ íàñàìïåðåä ïðî òåõíі÷íå îñíàùåííÿ 
íіìåöüêîї àðìії.

Çìіöíåííÿ âіéñüêîâîї ìîãóòíîñòі іìïåðії 
ñòàëî îäíèì ç ïðîâіäíèõ íàïðÿìêіâ âíóòðіøíüîї ïîëіòèêè Áіñìàðêà.
Êàíöëåð ïðàãíóâ ñòâîðèòè íàéñèëüíіøó â Єâðîïі àðìіþ, çà äîïîìîãîþ
ÿêîї ìіã áè äèêòóâàòè óìîâè іíøèì êðàїíàì. Òîìó ïèòàííÿ âіéñüêîâîãî
áóäіâíèöòâà íåîäíîðàçîâî ñòàâàëè ïðåäìåòîì ãîñòðîãî îáãîâîðåííÿ â
íіìåöüêîìó ïàðëàìåíòі. Ó 1874 ð. êàíöëåð çóìіâ äîìîãòèñÿ âіä ðåéõñòàãó
çãîäè íà çàòâåðäæåííÿ âіéñüêîâèõ âèòðàò íà 7 ðîêіâ óïåðåä. Ïіñëÿ öüîãî
âіéñüêîâå âіäîìñòâî áóëî ôàêòè÷íî çâіëüíåíå âіä ïàðëàìåíòñüêîãî
êîíòðîëþ.

Чому Бісмарк так настійливо піклувався про зміцнення німецької армії?

3.

 Àâãóñò Òіññåí 

Êàíöëåð Íіìå÷÷èíè
Îòòî ôîí Áіñìàðê
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Áіñìàðê ïåðøèì ç єâðîïåéñüêèõ ïîëіòèêіâ âіäìîâèâñÿ âіä çàñòàðіëîãî

ïðèíöèïó ñâîáîäè òîðãіâëі é äåðæàâíîãî íåâòðó÷àííÿ â åêîíîìіêó.
Ç    îãëÿäó íà çðîñòàííÿ êîíêóðåíöії íà ñâіòîâîìó ðèíêó, â 1879 ð. âіí
ïðîâіâ ÷åðåç ðåéõñòàã çàêîí, ÿêèé çàõèùàâ íіìåöüêó ïðîìèñëîâіñòü і
ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ïðîòåêöіéíèìè ìèòàìè.

Ïðîâîäÿ÷è ïîëіòèêó öåíòðàëіçàöії іìïåðії òà íàðîùóâàííÿ її âіé-
ñüêîâîї ìіöі, Áіñìàðê ðіøó÷å ïðèäóøóâàâ áóäü-ÿêі ñïðîáè îïîðó ñâîєìó
êóðñîâі. Òàê, íà ïî÷àòêó 70-õ ðîêіâ âіí ðîçïî÷àâ íàñòóï íà êàòîëèöüêó
öåðêâó, íàâêîëî ÿêîї çãóðòóâàëèñÿ âñі ñåïàðàòèñòñüêі ñèëè êðàїíè.
Ôîðìàëüíî àíòèêëåðèêàëüíі çàõîäè Áіñìàðêà áóëè ñïðÿìîâàíі ïðîòè
çàñèëëÿ äóõіâíèöòâà ó ñôåðі êóëüòóðè, òîìó âîíè é äіñòàëè íàçâó
«êóëüòóðêàìïô» (áîðîòüáà çà êóëüòóðó). Îäíàê ôàêòè÷íî óäàðó çàçíà-
âàëî àâòîíîìíå ñòàíîâèùå öåðêâè â äåðæàâі, її âïëèâ íà ïîëіòè÷íå
æèòòÿ êðàїíè.

Ó 1872 ð. êàòîëèöüêå äóõіâíèöòâî áóëî ïîçáàâëåíî ïðàâà íàãëÿäó çà
øêîëàìè, à äіÿëüíіñòü єçóїòіâ – çàáîðîíåíî. Ïîòіì, íà âèìîãó Áіñìàðêà,
ðåéõñòàã ïðèéíÿâ çàêîí ïðî îáîâ’ÿçêîâèé öèâіëüíèé øëþá і ñêàñóâàâ
ñòàòòþ êîíñòèòóöії ïðî àâòîíîìіþ êàòîëèöüêîї öåðêâè. Äåðæàâà êîíòðî-
ëþâàëà ïіäãîòîâêó і ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäè äóõîâíèõ îñіá, à «íåïðèìè-
ðåííі» ñâÿùåíèêè çàçíàëè ðåïðåñіé. Ïîñòóïîâî ãîíіííÿ íà öåðêâó
ïîñëàáøàëè, àëå êàòîëèöüêà îïîçèöіÿ áіëüøå íå çàãðîæóâàëà öåíòðàëü-
íіé âëàäі. Òàê ÷è іíàêøå, àëå áіñìàðêіâñüêèé «êóëüòóðêàìïô» ñïðèÿâ
ïåðåòâîðåííþ Íіìå÷÷èíè íà ñâіòñüêó äåðæàâó.

Ñåðéîçíó çàãðîçó ñâîїé ïîëіòèöі Áіñìàðê âáà÷àâ òàêîæ ó çðîñòàííі
âïëèâó íіìåöüêîї ñîöіàë-äåìîêðàòії. Ó 1878 ð., ñêîðèñòàâøèñü іç íåâäàëîãî
çàìàõó íà іìïåðàòîðà, âіí ïðîâіâ ÷åðåç ðåéõñòàã «âèíÿòêîâèé çàêîí ïðîòè
ñîöіàëіñòіâ», ÿêèé ôàêòè÷íî ïîñòàâèâ ïàðòіþ ïîçà çàêîíîì. Äâàíàäöÿòü
ðîêіâ ñîöіàë-äåìîêðàòè ïåðåáóâàëè íà íàïіâëåãàëüíîìó ñòàíîâèùі.

Àëå, ðîçïðàâèâøèñü іç ëіâîþ îïîçèöієþ, Áіñìàðê âèÿâèâ íåàáèÿêó
ãíó÷êіñòü і ñõèëüíіñòü äî ñîöіàëüíîãî ðåôîðìіçìó. Ç éîãî іíіöіàòèâè
ðåéõñòàã ïðèéíÿâ çàêîíè ïðî ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê õâîðîáè (1883),
âèðîáíè÷îãî òðàâìàòèçìó (1884) і âòðàòè ïðàöåçäàòíîñòі (1889). Ó 1889   ð.
áóëî òàêîæ çàïðîâàäæåíî ïåíñії äëÿ ðîáіòíèêіâ іç 70-ðі÷íîãî âіêó. Òàêèì
÷èíîì, Íіìå÷÷èíà ñòàëà ïåðøîþ êðàїíîþ, äå áóëî ïðèéíÿòå ðîçãîðíóòå
ñîöіàëüíå çàêîíîäàâñòâî.

Які напрямки у внутрішній політиці Бісмарк вважав головними?

Âіëüãåëüì ІІ. Ïåðåõіä Íіìå÷÷èíè äî «ñâіòîâîї ïîëіòèêè». Ïіñëÿ
ñìåðòі Âіëüãåëüìà I òðîí íåçàáàðîì ïåðåéøîâ äî éîãî îíóêà – Âіëüãåëü-
ìà II. Âîöàðіííÿ íîâîãî êàéçåðà іç çàõâàòîì âіòàëè âіéñüêîâі òà ïðóñ-
ñüêі êîíñåðâàòîðè. 28-ðі÷íèé іìïåðàòîð áóâ òèïîâèì þíêåðîì, ùî ïîíàä
óñå ïèøàâñÿ âîєííèìè ïåðåìîãàìè ïðóññüêîї çáðîї. Éîãî ïîãëÿäè ñôîð-
ìóâàëèñÿ ïіä âïëèâîì âіéñüêîâî-àðèñòîêðàòè÷íîãî ñåðåäîâèùà і âіäðіç-
íÿëèñÿ êðàéíіì êîíñåðâàòèçìîì. Êàéçåð âіäðàçó æ âèñëîâèâñÿ çà íåîá-
õіäíіñòü áîðîòüáè ç «ðóéíіâíèìè åëåìåíòàìè», ìàþ÷è íà óâàçі, ùî
«âîëÿ іìïåðàòîðà – âèùèé çàêîí».

4.



135

РОЗДІЛ 

Òåðïіòè áіëÿ ñåáå Áіñìàðêà і áóòè éîãî òіííþ 
іìïåðàòîð íå ìіã і íå õîòіâ (õî÷à ââàæàâñÿ éîãî
äðóãîì). Íåçâàæàþ÷è íà ñóïå ðå÷ëèâіñòü 
õà ðàêòåðó, êàéçåð áóâ äîñèòü àìáіòíèì і 
åíåðãіéíèì ïîëіòèêîì. Ìіæ íèì і ñòàðèì 
êàíöëåðîì âіäðàçó æ âèíèêëè ðîçáіæíîñòі 
ùîäî âíóòðіøíüîї òà çîâíіøíüîї ïîëіòèêè. 
Êàéçåðà íå âëàøòîâóâàâ «ïåðåñòðàõóâàëüíèé» 
êóðñ Áіñìàðêà, éîãî ïðàãíåííÿ áóäü-ÿêîþ 
öіíîþ óíèêíóòè âіéíè ç Ðîñієþ. Âіëüãåëüì II 
і éîãî îòî÷åííÿ ïðèïóñêàëè ìîæëèâіñòü 
âіéíè íà äâà ôðîíòè (ïðîòè Ôðàíöії і Ðîñії) 
і áóëè ãîòîâі äî áîðîòüáè çà ïåðåäіë êîëî-
íіàëüíîãî ñâіòó.

Ðîçáіæíîñòі âèÿâèëèñÿ òàêîæ ó ñòàâ-
ëåííі äî ðîáіòíè÷îãî ðóõó. Íà âіäìіíó âіä 
Áіñìàðêà, êàéçåð ââàæàâ íåáåçïå÷íèì ïðî-
äîâæåííÿ ïîëіòèêè ðåïðåñіé і ïåâíèé ÷àñ áóâ ñõèëüíèé äî ñîöіàëüíîãî
ìàíåâðóâàííÿ. Íà ïî÷àòêó 1890 ð. çà çãîäè іìïåðàòîðà ðåéõñòàã âіäõè-
ëèâ ïðîïîçèöіþ Áіñìàðêà ïåðåòâîðèòè «âèíÿòêîâèé çàêîí ïðîòè ñîöіà-
ëіñòіâ» íà ïîñòіéíèé, і íåçàáàðîì ïіñëÿ öüîãî «çàëіçíèé êàíöëåð» áóâ
çìóøåíèé ïіòè ó âіäñòàâêó. Éîãî çàìіíèâ ñòàâëåíèê іìïåðàòîðà ãåíåðàë
Ëåî Êàïðіâі.

Яку роль відіграв Отто фон Бісмарк в історії Німеччини в останній третині ХІХ ст.?

Çìіíà ðåæèìó âëàäè â Íіìå÷÷èíі ñóïðîâîäæóâàëàñÿ ÷èñëåííèìè çàÿ-
âàìè êàéçåðà ïðî íàìіð çäіéñíþâàòè «íîâèé êóðñ» ó âíóòðіøíіé ïîëіòèöі.
Ïіñëÿ öüîãî ðåéõñòàã ïðèéíÿâ ðÿä çàêîíіâ, ÿêі ÷àñòêîâî îáìåæóâàëè
ñâàâîëþ ïіäïðèєìöіâ. Ó 1891 ð. â Íіìå÷÷èíі áóëî çàïðîâàäæåíî 11-ãîäèííèé
ðîáî÷èé äåíü äëÿ æіíîê і çàáîðîíåíî ïðàöþ äіòåé äî 13 ðîêіâ.

Óòіì, ëіáåðàëüíèé «íîâèé êóðñ» êàéçåðà âèÿâèâñÿ íåäîâãîâі÷íèì.
Ó   1894 ð. Êàïðіâі áóëî âіäïðàâëåíî ó âіäñòàâêó, à íà çìіíó éîìó ïðè-
éøîâ êíÿçü ôîí Ãîãåíëîå. Ó âíóòðіøíіé ïîëіòèöі öÿ êàäðîâà ïåðåñòàíîâêà
çíàìåíóâàëà ïîâîðîò âіä ñîöіàëüíîãî ðåôîðìіçìó äî ðåàêöії, íîâèõ 
ðåïðåñіé ïðîòè ëіâîї îïîçèöії. Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîêіâ îòî÷åííÿ Âіëüãåëü-
ìà II ïîäàâàëî äî ðåéõñòàãó îäèí çà îäíèì çàêîíîïðîåêòè, ÿêі ïîâèííі
áóëè îáìåæèòè і áåç òîãî óðіçàíі ïðàâà і ñâîáîäè íіìöіâ. Îäíàê óñі çàêîíî-
ïðîåêòè áóëî ïðîâàëåíî â ïàðëàìåíòі ëіáåðàëüíèìè ïàðòіÿìè.

Áóðõëèâèé ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі, ÿêà ïåðåðîñëà ìîæëèâîñòі âíóò-
ðіøíüîãî ðèíêó, çìóøóâàâ ïðàâëÿ÷і êîëà êðàїíè ïіäòðèìóâàòè íіìåöüêó
òîðãîâåëüíó åêñïàíñіþ â Єâðîïі, øóêàòè «íîâèõ âіëüíèõ ìіñöü» äëÿ
çáóòó òîâàðіâ. Ñòàâøè íà øëÿõ êîëîíіàëüíèõ çàãàðáàíü ïіçíіøå çà іíøі
êðàїíè, Íіìå÷÷èíà çíà÷íî ïîñòóïàëàñÿ їì ó ðîçìіðàõ çàõîïëåíèõ òåðèòî-
ðіé. Іìïåðñüêå êåðіâíèöòâî ãîñòðî ïîòåðïàëî âіä òàêîї «íåñïðàâåäëèâîñòі»
і, àêòèâіçóþ÷è êîëîíіàëüíó ïîëіòèêó, óïåðøå ïîðóøèëî ïèòàííÿ ïðî
ïåðåäіë óæå ïîäіëåíîãî єâðîïåéñüêèìè êðàїíàìè ñâіòó. «Ìèíóëè âæå òі

 Ãåðìàíñüêèé іìïåðàòîð 
і ïðóññüêèé êîðîëü
Âіëüãåëüì ІІ
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÷àñè, – çàÿâëÿâ ó ðåéõñòàçі ìàéáóòíіé êàíöëåð Áåðíãàðä ôîí Áþëîâ, –
êîëè іíøі íàðîäè äіëèëè ìіæ ñîáîþ çåìëі і âîäè. Ìè âèìàãàєìî і äëÿ
ñåáå ìіñöÿ ïіä ñîíöåì».

Íà âіäìіíó âіä Áіñìàðêà, ÿêèé ââàæàâ, ùî іíòåðåñè Íіìå÷÷èíè çîñå-
ðåäæåíî â Єâðîïі і êîëîíіàëüíі çàãàðáàííÿ ëèøå ðîçïîðîøóþòü її ñèëè,
Âіëüãåëüì ІІ îãîëîñèâ ïðî ïåðåõіä äî «ñâіòîâîї ïîëіòèêè». Öå, çîêðåìà, 
âіäáèëîñÿ  íà áàæàííі çàêðіïèòèñÿ íà Áëèçüêîìó, Ñåðåäíüîìó і Äàëåêîìó
Ñõîäі, ïðàãíåííі äî ïåðåäіëó ñôåð âïëèâó â Àôðèöі. Ãîëîâíèì íàïðÿìêîì
íіìåöüêîї åêñïàíñії ñòàâ Áëèçüêèé Ñõіä. Ó 1899 ð. êàéçåð äîìіãñÿ âіä
òóðåöüêîãî ñóëòàíà çãîäè íà áóäіâíèöòâî òðàíñêîíòèíåíòàëüíîї çàëіçíèöі,
ÿêà ìàëà ç’єäíàòè Áåðëіí, Áàñðó і Áàãäàä (її ùå íàçèâàëè 3 Á), ïіñëÿ ÷îãî
ðîçïî÷àëîñÿ àêòèâíå ïðîíèêíåííÿ íіìåöüêîãî êàïіòàëó íà Áàëêàíè, äî
Àíàòîëії і Ìåñîïîòàìії.

Ïðîñóâàííÿ íіìöіâ íà Ñõіä і íåïðèõîâàíі òåðèòîðіàëüíі ïðåòåíçії
Íіìå÷÷èíè ïðèçâåëè äî ðіçêîãî çàãîñòðåííÿ її âіäíîñèí ç íàéáіëüøîþ
êîëîíіàëüíîþ äåðæàâîþ ñâіòó – Àíãëієþ. Åêîíîìі÷íå, ïîëіòè÷íå і êîëîíі-
àëüíå ñóïåðíèöòâî äâîõ êðàїí äîïîâíèëîñÿ ãîíêîþ âіéñüêîâî-ìîðñüêèõ
îçáðîєíü. Ðîçãîðíóâøè â 1898 ð. áóäіâíèöòâî ïîòóæíîãî âіéñüêîâîãî
ôëîòó, Íіìå÷÷èíà êèíóëà âèêëèê «âîëîäàðöі ìîðіâ», çàãðîæóþ÷è її
ïîñåðåäíèöüêіé òîðãіâëі òà çâ’ÿçêàì ç êîëîíіÿìè.

Чому саме з Великою Британією у Німеччини виникли найгостріші протиріччя на
початку ХХ ст.?

«Ïîëіòèêà çãóðòóâàííÿ». Íіìå÷÷èíà íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ïëåêàþ-
÷è çàãàðáíèöüêі ïëàíè і ãîòóþ÷èñü äî âіéíè çà ïåðåäіë ñâіòó, ïðàâëÿ÷і
êîëà іìïåðії âæèëè çàõîäіâ äëÿ êîíñîëіäàöії ñâîїõ ñèë íàïåðåäîäíі ìàé-
áóòíüîї ñóòè÷êè. Іíіöіàòîðîì «ïîëіòèêè çãóðòóâàííÿ» äâîõ íàéâïëèâî-
âіøèõ ñèë ñóñïіëüñòâà – þíêåðіâ і âåëèêîї áóðæóàçії – âèñòóïèëè âіé-
ñüêîâі, ìàãíàòè âàæêîї іíäóñòðії, à ïðàêòè÷íî її âòіëèâ ó æèòòÿ íîâèé
êàíöëåð Á. ôîí Áþëîâ (1900–1909).

Äåðæàâíà ïіäòðèìêà ïðîìèñëîâöіâ і çíèæåííÿ â іíòåðåñàõ åêñïîðòå-
ðіâ óâіçíèõ ìèò ó 90-òі ðîêè ÕІÕ ñò. âèêëèêàëè ñèëüíå íåçàäîâîëåííÿ
çåìëåâëàñíèêіâ – þíêåðіâ, òîìó ùî ðèíîê êðàїíè áóëî çíîâó âіäêðèòî
äëÿ äåøåâîї ðîñіéñüêîї ïøåíèöі. Íàìàãàþ÷èñü çàðó÷èòèñÿ ïіäòðèìêîþ
þíêåðіâ, ôîí Áþëîâ ïðîâіâ ó 1902 ð. ÷åðåç ðåéõñòàã íîâèé ìèòíèé
òàðèô, ÿêèé ìàéæå âäâі÷і ïіäâèùèâ ìèòà íà ââåçåíå çåðíî. Ïіñëÿ çàïðî-
âàäæåííÿ òàðèôó â 1904 ð. ÷èñòèé ïðèáóòîê ïîìіùèêіâ òіëüêè çà ðіê
ñêëàâ 1,5 ìëðä ìàðîê.

Ó 1906 ð. Íіìå÷÷èíà ïåðåæèëà ñèëüíó óðÿäîâó êðèçó, ïîâ’ÿçàíó
ç ïîÿâîþ â ïðåñі іíôîðìàöії ïðî çâіðñòâà íіìåöüêèõ êîëîíіçàòîðіâ ó Ïіâ-
äåííî-Çàõіäíіé Àôðèöі. Îáóðåííÿ ãðîìàäñüêîñòі ïіäòðèìàëè ïðåñà òà
ïàðëàìåíòñüêà îïîçèöіÿ, і ðåéõñòàã âіäõèëèâ çàòâåðäæåííÿ àñèãíóâàíü
íà ïðèäóøåííÿ ïîâñòàëèõ àôðèêàíñüêèõ ïëåìåí ãåðåðî і ãîòòåíòîòіâ.
Îäíàê íà âèáîðàõ 1907 ð., ðîçäóâøè íàöіîíàëіñòè÷íó ïðîïàãàíäó, ôîí
Áþëîâ ñïðîìіãñÿ çãóðòóâàòè â єäèíèé áëîê êîíñåðâàòèâíі і ëіáåðàëüíі
ïàðòії êðàїíè òà çàáåçïå÷èòè ñâîїì ïðèõèëüíèêàì áіëüøіñòü äåïóòàò-

5.
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ñüêèõ ìàíäàòіâ. Ãîëîñàìè öüîãî «áþëîâñüêîãî» áëîêó áóëî âèäіëåíî 
êîøòè íà çàâåðøåííÿ êîëîíіàëüíîї âіéíè, íîâі àñèãíóâàííÿ íà áóäіâíè-
öòâî ôëîòó. Ó 1908 ð. ðåéõñòàã ïðèéíÿâ çàêîí «Ïðî ìîëîäü і çáîðè»,
ÿêèé çàáîðîíÿâ ìîëîäèì ëþäÿì äî 18 ðîêіâ áðàòè ó÷àñòü ó ïîëіòè÷íіé
äіÿëüíîñòі.

З якою метою проводилася «політика згуртування»?

Ó 1909 ð. ôîí Áþëîâà íà ïîñòó ðåéõñêàíöëåðà çàìіíèâ Ò. ôîí Áåò-
ìàí-Ãîëüâåã. Ñïèðàþ÷èñü íà «÷îðíî-áëàêèòíèé» áëîê ïðóññüêèõ êîíñåð-
âàòîðіâ і êëåðèêàëіâ, êàíöëåð öіëêîì ïіäòðèìóâàâ êóðñ Âіëüãåëüìà II
íà ïіäãîòîâêó âіéíè і ïåðåøêîäæàâ áóäü-ÿêèì ñïðîáàì ðåôîðì ó
êðàїíі.

Çà ï’ÿòü ðîêіâ ïåðåä âіéíîþ (1909–1914) âіéñüêîâі âèòðàòè Íіìå÷÷èíè
çáіëüøèëèñÿ íà 33 % і ñòàíîâèëè ïîëîâèíó âñüîãî äåðæàâíîãî áþäæåòó.
Ó 1913 ð. її àðìіÿ íàðàõîâóâàëà 666 òèñ. ÷îë. Çàâäÿêè çóñèëëÿì Âіëü-
ãåëüìà II іìïåðñüêèé ôëîò ñòàâ äðóãèì çà ÷èñåëüíіñòþ ïіñëÿ áðèòàí-
ñüêîãî. Íà ïî÷àòîê 1914 ð. Íіìå÷÷èíà ìàëà 232 íîâèõ âіéñüêîâèõ
êîðàáëі.

1. ßêі ïîâíîâàæåííÿ çà êîíñòèòóöієþ 1871 ð. ìàâ êàíöëåð Íіìå÷÷èíè?
2. Ïîÿñíіòü ñóòü і çíà÷åííÿ ïîëіòèêè «êóëüòóðêàìïô».
3. Ïðîàíàëіçóéòå ñîöіàëüíå çàêîíîäàâñòâî Íіìå÷÷èíè.
4. ßê çìіíèëàñÿ âíóòðіøíÿ ïîëіòèêà Íіìå÷÷èíè çà Âіëüãåëüìà ІІ?
5. Ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ ðіçêîї àêòèâіçàöії і çìіíè ñïðÿìîâàíîñòі çîâíіøíüîї

ïîëіòèêè Íіìå÷÷èíè íà çëàìі ÕІÕ–ÕÕ ñò.?
6. Ðîçêàæіòü ïðî ïіäãîòîâêó Íіìå÷÷èíè äî ñâіòîâîї âіéíè.

1. Çðîáіòü ñõåìó äåðæàâíîãî óñòðîþ Íіìå÷÷èíè çà êîíñòèòóöієþ 1871 ð.
2. Âèêîðèñòîâóþ÷è êàðòó, ïðîñëіäêóéòå íàïðÿìè êîëîíіàëüíîї ïîëіòèêè

Íіìåöüêîї іìïåðії. Ïîçíà÷òå, ÿêі ìіñòà ìàëà ç’єäíàòè òðàíñêîíòèíåíòàëüíà
çàëіçíèöÿ.

1. Âèêîðèñòîâóþ÷è äîäàòêîâі äæåðåëà, çðîáіòü іñòîðè÷íèé ïîðòðåò Âіëüãåëü-
ìà   ІІ. Äіçíàéòåñü, ÷è ìàâ âіí ðîäèííі çâ’ÿçêè ç ðîñіéñüêèì іìïåðàòîðîì
Ìèêîëîþ ІІ. ßê öå ìîãëî âïëèíóòè íà ïîëіòèêó Íіìå÷÷èíè?

2. Îáãîâîðіòü ó ãðóïі ïèòàííÿ ïðî  ïðàãíåííÿ Íіìå÷÷èíè «ìàòè ñâîє ìіñöå ïіä
ñîíöåì». Äî ÿêèõ íàñëіäêіâ öå ìîãëî ïðèçâåñòè?

16 квітня 1871 р. – прийняття конституції Німеччини.
1871–1890 рр. – канцлерство О. фон Бісмарка.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ



138

РОЗДІЛ 

3
Âåëèêà Áðèòàí³ÿ â îñòàíí³é òðåòèí³
Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
Ïîÿñíіòü, ÿêі ç íèæ÷åíàâåäåíèõ âèñëîâëþâàíü ñòîñó-
þòüñÿ ñòàíîâèùà Áðèòàíії ó ñâіòі â ñåðåäèíі ÕІÕ ñò.:
«âîëîäàðêà ìîðіâ», «ìàéñòåðíÿ ñâіòó», «íàéïîñëіäîâíі-
øà äåìîêðàòіÿ», «íàéáàãàòøà ìåòðîïîëіÿ», «ñâіòîâèé
áàíêіð».

Âòðàòà Áðèòàíієþ ïðîìèñëîâîї ïåðøîñòі. Êіíåöü XIX – ïî÷àòîê
ÕÕ ñò. – ïåðіîä øâèäêîãî åêîíîìі÷íîãî ïіäíåñåííÿ ÑØÀ і Íіìå÷÷èíè   –
äëÿ Àíãëії îáåðíóâñÿ âòðàòîþ ìîíîïîëüíèõ ïîçèöіé ó ñâіòîâіé ïðîìèñ-
ëîâîñòі é òîðãіâëі. Íà ïî÷àòîê ÕÕ ñò. àíãëіéñüêà іíäóñòðіÿ ïîñіäàëà âæå
íå ïåðøå, à òðåòє ìіñöå ó ñâіòі. ×àñòêà Âåëèêîї Áðèòàíії ó ñâіòîâіé òîð-
ãіâëі ñêîðîòèëàñÿ ç 22 % ó 1870 ð. äî 15 % ó 1900 ð.

Ãîëîâíà ïðè÷èíà âіäñòàâàííÿ êðàїíè ïîëÿãàëà â çàñòàðіëіé òåõíі÷íіé
áàçі ïðîìèñëîâîñòі. Àíãëіéñüêà іíäóñòðіÿ, ÿêà ñêëàëàñÿ ùå íàïðèêіíöі
XVIII – ó ïåðøіé ïîëîâèíі XIX ñò., áóëà íå â çìîçі êîíêóðóâàòè ç ïåðå-
äîâèìè ïіäïðèєìñòâàìè ÑØÀ é Íіìå÷÷èíè. Äëÿ çàìіíè óñòàòêóâàííÿ
áóëè ïîòðіáíі ÷èìàëі êîøòè, àëå äàëåêî íå êîæíèé ïіäïðèєìåöü áóâ
ãîòîâèé çäіéñíèòè äîðîãі òåõíі÷íі íîâîââåäåííÿ, é ó öüîìó íå âáà÷àëîñÿ
îñîáëèâîї ïîòðåáè. Íàÿâíіñòü êîëîíіàëüíèõ âîëîäіíü ç íåîñÿæíèìè ðèí-
êàìè çáóòó òîâàðіâ, äåøåâîþ ðîáî÷îþ ñèëîþ і ñèðîâèíîþ äîçâîëÿëà
îäåðæóâàòè âèñîêі ïðèáóòêè.

Ñòàíîâèùå óñêëàäíþâàëîñÿ òèì, ùî áðèòàíñüêèé óðÿä ïðîäîâæóâàâ
äîòðèìóâàòèñÿ ïîëіòèêè âіëüíîї (áåçìèòíîї) òîðãіâëі. Àäæå ó ñâіäîìîñòі
áàãàòüîõ àíãëіéöіâ ç ïðèíöèïîì ñâîáîäè òîðãіâëі ïîâ’ÿçóâàëèñÿ êîëèø-
íі åêîíîìі÷íі óñïіõè êðàїíè, її ïåðåòâîðåííÿ íà «ìàéñòåðíþ ñâіòó». Àëå
÷àñè іíäóñòðіàëüíîї ïåðåâàãè Àíãëії ìèíàëè, і áåçìèòíå íàäõîäæåííÿ äî
êðàїíè çàêîðäîííîї ïðîäóêöії ñòàâèëî áðèòàíñüêèõ ïіäïðèєìöіâ ó íåâè-
ãіäíі óìîâè.

Ñêëàäíà ðèíêîâà ñèòóàöіÿ, ó ÿêіé îïèíèëàñÿ êðàїíà, ñïîíóêàëà ÷àñ-
òèíó ïðîìèñëîâöіâ óæå â 1880-òі ðîêè ðîçïî÷àòè ðóõ çà ïðîòåêöіîíіçì.
Ïðîòå ïðîâіäíі êîëà àíãëіéñüêîї áóðæóàçії çðîáèëè ñòàâêó íà ðîçøèðåí-
íÿ êîëîíіàëüíèõ âîëîäіíü. Ç êіíöÿ XIX ñò. àíãëіéñüêèé êàïіòàë ó äåäàëі
áіëüøèõ ðîçìіðàõ âèâîçèòüñÿ äî êîëîíіé, âêëàäàєòüñÿ â åêñïëóàòàöіþ їõ
ñèðîâèííèõ і àãðàðíèõ ðåñóðñіâ, áóäіâíèöòâî çàëіçíèöü, ðîçâèòîê êîëî-
íіàëüíîї òîðãіâëі.

Чому в останні десятиліття ХІХ ст. англійський капітал у дедалі більших розмірах
вивозиться до колоній?

Äåÿêі ãàëóçі àíãëіéñüêîї іíäóñòðії áóëè ëèøå ïî÷àñòè çà÷åïëåíі іíî-
çåìíîþ êîíêóðåíöієþ. Òàê, êîðàáëі, ïîáóäîâàíі íà âåðô’ÿõ êðàїíè, íå
ìàëè ñîáі ðіâíèõ çà ìîðåõіäíèìè ÿêîñòÿìè. Áðèòàíñüêі âåðñòàòè îõî÷å
êóïóâàëè çà êîðäîíîì, і íàâіòü ÑØÀ âіäñòàâàëè âіä Àíãëії çà îáñÿãîì
åêñïîðòó ìàøèí. Âåëèêà Áðèòàíіÿ çáåðіãàëà ïðîâіäíó ðîëü ó ñâіòîâіé
ïîñåðåäíèöüêіé òîðãіâëі, à Ëîíäîí, ÿê і ðàíіøå, ââàæàâñÿ ìіæíàðîäíèì

§16
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ôіíàíñîâèì öåíòðîì. Àíãëіéñüêà áóðæóàçіÿ àæ íіÿê íå ïî÷óâàëà ñåáå
áіäíîþ ðîäè÷êîþ ïîðó÷ çі ñâîїìè ìîëîäèìè êîíêóðåíòàìè. Âîíà é íàäà-
ëі êåðóâàëà íàéáàãàòøîþ êðàїíîþ ñâіòó.

Íàïðèêіíöі ÕIÕ ñò. â Àíãëії ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðøі âåëèêі îá’єäíàííÿ
ïіäïðèєìöіâ, ùî äîñèòü øâèäêî âñòàíîâèëè ìîíîïîëüíèé êîíòðîëü íàä
êîëîíіàëüíîþ òîðãіâëåþ, ñóäíîáóäіâíîþ і âіéñüêîâîþ ïðîìèñëîâіñòþ.
Îäíàê ó òðàäèöіéíèõ ãàëóçÿõ áðèòàíñüêîї іíäóñòðії (âóãіëüíіé і òåê-
ñòèëüíіé) ìîíîïîëіçóâàòè âèðîáíèöòâî áóëî ñêëàäíіøå. Çíà÷íó ðîëü òóò
ïðîäîâæóâàëè âіäіãðàâàòè íåçàëåæíі, ÷àñòî ñіìåéíі ôіðìè.

Âíóòðіøíÿ ïîëіòèêà ëіáåðàëіâ і êîíñåðâàòîðіâ. Ãëàäñòîí і Äіçðà-
åëі. Ïîëіòè÷íå æèòòÿ Àíãëії âèçíà÷àëîñÿ ñóïåðíèöòâîì äâîõ ïàðòіé – 
ëіáåðàëüíîї і êîíñåðâàòèâíîї, ùî âèíèêëè íà îñíîâі êîëèøíіõ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ óãðóïîâàíü âіãіâ і òîðі.

Äî ñåðåäèíè 80-õ ðîêіâ XIX ñò. ïåðåâàãó â ïàðëàìåíòі ìàëè ëіáåðàëè,
àëå ïîòіì, ó çâ’ÿçêó ç êðèçîþ іäåîëîãії ïàðòії òà її ðîçêîëîì, âîíè íàäîâ-
ãî ïîñòóïàþòüñÿ ñâîїìè ïîçèöіÿìè êîíñåðâàòîðàì.

Ëіáåðàëüíó ïàðòіþ ïіäòðèìóâàëè øèðîêі êîëà ïðîìèñëîâîї і òîðãî-
âåëüíîї áóðæóàçії, êâàëіôіêîâàíі ðîáіòíèêè. Âèçíàíèì її ëіäåðîì ó
70–80-õ ðîêàõ áóâ Âіëüÿì Ãëàäñòîí. Éîãî âåëè÷åçíèé àâòîðèòåò ó ëіáå-
ðàëüíèõ êîëàõ, áàãàòîðі÷íà óñïіøíà ïàðëàìåíòñüêà êàð’єðà, ñëàâà
«ìèðîòâîðöÿ», îðàòîðñüêèé òàëàíò ðîáèëè öüîãî ïîëіòèêà ñïðàâæíіì
êóìèðîì àíãëіéñüêîї áóðæóàçії.

Äîâãèé ÷àñ êîíñåðâàòèâíà ïàðòіÿ, ñïèðàþ÷èñü â îñíîâíîìó íà çåìåëü-
íó àðèñòîêðàòіþ, âåëèêèõ ôåðìåðіâ і àíãëіêàíñüêó öåðêâó, ïîñòóïàëàñÿ
ëіáåðàëàì çà ñâîєþ ñèëîþ і âïëèâîâіñòþ. Îäíàê ãíó÷êèé ïîëіòè÷íèé
êóðñ çàëó÷èâ çãîäîì íà її áіê ïðåäñòàâíèêіâ ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâèõ êіë
і íàâіòü ÷àñòèíó ðîáіòíèêіâ. Ëіäåð êîíñåðâàòîðіâ – Áåíäæàìіí Äіçðàå-
ëі    – çàæèâ ñëàâè îäíîãî ç íàéñïðèòíіøèõ ïîëіòèêіâ êðàїíè. Íåçâàæàþ-
÷è íà âåëèêі çàñëóãè Äіçðàåëі ïåðåä êðàїíîþ, ÷âàíëèâі òîðі-àðèñòîêðàòè
äîâãî íå âèçíàâàëè éîãî, ââàæàþ÷è âèñêî÷íåì (Äіçðàåëі ïîõîäèâ іç
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єâðåéñüêîї ðîäèíè, ùî ïðèéíÿëà õðèñòèÿíñòâî). Àëå â ìіðó çìіöíåííÿ
ïàðòії àâòîðèòåò Äіçðàåëі çðîñòàâ, ó 1876 ð. âіí îäåðæàâ òèòóë ãðàôà
Áіêîíñôіëäà, à ïî ñìåðòі ëіäåðà â ëàâàõ êîíñåðâàòîðіâ âèíèê éîãî ñïðàâ-
æíіé êóëüò.

Ëіáåðàëè çàãàëîì ïðîäîâæóâàëè ðåôîðìàòîðñüêèé êóðñ, ÿêîãî ïàðòіÿ
äîòðèìóâàëàñÿ ç 30-õ ðîêіâ ÕIÕ ñò. Âîíè ñêîðîòèëè òåðìіí ñëóæáè â
àðìії, ïîêëàëè êðàé ïðàêòèöі êóïіâëі îôіöåðñüêèõ çâàíü, óïåðøå âèäіëèëè
àñèãíóâàííÿ íà îñâіòó. Ó 1872 ð. óðÿä Ãëàäñòîíà çàïðîâàäèâ òàєìíå
ãîëîñóâàííÿ íà âèáîðàõ, à â 1884 ð. â Àíãëії áóëî ïðîâåäåíî òðåòþ ïàðëà-
ìåíòñüêó ðåôîðìó. Âíàñëіäîê ñêîðî÷åííÿ ìàéíîâîãî öåíçó ÷èñåëüíіñòü
âèáîðöіâ ó êðàїíі çáіëüøèëàñÿ äî 58 % (÷îëîâіêè).

Ïîñòóïàþ÷èñü âèìîãàì ïðîôñïіëîê, ó 1871 ð. ç іíіöіàòèâè ëіáåðàëіâ
àíãëіéñüêèé ïàðëàìåíò óçàêîíèâ і âèçíàâ çà íèìè ïðàâà þðèäè÷íèõ
îñіá. Ó 1880 ð. áóëî ïðèéíÿòî çàêîí ïðî âіäïîâіäàëüíіñòü ïіäïðèєìöіâ çà
âèðîáíè÷íèé òðàâìàòèçì, àëå çàãàëîì Ãëàäñòîí і âñå êåðіâíèöòâî ëіáå-
ðàëüíîї ïàðòії ââàæàëè íåïðèïóñòèìèì äåðæàâíå âòðó÷àííÿ ó òðóäîâі
âіäíîñèíè. Ïîäàëüøі ñîöіàëüíі ðåôîðìè áóëî ïðèïèíåíî.
Іç öієї îáñòàâèíè âìіëî ñêîðèñòàâñÿ Äіçðàåëі. Ïðèéøîâøè äî âëàäè â

1874 ð., êîíñåðâàòîðè çíÿëè çàáîðîíó íà ïіêåòóâàííÿ ïіä ÷àñ ñòðàéêіâ,
ñêàñóâàëè ðåàêöіéíèé çàêîí ïðî ïàíіâ і ñëóã, ïðèéíÿëè àêòè ïðî çàáî-
ðîíó äèòÿ÷îї ïðàöі äî 10-ðі÷íîãî âіêó і çàïðîâàäæåííÿ 57-ãîäèííîãî
ðîáî÷îãî òèæíÿ. Ó 1888 ð. âîíè ïðîâåëè ðåôîðìó ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, à â 1891 ð. â Àíãëії áóëî ïðèéíÿòî çàêîí ïðî áåçêîøòîâíó ïî÷àò-
êîâó îñâіòó.

Ãíó÷êèé ñîöіàëüíèé êóðñ і àãðåñèâíà çîâíіøíÿ ïîëіòèêà òîðі çàëó÷àëè
íà їõíіé áіê äåäàëі áіëüøå âèáîðöіâ. Âîäíî÷àñ ïîçèöії ëіáåðàëіâ ñëàáøàëè.
Ó ïàðòії íàçðіâàëà êðèçà, ùî íåçàáàðîì ïðèçâåëà äî її ðîçêîëó â çâ’ÿçêó
ç íîâèì çàãîñòðåííÿì іðëàíäñüêîї ïðîáëåìè.

У чому ви бачите причини кризи політики ліберальної партії?
«Іðëàíäñüêå ïèòàííÿ» і ðîçêîë ëіáåðàëüíîї ïàðòії. Ïіñëÿ óíії

1801   ð. Іðëàíäіÿ ââàæàëàñÿ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ Ñïîëó÷åíîãî êîðîëіâ-
ñòâà, àëå ôàêòè÷íî çàëèøàëàñÿ íà ñòàíîâèùі її íàïіâêîëîíії. Çà ðîêè
áðèòàíñüêîãî ïàíóâàííÿ іðëàíäöі íå âòðàòèëè ñâîєї ñàìîáóòíüîї êóëüòó-
ðè і ïðîäîâæóâàëè îáñòîþâàòè ïðàâî íà íåçàëåæíіñòü. Íàöіîíàëüíі
ñóïåðå÷íîñòі íà îñòðîâі ïåðåïëіòàëèñÿ іç ñîöіàëüíèìè, òîìó ùî âåëèêà
÷àñòèíà іðëàíäñüêèõ çåìåëü íàëåæàëà àíãëіéñüêèì ëåíäëîðäàì.

Ïàäіííÿ öіí íà ïðîäóêöіþ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà і êîíêóðåíöіÿ
äåøåâîãî çàîêåàíñüêîãî çåðíà çðîáèëè іðëàíäñüêèõ ñåëÿí ùå áіäíіøè-
ìè; áàãàòî ç íèõ âòðàòèëè çåìëþ. Óíàñëіäîê ãîëîäó íà îñòðîâі ïî÷àñòі-
øàëè «àãðàðíі çëî÷èíè» – ñàìîâіëüíі çàõîïëåííÿ çåìåëü, ïіäïàëè, ïñó-
âàííÿ ìàéíà. Óñïіøíî çàñòîñîâóâàëè ñåëÿíè і òàêòèêó áîéêîòóâàííÿ
ëåíäëîðäіâ і їõíіõ óïðàâèòåëіâ.

Ñòâîðåííÿ 1879 ð. іðëàíäñüêîї «Çåìåëüíîї ëіãè» íàäàëî ñòèõіéíèì
âèñòóïàì ñåëÿí îðãàíіçîâàíîãî õàðàêòåðó. Íåáà÷åíèé ðàíіøå ðîçìàõ
«àãðàðíèõ çëî÷èíіâ» çìóñèâ óðÿä Ãëàäñòîíà çäіéñíèòè â Іðëàíäії â 1881 ð.
çåìåëüíó ðåôîðìó.
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Íà çëàìі 70–80-õ ðîêіâ â Іðëàíäії àêòèâіçóєòüñÿ òàêîæ íàöіîíàëüíèé

ðóõ, ùî íàáóâ ôîðìè áîðîòüáè çà ãîìðóëü (ñàìîâðÿäóâàííÿ) êðàїíè.
Іðëàíäöі, îáðàíі äî àíãëіéñüêîãî ïàðëàìåíòó, ñïіâðîáіòíè÷àëè ç ëіáåðà-
ëàìè, ñïîäіâàþ÷èñü íà їõíþ ïіäòðèìêó â öüîìó ïèòàííі. Ó 1886 ð. êàáі-
íåò Ãëàäñòîíà áóâ çìóøåíèé âíåñòè äî ïàðëàìåíòó çàêîíîïðîåêò ïðî
ãîìðóëü, ÿêèé ïåðåäáà÷àâ âіäíîâëåííÿ â Іðëàíäії ïàðëàìåíòó ç îáìåæå-
íèìè ïîâíîâàæåííÿìè. Öåé ïðîåêò íå ëèøå âèêëèêàâ ëþòèé îïіð êîí-
ñåðâàòîðіâ, àëå é ïðèçâіâ äî ðîçêîëó ëіáåðàëüíîї ïàðòії. ×àñòèíà ëіáåðà-
ëіâ íà ÷îëі ç Äæîçåôîì ×åìáåðëåíîì ðàçîì ç êîíñåðâàòîðàìè çіðâàëà
ïðèéíÿòòÿ çàêîíó ïðî ãîìðóëü. 

Чому, на вашу думку, англійський парламент не прийняв закон про гомруль?

Ðîçêîë ïîñëàáèâ ëіáåðàëüíó ïàðòіþ, і ïðîâіäíі ïîçèöії â ïîëіòè÷íîìó
æèòòі êðàїíè íàäîâãî ïåðåéøëè äî êîíñåðâàòîðіâ. Ç 1886 ïî 1905 ð.
îñòàííі ïåðåáóâàëè ïðè âëàäі 17 ðîêіâ, ñïèðàþ÷èñü íà ïіäòðèìêó âñієї
çåìåëüíîї àðèñòîêðàòії, ïðîìèñëîâîї і ôіíàíñîâîї áóðæóàçії, äåðæàâíèõ
÷èíîâíèêіâ і íàâіòü ÷àñòèíè êâàëіôіêîâàíèõ ðîáіòíèêіâ. Óïðîäîâæ
1895 –1905 ðð. òîðі áåççìіííî ôîðìóâàëè óðÿäè, ÿêі î÷îëþâàëè ëîðä
Ñîëñáåðі і éîãî íåáіæ ëîðä Áàëüôóð.

Ëіáåðàëüíі ðåôîðìè â Àíãëії íà ïî÷àòêó XX ñò. Ä. Ëëîéä Äæîðäæ.
Ó 1901 ð. ïîìåðëà êîðîëåâà Âіêòîðіÿ. Òðè ïîêîëіííÿ áðèòàíöіâ íàðîäè-
ëèñÿ, à áàãàòî õòî ç íèõ і ïîìåð çà її öàðþâàííÿ. Êîðîëåâà ñòàëà ñèìâî-
ëîì öіëîї äîáè, її îáðàç àñîöіþâàâñÿ ç âåëè÷÷þ і ìîãóòíіñòþ іìïåðії.
Âîíà óîñîáëþâàëà äëÿ àíãëіéöіâ ìіöíіñòü і ñòàëіñòü Âåëèêîї Áðèòàíії,
âіðíіñòü її òðàäèöіÿì.

Àíãëіÿ âñòóïèëà â XX ñò. ó ñòàíі âіéíè ç áóðàìè. Âіéíà і ñâіòîâà åêî-
íîìі÷íà êðèçà, ùî ñàìå ïî÷àëàñÿ, ïîñòàâèëè òîðі ïåðåä ñåðéîçíèìè
ïðîáëåìàìè ó âíóòðіøíіé ïîëіòèöі. Çíîâó ïіäíÿòå ïèòàííÿ ïðî ïðîòåê-
öіîíіçì – íåîáõіäíіñòü çàõèñòó àíãëіéñüêîãî ðèíêó âіä іíîçåìíîї êîíêó-
ðåíöії – âèêëèêàëî ñåðéîçíі ðîçáіæíîñòі â ïàðòії і ëåäü íå ñïðè÷èíèëî
її ðîçêîë. Ó 1905 ð. óðÿä ëîðäà Áàëüôóðà ïîäàâ ó âіäñòàâêó, à íà âèáîðàõ
1906 ð. êîíñåðâàòîðè çàçíàëè ïîâíîї ïîðàçêè – äî âëàäè çíîâó ïîâåðíó-
ëèñÿ ëіáåðàëè íà ÷îëі ç Ã. Êåìïáåëë-Áàííåðìàíîì.

Ïðîòå іç ÷àñіâ Â. Ãëàäñòîíà ëіáåðàëüíà ïàðòіÿ çàçíàëà ñåðéîçíèõ çìіí.
Âіä êîëèøíüîї äîêòðèíè äåðæàâíîãî íåâòðó÷àííÿ â åêîíîìіêó і òðóäîâі
âіäíîñèíè ëіáåðàëè çáåðåãëè ëèøå âіääàíіñòü ôðіòðåäó. Äî òîãî æ ó õîäі
âèáîð÷îї êàìïàíії íà ïåðøèé ïëàí ó ïàðòії âèñóíóëîñÿ ðàäèêàëüíå êðèëî
ïðèõèëüíèêіâ ðåôîðì, ÿêå íåçàáàðîì î÷îëèâ îäèí ç íàéòàëàíîâèòіøèõ
ïîëіòèêіâ òîãî÷àñíîї Àíãëії Äåâіä Ëëîéä Äæîðäæ. Ñàìå âіí, î÷îëèâøè
ìіíіñòåðñòâî òîðãіâëі і ïðîìèñëîâîñòі, ñòàâ іäåîëîãîì і ïðîâіäíèêîì ëіáå-
ðàëüíèõ ðåôîðì, ïðîâåäåíèõ ó êðàїíі íà ïî÷àòêó XX ñò.

Ëëîéä Äæîðäæ çàæèâ ñëàâè áóíòàðÿ. Îäíàê, ïðîïîíóþ÷è éîìó ìіñöå
â óðÿäі, êåðіâíèöòâî ëіáåðàëіâ çíàëî, ùî ðîáèòü: ïàðòіÿ ïîòðåáóâàëà
îðàòîðñüêîї ìàéñòåðíîñòі Ëëîéä Äæîðäæà, éîãî íåçðіâíÿííîї çäàòíîñòі
äî ñîöіàëüíîãî ìàíåâðóâàííÿ.

4.
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Îáіéíÿâøè ïîñàäó ìіíіñòðà òîðãіâëі é
ïðîìèñëîâîñòі, Ëëîéä Äæîðäæ çóìіâ
çàïîáіãòè êіëüêîì âåëèêèì ñòðàéêàì,
âèñòóïèâøè ïîñåðåäíèêîì íà ïåðåãîâîðàõ
ìіæ ïіäïðèєìöÿìè і ðîáіòíèêàìè. Çà éîãî
іíіöіàòèâîþ â 1906 ð. ïàðëàìåíò çàáîðî-
íèâ ïðîìèñëîâöÿì âèñóâàòè òðåä-þíіîíàì
(ïðîôñïіëêàì) ïîçîâè ùîäî çáèòêіâ âіä
ñòðàéêіâ, à çãîäîì áóëî ñòâîðåíî êîðîëіâ-
ñüêó (äåðæàâíó) êîìіñіþ äëÿ ïîñåðåäíèöòâà
ó òðóäîâèõ êîíôëіêòàõ íà âèðîáíèöòâі.
Ãîëîâíîãî çíà÷åííÿ Ëëîéä Äæîðäæ íàäàâàâ
ïðîâåäåííþ ñîöіàëüíèõ ðåôîðì, àäæå âіä
ãîëîñіâ ðîáіòíèêіâ-âèáîðöіâ òåïåð çàëåæàëî
ìàéáóòíє éîãî ïàðòії.

Ó 1907 ð. ëіáåðàëè ïðîâåëè ÷åðåç ïàð-
ëàìåíò íîâèé çàêîí ïðî êîìïåíñàöіþ ïðè
íåùàñëèâèõ âèïàäêàõ íà âèðîáíèöòâі.
Ó 1908 ð. áóëî çàïðîâàäæåíî 8-ãîäèííèé
ðîáî÷èé äåíü äëÿ ãіðíèêіâ і âñòàíîâëåíî ïåíñії äëÿ ðîáіòíèêіâ ç 70-ëіò-
íüîãî âіêó. Ó 1909 ð. â Àíãëії áóëî çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíî ìіíіìóì
çàðîáіòíîї ïëàòè, à â 1911 ð. çàïðîâàäæåíî äåðæàâíå ñîöіàëüíå ñòðàõó-
âàííÿ çà õâîðîáîþ, іíâàëіäíіñòþ і áåçðîáіòòÿì.

Ïîñò ìіíіñòðà ôіíàíñіâ, çàéíÿòèé ó 1908 ð. â óðÿäі Ã. Àñêâіòà, äîçâî-
ëèâ Ëëîéä Äæîðäæåâі àêòèâíіøå âïëèâàòè íà ïîëіòèêó óðÿäó. Àëå ïåð-
øèé æå ïðîåêò áþäæåòó, ïîäàíèé íèì äî ïàðëàìåíòó, çіòêíóâñÿ ç ëþòèì
îïîðîì êîíñåðâàòîðіâ. Ïðîåêò ïåðåäáà÷àâ çíà÷íå çáіëüøåííÿ ïîäàòêіâ іç
çàìîæíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ äëÿ ôіíàíñóâàííÿ çðîñòàþ÷èõ âіéñüêîâèõ
âèäàòêіâ òà íîâèõ ñîöіàëüíèõ ïðîãðàì і çà÷іïàâ íàñàìïåðåä іíòåðåñè
âåëèêèõ çåìëåâëàñíèêіâ.

Чому, на вашу думку, соціальні реформи  викликали опір консерваторів та членів
палати лордів?

Áîðîòüáà íàâêîëî áþäæåòó âòÿãíóëà óðÿä ëіáåðàëіâ ó çàòÿæíèé êîí-
ôëіêò ç ïàëàòîþ ëîðäіâ, ÿêèé çàêіí÷èâñÿ 1911 ð. ïðèéíÿòòÿì íîâîãî 
çàêîíó ïðî ïàðëàìåíò. Ïîâíîâàæåííÿ âåðõíüîї ïàëàòè áóëî çíà÷íî
îáìåæåíî, âîíà âçàãàëі ïîçáàâèëàñÿ ïðàâà âòðó÷àòèñÿ â áþäæåòíі ïèòàí-
íÿ. Іíøі çàêîíîïðîåêòè âîíà ìîãëà çàòðèìóâàòè ëèøå äâі÷і; ÿêùî æ
ïàëàòà ãðîìàä ïðèéìàëà їõ óòðåòє, âîíè ñòàâàëè çàêîíàìè і áåç ñàíêöії
ëîðäіâ.

Ïіäíåñåííÿ âèçâîëüíîãî ðóõó â Іðëàíäії і çàëåæíіñòü âіä ãîëîñіâ
іðëàíäñüêèõ äåïóòàòіâ çìóñèëè óðÿä ëіáåðàëіâ âíåñòè â 1912 ð. íà ðîç-
ãëÿä ïàðëàìåíòó íîâèé áіëëü ïðî ãîìðóëü. Îäíàê і öüîãî ðàçó êîíñåðâà-
òîðè çóñòðіëè çàêîíîïðîåêò ó áàãíåòè. Õî÷à çàêîí ïðî ãîìðóëü áóëî
ïðèéíÿòî 1914 ð., ñâіòîâà âіéíà, ùî ñàìå ðîçïî÷àëàñÿ, äàëà óðÿäîâі ïðè-
âіä âіäêëàñòè éîãî çäіéñíåííÿ.

Ä. Ëëîéä Äæîðäæ
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Ôàáіàíñüêå òîâàðèñòâî. Óòâîðåííÿ ëåéáîðèñòñüêîї ïàðòії.

Ó   70–80-õ ðîêàõ ÕIX ñò. â Àíãëії, ÿê і â іíøèõ êðàїíàõ, çðîñòàє іíòåðåñ
äî ñîöіàëіñòè÷íèõ іäåé. Íàáóëè ïîøèðåííÿ іäåї ðåôîðìіñòñüêîãî ñîöіà-
ëіçìó, öåíòðîì ÿêîãî íàïðèêіíöі XIX ñò. ñòàëî Ôàáіàíñüêå òîâàðèñòâî.

Òîâàðèñòâî âèíèêëî â 1884 ð. і äіñòàëî íàçâó íà ÷åñòü ðèìñüêîãî ïîë-
êîâîäöÿ Êâіíòà Ôàáіÿ Ìàêñèìà Êóíêòàòîðà, ÿêèé ó âіéíі ïðîòè Ãàííі-
áàëà âäàâñÿ äî ñòðàòåãії î÷іêóâàííÿ é âèñíàæåííÿ. Ñåðåä òâîðöіâ òîâà-
ðèñòâà áóëè âèçíà÷íі ïðåäñòàâíèêè àíãëіéñüêîї іíòåëіãåíöії – Ñіäíåé і
Áåàòðèñà Âåááè, äðàìàòóðã Áåðíàðä Øîó, ïèñüìåííèê-ôàíòàñò Ãåðáåðò
Óåëëñ òà іí. 

Ñèñòåìà ïîãëÿäіâ ôàáіàíöіâ äіñòàëà íàçâó «ìóíіöèïàëüíîãî ñîöіàëіç-
ìó», òîìó ùî âîíè ââàæàëè, ùî ìіñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ, âèêîðèñòîâóþ-
÷è òàêі âàæåëі, ÿê âîäî- і ãàçîïîñòà÷àííÿ, òðàíñïîðò, çâ’ÿçîê, çìîæå
çãîäîì óñòàíîâèòè êîíòðîëü íàä æèòëîâèì áóäіâíèöòâîì і ïðîìèñëîâіñòþ.
Âіäïîâіäíî, ïðèâàòíі ïіäïðèєìöі, íå âèòðèìàâøè êîíêóðåíöії ç ìіñòîì,
ðîçîðÿòüñÿ, à ïîäàòêè é äîáðîâіëüíі ïîæåðòâè íàäàäóòü ìіñüêіé ìåðії
ìîæëèâіñòü âèêóïèòè çåìëþ.

Òàêèì ÷èíîì ïðîìèñëîâіñòü і çåìëÿ âñüîãî ìіñòà ìàëè ïåðåéòè ó âëàñ-
íіñòü ìіñüêîї ãðîìàäè.

Þðèäè÷íå âèçíàííÿ ó 1871 ð. àíãëіéñüêèõ òðåä-þíіîíіâ äîçâîëèëî 
ôàáіàíöÿì åôåêòèâíіøå îáñòîþâàòè іíòåðåñè ðîáіòíèêіâ, áîðîòèñÿ çà
ïîëіïøåííÿ óìîâ ïðàöі òà ìàòåðіàëüíîãî ñòàíîâèùà. Äî êіíöÿ XIX ñò.
÷ëåíè òðåä-þíіîíіâ, ùî îáèðàëèñÿ äî ïàðëàìåíòó, ïðîõîäèëè çà ïіä-
òðèìêîþ àáî çà ñïèñêàìè ëіáåðàëіâ. Ó 1900 ð. Ëîíäîíñüêèé êîíãðåñ
òðåä-þíіîíіñòіâ óòâîðèâ Êîìіòåò ðîáіòíè÷îãî ïðåäñòàâíèöòâà, ùî ñòàâ
ïðîîáðàçîì ëåéáîðèñòñüêîї ïàðòії.

Êîìіòåò ñòâîðþâàâñÿ íà îñíîâі êîëåêòèâíîãî ÷ëåíñòâà ïðîôñïіëîê і
âæå â 1904 ð. îá’єäíóâàâ ïîíàä 1 ìëí îñіá. Ó 1906 ð. éîãî áóëî ïåðåéìå-
íîâàíî íà ëåéáîðèñòñüêó (ðîáіòíè÷ó) ïàðòіþ, ÿêà íà ïåðøèõ æå âèáîðàõ 
çàâîþâàëà 29 ïàðëàìåíòñüêèõ ìіñöü. Òàêèì ÷èíîì, â Àíãëії ç’ÿâèëàñÿ
íîâà âïëèâîâà ïîëіòè÷íà îðãàíіçàöіÿ, ÿêіé çãîäîì ñóäèëîñÿ ïîñіñòè ìіñ-
öå ëіáåðàëіâ ó äâîïàðòіéíіé ñèñòåìі êðàїíè. Ç ìîìåíòó ñâîãî ñòâîðåííÿ
ëåéáîðèñòñüêà ïàðòіÿ ñòîÿëà íà ðåôîðìіñòñüêèõ ïîçèöіÿõ.

 «Êîæíèé – òàê, 
êîæíîìó áóäå êðàùå
çà ëåéáîðèñòіâ».
Àãіòàöіéíèé ïëàêàò
ïàðòії ëåéáîðèñòіâ 

5.
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1. Ïðîàíàëіçóéòå ïðè÷èíè âòðàòè Âåëèêîþ Áðèòàíієþ ñâіòîâîї åêîíîìі÷íîї
ïåðøîñòі.

2. ßêі ïðè÷èíè çìóñèëè óðÿä Ãëàäñòîíà ïðîâåñòè â Іðëàíäії àãðàðíó
ðåôîðìó?

3. Cõàðàêòåðèçóéòå ñóòü і ñïðÿìîâàíіñòü ñîöіàëüíèõ ðåôîðì, çäіéñíåíèõ
àíãëіéñüêèìè ëіáåðàëàìè ç іíіöіàòèâè Ä. Ëëîéä Äæîðäæà.

4. ßêі çìіíè âіäáóëèñÿ â ïðîôñïіëêîâîìó ðóñі  Âåëèêîї Áðèòàíії â îñòàííіé
òðåòèíі ÕІÕ ñò.?

5. Ïîÿñíіòü òåîðіþ «ìóíіöèïàëüíîãî ñîöіàëіçìó». ×îìó її ñïîâіäóâàëè âèçíà÷-
íі ïðåäñòàâíèêè àíãëіéñüêîї іíòåëіãåíöії?

Ñêëàäіòü іñòîðè÷íі ïîðòðåòè Ãëàäñòîíà і Äіçðàåëі, ïîðіâíÿéòå їõíі ïîëіòè÷-
íі ïîãëÿäè òà äіÿëüíіñòü. Õòî ç íèõ âàì áіëüøå іìïîíóє і ÷îìó?

Îáãîâîðіòü ó êëàñі ïèòàííÿ ïðî äâîïàðòіéíó ïîëіòè÷íó ñèñòåìó, ÿêà іñíóє ó
Âåëèêіé Áðèòàíії. Ó ÷îìó, íà âàø ïîãëÿä, її ïåðåâàãè, à â ÷îìó – íåäîëіêè?

1871 р. – легалізація тред-юніонів.
1879 р. – створення ірландської «Земельної ліги».
1906 р. – утворення лейбористської партії.
1906 – 1911 рр. – соціальні реформи Д. Ллойд Джорджа.
1911 р. – Акт про парламент. Обмеження повноважень 
палати лордів.

Îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó îá’ºäíàíî¿ ²òàë³¿. 
«Ë³áåðàëüíà åðà» Äæ. Äæîë³òò³
Ïðèãàäàéòå, êîëè і çà ÿêèõ îáñòàâèí âіäáóëîñü îá’єäíàííÿ 
іòàëіéñüêèõ çåìåëü ó єäèíó äåðæàâó. Õòî î÷îëèâ іòàëіé-
ñüêèé óðÿä: äåìîêðàòè-ìàäçіíіñòè ÷è ëіáåðàëè Ê. Êàâó-
ðà?

Åêîíîìіêà Іòàëії. Âèíèêíåííÿ «ïðîáëåìè Ïіâäíÿ». Îá’єäíàííÿ Іòà-
ëії, çäіéñíåíå â ñåðåäèíі ÕІÕ ñò., ñòàëî ìîãóòíіì ñòèìóëîì ôîðìóâàííÿ
іòàëіéñüêîї íàöії, óòâîðåííÿ єäèíîãî íàöіîíàëüíîãî ðèíêó òà єäèíîї
ñè ñòåìè åêîíîìіêè. Âîíî ïðèñêîðèëî ðîçâèòîê ðèíêîâîї åêîíîìіêè,
ñïðèÿëî ïåðåòâîðåííþ Іòàëії ç àãðàðíîї â àãðàðíî-іíäóñòðіàëüíó äåðæà-
âó ç ðîçâèíóòîþ ôàáðè÷íî-çàâîäñüêîþ ïðîìèñëîâіñòþ і áàíêіâñüêîþ
ñèñòåìîþ.

Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó â Іòàëії ñòàëî îäíî-
÷àñíå çäіéñíåííÿ ïåðâіñíîãî íàãðîìàäæåííÿ êàïіòàëó, ïðîìèñëîâîãî
ïåðåâîðîòó òà êîðïîðàòèçàöіÿ ïðîìèñëîâîñòі. Іòàëіéñüêі ïіäïðèєìöі
ïðàãíóëè íàäîëóæèòè çãàÿíèé ÷àñ, àêòèâíî ñòâîðþþ÷è àêöіîíåðíі òîâà-

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте
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ðèñòâà â ìåòàëóðãії, ìåòàëîîáðîáöі, õіìі÷íіé і ìàøèíîáóäіâíіé ïðîìèñ-
ëîâîñòі. À íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. çà àêòèâíîãî äåðæàâíîãî ñïðèÿííÿ Іòàëіÿ
ïåðåæèëà ñïðàâæíє ïðîìèñëîâå ïіäíåñåííÿ. Ëèøå â 1901–1913 ðð. êіëü-
êіñòü ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ ïîäâîїëàñü, à îáñÿã ïðîìèñëîâîãî âèðîá-
íèöòâà â êðàїíі çáіëüøèâñÿ íà 80 %.

Ïðîòå áіëüøà ÷àñòèíà ôàáðè÷íî-çàâîäñüêèõ ïіäïðèєìñòâ êðàїíè çîñå-
ðåäæóâàëèñü ó її ðîçâèíóòèõ ïіâíі÷íèõ ïðîâіíöіÿõ – Ëîìáàðäії, Ëіãóðії
і Ï’єìîíòі. Ïіâäåíü, ÿê і ðàíіøå, çàëèøàâñÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèì
ðåãіî íîì. Ñàìå öå і ïðèçâåëî äî âèíèêíåííÿ «ïðîáëåìè Ïіâäíÿ» – õðî-
íі÷íîãî âіäñòàâàííÿ ïіâäåííèõ ïðîâіíöіé Іòàëії âіä ïðîìèñëîâî ðîçâè-
íóòîї Ïіâíî÷і. 

Ïîëіòè÷íèé ðîçâèòîê êðàїíè. «Ïàðëàìåíòñüêà ðåâîëþöіÿ»
1876   ð. Äåðæàâíî-ïîëіòè÷íèé ëàä іòàëіéñüêîãî êîðîëіâñòâà áóëî âèçíà-
÷åíî êîíñòèòóöієþ 1861 ð., ÿêîþ ñòàâ Ñòàòóò Ñàðäèíñüêîãî êîðîëіâñòâà,
äàðîâàíèé êîðîëåì Êàðëîì Àëüáåðòîì ùå â ÷àñ ðåâîëþöії 1848   ð.

Ó ïåðøі ïіâòîðà äåñÿòèëіòòÿ іñíóâàííÿ Іòàëіéñüêîї äåðæàâè ïðè âëàäі
ïåðåáóâàëè ëіáåðàëè – îäíîäóìöі Êàâóðà, îá’єäíàíі â ïàðëàìåíòі â òàê
çâàíó «ïðàâó» ôðàêöіþ. Її äіÿëüíіñòü ñïðÿìîâóâàëàñü íà ðîçáóäîâó äåð-
æàâè, àðìії, ôëîòó, áóäіâíèöòâî íîâèõ çàëіçíèöü. Ïðîòå âèòðàòè íà öå
ôіíàíñóâàëèñü ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê çáіëüøåííÿ ïîäàòêіâ і äåðæàâíîãî
áîðãó êðàїíè, ðîçïðîäàæó äåðæàâíèõ і êîíôіñêîâàíèõ öåðêîâíèõ çåìåëü.

Çðîñòàþ÷å íåâäîâîëåííÿ ïîëіòèêîþ «ïðàâîї» ïðèâåëî äî òàê çâàíîї
«ïàðëàìåíòñüêîї ðåâîëþöії» 1876 ð., ó õîäі ÿêîї óðÿäîâà âëàäà ïåðåéøëà
äî іíøîãî ïîëіòè÷íîãî óãðóïîâàííÿ – «ëіâîї» ôðàêöії íà ÷îëі ç À.  Äåïðå-
òіñîì. Íà âіäìіíó âіä «ïðàâîї», ïàðëàìåíòñüêà «ëіâà» âêëþ÷àëà íå ëèøå 
ëіáåðàëіâ-êàâóðèñòіâ, à é êîëèøíіõ ÷ëåíіâ ìàäçіíіñòñüêîї «Ïàðòії äії»,
ó÷àñíèêіâ ïîõîäіâ Ãàðіáàëüäі. Ó 1870–1880-õ ðîêàõ óðÿä Äåïðåòіñà ïðî-
âіâ íèçêó ðåôîðì, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèñêîðåííÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó

2.
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êðàїíè, äåùî çìåíøèâ îïîäàòêóâàííÿ ñåëÿí і ïðîâіâ ÷åðåç ïàðëàìåíò ó
1882 ð. íîâèé âèáîð÷èé çàêîí. Öåíçîâі îáìåæåííÿ áóëî çìåíøåíî, êîëî
âèáîðöіâ ðîçøèðèëîñü, і â ïàðëàìåíòі çáіëüøèëàñü êіëüêіñòü ïðåäñòàâíèêіâ
ïіäïðèєìöіâ òà іíøèõ âåðñòâ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ. 

В інтересах яких верств населення була проведена «парламентська революція»
1876 р.?

Іòàëіÿ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. «Ëіáåðàëüíà åðà» Äæ. Äæîëіòòі. 
Íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. Іòàëіÿ ïåðåæèëà ñêëàäíó âíóòðіøíüîïîëіòè÷íó
êðèçó, çóìîâëåíó ïîëіòèêîþ і ðåïðåñіÿìè êîíñåðâàòèâíèõ óðÿäіâ Êðіñïі,
Ðóäіíі і Ïåëëó. Ó 1897–1898 ðð. äîðîæíå÷à і ãîñòðèé áðàê ïðîäîâîëüñòâà
âíàñëіäîê íåâðîæàþ âèêëèêàëè ãîëîäíі áóíòè ó âåëèêèõ ìіñòàõ êðàїíè.
Ñòðàéêóâàëè ðîáіòíèêè, äîìàãàþ÷èñü ïіäâè-
ùåííÿ çàðïëàòè і ïîëіïøåííÿ óìîâ ïðàöі. 
Íàðîäíі âèñòóïè áóëî ïðèäóøåíî ç äîïîìî-
ãîþ ïîëіöії òà âіéñüê, ó Ìіëàíі, Ôëîðåíöії і 
Íåàïîëі ââåäåíî íàäçâè÷àéíèé ñòàí.

Ïðîòå êðèâàâà ïîëіòèêà íå çóïèíèëà 
íàðîñòàííÿ îïîçèöії ðåïðåñèâíîìó ðåæèìó. 
Ëіáåðàëüíèì ïàðòіÿì âäàëîñÿ íå ëèøå çáå-
ðåãòè, à é çìіöíèòè ñâîї ïîçèöії â êðàїíі é 
çäîáóòè ïåðåìîãó íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ 
1900 ð. Ó 1900 ð. àíàðõіñòàìè áóëî âáèòî 
êîðîëÿ Óìáåðòî І, ç ÿêèì ïîâ’ÿçóâàëè ðåïðå-
ñії 90-õ ðîêіâ. Íîâèé êîðîëü, Âіêòîð-Åììàíó-
їë   ІІІ, çà  ÿâèâ ïðî íàìіð çáåðåãòè іñòîðè÷íі 
çäîáóòêè íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї áîðîòüáè 
íàðîäó (єäíіñòü êðàїíè і ïîëіòè÷íі ñâîáîäè) 
òà äîðó÷èâ ñôîðìóâàòè óðÿä ëіäåðàì êîíñòè-
òóöіéíîї îïî çèöії Äçàíàðäåëëі і Äæîëіòòі.

Ñòâîðåíèé ó 1901 ð. íîâèé óðÿä ïåðåéøîâ âіä àâòîðèòàðíèõ ìåòîäіâ і
ðåïðåñіé äî ëіáåðàëüíîãî êóðñó ðåôîðì і ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íèõ ïîñòó-
ïîê. Іäåîëîãîì і ðіøó÷èì ïîáîðíèêîì öüîãî êóðñó âèñòóïèâ ÿñêðàâèé
ïðåäñòàâíèê іòàëіéñüêîãî ëіáåðàëіçìó Äæîâàííі Äæîëіòòі (ïðåì’єð-
ìіíіñòð ó 1903–1904 і 1906–1909 ðð.).

Âèõîäåöü іç ÷èíîâíèöüêîãî ñåðåäîâèùà Ï’єìîíòó Äæîëіòòі çðîáèâ
áëèñêó÷ó ïîëіòè÷íó êàð’єðó, áåççìіííî îáèðàþ÷èñü äî ïàðëàìåíòó іç
1882 ïî 1928 ð. і çàéìàþ÷è âèùі óðÿäîâі ïîñàäè â äåðæàâі. Âіí íå ïðè-
õîâóâàâ, ùî є ïðèõèëüíèêîì êîíñòèòóöіéíîї ìîíàðõії, ïðîòå ââàæàâ,
ùî ñîöіàëüíó áàçó âëàäè òðåáà ðîçøèðèòè çà ðàõóíîê òðóäÿùèõ âåðñòâ
íà ñåëåííÿ êðàїíè. Іç öієþ ìåòîþ íàñàìïåðåä ñëіä áóëî çàáåçïå÷èòè ñîöіà-
ëüíèé ìèð â Іòàëії – âèçíàòè ïðàâà ðîáіòíèêіâ íà ñòðàéêè і ñòâîðåííÿ
ïðîôåñіéíèõ îá’єäíàíü, çäіéñíèòè ïðîãðåñèâíå ñîöіàëüíå çàêîíîäàâñòâî
òà ïðîâåñòè ðåôîðìè ó ñôåðі îñâіòè і îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ïðîòå ñïðàâæíüîþ ìåòîþ ïîëіòèêè äіÿëüíîãî ïðåì’єðà áóëî ïðèñêî-
ðåííÿ òåìïіâ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó Іòàëії, ïîäîëàííÿ її âіäñòàâàííÿ âіä

3.

 Äæîâàííі Äæîëіòòі 
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ïðîâіäíèõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. Ñîöіàëüíå ïðèìèðåííÿ â êðàїíі ðîç-
ãëÿäàëîñÿ ëèøå ÿê çàñіá çàáåçïå÷åííÿ єäíîñòі íàöії çàðàäè äîñÿãíåííÿ
ñïіëüíèõ öіëåé.

Ñêàñóâàâøè íàäçâè÷àéíèé ñòàí ó êðàїíі, óðÿä âіäíîâèâ ñâîáîäó äðó-
êó, çáîðіâ і ìàíіôåñòàöіé, äіÿëüíîñòі åêîíîìі÷íèõ, ïîëіòè÷íèõ і ðåëіãіé-
íèõ îðãàíіçàöіé. Äåðæàâà ñòàëà àðáіòðîì ó òðóäîâèõ ñóïåðå÷êàõ ìіæ
ïіäïðèєìöÿìè і ñòðàéêóþ÷èìè ðîáіòíèêàìè. Ó 1903–1904 ðð. іòàëіé-
ñüêèé ïàðëàìåíò ïðèéíÿâ çàêîíè ïðî îáìåæåííÿ äèòÿ÷îї і æіíî÷îї ïðà-
öі òà çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíèìè çàìîâëåííÿìè òðóäîâèõ êîîïåðàòèâіâ.

Òðîõè çãîäîì áóëî âæèòî çàõîäіâ äëÿ çàõèñòó íàöіîíàëüíîї åêîíîìіêè
ïðîòåêöіîíіñòñüêèìè ìèòàìè òà çàëó÷åííÿ іíîçåìíèõ, ïåðåâàæíî
íіìåöüêèõ, іíâåñòèöіé. Óðÿä Äæîëіòòі ïðîâîäèâ âіäâåðòó ïîëіòèêó ôîð-
ñîâàíîї (ïðèñêîðåíîї) іíäóñòðіàëіçàöії êðàїíè, çàîõî÷óþ÷è ïîäàòêîâèìè
ïіëüãàìè, äåðæàâíèìè ñóáñèäіÿìè і çàìîâëåííÿìè ðîçâèòîê ìåòàëóðãії,
ìàøèíîáóäóâàííÿ, àâòîìîáіëåáóäóâàííÿ і õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі. Â   Іòà-
ëії ïðèñêîðèëàñü öåíòðàëіçàöіÿ âèðîáíèöòâà і êîíöåíòðàöіÿ êàïіòàëó,
âèíèêëè âåëèêі ïðîìèñëîâі ìîíîïîëіñòè÷íі îá’єäíàííÿ, çðîñëà ðîëü
âіò÷èçíÿíèõ і çàðóáіæíèõ áàíêіâ. Ïðîòå ðîçðèâ ìіæ ïðîìèñëîâîþ Ïіâ-
íі÷÷þ і ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèì Ïіâäíåì òàê і íå áóëî ïîäîëàíî.

Ïîëіòèêà Äæîëіòòі íåîäíîðàçîâî âèêëèêàëà îïіð ç áîêó ÿê êîíñåðâà-
òîðіâ і êëåðèêàëіâ, òàê і ëіâîї, ñîöіàëіñòè÷íîї, îïîçèöії. Îñîáëèâі íàðі-
êàííÿ âèêëèêàëè íàöіîíàëіçàöіÿ çàëіçíèöü і çàêîíè, ùî îáìåæóâàëè
ïðàâî íà ñòðàéê çàëіçíè÷íèêіâ òà іíøèõ êàòåãîðіé äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ.
Ïðîòå öå íå çàâàæàëî ïðåì’єð-ìіíіñòðó çíîâó і çíîâó î÷îëþâàòè óðÿä òà
ïðîäîâæóâàòè ñâіé êóðñ.

1. Ó ÷îìó ïîëÿãàëà «ïðîáëåìà Ïіâäíÿ»?
2. Ñõàðàêòåðèçóéòå çìіíè ó âíóòðіøíіé ïîëіòèöі Іòàëії íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
3. Âèçíà÷òå ñóòü і ñïðÿìîâàíіñòü ëіáåðàëüíîãî êóðñó Äæ. Äæîëіòòі. Ó ÷îìó, íà

âàøó äóìêó, ïîëÿãàëà ñïðàâæíÿ ìåòà éîãî âíóòðіøíüîї ïîëіòèêè?
4. ßêèõ çàõîäіâ óðÿä Äæîëіòòі âæèâàâ äëÿ ïðèñêîðåííÿ іíäóñòðіàëіçàöії

êðàїíè?

Ó çîøèòàõ çðîáіòü ñõåìó äåðæàâíîãî óñòðîþ Іòàëії.

Âèêîðèñòàâøè äîäàòêîâі äæåðåëà, çðîáіòü іñòîðè÷íèé ïîðòðåò Äæ. Äæîëіò-
òі. Ïîðіâíÿéòå éîãî ïîëіòè÷íèé êóðñ ç ïîëіòèêîþ ëіäåðіâ іíøèõ êðàїí: ùî â
íüîìó є ñïіëüíîãî, à ùî âіäðіçíÿє Іòàëіþ âіä іíøèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí.

1876 р. – «парламентська революція».
1901 р. – прихід до влади в Італії лібералів. Початок «Лібе-
ральної ери».
1906–1909 рр. – «велике міністерство» Дж. Джолітті.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ
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ÑØÀ â îñòàíí³é òðåòèí³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñò.
ßêі ïåðåâàãè â ïîðіâíÿííі ç єâðîïåéñüêèìè êðàїíàìè
ìàëè ÑØÀ?

Åêîíîìі÷íå ïіäíåñåííÿ êðàїíè, çðîñòàííÿ âïëèâó âåëèêèõ êîðïî-
ðàöіé. Êіíåöü XIX – ïî÷àòîê XX ñò. õàðàêòåðèçóâàëèñÿ íåáóâàëèì çðîñ-
òàííÿì àìåðèêàíñüêîї åêîíîìіêè. Ó 1871–1913 ðð. íàöіîíàëüíèé äîõіä 
ÑØÀ çáіëüøèâñÿ â 5 ðàçіâ, à íàöіîíàëüíå áàãàòñòâî êðàїíè – ó 7. Îñîá-
ëèâî øâèäêèìè òåìïàìè çðîñòàëî ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî: çà öåé ïåðі-
îä âîíî çáіëüøèëîñÿ â 9 ðàçіâ. Ó 1913 ð. ÑØÀ âèðîáëÿëè ïîíàä òðåòèíó
ñâіòîâîї ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії, çàëèøèâøè äàëåêî ïîçàäó іíøі іíäó-
ñòðіàëüíі êðàїíè.

Ïåðåìîãà ïðîìèñëîâîї Ïіâíî÷і ó ãðîìàäÿíñüêіé âіéíі, ëіêâіäàöіÿ
ðàáîâëàñíèöüêèõ ëàòèôóíäіé і ïðèéíÿòèé 1862 ð. ãîìñòåä-àêò âіäêðèëè
øëÿõ äëÿ ðèíêîâîãî îñâîєííÿ ïіâäåííèõ øòàòіâ і çåìåëü Çàõîäó. Ó ÑØÀ
áóëî ñòâîðåíî òàêі ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ïіäïðèєìíèöòâà, ÿêèõ íå çíà-
ëà æîäíà çàõіäíîєâðîïåéñüêà êðàїíà.

Âàæëèâó ðîëü â іíäóñòðіàëіçàöії âіäіãðàâ ïîòіê åìіãðàíòіâ. Ëèøå çà
îñòàííі 30 ðîêіâ XIX ñò. äî ÑØÀ ïðèáóëî 14 ìëí ïåðåñåëåíöіâ, â îñíîâ-
íîìó ç Іòàëії і ñõіäíîєâðîïåéñüêèõ êðàїí. Çäåáіëüøîãî öå áóëè ñìіëèâі,
åíåðãіéíі ëþäè, ñåðåä ÿêèõ áóëî ÷èìàëî êâàëіôіêîâàíèõ ðîáіòíèêіâ.
Íåñòà÷ó ðîáî÷îї ñèëè ïіäïðèєìöі ïðàãíóëè êîìïåíñóâàòè ìåõàíіçàöієþ
âèðîáíèöòâà і íå øêîäóâàëè êîøòіâ íà íàóêîâі äîñëіäæåííÿ. Çà êіëüêіñ-
òþ âèíàõîäіâ, ðîçðîáêîþ íîâèõ âèäіâ òåõíіêè і òåõíîëîãіé ÑØÀ ïîñіäà-
ëè ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі. Çàâîäè і ôàáðèêè êðàїíè îñíàùóâàëèñÿ íàéñó-
÷àñíіøèì óñòàòêóâàííÿì.  

Åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ çàáåçïå÷óâàëîñÿ òàêîæ ñïðèÿòëèâîþ åêîíîìі÷-
íîþ ïîëіòèêîþ äåðæàâè. Ïðîìèñëîâіñòü ÑØÀ áóëî äîáðå çàõèùåíî âіä

§18

1.

Ðåєñòðàöіÿ
åìіãðàíòіâ
ç Єâðîïè â ÑØÀ

ßê âè ââàæàєòå, 
ëþäè ÿêîãî äîñòàòêó 
їõàëè äî ÑØÀ?
Ùî ïðèâàáëþâàëî
їõ òàì? Ñâîþ äóìêó 
àðãóìåíòóéòå.
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êîíêóðåíöії іìïîðòíèõ òîâàðіâ âèñîêèìè ââіçíèìè ìèòàìè. Äëÿ àìåðè-
êàíñüêîї åêîíîìіêè áóëà âèãіäíà òà îáñòàâèíà, ùî êðàїíà áóëà âіääàëåíà
âіä ñâîїõ єâðîïåéñüêèõ êîíêóðåíòіâ òà ìåæóâàëà çі ñëàáîðîçâèíåíèìè
ëàòèíîàìåðèêàíñüêèìè äåðæàâàìè.

Визначте чинники бурхливого економічного зростання США в останній третині
ХІХ ст.

Íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò. ÑØÀ ïåðåòâîðèëèñÿ íà ïîòóæíó
іíäóñòðіàëüíî-àãðàðíó äåðæàâó. Â åêîíîìіöі êðàїíè âіäáóëèñÿ ãëèáîêі
ñòðóêòóðíі çìіíè, ç’ÿâèëèñÿ íîâі ãàëóçі ïðîìèñëîâîñòі: íàôòîâèäîáóâíà
і íàôòîïåðåðîáíà, õіìі÷íà, àâòîìîáіëüíà, åëåêòðîåíåðãåòèêà. Ó êðàїíі
ïî÷àëàñÿ åëåêòðèôіêàöіÿ ïðîìèñëîâîñòі, òðàíñïîðòó і ïîáóòó.
Іíäóñòðіàëіçàöіÿ Ñïîëó÷åíèõ Øòàòіâ ñóïðîâîäæóâàëàñü óäîñêîíàëþ-

âàííÿì îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà і ïðàöі. Ãàëóçі ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі
âïåðøå ó ñâіòі ïåðåõîäÿòü äî ìàñîâîãî âèïóñêó ñòàíäàðòèçîâàíîãî âçóò-
òÿ, îäÿãó, ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ, ëіêіâ. Íà âåëèêèõ çàâîäàõ óïðîâàäæó-
âàëèñÿ ïîòîêîâі ìåòîäè âèðîáíèöòâà ç êîíâåєðíèì ñêëàäàííÿì âóçëіâ,
àãðåãàòіâ і ãîòîâîї ïðîäóêöії. Çàâäÿêè öèì íîâîââåäåííÿì êîìïàíіÿ
Ã.   Ôîðäà, ùî ñòàëà ñèìâîëîì ìàñîâîãî âèðîáíèöòâà â Àìåðèöі, çóìіëà
çíèçèòè âàðòіñòü àâòîìîáіëÿ ç 950 äî 290 äîëàðіâ і çðîáèòè éîãî äîñòóï-
íèì ìàñîâîìó ïîêóïöåâі.

Îñîáëèâî øâèäêî éøëî áóäіâíèöòâî çàëіçíèöü, ùî çàîõî÷óâàëîñÿ
ôåäåðàëüíèìè êðåäèòàìè і íàäàííÿì çåìëі çàëіçíè÷íèì êîìïàíіÿì.
Ó   1900 ð. çàëіçíèöі ç’єäíàëè âñі øòàòè, à ÷îòèðè ìàãіñòðàëі – òèõîîêå-
àíñüêå é àòëàíòè÷íå óçáåðåææÿ. Çàãàëüíà äîâæèíà çàëіçíèöü ñÿãíóëà
190   òèñ. ìèëü, ùî ñòàíîâèëî ïîëîâèíó ñâіòîâîї ìåðåæі. Øâèäêî ðîçâè-
âàëèñÿ çàñîáè çâ’ÿçêó – òåëåôîí і òåëåãðàô. Ó Íüþ-Éîðêó і Áîñòîíі âіä-
êðèëèñÿ ïåðøі ëіíії ìåòðî.

Ïåðøà òåïëîâà åëåêòðîñòàíöіÿ òà Ã. Ôîðä íà ñâîєìó ïåðøîìó
àâòîìîáіëі
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Ïåðіîä áóðõëèâîãî ðîçâèòêó ïåðåæèâàëî é ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî.
Ïðàöÿ âіëüíèõ ôåðìåðіâ íà âіëüíіé çåìëі ïðèíîñèëà ñâîї ðåçóëüòàòè.
ÑØÀ ïåðåòâîðèëèñÿ íà ïðîâіäíîãî âèðîáíèêà òà åêñïîðòåðà õàð÷îâèõ
ïðîäóêòіâ. Öüîìó áàãàòî â ÷îìó ñïðèÿëî çàñòîñóâàííÿ íîâèõ ñіëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí і øòó÷íèõ äîáðèâ.

Як індустріалізація США впливала на життя звичайної людини?

Ðîçâèòîê ðèíêîâîї åêîíîìіêè ÑØÀ âіäáóâàâñÿ â óìîâàõ áåçæàëіñíîї
êîíêóðåíòíîї áîðîòüáè. Âåëèêі êîðïîðàöії (àêöіîíåðíі òîâàðèñòâà) ïîãëè-
íàëè ðîçîðåíèõ êîíêóðåíòіâ, ñòâîðþâàëè ìîíîïîëіñòè÷íі îá’єäíàííÿ –
òðåñòè, âñòàíîâëþþ÷è ôіíàíñîâèé êîíòðîëü íàä öіëèìè ãàëóçÿìè ïðî-
ìèñëîâîñòі é òðàíñïîðòó.

Ñåðåä ìîãóòíіõ ìîíîïîëіñòіâ îñîáëèâî âèäіëÿëèñÿ íàôòîâèé òðåñò
Äæ. Ðîêôåëëåðà, ñòàëåâà êîìïàíіÿ Å. Êàðíåãі, ìіäíà – Ãóãåíãåéìà, 
åëåêòðîòåõíі÷íà ôіðìà «Äæåíåðàë Åëåêòðèê», çàëіçíè÷íі «іìïåðії» Âàí-
äåðáіëüòà і Õàíòіíãòîíà. ßêùî â 1861–1890 ðð. ó ÑØÀ áóëî ñòâîðåíî
24   òðåñòè, òî òіëüêè â 1899–1902 ðð. ç’ÿâèëîñÿ 82 íîâі âåëèêі êîìïàíії
іç çàãàëüíèì êàïіòàëîì 3,2 ìëðä äîëàðіâ.

Êîíöåíòðàöіÿ îõîïèëà é áàíêіâñüêó ñïðàâó. Áàíêè Ðîêôåëëåðà, Ìîð-
ãàíà, Ìåëëîíà òà іíøі ôіíàíñóâàëè íàéáіëüøі êîìåðöіéíі ïðîåêòè â
êðàїíі. Òàê, ó 1901 ð. îäèí ç íàéâïëèâîâіøèõ ôіíàíñèñòіâ ÑØÀ Äæ.   Ìîð-
ãàí, ïðèäáàâøè â Å. Êàðíåãі çà 490 ìëí äîëàðіâ íàëåæíі òîìó àêöії
ìåòàëóðãіéíèõ ïіäïðèєìñòâ, ñòâîðèâ ìîãóòíþ «Ñòàëåâó êîðïîðàöіþ»,
ÿêà êîíòðîëþâàëà 44 % íàöіîíàëüíîї âèïëàâêè ÷àâóíó і 66 % ñòàëі.

Ðîçâèòîê çâ’ÿçêіâ áàíêіâ і ïðîìèñëîâèõ êîìïàíіé îáóìîâèâ ïîÿâó íà
ïî÷àòêó XX ñò. ó ÑØÀ ïåðøèõ ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâèõ ãðóï. Íàéáіëü-
øі ç íèõ – áàíêіðñüêèé «Äіì Äæ. Ìîðãàíà», ãðóïè Ðîêôåëëåðà, Ïåíñіëü-
âàíñüêà, Äîäæà, Âàíäåðáіëüòà і Ãàðіìàíà – êîíòðîëþâàëè áіëüøó ÷àñòè-
íó ïðîìèñëîâîñòі êðàїíè. Äîìіíóþ÷è â àìåðèêàíñüêîìó áіçíåñі, âîíè,
òàê ÷è іíàêøå, âïëèâàëè íà äîáðîáóò ìіëüéîíіâ ëþäåé.

Наскільки процес монополізації характерний для індустріального суспільства?

Ïîëіòè÷íå æèòòÿ. Ñòàíîâëåííÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà. Ãëèáîêі çìіíè, ùî âіäáóâàëèñÿ â åêîíîìіöі êðàїíè, ñïðàâèëè
ïîìіòíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ ÑØÀ òà âíóòðіøíþ
ïîëіòèêó äåðæàâè. Íåïðèìèðåííà âîðîæíå÷à ðåñïóáëіêàíöіâ і äåìîêðà-
òіâ çàëèøèëàñÿ â ìèíóëîìó, òåïåð îáèäâі ïàðòії âіäðіçíÿëèñÿ ðіäêіñíîþ
îäíîñòàéíіñòþ â ïіäòðèìöі іíòåðåñіâ âåëèêèõ êîðïîðàöіé, ñòðèìóâàííі
ñîöіàëüíèõ ðóõіâ ó êðàїíі і ôàêòè÷íîìó ñõâàëåííі ðàñèçìó é ñåãðåãàöії
íà Ïіâäíі.

Ïðèìèðåííÿ ìіæ ïàðòіÿìè âіäáóëîñÿ â 1877 ð. âíàñëіäîê äîñÿãíóòîãî
ïîëіòè÷íîãî êîìïðîìіñó. Äåìîêðàòè ïîãîäèëèñÿ âèçíàòè ÿâíî ñôàëüñè-
ôіêîâàíі ðåçóëüòàòè ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðіâ 1876 ð. â îáìіí íà îáіöÿíêó
ïðèïèíèòè ðåêîíñòðóêöіþ ïіâäåííèõ øòàòіâ і íàäàòè їì ôіíàíñîâó
äîïîìîãó. 

2.
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Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ ÑØÀ â îñòàííіé ÷âåðòі
ÕIÕ ñò. ñòàëî îáðàííÿ íà ïðåçèäåíòñüêèé ïîñò ìàëîâіäîìèõ, íі÷èì íå
ïðèìіòíèõ ïîëіòèêіâ, ÿêі ñëóõíÿíî âèêîíóâàëè âîëþ ïàðòіéíèõ ëіäåðіâ
і êåðіâíèêіâ ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâèõ êіë êðàїíè – áîñіâ.

Òðèâàëèé ÷àñ ó ÑØÀ іñíóâàëà íåãіäíà ïðàêòèêà ðîçäà÷і äåðæàâíèõ
ïîñàä çà ïàðòіéíîþ ïðèíàëåæíіñòþ. Êîæíèé íîâèé ïðåçèäåíò, âñòóïàþ-
÷è íà ïîñàäó, ìіã çâіëüíèòè âñіõ ôåäåðàëüíèõ ÷èíîâíèêіâ і ïðèçíà÷èòè
íà їõíє ìіñöå ÷ëåíіâ ñâîєї ïàðòії. Àëå ðîáèâ âіí öå íå çі ñâîєї âîëі, à çà
âêàçіâêîþ áîñіâ. Ìіíіñòåðñüêі ïîðòôåëі íåðіäêî ñëóæèëè ïëàòîþ çà
ôіíàíñîâó ïіäòðèìêó, íàäàíó ïіä ÷àñ âèáîð÷îї êàìïàíії. Öÿ ñèñòåìà ñòà-
ëà äæåðåëîì êîðóïöії â äåðæàâíîìó àïàðàòі, ñïðè÷èíèëà æàõàþ÷ó
íåêîìïåòåíòíіñòü ïîñàäîâèõ îñіá. Ëèøå ïіñëÿ ïðèéíÿòîãî 1883 ð. çàêî-
íó ïðî ãðîìàäÿíñüêó ñëóæáó ÷àñòèíà ôåäåðàëüíèõ ïîñàä ñòàëà çàìіùó-
âàòèñÿ íà ïіäñòàâі êîíêóðñíèõ іñïèòіâ.

Ãîëîâíèìè ïðîáëåìàìè âíóòðіøíüîïîëіòè÷íîãî æèòòÿ ÑØÀ â êіíöі
XIX ñò. áóëè ïèòàííÿ ìèòíèõ òàðèôіâ і ìîíîïîëії. Ïіä òèñêîì ïðîìèñ-
ëîâöіâ Ñõîäó â 1890 ð. ðåñïóáëіêàíñüêèé êîíãðåñ ïðèéíÿâ òàðèô Ìàê-
êіíëі, ÿêèé âñòàíîâèâ â’їçíі ìèòà â ðîçìіðі 49,5 % âіä âàðòîñòі òîâàðіâ.
Ó 1897 ð. òàðèô áóëî ïіäíÿòî äî 57 %. 

Ç ìîìåíòó ïîÿâè ïåðøèõ âåëèêèõ êîðïîðàöіé ôåäåðàëüíèé óðÿä і
àäìіíіñòðàöіÿ îêðåìèõ øòàòіâ ïðàãíóëè çàáåçïå÷èòè їì ìàêñèìàëüíî
ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ äіÿëüíîñòі. Îäíàê çàñèëëÿ òðåñòіâ â åêîíîìіöі
êðàїíè âèêëèêàëî íåâäîâîëåííÿ øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.

Ó 1890 ð. Êîíãðåñ ÑØÀ ïðèéíÿâ àíòèòðåñòіâñüêèé çàêîí Øåðìàíà, 
çà ÿêèì áóäü-ÿêå îá’єäíàííÿ íà çðàçîê òðåñòó ÷è â іíøіé ôîðìі, à òàêîæ
óãîäà ç ìåòîþ îáìåæèòè òîðãіâëþ îãîëîøóâàëèñÿ íåçàêîííèìè і ïіäëÿ-
ãàëè ñóäîâîìó ïåðåñëіäóâàííþ. Îäíàê çàêîí áóëî ñêëàäåíî òàêèì ÷èíîì,
ùî ñòâîðþâàëàñÿ ìîæëèâіñòü äëÿ ðіçíîãî éîãî òëóìà÷åííÿ. Ó áîðîòüáі
ïðîòè çëîâæèâàíü «âåëèêèõ êîðïîðàöіé» (òàê âіäòåïåð ñòàëè íàçèâàòè-
ñÿ òðåñòè) âіí âèÿâèâñÿ ìàëîåôåêòèâíèì, ïðîòå ç óñïіõîì âèêîðèñòîâó-
âàâñÿ âëàäîþ ïðîòè ñòðàéêîâîãî ðóõó. Ñòðàéêóþ÷і ðîáіòíèêè çâèíóâà-
÷óâàëèñÿ â îáìåæåííі «ñâîáîäè òîðãіâëі» ðîáî÷îþ ñèëîþ, à ïðîôñïіëêà,
ùî îðãàíіçóâàëà ñòðàéê, ïðèðіâíþâàëàñÿ äî òðåñòó.

 Êàðèêàòóðà 
«Áîñè ñåíàòó».
Íàä äâåðèìà
ïðàâîðó÷ 
íàïèñ: 
«Âõіä äëÿ 
ìîíîïîëіñòіâ»

ßêèì 
óÿâëÿëîñü 
çíà÷åííÿ ÷ëåíіâ 
ñåíàòó àâòîðîâі 
êàðèêàòóðè?
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Акт для захисту торгівлі і комерції 
від протизаконних обмежень і монополії 

(закон Шермана)
Будь-яка угода у вигляді тресту або в іншій подібній формі, яка перешкоджає

торгівлі між окремими штатами або з іноземними державами, оголошується
незаконною. Всякий, хто укладе таку угоду або буде втягнутий в подібну змову,
розглядатиметься, як винний у проступку, що карається судом, і за рішенням
суду буде засуджений до штрафу до 5 тис. доларів, або до  тюремного ув’язнення
до одного року, або за розсудом суду.

Всякий, хто зазнає шкоди у своєму ділі або майні від будь-якої іншої особи
або об’єднання дією, забороненою або оголошеною цим актом незаконною,
може шукати захисту в будь-якому судовому окрузі Сполучених Штатів, у якому
проживає або буде виявлений відповідач, незалежно від суми завданої шкоди,
одержить потрійне відшкодування завданої втрати, а також судові витрати,
включаючи звичайну платню адвокату.

Які обмеження накладав цей закон на підприємців щодо створення монополій?

Ðàñîâà ïîëіòèêà, þðèäè÷íå îôîðìëåííÿ ñåãðåãàöії íà Ïіâäíі. Õî÷à 
14-òà і 15-òà ïîïðàâêè äî êîíñòèòóöії ÑØÀ íàäàâàëè òåìíîøêіðîìó
íàñåëåííþ êðàїíè ãðîìàäÿíñüêі ïðàâà, ïîâíîї ðіâíîïðàâíîñòі êîëèøíі
ðàáè òàê і íå äîìîãëèñÿ. Ïðèéíÿòі â áàãàòüîõ ïіâäåííèõ øòàòàõ «÷îðíі
êîäåêñè» óçàêîíèëè ðåæèì ðàñîâîї ñåãðåãàöії – îêðåìîãî êîðèñòóâàííÿї
ïðàâàìè àôðîàìåðèêàíöіâ і áіëèõ ãðîìàäÿí. Ó ëіêàðíÿõ ñòâîðþâàëèñÿ 
ðіçíі ïàëàòè äëÿ ÷îðíîøêіðèõ і áіëèõ, ó ïîїçäàõ, ðåñòîðàíàõ, òåàòðàõ    – 
îêðåìі ìіñöÿ. Ó äåÿêèõ øòàòàõ áóëî íàâіòü çàáîðîíåíî çìіøàíі
øëþáè.

Äèñêðèìіíàöії ïіääàâàëèñÿ òàêîæ êîðіííі ìåøêàíöі Àìåðèêè – іíäі-
àíöі. Óöіëіëèì іíäіàíñüêèì ïëåìåíàì áóëî âіäâåäåíî ñïåöіàëüíі òåðèòî-
ðії â îêðåìèõ ðàéîíàõ – ðåçåðâàöії. Àëå íåçàáàðîì і öі çåìëі çíàäîáèëè-
ñÿ ôåäåðàëüíіé âëàäі. Ó 1887 ð. áóëî ïðèéíÿòî çàêîí Äàóåñà, âíàñëіäîê 
ÿêîãî іíäіàíöіâ ïîçáàâèëè êðàùèõ çåìåëü, ùî çàëèøàëèñÿ â íèõ.

У чиїх інтересах проводилася політика  сегрегації і до яких наслідків вона могла при-
вести?

«Ñïðàâåäëèâèé êóðñ» Ò. Ðóçâåëüòà. Íàïðèêіíöі XIX – íà ïî÷àòêó 
XX ñò. çíà÷íîãî âïëèâó â ÑØÀ íàáóâ ðóõ çà ðåôîðìè і ñîöіàëüíèé ïðîãðåñ,
ùî îá’єäíàâ іíòåëіãåíöіþ, ñëóæáîâöіâ, äðіáíèõ ïіäïðèєìöіâ і ÷àñòèíó
ðîáіòíèêіâ. Ïðèáі÷íèêè ðåôîðì – «ïðîãðåñèñòè» – âèìàãàëè äåìîêðà-
òèçàöії âèáîð÷îї ñèñòåìè, êîíòðîëþ çà äіÿëüíіñòþ âåëèêèõ êîðïîðàöіé,
ïðîâåäåííÿ ðåôîðìè îïîäàòêîâóâàííÿ і çàïðîâàäæåííÿ ñîöіàëüíîãî
ñòðàõóâàííÿ. Їõíі ãàñëà ñòàëè ïðîãðàìîþ äіé îïîçèöії â ëàâàõ ðåñïóáëі-
êàíñüêîї і äåìîêðàòè÷íîї ïàðòіé. Íåîáõіäíіñòü çìіí ñòàëè óñâіäîìëþâà-
òè é ïðàâëÿ÷і êîëà ÑØÀ, ïðî ùî ñâіä÷èëà ðåôîðìàòîðñüêà äіÿëüíіñòü
ïðåçèäåíòіâ Ò. Ðóçâåëüòà і Â. Âіëüñîíà.

3.

4.
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Òåîäîð Ðóçâåëüò (1858–1919) ñòàâ ïðå-

çèäåíòîì ÑØÀ â 1901 ð. ïіñëÿ óáèâñòâà 
ñâîãî ïîïåðåäíèêà Ìàê-Êіíëі (äîòè âіí
âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè âіöå-ïðåçèäåíòà).
Óïåðøå çà äîâãі ðîêè ïðåçèäåíòñüêó ïîñàäó
îáіéíÿâ îñâі÷åíèé, çäіáíèé, äàëåêîãëÿä-
íèé і ðîçóìíèé ïîëіòèê. Ñàìå âіí ïîêëàâ
ïî÷àòîê ðåôîðìàòîðñüêіé äіÿëüíîñòі àìå-
ðèêàíñüêîї àäìіíіñòðàöії, çàâäÿêè ÷îìó
ïî÷àòîê ÕÕ ñò. óâіéøîâ äî іñòîðії êðàїíè
ïіä íàçâîþ «Ïðîãðåñèâíà åðà».

Ïåðåòâîðåííÿ Ðóçâåëüòà íà ãîñïîäàðÿ
Áіëîãî äîìó êîíñåðâàòèâíà âåðõіâêà ðåñ-
ïóáëіêàíñüêîї ïàðòії çóñòðіëà ç òðèâîãîþ:
42-ðі÷íèé ïðåçèäåíò âіäðіçíÿâñÿ íåçàëåæ-
íіñòþ і ââàæàâñÿ ïðèõèëüíèêîì ðåôîðì.
Íàñòóïíі ïîäії ïіäòâåðäèëè ïîáîþâàííÿ

áîñіâ. Ó 1901–1908 ðð. óðÿä îðãàíіçóâàâ ïîíàä 20 ñóäîâèõ ïðîöåñіâ ïðîòè
âåëèêèõ êîðïîðàöіé, âèñóíóâøè їì îáâèíóâà÷åííÿ ó ïîðóøåííі çàêîíó
Øåðìàíà.

×àñòèíó êîìïàíіé-ìîíîïîëіñòіâ çà ðіøåííÿì ñóäó áóëî ðîçïóùåíî àáî
ðîçäіëåíî íà äâі-òðè êîðïîðàöії, à Ðóçâåëüò çàæèâ ñëàâè «ðóéíіâíèêà
òðåñòіâ».

«Справедливий курс» (реформи Т. Рузвельта):

► Здійснено кроки, спрямовані на обмеження діяльності трестів.
► Уряд виступав у ролі третейського судді у конфліктах робітників з підпри-

ємцями (часом стаючи на бік страйкарів).  
► Прийнято ряд екологічних законів (про охорону лісів, про меліорацію

посушливих земель), збільшено площі державного земельного фонду, створено
природні заповідники.

Îäíàê ïðåçèäåíò àæ íіÿê íå ïðàãíóâ çíèùèòè êîðïîðàöії, ïðåêðàñíî
ðîçóìіþ÷è їõíє çíà÷åííÿ â åêîíîìіöі êðàїíè. Éîãî іäåÿ ïîëÿãàëà â äåð-
æàâíîìó ðåãóëþâàííі âåëèêèõ êîìïàíіé, êîíòðîëі çà їõ äіÿëüíіñòþ,
îáìåæåííі ñïðîá ìîíîïîëіçóâàòè ðèíîê.

Ïðîâîäÿ÷è öåé êóðñ, Ðóçâåëüò óñіëÿêî íàìàãàâñÿ ðîçøèðèòè ïîâ-
íîâàæåííÿ ôåäåðàëüíîãî óðÿäó, ïіäâåñòè ïіä ðåãóëÿòèâíó äіÿëüíіñòü
äåðæàâè çàêîíîäàâ÷ó áàçó.

Ïåðåêîíóþ÷è àìåðèêàíñüêèõ îëіãàðõіâ ó äîöіëüíîñòі äåðæàâíîãî
íàãëÿäó і êîíòðîëþ çà äіÿëüíіñòþ âåëèêèõ êîðïîðàöіé, ïðåçèäåíò
íå îäíîðàçîâî ïîïåðåäæàâ їõ ïðî íåáåçïåêó íàðîäíîãî íåâäîâîëåííÿ
ìîíîïîëіÿìè.  Ó äіëîâèõ êîëàõ ïîâòîðþâàëè éîãî ñëîâà: «Ìè ïîâèííі
ðîçâèâàòèñÿ øëÿõîì åâîëþöії, à íå ðåâîëþöії».

Ñïðàâæíіì ëèõîì äëÿ àìåðèêàíñüêèõ ôåðìåðіâ áóëî ñâàâіëëÿ ìîíî-
ïîëіñòіâ – çàëіçíè÷íèõ êîìïàíіé. Ïіä ÷àñ çáèðàííÿ âðîæàþ âîíè çíà÷íî
ïіäâèùóâàëè òàðèôè íà ïåðåâåçåííÿ, çìóøóþ÷è ôåðìåðіâ ïëàòèòè âòðè-

Òåîäîð Ðóçâåëüò
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äîðîãà çà äîñòàâêó çåðíà íà ðèíêè. Ó 1903 ð. êîíãðåñ ÑØÀ çàáîðîíèâ
çàëіçíè÷íèì êîìïàíіÿì çìіíþâàòè îãîëîøåíі ðàíіøå òàðèôè, à â 1906   ð.
àêò (çàêîí) Õåïáåðíà äîçâîëèâ óðÿäîâі âñòàíîâëþâàòè ãðàíè÷íó ìåæó
ïіäâèùåííÿ òàðèôíèõ ñòàâîê íà çàëіçíèöÿõ.

Ïîïóëÿðíіñòü ïðåçèäåíòó ïðèíåñëè òàêîæ çàêîíè ïðî êîíòðîëü íàä
âèãîòîâëåííÿì õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ і ëіêіâ, íàä óìîâàìè ïðàöі ðîáіòíèêіâ
íà ì’ÿñîáîéíÿõ. Îñîáëèâî åôåêòèâíîþ âèÿâèëàñÿ äіÿëüíіñòü Ðóçâåëüòà ç
îõîðîíè ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ êðàїíè. Ñâîїì ïðåçèäåíòñüêèì óêàçîì âіí ó
÷îòèðè ðàçè çáіëüøèâ íåâіä÷óæóâàíèé ôîíä ãðîìàäñüêèõ çåìåëü, óæèâ
çàõîäіâ äëÿ îõîðîíè é ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ âîäíèõ, ëіñîâèõ і
ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ.

Ðóçâåëüò íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿâ ïðî íåîáõіäíіñòü ñïðàâåäëèâîãî ñòàâ-
ëåííÿ íå òіëüêè äî ïіäïðèєìöіâ, àëå é äî ðîáіòíèêіâ, ãîòîâíіñòü ïðîâî-
äèòè â ðîáіòíè÷îìó ïèòàííі «÷åñíèé êóðñ». Óðÿä íåîäíîðàçîâî âòðó÷àâñÿ
â òðóäîâі êîíôëіêòè ìіæ ïðîôñïіëêàìè і ïіäïðèєìöÿìè.

Чому початок ХХ ст. увійшов в історію США як «прогресивна ера»?

Â. Òàôò, ÿêèé çìіíèâ Ðóçâåëüòà íà ïîñòó ïðåçèäåíòà â 1909 ð., íå ìàâ
àíі çäіáíîñòåé, àíі ãíó÷êîñòі ñâîãî ïîïåðåäíèêà. Õî÷à éîãî óðÿä ïðîäîâ -
æèâ ïîëіòèêó äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ êîðïîðàöіé, çáëèæåííÿ Òàôòà
ç   êîíñåðâàòèâíîþ âåðõіâêîþ ðåñïóáëіêàíöіâ âèêëèêàëî íåâäîâîëåííÿ
і   êðèçó â ïàðòії. 

«Íîâà äåìîêðàòіÿ» Â. Âіëüñîíà. Ðîçêîë ó ëàâàõ ðåñïóáëіêàíöіâ 
äîçâîëèâ çäîáóòè ïåðåìîãó íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ 1912 ð. êàíäèäà-
òîâі âіä äåìîêðàòè÷íîї ïàðòії Âóäðî Âіëüñîíó, çà ÿêîãî ïðîãîëîñóâàëî
42 % àìåðèêàíöіâ. Ó ìèíóëîìó ïðîôåñîð іñòîðії é ïðàâà Ïðèíñòîíñüêî-
ãî óíіâåðñèòåòó, Âіëüñîí çàâîþâàâ äîâіðó âèáîðöіâ, ïåðåáóâàþ÷è íà
ïîñòó ãóáåðíàòîðà øòàòó Íüþ-Äæåðñі. Ñâîþ ïåðåäâèáîð÷ó ïðîãðàìó âіí 
íàçâàâ «íîâîþ ñâîáîäîþ», àáî «íîâîþ äåìîêðàòієþ». Ñõåìàòè÷íî âîíà 
âêëàäàëàñÿ ó òðè ïóíêòè: іíäèâіäóàëіçì,
ñâîáîäà îñîáè і ñâîáîäà êîíêóðåíöії, ÿêі,
íà äóìêó íîâîї àäìіíіñòðàöії, і ìàëà çàõè-
ùàòè äåðæàâà. Óðÿä Â. Âіëüñîíà íå ïðàã-
íóâ æîðñòêî êîíòðîëþâàòè äіÿëüíіñòü
âåëèêèõ êîðïîðàöіé, à ëèøå íàìàãàâñÿ
áîðîòèñÿ ïðîòè «íå÷åñíîї êîíêóðåíöії» і її
íàñëіäêó – ìîíîïîëіçàöії ðèíêó.

Ïðîãðàìà äåìîêðàòіâ ìіñòèëà âñі âèìî-
ãè ïðîãðåñèñòіâ, і íîâèé ïðåçèäåíò ïðîäîâ-
æèâ êóðñ ðåôîðì, ðîçïî÷àòèé Ðóçâåëüòîì.
Â іíòåðåñàõ ñïîæèâà÷іâ óðÿä çìåíøèâ äî
27 % ìèòà íà ââåçåíі äî êðàїíè òîâàðè,
ïðè÷îìó ðÿä ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ çâіëü-
íÿâñÿ âіä íèõ öіëêîì. Ó 1913   ð. çãіäíî ç
ïðèéíÿòîþ 16-þ ïîïðàâêîþ äî êîíñòèòó-
öії â êðàїíі áóëî çàïðîâàäæåíî ñèñòåìó

5.

Âóäðî Âіëüñîí
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ïðîãðåñèâíîãî îïîäàòêóâàííÿ òà ñòâîðåíî Ôåäåðàëüíó ðåçåðâíó ñèñòå-
ìó, ïîêëèêàíó çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü íàä ãðîøîâèì îáіãîì òà êðåäèòíî-
ôіíàíñîâèìè óñòàíîâàìè êðàїíè. Çàêîí Êëåéòîíà, ïðèéíÿòèé ó 1914 ð.,
çàáîðîíèâ âèêîðèñòîâóâàòè àíòèìîíîïîëüíå çàêîíîäàâñòâî ïðîòè ïðîô-
ñïіëîê і ñòðàéêóþ÷èõ ðîáіòíèêіâ.

1. ßêèì ÷èíîì ïðîìèñëîâöі ÑØÀ êîìïåíñóâàëè íåñòà÷ó ðîáî÷îї ñèëè?
2. Cõàðàêòåðèçóéòå ïðîöåñ ìîíîïîëіçàöії àìåðèêàíñüêîї ïðîìèñëîâîñòі і áàí-

êіâñüêîї ñôåðè.
3. Ó ÷îìó âèÿâèâñÿ âïëèâ ìîíîïîëіé íà äіÿëüíіñòü óðÿäó ÑØÀ? Íàâåäіòü êîí-

êðåòíі ïðèêëàäè.
4. Ïðîàíàëіçóéòå ïðè÷èíè òà íàñëіäêè ïðèéíÿòòÿ çàêîíó Øåðìàíà.
5. Ñõàðàêòåðèçóéòå ïîëіòèêó àìåðèêàíñüêèõ óðÿäіâ ùîäî àôðîàìåðèêàíöіâ òà
іíäіàíöіâ.

Ó çîøèòàõ çðîáіòü ïîðіâíÿëüíó òàáëèöþ «Ñïðàâåäëèâîãî êóðñó» Ò. Ðóçâåëüòà
òà «Íîâîї äåìîêðàòії» Â.   Âіëüñîíà çà ñõåìîþ: ìåòà, çàõîäè, íàñëіäêè.

Âèêîðèñòàâøè äîäàòêîâі äæåðåëà, íàïèøіòü ïîâіäîìëåííÿ ïðî óêðàїíñüêó
åìіãðàöіþ äî ÑØÀ â êіíöі ÕІÕ ñò.

1890 р. – прийняття антитрестівського закону Шермана.
1901–1909 рр. – адміністрація Т. Рузвельта. Політика
«Справедливого курсу».
1913–1921 рр. – адміністрація В. Вільсона. Політика 
«Нових свобод».

Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ ó äðóã³é ïîëîâèí³
Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
Ñêëàäіòü ëîãі÷íі ïàðè: äåêàáðèñòè, «Êîíñòèòóöіÿ»,
Ïåñòåëü, ðåâîëþöіîíåðè-äåìîêðàòè, Ìóðàâéîâ, Ñåíàò-
ñüêà ïëîùà, «Ðóñüêà ïðàâäà», ×åðíèøåâñüêèé.

Ïî÷àòîê ìîäåðíіçàöії Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Íà ñåðåäèíó ÕІÕ ñò. ó
Ðîñії çàãîñòðèëàñÿ êðèçà âіäæèëèõ ôåîäàëüíî-êðіïîñíèöüêèõ âіäíîñèí,
ÿêó íàî÷íî çàñâіä÷èëà ïîðàçêà Ðîñії ó Êðèìñüêіé âіéíі. Âіéñüêîâî-òåõ-
íîëîãі÷íà âіäñòàëіñòü ðîñіéñüêîї àðìії âіäáèâàëà çàãàëüíå âіäñòàâàííÿ
іìïåðії âіä ïåðåäîâèõ êðàїí Єâðîïè.

Íàãàëüíі ïîòðåáè ìîäåðíіçàöії êðàїíè äèêòóâàëè íåîáõіäíіñòü äîêî-
ðіííèõ ïåðåòâîðåíü ó âñіõ ñôåðàõ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ. Â óìîâàõ çàíåïàäó
êðіïîñíèöüêîї ñèñòåìè і çðîñòàííÿ âèñòóïіâ ñåëÿí íîâèé іìïåðàòîð
Îëåêñàíäð ІІ, ðîçóìіþ÷è íåîáõіäíіñòü ïåðåòâîðåíü, ó ïðîìîâі ïåðåä ìîñ-

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ

§19

1.



157

РОЗДІЛ 

êîâñüêèìè äâîðÿíàìè çàÿâèâ: «Êðàùå
ñêàñóâàòè êðіïîñíå ïðàâî çâåðõó, íіæ î÷і-
êóâàòè òîãî ÷àñó, êîëè âîíî ñàìî ñîáîþ
ïî÷íå ñêàñîâóâàòèñÿ çíèçó». Ðîçïî÷àëàñÿ
äîêîðіííà ïåðåáóäîâà ñóñïіëüíîãî æèòòÿ,
«äîáà âåëèêèõ ðåôîðì».

19 ëþòîãî 1861 ð. áóëî ïіäïèñàíî Ìàíі-
ôåñò ïðî ëіêâіäàöіþ êðіïàöòâà. Ñåëÿíè 
ñòàëè îñîáèñòî âіëüíèìè, çäîáóëè ïðàâî
ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîїì ìàéíîì, çàéìàòèñÿ
òîðãіâëåþ, ïіäïðèєìíèöòâîì і ïåðåõîäèòè
â іíøі ñòàíè. Ïîëîæåííÿ ïðî çâіëüíåííÿ
çîáî  â’ÿ çóâàëî ïîìіùèêіâ íàäàòè ñåëÿíàì
çåìëþ, à ñåëÿí – ïðèéíÿòè öþ çåìëþ.
Àëå êîëèøíі êðіïàêè íàäіëÿëèñü çåìëåþ
íå çà ðèíêîâîþ öіíîþ, à ìàëè ñïëàòèòè çà
íåї âàðòіñòü ñóìè êàïіòàëіçîâàíîãî ùîðі÷-
íîãî îáðîêó. Êðàùі é ðîäþ÷іøі çåìëі
ïîìіùèêè íàìàãàëèñÿ çàëèøèòè â ñåáå і òîìó äîìîãëèñÿ âñòàíîâëåííÿ
ìàêñèìàëüíîãî ðîçìіðó íàäіëó, ÿêèé ñåëÿíè ìîãëè â íèõ âèêóïèòè. І ÿê
ðåçóëüòàò, ïîìіùèêè çàëèøèëè â ñåáå ìàéæå ï’ÿòó ÷àñòèíó çåìëі, ÿêîþ
ðàíіøå â їõíіõ ìàєòêàõ êîðèñòóâàëèñÿ êðіïàêè. 

Ðåôîðìà 1861 ð. ñòàëà âàæëèâèì åòàïîì â іñòîðії Ðîñії, çâіëüíèâøè
øëÿõ äëÿ øâèäêîãî ðîçâèòêó êàïіòàëіçìó òà ñòâîðèâøè ó êðàїíі ðèíîê
ðîáî÷îї ñèëè. Ðàçîì ç òèì, ðåôîðìà ìàëà ïîëîâèí÷àñòèé õàðàêòåð. Çäî-
áóâøè ñâîáîäó, ñåëÿíè çàëèøèëèñü áåçïðàâíèì, íåïîâíîöіííèì ñòàíîì.
Ó êðàїíі çáåðåãëîñÿ ñåëÿíñüêå ìàëîçåìåëëÿ, ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ íîâîãî
çàãîñòðåííÿ ïðîòèðі÷ ìіæ ñåëÿíàìè і ïîìіùèêàìè.

Коли кріпосницькі відносини були ліквідовані в Австрійській імперії?

Ïіñëÿ ñêàñóâàííÿ êðіïîñíîãî ïðàâà çíàäîáèëîñÿ ïðîâåäåííÿ é іíøèõ
ïåðåòâîðåíü. Çåìñüêà ðåôîðìà 1864 ð. ââîäèëà â ãóáåðíіÿõ і ïîâіòàõ
íîâі óñòàíîâè – çåìñòâà ÿê îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Âîíè íå
ðîçâ’ÿçóâàëè äåðæàâíèõ ïèòàíü, їõ äіÿëüíіñòü îáìåæóâàëàñÿ ãîñïîäàð-
ñüêèìè і ïðîñâіòíèöüêèìè ôóíêöіÿìè. 

Ó 1864 ð. ðîçïî÷àëàñÿ ñóäîâà ðåôîðìà. Áóëî ïðîãîëîøåíî íåçàëåæ-
íіñòü ñóäó âіä âëàäè: ïðèçíà÷åíèé óðÿäîì ñóääÿ ìіã áóòè çâіëüíåíèé ç
ïîñàäè ëèøå çà ñóäîâîþ ïîñòàíîâîþ. Ââîäèëàñÿ ðіâíà âіäïîâіäàëüíіñòü
óñіõ ñòàíіâ ïåðåä çàêîíîì, ïðîãîëîøóâàëàñÿ ãëàñíіñòü ñóäó, òîáòî íà
ñóäîâèõ çàñіäàííÿõ ìîãëè áóòè ïðèñóòíі ïóáëіêà і ïðåäñòàâíèêè ïðåñè.
Ñòâîðþâàâñÿ ñóä ïðèñÿæíèõ òà ââîäèëîñÿ çìàãàííÿ ïðîêóðîðіâ і àäâî-
êàòіâ. Ñóäîâà ðåôîðìà áóëà îäíієþ ç íàéïîñëіäîâíіøèõ, âîíà ñïðèÿëà
ôîðìóâàííþ ïðàâîâîї äåðæàâè òà óÿâëåíü ïðî ïðàâà ëþäèíè â
ñóñïіëüñòâі.

Çà çðàçêîì çåìñüêèõ óñòàíîâ ó 1870 ð. áóëî ðåîðãàíіçîâàíî ìіñüêå
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ðåôîðìà ñêàñîâóâàëà ïðèíöèï ñòàíîâîñòі ìіñüêîї äóìè

 Îëåêñàíäð ІІ 
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і ââîäèëà îáðàííÿ äî íåї íà îñíîâі ìàéíîâîãî öåíçó. Äëÿ óïðàâëіííÿ
ìіñòîì äóìà îáèðàëà óïðàâó і ìіñüêîãî ãîëîâó. Ó âіäàííі âèáîðíèõ îðãà-
íіâ ïåðåáóâàëè ïèòàííÿ áëàãîóñòðîþ ìіñòà, îñâіòè і îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Íàïðóæåíà ìіæíàðîäíà îáñòàíîâêà, ïîñèëåííÿ ìіëіòàðèçìó і çðîñ-
òàííÿ àðìіé ó ñóñіäíіõ êðàїíàõ ñïîíóêàëè Îëåêñàíäðà ІІ çäіéñíèòè
ðåôîðìó ó âіéñüêîâіé ñôåðі. Ó Ðîñії áóëî ââåäåíî çàãàëüíîâіéñüêîâó
ïîâèííіñòü äëÿ ÷îëîâіêіâ ç 21 ðîêó, ïðè÷îìó ñêîðî÷óâàëèñÿ òåðìіíè
ñëóæáè äëÿ îñіá іç ñåðåäíüîþ òà âèùîþ îñâіòîþ.

Äîñèòü ïðîãðåñèâíîþ äëÿ ñâîãî ÷àñó áóëà ïðîâåäåíà â Ðîñії îñâіòíÿ 
ðåôîðìà. Êåðіâíèöòâî і ïðîôåñóðà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ñòàëè
îáèðàòèñÿ ðàäàìè óíіâåðñèòåòіâ. Ñåðåäíþ îñâіòó áóëî çîñåðåäæåíî â
ñåìèðі÷íèõ ãіìíàçіÿõ, äå ãîëîâíà óâàãà ïðèäіëÿëàñÿ âèâ÷åííþ ãóìàíі-
òàðíèõ íàóê, і ðåàëüíèõ ó÷èëèùàõ, îðієíòîâàíèõ íà ïðèðîäíè÷і é òî÷íі
äèñöèïëіíè. Ó òîé æå ÷àñ âèíèêëè і âèùі æіíî÷і êóðñè.

Íåçâàæàþ÷è íà îáìåæåíіñòü, ðåôîðìè 60–70-õ ðîêіâ ÕІÕ ñò. ìàëè
çíà÷íèé âïëèâ íà ïîäàëüøå ïðîñóâàííÿ Ðîñії ïî êàïіòàëіñòè÷íîìó øëÿ-
õó, âіäіãðàëè âàæëèâó ðîëü ó ïåðåòâîðåííі ôåîäàëüíîї ìîíàðõії íà áóð-
æóàçíó. Ó Ðîñії ïî÷àâñÿ ïðîöåñ ïîñòóïîâîãî îíîâëåííÿ, ïðîòå âіí áóâ
ïåðåðâàíèé ïіñëÿ âáèâñòâà öàðÿ Îëåêñàíäðà ІІ ÷ëåíàìè òåðîðèñòè÷íîї
îðãàíіçàöії «Íàðîäíà âîëÿ».

Висловіть своє ставлення до дій терористів у минулому і зараз. Чи існують обстави-
ни, які можуть виправдати вбивство людини?

Іç âñòóïîì íà ïðåñòîë éîãî ñèíà і íàñòóïíèêà, Îëåêñàíäðà ІІІ, 
ëіáåðàëüíèì ïåðåòâîðåííÿì áóëî ïîêëàäåíî êðàé. Ó Ðîñії ïî÷àëèñÿ
êîíòððåôîðìè, ùî ïðîäîâæóâàëèñÿ äî 1892 ð. Íîâèé іìïåðàòîð âáà÷àâ
ñâîþ îïîðó ëèøå â äâîðÿíàõ-ïîìіùèêàõ. Éîãî óðÿä âіäõèëèâ ïðîåêò
êîíñòèòóöії, ðîçðîáëåíîї ùå çà æèòòÿ Îëåêñàíäðà ІІ, à îïðèëþäíåíèé ó
1881 ð. іìïåðàòîðñüêèé ìàíіôåñò ïðîãîëîñèâ íåïîðóøíіñòü ñàìîäåðæàâ-
ñòâà. Â îñâіòі ðåàêöіéíà ïîëіòèêà öàðèçìó âèÿâèëàñü ó ôàêòè÷íîìó çíè-
ùåííі óíіâåðñèòåòñüêîї àâòîíîìії і îáìåæåííі äîñòóïó äî íàâ÷àííÿ â
ãіìíàçіÿõ äіòåé íèæ÷èõ ñòàíіâ.

 Çåìñòâà 
îáіäàþòü.
Êàðòèíà
Ã. Ìÿñîєäîâà.
1872 ð.

ßêі âðàæåííÿ
âèêëèêàє ó âàñ
êàðòèíà? ×îìó?
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Åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê êðàїíè. Çìіíè â ñîöіàëüíіé ñòðóêòóðі.
Äðóãà ïîëîâèíà ÕІÕ – ïî÷àòîê ÕÕ ñò. ñòàëè ïåðіîäîì áóðõëèâîãî åêî-
íîìі÷íîãî ðîçâèòêó Ðîñіéñüêîї іìïåðії, ÿêèé ñóïðîâîäæóâàâñÿ ñóòòєâè-
ìè çìіíàìè і â ñòðóêòóðі ñóñïіëüñòâà. Ãîñïîäàðñüêèé ðîçâèòîê êðàїíè
ìàâ íèçêó îñîáëèâîñòåé, çóìîâëåíèõ іñòîðè÷íèìè òðàäèöіÿìè Ðîñії, її 
åòíі÷íî-íàöіîíàëüíèì ñêëàäîì і õàðàêòåðîì ïðîâåäåíèõ ðåôîðì.

Ðîçâèòîê âіëüíîї ðèíêîâîї åêîíîìіêè â Ðîñії ðîçïî÷àâñÿ ïіçíіøå, íіæ
ó ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ Çàõіäíîї Єâðîïè. Âіí çàòðèìóâàâñÿ і óñêëàäíþâàâñÿ
çàëèøêàìè ôåîäàëüíî-êðіïîñíèöüêèõ âіäíîñèí, ïðîòå çäіéñíþâàâñÿ â
ìåæàõ ñâіòîâîї åâîëþöії êàïіòàëіçìó і ïіäïîðÿäêîâóâàâñÿ çàãàëüíèì
çàêîíîìіðíîñòÿì. Çà òåìïàìè çðîñòàííÿ ïðîìèñëîâîñòі â ïîðåôîðìåíå
40-ðі÷÷ÿ Ðîñіÿ âèïåðåäæàëà Àíãëіþ і Ôðàíöіþ, à â îêðåìі ïåðіîäè   –
íàâіòü Íіìå÷÷èíó і ÑØÀ. Çà ðіâíåì êîíöåíòðàöії âèðîáíèöòâà Ðîñіÿ
âèéøëà íà ïåðøå ìіñöå ó ñâіòі.

Øâèäêà іíäóñòðіàëіçàöіÿ Ðîñії çìіíèëà ãåîãðàôі÷íå ðîçòàøóâàííÿ
ïðîìèñëîâîñòі. Òðèâàëèé ÷àñ ãîëîâíèì öåíòðîì âàæêîї іíäóñòðії іìïåðії
áóâ Óðàë. Ó ïîðåôîðìåíèé ïåðіîä â іìïåðії ôîðìóþòüñÿ íîâі іíäóñòðі-
àëüíі öåíòðè, çîêðåìà â Ïåòåðáóðçі, Ìîñêâі, Ïðèáàëòèöі òà Ïîëüùі. Íà
âåëèêèé ïðîìèñëîâèé ðàéîí ïåðåòâîðèëèñÿ Äîíáàñ і Ïðèäíіïðîâ’ÿ.
Øâèäêîãî ðîçâèòêó íàáóëà íàôòîâà ïðîìèñëîâіñòü Áàêó.

Які галузі виробництва розвивалися швидкими темпами на Донбасі та Придніпров’ї?

Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. â іìïåðії âèíèêàþòü ìîãóòíі ìîíîïîëіñòè÷íі ñîþ-
çè. Ñòâîðåíі ëèøå çà îäíå äåñÿòèðі÷÷ÿ (1902–1913 ðð.) ðîñіéñüêі ìîíî-
ïîëії îõîïèëè âèðîáíèöòâî і çáóò 80 âèäіâ ïðîäóêöії, êîíòðîëþâàëè öіëі
ãàëóçі ïðîìèñëîâîñòі é ïîâíіñòþ âèçíà÷àëè їõ ðîçâèòîê. Äî 1914 ð. â
Ðîñії áóëî çàðåєñòðîâàíî áëèçüêî 100 ñèíäèêàòñüêèõ і êàðòåëüíèõ óãîä,
ÿêі îõîïëþâàëè 65–90 % ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà.

Ïðîòÿãîì 1861–1913 ðð. îáñÿã ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â Ðîñіéñüêіé
іìïåðії çáіëüøèâñÿ ó 12 ðàçіâ. Ïðîòå ðіâíÿ ïåðåäîâèõ êðàїí ñâіòó âîíà
òàê і íå çìîãëà äîñÿãòè. Âèïåðåäæàþ÷è їõ çà âіäíîñíèìè òåìïàìè ïðî-
ìèñëîâîãî ðîçâèòêó, âîíà ïðîäîâæóâàëà âіäñòàâàòè âіä íèõ çà àáñîëþò-
íèìè ðîçìіðàìè ïðèðîñòó ïðîäóêöії і òîìó ñåðéîçíî ïîëіïøèòè ñâîє
ñòàíîâèùå ó ñâіòîâîìó ãîñïîäàðñòâі íå çìîãëà.

Çàéìàþ÷è òðàäèöіéíå ï’ÿòå ìіñöå ó ñâіòі, Ðîñіÿ â 1913 ð. âèïóñòèëà
ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії â 2,5 ðàçà ìåíøå, íіæ Ôðàíöіÿ, ó 4,5 – íіæ
Àíãëіÿ, ó 5,9 – íіæ Íіìå÷÷èíà і ó 8 ðàçіâ ìåíøå, íіæ ÑØÀ. Åêîíîìі÷íèé
ðіâåíü Ðîñіéñüêîї іìïåðії ïåðåä Ïåðøîþ ñâіòîâîþ âіéíîþ áóâ áëèçüêèé
äî ðіâíÿ ÑØÀ ó 1860 ð., òîáòî âîíà âіäñòàâàëà âіä íàéðîçâèíóòіøîї êðàїíè
ñâіòó íà ïіâñòîëіòòÿ.

Чому, незважаючи на швидкі темпи розвитку промисловості, Росія продовжувала
відставати від провідних країн світу?

Çàêîíîìіðíèì íàñëіäêîì åêîíîìі÷íîãî âіäñòàâàííÿ іìïåðії ñòàëà çðîñ-
òàþ÷à òåõíі÷íà çàëåæíіñòü âіä ïåðåäîâèõ êðàїí. Ó 1913 ð. ìàéæå ïîëîâè-

2.
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íà (43,6 %) íîâèõ ìàøèí, ùî âñòàíîâëþâàëèñÿ íà çàâîäàõ іìïåðії, áóëà
іíîçåìíîãî âèðîáíèöòâà. Іíäóñòðіàëіçàöіÿ Ðîñії ñïèðàëàñü ïåðåâàæíî íà
ôіíàíñîâі ðåñóðñè çàõіäíèõ êðàїí. Ãîëîâíèìè îá’єêòàìè іíîçåìíèõ іíâåñ-
òèöіé áóëè âèäîáóâíà, ïàëèâíà і ìåòàëóðãіéíà ïðîìèñëîâіñòü.

Ðîñіÿ çàëèøàëàñÿ ïåðåâàæíî àãðàðíîþ êðàїíîþ. Ó 1913 ð. ïðîäóêöіÿ
ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ñòàíîâèëà 60 % ó çàãàëüíîìó îáñÿçі âèðîáíèöòâà,
à â ñàìіé іíäóñòðії ïåðåâàæàëà ïðîäóêöіÿ ëåãêîї і õàð÷îâîї ïðîìèñëîâîñòі
(67 %). Çåðíî і ñèðîâèíà ñòàíîâèëè 50 % ðîñіéñüêîãî åêñïîðòó, à â іìïîðòі
ïåðåâàæàëè ìàøèíè é òåõíîëîãі÷íå óñòàòêóâàííÿ.

Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî êðàїíè åâîëþöіîíóâàëî íà ðèíêîâèõ ðåéêàõ.
Ó 1905 ð. âèõіäöі ç êóïöіâ і ñåëÿí ñòàíîâèëè âæå äâі òðåòèíè âñіõ âåëèêèõ
çåìåëüíèõ âëàñíèêіâ. Ïåðåáóäîâóâàëè ñâîї ìàєòêè íà êàïіòàëіñòè÷íèé
ëàä і ÷èìàëî ïîìіùèêіâ-äâîðÿí. Ïðîòå áіëüøіñòü ñåëÿí çàëèøàëèñÿ
ìàëîçåìåëüíèìè і áåççåìåëüíèìè òà çìóøåíі áóëè âäàâàòèñü äî êàáàëüíîї
îðåíäè çåìëі.

Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò і íàñòóïíà іíäóñòðіàëіçàöіÿ â Ðîñії ïðèâåëè
äî ãëèáîêèõ çðóøåíü ñîöіàëüíîãî ïîðÿäêó. Ñòðіìêå çðîñòàííÿ ïðîìèñëî-
âîãî âèðîáíèöòâà çóìîâèëî øâèäêі òåìïè ôîðìóâàííÿ ðîáіòíè÷îãî êëà-
ñó і âèñîêèé ðіâåíü éîãî êîíöåíòðàöії. Ðÿäè ïðîìèñëîâîãî ïðîëåòàðіàòó
ïîïîâíþâàëèñÿ çà ðàõóíîê ðîçîðåíèõ ñåëÿí і ðåìіñíèêіâ. Ïðîòå óìîâè
ïðàöі é ïîáóòó ðîáіòíèêіâ Ðîñії çàëèøàëèñü òÿæêèìè. Ðîáî÷èé äåíü òà
çàðîáіòíà ïëàòà íå ðåãëàìåíòóâàëèñÿ äåðæàâîþ, їõ âèçíà÷àëè ïіäïðè-
єìöі. Ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü ðîáî÷îãî äíÿ ñòàíîâèëà 13–14 ãîäèí. Òåõíіêà
áåçïåêè íà ïіäïðèєìñòâàõ íå äîòðèìóâàëàñü, à øòðàôè íà âèðîáíèöòâі
ñÿãàëè 30–40 % çàðîáіòêó.

Чому, на вашу думку, рівень життя переважної більшості робітників країни був
значно нижчим, ніж у тогочасних США, Англії, Франції, Німеччині?

Îïîçèöіéíèé ðóõ ó êðàїíі. Íàðîäíèêè і ìàðêñèñòè. Âèíèêíåííÿ
áіëüøîâèçìó. Íà ïî÷àòêó áóðæóàçíèõ ðåôîðì ïðåäñòàâíèêè ðіçíîìà-
íіòíèõ ïîëіòè÷íèõ òå÷іé ó ðîñіéñüêîìó ñóñïіëüñòâі áóëè îäíàêîâî çàöі-
êàâëåíі ó ïðîâåäåííі ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ïåðåòâîðåíü. Àëå îáìåæåíіñòü
àãðàðíîї ðåôîðìè і áðóòàëüíèé ãðàáóíîê ñåëÿí çóìîâèëè íîâå ïіäíåñåííÿ
îïîçèöіéíîãî àáñîëþòèçìó ðóõó òà éîãî ðîçìåæóâàííÿ íà ëіáåðàëüíèé і 
ðåâîëþöіéíèé íàïðÿìêè.

Ðåâîëþöіéíèé íàïðÿìîê ïðåäñòàâëÿëî äâі òå÷ії – íàðîäíèöòâî і ìàðê-
ñèçì. Íàðîäíèêè îðієíòóâàëèñÿ íà ïåðåõіä Ðîñії äî ñîöіàëіçìó ÷åðåç
ñіëüñüêó ãðîìàäó, îáìèíàþ÷è êàïіòàëіñòè÷íèé øëÿõ ðîçâèòêó. Ïðîòå íі
«õîäіííÿ â íàðîä» ç ìåòîþ àãіòàöії ñåëÿí íà ðåâîëþöіéíі âèñòóïè, íі
òåðîðèñòè÷íі àêòè íå ïðèâåëè äî íàðîäíîї ðåâîëþöії і çíèùåííÿ ñàìî-
äåðæàâíîãî ëàäó.

Ñîöіàëüíà íåçàõèùåíіñòü і íåñòåðïíі óìîâè ïðàöі ðîáіòíèêіâ  ñïðèÿ-
ëè ïîøèðåííþ â їõíüîìó ñåðåäîâèùі ìàðêñèñòñüêèõ іäåé. Íàïðèêіíöі
ÕІÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ó ðîñіéñüêîìó ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íîìó ðóñі ôîð-
ìóєòüñÿ ðàäèêàëüíèé íàïðÿì, ïðèáі÷íèêè ÿêîãî äîòðèìóâàëèñÿ ðåâî-
ëþöіéíèõ ïîãëÿäіâ. Ëіäåðîì öüîãî íàïðÿìó íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ñòàє

3.
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Âîëîäèìèð Óëüÿíîâ (Ëåíіí). Íà ІІ ç’їçäі Ðîñіéñüêîї ñîöіàë-äåìîêðàòè÷-
íîї ðîáіòíè÷îї ïàðòії (ÐÑÄÐÏ) ó 1903 ð. âæå ñòàâèëîñÿ çàâäàííÿ çäіé-
ñíåííÿ ñîöіàëіñòè÷íîї ðåâîëþöії òà âñòàíîâëåííÿ äèêòàòóðè ïðîëåòàðіà-
òó. Ïàðòіþ îðієíòóâàëè òàêîæ íà áîðîòüáó çà ïîâàëåííÿ ñàìîäåðæàâ-
ñòâà, âñòàíîâëåííÿ äåìîêðàòè÷íîї ðåñïóáëіêè, çàïðîâàäæåííÿ 8-ãîäèí-
íîãî ðîáî÷îãî äíÿ äëÿ ðîáіòíèêіâ, ïðîâåäåííÿ àãðàðíîї ðåôîðìè òîùî.

Ïіä ÷àñ âèáîðіâ íà ç’їçäі êåðіâíèõ îðãàíіâ ïàðòії Â.І. Ëåíіí òà éîãî
ïðèõèëüíèêè çäîáóëè áіëüøіñòü ãîëîñіâ, ïіñëÿ ÷îãî çà íèìè çàêðіïèëàñÿ
íàçâà áіëüøîâèêіâ, à їõíіõ ñóïðîòèâíèêіâ-ðåôîðìіñòіâ ñòàëè íàçèâàòè
ìåíøîâèêàìè. 

Çîâíіøíÿ ïîëіòèêà іìïåðії. Ðîñіéñüêî-ÿïîíñüêà âіéíà 1904–1905 ðð.
Â îñòàííіé òðåòèíі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ðîñіÿ çàõîïèëà òåðèòîðії
Ñåðåäíüîї Àçії і Äàëåêîãî Ñõîäó. Ó 1864 ð. ðîñіéñüêі âіéñüêà óâіéøëè äî
Êîêàíäñüêîãî õàíñòâà і îâîëîäіëè Òàøêåíòîì. Ó 1868 ð. âîíè çàéíÿëè
Áóõàðó, ó 1873 ð. – Õіâó, òàêèì ÷èíîì âçÿâøè ïіä ñâіé êîíòðîëü öі
òåðèòîðії.

Ïðàãíåííÿ іìïåðії äî ïîøèðåííÿ ñâîãî âïëèâó íà Áàëêàíàõ ïðèçâåëî
äî ðîñіéñüêî-òóðåöüêîї âіéíè 1877–1878 ðð. Âіéíà çàêіí÷èëàñü ïåðåìî-
ãîþ Ðîñії, і ëèøå æîðñòêà ïðîòèäіÿ âåëèêèõ äåðæàâ Єâðîïè íà ÷îëі
ç Àíãëієþ ïåðåøêîäèëà їé çàõîïèòè Ñòàìáóë, ÷îðíîìîðñüêі ïðîòîêè
і âñòàíîâèòè ãåãåìîíіþ íà Áàëêàíñüêîìó ïіâîñòðîâі.

Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. îäíèì іç íàïðÿìêіâ çîâíіøíüîïîëіòè÷íîї åêñïàíñії
Ðîñіéñüêîї іìïåðії ñòàâ Äàëåêèé Ñõіä. Ó 1896 ð. Ðîñіÿ çäîáóëà äîçâіë
Êèòàþ íà áóäіâíèöòâî ÷åðåç òåðèòîðіþ Ìàíü÷æóðії Êèòàéñüêî-Ñõіäíîї
çàëіçíèöі, à â 1898 ð. îòðèìàëà â îðåíäó Ëÿîäóíñüêèé ïіâîñòðіâ ç
Ïîðò-Àðòóðîì. 

Åêîíîìі÷íà і âіéñüêîâà åêñïàíñіÿ Ðîñії â ðåãіîíі çàãîñòðèëà âіäíîñèíè
іìïåðії ç ßïîíієþ, ÿêà, ñïèðàþ÷èñü íà ïіäòðèìêó Àíãëії, ó ñі÷íі 1904 ð.
ðàïòîâî àòàêóâàëà ðîñіéñüêó åñêàäðó â Ïîðò-Àðòóðі, çàâäàâøè їé ñåð-
éîçíèõ âòðàò. Çäîáóòà ïåðåâàãà íà ìîðі äîçâîëèëà ÿïîíöÿì âіëüíî ïåðå-
êèäàòè âіéñüêà äî Êîðåї, Ìàíü÷æóðії і ïіä Ïîðò-Àðòóð. Ïî÷àëàñü éîãî
îáëîãà, ùî çàâåðøèëàñü êàïіòóëÿöієþ ôîðòåöі ó ãðóäíі 1904 ð. Ñïðîáè
ðîñіéñüêîї àðìії ïіä êîìàíäóâàííÿì ãåíåðàëà Î. Êóðîïàòêіíà ïåðåéòè â
êîíòðíàñòóï ó Ìàíü÷æóðії óñïіõó íå ìàëè, à ó âèðіøàëüíіé áèòâі ïіä
Ìóêäåíîì ó ëþòîìó 1905 ð. ðîñіéñüêà àðìіÿ çàçíàëà ïîâíîї ïîðàçêè.

4.

 Ëіäåð ïàðòії  
áіëüøîâèêіâ –
ÐÑÄÐÏ(á) –
Âîëîäèìèð 
Ëåíіí 
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Ñïîäіâàííÿ öàðñüêîãî óðÿäó íà âäàëå çàêіí÷åííÿ âіéíè áóëè îñòàòî÷-
íî ïîõîâàíі ïіñëÿ ðîçãðîìó ÿïîíöÿìè ïіä Öóñіìîþ ó òðàâíі 1905 ð.
íàäіñëàíîї ç Áàëòèêè åñêàäðè àäìіðàëà Ç. Ðîæåñòâåíñüêîãî. Äëÿ Ðîñії
âіéíó áóëî ïðîãðàíî. Çà óìîâàìè ìèðíîãî äîãîâîðó âîíà áóëà çìóøåíà
ïîñòóïèòèñÿ ßïîíії Ïîðò-Àðòóðîì і ïіâäåííîþ ïîëîâèíîþ îñòðîâà Ñàõà-
ëіí, âèçíàòè її êîíòðîëü íàä Êîðåєþ. Ãàíåáíà ïîðàçêà ó âіéíі ñïðèÿëà
íàðîñòàííþ ðåâîëþöіéíîї êðèçè â Ðîñіéñüêіé іìïåðії.

Чому величезна  Російська імперія програла війну маленькій Японії, яка лише
в 60-х роках ХІХ ст. відмовилася від політики самоізоляції? 

Ðåâîëþöіÿ 1905–1907 ðð. Íåçâàæàþ÷è íà øâèäêå ïðîìèñëîâå çðîñ-
òàííÿ, Ðîñіéñüêà іìïåðіÿ é íàäàëі çàëèøàëàñÿ ïîðіâíÿíî âіäñòàëîþ êðà-
їíîþ. Êàïіòàëіñòè÷íі âіäíîñèíè â êðàїíі ïåðåïëіòàëèñü іç ÷èñëåííèìè
ôåîäàëüíèìè ïåðåæèòêàìè, íàéáіëüø êðè÷óùèìè ç ÿêèõ áóëè çáåðå-
æåííÿ ñàìîäåðæàâñòâà і âåëèêîãî ïîìіùèöüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó êðàїíі
áóëè âіäñóòíі äåìîêðàòè÷íі ñâîáîäè. Ñàìîäåðæàâñòâî æîðñòîêî ïåðåñëі-
äóâàëî îïîçèöіéíèé ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèé ðóõ. Ðîñіéñüêà іìïåðіÿ çàëèøà-
ëàñÿ «â’ÿçíèöåþ íàðîäіâ». Ïðèãíîáëåíі íàöії áóëè ïîçáàâëåíі ìîæëè-
âîñòі íàâ÷àòèñÿ ðіäíîþ ìîâîþ, і öàðàò âñіëÿêî íàìàãàâñÿ їõ ðóñèôіêóâàòè.
Íàðîñòàííÿ â Ðîñії ðåâîëþöіéíîї êðèçè ïðèñêîðèëà ïîðàçêà Ðîñії ó
âіéíі ç ßïîíієþ, ùî âèÿâèëà åêîíîìі÷íó і âіéñüêîâó âіäñòàëіñòü іìïåðії
òà ãíèëіñòü ðåæèìó ñàìîäåðæàâñòâà.

Ïî÷àòîê ðåâîëþöії ïîêëàëè ïîäії 9 ñі÷íÿ 1905 ð. â Ïåòåðáóðçі, êîëè
áіëÿ öàðñüêîãî ïàëàöó áóëà ðîçñòðіëÿíà ìèðíà äåìîíñòðàöіÿ ðîáіòíèêіâ.
Êðèâàâà ðîçïðàâà âèêëèêàëà âñåíàðîäíå îáóðåííÿ. Ñòðàéêè, ìіòèíãè,
äåìîíñòðàöії îõîïèëè âñі ïðîìèñëîâі öåíòðè Ðîñії. Íà áîðîòüáó ïіäíÿëèñÿ
é ñåëÿíè. Ó ñі÷íі–ëþòîìó 1905 ð. âëàäà çàðåєñòðóâàëà 120 ñåëÿíñüêèõ
âèñòóïіâ.

5.

Ïîðò - Àðòóð, ôëàãìàíñüêèé êîðàáåëü åñêàäðè – áðîíåíîñåöü «Ïåòðîïàâ-
ëîâñüê», àäìіðàëè òà ñîëäàòè – ó÷àñíèêè áîїâ
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Çàâîðóøåííÿ îõîïèëè é àðìіþ і ôëîò. Ó ÷åðâíі 1905 ð. âèáóõíóëî
ïîâñòàííÿ íà áðîíåíîñöі «Ïîòüîìêіí». Ðîçïðàâèâøèñü іç íàéíåíàâèñíі-
øèìè îôіöåðàìè, ìàòðîñè ïіäíÿëè ÷åðâîíèé ïðàïîð. Ç âåëèêèìè òðóä-
íîùàìè ïîâñòàííÿ âäàëîñÿ ïðèäóøèòè, ïðîòå ñàì ôàêò âèñòóïó íà
áîéîâîìó êîðàáëі ñåðéîçíî ñòðèâîæèâ ïðàâëÿ÷і êîëà іìïåðії.

Ó æîâòíі 1905 ð. Ðîñіþ îõîïèâ çàãàëüíèé ïîëіòè÷íèé ñòðàéê, ó ÿêî-
ìó âçÿëî ó÷àñòü ïîíàä 2 ìëí îñіá. Äіëîâå æèòòÿ â êðàїíі áóëî ïàðàëіçî-
âàíå. Íàòîìіñòü ðіçêî àêòèâіçóâàëèñÿ ðіçíîìàíіòíі ïîëіòè÷íі ñèëè.

Ñïіëüíèé òèñê ëіáåðàëüíîї і ðàäèêàëüíîї îïîçèöії çìóñèâ óðÿäîâèé
òàáіð ïіòè íà ïîñòóïêè. 17 æîâòíÿ 1905 ð. öàð Ìèêîëà ІІ ïіäïèñàâ ìàíі-
ôåñò, ÿêèì «äàðóâàâ» ñâîїì ïіääàíèì îñíîâíі ãðîìàäÿíñüêі ïðàâà і ñâî-
áîäè. Áóëî îãîëîøåíî ïðî ñêëèêàííÿ Äåðæàâíîї äóìè – ïðåäñòàâíèöü-
êîãî îðãàíó іìïåðії іç çàêîíîäàâ÷èìè ïîâíîâàæåííÿìè. Ðîñіÿ çäîáóëà
ìîæëèâіñòü ïåðåòâîðåííÿ íà êîíñòèòóöіéíó ìîíàðõіþ.

Маніфест «Про вдосконалення
державного порядку» 17 жовтня 1905 р.

«...На обов’язок Уряду покладаємо Ми виконання непохитної Нашої волі:
1) Дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи на засадах

дійсної недоторканності особи, свободи совісті, слова, зборів і союзів.
2) Не зупиняючи призначених виборів у Державну думу, залу чити тепер же до

участі в Думі, в міру можливості, відповідної стислості терміну, що лишився до
скликання Думи, ті класи на селення, які нині зовсім позбавлені виборчих прав,
представив ши потому подальший розвиток початку загального виборчого пра-
ва знову встановленому законодавчому порядку.

3) Установити як непорушне правило, щоб жодний закон не міг мати силу без
схвалення Державною думою і щоб виборним від народу забезпечена була
можливість справжньої участі в нагляді за законовідповідністю дій поставленої
від Нас влади».

Ðîçñòðіë äåìîíñòðàíòіâ íà Äâіðöåâіé ïëîùі
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3 Які обіцянки Микола ІІ був змушений дати народу під час революції? Чи можна вважати
маніфест 17 жовтня конституцією країни?

Ïîñòóïêàìè öàðàòó áóëè â îñíîâíîìó çàäîâîëåíі ëіáåðàëè, ùî ââàæàëè
ñâîє çàâäàííÿ âèêîíàíèì і áóëè ãîòîâі äî ñïіâðîáіòíèöòâà ç âëàäîþ ç
ìåòîþ її ïîñòóïîâîї äåìîêðàòèçàöії. Ëіáåðàëüíі êîëà îá’єäíàëèñü ó äâі
ëåãàëüíі ïîëіòè÷íі ïàðòії: «Ñîþç 17 æîâòíÿ» («îêòÿáðèñòè»), ëіäåðàìè
ÿêîãî ñòàëè âïëèâîâі ïіäïðèєìöі À. Ãó÷êîâ і Ì. Ðîäçÿíêî, òà êîíñòèòó-
öіéíî-äåìîêðàòè÷íó («êàäåòè») íà ÷îëі ç Ï. Ìіëþêîâèì.

Ïðàâі íàöіîíàëіñòè÷íі ñèëè îá’єäíàëèñü ó öåé ÷àñ ó «÷îðíîñîòåííі»
îðãàíіçàöії, íàéáіëüøèìè ç ÿêèõ áóëè «Ñîþç ðîñіéñüêîãî íàðîäó» òà
«Ñîþç Ìèõàїëà Àðõàíãåëà». Âîíè ââàæàëè, ùî ìàíіôåñò 17 æîâòíÿ
ñóïåðå÷èòü òðàäèöіÿì ðîñіéñüêîãî íàðîäó і ïіäïèñàíèé öàðåì ïіä òèñêîì
«âíóòðіøíіõ âîðîãіâ» Ðîñії. Âіäðàçó æ ïіñëÿ îïðèëþäíåííÿ ìàíіôåñòó
÷îðíîñîòåíöі îðãàíіçóâàëè â áàãàòüîõ ìіñöÿõ êðàїíè æîðñòîêі ïîãðîìè,
æåðòâàìè ÿêèõ íàé÷àñòіøå áóëè єâðåї, ïðåäñòàâíèêè ïðîãðåñèâíîї іíòå-
ëіãåíöії і ñòóäåíòñòâà.

Ìàíіôåñò 17 æîâòíÿ íå ïðèéíÿëà і ëіâà îïîçèöіÿ, ùî ïðàãíóëà íå
ìîäåðíіçóâàòè, à çíèùèòè іñíóþ÷èé ëàä. Ó ãðóäíі 1905 ð. áіëüøîâèêè
ïіäíÿëè â Ìîñêâі çáðîéíå ïîâñòàííÿ, æîðñòîêî ïðèäóøåíå öàðñüêèìè
âіéñüêàìè.

Ó 1906 ð. ðåâîëþöіÿ â Ðîñії ïіøëà íà ñïàä. Öàðñüêèé óðÿä âäàâñÿ äî
ðåïðåñіé. Ïðîòå áîðîòüáà íå ìèíóëàñÿ ìàðíî. Ó êðàїíі áóëî ñòâîðåíî
ïàðëàìåíò – Äåðæàâíó äóìó, íàäіëåíó çàêîíîäàâ÷èìè ïðàâàìè, âèíèê-
ëè ëåãàëüíі ïîëіòè÷íі ïàðòії, çàðîäæóâàëèñÿ äåìîêðàòè÷íі òðàäèöії.

Ïðîòå ïåðåíåñåííÿ ïîëіòè÷íîї áîðîòüáè â ñòіíè ïàðëàìåíòó àæ íіÿê
íå âëàøòîâóâàëî ðàäèêàëüíі ïàðòії.  Âîíè ðîçãîðíóëè ìàñîâàíèé ïîëі-
òè÷íèé òåðîð ïðîòè âëàäè. Ó 1906–1907 ðð. òåðîðèñòàìè, ïåðåâàæíî
ñîöіàëіñòàìè-ðåâîëþöіîíåðàìè («åñåðàìè»), áóëî âáèòî і ïîðàíåíî
4,5   òèñ. ïîñàäîâöіâ іìïåðії. Âèïàäêîâèìè æåðòâàìè çàìàõіâ, ñêîєíèõ
òåðîðèñòàìè, ñòàëè і íåâèííі ëþäè.

Ëіâèé òåðîð âèêëèêàâ ïîñèëåííÿ óðÿäîâèõ ðåïðåñіé. 3 ÷åðâíÿ 1907 ð.
ІІ Äåðæàâíó äóìó áóëî ðîçïóùåíî. Ïî ñóòі, öå áóâ äåðæàâíèé ïåðåâîðîò,
îñêіëüêè îäíî÷àñíî, áåç çãîäè ïàðëàìåíòó, öàð âíіñ çìіíè ó âèáîð÷ó ñèñ-
òåìó êðàїíè. Íîâèé âèáîð÷èé çàêîí çàáåçïå÷óâàâ áåçóìîâíó ïåðåâàãó
çàìîæíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ñóòòєâî îáìåæóþ÷è âèáîð÷і ïðàâà ðîáіòíè-
êіâ і ñåëÿí. Ïðîâіäíó ðîëü ó ІІІ Äåðæàâíіé äóìі âіäіãðàâàëè ôðàêöії
ìîíàðõіñòіâ, îêòÿáðèñòіâ  і êàäåòіâ.

Ïіñëÿ ïðèäóøåííÿ ðåâîëþöії ïîëіòè÷íà ðåàêöіÿ ïîøèðèëàñÿ ïî âñіé
іìïåðії. Íà âèìîãó íîâîãî ïðåì’єðà – Ï.À. Ñòîëèïіíà – ñóäè íå ñêóïè-
ëèñÿ íà ñìåðòíі âèðîêè «òåðîðèñòàì». Ó 1906–1909 ðð. öàðñüêі ñóäè
âèíåñëè ïîíàä 5 òèñ. ñìåðòíèõ âèðîêіâ, à ìîòóçêó øèáåíèöі â Ðîñії
íåäàðìà ñòàëè íàçèâàòè «ñòîëèïіíñüêîþ êðàâàòêîþ».

Ñòîëèïіíñüêі ðåôîðìè. Ðîñіÿ íàïåðåäîäíі ñâіòîâîї âіéíè. Ðîçïî-
÷àâøè ñâîþ äіÿëüíіñòü ç ïðèäóøåííÿ ðåâîëþöіéíèõ âèñòóïіâ, Ï.À. Ñòî-
ëèïіí äîáðå ðîçóìіâ, ùî ðåâîëþöіéíèé ðóõ âèêëèêàëè îá’єêòèâíі ïðè-
÷èíè, ÿêі ìîæíà óñóíóòè òіëüêè øëÿõîì ðåôîðì. Âіí ðîçðîáèâ ïëàí

6.
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ðåôîðìè óïðàâëіííÿ Ðîñіéñüêîþ іìïåðієþ íà 1910–1920 ðð., ÿêèé
ïåðåäáà÷àâ íàäàííÿ àâòîíîìії íàöіîíàëüíèì îêðàїíàì.

ßäðî ñòîëèïіíñüêèõ ðåôîðì ñòàíîâèëè àãðàðíі ïåðåòâîðåííÿ. Âіäïî-
âіäíî äî öàðñüêîãî óêàçó âіä 9 ëèñòîïàäà 1906 ð. òà ïðèéíÿòîãî ІІІ Äó -
ìîþ çàêîíó (14 ÷åðâíÿ 1910 ð.) ñåëÿíè çäîáóëè ïðàâî âèõîäèòè ç îáùè-
íè і çàêðіïëþâàòè çà ñîáîþ ñâіé íàäіë ó ïðèâàòíó âëàñíіñòü. Ó 1906–
1916 ðð. öèì ïðàâîì ñêîðèñòàëîñÿ áëèçüêî 2,5 ìëí ñåëÿíñüêèõ äâîðіâ.

Çàëåæíî âіä ìіñöåâèõ óìîâ і ïîáàæàíü ñåëÿíè ïіñëÿ âèõîäó ç îáùèíè
ìîãëè çàëèøàòèñü íà ñåëі àáî æ, îá’єäíàâøè âñі ñâîї çåìåëüíі äіëÿíêè â
îäíó – òàê çâàíèé âіäðóá, îñåëèòèñÿ ðàçîì ç ðîäèíîþ íà õóòîðі. Íà äóì-
êó Ñòîëèïіíà, íà ñåëі âàæëèâî áóëî ñòâîðèòè ÷èñëåííó âåðñòâó áàãàòèõ
ñåëÿí-ôåðìåðіâ, ÿêі ðàçîì ç ïîìіùèêàìè ñòàëè á ñîöіàëüíîþ îïîðîþ
êîíñòèòóöіéíîãî ñàìîäåðæàâñòâà. Âîäíî÷àñ óðÿä îðãàíіçîâóâàâ ïåðåñå-
ëåííÿ áåççåìåëüíèõ і ìàëîçåìåëüíèõ ñåëÿí ó ìàëîîáæèòі ðàéîíè êðàї-
íè   – Ïîâîëæÿ, Çàõіäíèé Ñèáіð і Êàçàõñòàí. Ó 1906–1908 ðð. ÷èñëî ïåðå-
ñåëåíöіâ ïåðåâèùèëî 1 ìëí îñіá. Ïðîòå, íå îáëàøòóâàâøèñü íà íîâèõ
ìіñöÿõ, ïåðåñåëåíöі ñîòíÿìè òèñÿ÷ ïîâåðòàëèñÿ íàçàä.

Çàãàëîì ñòîëèïіíñüêà àãðàðíà ïîëіòèêà íå âèïðàâäàëà ñïîäіâàíü óðÿ-
äó і íå äіñòàëà î÷іêóâàíîї ïіäòðèìêè â ñóñïіëüñòâі. Îñíîâíîї ñâîєї ìåòè   –
ìîäåðíіçàöії àãðàðíîãî óñòðîþ êðàїíè і ïîì’ÿêøåííÿ ñîöіàëüíîї íàïðóãè
íà ñåëі – ðåôîðìè Ñòîëèïіíà íå äîñÿãëè, à ñàì âіí áóâ óáèòèé ó Êèєâі â
1911 ð. òåðîðèñòîì-åñåðîì.

 Óãîðі: Ïåòðî Ñòîëèïіí і ÷ëåíè éîãî ðîäèíè; óíèçó, ëіâîðó÷: éîãî âáèâöÿ, 
Áîãðîâ; íàñëіäêè îäíîãî іç çàìàõіâ íà æèòòÿ ïðåì’єðà; ìîãèëà Ñòîëèïіíà

Ùî âàì âіäîìî ïðî æèòòÿ і äіÿëüíіñòü Ïåòðà Ñòîëèïіíà? Äіçíàéòåñÿ 
ç äîäàòêîâèõ äæåðåë îáñòàâèíè ñïðÿìîâàíîãî ïðîòè íüîãî áîìáîâîãî
çàìàõó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі. Äå áóâ óáèòèé і ïîõîâàíèé öåé äіÿ÷?
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Â îñòàííі ðîêè íàïåðåäîäíі ñâіòîâîї âіéíè Ðîñіÿ ïåðåæèâàëà åêîíî-

ìі÷íå ïіäíåñåííÿ, ùî ïîçèòèâíî ïîçíà÷èëîñÿ íà ðіâíі æèòòÿ і äîáðîáóòі
її ìåøêàíöіâ. Ïðîòå ñîöіàëüíі é íàöіîíàëüíі ïðîòèðі÷÷ÿ ó êðàїíі íå
áóëî ïîäîëàíî, à ïîëіòè÷íèé êîìïðîìіñ ìіæ ïðàâëÿ÷èìè êîëàìè іìïåðії
і îïîçèöієþ áóâ íåìîæëèâèé. Áóäü-ÿêà ÷åðãîâà åêîíîìі÷íà ÷è ïîëіòè÷íà
êðèçà ìîãëà ïðèçâåñòè äî íîâîї ðåâîëþöії.

1. Âèçíà÷òå ïðè÷èíè ñêàñóâàííÿ êðіïîñíîãî ïðàâà â Ðîñії.
2. Ïðîàíàëіçóéòå çìіñò Ìàíіôåñòó 19 ëþòîãî 1861 ð. òà ìåõàíіçì éîãî ðåàëі-

çàöії.
3. Ñõàðàêòåðèçóéòå іíøі áóðæóàçíі ðåôîðìè 60–70-õ ðîêіâ ó Ðîñії.
4. ßêі íîâі ñîöіàëüíі âåðñòâè ñôîðìóâàëèñÿ â ïîðåôîðìåíіé Ðîñії?
5. Ñõàðàêòåðèçóéòå îñíîâíі òå÷ії îïîçèöіéíîãî ðóõó â Ðîñії íàïðèêіíöі

ÕІÕ ñò. ×îìó çà ëіâî ðàäèêàëüíèì êðèëîì ÐÑÄÐÏ çàêðіïèëàñÿ íàçâà
«áіëü   øî   âè   êіâ»?

6. Âèçíà÷òå îñíîâíі íàïðÿìêè çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Ðîñіéñüêîї іìïåðії â îñòàí-
íіé òðåòèíі ÕІÕ ñò.

7. Ïðîàíàëіçóéòå çäіéñíåííÿ Ñòîëèïіíñüêîї àãðàðíîї ðåôîðìè.

1. Íà êàðòі ïðîñëіäêóéòå õіä áîéîâèõ äіé ïіä ÷àñ ðîñіéñüêî-ÿïîíñüêîї âіéíè.
Íà êîíòóðíіé êàðòі ïîçíà÷òå ìіñöÿ íàéáіëüøèõ áèòâ.

2. Çðîáіòü ó çîøèòàõ òàáëèöþ «Ðåâîëþöіÿ 1905–1907 ðð.».

Ïðè÷èíè Ó÷àñíèêè Îñíîâíі ïîäії

3. Âèêîðèñòîâóþ÷è äîäàòêîâі äæåðåëà, çðîáіòü ïîëіòè÷íèé ïîðòðåò Ï.À. Ñòî  -
ëèïіíà.

Îáãîâîðіòü ó ãðóïàõ ïèòàííÿ ñòîñîâíî ðîñіéñüêèõ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, ÿêі
ñôîðìóâàëèñÿ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ïðèõіä äî âëàäè ÿêîї ç íèõ ìіã áóòè áіëüø
ïåðñïåêòèâíèì і ïîòðіáíèì íàðîäíèì ìàñàì?

19 лютого 1861 р. – маніфест про скасування кріпосного 
права.
1904–1905 рр. – російсько-японська війна.
1905–1907 рр. – перша російська революція.
17 жовтня 1905 р. – оприлюднення маніфесту Миколи ІІ.
1906 р. – скликання I Державної думи.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ
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Àâñòðî-Óãîðùèíà – äóàë³ñòè÷íà 
ìîíàðõ³ÿ. Íîâ³ íåçàëåæí³ äåðæàâè
íà Áàëêàíàõ
ßêі íàñëіäêè ìàëà ðåâîëþöіÿ 1848–1849 ðð. â óãîðñüêіé 
іìïåðії?

Äóàëіñòè÷íà ìîíàðõіÿ. Âòðàòèâøè ïіñëÿ ïîðàçêè ó âіéíі ç Ïðóññі-
єþ ñòàíîâèùå âåëèêîї äåðæàâè, ïåðåæèâàþ÷è íîâå ïіäíåñåííÿ íàöіî-
íàëüíî-âèçâîëüíîї áîðîòüáè ïðèãíîáëåíèõ íàðîäіâ, Àâñòðіÿ çìóøåíà
áóëà ïіòè íà êîìïðîìіñ ç íàéáіëüø ðîçâèíóòîþ íàöієþ іìïåðії – óãîðöÿ-
ìè. Ó ðåçóëüòàòі óíіòàðíó äåðæàâó áóëî ïåðåòâîðåíî íà äóàëіñòè÷íó
(äâîєäèíó) ìîíàðõіþ – Àâñòðî-Óãîðùèíó, ùî ñêëàäàëàñÿ ôîðìàëüíî ç 
äâîõ íåçàëåæíèõ ÷àñòèí – Àâñòðіéñüêîї іìïåðії òà Óãîðñüêîãî êîðîëіâ-
ñòâà ïіä âëàäîþ îäíîãî ìîíàðõà. 8 ÷åðâíÿ 1867 ð. Ôðàíö Éîñèô Ãàá-
ñáóðã êîðîíóâàâñÿ ÿê óãîðñüêèé êîðîëü, çàëèøàþ÷è îäíî÷àñíî і  òèòóë
іìïåðàòîðà Àâñòðії.

Êîæíà ç äâîõ ÷àñòèí Àâñòðî-Óãîðñüêîї іìïåðії ìàëà âëàñíèé äâîïà-
ëàòíèé ïàðëàìåíò, çáåðіãàëà àäìіíіñòðàòèâíó ñàìîñòіéíіñòü, à çàãàëüíі
ïèòàííÿ âèíîñèëèñü íà çàñіäàííÿ іìïåðñüêîãî ïàðëàìåíòó. І Àâñòðіÿ, і
Óãîðùèíà ìàëè âëàñíі óðÿäè, çà âèíÿòêîì òðüîõ ñïіëüíèõ ìіíіñòåðñòâ   –
âіéñüêîâîãî, çàêîðäîííèõ ñïðàâ і ôіíàíñіâ.

Êîíñòèòóöіÿ 1867 ð. çáåðіãàëà â Àâñòðî-Óãîðùèíі íàïіâàáñîëþòèñò-
ñüêó ôîðìó ïðàâëіííÿ і ñòàíîâèé ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ âåðõíіõ ïàëàò
ïàðëàìåíòіâ (àâñòðіéñüêîãî ðåéõñðàòó і óãîðñüêîãî ñåéìó). Âèêîíóþ÷è
ôóíêöії ãîëîâè äåðæàâè, іìïåðàòîð, âîäíî÷àñ, êîíòðîëþâàâ óñþ ïîâíîòó
âèêîíàâ÷îї âëàäè і çáåðіãàâ çà ñîáîþ ïðàâî âèäàâàòè óêàçè, ùî ìàëè
ñèëó çàêîíіâ.

Óêëàäåíà â 1867 ð. ìіæ Àâñòðієþ òà Óãîðùèíîþ îñîáëèâà åêîíîìі÷íà
óãîäà âèçíà÷àëà ðîçìіð ó÷àñòі îáîõ ÷àñòèí іìïåðії ó ïîêðèòòі ñïіëüíèõ
äåðæàâíèõ âèòðàò. Âіäìîâà óãîðöіâ ïðîäîâæèòè äіþ óãîäè íà ÷åðãîâèé
äåñÿòèëіòíіé òåðìіí íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. çóìîâèëà òðèâàëó ïîëіòè÷íó
êðèçó â êðàїíі, ùî ëåäâå íå çàêіí÷èëàñÿ ðîçâàëîì іìïåðії.

Чому угорці, на вашу думку, відмовлялися продовжувати особливу економічну угоду
на наступний термін?

«Êëàïòèêîâà іìïåðіÿ». Îá’єäíàíà Àâñòðî-Óãîðùèíà áóëà îäíієþ ç 
íàéáіëüøèõ äåðæàâ Єâðîïè. Çà ðîçìіðàìè òåðèòîðії é ÷èñåëüíіñòþ íàñå-
ëåííÿ âîíà ïåðåâåðøóâàëà Âåëèêó Áðèòàíіþ, Ôðàíöіþ òà Іòàëіþ. Äî 
ñêëàäó äâîєäèíîї іìïåðії âõîäèëè òåðèòîðії Àâñòðії, Óãîðùèíè, ×åõії,
Ñëîâà÷÷èíè, Ñëîâåíії, Õîðâàòії, Áîñíії òà Ãåðöåãîâèíè, à òàêîæ ÷àñòèíà 
òåðèòîðії ñó÷àñíèõ Іòàëії, Ðóìóíії, Ïîëüùі é Óêðàїíè.

Íà âіäìіíó âіä áіëüøîñòі äåðæàâ Çàõіäíîї Єâðîïè, Àâñòðî-Óãîðùèíà 
áóëà áàãàòîíàöіîíàëüíîþ äåðæàâîþ, ÿêó ÷àñòî íàçèâàëè «êëàïòèêîâîþ
іìïåðієþ». Íà її òåðèòîðії ïðîæèâàëî ïîíàä äåñÿòîê ðіçíèõ íàöіîíàëü-

§20

1.

2.
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íîñòåé, æîäíà ç ÿêèõ íå ñòàíîâèëà é ÷âåðòі âіä çàãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі
íàñåëåííÿ. Íàéáіëüø êîìïàêòíó і âåëèêó ãðóïó ñòàíîâèëè íіìöі –
àâñòðіéöі (23,5 %). Íàñòóïíèìè çà íèìè áóëè óãîðöі (19,5 %), ÷åõè і
ñëîâàêè (16,5 %), ñåðáè і õîðâàòè (16,5 %), ïîëÿêè (10 %), óêðàїíöі (8 %),
ðóìóíè (6,5 %), ñëîâåíöі, іòàëіéöі òà іíøі. Äî íàöіîíàëüíèõ ðîçõîäæåíü
äîäàâàëèñÿ ðåëіãіéíі: àâñòðіéöі, іòàëіéöі і ïîëÿêè ñïîâіäóâàëè êàòîëèöèçì,
÷åõè – ïðîòåñòàíòèçì, õîðâàòè – êàòîëèöèçì, áîñíіéöі – ìóñóëüìàíñòâî,
à óêðàїíöі – ïðàâîñëàâ’ÿ àáî óíіàòñòâî. 

Çà òàêîї êіëüêîñòі ðіçíèõ íàöіîíàëüíîñòåé іìïåðñüêèé óðÿä ñèëîþ
ïіäòðèìóâàâ âñòàíîâëåíèé ïîðÿäîê, âñіëÿêî ïðîòèäіÿâ ïðàãíåííþ îêðå-
ìèõ íàðîäіâ äî íåçàëåæíîñòі. Äëÿ öüîãî âіí íå ãðåáóâàâ âèêîðèñòîâóâà-
òè ïîëіòèêó íàöіîíàëüíîãî ðîçáðàòó і ïіäáóðþâàííÿ îäíîãî íàðîäó ïðî-
òè іíøîãî. Â іìïåðії ïðîâîäèëîñü íàñèëüíèöüêå ïîíіìå÷åííÿ.

Ó òîé æå ÷àñ, âðàõîâóþ÷è çðîñòàííÿ âïëèâó îêðåìèõ íàöіé (÷åõіâ,
ïîëÿêіâ òîùî), ïðàâëÿ÷і êîëà іìïåðії áóëè çìóøåíі íàäàâàòè їì îáìåæå-
íå ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ó ðàéîíàõ êîìïàêòíîãî ïðîæèâàííÿ îêðåìèõ íàöі-
îíàëüíîñòåé, çîêðåìà Õîðâàòії, ×åõії і ïîëüñüêіé Ãàëè÷èíі, äіÿëè âëàñ-
íі êîíñòèòóöії, іñíóâàëè ìіñöåâі ïàðëàìåíòè é îðãàíè ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Ó öèõ ìіñöåâîñòÿõ, âіäïîâіäíî äî çàêîíó, âèêëàäàííÿ â ïî÷àòêîâèõ øêî-
ëàõ і äіëîâîäñòâî â ìіñöåâèõ îðãàíàõ âëàäè ìàëî âåñòèñÿ íàöіîíàëüíèìè
ìîâàìè, àëå çàêîí öåé ÷àñòî ïîðóøóâàâñÿ. Äî òîãî æ ìіñöåâі íàöіîíàëüíі
êîíñòèòóöії ìàëè ñêîðіøå äåêëàðàòèâíèé õàðàêòåð   – óñå âèðіøóâàëîñÿ
àâñòðіéñüêîþ òà óãîðñüêîþ àäìі  íіñòðàöієþ.

Чому місцеві національні конституції мали характер скоріше декларативний?

Ðіçíîìàíіòòÿ íàöіîíàëüíîãî é ðåëіãіéíîãî ñêëàäó, íåðіâíîïðàâíå ñòà-
íîâèùå íàöіé і íàðîäíîñòåé іìïåðії âèêëèêàëî äî æèòòÿ ðіçíі íàöіî-
íàëüíі ðóõè, іíòåðåñè ÿêèõ, îäíàê, íå çàâæäè çáіãàëèñÿ. Ñåðéîçíі ïðî-
òèðі÷÷ÿ іñíóâàëè íàâіòü ìіæ äâîìà ïàíіâíèìè íàöіÿìè – àâñòðіéöÿìè і
óãîðöÿìè. ×àñòèíà ïðàâëÿ÷èõ êіë Óãîðùèíè âèñòóïàëà çà ëіêâіäàöіþ

 Êëàïòèêîâà  
іìïåðіÿ

Ùî, íà âàøó
äóìêó, õîòіâ öèì 
ñêàçàòè àâòîð 
êàðèêàòóðè?
Ñâîþ òî÷êó çîðó 
àðãóìåíòóéòå.
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óãîäè 1867 ð., âіäîêðåìëåííÿ Óãîðùèíè âіä Àâñòðії і ïðîãîëîøåííÿ
íåçàëåæíîñòі êðàїíè. Ùå áіëüø ñêëàäíèìè áóëè âçàєìèíè ìіæ іíøèìè
íàöіîíàëüíîñòÿìè. Íàðîäè, ùî íå ìàëè ñâîєї äåðæàâíîñòі, âîðîãóâàëè ç
àâñòðіéöÿìè і óãîðöÿìè, àëå â òîé æå ÷àñ íåðіäêî ïåðåáóâàëè â íåïðèÿçíèõ
âіäíîñèíàõ îäèí ç îäíèì.
Іìïåðñüêèé óðÿä âñіëÿêî íàìàãàâñÿ ïðèäóøèòè ïðàãíåííÿ ïðè-

ãíîáëåíèõ íàðîäіâ іìïåðії äî íåçàëåæíîñòі. Âіí íåîäíîðàçîâî ðîçïóñêàâ
ìіñöåâі ïàðëàìåíòè і îðãàíè ñàìîâðÿäóâàííÿ, àëå íå ìіã îñòàòî÷íî
ïîêіí÷èòè ç âèçâîëüíèì ðóõîì. Â Àâñòðî-Óãîðùèíі ïðîäîâæóâàëè äіÿòè
÷èñëåííі ëåãàëüíі і íåëåãàëüíі íàöіîíàëіñòè÷íі îðãàíіçàöії, ùî áîðîëèñü
çà íåçàëåæíіñòü, çà ïîëіòè÷íó, àáî, ïðèíàéìíі, êóëüòóðíî-íàöіîíàëüíó
àâòîíîìіþ.

Îñîáëèâîñòі ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó Àâñòðî-Óãîðùèíè.
Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íå ñòàíîâèùå іìïåðії õàðàêòåðèçóâàëîñÿ íåðіâíî-
ìіðíіñòþ ðîçâèòêó çåìåëü, ùî âõîäèëè äî її ñêëàäó. Íàéáіëüø ðîçâè-
íóòèìè ó ïðîìèñëîâîìó âіäíîøåííі áóëè Àâñòðіÿ і ×åõіÿ. Ñàìå òóò áóëî
çîñåðåäæåíî îñíîâíі ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà, äî ÿêèõ, çîêðåìà, âіä-
íîñèëèñü і çíàìåíèòі çàâîäè «Øêîäà». Ìåòàëóðãіéíèé êîíöåðí «Øêî-
äà» áóâ îäíèì ç íàéáіëüøèõ îá’єäíàíü єâðîïåéñüêîї âіéñüêîâîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі. Çàãàëîì íà ÷àñòêó ×åõії ïðèïàäàëî 86 % âèïëàâêè ìåòàëó і 
ïîíàä 50 % âèïóñêó òåêñòèëþ â àâñòðіéñüêіé ÷àñòèíі іìïåðії. Ïðîòå â
іíøèõ ðàéîíàõ êðàїíè ïåðåâàæàëà äðіáíà і ñåðåäíÿ ïðîìèñëîâіñòü.
Óãîðùèíà, Õîðâàòіÿ, Ãàëè÷èíà і Òðàíñіëüâàíіÿ çàëèøàëèñü àãðàðíèìè 
ðàéîíàìè ç âåëèêèì ïîìіùèöüêèì ãîñïîäàðñòâîì.
Іíäóñòðіþ іìïåðії áóëî ñòâîðåíî çà çíà÷íîї ó÷àñòі іíîçåìíèõ êîìïàíіé

і áàíêіâ. Ïðîâіäíі ãàëóçі àâñòðî-óãîðñüêîї ïðîìèñëîâîñòі – ìåòàëóðãіÿ,
ìàøèíîáóäóâàííÿ, íàôòîâà, åëåêòðîòåõíі÷íà – ôіíàíñóâàëèñü íіìåöüêèì
êàïіòàëîì àáî áóëè éîãî âëàñíіñòþ. Ôðàíöóçàì íàëåæàëè çàâîäè «Øêîäà»,
÷àñòèíà çàëіçíèöü, øàõòè і ÷àâóíîëèâàðíі çàâîäè.

Ðîáіòíè÷èé êëàñ Àâñòðî-Óãîðùèíè áóâ íå÷èñëåííèì. Íàéìàíі ðîáіòíèêè
êîíöåíòðóâàëèñÿ ïåðåâàæíî ó âåëèêèõ ìіñòàõ Àâñòðії і ×åõії òà, ÷àñòêîâî,
â óãîðñüêîìó Áóäàïåøòі. Äâі òðåòèíè íàñåëåííÿ іìïåðії ïðîæèâàëî íà
ñåëі, çàéìàþ÷èñü ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì і äðіáíèìè ïðîìèñëàìè.
Â Óãîðùèíі áóëî ñèëüíèì çåìåëüíå äâîðÿíñòâî, ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî
ñëóæèëè â àðìії і äåðæàâíîìó àïàðàòі.

Ó áàãàòüîõ ïðîâіíöіÿõ іìïåðії íàöіîíàëüíèé ãíіò ïåðåïëіòàâñÿ іç ñîöі-
àëüíîþ íåðіâíіñòþ, ùî íàéáіëüø áóëî õàðàêòåðíèì äëÿ Çàõіäíîї Óêðàїíè,
Ðóìóíії і äåÿêèõ іíøèõ ÷àñòèí êðàїíè. Õîðâàòñüêі, ñåðáñüêі і ðóìóíñüêі
ñåëÿíè ÷àñòî ïðàöþâàëè íà óãîðñüêèõ, à óêðàїíñüêі ñåëÿíè – íà ïîëü-
ñüêèõ ïîìіùèêіâ. Öÿ îáñòàâèíà ùå áіëüøå óñêëàäíþâàëà íàöіîíàëüíі
âіäíîñèíè â іìïåðії і ïîñèëþâàëà íàöіîíàëüíó âîðîæíå÷ó.

Àâñòðî-Óãîðùèíà íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Êðèçà äâîєäèíîї ìîíàðõії.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Àâñòðî-Óãîðñüêà іìïåðіÿ ïåðåæèâàëà ãëèáîêó âíó-
òðіøíþ êðèçó, ïîâ’ÿçàíó ç íàðîñòàííÿì âèçâîëüíîї áîðîòüáè ïðèãíîáëå-
íèõ íàðîäіâ і çàãàëüíèì ðóõîì çà ðîçøèðåííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ і
äåìîêðàòèçàöіþ ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ. Çíà÷íèé âïëèâ íà àêòèâіçàöіþ ñóñ-
ïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî ðóõó â êðàїíі ñïðàâèëà ïåðøà ðîñіéñüêà ðåâîëþöіÿ.

3.

4.
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Ïіñëÿ ïóáëіêàöії â Ðîñії öàðñüêîãî ìàíіôåñòó 17 æîâòíÿ 1905 ð., ùî
ïðîãîëîøóâàâ äåìîêðàòè÷íі ñâîáîäè і îáіöÿâ ñêëèêàííÿ Äåðæàâíîї
äóìè, êåðіâíèöòâî àâñòðіéñüêèõ ñîöіàë-äåìîêðàòіâ çàêëèêàëî òðóäÿùèõ
äî ìàñîâèõ äіé ç âèìîãîþ ââåäåííÿ â êðàїíі çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà.
Íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà 1905 ð. ó Âіäíі і Ïðàçі ïî÷àëèñÿ ìàñîâі õâèëþâàí-
íÿ, ñòðàéêóþ÷і ðîáіòíèêè âèéøëè íà äåìîíñòðàöіþ, ìåøêàíöі ìіñò
ïî÷àëè áóäóâàòè áàðèêàäè і âñòóïàòè ó çіòêíåííÿ іç ïîëіöієþ. Óðÿä
Àâñòðії áóâ çìóøåíèé ïіòè íà ïîñòóïêè, і â ëþòîìó 1907 ð. â àâñòðіé-
ñüêіé ÷àñòèíі іìïåðії áóëî ââåäåíî çàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî äëÿ ÷îëîâіêіâ
âіêîì ç 24 ðîêіâ.
Іíàêøå ðîçãîðòàëèñÿ ïîäії â Óãîðùèíі. Çàêîíîïðîåêò ïðî ðåôîðìó

âèáîð÷îї ñèñòåìè áóëî âíåñåíî â óãîðñüêèé ñåéì ó 1908 ð., àëå âіí ïåðåä-
áà÷àâ çáåðåæåííÿ îñâіòíüîãî öåíçó äëÿ âèáîðöіâ. Ëèøå â 1910 ð. óðÿä
Óãîðùèíè ïîîáіöÿâ çàïðîâàäèòè çàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî, àëå äî ïî÷àòêó
âіéíè öþ îáіöÿíêó òàê і íå áóëî âèêîíàíî.

Âèõіä ç íàïðóæåíîãî âíóòðіøíüîãî ñòàíîâèùà ïðàâëÿ÷і êîëà êðàїíè
øóêàëè íà øëÿõó àêòèâíîї çîâíіøíüîї ïîëіòèêè. Òàê çâàíà «âіéñüêîâà
ïàðòіÿ» íà ÷îëі ç íàñòóïíèêîì ïðåñòîëó åðöãåðöîãîì Ôðàíöîì-Ôåðäè-
íàíäîì ïðàãíóëà äî ïîäàëüøîї åêñïàíñії íà Áàëêàíàõ. Ôðàíö-Ôåðäèíàíä
òà éîãî îòî÷åííÿ âèíîøóâàëè òàêîæ іäåþ ïåðåòâîðåííÿ äóàëіñòè÷íîї
ìîíàðõії íà òðèєäèíó (òðèàëіñòè÷íó), íàäàííÿ ñëîâ’ÿíàì ðіâíèõ іç íіì-
öÿìè òà óãîðöÿìè ïðàâ, ùîá çàïîáіãòè ðîçâàëó áàãàòîíàöіîíàëüíîї
äåðæàâè. Ó òðèєäèíіé äåðæàâі ñëîâ’ÿíè ìàëè çàéíÿòè ïîäіáíå óãîðöÿì
ìіñöå, òèì ñàìèì ðîçøèðèâøè íàöіîíàëüíó áàçó ðåæèìó. Ïðîòå äії
Àâñòðî-Óãîðùèíè ñåðéîçíî óñêëàäíèëè її âіäíîñèíè ç Ðîñієþ òà ñóñіäíüîþ
Ñåðáієþ, ÿêà ñàìà ïðàãíóëà îá’єäíàòè áàëêàíñüêèõ ñëîâ’ÿí ó єäèíó
äåðæàâó ïіä ñâîєþ ãåãåìîíієþ.

До чого могло привести  перетворення Австро-Угорщини на триєдину державу?

Ïðàãíó÷è çóïèíèòè íàðîñòàííÿ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó íàðî-
äіâ, ùî íàñåëÿëè Àâñòðî-Óãîðùèíó íàïåðåäîäíі ñâіòîâîї âіéíè, àâñòðіé-

 Ìóçèêè 
â àâñòðî-óãîðñüêіé
àðìії

ßêó ðîëü â àðìії
âèêîíóâàëè òàêі
ïіäðîçäіëè?
Íàâåäіòü
êîíêðåòíі
ïðèêëàäè.
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ñüêèé óðÿä âäàâñÿ äî âіäâåðòèõ ðåïðåñіé. Ó 1912 ð. áóâ ðîçïóùåíèé
ïàðëàìåíò Õîðâàòії і ïðèïèíåíî äіþ éîãî êîíñòèòóöії. ×åðåç ðіê òàêà æ
äîëÿ ñïіòêàëà і ÷åñüêèé ïàðëàìåíò, à â 1914 ð. âëàäà ðîçïóñòèëà і çàãàëü-
íîàâñòðіéñüêèé ðåéõñðàò. Ïðîòå íàöіîíàëüíі і ñîöіàëüíі ïðîòèðі÷÷ÿ â
іìïåðії ùå áіëüøå çàãîñòðèëèñü.

Óòâîðåííÿ íîâèõ íåçàëåæíèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ. Іñòîðè÷íèé
ðîçâèòîê íàðîäіâ Áàëêàíñüêîãî ïіâîñòðîâà âіäáóâàâñÿ íà òëі ñêëàäíèõ
ïðîöåñіâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç їõíіì ñïîêîíâі÷íèì ïðàãíåííÿì äî íàöіîíàëüíîї
íåçàëåæíîñòі. Áіëüøіñòü áàëêàíñüêèõ íàðîäіâ âõîäèëè äî ñêëàäó Îñìàí-
ñüêîї  і Àâñòðî-Óãîðñüêîї іìïåðіé, ïðè÷îìó ñòàíîâèùå їõ áóëî íåîäíàêî-
âèì. Ñåðáè, õîðâàòè, ÷îðíîãîðöі і ìàêåäîíöі, ïåðåáóâàþ÷è ïіä âëàäîþ
òóðåöüêèõ ñóëòàíіâ, âіä÷óëè íà ñîáі òÿãàð ñõіäíîї äåñïîòії. Õîðâàòè і 
ñëîâåíöі, ÿê ïіääàíі Àâñòðî-Óãîðùèíè, ïåðåáóâàëè ó êðàùèõ óìîâàõ
äëÿ ðîçâèòêó – їì íàäàâàëàñü êóëüòóðíî-íàöіîíàëüíà і ðåëіãіéíà àâòî-
íîìіÿ.

Íîâîìó ïіäíåñåííþ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó íà Áàëêàíàõ
ñïðèÿëè ïîâñòàííÿ ïðîòè òóðåöüêîãî ïàíóâàííÿ â Áîñíії і Ãåðöåãîâè-
íі (1875 –1876) òà ðîñіéñüêî-òóðåöüêà âіéíà 1877–1878 ðð. Ïåðåìîæíà 
äëÿ Ðîñії âіéíà çàâåðøèëàñÿ ïіäïèñàííÿì Ñàí-Ñòåôàíñüêîãî ìèðíîãî 
äîãîâîðó, çà ÿêèì Òóðå÷÷èíà âèçíàâàëà íåçàëåæíіñòü Ðóìóíії, Ñåðáії,
×îðíîãîðії і Áîëãàðії, à Áîñíіÿ і Ãåðöåãîâèíà äіñòàâàëè ïîëіòè÷íó àâòî  -
íîìіþ.

Ïðîòå ñïðèÿòëèâі äëÿ Ðîñії óìîâè ìèðó ëåäâå íå ïðèçâåëè äî її âіé-
ñüêîâîãî çіòêíåííÿ ç Àíãëієþ і Àâñòðî-Óãîðùèíîþ, íåâäîâîëåíèìè ïîñè-
ëåííÿì ðîñіéñüêèõ ïîçèöіé íà Áàëêàíàõ. Äî òîãî æ Àíãëіÿ íåáåçïіä-
ñòàâíî ââàæàëà, ùî Ðîñіÿ âèêîðèñòàє çâіëüíåíó âіä òóðåöüêîãî ïàíóâàí-
íÿ Áîëãàðіþ äëÿ ïðîíèêíåííÿ ó ðàéîí Ñõіäíîãî Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ. Òîìó
і çàæàäàëà ïåðåãëÿäó óêëàäåíîãî äîãîâîðó. Íà Áåðëіíñüêîìó êîíãðåñі â
÷åðâíі 1878 ð. âіéñüêîâі çäîáóòêè Ðîñії áóëî ñóòòєâî îáìåæåíî, ÿê і êîð-
äîíè óòâîðåíèõ ïіñëÿ âіéíè íîâèõ íåçàëåæíèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ.
Áîëãàðіÿ ñòàëà ëèøå àâòîíîìíèì êíÿçіâñòâîì ó ñêëàäі Òóðå÷÷èíè, à її
ïіâäåííà ÷àñòèíà, òàê çâàíà Ñõіäíà Ðóìåëіÿ, çàëèøèëàñÿ òóðåöüêîþ

5.

Ïðåäñòàâíèêіâ 
ÿêîãî ç íàðîäіâ,
ùî âõîäèëè
äî ñêëàäó
Àâñòðî-Óãîðùèíè, 
çîáðàæåíî
íà ìàëþíêó?
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ïðîâіíöієþ. Áîñíіÿ і Ãåðöåãîâèíà áóëè ïåðåäàíі íà ïðàâàõ áåçñòðîêîâîї
îêóïàöії Àâñòðî-Óãîðùèíі. Ïðîòå çäîáóòó â õîäі âіéíè ïîâíó íåçàëåæ-
íіñòü âіä Òóðå÷÷èíè Ñåðáії òà Ðóìóíії áóëî âèçíàíî і þðèäè÷íî
ïіäòâåðäæåíî.

Порівняйте умови Сан-Стефанського мирного договору та рішення Берлінського
конгресу. Чому  військові здобутки Росії було суттєво обмежено?

Äåðæàâíèé ëàä àâòîíîìíîãî Áîëãàðñüêîãî êíÿçіâñòâà áóëî âèçíà÷åíî
â Òèðíîâñüêіé êîíñòèòóöії 1879 ð. Çà ôîðìîþ ïðàâëіííÿ êðàїíà ñòàëà
êîíñòèòóöіéíîþ ìîíàðõієþ, à êíÿçåì Áîëãàðії ïàðëàìåíò êðàїíè – Âåëè-
êі íàðîäíі çáîðè – ó 1887 ð. îáðàâ íіìåöüêîãî ïðèíöà Ôåðäèíàíäà
Êîáóðãà. Ó 1908 ð., êîðèñòóþ÷èñü ïîñëàáëåííÿì Òóðå÷÷èíè ïіñëÿ ïî÷àò-
êó â íіé ðåâîëþöії, Áîëãàðіÿ ïðîãîëîñèëà ïîâíó äåðæàâíó íåçàëåæíіñòü,
à êíÿçü Ôåðäèíàíä ïðèéíÿâ òèòóë öàðÿ.

Òðèâàëèé ÷àñ Äóíàéñüêі êíÿçіâñòâà –
Ìîëäîâà і Âîëîùèíà ïåðåáóâàëè ïіä âëà-
äîþ Îñìàíñüêîї іìïåðії, õî÷à і ìàëè ïåâíó
àâòîíîìіþ. Ó  1862   ð. êíÿçіâñòâà áóëî
îá’єäíàíî â єäèíó äåðæàâó – Ðóìóíіþ
(Ðóìóíñüêå êíÿçіâñòâî), ÿêà ïіñëÿ ïî÷àò-
êó ðîñіéñüêî-òóðåöüêîї âіéíè ó òðàâíі
1877   ð. ïðîãîëîñèëà ñâîþ íåçàëåæíіñòü.
Ó   1881 ð. ðóìóíñüêèé êíÿçü Êàðîëü
(Êàðë) Ãîãåíöîëëåðí ïðèéíÿâ êîðîëіâ-
ñüêèé òèòóë. Ó çîâíіøíіé ïîëіòèöі Ðóìó-
íіÿ ñïî÷àòêó îðієíòóâàëàñü íà Íіìå÷÷èíó
і Àâñòðî-Óãîðùèíó. Ïðîòå íà ïî÷àòêó
ÕÕ   ñò. âîíà çáëèæóєòüñÿ ç Àíãëієþ і
Ôðàíöієþ, íà áîöі ÿêèõ і âñòóïèëà ó ñâі-
òîâó âіéíó.

Ó 1882 ð. êîðîëіâñòâîì áóëà ïðîãîëî-
øåíà і ïðàâîñëàâíà Ñåðáіÿ. Ïіñëÿ çäîáóòòÿ
äåðæàâíîї íåçàëåæíîñòі ó êðàїíі òî÷èëàñÿ
ãîñòðà áîðîòüáà ìіæ äâîìà ïîëіòè÷íèìè

óãðóïîâàííÿìè, îäíå ç ÿêèõ îðієíòóâàëîñü íà Àâñòðî-Óãîðùèíó, à äðóãå –
íà Ðîñіþ. Ó 1903 ð. â Ñåðáії âіäáóâñÿ äåðæàâíèé ïåðåâîðîò, óíàñëіäîê
äî âëàäè ïðèéøîâ ïðîðîñіéñüêè íàëàøòîâàíèé êîðîëü Ïåòðî Êàðàãåîð-
ãієâè÷. Âіä öüîãî ÷àñó ïîëіòèêà Ñåðáії áóëà ïîâíіñòþ ïðèâ’ÿçàíà äî
çîâíіøíüîïîëіòè÷íèõ іíòåðåñіâ Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Ïîäіáíîї æ îðієíòàöії
ó çîâíіøíіé ïîëіòèöі äîòðèìóâàëàñü і ×îðíîãîðіÿ, ïðîãîëîøåíà êîðîëіâ-
ñòâîì ó 1910   ð.

Òðàãі÷íà äîëÿ ñïіòêàëà íàðîäè Áîñíії і Ãåðöåãîâèíè, ÷èї çåìëі ó
1878 ð. áóëè îêóïîâàíі Àâñòðî-Óãîðùèíîþ. Ó 1908 ð., âèêîðèñòàâøè
ñïðèÿòëèâó äëÿ ñåáå ìіæíàðîäíó ñèòóàöіþ, іìïåðіÿ Ãàáñáóðãіâ ïîâíіñòþ
àíåêñóâàëà (íàñèëüíî ïðèєäíàëà) öі ïðîâіíöії, âêëþ÷èëà їõ äî ñêëàäó
ñâîєї òåðèòîðії.

Êàðë Ãîãåíöîëëåðí
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Ñòàâøè íà øëÿõ íåçàëåæíîñòі, áàëêàíñüêі êðàїíè íå ïîçáàâèëèñü
òðàäèöіéíèõ ñîöіàëüíèõ, åòíі÷íèõ і ðåëіãіéíèõ ïðîáëåì. Äî òîãî æ Áàë-
êàíñüêèé ïіâîñòðіâ ñòàâ àðåíîþ  ãîñòðîãî ïðîòèñòîÿííÿ, áîðîòüáè çà
âïëèâ ìіæ âåëèêèìè єâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè. Ñó÷àñíèêè íàçèâàëè
Áàëêàíè «ïîðîõîâîþ áî÷êîþ» Єâðîïè.

1. Ðîçêàæіòü ïðî îñîáëèâîñòі ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè Àâñòðî-Óãîðùèíè. Ùî îçíà-
÷àє ïîíÿòòÿ «äóàëіñòè÷íà ìîíàðõіÿ»?

2. Ùî âèçíà÷àëà îêðåìà åêîíîìі÷íà óãîäà, óêëàäåíà ìіæ äâîìà ÷àñòèíàìè
Àâñòðî-Óãîðñüêîї іìïåðії ó 1867 ð.? 

3. Ùî çìóøóâàëî àâñòðіéñüêèé óðÿä íàäàâàòè îáìåæåíі ñàìîâðÿäíі ïðàâà
îêðåìèì íàöіîíàëüíîñòÿì, ùî âõîäèëè äî ñêëàäó іìïåðії?

4. ßêó ïîëіòèêó іìïåðñüêà âëàäà ïðîâîäèëà ùîäî ïðèãíîáëåíèõ íàðîäіâ?
5. Ñõàðàêòåðèçóéòå îñîáëèâîñòі ãîñïîäàðñüêîãî ðîçâèòêó äâîєäèíîї äåðæàâè

íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ßêі âіäìіííîñòі ìàëà åêîíîìіêà àâñòðіéñüêîї é óãîðñüêîї
÷àñòèí іìïåðії?

6. Ðîçêàæіòü ïðî ïîëіòè÷íó êðèçó â Àâñòðî-Óãîðùèíі íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ùî
çìóøóâàëî іìïåðñüêèé óðÿä øóêàòè âèõіä ç íåї íà øëÿõó àêòèâіçàöії
çîâíіøíüîї çàãàðáíèöüêîї ïîëіòèêè?

1. Ó çîøèòàõ çðîáіòü ñõåìó äåðæàâíîãî óñòðîþ Àâñòðî-Óãîðùèíè.
2. Çàïîâíіòü ó çîøèòі òàáëèöþ «Êëàïòèêîâà іìïåðіÿ»:

Íàðîäè ×àñòêà êîæíîãî
íàðîäó 

â çàãàëüíіé 
êіëüêîñòі 
íàñåëåííÿ

Ðåëіãіÿ Åêîíîìі÷íèé 
ðîçâèòîê

Ìіñöåâі
îðãàíè
âëàäè

3. Âèêîðèñòîâóþ÷è êàðòó, âèçíà÷òå ìіñöå ðîçòàøóâàííÿ і òåðèòîðіàëüíі ìåæі
áàëêàíñüêèõ êðàїí. 

1. Óêðàїíñüêèé íàðîä íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. áóâ ðîçäіëåíèé ìіæ äâîìà іìïåðіÿ-
ìè   – Ðîñіéñüêîþ òà Àâñòðî-Óãîðñüêîþ. Ïîðіâíÿéòå öі äâі äåðæàâè, ùî â
íèõ áóëî ñïіëüíîãî, à ùî – âіäìіííîãî.

2. Îáãîâîðіòü ó ãðóïі ïèòàííÿ: ÷è ìîæå óêðàїíñüêèé íàðîä ââàæàòè êóëüòóð-
íó ñïàäùèíó Àâñòðî-Óãîðùèíè ñâîєþ?

1967 р. – утворення Австро-Угорської імперії.
1907 р. – запровадження в Австрії загального виборчого
права.
1908 р. – анексія Австро-Угорщиною Боснії і Герцеговини.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ
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ßïîí³ÿ â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñò.
ßêі àñîöіàöії ó âàñ âèêëèêàє ñëîâî «ßïîíіÿ»? Ùî âè çíà-
єòå ïðî іñòîðіþ öієї êðàїíè ç êóðñіâ âñåñâіòíüîї іñòîðії 
7–8-õ êëàñіâ?

«Äîáà Ìåéäçі» â ßïîíії. Ïðîòÿãîì äåêіëüêîõ ñòîëіòü ßïîíіÿ áóëà
«çàêðèòîþ» êðàїíîþ. Öå îçíà÷àëî, ùî ÿïîíñüêèé íàðîä ïðàêòè÷íî íå
ìàâ êîíòàêòіâ ç іíîçåìöÿìè, çà âèíÿòêîì âіäâіäàííÿ ãîëëàíäöÿìè ïîð-
òó Íàãàñàêі îäèí ðàç íà ðіê. Іçîëÿöіÿ êîíñåðâóâàëà ôåîäàëüíі âіäíîñèíè
â ÿïîíñüêîìó ñóñïіëüñòâі і çàâàæàëà ðîçâèòêó êàïіòàëіçìó. Ó êðàїíі
ïàíóâàâ ðåæèì, âñòàíîâëåíèé ðîäîì Òîêóãàâà, ÿêèé îáìå æèâ äî ìіíі-
ìóìó ðîëü іìïåðàòîðà.

Íåçâàæàþ÷è íà çàáîðîíó, â ßïîíії âñå-òàêè ñêëàäàëèñÿ ïàðîñòêè
ðèíêîâèõ âіäíîñèí. Ïåðøіñòü â åêîíîìі÷íîìó ðîçâèòêó ìàëè ïіâäåííî-
çàõіäíі êíÿçіâñòâà. Êíÿçі ïðèáåðåæíèõ ðàéîíіâ ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè
êîíòðàáàíäíі çâ’ÿçêè ç  єâðîïåéñüêèìè òîðãîâöÿìè. Çðîñòàëà êіëüêіñòü
ÿïîíöіâ, ÿêі çíàëè ãîëëàíäñüêó ìîâó òà öіêàâèëèñü єâðîïåéñüêîþ êóëü-
òóðîþ. Çãîäîì ÿïîíñüêà âëàäà çâåðíóëàñÿ äî ãîëëàíäöіâ ç ïðîõàííÿì
íàäàòè ìîäåëі ìàøèí, çðàçêè êíèæîê òà ãàçåò, ïîіíôîðìóâàòè ïðî íîâіò-
íі äîñÿãíåííÿ íàóêè і òåõíіêè.

Ïðîâіäíі єâðîïåéñüêі äåðæàâè, ÿêі â ñåðåäèíі ÕІÕ ñò. âæå ïðîâîäèëè
àêòèâíó êîëîíіàëüíó ïîëіòèêó, îñîáëèâî Âåëèêà Áðèòàíіÿ, öіêàâèëèñÿ
ßïîíієþ. Ïðîòå áіëüø ïðèâàáëèâèìè äëÿ íèõ áóëè êðàїíè ç ÷èñëåííèì
íàñåëåííÿì, ìіñòêèì âíóòðіøíіì ðèíêîì, áàãàòèìè ïðèðîäíèìè ðåñóð-
ñàìè, òàêі ÿê Іíäіÿ òà Êèòàé. Ðîçòàøîâàíà íà áàãàòüîõ îñòðîâàõ, áіäíà
íà ñèðîâèíó, ç ïîðіâíÿíî íå÷èñëåííèì íàñåëåííÿì, ßïîíіÿ íå áóëà
«ëàñèì øìàòêîì» äëÿ єâðîïåéöіâ. Êîëîíіàëüíі øëÿõè ïðîõîäèëè ïîâç
íåї.

Ãîëîâíó ðîëü ó «âіäêðèòòі» êðàїíè âіäіãðàëè Ñïîëó÷åíі Øòàòè.
Ó   1845 ð. àìåðèêàíñüêèé Êîíãðåñ óïîâíîâàæèâ ïðåçèäåíòà âñòàíîâèòè
òîðãîâåëüíó ñïіâïðàöþ ç ßïîíієþ. Îäíàê ñïðîáà âñòàíîâëåííÿ äèïëî-
ìàòè÷íèõ âіäíîñèí çàâåðøèëàñÿ ïðîâàëîì. Òîäі â ëèïíі 1853 ð. àìåðè-
êàíñüêèé óðÿä íàïðàâèâ äî ÿïîíñüêîãî óçáåðåææÿ âіéñüêîâó åñêàäðó
êîìîäîðà Ïåððі, ÿêèé âðó÷èâ îôіöіéíîãî ëèñòà âіä ïðåçèäåíòà ÑØÀ ç
âèìîãîþ âіäêðèòè êðàїíó äëÿ òîðãіâëі. Çà âіäïîâіääþ àìåðèêàíöі îáі-
öÿëè ïîâåðíóòèñÿ íàâåñíі íàñòóïíîãî ðîêó.

Ïðèáóòòÿ àìåðèêàíöіâ âêðàé çëÿêàëî ÿïîíñüêèõ ïîñàäîâöіâ, ÿêі
çâåðíóëèñÿ çà ïîðàäîþ äî êíÿçіâ òà іìïåðàòîðñüêîãî äâîðó. Àìåðèêàíöі
ïîâåðíóëèñÿ çà âіäïîâіääþ â ñóïðîâîäі 9 âіéñüêîâèõ êîðàáëіâ. Öüîãî
ðàçó ÑØÀ âіäêðèòî ïîãðîæóâàëè âіéíîþ. Óðÿä ñåãóíà áóâ âèìóøåíèé
ïіäïèñàòè ïåðøèé ÿïîíñüêî-àìåðèêàíñüêèé äîãîâіð, çà ÿêèì ßïîíіÿ
âіäêðèâàëà ïîðòè Ñіìîäà òà Õîêàäàòå і äîçâîëÿëà ñòâîðåííÿ àìåðèêàí-
ñüêîãî êîíñóëüñòâà. Íåçàáàðîì àíàëîãі÷íі äîãîâîðè áóëè ïіäïèñàíі ç
Âåëèêîþ Áðèòàíієþ, Ôðàíöієþ òà Ãîëëàíäієþ.

§21

1.
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Ó íàñòóïíі ðîêè òèñê âåëèêèõ äåðæàâ íà ßïîíіþ ïîñèëèâñÿ, ùî ïðèçâåëî
äî âòðàòè ïðîâіäíèõ ïîçèöіé ñåãóíîì òà éîãî ïðèáі÷íèêàìè і çðîñòàííÿ
ìàñîâîãî íåâäîâîëåííÿ  íàñåëåííÿ êðàїíè. Öèì ñêîðèñòàëèñÿ íàéáіëüø
ðîçâèíåíі ïіâäåííî-çàõіäíі êíÿçіâñòâà, ÿêі çàÿâèëè ïðî íåîáõіäíіñòü
ïîâåðíåííÿ âëàäè іìïåðàòîðà.

Як вплинуло «відкриття» Японії на внутрішньополітичну ситуацію в країні?

Ó 1863 ð. ñåãóí áóâ çìóøåíèé çóñòðіòèñÿ ç іìïåðàòîðîì ó Êіîòî і
ïîãîäè òèñÿ ñàíêöіîíóâàòè éîãî óêàç «ïðî âèãíàííÿ âàðâàðіâ», òîáòî
єâðîïåéöіâ. Ïðîòå óðÿä ñåãóíà íå áàæàâ ðîçãîðòàòè áîðîòüáó ïðîòè іíî-
çåìöіâ, ÿêі äåäàëі ÷àñòіøå ó âіäíîñèíàõ ç ßïîíієþ çàñòîñîâóâàëè âіé-
ñüêîâó ñèëó. Âáà÷àþ÷è â ñåãóíñüêîìó óðÿäі ñâîãî ñîþçíèêà, àíãëіéöі
òà ôðàíöóçè íàäàâàëè éîìó ôіíàíñîâó äîïîìîãó, ïîñòà÷àëè çáðîþ òà
íàïðàâëÿëè îôіöåðіâ äëÿ ïіäãîòîâêè ÿïîíñüêèõ âіéñüê. Öå äîçâîëèëî
ñåãóíó ðîçïî÷àòè âîєííі äії â 1862–1864 ðð. ç îïîçèöіéíèì öåíòðîì   –
êíÿçіâñòâîì Òåñþ – òà îäåðæàòè ïåðåìî-
ãó. Ïðîòå öå áóëà êîðîòêî÷àñíà ïåðåìîãà.
Íàðîäíå íåâäîâîëåí íÿ çðîñòàëî, і ïåðåäîâі
êíÿçіâñòâà î÷îëèëè àíòèñåãóíñüêèé ðóõ.

Ó 1867 ð. íà іìïåðàòîðñüêèé ïðåñòîë
âñòóïèâ ï’ÿòíàäöÿòèðі÷íèé Ìóöóõіòî, âіä
іìåíі ÿêîãî ôàêòè÷íî äіÿëè îïîçèöіéíі
êíÿçіâñòâà. Ó êіíöі ðîêó ïðåäñòàâíèêè îïî-
çèöії âðó÷èëè ñåãóíó ìåìîðàíäóì ç âèìî-
ãîþ ïîâåðíóòè іìïåðàòîðó âëàäó, íåçàêîí-
íî çàõîïëåíó ðîäîì Òîêóãàâà. Âðàõîâóþ÷è
ñïіââіäíîøåííÿ ñèë, ñåãóí áóâ çìóøåíèé
ïðèéíÿòè öþ âèìîãó, àëå ñòàâ ãîòóâàòè-
ñÿ äî çáðîéíîї áîðîòüáè, ÿêà ðîçïî÷àëàñÿ
íåâäîâçі.

Îäíàê óæå â ñі÷íі 1868 ð. âіéñüêà ñåãóíà
áóëè ðîçáèòі ïîáëèçó Êіîòî. Ó ëþòîìó êàïі-
òóëþâàëà ñåãóíñüêà ñòîëèöÿ Åäî. Áîðîòüáà
òðèâàëà ùå äåêіëüêà ìіñÿöіâ, ïіñëÿ ÷îãî
Ñåãóíàò îñòàòî÷íî ïðèïèíèâ ñâîє іñíóâàííÿ.
Àíòèñåãóíñüêà êîàëіöіÿ ïåðåìîãëà çàâäÿêè
ïіäòðèìöі ñåëÿí òà ðåìіñíèêіâ.

Ðåôîðìè «Ìåéäçі». Ïåðіîä ïåðåáóâàííÿ ïðè âëàäі іìïåðàòîðà Ìóöó-
õіòî áóëî íàçâàíî «Ìåéäçі» – «îñâі÷åíå ïðàâëіííÿ». Ïî÷èíàþ÷è ç
60-õ   ðîêіâ ÕІÕ ñò. ó êðàїíі ïðîâîäèòüñÿ íèçêà ðåôîðì. Íàñàìïåðåä áóëî
ëіêâіäîâàíî ïîäіë êðàїíè íà îêðåìі êíÿ çіâñòâà. Ó 1871 ð. áóëî âèäàíî 
óêàç ïðî íîâèé àäìіíіñòðàòèâíî-òåðè òîðіàëüíèé óñòðіé: ñêàñîâóâàâñÿ
ïîäіë íà êíÿçіâñòâà, òåðèòîðіÿ ßïîíії ïîäіëÿëàñÿ íà ïðåôåêòóðè.

Ñàìóðàéñüêå îïîë÷åííÿ ïåðåòâîðþâàëîñÿ íà ðåãóëÿðíó àðìіþ.
Ó   1872  ð. áóëî âèäàíî äåêðåò ïðî ñòâîðåííÿ çáðîéíèõ ñèë íà îñíîâі
çàãàëüíîї âіéñüêîâîї ïîâèííîñòі. Òàêîæ áóëî âèäàíî çàêîí ïðî ñêàñó-

2.

 Ìóöóõіòî 
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âàííÿ ñòàíîâèõ ïðèâіëåїâ і ôîðìàëüíå çðіâ-
íÿííÿ â ïðàâàõ óñіõ ãðîìàäÿí. Ïіçíіøå áóëî
ëіêâіäîâàíî âíóòðіøíі ìèòà, ïðîãîëîøåíî
ñâîáîäó òîðãіâëі, ïåðåñóâàííÿ і ïåðåâåçåííÿ
òîâàðіâ. 

Ïåðåãëÿäàëèñÿ ñòàðі çàêîíè, ââîäèëèñÿ
íîâі, єäèíі äëÿ âñієї äåðæàâè і âñіõ ãðóï
íàñåëåííÿ. Ó íàñòóïíі ðîêè áóëî ïðîâåäåíî
ñóäîâó ðåôîðìó: ñòâîðþâàëèñÿ ñóäè єâðî-
ïåéñüêîãî òèïó.

Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ
ðîçâèòêó òîðãіâëі é ïðîìèñëîâîñòі áóëà ïðî-
âåäåíà ãðîøîâà ðåôîðìà, ââîäèëàñÿ єäèíà
ãðîøîâà îäèíèöÿ – єíà. Îñêіëüêè äîâãèé
÷àñ ïîëіòè÷íèì öåíòðîì ßïîíії áóëî ìіñòî
Åäî (ñòîëèöÿ ñåãóíà Òîêóãàâà), ñþäè áóëè
ïåðåâåäåíі ç Êіîòî іìïåðàòîðñüêèé äâіð òà
óðÿä. Ìіñòî îòðèìàëî íàçâó Òîêіî.

Áóëà òàêîæ çäіéñíåíà ðåôîðìà îñâіòè. 
Ñòâîðþâàëèñÿ íîâі ñåðåäíі øêîëè, âіäêðèâ-
ñÿ Òîêіéñüêèé óíіâåðñèòåò. Óðÿä çàîõî÷óâàâ
âіäïðàâêó ÿïîíöіâ çà êîðäîí äëÿ îòðèìàííÿ
îñâіòè.

Ó 1872–1873 ðð. ïðîâåäåíî àãðàðíó 
ðåôîðìó. Ñêàñîâóâàëàñÿ âëàñíіñòü êíÿçіâ і
ôåîäàëіâ íà çåìëþ, îôіöіéíî äîçâîëÿëàñÿ
êóïіâëÿ-ïðîäàæ çåìëі. Âëàñíіñòü íà çåìëþ
áóëà âèçíàíà çà òèìè, õòî ôàêòè÷íî íåþ
ðîçïîðÿäæàâñÿ. Öå óçàêîíèëî ïðàâà «íî-
âèõ» ïîìіùèêіâ і çàìîæíèõ ñåëÿí. Ó ðåçóëü-
òàòі ðåôîðìè òðåòÿ ÷àñòèíà îáðîáëþâàíîї
çåìëі â ßïîíії áóëà âèëó÷åíà іç âëàñíîñòі
ñåëÿíñüêèõ ãðîìàä. Àãðàðíà ðåôîðìà ïî-
êëàëà ïî÷àòîê ðîçâèòêó êàïіòàëіñòè÷íèõ
âіäíîñèí â ÿïîíñüêîìó ñåëі, íå ëіêâіäóâàâ-
øè ïðè öüîìó ïîìіùèöüêîãî çåìëåâîëî-
äіííÿ.

Порівняйте процеси реформування суспільно-економічного життя в Японії та Росії,
які відбувалися практично в один і той же період.

Êðіì ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ðåôîðì, â ßïîíії áóëè ïðîâåäåíі é ïîëі-
òè÷íі çìіíè. Ó 1889 ð. ïðèéíÿòî êîíñòèòóöіþ, ÿêà çàëèøàëàñÿ ÷èííîþ
äî 1946 ð. і áóëà îäíієþ ç íàéêîíñåðâàòèâíіøèõ. Çðàçêîì äëÿ íåї ñëóãó-
âàëà êîíñòèòóöіÿ Ïðóññії, ïðèéíÿòà ùå äî îá’єäíàííÿ Íіìå÷÷èíè. Îñîáà
іìïåðàòîðà áóëà ñâÿùåííîþ òà íåäîòîðêàííîþ. Çà íèì çàêðіïëþâàëèñÿ
ïðàâà îãîëîøåííÿ âіéíè і ìèðó, ïðèçíà÷åííÿ і çâіëüíåííÿ âñіõ öèâіëüíèõ

Ñàìóðàé. Ôîòîãðàôіÿ.
1877 ð.

Âіéñüêîâі ïåðіîäó
Ñåãóíàòó. Êîëüîðîâà
êñèëîãðàôіÿ. ÕІÕ ñò.
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òà âіéñüêîâèõ  ïîñàäîâöіâ, ñêëèêàííÿ і ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó. Іìïåðàòîð
áóâ âåðõîâíèì ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì çáðîéíèõ ñèë ßïîíії.

Êîíñòèòóöіÿ çàêîíîäàâ÷î çàêðіïëþâàëà іñíóâàííÿ ïàðëàìåíòó, ùî
ñêëàäàâñÿ ç äâîõ ïàëàò – ïàëàòè ïåðіâ òà ïàëàòè ïðåäñòàâíèêіâ. Áіëü-
øіñòü ïàëàòè ïåðіâ ñêëàäàëè ÷ëåíè іìïåðàòîðñüêîї äèíàñòії, âèùà òèòó-
ëîâàíà çíàòü òà îñîáè, ïðèçíà÷åíі іìïåðàòîðîì. ×àñòèíà ïàëàòè ïåðіâ
îáèðàëàñÿ òåðìіíîì íà ñіì ðîêіâ íàéçàìîæíіøèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòêіâ.

Ïàëàòà ïðåäñòàâíèêіâ îáèðàëàñÿ êîæíі ÷îòèðè ðîêè. Âèáîð÷èì ïðà-
âîì êîðèñòóâàëèñÿ ÷îëîâіêè âіêîì âіä 25 ðîêіâ, ùî ïðîæèâàëè ó ñâîєìó
âèáîð÷îìó îêðóçі íå ìåíøå 1,5 ðîêó і ñïëà÷óâàëè âèñîêèé ïîäàòîê
(òàêèõ ó êðàїíі áóëà íåçíà÷íà ÷àñòèíà). Ïàðëàìåíò ìàâ çàêîíîäàâ÷і ïðà-
âà і çàòâåðäæóâàâ áþäæåò. Ïðîòå êàáіíåò ìіíіñòðіâ çâіòóâàâñÿ íå ïåðåä
ïàðëàìåíòîì, à ïåðåä іìïåðàòîðîì. 

Конституція Японії 
11 лютого 1889 р.

Японія управляється постійною на вічні часи імператорською династією.
Особа імператора священна і недоторканна.
Імператор – голова держави, він володіє верховною владою і здійснює її від-

повідно до статей цієї конституції.
Імператор здійснює законодавчу владу в згоді з імперським парламентом.
Імператор може у випадку нагальної необхідності підтримати громадську

безпеку або усунути громадське бідування, у проміжках між сесіями парламен-
ту видавати імператорські укази, що мають чинність законів. Ці імператорські
укази мають бути подані до імперського парламенту в найближчу сесію і, якщо
імперський парламент їх не схвалить, мають бути оголошені урядом недійсни-
ми на майбутнє.

Імператор видає або наказує видати укази, необхідні для виконання законів,
підтримки громадської безпеки та порядку і сприяння добробуту підданих. Такі
укази ні в якому випадку не повинні вносити змін до чинних законів.

Імператор встановлює організацію різних галузей державного управління,
призначає і звільняє всіх цивільних і військових посадових осіб і визначає їх
жалування, якщо в цій конституції або в інших законах не передбачено особли-
вих винятків.

Чому Японія взяла за зразок саме конституцію Пруссії? Що схожого було в цих двох
країнах?

Âåëèêó ðîëü â óïðàâëіííі äåðæàâîþ âіäіãðàâàëà òàєìíà ðàäà – êîí-
ñóëüòàòèâíèé îðãàí ïðè іìïåðàòîðîâі, äî ÿêîãî âõîäèëè âèùі ïîñàäîâі
îñîáè. Æîäíå ç âàæëèâèõ ðіøåíü íå ïðèéìàëîñÿ áåç ñàíêöії ðàäè.

Êîíñòèòóöіÿ 1889 ð. áóëà íîâèì êðîêîì íà øëÿõó ïåðåòâîðåííÿ ÿïîí-
ñüêîї ìîíàðõії ç íàïіâôåîäàëüíîї â áóðæóàçíó.

Åêîíîìі÷íå çðîñòàííÿ êðàїíè. Çàâäÿêè åêîíîìі÷íèì ðåôîðìàì òåì-
ïè ðîçâèòêó êðàїíè â îñòàííіé òðåòèíі ÕІÕ ñò. çíà÷íî çðîñëè. Çáіëüøè-
ëèñÿ òîâàðíіñòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, ïîñіâíі ïëîùі,
åêñïîðò øîâêó òà ÷àþ.

3.
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3
Ó 70–80-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. ðîçãîðíóëîñü

іíòåíñèâíå ïðîìèñëîâå áóäіâíèöòâî.
Íàïðèêëàä, ó 1868–1877 ðð. áóëî ñòâîðåíî
489 íîâèõ ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ, à â
1878–1885 ðð. – 800.

Ïðîòå êàïіòàë äëÿ ñòâîðåííÿ ôàáðè÷-
íî-çàâîäñüêèõ ïіäïðèєìñòâ ìàëè ëèøå
áàãàòі êóïåöüêі ðîäèíè, ùî âèíèêëè ùå
ó ôåîäàëüíó åïîõó і ìàëè òіñíі çâ’ÿçêè іç
âëàäîþ. Їõ íàçèâàëè äçàéáàöó. Íàéáіëü-
øèìè ñåðåä íèõ áóëè Ìіöóї, Ìіòñóáіñі,
Ôóðóêàâà, ßñóäà.

Íà ïî÷àòêó äçàéáàöó âîëіëè çàéìà-
òèñÿ êðåäèòíîþ òà òîðãîâåëüíî-ëèõâàð-
ñüêîþ äіÿëüíіñòþ, ùî ïðèíîñèëà íàé-
áіëüøі ïðèáóòêè. Çà öèõ óìîâ âàæëèâó
ðîëü â іíäóñòðіàëіçàöії ßïîíії âіäіãðàëà
äåðæàâà. Çíà÷íі êîøòè, çіáðàíі ç ïëàò-
íèêіâ ïîäàòêіâ, óðÿä âêëàäàâ ó áóäіâ-
íèöòâî ïðîìèñëîâèõ îá’єêòіâ. Îñîáëèâî
öå ñòîñóâàëîñÿ ïіäïðèєìñòâ âіéñüêî-
âî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, îñêіëüêè

âëàäà  ïðàãíóëà ñòâîðèòè ñó÷àñíó àðìіþ і âіéñüêîâî-ìîðñüêèé ôëîò.
Óðÿä áóäóâàâ âіéñüêîâі çàâîäè é  àðñåíàëè, âåëèêі ñóäíîáóäіâíі âåðôі,
ìåòàëóðãіéíі ïіäïðèєìñòâà. Â іíøèõ ãàëóçÿõ ñòâîðþâàëèñÿ òàê çâàíі
«çðàçêîâі ïіäïðèєìñòâà»: âåëèêі òåêñòèëüíі òà ñіðíèêîâі ôàáðèêè,
çàâîäè ç âèãîòîâëåííÿ ñêëà, öåìåíòó, ïèâà òà іí. Ó 80-õ ðîêàõ ÕІÕ   ñò.
áіëüøіñòü öèõ «çðàçêîâèõ ïіäïðèєìñòâ» çà äóæå íèçüêîþ öіíîþ áóëî
ïðîäàíî â ïðèâàòíі ðóêè, ó ïåðøó ÷åðãó   – äçàéáàöó. Öå ïðèçâåëî äî
ñêîðî ÷åííÿ áþðîêðàòè÷íîãî àïàðàòó ïðè óïðàâëіííі íèìè, áіëüø ðàöіî-
íàëüíîãî їõ âèêîðèñòàííÿ, çáіëüøåííÿ ïðîäóêòèâíîñòі.

Проаналізуйте причини швидкого економічного зростання Японії в останній третині
ХІХ ст., визначте роль держави в цьому процесі.

ßê і â іíøèõ ïåðåäîâèõ êðàїíàõ, â ßïîíії âіäáóâàєòüñÿ ïðîöåñ êîí-
öåíòðàöії ïðîìèñëîâîñòі òà êàïіòàëó, ñòâîðþþòüñÿ ïåðøі ìîíîïîëіñòè÷íі
îá’єäíàííÿ – êîíöåðíè. Õàðàêòåðíèì áóëî òå, ùî ïåðøі êîíöåðíè äçàéáàöó –
ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâі óãðóïîâàííÿ.

Íåçâàæàþ÷è íà äîñèòü øâèäêі òåìïè ðîçâèòêó åêîíîìіêè â ïîðіâíÿííі
іç çàõіäíèìè äåðæàâàìè, ðіâåíü òà îáñÿã ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà
ßïîíії áóâ íèæ÷èì. Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі ñòðèìóâàâñÿ ôåîäàëüíèìè
ïåðåæèòêàìè íà ñåëі, íåðіâíîïðàâíèì ñòàíîâèùåì ßïîíії íà ìіæíàðîä-
íіé àðåíі òà ñëàáêèì âèêîðèñòàííÿì íîâіòíіõ òåõíі÷íèõ  äîñÿãíåíü.
Âèòðèìàòè êîíêóðåíöіþ ÿïîíñüêі òîâàðè  ìîãëè ëèøå çàâäÿêè íèçüêіé
ñîáіâàðòîñòі, ùî ñòâîðþâàëàñÿ çà ðàõóíîê  äåøåâîї ðîáî÷îї ñèëè. Íåùàäíà
åêñïëóàòàöіÿ ðîáіòíèêіâ ïðèçâåëà äî ðîç ãîðòàííÿ ðîáіòíè÷îãî ðóõó,
ÿêèé ïîñòóïîâî íàáóâàâ îðãàíіçîâàíîãî õàðàêòåðó.

Òîðãîâåëüíà âóëèöÿ â Åäî. 
Êîëüîðîâà êñèëîãðàôіÿ. 1856 ð.
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Íàñëіäêîì ïðîâåäåííÿ ðåôîðì «Ìåéäçі» òà øâèäêîãî åêîíîìі÷íîãî
çðîñòàííÿ áóëî ïåðåòâîðåííÿ ßïîíії íà ïåðåäîâó äåðæàâó Àçії, çìіíèëîñÿ
òàêîæ її ìіæíàðîäíå ñòàíîâèùå. ßïîíіÿ ïîñòóïîâî ïîçáóëàñÿ çàëåæíîñòі
âіä єâðîïåéñüêèõ êðàїí, ÿêі íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ñêàñóâàëè íåðіâíîïðàâíі
äîãîâîðè.  Ïîñòóïîâî ßïîíіÿ ñòàëà íà øëÿõ êîëîíіàëüíîãî çàãàðáàííÿ
ñóñіäíіõ äåðæàâ.

Ïî÷àòîê ÿïîíñüêîї òåðèòîðіàëüíîї åêñïàíñії. Ïåðøèìè æåðòâàìè
ÿïîíñüêîї àãðåñії ñòàëè Êèòàé і Êîðåÿ. ßïîíî-êèòàéñüêà âіéíà òðèâàëà
ç 1894 ïî 1895 ð. Ïðè÷èíîþ öієї âіéíè áóëî ñåëÿíñüêå ïîâñòàííÿ â
Êîðåї і çàïðîøåííÿ óðÿäîì êèòàéñüêèõ âіéñüê äëÿ äîïîìîãè ùîäî ïðè-
äóøåííÿ öüîãî ïîâñòàííÿ. Öå äóæå íå ñïîäîáàëîñÿ ÿïîíñüêèì ïðàâëÿ-
÷èì êîëàì, ÿêі ïðåòåíäóâàëè íà âåðõîâåíñòâî â Êîðåї і ùå â 70-õ ðîêàõ
ïіäïèñàëè ç íåþ íåðіâíîïðàâíі äîãîâîðè.

ßïîíіÿ áåç îãîëîøåííÿ âіéíè Êèòàþ ðîçïî÷àëà âîєííі äії, ÿêі ïðîâîäè-
ëèñÿ óñïіøíî і çàâåðøèëèñÿ ìåíøå íіæ çà ðіê ïåðåìîãîþ. Çà ïіäïèñàíèì
ó êâіòíі 1895 ð. ìèðíèì äîãîâîðîì êèòàéñüêі òåðèòîðії – ïіâîñòðіâ
Ëÿîäóí, îñòðіâ Òàéâàíü òà îñòðîâè Ïåíõóëåäàî ïåðåäàâàëèñÿ ßïîíії.
Êèòàé çîáîâ’ÿçóâàâñÿ âèïëàòèòè âåëèêó êîíòðèáóöіþ, âіäêðèòè äëÿ ßïîíії
÷îòèðè ïîðòè â áàñåéíі ðі÷êè ßíöçè, äîçâîëèòè ïëàâàííÿ ÿïîíñüêèõ
êîðàáëіâ ó âíóòðіøíіõ êèòàéñüêèõ âîäàõ.

Âіéíà ßïîíії ïðîòè Êèòàþ çàãîñòðèëà ÿïîíî-ðîñіéñüêі ïðîòèðі÷÷ÿ íà
Êîðåéñüêîìó ïіâîñòðîâі é ó Ïіâäåííіé Ìàíü÷æóðії. Ãîòóþ÷èñü äî âіéíè,
ßïîíіÿ â 1902 ð. óêëàëà àíãëî-ÿïîíñüêó óãîäó, ùî áóëà ñïðÿìîâàíà íå
òіëüêè ïðîòè Ðîñії, àëå é ïðîòè Ñïîëó÷å-
íèõ Øòàòіâ Àìåðèêè. Òàêèì ÷èíîì, íà 
Äàëåêîìó Ñõîäі çàâ’ÿçóâàâñÿ ñêëàäíèé 
âóçîë ìіæäåðæàâíèõ ïðîòèðі÷.

Ïåðåìîãà ó âіéíі ç Êèòàєì äîçâîëèëà 
ßïîíії ïîñèëèòè ñâîї ïîçèöії íà Äàëåêî-
ìó Ñõîäі òà, ïіñëÿ âіäïîâіäíîї ïіäãîòîâ-
êè, ðîçïî÷àòè âîєííі äії ïðîòè Ðîñії – 
ãîëîâíîãî êîíêóðåíòà íà Äàëåêîìó Ñõîäі. 
Ðîñіéñüêî-ÿïîíñüêà âіéíà 1904–1905 ðð. 
âåëàñÿ ÿê êîëîíіàëüíà, íà òåðèòîðії 
Êèòàþ, Êîðåї òà íà ìîðі. Âîþþ÷і êðàїíè 
íå ïåðåíîñèëè áîéîâèõ äіé íà çåìëþ îäíà
îäíîї, ùî ïîëåãøèëî â ìàéáóòíüîìó ìèð-
íі ïåðåãîâîðè. Ïðîãðàâøè äâі ãîëîâíі 
áèòâè ïіä Ëÿîÿíîì і Ìóêäåíîì (âіäïîâіä-
íî â ñåðïíі 1904 ð. і áåðåçíі 1905 ð.), öàð-
ñüêà Ðîñіÿ ïðèéøëà äî âèñíîâêó ïðî 
íåîáõіäíіñòü ïіäïèñàííÿ ìèðíîãî äîãîâî-
ðó. 5 âåðåñíÿ 1905 ð. ó Ïîðòñìóòі (ÑØÀ) 
áóâ ïіäïèñàíèé ìèðíèé äîãîâіð, âіäïîâіä-
íî äî ÿêîãî êîíòðîëü íàä Ïîðò-Àðòóðîì, 
çàëіçíèöÿ â Ïіâäåííіé Ìàíü÷æóðії, à 
òàêîæ ïіâäåííà ÷àñòèíà îñòðîâà Ñàõàëіí
ïåðåõîäèëè äî ßïîíії.

4.

Òîãî÷àñíà êàðèêàòóðà

ßê âè ðîçóìієòå ïіäïèñ
ïіä ìàëþíêîì: «ßïîíñüêèé
іìïåðàòîð і éîãî ëóêàâі
äîáðîçè÷ëèâöі»? Ñâîþ
òî÷êó çîðó àðãóìåíòóéòå.
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Ó 1907 ð. ìіæ ßïîíієþ é Ðîñієþ, çà ïîñåðåäíèöòâà Âåëèêîї Áðèòàíії,
áóëà óêëàäåíà óãîäà ïðî ðîçïîäіë ñôåð âïëèâó â Êèòàї. Ðîñіÿ âèçíàëà
ñôåðîþ ÿïîíñüêèõ іíòåðåñіâ Ïіâäåííó Ìàíü÷æóðіþ é Êîðåþ. Ó 1910 ð.
ßïîíіÿ çàõîïèëà Êîðåþ і ïåðåòâîðèëà її íà ñâîþ êîëîíіþ. 

ßïîíіÿ çîáîâ’ÿçàëàñÿ ïîâàæàòè іíòåðåñè Ðîñії â Ïіâíі÷íіé Ìàíü÷æó-
ðії. Ðîñіéñüêî-ÿïîíñüêі äîãîâîðè 1910–1912 ðð. îñòàòî÷íî íîðìàëіçóâàëè
âіäíîñèíè ìіæ äâîìà êðàїíàìè.

Òàêèì ÷èíîì, ßïîíіÿ óòâåðäèëà ñåáå ÿê âåëèêà äåðæàâà, ÷àñòêîâî
çàäîâîëüíèëà ñâîї êîëîíіàëüíі àìáіöії.

1. ×îìó ßïîíіÿ íå ìîãëà ïðîäîâæóâàòè êóðñ ñàìîіçîëÿöії â ñåðåäèíі ÕІÕ ñò.?
2. Õòî і çà ÿêèõ óìîâ «âіäêðèâ» ßïîíіþ? ßêі öå ìàëî íàñëіäêè?
3. ×îìó ðåâîëþöіþ 1867–1868 ðð. òà ïåðіîä ðåôîðì ïіñëÿ íåї íàçèâàþòü äîáîþ   

«Ìåéäçі»?
4. ×îìó ßïîíіÿ ñòàëà єäèíîþ êðàїíîþ Ñõîäó, ÿêà íå ïîòðàïèëà â êîëîíіàëüíó

çàëåæíіñòü âіä âåëèêèõ äåðæàâ? ßêі âíóòðіøíі òà ìіæíàðîäíі ôàêòîðè
ñïðèÿëè öüîìó?

Âèêîðèñòîâóþ÷è êàðòó, âèçíà÷òå íàïðÿìè ÿïîíñüêîї àãðåñії â êіíöі ÕІÕ –
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ïîêàæіòü ìіñöÿ íàéáіëüøèõ áèòâ òà òåðèòîðіàëüíі çäîáóò-
êè, îòðèìàíі ßïîíієþ.

Âèêîðèñòîâóþ÷è іíøі äæåðåëà, íàïèøіòü ïîâіäîìëåííÿ ïðî ìåíòàëüíіñòü
àáî êóëüòóðó ÿïîíñüêîãî íàðîäó â îçíà÷åíèé ïåðіîä, ìîæëèâî, öå äîïîìîæå âàì
êðàùå çðîçóìіòè іñòîðіþ і ñüîãîäåííÿ öієї óíіêàëüíîї êðàїíè.

1867 р. – імператором Японії стає Муцухіто.
1868 р. – початок доби «Мейдзі».
1889 р. – прийняття конституції Японії.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ

 Ïіäïèñàííÿ 
Ïîðòñìóòñüêî-
ãî äîãîâîðó

Äіçíàéòåñÿ 
ç äîäàòêîâèõ
äæåðåë, õòî
ñàìå áðàâ ó÷àñòü
ó ïіäïèñàííі 
äîãîâîðó.
Ñïðîáóéòå 
çíàéòè їõ 
íà ôîòîãðàôії
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Êèòàé ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñò.
Ñïèðàþ÷èñü íà çíàííÿ, îòðèìàíі ç êóðñó âñåñâіòíüîї іñ-
òîðії çà 8-é êëàñ, ïîÿñíіòü, ÷îìó і ÿêèì ÷èíîì Êèòàé
ïåðåòâîðèâñÿ íà «çàêðèòó» êðàїíó.

Êèòàé ïіä âëàäîþ ìàíü÷æóðіâ. Ç 1644 ð. â Êèòàї ïðàâèëà ìàíü÷-
æóðñüêà äèíàñòіÿ Öіí. Íà çíàê ïîêіðíîñòі Öіíè ïðèìóñèëè âñіõ ÷îëîâі-
êіâ ïîãîëèòè ãîëîâó ñïåðåäó, à âîëîññÿ, ùî çàëèøèëîñÿ íà ïîòèëèöі,
çàïëіòàòè â êîñó, ÿê öå áóëî çàâåäåíî â ìàíü÷æóðіâ. Ó íàñòóïíі äåñÿòè-
ðі÷÷ÿ ìàíü÷æóðè çäіéñíþâàëè âñþ ïîâíîòó âëàäè â Êèòàї, õî÷à â îñíîâ-
íîìó çáåðåãëè êèòàéñüêі çàêîíè, çâè÷àї, ïîðÿäêè. Іìïåðàòîð (ó Êèòàї
éîãî íàçèâàëè áîãäèõàí) ââàæàâñÿ «ñèíîì íåáà», íàéâïëèâîâіøі ïîñàäè
çàéìàëè ìàíü÷æóðè, âîíè æ áóëè íàéáàãàòøèìè ôåîäàëàìè.

Ó ÕVІІІ ñò. Öіíñüêà äèíàñòіÿ âåëà áåçïåðåðâíі çàâîéîâíèöüêі âіéíè
çі ñâîїìè ñóñіäàìè, ùî ñòîÿëè íà íèæ÷îìó åòàïі ðîçâèòêó. Çàâîéîâàíі
íàðîäè çìóøåíі áóëè ïëàòèòè Öіíàì äàíèíó, öå ùå áіëüøå ïіäíîñèëî
їõíþ âåëè÷ ó âëàñíèõ î÷àõ. Ìàíü÷æóðñüêі іìïåðàòîðè, ÿê і їõíі ïîïå-
ðåäíèêè, ââàæàëè Êèòàé «ïіäíåáåñíîþ» іìïåðієþ, ùî âіäіãðàє ïðîâіäíó
ðîëü ó ñâіòі, à âñі іíøі íàðîäè – «âàðâàðàìè».

Ïіä äåñïîòè÷íîþ âëàäîþ Öіíіâ Êèòàé äåäàëі áіëüøå âіäñòàâàâ ó ñâîє-
ìó ðîçâèòêó âіä êðàїí Єâðîïè òà Àìåðèêè.  Õî÷à íàïðèêіíöі ÕVІІІ – íà
ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðøі ïàðîñòêè êàïіòàëіçìó: ìàéñòåðíі ç
íàéìàíèìè ïðàöіâíèêàìè, ìàíóôàêòóðè òîùî.

Îïіóìíі âіéíè. Ïðîãðåñèâíîìó ðîçâèòêó Êèòàþ çàâàæàëà çàêðèòіñòü
ó âіäíîñèíàõ ç іíøèìè äåðæàâàìè. Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà çàáîðîíó,
àíãëіéöі êîíòðàáàíäíî ââîçèëè äî Êèòàþ ñâîї òîâàðè, і ãîëîâíèì ç íèõ
áóâ íàðêîòèê – îïіóì, ÿêèé ïîñòà÷àëè ç Іíäії. Êèòàéöі îõî÷å êóïóâàëè
éîãî, ïðèíîñÿ÷è òèì ñàìèì âåëè÷åçíі ïðèáóòêè àíãëіéñüêèì òîðãîâ-
öÿì.

Íà ïî÷àòêó 40-õ ðîêіâ ÕІÕ ñò. êèòàéñüêà âëàäà çàáîðîíèëà ââåçåííÿ
îïіóìó äî єäèíîãî âіäêðèòîãî ïîðòó êðàїíè Ãóàí÷æîó (ÿêèé іíîçåìöі
íàçèâàëè Êàíòîí), à òі ïàðòії òîâàðó, ùî âæå áóëè ââåçåíі, âèëó÷èëà і
çíèùèëà. Öå âèêëèêàëî âåëè÷åçíå îáóðåííÿ àíãëіéñüêèõ òîðãîâöіâ, ÿêі
çìóñèëè óðÿä Âåëèêîї Áðèòàíії îãîëîñèòè Êèòàþ âіéíó. Ïðîòÿãîì 1840–
1842 ðð. òðèâàëà ïåðøà «îïіóìíà» âіéíà. Âîíà çàêіí÷èëàñÿ ïîðàçêîþ
Êèòàþ, ÿêèé çîáîâ’ÿçàëè ñïëàòèòè àíãëіéöÿì êîíòðèáóöіþ і âіäêðèòè
ï’ÿòü ïîðòіâ äëÿ áåçìèòíîї òîðãіâëі. Àíãëіéöі òàêîæ îòðèìàëè â îðåíäó
îñòðіâ Ñÿíãàí (Ãîíêîíã).

Ó íàñòóïíі ðîêè Êèòàé çìóøåíèé áóâ óêëàñòè òàêі æ íåðіâíîïðàâíі
äîãîâîðè іç ÑØÀ òà Ôðàíöієþ. Îñòàííÿ ðàçîì ç Âåëèêîþ Áðèòàíієþ ðîç-
ïî÷àëà â Êèòàї äðóãó «îïіóìíó» âіéíó, ó õîäі ÿêîї áóëî çàõîïëåíî Ïåêіí
і îòðèìàíî íîâі çíà÷íі ïîñòóïêè âіä óðÿäó Öіíіâ. Ó Êèòàї íàâіòü äîçâî-
ëèëè âіäêðèòó òîðãіâëþ îïіóìîì. Ïî÷àëîñÿ ïåðåòâîðåííÿ Êèòàþ íà
çàëåæíó âіä êàïіòàëіñòè÷íèõ äåðæàâ êðàїíó.

§22

1.

2.
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Чому саме Велика Британія найактивніше прагнула зламати ізоляцію Китаю і якими
методами вона цього досягла?

Ðóõ òàéïіâ. Ó ñåðåäèíі ÕІÕ ñò. ó Êèòàї çàãîñòðèëàñÿ ñîöіàëüíà
íàïðóãà. Ðåìіñíèêè òà ïåðøі êèòàéñüêі ïіäïðèєìöі íå âèòðèìóâàëè
êîíêóðåíöії і ðîçîðþâàëèñÿ âіä ïîòîêó äåøåâèõ ôàáðè÷íèõ òîâàðіâ, ùî
ðèíóëè äî Êèòàþ çà äîãîâîðàìè ïðî áåçìèòíó òîðãіâëþ.  Ñåëÿíè ïîòåð-
ïàëè âіä çáіëüøåííÿ ïîäàòêіâ, ÿêі óðÿä óâіâ, áàæàþ÷è ïåðåêëàñòè
âèïëàòó êîíòðèáóöії íà ïëå÷і íàðîäó. Ìіëüéîíè ëþäåé ñòàâàëè æåáðà-
êàìè. Çàêàáàëåííÿ Êèòàþ іíîçåìíèìè äåðæàâàìè ïðèñêîðèëî ïî÷àòîê
ñåëÿíñüêîї âіéíè.

Ó 1850 ð. ó Ïіâäåííîìó Êèòàї ðîçïî÷àëîñÿ ïîâñòàííÿ ñåëÿí, ÿêå ìàëî
ðåëіãіéíå çàáàðâëåííÿ. Êåðіâíèê òà іäåîëîã ïîâñòàííÿ Õóí Ñþöþàíü ùå
íà ïî÷àòêó 40-õ ðîêіâ ÕІÕ ñò. ðîçðîáèâ ðåëіãіéíå â÷åííÿ, ó ÿêîìó ïðî-
ïàãóâàâ іäåþ ðіâíîñòі. Õî÷à õðèñòèÿíñüêі ìіñіîíåðè íå âèçíàëè öüîãî
â÷åííÿ і íå îõðåñòèëè Õóí  Ñþöþàíÿ, ñàì ñåáå âіí íàçâàâ ìîëîäøèì

áðàòîì Іñóñà Õðèñòà.
Äî ñòâîðåíîãî Õóí Ñþöþàíüîì ó 1850    ð.

Òîâàðèñòâà ïîêëîíіííÿ áîãó ìàñîâî ïî÷à-
ëè âñòóïàòè ñåëÿíè. À êîëè â ïðîâіíöії
Ãóàíñі  ðîçïî÷àâñÿ ãîëîä, Õóí Ñþöþàíü
çàêëèêàâ ñâîїõ ïðèáі÷íèêіâ ïðîäàâàòè
ìàéíî і ðàçîì іç ñіì’ÿìè âñòóïàòè äî
ïîâñòàíñüêèõ çàãîíіâ. Íà öåé çàêëèê âіä-
ãóêíóëîñÿ áіëüøå 10 òèñ. ñåëÿí, і їõíÿ
êіëüêіñòü äóæå øâèäêî çðîñòàëà.

Ó ãðóäíі 1850 ð. ïîâñòàíöі îäåðæàëè
ïåðøó âåëèêó ïåðåìîãó íàä óðÿäîâèìè
âіéñüêàìè, à â ñі÷íі 1851 ð. ïðîãîëîñèëè
ïðî ïî÷àòîê çàãàëüíîãî ïîâñòàííÿ ç ìåòîþ
ñêèíåííÿ ìàíü÷æóðñüêîї äèíàñòії òà ñòâî-
ðåííÿ «òàéïіí òÿíüãî» – Íåáåñíîї äåðæà-

3.

 «Îïіóìíà» âіéíà 
Êèòàþ ç âåëèêèìè 
äåðæàâàìè

Ïðîêîìåíòóéòå 
çîáðàæåíå íà 
іëþñòðàöії. Íàñêіëüêè 
âіäðіçíÿëèñÿ 
ìîæëèâîñòі âîþþ÷èõ
ñòîðіí?

Õóí Ñþöþàíü



183

РОЗДІЛ 

âè âåëèêîãî áëàãîäåíñòâà. Ç òîãî ÷àñó їõ ïî÷àëè íàçèâàòè òàéïіíàìè.
Ñòîëèöåþ òàéïіíіâ ñòàëî ì. Íàíêіí.

Ó òàéïіíñüêîìó ðóñі, êðіì ñåëÿí, áðàëè ó÷àñòü ìіñüêà áіäíîòà, ðåìіñíèêè,
ãіðíèêè òîùî. Äî íèõ íàâіòü ïðèєäíàëèñÿ äðіáíі ïîìіùèêè, íåçàäîâîëåíі
ïðàâëіííÿì ìàíü÷æóðіâ. Òàéïіíè âіäðіçàëè êîñè, ùî ñèìâîëіçóâàëè
ïîêіðíіñòü, і íàäіâàëè íà ãîëîâè ÷åðâîíі ïîâ’ÿçêè. Ïîñòóïîâî ðóõ íàáðàâ
øèðîêîãî ðîçìàõó ñåëÿíñüêîї âіéíè, ñïðÿìîâàíîї ïðîòè ôåîäàëüíîãî
ãíіòó і âëàäè ìàíü÷æóðіâ. Âіí îõîïèâ çíà÷íі òåðèòîðії Ïіâäåííî-Ñõіäíîãî,
Ñõіäíîãî òà íàâіòü Ïіâíі÷íîãî Êèòàþ.

Íà ñâîїé òåðèòîðії òàéïіíè ñòâîðèëè äåðæàâó, äå ïðîãîëîñèëè іäåþ
ðіâíîñòі. Çàõîïèâøè ÿêåñü ìіñòî, âîíè âáèâàëè ìàíü÷æóðñüêèõ ÷èíîâ-
íèêіâ, êîíôіñêîâóâàëè ìàéíî áàãàòіїâ, ïðèëþäíî ñïàëþâàëè äîðîãі
ìåáëі òà òîâêëè â ñòóïêàõ ïåðëè. Ïðîòå ðåàëüíà ïîëіòèêà òàéïіíіâ âіä-
ðіçíÿëàñÿ âіä їõíüîї ïðîãðàìè.

Òàéïіíñüêà äåðæàâà áóëà ìîíàðõієþ, іíøèõ ôîðì äåðæàâíîãî óñòðîþ
ïîâñòàëі íå çíàëè. Õóí Ñþöþàíü ñòàâ іìïåðàòîðîì, à іíøі êåðіâíèêè
ðóõó îòðèìàëè êíÿçіâñüêі òèòóëè. Íåçâàæàþ÷è íà ïðîãîëîøåíі іäåї ðіâ-
íîñòі, âîíè îòî÷èëè ñåáå ðîçêіøøþ і ñëóãàìè, ÿê ìàíü÷æóðñüêі ôåîäà-
ëè. Íåâäîâçі âèíèêëè êðèâàâі ÷âàðè çà ïåðøіñòü ïðè îñîáі іìïåðàòîðà.
Öі ñóïåðå÷êè îñëàáèëè íàéáіëüøå íàäáàííÿ òàéïіíіâ – áîєçäàòíó і ñëóõ-
íÿíó àðìіþ.

Чому, незважаючи на ідеологію рівності, тайпінські вожді жили, як маньчжурські
феодали?

Âàòàæêè òàéïіíіâ íàїâíî ñïîäіâàëèñÿ íà äîïîìîãó çàõіäíèõ «áðàòіâ-
õðèñòèÿí» ó áîðîòüáі ç ìàíü÷æóðñüêèìè «äèÿâîëàìè». Âåëèêà Áðèòàíіÿ,
Ôðàíöіÿ і ÑØÀ, äîìіãøèñü ïîñòóïîê âіä óðÿäó áîãäèõàíà, äîïî ìîãëè
éîìó ïðèäóøèòè ïîâñòàííÿ òàéïіíіâ. Іíòåðâåíòè ïіääàëè çàõîï ëåíі òàé-
ïіíàìè ìіñòà àðòèëåðіéñüêîìó îáñòðіëó і âіäêèíóëè çàãîíè ïîâñòàíöіâ
âіä Øàíõàÿ. Ó 1864 ð. ìàíü÷æóðñüêі âіéñüêà, ïіäòðèìàíі іíîçåìöÿìè,
çàõîïèëè Íàíêіí і â÷èíèëè òàì ñòðàõіòëèâó ðіçàíèíó.

Åêîíîìі÷íå ïðîíèêíåííÿ â Êèòàé çàõіäíèõ äåðæàâ. Ïîâñòàííÿ
Іõåòóàíü. Ïіñëÿ ïðèäóøåííÿ ñåëÿíñüêîї âіéíè çàõіäíі äåðæàâè ïîñèëè-
ëè ñâіé òèñê íà Êèòàé. Âîíè ïî÷àëè äіëèòè êðàїíó íà çîíè âïëèâó. Çîíà 
âïëèâó áðèòàíöіâ îõîïëþâàëà ñåðåäíþ òå÷іþ ðі÷êè ßíöçè (10 ïðîâіíöіé),
à ôðàíöóçіâ – ïіâäåííі ðàéîíè, ïðèëåãëі äî Іíäîêèòàþ, ÿêèé â îñòàííіé
òðåòèíі ÕІÕ ñò. ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ôðàíöóçüêó êîëîíіþ.

Ðîñіÿ òàêîæ íå âіäñòàâàëà ó ïðîöåñі åêîíîìі÷íîãî ïðîíèêíåííÿ â
Êèòàé. Ðîñіéñüêèé óðÿä îòðèìàâ êîíöåñіþ íà áóäіâíèöòâî Ñõіäíî-Êèòàé-
ñüêîї çàëіçíèöі, ùî ìàëà ïîєäíàòè Âëàäèâîñòîê іç Ñèáіðñüêîþ ìàãі-
ñòðàëëþ ÷åðåç êèòàéñüêó Ìàíü÷æóðіþ.

Íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. Íіìå÷÷èíà òåæ âêëþ÷èëàñÿ â áîðîòüáó çà âïëèâ
íà Êèòàé і îòðèìàëà â «îðåíäó» íà 99 ðîêіâ ïіâîñòðіâ Øàíäóíü ç ïîðòîì
Öèíäàî. ßïîíіÿ ïîñèëèëà ñâîї ïîçèöії â ïіâäåííî-ñõіäíіé ïðîâіíöії Ôóö-
çÿíü. Òàêèì ÷èíîì ìàéæå âñі âåëèêі äåðæàâè îòðèìàëè çîíè âïëèâó â
Êèòàї. Âîíè áåçñîðîìíî âèêîðèñòîâóâàëè áàãàòñòâà Êèòàþ, åêñïëóàòóâà-
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ëè íàðîä, ÿêèé äåäàëі áіëüøå áіäóâàâ. Ó âіäïîâіäü âіäáóâàëèñü ïîâñòàí-
íÿ, áóíòè, òåðîðèñòè÷íі àêòè.

Ïðèêëàäîì òàêîї ñòèõіéíîї áîðîòüáè ìàñ áóëî ïîâñòàííÿ ïіä ïðîâîäîì
òàєìíîãî òîâàðèñòâà Іõåòóàíü, ùî â ïåðåêëàäі îçíà÷àє «çàãîíè ñïðàâåä-
ëèâîñòі é ìèðó». Ïîâñòàííÿ ðîçïî÷àëîñÿ íàïðèêіíöі 1899 ð. ó ïðîâіíöії
Øàíäóíü. Ñïðîáà íіìåöüêèõ âіéñüê ïðèäóøèòè ïîâñòàííÿ íå âäàëàñÿ,
òîæ âîíî ïîøèðèëîñÿ íà ñóñіäíі  ïðîâіíöії, à íàâåñíі 1900 ð. îõîïèëî é
Ïåêіíñüêó ïðîâіíöіþ. Ãîëîâíîþ ìåòîþ ïîâñòàëèõ áóëî ñêèíåííÿ ìàíü-
÷æóðіâ, ÿêі äîïóñòèëè ïðîíèêíåííÿ іíîçåìöіâ ó Êèòàé.

З брошури китайської прогресивної організації 
«Об’єднаної ліги», 1906 р.

Скажіть, панове, який тепер у нас уряд? Китайський? Маньчжурський? Ні, він
уже став урядом – слугою всіх держав. Він обіруч підніс іноземцям як дарунок 
владу над фінансами, владу над залізницями, право використовувати наших
людей...

Скажіть, яка із справ, здійснених останнім часом... урядом, здійснена не за
вказівкою німців? Ми ясно й виразно говоримо: «Геть іноземців!». А монархія
розглядає нас не як ворогів іноземців, а як ворогів існуючої монархії і має намір
стратити як бунтівників, що намислили зраду.

Яку мету ставила перед собою «Об’єднана ліга» в 1906 р.?

Âåëèêі äåðæàâè äіëÿòü Êèòàé    Ó÷àñíèêè ïîâñòàííÿ іõåòóàíіâ 

ßê âè ðîçóìієòå êàðèêàòóðó, äå êіëüêà іíîçåìíèõ äåðæàâ ðіæóòü Êèòàé íà
øìàòêè? Ùî âàì âіäîìî ïðî ðóõ іõåòóàíіâ? Ç ÿêîþ ìåòîþ і ïðîòè êîãî éîãî
áóëî ñòâîðåíî? ×îìó? Ñâîþ äóìêó àðãóìåíòóéòå.
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Ïðàâëÿ÷і êîëà çëÿêàëèñÿ ðîçìàõó áîðîòüáè і ïіøëè íà ìàíåâð, ðîç-
ðàõîâóþ÷è ïіäêîðèòè àíòèіíîçåìíèé ðóõ. Ó ÷åðâíі 1900 ð. іìïåðàòðèöÿ
Öè Ñі îãîëîñèëà âіéíó іíîçåìöÿì. Òîäі іõåòóàíі ïіäòðèìàëè óðÿä.
Ïîâñòàíöі ñòàëè ïðîñóâàòèñÿ äî íàéáіëüøèõ ìіñò Ïіâíі÷íîãî Êèòàþ,
çíèùóþ÷è іíîçåìíі ïðåäñòàâíèöòâà, ïіäïðèєìñòâà, êîíöåñії. Âîíè áà÷è-
ëè â єâðîïåéöÿõ «çàìîðñüêèõ äèÿâîëіâ» і íàäàâàëè îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ
ìèñòåöòâó êóëà÷íîãî áîþ, òîìó іíîçåìöі íàçâàëè ïîâñòàííÿ – «áîêñåð-
ñüêèì». Ó ñåðïíі 1900 ð. ðîçïî÷àëàñÿ øèðîêà іíîçåìíà іíòåðâåíöіÿ, ó
ÿêіé âçÿëè ó÷àñòü âіéñüêà 8 äåðæàâ – Àíãëії, ÑØÀ, Ðîñії, ßïîíії, Ôðàí-
öії, Іòàëії, Íіìå÷÷èíè é Àâñòðî-Óãîðùèíè.
Іíòåðâåíòè ãðàáóâàëè íàöіîíàëüíі öіííîñòі êðàїíè, áóëà íàâіòü çíèùåíà

áåçöіííà ïàëàöîâà áіáëіîòåêà. Ïіñëÿ ïðèäóøåííÿ ïîâñòàííÿ Êèòàé áóâ
çìóøåíèé ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîêіâ âèïëà÷óâàòè êîíòðèáóöіþ äåðæàâàì,
ùî áðàëè ó÷àñòü â іíòåðâåíöії.

Ïî÷àòîê ðåâîëþöіéíîї äіÿëüíîñòі Ñóíü ßòñåíà. Íà ïî÷àòêó ÕÕ   ñò. 
ó Êèòàї àêòèâіçóâàâñÿ іíøèé íàïðÿì ó íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîìó ðóñі,
ïîâ’ÿçàíèé ç äіÿëüíіñòþ ðåâîëþöіéíîãî äåìîêðàòà Ñóíü ßòñåíà. Âіí
íàðîäèâñÿ â çàìîæíіé ðîäèíі â ñåëі íåïîäàëіê âіä Êàíòîíà, çàêіí÷èâ ó
Ãîíêîíãó ìåäè÷íèé іíñòèòóò і ïî÷àâ çàéìàòèñÿ ìåäè÷íîþ ïðàêòèêîþ â
Àîìèíåâі (Ìàêàî). Îäíàê íåçàáàðîì âіí óñâіäîìèâ, ùî іñíóþ÷èé ðåæèì 
ìàíü÷æóðñüêîї äèíàñòії çàâäàє êèòàéñüêîìó íàðîäó ëèøå ñòðàæäàíü.
Ñóíü ßòñåí ñòâîðèâ íà Ãàâàéñüêèõ îñòðîâàõ ç êèòàéñüêèõ åìіãðàíòіâ 
ñâîþ ïåðøó ðåâîëþöіéíó îðãàíіçàöіþ «Ñîþç âіäðîäæåííÿ Êèòàþ».

Óëіòêó 1905 ð. â Òîêіî, äå ìåøêàëî áàãà-
òî êèòàéñüêèõ åìіãðàíòіâ, ìàéáóòíіé ëіäåð 
íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó Ñóíü ßòñåí 
îá’єäíàâ êіëüêà ðåâîëþöіéíèõ îðãàíіçàöіé, 
çîêðåìà é «Ñîþç âіäðîäæåííÿ Êèòàþ», â 
«Îá’єäíàíó ðåâîëþöіéíó ëіãó Êèòàþ» (Òóí-
ìèíõîé). Ó ïðîãðàìі «Îá’єäíàíîї ëіãè» Ñóíü 
ßòñåí ñôîðìóëþâàâ òàê çâàíі «òðè íàðîä-
íі ïðèíöèïè»: íàöіîíàëіçì, íàðîäîâëàääÿ, 
íàðîäíèé äîáðîáóò.

«Íàöіîíàëіçì» ðîçøèôðîâóâàâñÿ ÿê âèìî-
ãà ñêèíåííÿ ÷óæîçåìíîї, ìàíü÷æóðñüêîї 
äèíàñòії é âіäíîâëåííÿ ñóòî êèòàéñüêîãî 
ïðàâëіííÿ; «íàðîäîâëàääÿ» ðîçãëÿäàëîñÿ ÿê 
ëіêâіäàöіÿ ìîíàðõі÷íîãî ëàäó é óñòàíîâëåííÿ ðåñïóáëіêè; «íàðîäíèé
äîáðîáóò» ïåðåäáà÷àâ çðіâíÿííÿ ïðàâ íà çåìëþ, òîáòî ïðîâåäåííÿ ïîñòó-
ïîâîї íàöіîíàëіçàöії çåìëі é óñòàíîâëåííÿ ïðîãðåñèâíîãî ïîäàòêó íà
çåìëþ.

Òàêèì ÷èíîì, ïðîãðàìà «òðüîõ íàðîäíèõ ïðèíöèïіâ» âèçíà÷àëà ìåòó
êèòàéñüêîї ðåâîëþöії, õî÷à íå âñі ÷ëåíè «Îá’єäíàíîї ëіãè» ïîâíіñòþ їõ
ïіäòðèìóâàëè. Çîêðåìà, áóðæóàçíî-ïîìіùèöüêі êîëà âèñòóïàëè ïðîòè
ïðèíöèïó «íàðîäíîãî äîáðîáóòó». Ó 1907 ð. «Îá’єäíàíà ëіãà» îðãàíіçóâà-
ëà  íèçêó ïîâñòàíü ó Êèòàї, ÿêі çàêіí÷èëèñÿ ïîðàçêîþ. Ñóíü ßòñåí  çìó-
øåíèé áóâ åìіãðóâàòè äî ÑØÀ.

5.

 Ñóíü ßòñåí 
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Ñіíüõàéñüêà ðåâîëþöіÿ 1911–1912 ðð. Ïîâñòàííÿ, ùî ïî÷àñòіøàëè,

ñïîíóêàëè ëіáåðàëüíå êðèëî êèòàéñüêîї áóðæóàçії çàæàäàòè âіä óðÿäó
ââåäåííÿ êîíñòèòóöії, ùîá ïðèçóïèíèòè íàðîñòàþ÷ó çàãðîçó ðåâîëþöії.
Іìïåðàòðèöÿ Öè Ñі ïіøëà íà ïîñòóïêè âèìîãàì ëіáåðàëіâ, ïîîáіöÿëà
âñòàíîâèòè êîíñòèòóöіéíå ïðàâëіííÿ é ðîçïî÷àëà ïðîâåäåííÿ íàãàëü-
íèõ  ðåôîðì.

Â åêîíîìі÷íіé ñôåðі áóëî ïðîâåäåíî ôіíàíñîâó ðåôîðìó, ñòâîðþâàëèñü
íàöіîíàëüíі áàíêè, áóëî óíіôіêîâàíî ãðîøîâèé îáіã. Âåëèêі çìіíè âіä-
áóëèñÿ â ãàëóçі îñâіòè. Äî 1908 ð. ÷èñëî ó÷íіâ ó êèòàéñüêèõ øêîëàõ
ïåðåâèùèëî 1 ìëí ÷îëîâіê. Ó êðàїíі óòâîðèëîñÿ ÷èìàëî ëіáåðàëüíî-áóð-
æóàçíèõ ïàðòіé і îðãàíіçàöіé. Ïðîòå ïіñëÿ ìàéæå îäíî÷àñíîї ñìåðòі
іìïåðàòðèöі Öè Ñі â ëèñòîïàäі 1908 ð. і êîëèøíüîãî іìïåðàòîðà Ãóàíñþÿ
ïðîöåñ ðåôîðì áóâ ïðèïèíåíèé. Ïðîâàë ðåôîðì øòîâõíóâ ëіáåðàëіâ ó
òàáіð íàçðіâàþ÷îї ðåâîëþöії, ÿêà ïî÷àëàñÿ â Óõàíі (çàãàëüíà íàçâà òðüîõ
ìіñò – Ó÷àí, Õàíüêîó, Õàíüÿí). 10 æîâòíÿ 1911 ð. â Ó÷àíі ïîëіöіÿ íàòðà-
ïèëà íà ñëіä ðåâîëþöіéíîї îðãàíіçàöії. Ðîçïî÷àëèñÿ àðåøòè, і, ùîá çàïî-
áіãòè ðîçãðîìó, ÷ëåíè îðãàíіçàöії âèñòóïèëè çі çáðîєþ â ðóêàõ. Äî
ïîâñòàëèõ ïðèєäíàâñÿ ãàðíіçîí Ó÷àíà, çãîäîì ñòóäåíòè òà ðîáіòíèêè-
ìåòàëіñòè. Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè âëàäà öèíñüêîãî óðÿäó áóëà ïîâàëåíà â
Õàíüêîó і Õàíüÿíі, â ëèñòîïàäі – ó Øàíõàї. 2 ãðóäíÿ ïîâñòàëі çàõîïèëè
Íàíêіí – ïіâäåííó ñòîëèöþ Êèòàþ. Ïðàêòè÷íî Ïіâäåíü êðàїíè âіäîêðå-
ìèâñÿ âіä Ïіâíî÷і.

Íà áàòüêіâùèíó ç åìіãðàöії ïîâåðíóâñÿ Ñóíü ßòñåí. 29 ãðóäíÿ äåëåãà-
òè ïðîâіíöіé, ÿêі çіáðàëèñÿ â Íàíêіíі íà êîíôåðåíöіþ, ïðîãîëîñèëè
óòâîðåííÿ Êèòàéñüêîї ðåñïóáëіêè. Ñóíü ßòñåíà îáðàëè її òèì÷àñîâèì
ïðåçèäåíòîì. 1 ñі÷íÿ 1912 ð. âіí ñêëàâ ïðèñÿãó.

Ó Ïіâíі÷íîìó Êèòàї äî âëàäè ïðèéøîâ Þàíü Øèêàé. Ñïî÷àòêó ïðàâ-
ëÿ÷à äèíàñòіÿ çàïðîïîíóâàëà éîìó ñòàòè ãîëîâíîêîìàíäóþ÷èì âіéñüêî-
âèìè ñèëà ìè, à ïîòіì – ïðåì’єð-ìіíіñòðîì. Ôàêòè÷íî âіí ïåðåòâîðèâñÿ
íà ïîâíîâëàäíîãî äèêòàòîðà êðàþ. 12 ëþòîãî Þàíü Øèêàé çìóøóє
ðåãåíòà âіä іìåíі 6-ðі÷íîãî іìïåðàòîðà Ïó І ïіäïèñàòè àêò ïðî çðå÷åííÿ
ïðåñòîëó.

Íàñòóïíîãî äíÿ Ñóíü ßòñåí îãîëîñèâ ïðî âіäñòàâêó íà êîðèñòü Þàíü
Øèêàÿ. Íàíêіíñüêі íàöіîíàëüíі çáîðè îáðàëè éîãî ïðåçèäåíòîì. Ó áåðåçíі
áóëà ïðèéíÿòà òèì÷àñîâà êîíñòèòóöіÿ Êèòàéñüêîї ðåñïóáëіêè, ïіäãîòîâ-
ëåíà ùå Ñóíü ßòñåíîì. Ó íіé çàêðіïëþâàëèñÿ áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷íі
ñâîáîäè. Öå áóëî âåëèêèì êðîêîì íà øëÿõó äî öèâіëіçîâàíîãî ñóñïіëüñòâà.
Êèòàé ïåðåæèâ áóðõëèâèé ðіê, ùî çà ìіñÿ÷íèì êàëåíäàðåì íàçèâàâñÿ
«ñіíõàé». Òîìó ðåâîëþöіþ â Êèòàї íàçâàëè Ñіíõàéñüêîþ.

1. Ñõàðàêòåðèçóéòå Öіíñüêó ìîíàðõіþ â Êèòàї. ×îìó ïîëіòèêà ñàìîіçîëÿöії íå
ìîãëà âіäâåðíóòè ïðîíèêíåííÿ іíîçåìöіâ äî Êèòàþ?

2. Ïðîàíàëіçóéòå іäåîëîãіþ òàéïіíіâ. ×îìó, íà âàøó äóìêó, âîíè ââàæàëè
єâðîïåéöіâ-õðèñòèÿí ñâîїìè «áðàòàìè»?

3. ßêі ïðè÷èíè ïðèçâåëè äî ïåðåòâîðåííÿ Êèòàþ íà íàïіâêîëîíіþ âåëèêèõ
äåðæàâ?

6.
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4. ×îìó ïîâñòàííÿ іõåòóàíіâ ó Єâðîïі íàçâàëè «áîêñåðñüêèì»?
5. ßêèõ ãîëîâíèõ ðåçóëüòàòіâ äîñÿãëà Ñіíüõàéñüêà ðåâîëþöіÿ і ÷è ñïіâïàëè 

âîíè ç ïðîãðàìîþ Ñóíü ßòñåíà?

1. Âèêîðèñòîâóþ÷è êàðòó, âèçíà÷òå çîíè âïëèâó єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ ó Êèòàї.
2. Ó çîøèòàõ çàïîâíіòü òàáëèöþ «òðè ïðèíöèïè» Ñóíü ßòñåíà. Âèñëîâіòü ñâîþ

äóìêó ñòîñîâíî ðåàëіñòè÷íîñòі öієї ïðîãðàìè äіé.
3. Ïîêàæіòü íà êàðòі ìіñöÿ, äå ðîçïî÷àëàñü Ñіíüõàéñüêà ðåâîëþöіÿ.

Âèêîðèñòîâóþ÷è äîäàòêîâі äæåðåëà, çðîáіòü іñòîðè÷íèé ïîðòðåò Ñóíü
ßòñåíà.

1850–1864 рр. – тайпінський рух.
1899–1900 рр. – повстання Іхетуань.
1905 р. – створення «Об’єднаної революційної ліги Китаю».
1911–1912 рр. – буржуазна революція в Китаї.

Îñìàíñüêà ³ìïåð³ÿ òà ²ðàí ó ê³íö³ Õ²Õ –
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.

Ïðèãàäàéòå, ùî âàì âіäîìî ïðî Îñìàíñüêó іìïåðіþ òà 
Іðàí ç êóðñó âñåñâіòíüîї іñòîðії 8-ãî êëàñó.

Ñïðîáè ìîäåðíіçàöії Îñìàíñüêîї іìïåðії. Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò.
Îñìàíñüêà іìïåðіÿ ïåðåæèâàëà çàíåïàä, âèêëèêàíèé ïîðàçêàìè ó 
âіéíàõ ç єâðîïåéñüêèìè êðàїíàìè, ïðîíèê-
íåííÿì іíîçåìíîãî êàïіòàëó, ÿêèé ïîñòóïî-
âî ñòàâ êîíòðîëþâàòè íàéâàæëèâіøі ãàëóçі
åêîíîìіêè äåðæàâè: çàëіçíèöі, êîïàëüíі,
êîìóíàëüíі ïіäïðèєìñòâà, áàíêè òîùî.
Ïåðåâàæàííÿ íà òóðåöüêîìó ðèíêó іíîçåì-
íèõ òîâàðіâ, çîêðåìà òêàíèí, ùî ââîçè-
ëèñü áåç ìèòà, ïіäðèâàëî âëàñíå âèðîáíè-
öòâî. Öå, ÿê і іíøі íåðîçâ’ÿçàíі ïèòàííÿ
ðîçâèò êó êðàїíè, âèêëèêàëî íåçàäîâîëåí-
íÿ ìîëîäîї òóðåöüêîї áóðæóàçії, ÿêà ïî÷à-
ëà òèñíóòè íà âëàäó ç ìåòîþ ïðèéíÿòòÿ
êîíñòèòóöії.

Íîâèé ñóëòàí Àáäóë-Õàìіä ІІ, ÿêèé
ïðèéøîâ äî âëàäè ó 1876 ð., ïîîáіöÿâ ââåñ-
òè êîíñòèòóöіþ. Її áóëî ïðèéíÿòî â êіí-
öі òîãî æ ðîêó. Êîíñòèòóöіÿ ïåðåäáà÷àëà
ñêëèêàííÿ äâîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó. Äåïó-
òàòè íèæíüîї ïàëàòè îáèðàëàñÿ íà îñíîâі
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âèñîêîãî ìàéíîâîãî öåíçó, à ÷ëåíіâ ñåíàòó ñóëòàí ïðèçíà÷àâ ïîæèòòєâî.
Óñі æèòåëі äåðæàâè, íàâіòü õðèñòèÿíñüêå íàñåëåííÿ Áàëêàí, îãîëîøó-
âàëèñÿ îñìàíàìè і ââàæàëèñÿ ðіâíèìè ïåðåä çàêîíîì. Êîíñòèòóöіÿ çáå-
ðіãàëà çà ñóëòàíîì ìàéæå âñþ ïîâíîòó âëàäè.

Äåÿêèé ÷àñ êîíñòèòóöіÿ ôîðìàëüíî äіÿëà. Íà її îñíîâі áóâ ñêëèêàíèé
ïàðëàìåíò. Ñåðåä äåïóòàòіâ áіëüøіñòü ñêëàäàëè âåëèêі ïîìіùèêè,  ÷èíîâ -
íèêè, äóõîâåíñòâî. Áóëè ïðåäñòàâíèêè áóðæóàçії. Ïðîòå íàâіòü òàêèé
ëîÿëüíèé і «áåççóáèé» ïàðëàìåíò íå ïîäîáàâñÿ ñóëòàíó, îñêіëüêè іíêîëè
ïіäíіìàâ ïèòàííÿ êàçíîêðàäñòâà, êîðóïöії òà çëîâæèâàííÿ âëàäîþ ç
áîêó âèùèõ ÷èíîâíèêіâ. ×åðåç 20 çàñіäàíü ñóëòàí éîãî ðîçïóñòèâ.

Âèáîðè äî äðóãîãî ïàðëàìåíòó áóëè ïðîâåäåíі ïіä ÷àñ âіéíè ç Ðîñієþ,
ÿêà ðîçïî÷àëàñü ó êâіòíі 1877 ð., à â ëþòîìó 1878 ð., ñêîðèñòàâøèñü
ñèòóàöієþ, ñóëòàí ðîçïóñòèâ ïàðëàìåíò. Êîíñòèòóöіÿ áóëà çäàíà â àðõіâ,
÷àñòèíà äåïóòàòіâ çààðåøòîâàíà, ñóëòàí çàÿâèâ, ùî âіäòåïåð áóäå ïðàâè-
òè ñàì. Ó íàñòóïíі ðîêè âіí âñòàíîâèâ ðåæèì ñåðåäíüîâі÷íîї äåñïîòії,
ÿêèé òóðêè íàçèâàëè «çóëþì» (ãíіò, íàñèëüñòâî).

Îäíієþ ç âàæëèâèõ ñêëàäîâèõ öüîãî ðåæèìó áóëà іäåîëîãіÿ ïàíòþð-
êіçìó. Âîíà ïåðåäáà÷àëà ïîñòóïîâó іñëàìіçàöіþ  – ïåðåõіä ó ìóñóëüìàí-
ñüêó âіðó òà îñìàíіçàöіþ – âòðàòó íàöіîíàëüíîї іäåíòè÷íîñòі íå òóðåöü-
êèõ íàðîäіâ, ùî ïðîæèâàëè â іìïåðії. Ñòàòèñòèêà ìіæ òèì çàñâіä÷óâàëà,
ùî òóðêè ñêëàäàëè ìåíøå òðåòèíè íàñåëåííÿ äåðæàâè. Â Îñìàíñüêіé
іìïåðії ïðîæèâàëè äåñÿòêè íàðîäіâ òà åòíîñіâ, çíà÷íà ÷àñòèíà ç ÿêèõ íå
áóëè ìóñóëüìàíàìè. Ó ìèíóëі ñòîëіòòÿ îñìàíñüêà åëіòà ñêëàäàëàñÿ ç
ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ íàðîäіâ, çîêðåìà ãðåêіâ, àëáàíöіâ, õîðâàòіâ,
ñëîâ’ÿí, ÷åðêåñіâ òà іíøèõ. Âіðîòåðïèìіñòü ïî âіäíîøåííþ äî іíîâіðöіâ ç
áîêó ìóñóëüìàí â Îñìàíñüêіé іìïåðії òåæ ìàëà äîñèòü òðèâàëó іñòîðіþ.

Ó êіíöі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ñèòóàöіÿ êàðäèíàëüíî çìіíèëàñÿ.
Ñåðåä òóðåöüêîї áóðæóàçії ìàéæå ïîëîâèíó ñêëàäàëè ãðåêè çà íàöіî-
íàëüíіñòþ, à äàëі éøëè âіðìåíè – ìàéæå ÷åòâåðòà ÷àñòèíà. Áіëüøіñòü
ðîáіòíèêіâ òà ðåìіñíèêіâ òåæ áóëè ïðåäñòàâíèêàìè íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí.
Ùå ìåíøå òóðêіâ áóëî ñåðåä іíòåëіãåíöії: іíæåíåðè, ëіêàðі, àäâîêàòè, ÿê
ïðàâèëî, çà ïîõîäæåííÿì áóëè ãðåêàìè òà âіðìåíàìè, ùî îòðèìàëè
îñâіòó íà Çàõîäі. Òàêà ñèòóàöіÿ ïðèâåëà äî ðîçïàëþâàííÿ íåíàâèñòі ç
áîêó òóðåöüêîї âåðõіâêè äî  îêðåìèõ íàðîäіâ Îñìàíñüêîї іìïåðії. Ðîçïî÷àâñÿ
ðîçáðàò, ïîãðîìè òà òåðîðèñòè÷íі àêòè. Íàöіîíàëüíå ïèòàííÿ âèìàãàëî
ñâîãî íåãàéíîãî âèðіøåííÿ.

Чому ситуація з віротерпимістю і лояльністю до інших народів в Османській імперії
змінилася на початку ХХ ст.?

Ìîëîäîòóðåöüêà ðåâîëþöіÿ 1908 ð. Ïî÷àòîê îðãàíіçàöіéíîãî îôîðìëåííÿ
òóðåöüêîãî ðåâîëþöіéíîãî ðóõó ïðèïàäàє íà 1889 ð., êîëè â Ñòàìáóëі
ãðóïà êóðñàíòіâ âіéñüêîâî-ìåäè÷íîãî ó÷èëèùà ñòâîðèëà òàєìíó ïîëі-
òè÷íó îðãàíіçàöіþ «Єäíàííÿ і ïðîãðåñ», ùî â ìàéáóòíüîìó ñïèðàëàñÿ â
îñíîâíîìó íà ìîëîäå îôіöåðñòâî. Ó 1891 ð. áóëî ñôîðìîâàíî çàêîðäîííèé
öåíòð öієї îðãàíіçàöії. Її ìåòîþ áóëî âіäíîâëåííÿ êîíñòèòóöії 1876 ð.,
ïðîâåäåííÿ ïîìіðêîâàíèõ áóðæóàçíèõ ðåôîðì, ìîäåðíіçàöіÿ ñóñïіëüñòâà
çà єâðîïåéñüêèì çðàçêîì.

2.
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Ó Єâðîïі ÷ëåíіâ öієї îðãàíіçàöії íàçèâàëè ìîëîäîòóðêàìè. Íàïðèêіíöі
1907 ð. ó Ïàðèæі âîíè ïðîâåëè ç’їçä ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ îðãàíіçàöіé,
íà ÿêîìó áóëî ïðèéíÿòî ðіøåííÿ ïðî ïіäãîòîâêó çáðîéíîãî ïîâñòàííÿ
ïðîòè ñóëòàíà.
Єäèíå, ùî âèêëèêàëî ðîçáіæíîñòі ñåðåä ó÷àñíèêіâ ðóõó, – íàöіîíàëü-

íå ïèòàííÿ. Ãðóïà Àõìåäà Ðåçè îáñòîþâàëà іäåþ «îñìàíіçìó» – çáåðå-
æåííÿ іìïåðії. Іíøà ãðóïà íàïîëÿãàëà íà äåöåíòðàëіçàöії іìïåðії òà
âèçíàííі àâòîíîìії çà íåòóðåöüêèìè íàðîäàìè.

Ó 1907 ð. â Ïàðèæі âіäáóâñÿ ç’їçä ðіçíèõ ìîëîäîòóðåöüêèõ ãðóï, íà
ÿêîìó áóëî äîñÿãíóòî òèì÷àñîâîãî ïðèìèðåííÿ òà óõâàëåíî ðіøåííÿ
ïðî ïіäãîòîâêó ïîâñòàííÿ. Âîíî ïî÷àëîñÿ 3 ëèïíÿ 1908 ð. âèñòóïîì 
àðìіéñüêèõ ïіäðîçäіëіâ ó Ìàêåäîíії.

Ñóëòàí ïîñïіøèâ îïðèëþäíèòè ñâîє ðіøåííÿ ïðî âіäíîâëåííÿ êîíñòè-
òóöії. Ïîâñòàëі âіéñüêà âñòóïèëè ó Ñòàìáóë. Ìîëîäîòóðêè ñôîðìóâàëè
íîâèé óðÿä. Ñóëòàíà çàëèøèëè íà òðîíі. Ìîëîäîòóðêè, ÿêі äîñòóïèëèñÿ
äî âëàäè, ïðîâîäèëè ñâîþ ïîëіòèêó íåïîñëіäîâíî і çàíàäòî îáåðåæíî.
Öå äàëî çìîãó ñóëòàíîâі, ÿêèé çàðó÷èâñÿ ïіäòðèìêîþ äóõіâíèöòâà,
13 êâіòíÿ 1909 ð. â÷èíèòè çàêîëîò іç âèìîãàìè âіäðîäèòè øàðіàò, ñêà-
ñóâàòè êîíñòèòóöіþ, âіäíîâèòè ñóëòàíñüêó âëàäó. Çàêîëîò áóëî ïðèäó-
øåíî. Àáäóë-Õàìіä II âòðàòèâ òðîí, ÿêèé äіñòàâñÿ Ìåõìåäîâі II.

Ìîëîäîòóðêè çàëèøàëèñÿ ïðè âëàäі äî 1918 ð. Çà ÷àñ ñâîãî ïðàâëіííÿ
âîíè òàê і íå âèêîíàëè îáіöÿíîê ïðîâåñòè ìîäåðíіçàöіþ êðàїíè і çâіëüíè-
òèñÿ âіä єâðîïåéñüêîãî åêîíîìі÷íîãî çàñèëëÿ òà ïîëіòè÷íîї çàëåæíîñòі.

Îòæå, ðåâîëþöіÿ 1908 ð. íå âèêîíàëà ñâîãî îñíîâíîãî çàâäàííÿ –
ìîäåðíіçàöії Îñìàíñüêîї іìïåðії. Öå ïîÿñíþєòüñÿ îñîáëèâіñòþ ñòðóêòóðè
òóðåöüêîãî ñóñïіëüñòâà, ó ÿêîìó òóðêè áóëè ïàíіâíîþ íàöієþ, à áóäü-ÿêà
ìîäåðíіçàöіÿ ïðèçâåëà á äî âòðàòè íèìè öієї ðîëі òà äî ðîçïàäó іìïåðії,
ùî çãîäîì і ñòàëîñÿ.

Іðàí íàïðèêіíöі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Óïðîäîâæ XIX ñò. Іðàí
âòðà÷àâ ñâîþ íåçàëåæíіñòü і íàïðèêіíöі ñòîëіòòÿ ñòàâ íàïіâêîëîíієþ,
ïåðåäóñіì Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ðîñії. Ïіä âïëèâîì Ðîñіéñüêîї іìïåðії
ïåðåáóâàëà ïіâíі÷íà ÷àñòèíà êðàїíè ðàçîì іç ñòîëèöåþ Òåãåðàíîì. Âåëè-
êà Áðèòàíіÿ ïàíóâàëà â ðàéîíі Ïåðñüêîї çàòîêè, òðèìàþ÷è òàì ñâіé 
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âіéñüêîâî-ìîðñüêèé ôëîò. Ó 1901 ð. Ëîíäîí çìóñèâ іðàíñüêîãî øàõà
íàäàòè áðèòàíñüêîìó ïіääàíîìó ä’Àðñі êîíöåñіþ íà ìîíîïîëüíó åêñïëó-
àòàöіþ íàôòîíîñíèõ ðàéîíіâ óñієї Ïåðñії, çà âèíÿòêîì 5-òè ïіâíі÷íèõ
ïðîâіíöіé. Íà її îñíîâі ïіçíіøå áóëà îðãàíіçîâàíà Àíãëî-іðàíñüêà íàôòî-
âà êîìïàíіÿ – ãîëîâíå çíàðÿääÿ êîëîíіàëüíîãî çàãàðáàííÿ êðàїíè.

Íàïðèêіíöі XIX ñò. ó ñóïåðíèöòâî çà âïëèâ â Іðàíі âòðóòèëàñÿ é
Íіìå÷÷èíà, à íà ïî÷àòêó XX ñò. – ÑØÀ. Ïðîöåñ ïåðåòâîðåííÿ Іðàíó â
íàïіâêîëîíіþ ñóïðîâîäæóâàâñÿ ðóéíàöієþ òðàäèöіéíèõ ñòðóêòóð і ïîñè-
ëåííÿì âèçèñêóâàííÿ íàñåëåííÿ. Ðіâåíü æèòòÿ іðàíöіâ çíèæóâàâñÿ. Íà
çëàìі XIX–XX ñò. ó êðàїíі ðіçêî çàãîñòðèëàñÿ ïðîäîâîëü÷à ïðîáëåìà. Öå
ñïðè÷èíèëî ãîëîäíі áóíòè (1900, 1901, 1903 pð.).

Ðåâîëþöіÿ 1905–1911 ðð. Ó 1905 ð. â Іðàíі ðîçïî÷àëàñÿ ðåâîëþöіÿ.
Äî її ïðè÷èí ñëіä âіäíåñòè ïàíóâàííÿ äåñïîòè÷íîãî ðåæèìó Êàäæàð-
ñüêîї äèíàñòії, ãíîáëåííÿ ç áîêó іíîçåìíîãî êàïіòàëó – íàñàìïåðåä
àíãëіéñüêîãî òà ðîñіéñüêîãî. Çíà÷íèì áóâ òàêîæ âïëèâ ðîñіéñüêîї ðåâî-
ëþöії 1905 ð.

Ðåâîëþöіéíі ïîäії ðîçïî÷àëèñÿ ó ãðóäíі 1905 ð. ìàñîâèìè äåìîíñòðà-
öіÿìè â Òåãåðàíі, Øèðàçі, Ìåøõåäі òà іíøèõ ìіñòàõ. Âèñóâàëèñÿ âèìîãè
ïðîâåäåííÿ ðàäèêàëüíèõ ðåôîðì, çîêðåìà ñêëèêàííÿ ìåäæëіñó (ïàðëà-
ìåíòó) і ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóöії. Îñîáëèâîãî ïіäíåñåííÿ ðåâîëþöіéíі
âèñòóïè íàáóëè â ÷åðâíі–ëèïíі 1906 ð. 5 ñåðïíÿ 1906 ð. íàëÿêàíèé øàõ
âèäàâ óêàç ïðî çàïðîâàäæåííÿ êîíñòèòóöіéíîãî ðåæèìó. 7 æîâòíÿ âіä-
êðèâñÿ ïåðøèé іðàíñüêèé ìåäæëіñ. Âіí ïðèéíÿâ Îñíîâíèé çàêîí (ïåðøó
÷àñòèíó іðàíñüêîї êîíñòèòóöії). Âëàäà øàõà îáìåæóâàëàñÿ, ïàðëàìåíò
çàêðіïèâ çà ñîáîþ ïðàâî çàòâåðäæóâàòè âñі çàêîíè òà áþäæåò, êîíöåñії,
іíîçåìíі ïîçèêè, óãîäè ç іíøèìè äåðæàâàìè. ×åðåç ðіê, 7 æîâòíÿ
1907   p., øàõ çàòâåðäèâ äîïîâíåííÿ äî Îñíîâíîãî çàêîíó, äå ïðîãîëîøó-
âàëèñÿ ðіâíіñòü ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì, íåäîòîðêàííіñòü îñîáè òà âëàñ-
íîñòі, ñâîáîäà ñëîâà, äðóêó òîùî. Çàïðîâàäæóâàâñÿ ïðèíöèï ïîäіëó âëà-
äè íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó é ñóäîâó ãіëêè. Âðåøòі-ðåøò, іðàíñüêèé
øàõ çàëèøèâñÿ ëèøå ãîëîâîþ âèêîíàâ÷îї âëàäè.

Âîäíî÷àñ âіäáóâàëèñÿ ðåâîëþöіéíі çìіíè ïî âñіé êðàїíі. Â іðàíñüêèõ
ìіñòàõ ç’ÿâèëèñÿ ðåâîëþöіéíі îðãàíіçàöії – åíäæóìåíè, ÿêі âèêîíóâàëè
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ðіçíі ôóíêöії. Íà ïіâíî÷і Іðàíó âèíèêëî «Òîâàðèñòâî ìîäæàõåäіâ» (áîð-
öіâ çà âіðó і ñïðàâåäëèâіñòü), ÿêå âèìàãàëî ðàäèêàëüíîї äåìîêðàòèçàöії
ïîëіòè÷íîãî ëàäó, êîíôіñêàöії øàõñüêèõ і âèêóïó ÷åðåç áàíê ïîìіùèöüêèõ
çåìåëü, ñïðàâåäëèâîї ïîäàòêîâîї ðåôîðìè òà іí. Ç іíіöіàòèâè «Òîâàðèñòâà»
ó Òåáðèçі é іíøèõ ìіñòàõ ïî÷àëîñÿ ôîðìóâàííÿ ðåâîëþöіéíîї ãâàðäії –
çàãîíіâ ôåäàїâ.

Ïðîòè ïîãëèáëåííÿ іðàíñüêîї ðåâîëþöії âèñòóïèëè ñïіëüíî Ðîñіÿ òà
Àíãëіÿ, ÿêі â ñåðïíі 1907 ð. óêëàëè óãîäó ïðî ðîçìåæóâàííÿ ñôåð âïëè-
âó â Іðàíі. Ó ÷åðâíі 1908 p., ñêîðèñòàâøèñü çі ñïàäó ðåâîëþöії, Ìîõàììåä
Àëі-øàõ, ñïèðàþ÷èñü íà іðàíñüêó êîçà÷ó áðèãàäó ïіä êîìàíäóâàííÿì
ðîñіéñüêîãî ïîëêîâíèêà Ëÿõîâà, â÷èíèâ ïåðåâîðîò і ðîçіãíàâ ìåäæëіñ.

Îäíà÷å ðåâîëþöіÿ òðèâàëà, öåíòð ðåâîëþöіéíîї áîðîòüáè ïåðåìіñòèâ-
ñÿ íà ïіâíі÷ êðàїíè. Ó 1908–1909 pp. âèáóõíóëî ïîâñòàííÿ â Іðàíñüêîìó
Àçåðáàéäæàíі (Òåáðіçüêå ïîâñòàííÿ). Ó 1909 ð. ñïàëàõíóëî àíòèøàõñüêå 
ïîâñòàííÿ â Áàõòіàðії òà Ãіëÿíі. Çáðîéíі çàãîíè ïîâñòàíöіâ – ôåäàїâ,
ïіäòðèìàíі áàõòіàðñüêèìè õàíàìè, v ëèïíі 1909 ð. âñòóïèëè äî Òåãåðà-
íà. Øàõà áóëî ñêèíóòî і îãîëîøåíî ïðî âіäíîâëåííÿ êîíñòèòóöії.

Íîâèé øàõ Àõìåä ñêëèêàâ íîâèé ìåäæëіñ, ÿêèé ïðîäîâæèâ ðåâîëþ-
öіéíі ïåðåòâîðåííÿ. Çðîáèòè öå áóëî íåëåãêî. Ôіíàíñîâà ñèñòåìà êðàїíè,
ÿê і âñÿ åêîíîìіêà, çà ðîêè ðåâîëþöії ðîçâàëèëàñÿ. Íå áàæàþ÷è çâåðòà-
òèñÿ çà äîïîìîãîþ äî Ðîñії òà Àíãëії, Іðàí çàïðîñèâ àìåðèêàíñüêîãî
ôіíàíñîâîãî ðàäíèêà Ì. Øóñòåðà. Óñïіøíà äіÿëüíіñòü ðàäíèêà çàíåïî-
êîїëà Ðîñіþ òà Àíãëіþ, ÿêі áîÿëèñü óêðіïëåííÿ ðåæèìó, âñòàíîâëåíîãî
ðåâîëþöієþ. Ïіñëÿ íåâäàëèõ ñïðîá óñóíóòè Øóñòåðà äèïëîìàòè÷íèìè
ìåòîäàìè Ðîñіÿ òà Àíãëіÿ ïåðåéøëè äî âіäêðèòîãî çáðîéíîãî âòðó÷àííÿ.
Çóñèëëÿìè іíøèõ äåðæàâ Іðàíñüêó ðåâîëþöіþ áóëî ïðèäóøåíî. Ìåäæ-
ëіñ ðîçіãíàíî, çàãîíè ôåäàїâ ëіêâіäîâàíî. Іðàí âèçíàâ àíãëî-ðîñіéñüêó
óãîäó. Ïðîòå ÷àñòèíà ðåâîëþöіéíèõ çàâîþâàíü çáåðåãëàñÿ, çîêðåìà êîí-
ñòèòóöіÿ. Іðàí ïî÷àâ ïåðåòâîðþâàòèñü ó êîíñòèòóöіéíó ìîíàðõіþ.

1. ×îìó ïîâåðíåííÿ äî êîíñòèòóöії 1876 ð., ÿêà äіÿëà äóæå ìàëî ÷àñó, ñòàëî
îäíієþ ç ïðîâіäíèõ âèìîã ìîëîäîòóðêіâ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.?

2. Ïðîàíàëіçóéòå ïðîöåñ ïåðåòâîðåííÿ Îñìàíñüêîї іìïåðії íà íàïіâêîëîíіþ
ïðîâіäíèõ äåðæàâ.

3. ßêі ãîëîâíі ïèòàííÿ ñòîÿëè ïåðåä ÷ëåíàìè îðãàíіçàöії «Єäíàííÿ і ïðîãðåñ»
íàïåðåäîäíі ðåâîëþöії 1908 ð.?

4. ßêі ïðè÷èíè ãàëüìóâàëè ïðîöåñ ìîäåðíіçàöії â Òóðå÷÷èíі?
5. ßêі êðàїíè  íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ìàëè íàéáіëüøèé âïëèâ ó Ïåðñії (Іðàíі)? ßê

öå âïëèâàëî íà ñòàíîâèùå êðàїíè?
6. Ïîÿñíіòü òåðìіíè «ìåäæëіñ», «åíäæóìåíè», «ìîäæàõåäè».

1. Âèêîðèñòîâóþ÷è êàðòó, âèçíà÷òå, ÿêі íàðîäè âõîäèëè äî ñêëàäó Îñìàíñüêîї
іìïåðії â ñåðåäèíі ÕІÕ ñò. òà ÿêі ç íèõ îòðèìàëè íåçàëåæíіñòü äî ïî÷àòêó
ÕÕ ñò. 

2. Íà êàðòі ïîêàæіòü öåíòðè ðåâîëþöіéíîãî ðóõó Іðàíó ïіä ÷àñ ðåâîëþöії
1905–1911 ðð.

Виконайте завдання
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3 Îá’єäíàéòåñÿ ó ïàðè. Îäíà, ïî ìîæëèâîñòі âèêîðèñòîâóþ÷è äîäàòêîâèé
ìàòåðіàë, ïіäãîòóє ðîçïîâіäü ïðî Îñìàíñüêó іìïåðіþ, à іíøà – ïðî Ïåðñіþ
(Іðàí) ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Âèçíà÷òå, ùî â íèõ áóëî ñïіëüíîãî, à ùî – âіäìіííîãî.

1876 р. – прийняття конституції Османської імперії.
1905 – 1911 рр. – революція в Ірані.
1908 – 1909 рр. – молодотурецька революція.

Ìàòåð³àëè äî ïðàêòè÷íèõ òà òâîð÷èõ çàâäàíü

Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè ó÷í³ êëàñó ä³ëÿòüñÿ íà äâ³ ãðóïè. Îäíà –
âèâ÷àº ìàòåð³àëè ïàðàãðàôà ïðî áðèòàíñüêå âîëîäàðþâàííÿ â ²íä³¿,
äðóãà – ïðî æèòòÿ íàðîä³â Àôðèêè ï³ä âëàäîþ ºâðîïåéñüêèõ êîëîí³çà-
òîð³â. Êîæíà ãðóïà ÷èòàº òåêñò, çíàéîìèòüñÿ ç äîêóìåíòàìè, â³äïîâ³äàº
íà ïèòàííÿ, ïðàöþº ç êàðòîþ àáî àòëàñîì.

Áàæàíî çàëó÷èòè äîäàòêîâó íàî÷í³ñòü, çîêðåìà ïîðòðåòè ãåðî¿â
ñèïàéñüêîãî ïîâñòàííÿ òà ë³äåð³â íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó â
²íä³¿, êåð³âíèê³â çáðîéíî¿ áîðîòüáè íàðîä³â Àôðèêè çà ñâîþ íåçàëåæ-
í³ñòü òîùî. 

Ïî ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàéòå õóäîæí³ êàðòèíè, ôîòîðãàô³¿ òà â³äåî-
ìàòåð³àëè ç õóäîæí³õ àëüáîì³â òà ²íòåðíåòó àáî óðèâêè ç³ ñïîãàä³â
ó÷àñíèê³â òèõ ïîä³é, õóäîæí³õ àáî äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â, ïðèñâÿ÷å-
íèõ ³ñòîð³¿ òîãî ïåð³îäó.

Ï³ñëÿ îïðàöþâàííÿ ìàòåð³àëó îáðàí³ ãðóïàìè ñï³êåðè ãîòóþòü
äîïîâ³ä³, ç ÿêèìè çíàéîìëÿòü ñâî¿õ òîâàðèø³â ç ³íøî¿ êîìàíäè. ßêùî â
õîä³ ïðåçåíòàö³¿ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè ãðóïè â ³íøî¿ êîìàíäè âèíèêíóòü
ïèòàííÿ, äàâàòè â³äïîâ³ä³ ìîæóòü óñ³ ÷ëåíè ãðóïè.

Ìîæëèâ³ é ³íø³ âàð³àíòè ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ, çîêðåìà
«çàíóðåííÿ» â  àòìîñôåðó òîãî÷àñíî¿ ²íä³¿ òà Àôðèêè, êîëè îêðåì³ ó÷í³
«ïðèì³ðÿþòü» íà ñåáå ðîë³ ºâðîïåéñüêèõ êîëîí³çàòîð³â, âîæä³â
ïîâñòàíü òà íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ ðóõ³â, ¿õí³õ ðàäíèê³â òîùî. Òîä³
óðîê ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ä³ëîâó ãðó ç òåàòðàëüíèìè åëåìåíòàìè. Â³í
ìàº á³ëüø ÿñêðàâå åìîö³éíå çàáàðâëåííÿ, ïðîòå ïîòðåáóº á³ëüø
ðåòåëüíî¿ é òðèâàëî¿ ï³äãîòîâêè.

БРИТАНСЬКЕ ВОЛОДАРЮВАННЯ В ІНДІЇ 
Процес британського завоювання Індії, яка мала величезну територію і скла-

далася з багатьох князівств, розтягнувся на багато десятиріч починаючи з другої
половини ХVІІІ ст. і практично завершився лише в 50-х роках ХІХ ст. Щоб захопити
родючі землі, багаті торгові і ремісничі міста, підкорити працелюбний індійський
народ, англійці використовували різні засоби: військову силу, дипломатичні
маневри, хитрощі, підкупи знаті тощо. Паралельно із  завоюванням територій ішло
вироблення і вдосконалення колоніальної системи експлуатації природних і люд-
ських ресурсів Індії.

Якщо на першому етапі захоплення індійської території у ХVІІІ ст. англійські
купці вивозили звідти золото, коштовне каміння, прянощі і перетворювали їх на

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ
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капітал для будівництва фабрик і заводів у самій Англії, то в наступні десятиріччя
дедалі більший інтерес для них становили природні ресурси Індії. Уже в першій
половині ХІХ ст. англійці створюють плантації, де вирощують бавовну, тютюн, чай
та інші культури, а на переробку їх відправляють до Британії. Таким чином, Індія
перетворилася на джерело сировини для англійської промисловості, що швидко
зростала. Завдяки індійській бавовні працювали численні текстильні фабрики в
Ліверпулі, Манчестері та інших англійських містах. Індія стає ринком збуту для
англійської промисловості.

Така політика призводить до розорення селян, у яких відбирають землю під
плантації, і до зубожіння ремісників, які, працюючи на ручних верстатах, були не в
змозі конкурувати з продукцією, виготовленою машинним способом. Зростає маса
людей, незадоволених політикою британців. Колоніальна влада починає шукати
опору в суспільстві. По-перше, створюються військові сили. Солдати-сипаї отри-
мують непогану зарплатню, продовольчий пайок, уніформу. По-друге, англійці не
втручаються у справи феодальної аристократії, князів, раджів, яких у період заво-
ювання навіть заохочували різними способами. По-третє, частина буржуазії, тор-
говців, що погоджувалася співробітничати з англійцями, стала провідником
англійських інтересів в Індії. Англійці стимулювали їх тим, що давали змогу става-
ти оптовиками при закупівлі сировини і експорті її до Британії.

Якими методами англійці здійснювали колоніальну експлуатацію індійського народу
в першій половині ХІХ ст.?

 Òàê âèãëÿäàëî іíäіéñüêå ñóñïіëüñòâî íà ïî÷àòêó XX ñò. 
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Така ситуація існувала до середини ХІХ ст., коли з’ясувалося, що Британії, яка
перетворилася на «майстерню світу», не вистачає сировини і продуктів харчуван-
ня. У 1850-х роках Індія була змушена вдвічі збільшити вивіз бавовни і втричі –
вивіз зерна, а загальний експорт з Індії до Англії за декілька років зріс на 80 %.
Досягти такого показника вдалося за рахунок збільшення плантаційних госпо-
дарств, землю для яких відібрали у феодальної аристократії, з якою перестали
рахуватися, і вищого духівництва.

Така політика викликала незадоволення родової аристократії, і вона швидко з
опори англійців перетворилася на їхніх супротивників. Те саме сталося і з місце-
вими найманими солдатами – сипаями. Причина полягала в тому, що після заво-
ювання Індії англійці почали скорочувати сипаям зарплатню та пенсії, зменшувати
привілеї, якими ті традиційно користувалися. Сипайські полки почали відправляти
на завоювання інших країн. 

Незадоволення сипаїв переросло в повстання. Воно почалося в м. Мірут
10    травня 1857 р. після того, як англійці закували в кайдани і кинули до в’язниці
групу сипаїв, звинувативши їх у ворожості до влади. Дізнавшись про цей випадок,
сипаї трьох полків разом з міськими жителями взялися до зброї. Їх підтримало насе-
лення навколишніх сіл. Наступного дня повсталі рушили до м. Делі. Міська біднота
відкрила їм ворота міста. Нечисленний англійський гарнізон був не в змозі проти-
стояти сипаям. Таким чином давня столиця Індії перейшла до рук по  в  сталих.

Сипаї оточили палац останнього представника династії Великих Моголів Баха-
дур-шаха ІІ і змусили його приєднатися до повстання. Його проголосили вер-
ховним правителем Індії, що народ сприйняв як повернення імперії Великих Мого-
лів і відновлення незалежності.

Основні вимоги повстанців Індії
Усі мусульмани й індуси знають, що для кожної людини

мають значення чотири речі. Перша – релігія, друга –
честь, третя – життя, четверта – власність. Усі ці чотири речі знаходяться в
безпеці при місцевому правлінні… Англійці ж стали ворогами всіх чотирьох
вищезазначених речей.

Чому життя людей повсталі ставили лише на третє місце?

У наступні місяці повстання поширилося на інші райони Центральної Індії.
Зокрема, відомим центром стало м. Канпур. Важливим осередком повстання було

 Ïîâñòàííÿ ñèïàїâ

Îòðèìàéòå 
ç äîäàòêîâèõ äæåðåë 
іíôîðìàöіþ ïðî ñèïàїâ.
×è іñíóþòü íàéìàíі 
ñîëäàòè â íàøі äíі?
ßêùî òàê, òî äå ñàìå?
Íàâåäіòü êîíêðåòíі
ïðèêëàäè.
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також князівство Ауд. На відміну від інших місць, виступ в Ауді розпочали селяни.
Сипайські полки, що були відправлені для придушення повстання, перейшли на
бік селян, перебили англійських офіцерів і звільнили столицю князівства м. Лак-
хнау. За словами англійського історика, «протягом 10 днів англійська адміністра-
ція в Ауді зникла як марево».

Звернення делійських повстанців
до мешканців Індії

Хай буде відомо всім індусам і мусульманам, мешкан-
цям Індії, що керівництво власною державою є одним з найвеличніших благ,
подарованих небом. Не гнітючим тиранам англійцям керувати нами…
Об’єднаймося ж для спільного захисту життя, майна, релігії та виженімо
англійців.

Хай всі мусульмани й індуси нададуть посильну допомогу… Ми ведемо
боротьбу не за матеріальні земні цінності, а за вашу віру. Великий та малий –
усі рівні в священній війні.

До чого закликали жителів Індії делійські повстанці?

Повстання було повною несподіванкою для англійців. Вони не чекали, що в єди-
ному пориві можуть об’єднатися індуси і мусульмани, солдати і представники різних
соціальних верств. Проте дуже скоро вони зрозуміли, що лави союзників можна
розколоти, оскільки справжні інтереси в них різні. Феодальна аристократія прагнула
повернути собі владу, сипаї намагалися відновити привілеї, а народні маси, крім
звільнення від англійського панування, хотіли зменшити феодальний гніт.

Англійці вдало використали існуючі протиріччя. У червні 1857 р. вони переки-
нули значні військові формування з Пенджабу і розпочали облогу столиці. Повста-
лі трималися стійко, та із часом феодальна верхівка, і навіть Бахадур-шах, почали
схилятися до припинення боротьби. У вересні 1858 р. до Делі прибули нові під-
кріплення з Пенджабу, які мали артилерію. Після шестиденних боїв англійцям
вдалося оволодіти містом. Частина захисників заздалегідь відійшла, інші потра-
пили в полон і були піддані жорстоким тортурам.

Захисники Канпуру та Ауду трималися довше. В Ауді боротьбу проти англійців
очолював проповідник Ахмад-шах, який користувався великою популярністю у
народу. У князівстві Джхансі, одному із центрів повстання в Центральній Індії,

Øòóðì
Êàøìіðñüêèõ âîðіò
ó Äåëі ïіä ÷àñ 
ïðèäóøåííÿ
ïîâñòàííÿ ñèïàїâ.
Ëіòîãðàôіÿ
Ð. äå Ìîðåíà.
1857 ð.
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героїчну оборону очолила молода княгиня Лакшмі Бай, яка стала символом непо-
кори для індійського народу. Обидва герої загинули: Лакшмі Бай у бою, а Ахмад-шах
був зраджений одним зі своїх прибічників-аристократів. За 50 тис. рупій зрадник 
передав закривавлену голову Ахмада англійцям. Однак і після загибелі керівників
окремі партизанські загони продовжували чинити опір до кінця 1859 р.

Виступ сипаїв значно змінив англійську політику в Індії. Після придушення
повстання англійська влада пішла на поступки індійським феодалам. У листопаді
1858 р. королева Вікторія видала звернення, в якому обіцяла «свято поважати
права, честь і гідність тубільних князів». Відбулася реорганізація військових сил.
В   армію було направлено велику кількість англійців. Тепер на двох-трьох солда-
тів-індійців припадав один англієць, а в технічних частинах, зокрема в артилерії,
англійці переважали. 

Навіть для селян були зроблені певні поступки. У 1859 р. було прийнято закон 
про постійну оренду, який частково обмежував зловживання великих орендарів,
що раніше зганяли селян із землі, та забороняв піднімати орендну плату. 

Які наслідки мало повстання сипаїв для різних верств населення Індії?

В останній третині ХІХ ст. Індія стає найціннішою та найпривабливішою коло-
нією Великої Британії. Англійські підприємці дедалі активніше  починають ввозити
до Індії капітали, здійснювати дуже вигідні інвестиції. За другу половину ХІХ ст. в
країні було побудовано близько 30 тис. км залізниць. Англійському капіталу нале-
жали чайні, кавові й бавовняні плантації в Бенгалії, Ассамі та інших місцевостях,
джутові фабрики в Калькутті, пароплавні компанії в Мадрасі та Бомбеї, багато
текстильних фабрик. Англійські банки контролювали всю зовнішню торгівлю,
фінансували діяльність англо-індійських фірм.

Будівництво промислових підприємств сприяло появі нового прошарку в індій-
ському суспільстві – промислових робітників. Формується національна буржуазія,
яка на початку займається переробкою сільськогосподарської продукції, виготов-
ленням товарів першої необхідності, але поступово нагромаджує капітал для
більш серйозних справ.

Для управління такою великою країною, як Індія, потрібна була значна адміні-
страція та підготовлені чиновники. Нею управляв віце-король від імені англійської
королеви. На місцях владу здійснювали губернатори. Молоді індійці з вищих каст
здобували освіту в університетах Великої Британії, а повертаючись на батьківщи-
ну, утворювали прошарок національної інтелігенції.

Нові верстви суспільства прагнуть змінити колоніальний статус Індії, отримати
всю повноту влади у своїй країні. На відміну від стихійних виступів попередніх
десятиріч, вони обирають парламентські методи боротьби, створюють політичні
партії та рухи. Найбільшу партію – Індійський національний конгрес (ІНК) – було
засновано в 1885 р. Англійці дозволили діяльність цієї партії, оскільки її керівни-
цтво обрало не революційні методи боротьби, а тактику поступового тиску на вла-
ду для задоволення своїх вимог. У майбутньому саме такі дії ІНК принесли їй успіх
у боротьбі за незалежність багатонаціональної Індії.

Як змінювалася англійська політика щодо Індії протягом ХІХ ст.?

Спочатку англійська колоніальна влада прихильно поставилася до створення
ІНК, проте незабаром стосунки загострилися аж до ворожості.

Приводом до початку національно-визвольного руху в Індії на початку ХХ ст.
стала діяльність віце-короля Дж. Керзона. Керзон розпустив виборний муніципа-
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літет у Калькутті, столиці Бенгалії, збільшив удвічі плату за навчання у вищих
навчальних закладах, а потім затвердив закон про розділ Бенгалії на дві адміні-
стративні частини. Це означало розкол єдиного народу. Цей удар по національних
почуттях бенгальців став останньою краплею, що переповнила чашу терпіння
народів Індії. Вони піднялися на боротьбу.

Головними центрами національно-визвольного руху стали Бенгалія, Пенджаб
і Бомбей. За пропозицією Національного конгресу 16 жовтня 1905 р. у Бенгалії був
проведений день національної жалоби, підтриманий по всій країні на знак протес-
ту проти розділу Бенгалії.

Після цього розпочався рух «свадеші» (бойкот англійських товарів з метою
розвитку місцевої промисловості). 1907 р. він переріс у рух «свараджі», під яким
розумілося надання самоврядування в рамках Британської імперії за прикладом
білих домініонів (Канада, Австралія). Страйки, мітинги, демонстрації відбувалися
в багатьох провінціях Індії.

Кульмінацією національно-визвольного руху став політичний страйк у Бомбеї в
липні 1908 р. Страйку передували великі хвилювання в інших провінціях Індії.
Англійські власті почали репресії. У 1907 р. був прийнятий закон про бунтівників,
що забороняв мітинги й демонстрації, а в 1908 р. – закон, за яким закривалися
газети, що, на думку влади, займалися «підбурюванням до заколоту». На основі
цього закону був заарештований лідер лівого крила Індійського національного
конгресу Тилах. Влада вирішила організувати показовий політичний процес, що
привернув увагу всієї країни. Голосами присяжних-англійців Тилах був засудже-
ний до 6 років тюремного ув’язнення за антибританську діяльність, хоча присяжні-
індійці висловилися за виправдання. Ця очевидна упередженість суду привела до
вибуху невдоволення в країні. 23 липня 1908 р. у Бомбеї почався загальний полі-
тичний страйк: припинили роботу всі підприємства, магазини, транспорт, навчаль-
ні заклади. Демонстрації й мітинги переростали в сутички з поліцією. Придушити
страйк не вдалося. Він був припинений через шість днів, як про це заздалегідь
попереджали його організатори.

Бомбейський страйк і піднесення національно-визвольного руху змусили коло-
ніальні власті піти на поступки; збільшилося представництво виборних осіб з міс-
цевого населення в дорадчих органах влади як у центрі, так і на місцях. 1911 р.
лорд Керзон скасував своє рішення про поділ Бенгалії і переніс столицю з Каль-
кутти до Делі. Національно-визвольному руху Індії на початку XX ст. не вдалося
досягти своєї мети   – отримати самоврядування. Однак був отриманий безцінний
досвід боротьби за незалежність.

Які наслідки для індійського суспільства мало національне піднесення початку
ХХ   ст.?

НАРОДИ АФРИКИ ПІД ВЛАДОЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОЛОНІЗАТОРІВ

Як ви вважаєте, політика, яку в останні десятиріччя проводять європейські держави,
пускаючи на свою територію мільйони вихідців з країн Сходу, є спробою виправда-
тися за минулу колонізацію чи вона викликана іншими причинами?

1. Захоплення Алжиру Францією. Боротьба алжирців проти францу-
зьких колонізаторів. Алжир, країна Північної Африки, був досить привабливим
для французької буржуазії ще з кінця ХVІІІ   – початку ХІХ ст. У той час Алжир фор-
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мально входив до складу Османської  імперії, проте
в дійсності державну владу в країні очолював дей,
якого пожиттєво обирали командири яничарів.
У 20-ті роки ХІХ ст. плани захоплення Алжиру оста-
точно визріли. Потрібно було знайти формальний
привід. Таким приводом став «удар опахалом».
Між алжирським деєм і французьким консулом
виникла гаряча суперечка з приводу боргів за
алжирські товари, що Франція отримувала в кредит.
Ображений відвертою зневагою з боку консула,
дей ударив його опахалом.

Французи використали цей епізод як привід
для вторгнення і в 1830 р.  висадили свої війська
на алжирське узбережжя. Армія дея була розбита,
сам він змушений був підписати акт про капітуля-
цію і залишити країну. Проте алжирський народ не
визнав завоювання і піднявся на боротьбу. Рух
опору очолив молодий поет і державний діяч Абд
аль-Кадир. Він зумів об’єднати племена Західно-
го і Центрального Алжиру, стати їхнім вождем і завдати низку важких поразок 
французам. У  1834   р. Франція підписала мирний договір, де визнавала Західний
Алжир суверенним арабським еміратом.

Ставши правителем великої держави, Абд аль-Кадир багато зробив для зміц-
нення її армії, побудував два порохових заводи, ткацьку мануфактуру. Проте
французи не збиралися миритися з втратою контролю над  Алжиром і в наступні
роки неодноразово відновлювали воєнні дії. Алжирці героїчно боролися з фран-
цузькими загарбниками, однак сили були нерівними. У 1847 р. Абд аль-Кадира
було взято в полон, а його держава перестала існувати.

Чому Абд аль-Кадира вважають національним героєм Алжиру?

З описів 
очевидців свавілля французьких

колонізаторів в Африці

За наказом головнокомандувача генерала Ровіго загін військ… вийшов з міста
Алжира вночі у квітні 1832 р. і на світанку, коли люди племені Ель-уффія ще
спали в своїх палатках, раптово напав на них і вирізав усіх нещасних, перш ніж 
хоч один з них зміг захиститися. Убивали всіх, незважаючи на стать та вік.
Повертаючись із цієї ганебної експедиції, наші  кавалеристи несли на вістрях
своїх пік відрубані голови. Усю худобу, захоплену в пограбованому таборі, було
продано датському консулу.

Які методи використовували французи для підкорення волелюбного народу
Алжиру?

Одночасно із завоюванням французи проводили колоніальну політику, голов-
ним завданням якої було збільшити власний земельний фонд. Тому влада всіляко
заохочувала переїзд до Алжиру французьких, італійських, німецьких, мальтій-
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ських колоністів. Так уже в 1851 р. в Алжирі налічу-
валося більше ніж 130 тис. європейців. У наступні
роки Алжир став провідною колонією Франції в
Північній Африці, з території якої велися завою-
вання сусідніх країн.

2. Проникнення іноземного капіталу до
Єгипту.уу  Інша північноафриканська держава
Єгипет формально теж була складовою частиною
Османської імперії. Проте на початку ХІХ ст. у ній
розпочався активний визвольний рух на чолі з
Мухаммедом-Алі. Останній був талановитим
воєначальником і хитрим дипломатом. Він зумів
винищити своїх численних ворогів і після розгрому
англійського десанту в 1807 р. стати фактично
незалежним правителем Єгипту.

У наступні роки Мухаммед-Алі проводив ви-
важену внутрішню політику. Багато уваги приді-
лялося відновленню старих і будівництву нових
зрошувальних каналів. У результаті цього площа
оброб люваних земель збільшилася з 1   млн гек-
тарів у 1821 р. до 3,1 млн у 1833 р. Збільшилися
врожаї експортних культур – рису, бавовни, індиго.
Заохочувалося будівництво фабрик, військових
заводів, мануфактур. В Олександрії будувалися
військові кораблі. Майже всі промислові підпри-
ємства були власністю держави, хоча невелика
частина належала або здавалася в оренду при-
ватним особам.

Сам Мухаммед-Алі та його найближче оточен-
ня етнічно не належали до єгипетських арабів
(Мухаммед-Алі був албанцем), однак його полі-
тика сприяла створенню сильної й незалежної
держави. Безумовно, це не  подобалось турецько-
му султану, який номінально був правителем цих
 земель. У ході першої війни з султаном (1831–1833)
Мухаммед-Алі підкорив Сирію, Ліван і Палестину.
Проте народи цих країн не визнали влади Мухам-
меда-Алі й піднялися на боротьбу. Під час другої
війни з султаном (1839–1840) єгипетська армія

зазнала поразки. Становище Єгипту було узаконене указом 1841 р. Єгипетський
паша зберігав владу в своїй країні та Судані, але втрачав її на інших територіях.
Він визнавав себе васалом турецького султана й зобов’язаний був платити йому
данину.

Що треба було зробити Мухаммеду-Алі для остаточного звільнення Єгипту від
османської влади?

Поразка в боротьбі із султаном створила сприятливі умови для проникнення в
країну західного капіталу. За англо-турецькою конвенцією від 1838 р. до країни
дозволявся безмитний ввіз англійських товарів, у результаті почали зачинятися
збудовані раніше фабрики. Державна монополія на торгівлю бавовною була

 Ïîñåëåííÿ â Àëæèðі.  
Ìàëþíîê. ÕІÕ ñò.

 Ìóõàììåä-Àëі 
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відмінена. Англійці за безцінь скуповували бавовну безпосередньо в селян, а
потім за значно  дорожчою ціною завозили до Єгипту готову тканину.

Англійці почали в 1851 р. будувати залізницю від Олександрії до Каїра та Суеца
на дуже вигідних для себе умовах. У 1854 р. французький дипломат Лессепс
домігся дозволу на будівництво й експлуатацію каналу, що мав поєднати Серед-
земне море з Червоним, яке велося в 1859–1869 рр. На будівництво каналу щомі-
сяця набирали по 60 тис. селян, не питаючи їхньої згоди. Умови праці були жахливі,
і за час будівництва Суецького каналу загинуло близько 120 тис. людей. Єгипет-
ська держава витратила на будівництво більше 450 млн франків, що сприяло
фінансовому закабаленню країни.

Скориставшись фінансовими труднощами правителя Єгипту, в 1875 р. Велика
Британія викупила в нього контрольний пакет акцій компанії  Суецького каналу.
Тепер головна роль в експлуатації каналу, яка раніше належала французам, пере-
йшла до англійців. У 1876 р. європейські держави домоглися встановлення повно-
го фінансового контролю над Єгиптом.

Порівняйте англійську колоніальну політику в Єгипті та Індії. Що було спільного, а
що – відмінного?

У 1879 р. в країні розпочався визвольний рух проти європейських  колонізаторів.
Особливої гостроти він набув 1881–1882 рр., коли військові почали брати активну
участь. На вимогу армії був сформований новий уряд, який розробив програму
буржуазних реформ. З таким ходом подій не могли змиритися європейські коло-
нізатори. У травні 1882 р. в порт Олександрії увійшли англійські і французькі
кораблі. Після того як військовий міністр Арабі відхилив провокаційну вимогу про
роззброєння берегових фортів Олександрії, англійці почали обстріл міста, а потім
висадили десант. У відповідь Арабі, який, на відміну від інших членів уряду, не
злякався іноземного вторгнення, закликав  народ до збройного опору.

Єгиптяни почали масово записуватися добровольцями до війська. Найбільш
боєздатні формування вели оборону Олександрії та Каїра. Воєнні дії тривали до
жовтня 1882 р. Після поразки Єгипту англійці фактично окупували його, проте
перетворити на справжню колонію і приєднати до Британської імперії не змогли.
Єгипет формально залишався частиною Османської імперії, хоча насправді фак-
тичним правителем країни був англійський консул, що спирався на окупаційну
армію.

 Åïіçîä  
àíãëî-єãèïåòñüêîї 
âіéíè.
Òåëü-åëü-Êåáіð.
Êàðòèíà Àíðі-Ëóї 
Äþïðå
ßêі åìîöії 
âèêëèêàþòü ó âàñ
ïîäії, çîáðàæåíі
íà êàðòèíі? ×îìó?
Ñâîþ äóìêó 
àðãóìåíòóéòå.
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3. Колоніальна політика в Південній Африці.іі  У Південній Африці оплотом

колоніалізму була Капська колонія, створена голландцями ще в ХVІІ ст. Сюди
переселялися також емігранти з Франції та Німеччини. Усі вони з роками почали
називати себе бурами. Під час наполеонівських воєн Капська колонія перейшла
до англійців. Пізніше між англійцями та бурами виник глибокий конфлікт, і останні
почали залишати Капську колонію і захоплювати землі африканського племені
зулусів на півночі і північному сході. На середину ХІХ ст. бурам вдалося створити
два колоніальних державних утворення – Південно-Африканську республіку
(англійці зазвичай називали її Трансвааль) та Оранжеву республіку. Англійці
визнали незалежність цих держав і самі утворили дві колонії – Капську і Наталь.
Місцеве населення – зулуси, басуто, коса   – мужньо чинили опір колонізаторам,
проте сили були нерівні – і вони поступово втрачали свої землі.

Чи були бури колонізаторами в повному розумінні цього слова?

У 70–80-х роках ХІХ ст. в Південній Африці були виявлені великі  поклади
зо лота й алмазів, що викликало новий сплеск колонізації. Англійці запропонували
бурам об’єднати зусилля і разом просуватися на північ. Бури відмовилися під-
тримати англійців, і ті в 1877 р. ліквідували незалежність Трансваалю. Бури не 
чинили спротиву, сподіваючись разом розгромити єдину незалежну африканську
країну Зулуленд.

Верховним вождем зулусів у 1878 р. було проголошено розумного й далеко-
глядного державного й військового діяча Кетчвайо. Він був послідовним борцем 
проти колоніалізму й багато зробив для покращання боєздатності  зулуської армії.

Наприклад, юнаки, що йшли працювати на
алмазні копальні, на зароблені гроші купу-
вали зброю і привозили її на батьківщину.
Тому, хоча більшість зулуського ополчення
була озброєна луками й стрілами, воно
 становило досить потужну військову силу.

У 1878 р. англійці висунули зулусам уль-
тиматум з вимогою розпустити військо і
прийняти англійського резидента, який
буде контролювати діяльність Кетчвайо.
Останній, розуміючи військову перевагу
англійців, виявив дипломатичну гнучкість і
погодився на ведення переговорів, однак 
англійці почали війну. У ході воєнних дій
англійці неодноразово зазнавали поразок й
мали значні людські втрати, проте вони
збільшили свій військовий контингент до
20 тис. вояків і влітку 1879 р. перемогли. 

Кетчвайо було взято в полон і відправ-
лено до Великої Британії. У 1887 р. Зулу-
ленд включили до складу колонії Наталь.

Уявіть себе радником Кетчвайо. Які ідеї ви б запропонували верховному вождю зу-
лусів, щоб країна залишилася незалежною?

Після розгрому зулусів бури відмовилися коритися англійцям, і ті в 1881 р. були
змушені надати Трансваалю повну самостійність у внутрішніх справах. Проте

 Êåò÷âàéî 
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це тривало недовго. У бурських республі-
ках посилився вплив німецького капіталу.
У   1883 р. німецький торговець Людериц за
декілька десятків фунтів стерлінгів і 260
старих гвинтівок купив у місцевих вождів
значну територію на північ від р.   Оранжевої.

Так була заснована німецька колонія
Південно-Західна Африка.

В останнє десятиріччя ХІХ ст. бороть-
ба за колонії розгорнулася з новою силою.
Англійці всілякими засобами прагнули
захопити землі племен машона й мата-
беле, що межували з Трансваалем. Вони
використовували підкуп місцевих вождів ,
обман, а коли нічого не допомогло, у 1893 р.
розпочали війну із цими народами . Остан-
ні під проводом мудрого вождя Лобенгули
чинили мужній опір коло  нізаторам.

Проте на боці англійців була військова
перевага і африканці зазнали поразки.
У цій війні англійці вперше використали
війсь кову новинку – кулемет «максим».

Після загарбання всіх «вільних» терито-
рій прийшла черга й бурських рес публік.
Їхня доля була вирішена під час англо-бурської війни 1899–1902 рр. Рес публіками
Трансвааль і Оранжева почали управляти англійські губернатори. У   1910 р. було
утворено домініон у складі Капської колонії, Наталю, Трансваалю і Оранжевої,
який отримав назву Південно-Африканський Союз.

1. ßêîþ, íà âàøó äóìêó, áóëà ìåòà ïîáóäîâè Ñóåöüêîãî êàíàëó? Àðãóìåíòóéòå.
2. ×è ìîæíà ââàæàòè, ùî àíãëіéñüêà òà ôðàíöóçüêà äåðæàâè áàãàòіëè ïåðå-

âàæíî çà ðàõóíîê åêñïëóàòàöії ñâîїõ êîëîíіé? ×îìó?
3. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó äіÿëüíîñòі Êåò÷âàéî.
4. ßê íàçèâàëàñü єäèíà íåçàëåæíà àôðèêàíñüêà êðàїíà?
5. ßê íàçèâàâñÿ äîìіíіîí, ùî ñêëàäàâñÿ ç Êàïñüêîї êîëîíії, Íàòàëþ, Òðàíñ-

âààëþ і Îðàíæåâîї?

Íà ïіäñòàâі çàïðîïîíîâàíèõ òà іíøèõ íàÿâíèõ òåêñòîâèõ òà âіçóàëüíèõ
ìàòåðіàëіâ ïіäãîòóéòå çàìіòêó (àáî ðåïîðòàæ) ïðî íàñëіäêè êîëîíіàëüíîї ïîëі-
òèêè äëÿ ìåòðîïîëіé і êðàїí Àçії òà Àôðèêè.

Óÿâіòü ñåáå íà ìіñöі Ìóõàììåäà-Àëі. ßêó ïîëіòèêó ïðîâîäèëè á âè íà âіä-
ìіíó âіä íüîãî? Àðãóìåíòóéòå.

1859–1869 рр. – будівництво Суецького каналу.
1879 р. – початок визвольного руху в Єгипті.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ

 Ëîáåíãóëî 
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ÌÌ³æíàðîäí³ â³äíîñèíè
 (äðóãà ïîëîâèíà Õ²Õ –
 ïî÷àòîê ÕÕ ñò.)

Модернізація – цілісне оновлення суспільства, процес 
пе реходу від традиційного суспільства, яке ототожнюється 
переважно із соціальними стосунками патріархально-фео-
дального побуту до сучасного суспільства індустріального, 
капіталістичного типу.
Антанта – військово-політичне угруповання, основними чле-
нами якого були Велика Британія, Французька республіка 
і    Російська імперія, створене в 1904–1907 роках. Антанта 
домінувала в міжнародних відносинах перших десятиліть 
XX   століття.
Військово-політичний союз – союз або угода держав з 
метою координації  дій для вирішення опільних економічних, 
політичних та військових завдань.
Мілітаризація – підпорядкування економічного, політичного
та суспільного життя країни воєнним цілям.
«Гонка озрбоєнь» – політичне протистояння двох або кіль-
кох держав (частіше – військових блоків) у боротьбі за збройну  
перевагу. Під час такого протистояння кожна з сторін ви-
робляє величезну кількість запасів озброєння, намагаючись 
наздогнати чи обігнати супротивника. 

Найважливіші 
терміни 
та поняття 
розділу:
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Ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè â îñòàíí³é òðåòèí³ 
Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.

ßê âíóòðіøíüîïîëіòè÷íà îáñòàíîâêà âïëèâàє íà çîâ-
íіø  íüîïîëіòè÷íèé êóðñ êðàїíè?

Íàñëіäêè ôðàíêî-íіìåöüêîї âіéíè. Óòâîðåííÿ Òðîїñòîãî ñîþçó.
Ôðàíêî-ðîñіéñüêèé âіéñüêîâèé àëüÿíñ. Ôðàíêî-íіìåöüêà âіéíà òà її 
íàñëіäêè âíåñëè ãëèáîêі çìіíè â ñèñòåìó ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí.
Ïî-ïåðøå, ïðîòèðі÷÷ÿ ìіæ Ôðàíöієþ і Íіìå÷÷èíîþ íå òіëüêè íå áóëè 
ïîäîëàíі, à, íàâïàêè, ùå áіëüøå çàãîñòðèëèñÿ. Êîæíà ñòàòòÿ Ôðàíê-
ôóðòñüêîãî ìèðó 1871 ð. òàїëà íåáåçïåêó íîâîї âіéíè, ïîðîäæóþ÷è
ðåâàíøèñòñüêі íàñòðîї ó Ôðàíöії òà ïðàãíåííÿ Íіìå÷÷èíè ïîçáóòèñÿ 
öієї íåáåçïåêè, îñòàòî÷íî ðîçãðîìèâøè çàõіäíîãî ñóñіäà.

 Ñõåìà âîðîæèõ îäèí äî îäíîãî âіéñüêîâèõ áëîêіâ 

§24

1.
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4
Ç äðóãîãî áîêó, íàñëіäêè âіéíè і ôðàíêî-íіìåöüêі ïðîòèðі÷÷ÿ ñïðà-

âèëè äîñèòü ïîìіòíèé âïëèâ íà âçàєìîâіäíîñèíè іíøèõ єâðîïåéñüêèõ
äåðæàâ. Ïîñèëþþ÷è çîâíіøíüîïîëіòè÷íó åêñïàíñіþ, Íіìå÷÷èíà âðàõî-
âóâàëà, ùî â ðàçі її êîíôëіêòó ç áóäü-ÿêîþ єâðîïåéñüêîþ äåðæàâîþ
Ôðàíöіÿ íåîäìіííî ñêîðèñòàєòüñÿ íàãîäîþ äëÿ ðåâàíøó, і òîìó õîòіëà
çàëèøèòè її â ìіæíàðîäíіé іçîëÿöії. Ôðàíöіÿ æ, îñëàáëåíà ïіñëÿ âіéíè,
ïðàãíóëà âèãðàòè ÷àñ äëÿ âіäíîâëåííÿ âіéñüêîâîãî ïîòåíöіàëó é àêòèâ-
íî øóêàëà ñîþçíèêіâ íà êîíòèíåíòі.

Âèêîðèñòîâóþ÷è іäåþ ìîíàðõі÷íîї ñîëіäàðíîñòі â çáåðåæåííі ïîðÿäêó
â Єâðîïі, ó 1873 ð. Áіñìàðêó âäàëîñÿ ñòâîðèòè Ñîþç òðüîõ іìïåðàòîðіâ –
Íіìå÷÷èíè, Àâñòðî-Óãîðùèíè і Ðîñії. Óãîäà ìàëà êîíñóëüòàòèâíèé
õàðàêòåð, àëå ðîëü Íіìå÷÷èíè â ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèíàõ âіäðàçó æ
çðîñëà. Ïðîòå Ñîþç íå áóâ òà é íå ìіã áóòè ìіöíèì. Íàäòî ñóòòєâèìè
áóëè ïðîòèðі÷÷ÿ ìіæ éîãî ó÷àñíèêàìè. І õî÷à ó 1881 ð. óãîäó áóëî ïîíîâ-
ëåíî, ïðè÷îìó âæå ó ôîðìі äîãîâîðó ïðî íåéòðàëіòåò, ó ïіäñóìêó âîíà
âèÿâèëàñÿ íåæèòòєçäàòíîþ.

Íà Áåðëіíñüêîìó êîíãðåñі Íіìå÷÷èíà íå ïіäòðèìàëà äîìàãàíü Ðîñії
íà Áàëêàíàõ. Ó ñâîþ ÷åðãó Ðîñіÿ âіäìîâëÿëàñÿ äîòðèìóâàòèñÿ íåé-
òðàëіòåòó ó âèïàäêó âіéíè Íіìå÷÷èíè é Ôðàíöії. Öå òðè÷і (ó 1875,
1885 і 1887 ðð.) óòðèìóâàëî Áіñìàðêà âіä íîâîãî íàïàäó íà Ôðàíöіþ.
Äî òîãî æ ïіñëÿ âçàєìíîãî ïіäâèùåííÿ ìèòà íà ââåçåííÿ òîâàðіâ
íàïðèêіíöі 70-õ   ðîêіâ ìіæ Íіìå÷÷èíîþ і Ðîñієþ ïî÷àëàñÿ ñïðàâæíÿ
ìèòíà âіéíà.

Ïîãіðøåííÿ âіäíîñèí ç Ðîñієþ îáóìîâèëî âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íå çáëè-
æåííÿ Íіìå÷÷èíè òà Àâñòðî-Óãîðùèíè. Ó 1879 ð. óðÿäè äâîõ êðàїí
óêëàëè ñåêðåòíèé ñîþçíèé äîãîâіð ùîäî âçàєìîäîïîìîãè â ðàçі íàïàäó
Ðîñії íà îäíó ç äâîõ äåðæàâ. Äîáðîçè÷ëèâèé íåéòðàëіòåò âñòàíîâëþâàâ-
ñÿ ïіä ÷àñ âіéíè ç áóäü-ÿêîþ іíøîþ єâðîïåéñüêîþ êðàїíîþ, ÿêùî òіëüêè
äî íåї íå ïðèєäíàєòüñÿ Ðîñіÿ. Îáîðîííèé çà ôîðìîþ çîâíі, äîãîâіð
íàñïðàâäі ìàâ àãðåñèâíèé õàðàêòåð. Âіí ïåðåäáà÷àâ ñèòóàöіþ, ó ÿêіé
ïðè âîєííîìó êîíôëіêòі ìіæ Íіìå÷÷èíîþ і Ôðàíöієþ â ðàçі äîïîìîãè
îñòàííіé Ðîñії Íіìå÷÷èíà çäîáóâàëà á àâñòðіéñüêó ïіäòðèìêó і âіéíà
íàáóâàëà єâðîïåéñüêîãî ìàñøòàáó.

Çãîäîì, âèêîðèñòàâøè іòàëî-ôðàíöóçüêå êîëîíіàëüíå ñóïåðíèöòâî,
Áіñìàðêó âäàëîñü çàëó÷èòè äî êîàëіöії Іòàëіþ. Ó 1882 ð. Íіìå÷÷èíà,
Àâñòðî-Óãîðùèíà òà Іòàëіÿ óêëàëè ñåêðåòíèé ñîþçíèé äîãîâіð ïðî âçà-
єìîäîïîìîãó ó âіéíі ïðîòè Ôðàíöії. Âіí ïåðåäáà÷àâ ñïіëüíèé âèñòóï
ñîþçíèêіâ ó ðàçі íàïàäó íà îäíîãî ç íèõ äâîõ àáî áіëüøå áóäü-ÿêèõ єâðî-
ïåéñüêèõ êðàїí. Òàê âèíèê Òðîїñòèé ñîþç Íіìå÷÷èíè, Àâñòðî-Óãîðùè-
íè é Іòàëії, ÿêèé  ïîêëàâ ïî÷àòîê ðîçêîëó Єâðîïè íà âîðîãóþ÷і âіéñüêîâі
óãðóïîâàííÿ.

Ñïðèòíî ãðàþ÷è íà ñóïåðå÷íîñòÿõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, Òðîїñòîìó
ñîþçó íåâäîâçі âäàëîñÿ çàëó÷èòè íà ñâіé áіê Ðóìóíіþ òà Іñïàíіþ. Ïðîòå
âñі ñïðîáè Áіñìàðêà і éîãî íàñòóïíèêіâ äîìîãòèñÿ ó÷àñòі â ñîþçі Àíãëії
âèÿâèëèñÿ ìàðíèìè. Íåçâàæàþ÷è íà ãîñòðі êîëîíіàëüíі ïðîòèðі÷÷ÿ ç
Ôðàíöієþ і Ðîñієþ, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, ÿê і ðàíіøå, íå áàæàëà çâ’ÿçóâàòè
ñåáå äîãîâîðîì ç áóäü-ÿêîþ єâðîïåéñüêîþ äåðæàâîþ, çàëèøàþ÷èñü
âіðíîþ ïîëіòèöі «áëèñêó÷îї іçîëÿöії».
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Поясніть, як ви розумієте термін «блискуча ізоляція» щодо Великої Британії.

Ïðîòå éìîâіðíå ïðèєäíàííÿ Àíãëії äî íіìåöüêî-àâñòðіéñüêîãî áëîêó
ïðèñêîðèëî âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íå çáëèæåííÿ Ôðàíöії і Ðîñії. Ó ëèïíі
1891 ð. âіäáóëàñü äåìîíñòðàöіÿ ðîñіéñüêî-ôðàíöóçüêîї єäíîñòі – âіçèò
ôðàíöóçüêîãî ôëîòó äî Êðîíøòàäòà. Ó ñåðïíі 1892 ð. áóëî ïіäïèñàíî
ôðàíêî-ðîñіéñüêó âіéñüêîâó êîíâåíöіþ. 1893 ð. ðîñіéñüêà åñêàäðà ïðè-
áóëà äî ôðàíöóçüêîãî ïîðòó Òóëîí ç âіçèòîì-âіäïîâіääþ. 27 ãðóäíÿ
1893 ð. áóëî îñòàòî÷íî çàòâåðäæåíî ôðàíêî-ðîñіéñüêó êîíâåíöіþ, äå
ïåðåäáà÷àëàñÿ âçàєìîäîïîìîãà îáîõ äåðæàâ ó ðàçі àãðåñії ç áîêó ó÷àñíè-
êіâ Òðîїñòîãî ñîþçó.

Òàêèì ÷èíîì, ó Єâðîïі ç’ÿâèëèñÿ âîðîãóþ÷і êîàëіöії. Ðîçïî÷àëàñÿ
âçàєìíà «ãîíêà îçáðîєíü» – ñòðіìêå íàðîùóâàííÿ âіéñüêîâîãî ïîòåíöі-
àëó íà âèïàäîê ìàéáóòíüîї âіéíè.

Çàãîñòðåííÿ àíãëî-íіìåöüêîãî êîëîíіàëüíîãî ñóïåðíèöòâà. Óòâî-
ðåííÿ Àíòàíòè. 90-òі ðîêè ÕIÕ ñò. õàðàêòåðèçóâàëèñÿ ðіçêîþ àêòèâі-
çàöієþ çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Íіìå÷÷èíè і çìіíîþ її ñïðÿìîâàíîñòі.
Ãîëîâ íèì íàïðÿìêîì íіìåöüêîї åêñïàíñії ñòàâ Áëèçüêèé Ñõіä.

Óïðîäîâæ óñüîãî ÕІÕ ñò. áðèòàíñüêà äèïëîìàòіÿ áóëà âïåâíåíà â
íåâðàçëèâîñòі îñòðіâíîãî ïîëîæåííÿ Àíãëії òà â ïåðåâàçі її âіéñüêîâîãî
ôëîòó. Âîíà ââàæàëà çà êðàùå íå çâ’ÿçóâàòè ñîáі ðóêè ñîþçàìè ç іíøèìè
äåðæàâàìè, çàîõî÷óâàòè êîíôëіêòè ìіæ íèìè і ìàòè ç íèõ êîðèñòü äëÿ
Àíãëії. Îäíàê ïîãіðøåííÿ ìіæíàðîäíîãî ñòàíîâèùà êðàїíè íà ïî÷àòêó
XX ñò. çìóñèëî àíãëіéñüêèé óðÿä çìіíèòè çîâíіøíüîïîëіòè÷íèé êóðñ.

Ðіçêå ïîñèëåííÿ âіéñüêîâîї і ìîðñüêîї ìîãóòíîñòі Íіìå÷÷èíè, її íåïðè-
õîâàíі òåðèòîðіàëüíі äîìàãàííÿ ñòâîðþâàëè ðåàëüíó çàãðîçó іñíóâàííþ
Áðèòàíñüêîї іìïåðії. Áðèòàíñüêà äèïëîìàòіÿ ïî÷àëà øóêàòè ñîþçíèêіâ
íà êîíòèíåíòі â ðàçі ìàéáóòíüîї ñóòè÷êè ç Íіìå÷÷èíîþ. Öå é ñòàëî ïðè-
÷èíîþ àíãëî-ôðàíöóçüêîãî çáëèæåííÿ.

Які територіальні претензії до інших держав, зокрема Великої Британії, мала Німеч-
чина? 

8 êâіòíÿ 1904 ð. ó Ëîíäîíі áóëà óêëàäåíà àíãëî-ôðàíöóçüêà òàєìíà
óãîäà. Ñòîðîíè âèçíàâàëè çà Âåëèêîþ Áðèòàíієþ ïðàâà íà Єãèïåò, à çà
Ôðàíöієþ – íà çíà÷íó ÷àñòèíó Ìàðîêêî. Іíøà ÷àñòèíà Ìàðîêêî (íàâïðî-
òè Ãіáðàëòàðà) ïðîãîëîøóâàëàñü çîíîþ âïëèâó Іñïàíії. Òàêèì ÷èíîì, öÿ
óãîäà îçíà÷àëà ïîäіë îäíієї ç îñòàííіõ àôðèêàíñüêèõ òåðèòîðіé, ÷èì
âèêëèêàëà íåâäîâîëåííÿ ç áîêó Íіìå÷÷èíè, ÿêà íàâіòü ïî÷àëà çàãðîæó-
âàòè Àíãëії òà Ôðàíöії âіéíîþ.

Ïîãðîçà Íіìå÷÷èíè ðîçâ’ÿçàòè âіéíó íå çàëèøèëàñÿ áåç íàñëіäêіâ ó
Âåëèêіé Áðèòàíії. Óðÿäîâі êîëà îñòàííüîї çðîçóìіëè, ùî äëÿ âіäñòîþ-
âàííÿ ñâîїõ ïîçèöіé âіä äîìàãàíü Íіìå÷÷èíè ïîòðіáíі íå ëèøå ïîòóæ-
íèé ôëîò, àëå é ñóõîïóòíà àðìіÿ. À ïîçà òèì, íåîáõіäíі é ñîþçíèêè íà
Єâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíòі. Ïîëіòèöі «áëèñêó÷îї іçîëÿöії» îñòàòî÷íî
ïðèéøîâ êіíåöü.

2.



208

ОЗРОЗДІЛ 

4

Ìіæ Ðîñієþ і Âåëèêîþ Áðèòàíієþ іñíóâàëè äîñòàòíüî ãîñòðі êîëîíі-
àëüíі ïðîáëåìè â ðіçíèõ ðåãіîíàõ. Їõ âðåãóëþâàòè áóëî íåïðîñòî, âèðі-
øóâàòè ïèòàííÿ ïîòðіáíî áóëî øëÿõîì äâîñòîðîííіõ êîìïðîìіñіâ. Áóäіâ-
íèöòâî Áàãäàäñüêîї çàëіçíèöі ñïðèÿëî ïðîíèêíåííþ íіìåöüêîãî êàïіòàëó
â çîíó Ïåðñüêîї çàòîêè. Ó Ëîíäîíі ìіðêóâàëè, ùî êðàùå äîìîâèòèñÿ ç
Ðîñієþ ïðî ðîçìåæóâàííÿ ñôåð âïëèâó, íіæ äîïóñòèòè ïîñèëåííÿ íіìåöüêîї
ïðèñóòíîñòі â öüîìó ñòðàòåãі÷íî âàæëèâîìó ðåãіîíі, ùî áóâ ðîçòàøîâà-
íèé ïîðÿä ç Іíäієþ. Òîìó â Àíãëії ñòàëè äîáðîçè÷ëèâî ñòàâèòèñÿ äî іäåї
àíãëî-ðîñіéñüêîї óãîäè.

Поясніть, чому Велика Британія пішла на дипломатичне врегулювання колоніальних
протиріч із Росією.

Ó 1907 ð. Ðîñіÿ òà Âåëèêà Áðèòàíіÿ äîñÿãëè êîìïðîìіñó ç êîëîíіàëü-
íèõ ïðîáëåì і óêëàëè â ñåðïíі â Ñ.-Ïåòåðáóðçі äîãîâіð ïðî ðîçìåæóâàí-
íÿ іíòåðåñіâ. Ïåðñіÿ (Іðàí) ïîäіëÿëàñÿ íà ðîñіéñüêó òà àíãëіéñüêó ñôåðè
âïëèâó, ìіæ ÿêèìè ïðîõîäèëà íåéòðàëüíà çîíà. Àôãàíіñòàí îïèíèâñÿ â
çîíі іíòåðåñіâ Àíãëії. Òèáåò îãîëîøóâàâñÿ ðàéîíîì, ùî ïåðåáóâàє ïіä
êåðóâàííÿì Êèòàþ. Àíãëî-ðîñіéñüêà óãîäà 1907 ð. çàâåðøèëà ôîðìóâàí-
íÿ Àíòàíòè ó ñêëàäі Àíãëії, Ôðàíöії і Ðîñії. Òðèñòîðîííüîãî ïàêòó ìіæ
її ó÷àñíèêàìè íå áóëî, âіí ç’ÿâèâñÿ òіëüêè íà ïî÷àòêó Ïåðøîї ñâіòîâîї
âіéíè, õî÷à âæå ó 1912 ð. ìіæ ñîþçíèêàìè ïî÷àëèñÿ êîíñóëüòàöії ïðî
óçãîäæåííÿ äіé çáðîéíèõ ñèë ó ðàçі âіéíè ïðîòè ñîþçó Öåíòðàëüíèõ
äåðæàâ – Íіìå÷÷èíè é Àâñòðî-Óãîðùèíè.

З конвенції між Росією і Англією у справах Персії,
Афганістану і Тибету, укладеної в С.-Петербурзі

18/31 серпня 1907 р.
І. Велика Британія зобов’язується не домагатися для самої себе і не підтри-

мувати на користь британських підданих, так само і на користь підданих третіх
держав, будь-яких концесій політичного або торгового характеру... по той бік 

Âіëüãåëüì ІІ ïіä ÷àñ ñâîєї ïîїçäêè äî Òàíæåðà 

×îìó íіìåöüêèé êàéçåð òàê íàñòіéëèâî öіêàâèâñÿ Ìàðîêêî?
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лінії, що йде від Касрі-Шіріна через Ісфаган, Ієзд, Хакк і закінчується в точці на
персидському кордоні при перетині кордонів російського і афганського, і не
чинити опір, ні безпосередньо, ні опосередковано, вимогам подібних концесій
в цій області, які підтримуються російським урядом...

II. Росія зі свого боку зобов’язується не домагатися для самої себе і не під-
тримувати на користь російських підданих, так само як і на користь підданих
третіх держав, яких-небудь концесій політичного або торгового характеру... по
той бік лінії, що йде від афганського кордону через Газік, Бірджанд, Керман і
закінчується в Бендер-Аббасі, і не чинить опору, ні безпосередньо, ні опосе-
редковано, вимогам подібних концесій в цій області, які підтримуються британ-
ським урядом...

Чому ми говоримо, що за цим документом Велика Британія і Росія розділили сфери
впливу у Персії (Ірані) і тим самим перетворили країну на напівколонію?

Òàêèì ÷èíîì, ó ðåçóëüòàòі óãîä 1904–1907 ðð. îñòàòî÷íî îôîðìèâñÿ
âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé áëîê òðüîõ äåðæàâ Àíòàíòà, ÿêèé ïðîòèñòîÿâ
êðàїíàì Òðîїñòîãî ñîþçó.

ÑØÀ â ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèíàõ. «Ïàíàìåðèêàíіçì». Çðîñòàííÿ
åêîíîìі÷íîї ìîãóòíîñòі ÑØÀ ñïîíóêàëî ïðàâëÿ÷і êîëà êðàїíè äî çîâíіø-
íüîïîëіòè÷íîї åêñïàíñії. Ç êіíöÿ ÕІÕ ñò. óðÿä ÑØÀ ïî÷àâ ñòâîðþâàòè
ïîòóæíèé âіéñüêîâî-ìîðñüêèé ôëîò, áóäóâàòè äëÿ íüîãî áàçè, çàõîïëþ-
âàòè íîâі êîëîíії. Çãіäíî ç «äîêòðèíîþ Ìîíðî» ÑØÀ âîëіëè і íàäàëі íå
âòðó÷àòèñÿ â єâðîïåéñüêі ñïðàâè, ïðîòå, ÿê і ðàíіøå, ïðåòåíäóâàëè íà
ðîëü ïàíіâíîї ñèëè íà âñüîìó Àìåðèêàíñüêîìó êîíòèíåíòі. «Äîêòðèíà
Ìîíðî» íàáóëà ñâîєðіäíîãî ïðîäîâæåííÿ â іäåї «ïàíàìåðèêàíіçìó», ÿêà 
îõîïèëà ïðàâëÿ÷і êîëà Ñïîëó÷åíèõ Øòàòіâ. Іäåÿ ôîðìàëüíî ïðîãîëî-
øóâàëà єäíіñòü ïîëіòè÷íèõ іíòåðåñіâ óñіõ àìåðèêàíñüêèõ äåðæàâ òà
îáìåæåííÿ âïëèâó íà êîíòèíåíòі єâðîïåéñüêèõ êðàїí. Ïðîòå íàñïðàâäі
âîíà ïðèõîâóâàëà ïðàãíåííÿ ïîëіòè÷íîї åëіòè ÑØÀ ñàìîñòіéíî âèðіøó-
âàòè ñïðàâè â ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ äåðæàâàõ.

Ïðàêòè÷íèì óòіëåííÿì öüîãî ïðàãíåííÿ ñòàëà «ïîëіòèêà âåëèêîãî
êèéêà», ÿêà çàñòîñîâóâàëàñÿ ÑØÀ â Öåíòðàëüíіé Àìåðèöі і êðàїíàõ
Êàðèáñüêîãî áàñåéíó. Ó õîäі іñïàíî-àìåðèêàíñüêîї âіéíè 1898 ð. ÑØÀ 
çàõîïèëè ìàéæå âñі іñïàíñüêі âîëîäіííÿ íà Êàðèáàõ, «âèêóïèëè» ïðàâà
íà Ôіëіïïіíè, çäîáóëè ïðàâî òðèìàòè âіéñüêà і ñïîðóäæóâàòè âіéñüêîâі
áàçè íà Êóáі. Ó 1903 ð. ñèëîþ çáðîї óðÿä ÑØÀ ïðèìóñèâ âіäìîâèòèñÿ âіä
÷àñòèíè òåðèòîðії Êîëóìáіþ, äå áóëî óòâîðåíî íîâó äåðæàâó Ïàíàìó.

Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. çíàðÿääÿì åêñïàíñіîíіñòñüêîї ïîëіòèêè Ñïîëó÷å-
íèõ Øòàòіâ ñòàє «äèïëîìàòіÿ äîëàðà». Íàäàþ÷è ëàòèíîàìåðèêàíñüêèì
äåðæàâàì ôіíàíñîâî-åêîíîìі÷íó äîïîìîãó, àäìіíіñòðàöіÿ ÑØÀ ñòàâèëà
їõ ó ïîâíó ïîëіòè÷íó çàëåæíіñòü âіä ïіâíі÷íîãî ñóñіäè.

Åêñïàíñіîíіñòñüêà ïîëіòèêà ßïîíії. XIX ñò. íà øëÿõ êîëîíіàëüíîãî 
ãðàáóíêó ñòàє ßïîíіÿ, ÿêà íå ìàëà ñèðîâèííèõ òà ïàëèâíèõ ðåñóðñіâ
äëÿ ðîçâèòêó ñâîєї øâèäêî çðîñòàþ÷îї ïðîìèñëîâîñòі. Ó 90-õ ðîêàõ 
XIX   ñò. ßïîíії âäàëîñÿ çâіëüíèòèñÿ âіä íåðіâíîïðàâíèõ äîãîâîðіâ,
íàâ’ÿçàíèõ їé Ñïîëó÷åíèìè Øòàòàìè òà єâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè â

3.
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ñåðåäèíі ñòîëіòòÿ. Ðåôîðìè âèâåëè її ç ðîçðÿäó íàïіâêîëîíіàëüíèõ êðà-
їí і äîçâîëèëè ñàìіé ñòàòè íà øëÿõ êîëîíіàëüíîї  åêñïàíñії.

Ïåðøèìè æåðòâàìè ÿïîíñüêîї àãðåñії ñòàëè Êèòàé і Êîðåÿ. Óíàñëі-
äîê ÿïîíî-êèòàéñüêîї âіéíè 1894–1895 ðð. ßïîíñüêà іìïåðіÿ çàõîïèëà
ðÿä îñòðîâіâ. Öå äîçâîëèëî ßïîíії ïîñèëèòè ñâîї ïîçèöії òà ðîçïî÷àòè
âîєííі  äії ïðîòè Ðîñії – ãîëîâíîãî êîíêóðåíòà íà Äàëåêîìó Ñõîäі. Íåçâà-
æàþ÷è íà âèñíàæåííÿ ìàòåðіàëüíèõ òà ëþäñüêèõ ðåñóðñіâ, ßïîíіÿ çäî-
áóëà ïåðåìîãó. Ðîñіÿ áóëà çìóøåíà ïåðåäàòè їé Ëÿîäóí òà ïіâäåííó ÷àñ-
òèíó îñòðîâà Ñàõàëіí. Ó 1910 ð. ßïîíіÿ çàõîïèëà Êîðåþ і ïåðåòâîðèëà її
íà ñâîþ êîëîíіþ. Òàêèì ÷èíîì, íà ïî÷àòîê XX ñò. âîíà ñòàëà îäíієþ ç
íàéáіëüøèõ êîëîíіàëüíèõ äåðæàâ ñâіòó.

Àíãëî-áóðñüêà âіéíà 1899–1902 ðð. ×åðãîâîþ âіéíîþ çà ïåðåäіë ñâі-
òó ñòàëà òàêîæ àíãëî-áóðñüêà âіéíà, ðîçâ’ÿçàíà Àíãëієþ. Ùå â 70-õ   ðîêàõ
XIX ñò. Âåëèêà Áðèòàíіÿ çðîáèëà íåâäàëó ñïðîáó çàõîïèòè áàãàòі çîëî-
òîì і àëìàçàìè òåðèòîðії ðåñïóáëіê Òðàíñâààëü é Îðàíæåâà, íàñåëåíі
áóðàìè – íàùàäêàìè ãîëëàíäñüêèõ êîëîíіçàòîðіâ Ïіâäåííîї Àôðèêè.
Ó   1899 ð. àíãëіéöі âèðіøèëè âçÿòè ðåâàíø. Áóðè ÷èíèëè çàïåêëèé
îïіð, ùî çìóñèëî Áðèòàíіþ íàïðàâèòè íà Ïіâäåíü Àôðèêè 250-òèñÿ÷íó
àðìіþ. Áóðè êîðèñòóâàëèñÿ ïіäòðèìêîþ Íіìå÷÷èíè é іíøèõ ñóïåðíèêіâ
Àíãëії, їì ñèìïàòèçóâàëà ãðîìàäñüêà äóìêà áàãàòüîõ êðàїí ñâіòó. Àëå
ñèëè áóëè íàäòî íåðіâíèìè.

Ó 1902 ð. âіéíà çàêіí÷èëàñÿ ïîðàçêîþ áóðіâ. Îðàíæåâà ðåñïóáëіêà é
Òðàíñâààëü ñòàëè àíãëіéñüêèìè âîëîäіííÿìè. Çãîäîì íà їõíіé îñíîâі
áóëî ñòâîðåíî àíãëіéñüêèé äîìіíіîí (ñàìîâðÿäíà òåðèòîðіÿ) – Ïіâäåííî-
Àôðèêàíñüêèé Ñîþç (ïіçíіøå Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáëіêà).

Áіéöі àðìії áóðіâ – çàõèñíèêè íåçàëåæíîñòі ñâîєї êðàїíè

Ìіæíàðîäíі êðèçè òà êîíôëіêòè íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Îäíî÷àñíî ç
ïðîíèêíåííÿì íà Áëèçüêèé Ñõіä êàéçåðіâñüêà Íіìå÷÷èíà ïðàãíóëà
óòâåðäèòèñÿ і â Ïіâíі÷íіé Àôðèöі, ïðåòåíäóþ÷è íà ÷àñòèíó ùå íå çàõîï-
ëåíîãî єâðîïåéöÿìè Ìàðîêêî. Ïðîòå íà єâðîïåéñüêіé «êîëîíіàëüíіé
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áіðæі» Ìàðîêêî âæå äàâíî áóëî âèçíàíî
ñôåðîþ іíòåðåñіâ Ôðàíöії, і âòðó÷àííÿ 
Âіëüãåëüìà І ó ìàðîêêàíñüêі ñïðàâè â 
1905 ð. âèêëèêàëî ðіçêå çàãîñòðåííÿ 
ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí. Ìàðîêêàíñüêà 
êðèçà ëåäâå íå ïðèçâåëà äî єâðîïåéñüêîї 
âіéíè, àëå êîíôëіêò áóëî ïîäîëàíî 
äèïëîìàòè÷íèì øëÿõîì. Ñêëèêàíà â 
Àëüõåñіðàñі (Іñïàíіÿ) ìіæíàðîäíà êîíôå-
ðåíöіÿ â ñі÷íі 1906 ð., âñóïåðå÷ ñïîäі-
âàííÿì íіìöіâ, ôîðìàëüíî âèðіøèëà 
âèçíàòè íåçàëåæíіñòü Ìàðîêêî, Ôðàíöіÿ 
é Іñïàíіÿ âîäíî÷àñ îòðèìàëè ìîæëèâіñòü 
ðåàëіçàöії ïëàíó ðîçäіëó êðàїíè íà ñôåðè 
âïëèâó.

Ó 1911 ð., ñêîðèñòàâøèñü çàâîðóøåí-
íÿìè â ìàðîêêàíñüêіé ñòîëèöі, Ôðàíöіÿ 
ââåëà äî íåї âіéñüêà. Öå âèêëèêàëî 
íåñïîäіâàíèé äåìàðø Íіìå÷÷èíè. Ïіñëÿ 
ïіäíÿòîї ó ïðåñі ãàëàñëèâîї êàìïàíії ç 
âèìîãàìè ïîäіëó Ìàðîêêî íіìåöüêèé 
óðÿä íàäіñëàâ äî éîãî áåðåãіâ êàíîíåðñüêîãî ÷îâíà «Ïàíòåðó», à çãîäîì
і ëåãêèé êðåéñåð, ñïðîâîêóâàâøè äðóãó Ìàðîêêàíñüêó êðèçó. Ôðàíöóçü-
êèé óðÿä ñïðèéíÿâ «ñòðèáîê Ïàíòåðè» ÿê âèêëèê і áóâ ãîòîâèé áîðîíè-
òè ñâîї êîëîíіàëüíі «ïðàâà». Ïðîòå âіéíà íå ðîçïî÷àëàñÿ і öüîãî ðàçó.
Ðіøó÷à çàÿâà àíãëіéñüêîãî  óðÿäó ïðî ãîòîâíіñòü âîþâàòè íà áîöі Ôðàí-
öії çìóñèëà Íіìå÷÷èíó âіäñòóïèòè і âèçíàòè ôðàíöóçüêèé ïðîòåêòîðàò
íàä áіëüøîþ ÷àñòèíîþ Ìàðîêêî.

Äî ãîñòðîãî ìіæíàðîäíîãî êîíôëіêòó ïðèçâåëà é Áîñíіéñüêà êðèçà 
1908 ð. Çàðó÷èâøèñÿ çãîäîþ Ðîñії (â îáìіí íà íåïåâíó îáіöÿíêó ïіäòðè-
ìàòè її іíòåðåñè â ïèòàííі ïðî ÷îðíîìîðñüêі ïðîòîêè), Àâñòðî-Óãîðùèíà
îãîëîñèëà ïðî àíåêñіþ Áîñíії і Ãåðöåãîâèíè. Àíåêñіÿ âèêëèêàëà ðіçêèé
ïðîòåñò Ñåðáії, ùî çàÿâèëà ïðî çíåâàæàííÿ ïðàâ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ і
çàæàäàëà íàäàííÿ ïðîâіíöіÿì ïîëіòè÷íîї àâòîíîìії. Її ïіäòðèìàëà Ðîñіÿ,
çàïðîïîíóâàâøè ñêëèêàòè ìіæíàðîäíó êîíôåðåíöіþ äëÿ âèðіøåííÿ
áîñíіéñüêîї ïðîáëåìè.

Ïðîòå ñîþçíèêè Ðîñії ïî Àíòàíòі çàéíÿëè íåéòðàëüíó ïîçèöіþ, à
íіìåöüêèé óðÿä óëüòèìàòèâíî çàæàäàâ âіä íåї ñòâåðäèòè àíåêñіþ і çìó-
ñèòè äî öüîãî Ñåðáіþ.

Çàëèøèâøèñü íà ñàìîòі ïåðåä äåðæàâàìè Òðîїñòîãî ñîþçó, Ðîñіÿ çìó-
øåíà áóëà âіäñòóïèòè.

Ïîñëàáëåííÿì êîëèñü ìîãóòíüîї іìïåðії ñêîðèñòàëàñü Іòàëіÿ, ùî âæå
äàâíî çàçіõàëà íà її âîëîäіííÿ ó Ïіâíі÷íіé Àôðèöі. Çàðó÷èâøèñü ïіä-
òðèìêîþ ìàéæå âñіõ âåëèêèõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, ó 1911 ð. âîíà ïî÷à-
ëà âîєííі äії ïðîòè Òóðå÷÷èíè і çàõîïèëà äâі її ïðîâіíöії – Òðіïîëіòàíіþ
і Êіðåíàїêó. Íîâà êðèçà íà Áàëêàíàõ çìóñèëà Òóðå÷÷èíó ïîñòóïèòèñÿ, і
çà ìèðíèì äîãîâîðîì 1912 ð. çàõîïëåíà Іòàëієþ òåðèòîðіÿ ñòàëà її êîëî-
íієþ – Ëіâієþ.

Ñïðîáóéòå ïîÿñíèòè 
çìіñò öієї êàðèêàòóðè.
Ñâîþ òî÷êó çîðó äîâåäіòü.
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Áàëêàíñüêі âіéíè. Ïî÷àòîê ÕÕ ñò. îçíàìåíóâàâñÿ íîâèì ïіäíåñåí-

íÿì íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó íà Áàëêàíàõ. Âîäíî÷àñ íà ïіâîñòðîâі
çàãîñòðèëîñü і ñóïåðíèöòâî âåëèêèõ äåðæàâ. Ó 1912 ð. çà ñïðèÿííÿ
ðîñіéñüêîї äèïëîìàòії, ó ðåçóëüòàòі òðèâàëèõ ïåðåãîâîðіâ âèíèê Áàë-
êàíñüêèé ñîþç ó ñêëàäі Áîëãàðії, Ñåðáії, Ãðåöії òà ×îðíîãîðії, ñïðÿìî-
âàíèé ïðîòè Òóðå÷÷èíè. Ó 1912 ð. ñîþçíèêè ïî÷àëè âèçâîëüíó âіéíó ç
íàìіðîì ïîâíîãî âèãíàííÿ îñìàíіâ ç òåðèòîðії Áàëêàí. Ïðîòÿãîì ìіñÿöÿ
ñåðáñüêà àðìіÿ çàéíÿëà Ìàêåäîíіþ, Êîñîâî і Ïіâíі÷íó Àëáàíіþ. Áîëãàðè
ðîçãðîìèëè òóðêіâ ïіä Àíäðіàíîïîëåì і âèéøëè íà ïіäñòóïè äî Ñòàìáóëà.
Ãðåöüêі âіéñüêà çàéíÿëè Ñàëîíіêè.

Íà ïðîõàííÿ Òóðå÷÷èíè, çà ïîñåðåäíèöòâà âåëèêèõ äåðæàâ, ó Ëîíäî-
íі ðîçïî÷àëèñÿ ìèðíі ïåðåãîâîðè. Íàñòóïíі ñïðîáè òóðêіâ âіäíîâèòè
áîéîâі äії óñïіõó íå ìàëè, і â òðàâíі 1913 ð. âîíè áóëè çìóøåíі ïіäïèñà-
òè ìèðíèé äîãîâіð. Òóðå÷÷èíó áóëî ïîçáàâëåíî âñіõ єâðîïåéñüêèõ âîëî-
äіíü, çà âèíÿòêîì Ñòàìáóëà, Àëáàíіÿ çäîáóëà íåçàëåæíіñòü. Àëå Ñåðáіÿ
íå äіñòàëà áàæàíîãî âèõîäó äî ìîðÿ, à ìіæ êîëèøíіìè ñîþçíèêàìè
âèíèê ëè ñóïåðå÷íîñòі ÷åðåç ïîäіë òåðèòîðії Ìàêåäîíії.

Íåïåâíі ðåçóëüòàòè ïåðøîї áàëêàíñüêîї âіéíè, ïî ñóòі, ñïðè÷èíèëè
äðóãó, ùî ïî÷àëàñÿ ÷åðåç ìіñÿöü ïіñëÿ óêëàäåíîãî ìèðó. Îäíієþ ç її
ïðè÷èí áóëî ñóïåðíèöòâî ìіæ Ñåðáієþ і Áîëãàðієþ çà ïàíóâàííÿ íà Áàëêà-
íàõ. Ñèòóàöіÿ çàãîñòðþâàëàñü óíàñëіäîê іíòðèã àâñòðî-óãîðñüêîї і ðîñіé-
ñüêîї äèïëîìàòії. Âіéíà ïî÷àëàñÿ íàïàäîì áîëãàð íà ñåðáіâ, àëå òі âèñòî-
ÿëè, і íåâäîâçі ñåðáñüêі òà ãðåöüêі âіéñüêà ïåðåéøëè â êîíòðíàñòóï.
Ó   êîíôëіêò âòðóòèëèñÿ Ðóìóíіÿ, ùî çàâäàëà óäàðó Áîëãàðії ç ïіâíî÷і,
òà Òóðå÷÷èíà, ÿêà ïðàãíóëà ïîâåðíóòè âòðà÷åíі ðàíіøå âîëîäіííÿ.
Íàïðèêіíöі ëèïíÿ 1913 ð. Áîëãàðіÿ êàïіòóëþâàëà. 

Ó ñåðïíі 1913 ð. ó Áóõàðåñòі áóâ ïіäïèñàíèé ìèðíèé äîãîâіð. Ñåðáіÿ
îäåðæàëà íå òіëüêè «ñïіðíó òåðèòîðіþ â Ìàêåäîíії», ÷åðåç ÿêó ïîñâàðè-
ëèñÿ ñóñіäè, àëå é óñþ êîëèøíþ її «áîëãàðñüêó ÷àñòèíó». Ãðåöіÿ îòðè-
ìàëà, êðіì ïіâäåííîї Ìàêåäîíії іç Ñàëîíіêàìè, ÷àñòèíó Çàõіäíîї Ôðàêії.
Ñõіäíà Ôðàêіÿ òà Àäðіàíîïîëü ïîâåðíóëèñÿ äî Òóðå÷÷èíè, à Ðóìóíіÿ
ïðèєäíàëà äî ñåáå Ïіâäåííó Äîáðóäæó.

Âіéíè 1912–1913 ðð. çìіíèëè ñèòóàöіþ íà Áàëêàíàõ, ïðîòå áàæàíîãî
ìèðó і ñïîêîþ íå ïðèíåñëè. Áàëêàíñüêèé ïіâîñòðіâ ïåðåòâîðèâñÿ íà
«ïîðîõîâèé ëüîõ» Єâðîïè, äå çіøòîâõóâàëèñÿ é ïåðåïëіòàëèñÿ іíòåðåñè
âñіõ єâðîïåéñüêèõ âåëèêèõ äåðæàâ. Ïіñëÿ âіéí çðіñ âïëèâ Íіìå÷÷èíè íà
Áîëãàðіþ і Òóðå÷÷èíó. Ñåðáіÿ, Ãðåöіÿ òà Ðóìóíіÿ ñõèëèëèñÿ íà ñòîðîíó
Àíòàíòè.

Ìіñöå Óêðàїíè â ãåîïîëіòè÷íèõ ñòðàòåãіÿõ ïðîâіäíèõ äåðæàâ.
Ïîëіòè÷íі, åêîíîìі÷íі òà âіéñüêîâі ñóïåðå÷íîñòі ìіæ äâîìà ïðîòèëåæ-
íèìè áëîêàìè äåðæàâ ðàíî ÷è ïіçíî ìàëè çàêіí÷èòèñÿ âіéíîþ, äå òåðè-
òîðії Çàõіäíîї і Öåíòðàëüíîї Óêðàїíè, ïîäіëåíі ìіæ äâîìà âîðîãóþ÷è-
ìè іìïåðіÿìè (Ðîñіéñüêîþ òà Àâñòðî-Óãîðñüêîþ), ìàëè ñòàòè îäíèì ç
îñíîâíèõ òåàòðіâ âîєííèõ äіé ó ñõіäíіé ÷àñòèíі Єâðîïè. Òàê, Àâñòðî-
Óãîðùèíà ñïîäіâàëàñÿ ïðèєäíàòè äî ñåáå ÷àñòèíó çåìåëü Ïðàâîáåðåæíîї
Óêðàїíè, à Ðîñіÿ – Áóêîâèíó і Ãàëè÷èíó. Ó ñâîþ ÷åðãó, êàéçåðіâñüêà
Íіìå÷÷èíà òàêîæ ðîçðàõîâóâàëà îêóïóâàòè Óêðàїíó, ïðèєäíàâøè äî
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ñåáå, êðіì íåї, òàêîæ Áіëîðóñü ç Ïðèáàëòèêîþ. Óêðàїíà ìàëà ñòàòè äëÿ
Íіìå÷÷èíè ñâîєðіäíîþ êîëîíієþ äëÿ ïîñòà÷àííÿ ïðîäîâîëüñòâà òà іíøîї
ñòðàòåãі÷íî íåîáõіäíîї ñèðîâèíè.  Íàòîìіñòü Àíãëіÿ і Ôðàíöіÿ ñïîäіâà-
ëèñÿ çàéíÿòè ïðîâіäíі ïîçèöії íà ïіâäíі Óêðàїíè і ó Êðèìó. 

1. Ó ÿêèõ ñôåðàõ àíãëî-íіìåöüêå ñóïåðíèöòâî ìàëî íàéãîñòðіøèé õàðàêòåð?
2. Ïîÿñíіòü, ÷îìó Òðîїñòèé ñîþç áóâ äîñèòü äèâíèì óòâîðåííÿì.
3. ×îìó Âåëèêà Áðèòàíіÿ âіäìîâèëàñÿ âіä ñâîєї ïîëіòèêè «áëèñêó÷îї іçîëÿöії»

íà  ïî÷àòêó ÕÕ ñò.?
4. Âèçíà÷òå îñíîâíі öіëі çîâíіøíüîї ïîëіòèêè ÑØÀ íà çëàìі XIX–ÕÕ ñò.
5. ßêó äîêòðèíó âèêîðèñòîâóâàëè àìåðèêàíñüêі ïîëіòèêè äëÿ âèïðàâäàííÿ

åêñïàíñії ÑØÀ â Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі?
6. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿì «ïîëіòèêà âåëèêîãî êèéêà» і «äèïëîìàòіÿ

äîëàðà».
7. Ïðîàíàëіçóéòå êàðòè, âìіùåíі íà ñ. 28 і 198. ßêі íàî÷íі ñâіä÷åííÿ ðîçïîäі-

ëó ñâіòó ìіæ âåëèêèìè äåðæàâàìè âè ïîìіòèëè?
8. ßêó ìåòó ïåðåñëіäóâàëà Âåëèêà Áðèòàíіÿ â àíãëî-áóðñüêіé âіéíі?
9. ßê «áîñíіéñüêà êðèçà» 1908 ð. âïëèíóëà íà âіäíîñèíè ìіæ ñîþçíèêàìè ïî

Òðîїñòîìó áëîêó?
10. Äî ÿêèõ ðåçóëüòàòіâ ïðèçâåëà «ìàðîêêàíñüêà êðèçà» 1911 ð.?
11. Ñõàðàêòåðèçóéòå ïåðåäóìîâè, õіä òà ðåçóëüòàòè ïåðøîї Áàëêàíñüêîї âіéíè.
12. ×îìó Áîëãàðіÿ ðîçâ’ÿçàëà äðóãó Áàëêàíñüêó âіéíó?

1. Âèêîðèñòîâóþ÷è êàðòó, âèçíà÷òå, ÿêі òåðèòîðії â Ïіâíі÷íіé Àôðèöі òà
Ñåðåäíіé Àçії áóëè ïîäіëåíі ìіæ Àíãëієþ, Ôðàíöієþ òà Ðîñієþ âíàñëіäîê
ñòâîðåííÿ áëîêó Àíòàíòà.

2. Ïîêàæіòü íà êàðòі òåðèòîðіàëüíі çäîáóòêè ïåðåìîæöіâ ó êîëîíіàëüíèõ
âіéíàõ êіíöÿ ÕІÕ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. (ÑØÀ, ßïîíії òà Âåëèêîї Áðèòàíії).

3. Ïî êàðòі ïðîñëіäêóéòå õіä âîєííèõ äіé ïіä ÷àñ Áàëêàíñüêèõ âіéí òà âèçíà÷-
òå їõ ðåçóëüòàòè.

4. Ó çîøèòàõ çðîáіòü ñõåìè óòâîðåííÿ Òðîїñòîãî ñîþçó òà Àíòàíòè.

Ïîÿñíіòü, ÷îìó ñó÷àñíèêè ãîâîðèëè, ùî íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. «Áàëêàíè ñòàëè
ïîðîõîâîþ áî÷êîþ Єâðîïè».

1882 р. – створено Троїстий союз.
1893 р. – остаточно затверджено франко-російську вій-
ськову конвенцію.
1904 р. – укладено англо-французьку угоду.
1907 р. – підписано англо-російську угоду.
1899–1902 рр. – англо-бурська війна.
1912–1913 рр. – Балканські війни.

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте

ДАТИ І ПОДІЇ
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ÐÐîçâèòîê êóëüòóðè ÐÐ
(ê³íåöü ÕV²²² – ïî÷àòîê
ÕÕ ñò.)

Масова культура (поп-, або маскультура) – позанаціональне
і позаадресне явище, розраховане одразу «на всіх», з метою
створення масової ілюзії щастя.  Основним втіленням масо-
вої культури є кіч (від нім. Kitsch – халтура, штамп). Харак-
теризується невибагливістю, невисоким рівнем, доступністю,
легкістю сприйняття основною масою споживачів. 
Модерн (від франц. moderne – сучасний) – художній напрям
у мистецтві, одним з основних стильових засобів якого є
орнамент. 
Реалізм (від лат. realis  – суттєвий, дійсний) – стиль і напрямs
у літературі та мистецтві, які ставили метою правдиве від-
творення оточуючої дійсності в її характерних рисах. Пану-
вання реалізму слідувало за добою романтизму і передувало
символізму.
Романтизм (від франц. romantisme) – ідейний рух у літературі
й мистецтві, що виник наприкінці XVIII ст. в Німеччині, Великій
Британії й Франції та поширився на початку XIX ст. в Росій-
ській імперії, Польщі й Австрії. Визначальними для цього сти-
лю стали ідеалізм і культ почуттів, звернення до народності.

Найважливіші 
терміни 
та поняття 
розділу:
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Íàóêîâ³ òà ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüê³ 
íàäáàííÿ ëþäñòâà
ßêі ãàëóçі íàóêè áóëè íàéáіëüø ðîçâèíóòі ó ÕVІІІ – íà
ïî÷àòêó ÕІÕ ñò.?

Ðîçâèòîê íàóêè і òåõíіêè. Ó ïåðøіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. âñі äåðæàâè
ñâіòó çàëèøàëèñÿ ùå ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè êðàїíàìè. Ïðîòå ïîñòóïî-
âî â ïåðåäîâèõ äåðæàâàõ іíäóñòðіàëüíå ñóñïіëüñòâî çàìіíþâàëî àãðàðíå.
Ðîáîòà ìàøèí, íîâі øâèäêі çàñîáè ïåðåñóâàííÿ ñòàëè ïîâñÿêäåííîþ
ðåàëüíіñòþ äëÿ íàñåëåííÿ Єâðîïè і ÑØÀ. Ïðèéøëà äîáà ÷àâóíó, âóãіë-
ëÿ, âåëèêîї ôàáðè÷íî-çàâîäñüêîї ïðîìèñëîâîñòі.

§25–26

1.
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Òåõíіêà çìіíþâàëà і ïîáóò ëþäåé.

Ó   1843  ð. áóëî âèíàéäåíî äðóêàðñüêó, à â
1846   ð. – øâåéíó ìàøèíêè. Ó áóäіâíèöòâі
ñòàëè çàïðîâàäæóâàòèñÿ íîâі ìàòåðіàëè:
áåòîí, ìåòàë, ñêëî.
Єâðîïåéñüêі âèíàõіäíèêè çíà÷íî îíî-

âèëè é âіéñüêîâó òåõíіêó. Ó Єâðîïі âæå â
30–40-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. ñòàëè çàñòîñîâóâà-
òè íàðіçíó çáðîþ, à â ÑØÀ ñïîðóäæåíî
ïіäïðèєìñòâî Ñ.   Êîëüòà, äå ïіçíіøå áóëî
ñêîíñòðóéîâàíî ïåðøèé ðåâîëüâåð.

Ç êіíöÿ ÕІÕ ñò. ó ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ
ñâіòó ïî÷èíàєòüñÿ «äîáà ñòàëі, åëåêòðèêè,
ðіäêîãî ïàëèâà». Åëåêòðîåíåðãіÿ âèêî-
ðèñòîâóâàëàñÿ ó âèðîáíèöòâі, ïîñòóïîâî
âèòіñíÿþ÷è åíåðãіþ, ùî äàâàëè ïàðîâі

äâèãóíè. Çãîäîì її ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòè â òåõíîëîãі÷íèõ ïðîöåñàõ ïðî-
ìèñëîâîñòі, íà òðàíñïîðòі òà ó çâ’ÿçêó. Ó 1863 ð. â Ëîíäîíі áóëî ïîáó-
äîâàíî ïåðøó ëіíіþ ìåòðî (ÿêå çãîäîì ç’ÿâèëîñü ó Íüþ-Éîðêó, Âіäíі,
Ïàðèæі), ó 1881 ð. â Íіìå÷÷èíі âіäêðèëàñÿ ïåðøà òðàìâàéíà ëіíіÿ, à â
Øâåéöàðії áóëî ïóùåíî ïåðøèé ïàñàæèðñüêèé åëåêòðîïîòÿã.

Âèêîðèñòàííÿ åíåðãії ðіäêîãî ïàëèâà і âèíàéäåííÿ äâèãóíіâ âíóòðіø-
íüîãî çãîðÿííÿ ñïðèÿëè âèíèêíåííþ àâòîìîáіëüíîãî і ïîâіòðÿíîãî òðàí-
ñïîðòó. Ïåðøèé àâòîìîáіëü áóëî ñêîíñòðóéîâàíî íіìåöüêèìè іíæåíåðàìè
Ã. Äàéìëåðîìі Ê. Áåíöîì. À â 1903 ð. àìåðèêàíñüêі âèíàõіäíèêè і àâіà-
êîíñòðóêòîðè áðàòè Ðàéò çäіéñíèëè ïåðøèé ïîëіò íà ñêîíñòðóéîâàíîìó
íèìè ëіòàêó.

Ïðîìèñëîâіñòü ñòàëà âèðîáëÿòè øòó÷íі áàðâíèêè, äîáðèâà, ó âèðîá-
íèöòâі é âіéñüêîâіé ñïðàâі âèêîðèñòîâóâàëèñÿ âèáóõîâі ðå÷îâèíè.
Çðóøåííÿ âіäáóâàëèñü і â áóäіâíèöòâі: øèðîêî ñòàëè çàñòîñîâóâàòèñÿ
çàëіçîáåòîííі êîíñòðóêöії і ñòàëåâі ïåðåêðèòòÿ. Öå äîçâîëèëî áóäóâàòè
âèñîò  íі ñïîðóäè (ó òîìó ÷èñëі çíàìåíèòі àìåðèêàíñüêі õìàðî÷îñè), âåëèêі

ìîñòè і ïðîêëàäàòè äîâãі òóíåëі.
Ñèìâîëîì íîâîї êîíñòðóêòîðñüêîї äóì-

êè é àðõіòåêòóðè ñòàëà Åéôåëåâà áàøòà, 
ïîáóäîâàíà äëÿ Âñåñâіòíüîї âèñòàâêè äî 
ñòîëіòòÿ Ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії. Çðîáëåíà  
ç 15 òèñ. ìåòàëі÷íèõ äåòàëåé, âàãîþ ó 
7 òèñ. òîíí, âîíà ñòàëà ñïðàâæíіì äèâîì 
і ñèìâîëîì ôðàíöóçüêîї ñòîëèöі.

Çàâäÿêè âèíàõîäàì Òîìàñà Åäіñîíà íà
âèðîáíèöòâі òà â ïîáóòі ñòàëè øèðîêî 
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ åëåêòðè÷íі ëàìïî÷êè, 
à äîñëіäæåííÿ Ãåíðіõîì Ãåðöåì ÿâèùà
åëåêòðîìàãíіòíèõ õâèëü äàëî ìîæëèâіñòü 
âèíàéòè ðàäіî. Íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. 
ç’ÿâèâñÿ і òåëåôîííèé çâ’ÿçîê. Òåëåôîí-
íèé àïàðàò áóëî âèíàéäåíî â 1866 ð. àìå-

Àâòîìîáіëü
ç áåíçèíîâèì äâèãóíîì

Åéôåëåâà âåæà 
(ñó÷àñíèé âèãëÿä)



217

РОЗДІЛРОЗДІЛ 

ðèêàíöåì À. Áåëëîì, à âæå ÷åðåç ðіê ó 
ÑØÀ, à çãîäîì і â Єâðîïі áóëî ïîáóäîâàíî
ïåðøі òåëåôîííі ñòàíöії. 

Êіíåöü ÕІÕ ñò. – öå ÷àñ âèäàòíèõ âіä-
êðèòòіâ ó íàóöі, ùî çìіíþâàëè íàó êîâó
êàðòèíó ñâіòó, âïëèâàëè íà ðîçâèòîê òåõ-
íіêè і òåõíîëîãіé, ïåðåòâîðþâàëè æèòòÿ
ëþäåé. Ïðîâіäíà ðîëü íàëåæàëà â÷åíèì
Àíãëії, Ôðàíöії, Íіìå÷÷èíè òà Ðîñії.
Ó   1897 ð. àíãëіéñüêèé ôіçèê Äæîçåô
Òîìñîí âіäêðèâ ïåðøó åëåìåíòàðíó ÷àñ-
òèíêó – åëåêòðîí. Âèâ÷åííÿ ôðàíöóçü-
êèìè ôіçèêàìè Àíòóàíîì Áåêêåðåëåì, 
Ï’єðîì і Ìàðієþ Êþðі åôåêòó ðàäіîàê-
òèâíîñòі äîçâîëèëî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî
îêðåìі åëåìåíòè äîâіëüíî âèïðîìіíþþòü
åíåðãіþ. Öå ïîñòàâèëî ïіä ñóìíіâ ñòàðå
ðîçóìіííÿ çàêîíó çáåðåæåííÿ åíåðãії,
à íåâäîâçі íіìåöüêèé ôіçèê Ì.   Ïëàíê
âñòàíîâèâ, ùî åíåðãіÿ  âèäіëÿєòüñÿ
íå ñóöіëüíèì ïîòîêîì, à îêðåìèìè
ïó÷êàìè    – êâàíòàìè.

Ó 1911 ð. àíãëіéñüêèé ôіçèê Å. Ðåçåð-
ôîðä âèñóíóâ íîâó, ïëàíåòàðíó òåîðіþ
ïîáóäîâè àòîìà, äîïîâíåíó çãîäîì äàò-
ñüêèì ôіçèêîì Í. Áîðîì. Іäåї Ïëàíêà і 
Áîðà çàïî÷àòêóâàëè íîâèé ðîçäіë ñó÷àñ-
íîї ôіçèêè – êâàíòîâó ìåõàíіêó. Êâàíòî-
âà ìåõàíіêà і ðîçðîáëåíà â 1905 ð. íіìåöü-
êèì ôіçèêîì Àëüáåðòîì Åéíøòåéíîì
òåîðіÿ âіäíîñíîñòі äîêîðіííî çìіíèëè
òðàäèöіéíó ôіçèêó. Óæå ñó÷àñíèêè íàçè-
âàëè íîâіòíі âіäêðèòòÿ ó ôіçèöі ïåðåâîðî-
òîì і ðåâîëþ öієþ â íàóöі.

 Îðèãіíàë ôîíîãðàôà 
Åäіñîíà. 1878 ð.

 Ìàðіÿ Ñêëîäîâñüêà-Êþðі –  
ïåðøèé â іñòîðії 
äâîêðàòíèé ëàóðåàò
Íîáåëіâñüêîї ïðåìії (ó ãàëóçі
ôіçèêè â 1903 ð., ó ãàëóçі
õіìії – ó 1911 ð.).

Ïåðøà ïóáëі÷íà
îïåðàöіÿ ïіä íàðêîçîì
ó 1846 ð.

Äіçíàéòåñÿ ç äîäàòêîâèõ 
äæåðåë, õòî ïåðøèé
ó ñâіòі ó õіðóðãії
âèêîðèñòàâ íàðêîç.
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Íîâі äàíі ïðî ïîáóäîâó ìàòåðії ñïðèÿëè ïîÿâі ôіçè÷íîї õіìії, åëåêòðî-
õіìії, áіîõіìії і õіìі÷íîї ôàðìàêîëîãії.

Ó 1855 ð. ôðàíöóçüêèé áàêòåðіîëîã Ëóї Ïàñòåð óïåðøå ââіâ ñèðîâàòêó 
âіä ñêàçó ìîëîäіé ëþäèíі і âðÿòóâàâ їé æèòòÿ. Âіí âèíàéøîâ çàñіá çíè-
ùåííÿ ìіêðîáіâ ó ðіäèíàõ і ïðîäóêòàõ, íàçâàíèé ïàñòåðèçàöієþ. Ïðîäî-
âæóþ÷è éîãî äîñëіäè, ñïіâðîáіòíèêè Ïàñòåðіâñüêîãî іíñòèòóòó â Ïàðèæі
ðîçðîáèëè ùåïëåííÿ ïðîòè ñèáіðñüêîї âèðàçêè і ñêàçó, à íіìåöüêèé áàê-
òåðіîëîã Ð. Êîõ òà éîãî ó÷íі âèíàéøëè ëіêè ïðîòè çáóäíèêіâ òóáåðêó-
ëüîçó òà äèôòåðії. Ó 1895 ð. ïіñëÿ âіäêðèòòÿ íåâèäèìèõ ïðîìåíіâ
Â.   Ðåíòãåíà áóëî çàïî÷àòêîâàíî ðåíòãåíîëîãіþ.

Ìіæíàðîäíå âèçíàííÿ â öåé ÷àñ çäîáóëè òàêîæ ïðàöі óêðàїíñüêèõ òà
ðîñіéñüêèõ ó÷åíèõ І. Ñє÷åíîâà, І. Ïàâëîâà, І. Ìå÷íèêîâà, Ä. Ìåíäåëєєâà,
Ê. Òèìіðÿçєâà і Â. Âåðíàäñüêîãî. Òàê, І. Ïàâëîâ,  âèâ÷èâøè âïëèâ âèùîї
íåðâîâîї äіÿëüíîñòі íà ïåðåáіã ôіçіîëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ, ðîçðîáèâ òåîðіþ
óìîâíèõ ðåôëåêñіâ. Âåëèêèé ðîñіéñüêèé ó÷åíèé  Ä. Ìåíäåëєєâ ó 1869 ð.
âіäêðèâ ïåðіîäè÷íèé çàêîí õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ. Áóëî âñòàíîâëåíî, ùî
ïîðÿäêîâèé íîìåð åëåìåíòà â ïåðіîäè÷íіé ñèñòåìі ìàє íå òіëüêè õіìі÷-
íèé, à é ôіçè÷íèé ñåíñ.

 Å. Ðåçåðôîðä            À. Åéíøòåéí                      Ì. Ïëàíê 

Ä. Ìåíäåëєєâ         Â. Âåðíàäñüêèé       І. Ïàâëîâ
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Які з наукових та технічних досягнень кінця ХІХ ст., на ваш погляд, дійсно здійснили
революцію у виробництві та житті людей?

Ëіòåðàòóðà і ìèñòåöòâî. Íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. â Єâðîïі íà çìіíó 
êëàñèöèçìó і ñåíòèìåíòàëіçìó ïðèõîäèòü ðîìàíòèçì. Âіí ïîðîäæåíèé
áóðåâієì Âåëèêîї ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії òà íàïîëåîíіâñüêèìè âіéíàìè.
Ãåðîé ðîìàíòèçìó – ïðèñòðàñíà ëþäèíà, ÿêà ïðàãíå ïåðåáóäóâàòè æèò-
òÿ, çðóéíóâàòè ñòàðå і ïîáóäóâàòè íîâå. Ðîìàíòè÷íèé ãåðîé çàâæäè äіÿâ
ó íàäçâè÷àéíèõ îáñòàâèíàõ, äå òðåáà áóëî âèÿâèòè äóõîâíó ìіöü. Âіí –
ãîðäèé ãåðîé-îäèíàê, íå ñõîæèé íà іíøèõ, íåïîâòîðíà îñîáèñòіñòü.

Ðîìàíòè÷íі ãåðîї-îäèíàêè îñïіâóâàëèñÿ áàãàòüìà ïîåòàìè, çîêðåìà
àíãëіéöåì Ð.    Øåëëі, êëàñèêàìè ðîñіéñüêîї ïîåçії Î.   Ïóøêіíèì, Ì. Ëåð-
ìîíòîâèì. Â îñíîâі ðîìàíòèçìó – çіòêíåííÿ
îñîáèñòîñòі, ùî ïðàãíóëà ñâîáîäè, ç áóäåí-
íîþ ðåàëüíіñòþ, іñíóþ÷èìè ñóñïіëüíèìè
ïîðÿäêàìè. Çàêëèê «Áîðîòüáà іç äîëåþ» ñòàâ
äåâіçîì Òðåòüîї (Ãåðîї÷íîї) ñèìôîíії âèäàò-
íîãî êîìïîçèòîðà Ëþäâіãà âàí Áåòõîâåíà.
Ó   Íіìå÷÷èíі æ òâîðè âèäàòíèõ  ðîìàíòèêіâ   –
Ã.   Ãåéíå, Ô.    Øèëëåðà, É. Ãåòå – íàçèâàëè
ïîåçієþ áóðі і  íàòèñêó. Ðîìàíòèçì öіíóâàâ
íåïîâòîðíіñòü ïðèðîäè, óíіêàëüíіñòü ëþäè-
íè, âèíÿòêîâіñòü ïîäіé, ùî âіäáóâàëèñÿ.

Ìèòöі ðîìàíòèçìó ââàæàëè, ùî çëî âі÷íå
і âі÷íîþ є áîðîòüáà ç íèì. Òàê, іñïàíñüêèé
õóäîæíèê Ô. Ãîéÿ і ôðàíöóçüêèé Î. Äàì’є
íåùàäíî êðèòèêóâàëè ñó÷àñíå ñóñïіëüñòâî. Ãîéÿ çàòàâðóâàâ íà ñâîїõ
ïîëîòíàõ ñàìîâïåâíåíèõ àðèñòîêðàòіâ, ñëóæèòåëіâ öåðêâè, à Äîì’є çîáðà-
æóâàâ ïèõàòі îáëè÷÷ÿ áóðæóàçії, ùî äîìàãàëèñÿ áàãàòñòâà і âëàäè.

2.

Ðîçãëÿíüòå êàðèêàòóðíó êàðòèíó 
Î. Äàìüє. Ùî, íà âàøó äóìêó, õîòіâ
ñêàçàòè õóäîæíèê?

Ì. Ëåðìîíòîâ

 Ëþäâіã âàí Áåòõîâåí 
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Íåðіäêî, îñìèñëþþ÷è ñó÷àñíіñòü, ðîìàíòèêè ïðàãíóëè ïîðіâíþâàòè
її ç ìèíóëèì, çíàéòè â íüîìó âòðà÷åíі іäåàëè òà ìîðàëüíі óñòîї. Àíãëіé-
ñüêèé ïèñüìåííèê Â. Ñêîòò îñïіâóâàâ ñåðåäíüîâі÷íó Àíãëіþ і Øîòëàí-
äіþ, àìåðèêàíåöü Ô. Êóïåð – ñâîáîäó і ãîðäіñòü іíäіàíöіâ ïіä ÷àñ îñâî-
єííÿ Àìåðèêè єâðîïåéöÿìè.

Çàïåðå÷óþ÷è êëàñèöèçì ç éîãî îðієíòà öієþ íà ãðåöüêі é ðèìñüêі
çðàçêè, ïðåäñòàâíèêè ðîìàíòèçìó áіëüøå òÿæіëè äî íàðîäíèõ òðàäèöіé.
Ó ÕІÕ ñò. ïîñèëèâñÿ іíòåðåñ äî íàðîäíèõ çâè÷àїâ, ôîëüêëîðó, çîêðåìà
êàçîê. Çíàìåíèòèìè íà âåñü ñâіò ñòàëè íіìåöüêі êàçêàðі áðàòè ßêîá і
Âіëüãåëüì Ãðіìì. Âèäàíà â 1812 ð. çáіðêà «Äèòÿ÷і é ðîäèííі êàçêè»
ìàëà íàäçâè÷àéíó ïîïóëÿðíіñòü ó âñіé Єâðîïі.

Êîìïîçèòîðè-ðîìàíòèêè Ë.   âàí   Áåòõîâåí, Ô.   Øó áåðò, Ð.   Øóìàí,
Ô.   Øî  ïåí, Ð. Âàãíåð, Ã. Áåðëіîç, Ì. Ãëіíêà ñòâîðþâàëè ìóçèêó åìîöіéíó
é âèðàçíó. Ó íіé âіä÷óâàëèñÿ íàðîäíі ìîòèâè, çâó÷àëè êàçêîâі ìåëîäії.
Ó   öåé ÷àñ ç’ÿâëÿєòüñÿ і æàíð «ãåðîї÷íîї îïåðè» («Ôіäåëіî» Áåòõîâåíà).

Ó 20–30-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. íàáèðàє ñèëó ðåàëіçì – ìèñòåöòâî, ó öåíòðі
ÿêîãî – ñóä àâòîðà íàä ñóñïіëüíèìè  ïîðÿäêàìè. Ìèñòåöòâî  ðåàëіçìó –
öå âèâ÷åííÿ ñóñïіëüíèõ ÿâèù і ïðîöåñіâ, ëþäñüêîї ïñèõîëîãії, çîáðàæåí-
íÿ ïîáóòó і æèòòÿ ïåðåñі÷íèõ ëþäåé. Çìіíþєòüñÿ і ñàì ïðåäìåò ìèñòå-
öòâà – ëþäèíà. Ó її äóõîâíîìó æèòòі íå çàëèøàєòüñÿ æîäíîї øïàðèí êè,
ÿêà á íå áóëà âèâ÷åíà ïèñüìåííèêàìè, õóäîæíèêàìè, ìóçèêàíòàìè.
ßâèùà îñîáèñòîãî і ñóñïіëüíîãî æèòòÿ ëþäèíè çîáðàæóâàëèñÿ ó âñіé
ñêëàäíîñòі і áàãàòîìàíіòíîñòі.

Ðåàëіçì çîñåðåäæóâàâñÿ íà êðèòèöі æèòòÿ. Öå áóëî ñåðéîçíå ìèñòå-
öòâî, ùî âòðàòèëî іëþçії ðîìàíòèçìó. Âîíî íå ëèøå âіäòâîðþâàëî äіé-
ñíіñòü, à é âèíîñèëî їé âèðîê ìèòöÿ. Òàê, àíãëіéñüêèé ïèñüìåííèê
×. Äіêêåíñ ïèñàâ: «ß áóäó áîðîòèñÿ ç æîðñòîêіñòþ і ïðèãíîáëåííÿì, ç
âîðîãàìè âñіõ Áîæèõ ñòâîðіíü, äîêè áóäó çäàòåí ìèñëèòè і ìàòè ìîæëè-
âіñòü âèñëîâëþâàòè ñâîї äóìêè».

Прокоментуйте слова письменника. Чи погоджуєтесь ви з ним? Чому? Свою думку
аргументуйте. 

 Áðàòè Ãðіìì.

ßêі òâîðè, çàïèñàíі 
áðàòàìè, âè çíàєòå? 
ßêі є äîñі ïîïóëÿðíі
ó ñâіòі?
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À ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê Ñòåíäàëü
(Àíðі äå Áåéëü) ñôîðìóëþâàâ ãîëîâíі ïðèí-
öèïè ðåàëіçìó: ïðàâäèâіñòü òà іñòîðè÷íіñòü
çîáðàæåííÿ æèòòÿ, îá’єêòèâíà ñîöіàëüíà
çíà÷óùіñòü òâîðó; òèïîâіñòü õàðàêòåðіâ і
îáñòàâèí.

Ãîñòðà êðèòè÷íà ñïðÿìîâàíіñòü ðåàëіçìó
âèñóâàëà íà ïåðøèé ïëàí ñàòèðó і êîìåäіþ.
Íåäàðìà âèäàòíèé ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê
Î. äå Áàëüçàê ñâîї òâîðè òàê і íàçâàâ – «Ëþä-
ñüêà êîìåäіÿ».

Âèäàòíèìè ïðåäñòàâíèêàìè ðåàëіçìó â
ëіòåðàòóðі áóëè Ñòåíäàëü, ×.  Äіê êåíñ, Ã.  Ôëî-
áåð, Î. Áàëüçàê, Ë. Òîëñòîé, Ì. Íåêðàñîâ,
Ì.   Ñàëòèêîâ-Ùåäðіí, Ã. äå Ìîïàññàí; ó
æèâîïèñó – Î. Äàì’є, Ã. Êóðáå. Ïðåäñòàâíè-
êè ðåàëіçìó øóêàëè øëÿõè äóõîâíîãî ðîç-
âèòêó ëþäèíè. Íàìàãàëèñÿ ïîÿñíèòè ëþäñü êó ñóòü. Âіäñòîþâàëè ãóìà-
íіñòè÷íі іäåàëè òà ñòâåðäæóâàëè îñîáèñòіñòü ÿê âèùó öіííіñòü.

Íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. ðåàëіçì ïåðåðîñòàє â íàòóðàëіçì, ùî íàìàãàâñÿ 
ââåñòè â ëіòåðàòóðó çàñíîâàíі íà åêñïåðèìåíòі ìåòîäè íàóêîâîãî äîñëі-
äæåííÿ, äîêóìåíòàëüíîñòі, ìàêñèìàëüíîї òî÷íîñòі îïèñó. Ôðàíöóçüêèé
ïèñüìåííèê Å. Çîëÿ äîñëіäæóâàâ ïñèõîëîãі÷íі é ñîöіàëüíі ðèñè ñó÷àñíè-
êіâ. Іòàëіéñüêі êîìïîçèòîðè, çîêðåìà Äæ. Ïó÷÷іíі, ïðàãíóëè ïîêàçàòè 
æèòòÿ òàêèì, ÿêèì âîíî є, áåç ïðèêðàñ, îáèðàëè ãåðîÿìè ïðîñòèõ
ëþäåé – ñåëÿí і áіäíèõ ãîðîäÿí.

Íîâàòîðñüêèì íàïðÿìêîì ó ðîçâèòêó ìèñòåöòâà ñòàâ ìîäåðíіçì, 
çîêðåìà îäíà ç éîãî ãіëîê, ùî âèíèêëà íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò., – ñèìâî-
ëіçì, äå ãîëîâíå íå çîâíіøíÿ âèäèìіñòü, à âíóòðіøíÿ ñóòíіñòü ðå÷åé.
Ó ëіòåðàòóðі, æèâîïèñó, ìóçèöі ïðåäñòàâíèêè ñèìâîëіçìó íå íàäàâàëè
çíà÷åííÿ ñþæåòó é îïèñó. Âíóòðіøíþ ñóòíіñòü ïåðåäàâàëè çà äîïîìîãîþ
âіäòіíêіâ êîëüîðó, ÷åðåç ðóõ ëіíіé. Îñíîâîþ їõíüîї õóäîæíüîї òâîð÷îñòі
áóâ îáðàç – ñèìâîë – áàãàòîçíà÷íèé âèðàç ïðèõîâàíîãî âíóòðіøíüîãî

Âðàíіøíіé
ñíіäàíîê 
íà ïîëþâàííі.
Êàðòèíà Ã. Êóðáå

Îïèøіòü çîáðàæåíå
íà êàðòèíі.

À. Ñòåíäàëü
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çìіñòó òâîðіâ. Òâîðè ñèìâîëіñòіâ íàñè÷åíі êîëüîðàìè, çàïàõàìè, òàєì-
íèì çìіñòîì. Âåëèêîї âèðàçíîñòі â ïåðåäà÷і âíóòðіøíüîãî ñâіòó ëþäèíè
äîñÿãàëè ïèñüìåííèê Î.   Óàéëüä, ïîåòè À. Ðåìáî і Ø. Áîäëåð, êîìïîçè-
òîð Ê.   Äåáþññі.

Що сприяло виникненню символізму саме наприкінці ХІХ ст.?

Ó öåé ñàìèé ÷àñ ó ìèñòåöòâі âèíèêàє íîâèé íàïðÿìîê – іìïðåñіîíіçì, 
ùî ïîõîäèâ âіä ôðàíöóçüêîãî ñëîâà «âðàæåííÿ». Ïðåäñòàâíèêè іìïðåñі-
îíіçìó â æèâîïèñі – Å. Ìàíå, Ï. Ðåíóàð, Å. Äåãà, ó ìóçèöі – Ì.   Ðàâåëü
íàìàãàëèñÿ çîáðàçèòè ñâіò ó éîãî çìіííîñòі і ðóõëèâîñòі, ïåðåäàòè íàé-
ìåíøі ìèòòєâîñòі æèòòÿ. Ó êàðòèíàõ іìïðåñіîíіñòіâ áàãàòî ñâіòëà і ïîâі-
òðÿ, їõíі ïåéçàæі ïðîçîðі, çîâñіì âіäñóòíі òåìíі òîíè. Âîíè ïåðåäàâàëè
âіä÷óòòÿ ÿñêðàâîãî ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà. À ìàòåðіàëüíі òіëà íåìîâáè ðîç÷è-
íÿëèñü ó âіáðàöії ñâіòëà і ïîâіòðÿ. Õóäîæíèêè âòіëþâàëè â æèòòÿ îäèí
іç ïðèíöèïіâ іìïðåñіîíіçìó: «Õóäîæíèê ìàє çîáðàæóâàòè òå, ùî âіí
áà÷èòü». Іìïðåñіîíіçì âèÿâèâñÿ òàêîæ ó ìóçèöі і ëіòåðàòóðі.

Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. â Íіìå÷÷èíі âèíèêàє íîâèé õóäîæíіé íàïðÿì   –
åêñïðåñіîíіçì, ùî ñòàâ ðåàêöієþ íà ãîñòðі ïðîòèðі÷÷ÿ åïîõè, âіäáèâ ñó -
ñïіëüíå ðîç÷àðóâàííÿ, ñòàâ âèðàçîì ïðîòåñòó ïðîòè äåôîðìîâàíîãî æèòòÿ.
Åêñïðåñіîíіçì áóâ ïðîíèêíóòèé ïî÷óòòÿì áåçâèõіäíîñòі, ñòâåðäæóâàâ,
ùî ñâіò âîðîæèé îñîáèñòîñòі, à єäèíèé çâ’ÿçîê ëþäèíè çі ñâіòîì – öå
æàõ. Ó äóñі åêñïðåñіîíіçìó ïèñàëè Á. Áðåõò, Ãåíðіõ і Òîìàñ Ìàííè, 
àâñòðіéñüêèé ïèñüìåííèê Ô. Êàôêà.

Ùå îäíèì íàïðÿìêîì ìîäåðíіçìó ñòàâ àáñòðàêöіîíіçì – êîëüîðîâà
ôàíòàçіÿ, ìèòòєâå âіäòâîðåííÿ íàñòðîþ õóäîæíèêà, âіäìîâà âіä ðåàëіñ-
òè÷íîãî çîáðàæåííÿ. Ãàñëîì àáñòðàêöіîíіñòіâ ñòàëè ñëîâà Ïîëÿ Ñåçàííà:
«Òðàêòóéòå ïðèðîäó çà äîïîìîãîþ öèëіíäðà, êóëі, êîíóñà». Â àá  ñòðàê-
öіîíіçìі ïðîñòåæóâàëèñü äâà íàïðÿìêè – êîëüîðîâèé (ïñèõîëîãі÷íèé)

Ðîäèíà. 
Êàðòèíà Å. Ìàíå

 Áàëåòíèé êëàñ. 
Êàðòèíà Å. Äåãà
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і ãåîìåòðè÷íèé (іíòåëåêòóàëüíèé). Çãîäîì 
Ï.   Ïіêàññî çàñíîâóє ó æèâîïèñі êóáіçì, ùî 
ðîçêëàäàâ çîáðàæóâàíі îá’єêòè íà ïðîñòі ãåî-
ìåòðè÷íі ôîðìè.

Êóëüòóðà íàðîäіâ Àçії òà Àôðèêè. Ó êðàї-
íàõ Àçії òà Àôðèêè ç äàâíіõ ÷àñіâ іñíóâàëà 
áàãàòîìàíіòíà òà ñàìîáóòíÿ êóëüòóðà. 
Ïðîòå çàëåæíå ñòàíîâèùå, ó ÿêå ïîòðàïèëè 
öі êðàїíè, ùî ñòàëè êîëîíіÿìè ÷è íàïіâêîëî-
íіÿìè, íå ñïðèÿëî æâàâîìó ðîçâèòêó ëіòåðà-
òóðè òà ìèñòåöòâà. Íàïðèêëàä, ó Êèòàї â 
ÕІÕ ñò. ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîêіâ іøëà àêòèâ-
íà áîðîòüáà çà ðåôîðìóâàííÿ ëіòåðàòóðíîї
ìîâè, ÿêîþ ïèñàëèñÿ ïîåòè÷íі òà ïðîçîâі 
òâîðè. Çàñòàðіëà ìîâà áóëà àáñîëþòíî  íåçðîçóìіëîþ øèðîêèì ìàñàì
íàñåëåííÿ. Ïåðåäîâі äіÿ÷і êóëüòóðè íàïîëåãëèâî ïðàãíóëè óçãîäèòè
ëіòåðàòóðíó ìîâó ç ðîçìîâíîþ, çðîáèòè ëіòåðàòóðíі òâîðè áіëüø äîñòóïíèìè
äëÿ øèðîêîãî çàãàëó, îäíàê óðÿä íå çâàæàâ íà íåîáõіäíіñòü ðåôîðì і íå 
ïðîâîäèâ їõ.

Â Іíäії, íàðîäè ÿêîї ðîçìîâëÿëè áàãàòüìà ìîâàìè, íàöіîíàëüíà êóëü-
òóðà â ÕІÕ ñò. íàáóëà íàéáіëüøîãî ðîçâèòêó â Áåíãàëії. Áåíãàëüñüêà
ëіòåðàòóðà â êіíöі ÕІÕ ñò. îòðèìàëà âåëèêå âèçíàííÿ íà áàòüêіâùèíі і
ñòàëà âіäîìà â  óñüîìó ñâіòі çàâäÿêè âèçíà÷íîìó ïîåòó é ïèñüìåííèêó
Ðàáіíäðàíàòó  Òàãîðó. Ïåðøèé âіðø Òàãîðà áóëî íàäðóêîâàíî, êîëè éîìó 
âèïîâíèëîñü ëèøå 13 ðîêіâ.  Ó ïîäàëüøîìó ç’ÿâèëèñÿ éîãî ÷èñëåííі
âіðøі, ïîåìè, ðîçïîâіäі,  ðîìàíè, ó ÿêèõ âіí ïîðóøèâ âàæëèâі ñîöіàëüíі
ïðîáëåìè іíäіéñüêîãî íàðîäó. Ó 1913 ð. Ðàáіíäðàíàò Òàãîð ñòàâ ëàóðåàòîì
Íîáåëіâñüêîї ïðåìії â ãàëóçі  ëіòåðàòóðè.

Éîãî íåáіæ Îáîíіíäðîíàò Òàãîð, âіäîìèé
õóäîæíèê, ðàçîì çі ñâîїìè òîâàðèøàìè çâåðíóâ-
ñÿ äî íàöіîíàëüíîї òåõíіêè æèâîïèñó àêâàðåëëþ, 
íà ïðîòèâàãó єâðîïåéñüêîìó æèâîïèñó îëієþ, 
і äîñÿã ó öüîìó íåàáè ÿêèõ óñïіõіâ. Òâîðè, ïåðå-
âàæíî ïðèñâÿ÷åíі ðåëіãіéíî-ìіôîëîãі÷íіé òà 
іñòîðè÷íіé òåìàòèöі, áóëè ïîïóëÿðíі â ðіçíèõ 
êóòî÷êàõ Іíäії.

Â ßïîíії, ÿêà áóëà єäèíîþ àçіéñüêîþ êðàїíîþ,
ùî íå ïîòðàïèëà ïіä êîëîíіàëüíó çàëåæíіñòü, 
ó äîáó «Ìåéäçі» âіäáóâàëèñÿ ðåôîðìè, ÿêі 
ïîçèòèâíî âïëèíóëè íà ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîї 
êóëüòóðè. ßïîíñüêà ìîëîäü îòðèìàëà ìîæëèâіñòü
íàâ÷àòèñÿ â єâðîïåéñüêèõ òà àìåðèêàíñüêèõ 
óíіâåðñèòåòàõ. Ç äîñÿãíåííÿìè єâðîïåéñüêîї 
êóëüòóðè ïî÷àëè çíàéîìèòèñÿ øèðîêі âåðñòâè 
íàñåëåííÿ ßïîíії. Ïðîòå ñòàâëåííÿ äî єâðîïåї-
çàöії â ñóñïіëüñòâі áóëî  íåîäíîçíà÷íèì: îäíі, 
çîêðåìà âіäîìèé ïóáëіöèñò Ііòіðî Òîêóòîìі, 

3.

 Òîìàñ Ìàíí 

 Ðàáіíäðàíàò Òàãîð 
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âіòàëè öåé ïðîöåñ, âáà÷àëè â íüîìó çàñіá ïîëіòè÷íîãî é êóëüòóðíîãî ïðî-
ãðåñó, іíøі âèñëîâëþâàëè çàñòåðåæåííÿ, ùî єâðîïåїçàöіÿ íåãàòèâíî
âïëèíå íà ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè é ñâіäîìîñòі òà êðàїíè â öі-
ëîìó.

Ïðîòå ç ðîêàìè ÿïîíöі íàâ÷èëèñÿ ïðèëàøòîâóâàòè äîñÿãíåííÿ ñó÷àñ-
íîї íàóêè é òåõíіêè äî ñâîїõ ïîòðåá, âèêîðèñòîâóâàòè íàéöіííіøå, ðîç-
âèâàþ÷è â òîé æå ÷àñ íàöіîíàëüíó êóëüòóðó, äîòðèìóþ÷èñü íàöіîíàëüíèõ
òðàäèöіé. Òàê, îäèí ç íàéâіäîìіøèõ ïèñüìåííèêіâ òîãî ÷àñó Ðîêà Òîêóòîìі
îòðèìàâ âèçíàííÿ çàâäÿêè ñâîїì ñîöіàëüíèì ðîìàíàì, äå çàñóäæóâàâ
ôåîäàëüíі ïåðåæèòêè â ñóñïіëüíèõ і ñіìåéíèõ âіäíîñèíàõ («Êóðîñіâî»,
«Êðàùå íå æèòè»). 
Єâðîïåéñüêі òðàäèöії âïëèíóëè íà ÿïîíñüêèé òåàòð. Ó âèñòàâàõ 

íà öіîíàëüíîãî òåàòðó áðàëè ó÷àñòü ëèøå ÷îëîâіêè, ÿêі, êîëè òðåáà,
ïåðå îäÿãàëèñÿ â æіíî÷èé îäÿã і âèñòóïàëè áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ãëÿäà÷à-
ìè, ùî ñèäіëè íà öèíîâêàõ. Ó 70–80-õ ðîêàõ ÕІÕ ñò. â ßïîíії ïî÷èíà-
þòü  áóäóâàòèñÿ òåàòðè єâðîïåéñüêîãî çðàçêà, äå іñíóâàëà ãëÿäàöüêà çàëà
ç ðÿäàìè ñòіëüöіâ, ñòàöіî íàðíà ñöåíà, êóëіñè. Îäíî÷àñíî ïðîäîâæóєòüñÿ
ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîãî òåàòðó, çîêðåìà êàáóêі.

Â àôðèêàíñüêèõ êðàїíàõ âïëèâ єâðîïåéñüêîї êóëüòóðè áóâ ìåíø
çíà÷íèì, òîìó òàì ïðîäîâæóâàëè ðîçâèâàòèñÿ òðàäèöіéíі âèäè
ìèñòåöòâà.

1. Ïðîñòåæòå ïðîöåñ òåõíі÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ç
êіíöÿ ÕVІІІ ñò. ïðîòÿãîì ÕІÕ ñò.

2. Ïîìіðêóéòå, íà ÿêîìó іñòîðè÷íîìó òëі âèíèêàє ðåàëіçì і ÿêå éîãî çíà÷åííÿ
ó ÕІÕ ñò.

3. Ïîÿñíіòü íà ïðèêëàäàõ, ÿêèé âïëèâ ìàëè єâðîïåéñüêà ëіòåðàòóðà і ìèñòå-
öòâî íà êðàїíè Àçії.

Ïіñëÿ ïîåçії Äà Ìåé.
Êàðòèíà Æ. Ñþí

 Íі÷íà ïðîãóëÿíêà. 
Êàðòèíà Õ. Åéñі
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Çàïîâíіòü ó çîøèòі òàáëèöþ «Îñíîâíі íàïðÿìè ðîçâèòêó ëіòåðàòóðè і ìèñ-
òåöòâà ó ÕІÕ ñò.».

Íàïðÿì Âèäàòíі ïðåäñòàâíèêè Õàðàêòåðíі ðèñè

Íàïèøіòü åñå ïðî ñâîãî óëþáëåíîãî ïèñüìåííèêà àáî õóäîæíèêà ÕІÕ –
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ßêі òâîðè öüîãî ìèòöÿ âàì çíàéîìі, ÷èì âîíè ïðèâàáëþþòü âàñ?

Ìàòåð³àëè äî ïðàêòè÷íèõ òà òâîð÷èõ çàâäàíü

Äëÿ ÿê³ñíîãî ïðîâåäåííÿ çàíÿòòÿ áàæàíî çàçäàëåã³äü îçíàéîìèòèñÿ
³ç òåìîþ, îá’ºäíàòèñü ó ãðóïè, ÿê³ çðîáëÿòü ïðåçåíòàö³¿ ç îêðåìèõ
ïèòàíü, íàïðèêëàä: «Ïîÿâà äæàçó íà ï³âäí³ ÑØÀ», «Íàéïîïóëÿðí³ø³
ãåðî¿ äåòåêòèâíèõ ðîçïîâ³äåé òà ðîìàí³â ïî÷àòêó ÕÕ ñò.», «Ê³íî – íàéìà-
ñîâ³øå ìèñòåöòâî: æàíðè, òåìè, àêòîðè», «Îïåðåòà, ìþçèêë – íàéïî-
ïóëÿðí³ø³ æàíðè ºâðîïåéñüêîãî ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà» òîùî. Ñâî¿ ïðå-
çåíòàö³¿ áàæàíî ïðî³ëþñòðóâàòè óðèâêàìè ç ô³ëüì³â, ïîïóëÿðíèõ ó òîé
÷àñ êíèæîê òà ìóçè÷íèõ òâîð³â.

Óðîê ïî÷èíàºòüñÿ ç âñòóïíîãî ñëîâà â÷èòåëÿ ³ ÷èòàííÿ ó÷íÿìè òåê-
ñòó ïàðàãðàôà. Äàë³ çàñëóõîâóþòüñÿ ï³äãîòîâëåí³ ïðåçåíòàö³¿. Ï³ñëÿ
ïðåçåíòàö³é ó÷èòåëü ñòàâèòü ïèòàííÿ ïðî ðîëü ³ çíà÷åííÿ ìàñîâî¿ 
êóëüòóðè â æèòò³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ³ ÑØÀ â ïåðø³ äåñÿòèð³÷÷ÿ ÕÕ ñò.
Ðîçïî÷èíàºòüñÿ äèñêóñ³ÿ, àáî â÷èòåëü âèêîðèñòîâóº ìåòîä «â³ëüíîãî
ì³êðîôîíà» ³ äàº ìîæëèâ³ñòü óñ³ì ó÷íÿì âèñëîâèòè âëàñíó òî÷êó çîðó.
Ó ê³íö³ óðîêó ï³äáèâàþòüñÿ ï³äñóìêè.

Важливим новим явищем початку ХХ ст. стало народження масової культури
внаслідок тих різноманітних змін, що розпочалися наприкінці XIХ ст. Більша части-
на населення європейських країн стала писемною, а відтак – «споживачем» куль-
турної продукції. Здається переконливою думка, що масова культура починається

Виконайте завдання

Творчо попрацюйте
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із загальної письменності. Днем її народження іноді називають прийняття Вели-
кою Британією закону про загальну грамотність. Потенційно всім став доступний
головний жанр художньої творчості XIX ст. – роман. Однак ледве навчившись
читати, маси «замовили» свою літературу: детектив Ната Пінкертона і популярну
белетристику, а пізніше комікси, які стрімко завойовували ще не обжиті культурою
території.

Сходинкою в подальшому розвитку стало кіномистецтво, адже кіно найчастіше
не потребує для сприймання навіть простої письменності. У  цьому виді мистецтва
є чимало шедеврів, якими теж насолоджуються маси людей, але найбільшу ауди-
торію мають саме розважальні жанри.

З  іншого боку, під впливом промислової революції руйнувався старий життє-
вий уклад, мільйони людей залишили село і стали мешканцями міста. На їхнє
мислення й поведінку почали впливати вже не традиції, а інші фактори, зокрема
нівелювання соціальних розмежувань, розвиток сфери послуг, розширення сфе-
ри відпочинку населення, розвиток засобів масової інформації і комуніка ції тощо.
З появою радіо розпочалася епоха масової естрадної музичної культури, пісень,
що буквально одразу ж, завдяки виконанню по радіо, а після цього – тиражуванню
на грамплатівках, ставали надбанням мільйонів, що перетворювало виконавців
на «зірок».

1. Ïіäãîòóéòå ïðåçåíòàöіþ «Ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ëþäåé íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.».
2. Ñêëàäіòü òàáëèöþ ç ïåðåëіêîì ôàêòіâ, ÿêі áè ñâіä÷èëè ïðî çàðîäæåííÿ

â   ÕІÕ ñò. ìàñîâîї êóëüòóðè і ìàñîâîãî âèðîáíèöòâà.

Творчо попрацюйте

 Òàê âèãëÿäàþòü ïðîÿâè «ïіíêåðòîíіâùèíè» â ìàñîâіé êóëüòóðі 

Ïðîêîìåíòóéòå ïîáà÷åíå. Âèñëîâіòü ñâîє îñîáèñòå ñòàâëåííÿ äî ìàñîâîї
êóëüòóðè. ×è öå, íà âàøó äóìêó, є ÿâèùåì ïîçèòèâíèì? ×îìó?
Àðãóìåíòóéòå.
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Îñíîâí³ ³äå¿, çäîáóòêè, âèêëèêè «äîâãîãî» 
Õ²Õ ñòîë³òòÿ
(Çàêëþ÷íèé óðîê)
ßêà îñîáëèâіñòü öüîãî ïåðіîäó є, íà âàøó äóìêó,  íàéâàæ-
ëèâіøîþ? ×îìó? Ñâîþ òî÷êó çîðó äîâåäіòü.

«Äîâãå» ÕІÕ ñò. – öå óìîâíà íàçâà ïåâíîãî ïåðіîäó іñòîðії, ÿêèé ðîç-
ïî÷àâñÿ Ôðàíöóçüêîþ ðåâîëþöієþ êіíöÿ ÕVIІІ ñò. і çàâåðøèâñÿ ïî÷àò-
êîì ÕÕ ñò. Äëÿ íüîãî õàðàêòåðíі ïåâíі îñîáëèâîñòі, ùî âіääіëÿþòü öåé
ïåðіîä ñâіòîâîї іñòîðії âіä óñіõ іíøèõ åïîõ. Çîêðåìà, â ÕІÕ ñò. â ïðîâіä-
íèõ äåðæàâàõ ñâіòó âіäáóëîñÿ ñòàíîâëåííÿ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà,
çàâäÿêè ÷îìó çìіíèâñÿ їõíіé ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèé óñòðіé: ïðèñêîðèâñÿ
ïðîöåñ óðáàíіçàöії, çáіëüøèëàñÿ êіëüêіñòü íàéìàíèõ ðîáіòíèêіâ, ùî
ïðàöþâàëè íà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ, òà áóðæóàçії.

Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà òðèâàâ ïîíàä ïіâòîðà
ñòîëіòòÿ. Éîãî ñòâåðäæåííÿ ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ëіêâіäàöієþ ôåîäàëüíî-
àáñîëþòèñòñüêèõ óñòàíîâ, çíèùåííÿì ñòàíîâîї íåðіâíîñòі і ñïàäêîâèõ
ïðèâіëåїâ äâîðÿíñòâà, ïðîãîëîøåííÿì ãðîìàäÿíñüêîãî ðіâíîïðàâ’ÿ і
ïîñòóïîâèì îáìåæåííÿì ñîöіàëüíîї íåðіâíîñòі. Ïðîòå êëþ÷îâó ðîëü ó
éîãî ðîçâèòêó âіäіãðàâàëè åêîíîìі÷íі ÷èííèêè – âèïåðåäæàëüíå çðî-
ñòàííÿ ïðîìèñëîâîñòі, âïðîâàäæåííÿ ó âèðîáíèöòâî íîâèõ òåõíі÷íèõ
çàñîáіâ і äæåðåë åíåðãії.

Ñàìå öі ïðîöåñè çóìîâèëè äîêîðіííі çðóøåííÿ â ñîöіàëüíіé ñòðóêòóðі
ñóñïіëüñòâà і ñïðàâèëè âèðіøàëüíèé âïëèâ íà åâîëþöіþ ãðîìàäñüêî-
ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ.

Ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ åêîíîìі÷íèõ îçíàê іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà
ó ïðîâіäíèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ і ÑØÀ çàâåðøóєòüñÿ â îñíîâíîìó íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ïіäґðóíòÿ ñòðóêòóðíèõ çðóøåíü ó ãîñïîäàðñòâі òà ÿêіñíèõ
çìіí ó ôîðìàõ âèðîáíèöòâà áóëî çàêëàäåíî â õîäі çäіéñíåííÿ ïðîìèñëîâîãî
ïåðåâîðîòó і íàñòóïíîї іíäóñòðіàëіçàöії åêîíîìіêè.

Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò òà іíäóñòðіàëіçàöіÿ – ÿâèùà, ó ïðèíöèïі,
îäíîïëàíîâі, àëå íå òîòîæíі. Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò ñòàíîâèâ ñîáîþ
ïåðåõіä âіä ìàíóôàêòóðè äî ôàáðè÷íî-çàâîäñüêîї ñèñòåìè ìàøèííîãî
âèðîáíèöòâà. Çâè÷àéíî âіí çâîäèâñÿ äî âèòіñíåííÿ ìàøèííîþ іíäóñòðі-
єþ ïîïåðåäíіõ ôîðì âèðîáíèöòâà і ââàæàâñÿ çàâåðøåíèì, êîëè ôàáðè÷íî-
çàâîäñüêà ïðîìèñëîâіñòü ñòàâàëà äîìіíóþ÷îþ â áіëüøîñòі ãàëóçåé
ïðîìèñëîâîñòі.

Ó ñâîþ ÷åðãó іíäóñòðіàëіçàöіÿ ñòàíîâèëà ñîáîþ ïðîöåñ ïîäàëüøîãî
âèïåðåäæàëüíîãî çðîñòàííÿ ìàøèííîї ïðîìèñëîâîñòі і ñòâîðåííÿ íà öіé
îñíîâі іíäóñòðіàëüíîї ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñòâà. Іç çàâåðøåííÿì іíäóñòðіà-
ëіçàöії äîñÿãàëàñÿ ïåðåâàãà ïðîìèñëîâîñòі íàä ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì,
à çãîäîì і âàæêîї іíäóñòðії íàä ãàëóçÿìè ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі.

Ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî ñòàє äîìіíóþ÷èì  â åêîíîìіêàõ öèõ äåðæàâ,
÷àñòêà ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ òà âèðîáíèöòâî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðî-
äóêöії çíà÷íî çìåíøóєòüñÿ. Õî÷à â ñõіäíîєâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ ïðîöåñ
іíäóñòðіàëіçàöії òіëüêè ðîçïî÷àâñÿ і áіëüøå íіæ ïîëîâèíà íàñåëåííÿ

§27
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ïðàöþâàëà â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, à â êðàїíàõ Àçії ò à Àôðèêè іíäó-
ñòðіàëіçàöіÿ ùå íå ðîçïî÷àëàñÿ.

Íà ïî÷àòîê ÕÕ ñò. äëÿ çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ êðàїí òà ÑØÀ â îñíîâíî-
ìó çàâåðøèâñÿ ïðèñêîðåíèé ðîçâèòîê âàæêîї ïðîìèñëîâîñòі, òàê çâàíà
«іíäóñòðіÿ âóãіëëÿ òà ñòàëі», ïðîéøëà «ëèõîìàíêà» áóäіâíèöòâà çàëіç-
íèöü, ïðîòÿæíіñòü ÿêèõ çà îñòàííі 30 ðîêіâ ÕІÕ ñò. çáіëüøèëàñÿ â ÷îòè-
ðè ðàçè. Ó öèõ êðàїíàõ ïî÷èíàþòü ñòâîðþâàòèñÿ íîâі ãàëóçі âèðîáíè-
öòâà, ïîâ’ÿçàíі ç íàóêîâî-òåõíі÷íèìè âіäêðèòòÿìè, âèêîðèñòàííÿì
íîâèõ òåõíîëîãіé çà äîïîìîãîþ íîâîї òåõíіêè. Ïðîòå öå ëèøå ïî÷àòîê –
ìàñîâå âèðîáíèöòâî â ìàøèíîáóäóâàííі, àâòîìîáіëüíіé, àâіàöіéíіé òà
іíøèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòі ïî÷íåòüñÿ ëèøå â íàñòóïíі äåñÿòèðі÷÷ÿ
ÕÕ ñò.

Äëÿ «äîâãîãî» ÕІÕ ñò. õàðàêòåðíі äâі òåíäåíöії ó âèðіøåííі ñóñïіëü-
íèõ ïðîáëåì – ðåâîëþöіéíà, ïðèòàìàííà Ôðàíöії, äå âіäáóëèñÿ òðè
ðåâîëþöії, òà åâîëþöіéíà, ïðèòàìàííà Âåëèêіé Áðèòàíії, äå çàâäÿêè
ðåôîðìàì  òà äіÿëüíîñòі ïðîôñïіëîê òà іíøèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé
áóëî âèðіøåíî áіëüøіñòü ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ïðîáëåì. Ó öіëîìó â
ÕІÕ ñò. â ïðîâіäíèõ êðàїíàõ çìіöíіâ êîíñòèòóöіéíèé ëàä, ðîçøèðèëèñÿ
âèáîð÷і ïðàâà, ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó íàáóëè ïðèíöèïè äåìîêðàòії òà
ïàðëàìåíòàðèçìó. Öі òåíäåíöії íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïåðåêèíóëèñÿ é íà
êðàїíè Ñõіäíîї Єâðîïè òà Àçії. Çîêðåìà, ó Ðîñії âіäáóëàñÿ ðåâîëþöіÿ
1905–1907 ðð., ó õîäі ÿêîї áóëî ñòâîðåíî Äåðæàâíó äóìó ÿê ïðåäñòàâ-
íèöüêèé îðãàí.

Ó íàéáіëüø ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ Àçії òåæ âіäáóëèñÿ ðåâîëþöії, ÿêі
ñòàâèëè çà ìåòó îáìåæåííÿ  àáî çíèùåííÿ ìîíàðõі÷íîї âëàäè.

Ó ÕІÕ ñò. ó Єâðîïі ç’ÿâèëèñü і ïîñòóïîâî îôîðìèëèñü ó ïîëіòè÷íі ïàðòії
íîâі іäåîëîãі÷íі òå÷ії: êîíñåðâàòèçì, ëіáåðàëіçì, ñîöіàëіçì òà ìàðêñèçì.
Çíà÷íèõ ìàñøòàáіâ íàáóëè äåìîêðàòè÷íі ðóõè: áîðîòüáà çà åìàíñèïàöіþ
æіíîê, çà ìіñüêі ðåôîðìè, çà ñâіòñüêèé õàðàêòåð çàêëàäіâ îñâіòè, çà ñîöі-
àëüíå çàêîíîäàâñòâî, ïàöèôіçì. Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ äåìîêðàòèçàöії
ñóñïіëüñòâà ìàëî çìåíøåííÿ ðîëі öåðêâè â æèòòі ëþäèíè. Â   îñòàííі
äåñÿòèðі÷÷ÿ ÕІÕ ñò. єâðîïåéñüêі äåðæàâè ïî÷àëè ïðèäіëÿòè áіëüøå óâàãè

 Ãîëîñóâàííÿ  
ó Âåëèêіé Áðèòàíії

ßê âè ââàæàєòå,
÷è ìîæíà íàçâàòè òàêå
ãîëîñóâàííÿ ïîâíіñòþ
äåìîêðàòè÷íèì?



229

Заключний урок Заключний урок 

ñîöіàëüíîìó çàêîíîäàâñòâó. Ïіä òèñêîì ïðîôñïіëîê áóëè ïðèéíÿòі çàêîíè
ïðî îáîâ’ÿçêîâå ñòðàõóâàííÿ âіä íåùàñíîãî âèïàäêó òà òðàâìóâàííÿ íà
âèðîáíèöòâі, ïåíñіéíå çàêîíîäàâñòâî òîùî.

Óñі іíäóñòðіàëüíі êðàїíè çáіëüøèëè âèòðàòè íà îñâіòó, íàóêó, îõîðîíó
çäîðîâ’ÿ. Íà öі öіëі âèòðà÷àëîñÿ ïðèáëèçíî 2–2,7 % âіä âàëîâîãî âíó-
òðіøíüîãî ïðîäóêòó. Çàâäÿêè öüîìó â іíäóñòðіàëüíî ðîçâèíåíèõ êðàї-
íàõ Çàõîäó ãðàìîòíèìè áóëè 9–10 % äîðîñëîãî íàñåëåííÿ, à ñåðåäíіé
ðіâåíü îñâіòè ñêëàäàâ 8 ðîêіâ. Òàêèì ÷èíîì íà ïî÷àòîê ÕÕ ñò. â ðîçâè-
íåíèõ êàïіòàëіñòè÷íèõ êðàїíàõ âіäáóëèñÿ ÿêіñíі çìіíè â ñòðóêòóðі ñó -
ñïіëüñòâà òà âèðîáíèöòâà, ðîçïîäіëі íàöіîíàëüíîãî áàãàòñòâà. Ñôîðìó-
âàëàñü іíäóñòðіàëüíà öèâіëіçàöіÿ. 

Âïðîâàäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî çàãàëüíîãî
áåçêîøòîâíîãî íàâ÷àííÿ

Ðіê Äåðæàâà

1763 Ïðóññіÿ

1842 Øâåöіÿ

1852–1919 ÑØÀ (ó ðіçíèõ øòàòàõ)

1872 ßïîíіÿ

1876 Âåëèêà Áðèòàíіÿ

1882 Ôðàíöіÿ

Çíà÷íі çìіíè âіäáóëèñÿ і â äåìîãðàôі÷íіé ñôåðі: íàñåëåííÿ Єâðîïè
òіëüêè çà 1870–1914 ðð. çáіëüøèëîñÿ ç 300 äî 450 ìëí. Çíà÷íî çðіñ æèò-
òєâèé ðіâåíü îêðåìèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ó òîé æå ÷àñ ïåâíà ÷àñòèíà
ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ – ÿêà áóëà «âèøòîâõíóòà» іç ñіëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà і íå çíàéøëà çàñòîñóâàííÿ â ïðîìèñëîâîñòі, çìóøåíà áóëà åìі-
ãðóâàòè, ó áіëüøîñòі çà îêåàí äî ÑØÀ і Êàíàäè.  Çà âêàçàíèé ïåðіîä ç
Єâðîïè âèїõàëè 26 ìëí ÷îëîâіê. ßê ëþäè àêòèâíі òà ïіäïðèєìëèâі, âîíè
çàêëàäàëè îñíîâè åêîíîìі÷íîї ìîãóòíîñòі ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêèõ
äåðæàâ.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. íàáóâàє ðîçìàõó ïðîöåñ êîëîíіçàöії єâðî-
ïåéñüêèìè êðàїíàìè íàðîäіâ Àçії òà Àôðèêè. Äî 80-õ ðîêіâ ÕІÕ ñò.
ëèøå äåñÿòà ÷àñòèíà òåðèòîðії àôðèêàíñüêèõ êðàїí ïîòðàïèëà äî ðóê
êîëîíіçàòîðіâ, à íà 1900 ð. óæå âñÿ òåðèòîðіÿ Àôðèêè áóëà ïîäіëåíà ìіæ
ñіìîìà єâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè. Íàéáіëüøі êîëîíіàëüíі âîëîäіííÿ
ìàëà Âåëèêà Áðèòàíіÿ, äàëі éøëè Ôðàíöіÿ, Іòàëіÿ, Áåëüãіÿ, Ïîðòóãà-
ëіÿ, Іñïàíіÿ, Íіìå÷÷èíà. Îñòàííÿ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ðîçïî÷àëà áîðîòüáó
«çà ìіñöå ïіä ñîíöåì», ùî ïðèçâåëî äî ïî÷àòêó ïåðåäіëó êîëîíіé. Áіëü-
øіñòü êðàїí Àçії, çà âèíÿòêîì ßïîíії, òåæ áóëè êîëîíіÿìè àáî íàïіâêî-
ëîíіÿìè єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ.
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 Àáîëіöіîíіçì – ãðîìàäñüêèé ðóõ, ùî äîìàãàєòüñÿ ñêà-
ñóâàííÿ ïåâíîãî çàêîíó. Ó ÑØÀ íàïåðåäîäíі ãðîìàäÿí-
ñüêîї âіéíè – ðóõ çà íåãàéíå ñêàñóâàííÿ ðàáñòâà

 Àâòîíîìіÿ – ñàìîâðÿäóâàííÿ ïåâíîї ÷àñòèíè äåðæàâè,
ùî çäіéñíþєòüñÿ â ìåæàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàãàëüíîäåð-
æàâíèì çàêîíîì (êîíñòèòóöієþ) 

 Àãðàðíà êðàїíà – êðàїíà ç ïåðåâàæàþ÷èì ñіëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèì âèðîáíèöòâîì і ñіëüñüêèì íàñåëåííÿì

 Àãðàðíі ðåôîðìè – äåðæàâíі çàõîäè ùîäî çìіíè ôîðì
çåìåëüíîї âëàñíîñòі

 Àêöіÿ – öіííèé ïàïіð, ùî äàє éîãî âëàñíèêó ïðàâî
îòðèìóâàòè ÷àñòêó ïðèáóòêó àêöіîíåðíîãî òîâàðèñòâà
òà áðàòè ó÷àñòü â éîãî óïðàâëіííі

 Àíåêñіÿ – çàõîïëåííÿ, íàñèëüíèöüêå ïðèєäíàííÿ òåðè-
òîðії, ùî íàëåæèòü іíøіé äåðæàâі ÷è íàðîäó

 Àñèìіëÿöіÿ – ïðîöåñ, ïðîòÿãîì ÿêîãî îêðåìі, ïåðåâàæ-
íî íå÷èñëåííі, íàðîäè âíàñëіäîê òðèâàëîãî ñïіëêóâàí-
íÿ ç іíøèìè íàðîäàìè, ñåðåä ÿêèõ âîíè æèâóòü, çàñâî-
þþòü їõíþ êóëüòóðó é ìîâó і ïîñòóïîâî çëèâàþòüñÿ ç
íèìè. Àñèìіëÿöіÿ іíîäі ìàє íàñèëüíèöüêèé, ïðèìóñî-
âèé õàðàêòåð

 Áóðæóà – ó ïåðâіñíîìó çíà÷åííі – âëàñíèê, ïðèâіëåéî-
âàíèé ãðîìàäÿíèí ìіñòà, «øàíîâàíà ëþäèíà», çãîäîì –
âîëîäàð âëàñíîñòі íà çàñîáè âèðîáíèöòâà, êàïіòàëó,
ÿêèé çàéìàєòüñÿ ïðîìèñëîâîþ, òîðãîâåëüíîþ é ôіíàí-
ñîâîþ äіÿëüíіñòþ

 Áóðæóàçіÿ – ñóñïіëüíèé êëàñ âëàñíèêіâ ïåâíîãî ìàéíà.
×àñòіøå – âëàñíèêè êàïіòàëó, ùî îòðèìóþòü äîõîäè â
ðåçóëüòàòі ïðîìèñëîâîї, òîðãîâåëüíîї, ôіíàíñîâîї òà
іíøîї ïіäïðèєìíèöüêîї äіÿëüíîñòі

ÒÒåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèêÒÒ
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 Áóðæóàçíà ðåâîëþöіÿ – ñîöіàëüíà ðåâîëþöіÿ, ñïðÿìîâàíà ïðîòè ôåî-
äàëüíîãî ëàäó àáî éîãî çàëèøêіâ, íà âñòàíîâëåííÿ ïîëіòè÷íîї âëàäè
áóðæóàçії

 Âèâіç êàïіòàëó – âêëàäåííÿ ãðîøîâèõ êîøòіâ â åêîíîìіêó іíøîї êðà-
їíè (áóäіâíèöòâî ïіäïðèєìñòâ, çàëіçíèöü òà іí.); íàäàííÿ ãðîøîâèõ
êðåäèòіâ óðÿäàì іíîçåìíèõ äåðæàâ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðèáóòêіâ

 Ãâàðäіÿ – äîáіðíà ïðèâіëåéîâàíà ÷àñòèíà âіéñüê
 Ãåíîöèä – äії, ìåòà ÿêèõ ïîëÿãàє â ïîâíîìó àáî ÷àñòêîâîìó çíèùåííі

ÿêîїñü íàöіîíàëüíîї, åòíі÷íîї, ðàñîâîї àáî ðåëіãіéíîї ãðóïè; îäèí ç
íàéòÿæ÷èõ çëî÷èíіâ ïðîòè ëþäñòâà

 Ãðîìàäÿíñüêà âіéíà – çáðîéíà âіéíà çà âëàäó ìіæ êëàñàìè, ñîöіàëü-
íèìè ãðóïàìè òà ïîëіòè÷íèìè óãðóïîâàííÿìè âñåðåäèíі êðàїíè

 Ãðîìàäÿíñüêі ïðàâà – ñóêóïíіñòü ïðèðîäíèõ і íåâіä’єìíèõ ïðàâ òà 
ñâîáîä, ùî íàëåæàòü ëþäèíі âіä íàðîäæåííÿ і íå çàëåæàòü âіä її
íàëåæíîñòі äî òієї ÷è іíøîї äåðæàâè

 Ãóìàíіçì – ñóêóïíіñòü ïîãëÿäіâ, ùî âèçíàþòü âèñîêå ãðîìàäñüêå
ïîêëèêàííÿ ëþäèíè; âèçíàííÿ ïðàâ ëþäèíè íà ïðîÿâ ñâîїõ çäіáíîñ-
òåé; âіëüíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі; ïіêëóâàííÿ ïðî áëàãî ëþäèíè,
ïîâàãà äî її ãіäíîñòі

 Äâîðÿíñòâî – ïðèâіëåéîâàíèé ñòàí ôåîäàëüíîї äîáè, ùî îá’єäíóâàâ 
âåëèêó çåìåëüíó àðèñòîêðàòіþ é îñíîâíó ìàñó ñåðåäíіõ і äðіáíèõ
çåìëåâëàñíèêіâ

 Äåêàáðèñòè – ðîñіéñüêі ðåâîëþöіîíåðè, ÿêі â ãðóäíі 1825 ð. ïіäíÿëè
çáðîéíå ïîâñòàííÿ, ñïðÿìîâàíå ïðîòè ñàìîäåðæàâñòâà é êðіïîñíè-
öòâà

 Äåêëàðàöіÿ – ïîëіòè÷íà çàÿâà âіä іìåíі äåðæàâè, óðÿäó, ïàðòії, îðãà-
íіçàöії; ïðîãîëîøåííÿ îñíîâíèõ ïðèíöèïіâ

 Äåìîêðàòіÿ – ôîðìà ïîëіòè÷íîї îðãàíіçàöії ñóñïіëüñòâà, çàñíîâàíà íà
âèçíàííі íàðîäó äæåðåëîì âëàäè, éîãî ïðàâà áðàòè ó÷àñòü ó âèðіøåí-
íі äåðæàâíèõ ñïðàâ ó ïîєäíàííі іç øèðîêèì êîëîì öèâіëüíèõ ïðàâ і
ñâîáîä

 Äåñïîòèçì – ñâàâîëÿ, ñàìîâëàääÿ, æîðñòîêå ïðèäóøåííÿ ÷óæîї âîëі
 Äèêòàòóðà – íі÷èì íå îáìåæåíà âëàäà îñîáè, êëàñó àáî іíøèõ ñîöі-

àëüíèõ ãðóï ó äåðæàâі, ðåãіîíі, ùî ñïèðàєòüñÿ íà ñèëó, à òàêîæ íà
âіäïîâіäíèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì

 Äèñêðèìіíàöіÿ – îáìåæåííÿ ÷è ïîçáàâëåííÿ ïðàâ îêðåìèõ êàòåãîðіé
ãðîìàäÿí çà íàöіîíàëüíèìè, ðàñîâèìè, ñòàòåâèìè, ñîöіàëüíèìè,
ðåëіãіéíèìè òà іíøèìè îçíàêàìè

 Æèðîíäèñòè – ïîëіòè÷íå óãðóïîâàííÿ ïåðіîäó Âåëèêîї ôðàíöóçüêîї 
ðåâîëþöії. Ïðåäñòàâëÿëè іíòåðåñè òîðãîâî-ïðîìèñëîâîї і ïðîâіíöіéíîї
çåìåëüíîї áóðæóàçії

 Çàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî – îäíà ç îñíîâíèõ іíñòèòóöіé âèáîð÷îãî ïðà-
âà, ùî ïåðåäáà÷àє ó÷àñòü óñüîãî äîðîñëîãî íàñåëåííÿ ó âèáîðàõ áåç
áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü
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 Çàêîíîäàâ÷à âëàäà – ñèñòåìà îðãàíіâ äåðæàâè, ùî ìàþòü ïðàâî ïðè-
éìàòè çàêîíè

 Åêîíîìі÷íі âèìîãè òðóäÿùèõ – âèìîãè ùîäî ïîëіïøåííÿ óìîâ і
îïëàòè  ïðàöі, ïîáóòó і âіäïî÷èíêó ïðàöіâíèêіâ

 Åìіãðàöіÿ – âèìóøåíå ÷è äîáðîâіëüíå ïåðåñåëåííÿ ëþäåé іç âëàñíîї
êðàїíè â іíøó çà ïîëіòè÷íèìè, åêîíîìі÷íèìè ÷è іíøèìè ïðè  ÷èíàìè

 Іäåîëîãіÿ – ñèñòåìà іäåé і ïîãëÿäіâ (ïîëіòè÷íèõ, ïðàâíè÷èõ, ôіëî-
ñîôñüêèõ, ðåëіãіéíèõ òîùî), ÿêà âèðàæàє êîðіííі іíòåðåñè, іäåàëè
ÿêîãîñü êëàñó àáî іíøîї ñîöіàëüíîї ãðóïè

 Іçîëÿöіîíіçì – òåðìіí, ïîâ’ÿçàíèé іç çîâíіøíüîþ ïîëіòèêîþ ÑØÀ, â
îñíîâі ÿêîãî ëåæèòü іäåÿ íåâòðó÷àííÿ ó ñïðàâè êðàїí, ùî çíàõîäÿòü-
ñÿ ïîçà Àìåðèêàíñüêèì êîíòèíåíòîì

 Іììіãðàíòè – ëþäè, ùî ïðèáóëè ç іíøèõ êðàїí íà ïîñòіéíå ìіñöå ïðî-
æèâàííÿ ÷è íà òðèâàëèé ïåðіîä

 Іìïåðіàëіçì – äåðæàâíà ïîëіòèêà, ñïðÿìîâàíà íà çàâîþâàííÿ ÷óæèõ
òåðèòîðіé і çàõîïëåííÿ êîëîíіé, âñòàíîâëåííÿ ïîëіòè÷íîãî ÷è åêîíî-
ìі÷íîãî êîíòðîëþ íàä іíøèìè äåðæàâàìè

 Іìïåðіÿ – ìîíàðõі÷íà äåðæàâà, ãîëîâà ÿêîї íîñèâ òèòóë іìïåðàòîðà.
Іìïåðіÿìè òàêîæ íàçèâàëèñü îêðåìі äåðæàâè, ùî ìàëè âåëèêі êîëî-
íіàëüíі âîëîäіííÿ

 Іíäóñòðіàëіçàöіÿ – ïðîöåñ âèïåðåäæàþ÷îãî ðîçâèòêó іíäóñòðії (ïðî-
ìèñëîâîñòі) ïîðіâíÿíî іç ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì. Ïðèòàìàííèé óñіì
êðàїíàì íà ïåâíіé ñòàäії їõíüîãî ðîçâèòêó

 Іíäóñòðіàëüíå ñóñïіëüñòâî – ïîíÿòòÿ, ùî ïîçíà÷àє îäíó çі ñòàäіé ñó -
ñïіëüíîãî ðîçâèòêó, ÿêà âèíèêàє âíàñëіäîê âèïåðåäæàþ÷îãî ðîçâèòêó
ïðîìèñëîâîñòі і ñòâîðåííÿ іíäóñòðіàëüíîї ñòðóêòóðè åêîíîìіêè

 Êàíöëåð – ó XIX ñò. êåðіâíèê çîâíіøíüîї ïîëіòèêè â îêðåìèõ єâðî-
ïåéñüêèõ äåðæàâàõ (Ðîñіÿ, Àâñòðіÿ). Ó Íіìåöüêіé іìïåðії – ãîëîâà
óðÿäó

 Êàïіòàë – ìàòåðіàëüíі é òðóäîâі ðåñóðñè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ
âèðîáíèöòâà òîâàðіâ і ïîñëóã òà ïðèíîñÿòü ïðèáóòîê

 Êàïіòàëіçì – ñóñïіëüíî-åêîíîìі÷íà ñèñòåìà, ùî çàñíîâàíà íà ïðèâàò-
íіé âëàñíîñòі íà çàñîáè âèðîáíèöòâà (ïðåäìåòè і çíàðÿääÿ ïðàöі).
Ó   ïåâíîìó ðîçóìіííі – ñèñòåìà âіëüíîї ðèíêîâîї åêîíîìіêè

 Êàðáîíàðії – ÷ëåíè òàєìíîãî òîâàðèñòâà â Іòàëії â ïåðøіé ïîëîâèíії
XIX ñò., ùî áîðîëèñü çà íàöіîíàëüíå çâіëüíåííÿ і êîíñòèòóöіéíèé ëàä

 Êëàñè – âåëèêі ãðóïè ëþäåé, ùî ðîçðіçíÿþòüñÿ çà їõ âіäíîøåííÿì äî
çàñîáіâ âèðîáíèöòâà і ìіñöåì ó ñóñïіëüñòâі

 Êîàëіöіÿ – îá’єäíàííÿ íà äîáðîâіëüíèõ çàñàäàõ äëÿ äîñÿãíåííÿ ñïіëü-
íèõ öіëåé; ïîëіòè÷íèé àáî âіéñüêîâèé ñîþç äåðæàâ äëÿ ñïіëüíèõ äіé
íà ìіæíàðîäíіé àðåíі

 Êîëîíії – êðàїíè ÷è òåðèòîðії, ùî ïåðåáóâàþòü ïіä âëàäîþ іíîçåìíîї
äåðæàâè і ïîçáàâëåíі ïîëіòè÷íîї òà åêîíîìі÷íîї íåçàëåæíîñòі

 Êîíâåíò – âèùèé çàêîíîäàâ÷èé і âèêîíàâ÷èé îðãàí Ïåðøîї ðåñïóáëі-
êè ó Ôðàíöії â ïåðіîä Âåëèêîї ôðàíöóçüêîї ðåâîëþöії (1792–1795)
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 Êîíêóðåíöіÿ – áîðîòüáà ÷è ñóïåðíèöòâî ìіæ âèðîáíèêàìè òîâàðіâ òà
ïîñëóã çà íàéáіëüø âèãіäíі óìîâè їõ çáóòó ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íàéâè-
ùîãî ïðèáóòêó

 Êîíñòèòóöіÿ – îñíîâíèé çàêîí äåðæàâè, ùî âñòàíîâëþє ñèñòåìó òà
ïðèíöèïè ñóñïіëüíîãî і äåðæàâíîãî óñòðîþ, âèçíà÷àє îñíîâíі ïðàâà
òà îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí

 Êîíòðèáóöіÿ – ãðîøîâі ñóìè, ùî ñïëà÷óâàëèñü ïåðåìîæåíèìè äåðæà-
âàìè íà êîðèñòü êðàїí-ïåðåìîæíèöü

 Êîíòððåâîëþöіÿ – àêòèâíà áîðîòüáà ïîâàëåíèõ êëàñіâ і ñîöіàëüíèõ
ãðóï ïðîòè ðåâîëþöії ç ìåòîþ її ïðèäóøåííÿ і âіäíîâëåííÿ êîëèøíіõ
ïîðÿäêіâ

 Êîíôåäåðàöіÿ – ñîþç äåðæàâ, ùî çáåðіãàþòü ñâіé ñóâåðåíіòåò і îá’єä -
íóþòüñÿ ç ìåòîþ ïîãîäæåííÿ ñâîєї äіÿëüíîñòі â îêðåìèõ öіëÿõ

 Êðèçà (åêîíîìі÷íà) – ðіçêå ïàäіííÿ âèðîáíèöòâà â îêðåìèõ ãàëóçÿõ
ãîñïîäàðñòâà, ùî âåäå äî ìàñîâîãî ðîçîðåííÿ ïіäïðèєìöіâ і çðîñòàííÿ
áåçðîáіòòÿ

 Êó-êëóêñ-êëàí – òàєìíà òåðîðèñòè÷íà ðàñèñòñüêà îðãàíіçàöіÿ â ÑØÀ,
ñòâîðåíà â 1865 ð. äëÿ áîðîòüáè ïðîòè ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ, çäîáóòèõ
àôðîàìåðèêàíöÿìè ïіñëÿ ñêàñóâàííÿ ðàáñòâà

 Ëіáåðàëіçì – ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íà òå÷іÿ, ùî îá’єäíóє ïðèõèëüíèêіâ
ïàðëàìåíòñüêîãî ëàäó і ñâîáîäè ïіäïðèєìíèöòâà

 Ìàíіôåñò – îñîáëèâèé óðî÷èñòèé àêò (çâåðíåííÿ) ãîëîâè äåðæàâè àáî
âèùîãî îðãàíó äåðæàâíîї âëàäè äî íàñåëåííÿ â çâ’ÿçêó ç âàæëèâîþ ïîëі-
òè÷íîþ ïîäієþ; çâåðíåííÿ, äåêëàðàöіÿ ïîëіòè÷íîї ïàðòії àáî ãðîìàäñüêîї
îðãàíіçàöії ç ïðîãðàìîþ àáî îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè äіÿëüíîñòі

 Ìåéäçі (ÿïîíñüêîþ «îñâі÷åíå ïðàâëіííÿ») – îôіöіéíà íàçâà ïåðіîäó
ïðàâëіííÿ ÿïîíñüêîãî іìïåðàòîðà Ìóöóõіòî (1868–1912)

 Ìåòðîïîëіÿ – äåðæàâà, ùî âîëîäіє êîëîíіÿìè òà íàïіâêîëîíіÿìè
 Ìіëіòàðèçì – ïîëіòèêà íàðîùóâàííÿ âіéñüêîâîї ìîãóòíîñòі òà ãîí-

êè îçáðîєíü, ùî ïðîâîäèòüñÿ ïðàâëÿ÷èìè êîëàìè òієї ÷è іíøîї äåð-
æàâè

 Ìîíàðõіÿ – à) àáñîëþòíà ìîíàðõіÿ – ñèñòåìà íі÷èì íå îáìåæåíîї âëà-
äè â êðàїíі ñïàäêîâîãî ïðàâèòåëÿ (ìîíàðõà); á) êîíñòèòóöіéíà ìîíàð-
õіÿ – äåðæàâíèé óñòðіé, ïðè ÿêîìó âëàäà ìîíàðõà îáìåæåíà ïàðëà-
ìåíòîì, êîíñòèòóöієþ

 Ìîíîïîëіÿ – âñòàíîâëåíèé îäíієþ êîìïàíієþ êîíòðîëü íàä âèðîáíè-
öòâîì ïåâíèõ òîâàðіâ, ùî äîçâîëÿє їé âіëüíî âèçíà÷àòè áóäü-ÿêі öіíè
і îòðèìóâàòè íàäâèñîêі ïðèáóòêè. Âåëèêå ïіäïðèєìíèöüêå îá’єäíàííÿ,
ùî ïîâíіñòþ êîíòðîëþє ïåâíó ãàëóçü âèðîáíèöòâà, òðàí ñ ïîðòó ÷è
ôіíàíñîâîї ñèñòåìè 

 Ìóíіöèïàëüíі îðãàíè âëàäè – ñèñòåìà ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

 Íàéìèò – íàéìàíèé ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ðîáіòíèê (іç áåççåìåëü-
íèõ ÷è çáіäíіëèõ ñåëÿí)

 Íàöіîíàëіçàöіÿ – ïåðåõіä ç ïðèâàòíîї â äåðæàâíó âëàñíіñòü ïіäïðè-
єìñòâ, çåìëі, áàíêіâ, òðàíñïîðòíîї ìåðåæі òîùî
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 Íàöіîíàëüíà іäåÿ – іäåÿ áîðîòüáè íàðîäіâ çà êóëüòóðíó òà åòíі÷íó
єäíіñòü êðàїíè àáî íàöіîíàëüíå âèçâîëåííÿ

 Íàöіÿ – іñòîðè÷íà ñïіëüíіñòü ëþäåé, ÿêіé âëàñòèâà ñïіëüíіñòü, òåðè-
òîðії, êóëüòóðè і õàðàêòåðó, åêîíîìі÷íèõ òà ñîöіàëüíèõ çâ’ÿçêіâ

 Îëіãàðõіÿ – ïîëіòè÷íå òà åêîíîìі÷íå ïàíóâàííÿ â äåðæàâі ãðóïè
ëþäåé (áóêâàëüíî – ïðàâëіííÿ íåáàãàòüîõ)

 Îðåíäà – íàéì ìàéíà (çåìëі, ïіäïðèєìñòâ, áóäèíêіâ, êâàðòèð òîùî)
çà ïåâíó ïëàòó ç ïðàâîì òèì÷àñîâîãî âèêîðèñòàííÿ

 Ïàðëàìåíò – âèùèé ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí âëàäè, ùî îáèðàєòüñÿ
íàñåëåííÿì і çäіéñíþє çàêîíîäàâ÷і ôóíêöії

 Ïàðòіÿ – ïîëіòè÷íà îðãàíіçàöіÿ, ùî âèðàæàє é çàõèùàє іíòåðåñè òîãî
÷è іíøîãî êëàñó, ïåâíèõ ñîöіàëüíèõ ãðóï і êåðóє їõíüîþ ïîëіòè÷íîþ
äіÿëüíіñòþ

 Ïðàâîâà äåðæàâà – äåìîêðàòè÷íå ñóñïіëüñòâî, ùî çàáåçïå÷óє çäіé-
ñíåííÿ ïðàâ і ñâîáîä ãðîìàäÿí і ôóíêöіîíóє ïðè ñóâîðîìó äîòðèìàííі
çàêîíіâ

 Ïðèáóòîê – ðіçíèöÿ ìіæ ðèíêîâîþ âàðòіñòþ òîâàðó і âèòðàòàìè ïіä-
ïðèєìöÿ íà âèðîáíèöòâî

 Ïðèâіëåé – âèêëþ÷íå ïðàâî, ïіëüãà, ïåðåâàãà
 Ïðîëåòàðіàò – íàéìàíі ðîáіòíèêè, ïîçáàâëåíі áóäü-ÿêîї âëàñíîñòі íà

çàñîáè âèðîáíèöòâà
 Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò (ïðîìèñëîâà ðåâîëþöіÿ) – ïåðåõіä âіä çàñíî-

âàíîї íà ðó÷íіé ïðàöі ìàíóôàêòóðè äî ôàáðè÷íî-çàâîäñüêîї ñèñòåìè
ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà

 Ïðîôñïіëêè – ìàñîâі ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії, ùî ñòâîðþþòüñÿ òðóäÿ-
ùèìè äëÿ çàõèñòó ñâîїõ ïðàâ

 Ðàäèêàë – ïðèáі÷íèê êðàéíіõ ïîãëÿäіâ, ðіøó÷èõ äіé і êîðіííèõ ïåðå-
òâîðåíü ó ñóñïіëüñòâі

 Ðåâіçіîíіçì – ïîëіòè÷íà òå÷іÿ, ùî âèìàãàє ïåðåãëÿäó çàñòàðіëèõ іäåé,
òåîðіé, ïàðòіéíèõ ïðîãðàì

 Ðåâîëþöіÿ – êîðіííèé ïåðåâîðîò ó æèòòі ñóñïіëüñòâà, ðàäèêàëüíі
çìіíè â åêîíîìі÷íîìó і ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íîìó æèòòі êðàїíè

 Ðåçåðâàöіÿ – òåðèòîðіÿ äëÿ íàñèëüíèöüêîãî ïîñåëåííÿ îêðåìèõ ïðè-
ãíîáëåíèõ åòíі÷íèõ ãðóï (ó ÑØÀ â XIX ñò. – êîðіííîãî íàñåëåííÿ
Àìåðèêè – іíäіàíöіâ)

 Ðåñïóáëіêà – ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї âåðõîâíà âëàäà â
êðàїíі íàëåæèòü îáðàíèì íà ïåâíèé òåðìіí ïðåäñòàâíèöüêèì îðãà-
íàì âëàäè

 Ðåñòàâðàöіÿ – âіäíîâëåííÿ ïîâàëåíîãî ñóñïіëüíîãî ëàäó àáî äèíàñòії,
ùî ðàíіøå ïðàâèëà

 Ðåôîðìà – ïðîãðåñèâíå ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåóñòðіé ïåâíèõ ñòîðіí ñó -
ñïіëüíîãî æèòòÿ

 Ðèñîðäæèìåíòî – íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ іòàëіéñüêîãî íàðîäó çà
îá’єä íàííÿ êðàїíè і ëіêâіäàöіþ àâñòðіéñüêîãî ãíіòó. Ó 1861–1870   ðð.
óíàñëіäîê Ðèñîðäæèìåíòî áóëî óòâîðåíî îá’єäíàíó Іòàëіéñüêó äåðæàâó
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 Ðîÿëіñòè – ïðèáі÷íèêè êîðîëіâñüêîї âëàäè, ìîíàðõії

 Ñâіòîãëÿä – ñèñòåìà ïîãëÿäіâ ëþäèíè íà îòî÷óþ÷èé ñâіò, íà ñâîє ìіñ-
öå â íüîìó, íà âіäíîñèíè ç îòî÷óþ÷èì ñåðåäîâèùåì і ëþäüìè

 Ñåãóí – òèòóë âіéñüêîâî-ôåîäàëüíèõ ïðàâèòåëіâ ßïîíії â 1192–1867 ðð.,
çà ÿêèõ іìïåðàòîðñüêó äèíàñòіþ áóëî ïîçáàâëåíî ðåàëüíîї âëàäè

 Ñîöіàëüíèé – ãðîìàäñüêèé, ïîâ’ÿçàíèé ç æèòòÿì ñóñïіëüñòâà, ñó -
ñïіëüíîãî ëàäó

 Ñòàãíàöіÿ (äåïðåñіÿ) – çàñòіé â åêîíîìіöі, âèðîáíèöòâі, òîðãіâëі
 Ñòàí – ãðóïà ëþäåé, ÿêà âîëîäіє çàêðіïëåíèìè â çâè÷àÿõ ÷è çàêîíàõ

ïåâíèìè ïðàâàìè, ïðèâіëåÿìè і îáîâ’ÿçêàìè
 Ñòðàéê – êîëåêòèâíå ïðèïèíåííÿ ðîáîòè íà ïіäïðèєìñòâі ÿê çàñіá

áîðîòüáè òðóäÿùèõ çà çàäîâîëåííÿ ñâîїõ åêîíîìі÷íèõ, ñîöіàëüíèõ ÷è
ïîëіòè÷íèõ âèìîã

 Ñóâåðåíіòåò – íåçàëåæíіñòü і ñàìîñòіéíіñòü äåðæàâè ó âíóòðіøíіé і 
çîâíіøíіé ïîëіòèöі 

 Òîâàð – ïðîäóêò ïðàöі, âèðîáëåíèé äëÿ ïðîäàæó; ïðåäìåò òîðãіâëі
 Òðåä-þíіîíè – ïðîôåñіéíі ñîþçè ó Âåëèêіé Áðèòàíії òà іíøèõ àíãëî-

ìîâíèõ êðàїíàõ

 Óðáàíіçàöіÿ – ïðîöåñ çðîñòàííÿ ìіñò, çáіëüøåííÿ ÷àñòêè ìіñüêîãî
íàñåëåííÿ â êðàїíі, çðîñòàííÿ ðîëі ìіñò ó æèòòі ñóñïіëüñòâà

 Óðÿä – âèùèé âèêîíàâ÷èé і ðîçïîðÿäíèöüêèé îðãàí äåðæàâíîї âëàäè
â êðàїíі, î÷îëþâàíèé, ÿê ïðàâèëî, ïðåì’єð-ìіíіñòðîì

 Óòîïі÷íèé – íåçáóòíіé, íåçäіéñíåííèé, іëþçîðíèé, ôàíòàñòè÷íèé
 Óòîïіÿ – ïîçíà÷åííÿ іäåàëüíîãî, íåäîñÿæíîãî ñóñïіëüíîãî ëàäó,

äåðæàâè

 Ôåäåðàöіÿ – îäíà ç ôîðì äåðæàâíîãî óñòðîþ, çà ÿêîї êіëüêà äåðæàâ-
íèõ óòâîðåíü îá’єäíóþòüñÿ â îäíó ñîþçíó äåðæàâó, çáåðіãàþ÷è ïðè
öüîìó ïåâíèé ñóâåðåíіòåò

 Ôåìіíіçì – ðóõ æіíîê çà íàäàííÿ їì ðіâíèõ іç ÷îëîâіêàìè ïðàâ ó ðіç-
íîìàíіòíèõ ñôåðàõ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ

 Ôåðìåð – âëàñíèê àáî îðåíäàð ôåðìè – ïðèâàòíîãî ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî ïіäïðèєìñòâà

 Öåíç – âèçíà÷åíі çàêîíîì óìîâè, ùî îáìåæóþòü ìîæëèâіñòü çäіéñ-
íåííÿ ïåâíèõ ïîëіòè÷íèõ ïðàâ, íàñàìïåðåä âèáîð÷èõ

 Öåíçóðà – ñèñòåìà äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà äðóêîì òà іíøèìè çàñîáà-
ìè ìàñîâîї іíôîðìàöії

 Øîâіíіçì – ïðîïîâіäóâàííÿ íàöіîíàëüíîї âèíÿòêîâîñòі, ïðîòèñòàâ-
ëåííÿ іíòåðåñіâ îäíієї íàöії іíøèì, íàöіîíàëüíà ïèõà, ðîçïàëåííÿ
íàöіîíàëüíîї âîðîæíå÷і é íåíàâèñòі (çà іì’ÿì ôðàíöóçüêîãî êàïðàëà
íàïîëåîíіâñüêîї àðìії Í. Øîâåíà, ÿêèé ïóñòèâ ó ñâіò ôðàçó: «Ôðàíöóçè
êðàùі çà âñіõ, óñі ãіðøі çà ôðàíöóçіâ»)
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 1789, 5 òðàâíÿ – Âіäêðèòòÿ Ãåíåðàëüíèõ øòàòіâ ó Âåðñàëі.
 1789–1791 – Óñòàíîâ÷і íàöіîíàëüíі çáîðè ó Ôðàíöії.
 1789, 14 ëèïíÿ – Íàðîäíå ïîâñòàííÿ â Ïàðèæі. Çäîáóòòÿ Áàñòèëії.
 1789, 26 ñåðïíÿ – Ïðèéíÿòòÿ Äåêëàðàöії ïðàâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.
 1789 – Ïðèéíÿòòÿ Êîíãðåñîì ÑØÀ Áіëëÿ ïðî ïðàâà (íàáóâ ÷èííîñòі

â ãðóäíі 1791 ð.).
 1791, 3 âåðåñíÿ – Ïðèéíÿòòÿ ïåðøîї êîíñòèòóöії ó Ôðàíöії.
 1791–1792 – Çàêîíîäàâ÷і çáîðè ó Ôðàíöії.
 1792 – Ïî÷àòîê ðåâîëþöіéíèõ âîєí Ôðàíöії.
 1792, 22 âåðåñíÿ – Ïðîãîëîøåííÿ ðåñïóáëіêè ó Ôðàíöії.
 1793–1794 – ßêîáіíñüêà äèêòàòóðà.
 1794, 27 ëèïíÿ – Äåðæàâíèé ïåðåâîðîò 9 òåðìіäîðà.
 1795–1799 – Äèðåêòîðіÿ ó Ôðàíöії.
 1796–1797 – Іòàëіéñüêèé ïîõіä Áîíàïàðòà.
 1798–1799 – Єãèïåòñüêèé ïîõіä Áîíàïàðòà.
 1799–1804 – Êîíñóëüñòâî ó Ôðàíöії.
 1804, òðàâåíü – 1814, áåðåçåíü – Ïåðøà іìïåðіÿ ó Ôðàíöії.
 1805, 21 æîâòíÿ – Áèòâà ïðè Òðàôàëüãàðі.
 1805, 2 ãðóäíÿ – Áèòâà ïіä Àóñòåðëіöîì.
 1806 – Áåðëіíñüêèé äåêðåò Íàïîëåîíà I ïðî êîíòèíåíòàëüíó áëîêàäó

Âåëèêîї Áðèòàíії.
 1807 – Òіëüçіòñüêèé ìèð.
 1808–1814 – Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíà âіéíà â Іñïàíії.
 1812 – Âòîðãíåííÿ ôðàíöóçüêîї àðìії äî Ðîñії.
 1812, 7 âåðåñíÿ – Áîðîäіíñüêà áèòâà.
 1813, 16–19 æîâòíÿ – Áèòâà ïіä Ëåéïöèãîì («áèòâà íàðîäіâ»).
 1814, êâіòåíü – Ïåðøà ðåñòàâðàöіÿ Áóðáîíіâ.
 1814, âåðåñåíü – 1815, ÷åðâåíü – Âіäåíñüêèé êîíãðåñ.

ÕÕðîíîëîã³÷íà òàáëèöÿ
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 1815, 20 áåðåçíÿ – 22 ÷åðâíÿ – «Ñòî äíіâ» Íàïîëåîíà I.
 1815, 18 ÷åðâíÿ – Áèòâà ïіä Âàòåðëîî.
 1815, 26 âåðåñíÿ – Óòâîðåííÿ Ñâÿùåííîãî ñîþçó.
 1815, 20 ëèñòîïàäà – Óêëàäåííÿ ×åòâåðíîãî ñîþçó.óó
 1820–1823 – Ðåâîëþöіÿ â Іñïàíії.
 1820–1821 – Ðåâîëþöіÿ â Íåàïîëі, Ñèöèëії òà Ï’єìîíòі.
 1828 – Âèíèêíåííÿ äåìîêðàòè÷íîї ïàðòії â ÑØÀ.
 1830 – Ïî÷àòîê çàâîþâàííÿ Àëæèðó Ôðàíöієþ.
 1830–1831 – Ïîëüñüêå ïîâñòàííÿ.
 1830, 27–29 ëèïíÿ – Ëèïíåâà ðåâîëþöіÿ ó Ôðàíöії.
 1830–1848 – Ëèïíåâà ìîíàðõіÿ ó Ôðàíöії.
 1831 – Óòâîðåííÿ òîâàðèñòâà «Ìîëîäà Іòàëіÿ» ïіä êåðіâíèöòâîì

Äæ. Ìàäçіíі.
 1832 – Ïåðøà ïàðëàìåíòñüêà ðåôîðìà â Àíãëії.
 1834 – Óòâîðåííÿ Ìèòíîãî ñîþçó â Íіìå÷÷èíі.
 1836–1839 – Ïî÷àòîê ÷àðòèñòñüêîãî ðóõó â Àíãëії.
 1840–1842 – Äðóãå ïіäíåñåííÿ ÷àðòèñòñüêîãî ðóõó.óó
 1845 – Àíåêñіÿ Òåõàñó ÑØÀ.
 1846 – Çàêîí ïðî ïîñòóïîâå ñêàñóâàííÿ «õëіáíèõ çàêîíіâ». Ïåðåõіä

Àíãëії äî ïîëіòèêè âіëüíîї òîðãіâëі.
 1847–1848 – Òðåòє ïіäíåñåííÿ ÷àðòèñòñüêîãî ðóõó.ó
 1848, 22–24 ëþòîãî – Ëþòíåâà ðåâîëþöіÿ â Ïàðèæі.
 1848, 25 ëþòîãî – Ïðîãîëîøåííÿ Äðóãîї ðåñïóáëіêè ó Ôðàíöії.
 1848, ñі÷åíü–ëþòèé – Ïî÷àòîê ðåâîëþöії â Іòàëії.
 1848, 13–15 áåðåçíÿ – Íàðîäíå ïîâñòàííÿ ó Âіäíі.
 1848, 14–18 áåðåçíÿ – Íàðîäíå ïîâñòàííÿ â Áåðëіíі.
 1848, 15 áåðåçíÿ – Ïî÷àòîê ðåâîëþöії â Óãîðùèíі.
 1848, 23–26 ÷åðâíÿ – ×åðâíåâå ïîâñòàííÿ ðîáіòíèêіâ ó Ïàðèæі.
 1848, 10 ãðóäíÿ – Îáðàííÿ Ëóї-Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà ïðåçèäåíòîì

Ôðàíöії.
 1849, 14 êâіòíÿ – Ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі Óãîðùèíè.
 1849, òðàâåíü–ñåðïåíü – Іíòåðâåíöіÿ ðîñіéñüêèõ âіéñüê â Óãîðùèíі.
 1851, 2 ãðóäíÿ – Äåðæàâíèé ïåðåâîðîò Ëóї-Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà.
 1852, 2 ãðóäíÿ – 1870, 4 âåðåñíÿ – Äðóãà іìïåðіÿ ó Ôðàíöії.
 1853–1856 – Êðèìñüêà âіéíà.
 1854 – Óòâîðåííÿ ðåñïóáëіêàíñüêîї ïàðòії â ÑØÀ.
 1857–1859 – Íàðîäíå ïîâñòàííÿ â Іíäії.
 1859, êâіòåíü–ëèïåíü – Âіéíà Ôðàíöії і Ï’єìîíòó ïðîòè Àâñòðії.
 1860, òðàâåíü–âåðåñåíü – Åêñïåäèöіÿ «òèñÿ÷і» Äæ. Ãàðіáàëüäі.
 1860, æîâòåíü – Ïðèєäíàííÿ Íåàïîëіòàíñüêîãî êîðîëіâñòâà äî

Ï’є ìîíòó.
 1861–1865 – Ãðîìàäÿíñüêà âіéíà â ÑØÀ.
 1862, 20 òðàâíÿ – Àêò ïðî ãîìñòåäè.
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 1863, 1 ñі÷íÿ – Ñêàñóâàííÿ ðàáñòâà â ÑØÀ.
 1863 – Ïîâñòàííÿ â Ïîëüùі.
 1864 – Âіéíà Ïðóññії òà Àâñòðії ïðîòè Äàíії.
 1864 – Çàñíóâàííÿ I Іíòåðíàöіîíàëó.óó
 1866 – Àâñòðî-ïðóññüêà âіéíà.
 1865–1877 – Ðåêîíñòðóêöіÿ Ïіâäíÿ â ÑØÀ.
 1866–1867 – Óòâîðåííÿ Ïіâíі÷íîíіìåöüêîãî ñîþçó.óó
 1867 – Äðóãà ïàðëàìåíòñüêà ðåôîðìà â Àíãëії.
 1867 – Óòâîðåííÿ Àâñòðî-Óãîðùèíè.
 1867 – Ðåâîëþöіÿ «Ìåéäçі» â ßïîíії.
 1869 – Âіäêðèòòÿ Ñóåöüêîãî êàíàëó.óó
 1870–1871 – Ôðàíêî-íіìåöüêà âіéíà.
 1870, 4 âåðåñíÿ – Ïàäіííÿ Äðóãîї іìïåðії ó Ôðàíöії.
 1871, 18 ñі÷íÿ – Ïðîãîëîøåííÿ ó Âåðñàëі Íіìåöüêîї іìïåðії.
 1871, 18 áåðåçíÿ – 28 òðàâíÿ – Ïàðèçüêà êîìóíà.
 1871, 16 êâіòíÿ – Ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóöії Íіìåöüêîї іìïåðії.
 1871–1890 – Êàíöëåðñòâî Î. ôîí Áіñìàðêà.
 1875 – Ïðèéíÿòòÿ ó Ôðàíöії êîíñòèòóöії Òðåòüîї ðåñïóáëіêè.
 1876 – Ïðîãîëîøåííÿ àíãëіéñüêîї êîðîëåâè Âіêòîðії іìïåðàòðèöåþ
Іíäії.

 1877–1878 – Ðîñіéñüêî-òóðåöüêà âіéíà.
 1878, ÷åðâåíü–ëèïåíü – Áåðëіíñüêèé êîíãðåñ.
 1879, 7 æîâòíÿ – Óêëàäåííÿ ñîþçíîãî äîãîâîðó ìіæ Íіìå÷÷èíîþ і

Àâñòðî-Óãîðùèíîþ.
 1881 – Âñòàíîâëåííÿ ôðàíöóçüêîãî ïðîòåêòîðàòó íàä Òóíіñîì.
 1881, 1 áåðåçíÿ – Óáèâñòâî ðîñіéñüêîãî öàðÿ Îëåêñàíäðà II.
 1882, 20 òðàâíÿ – Óêëàäåííÿ Òðîїñòîãî ñîþçó Íіìå÷÷èíîþ, Àâñòðî-

Óãîðùèíîþ і Іòàëієþ.
 1882 – Çàõîïëåííÿ і îêóïàöіÿ Єãèïòó Àíãëієþ.
 1884 – Óòâîðåííÿ Ôàáіàíñüêîãî òîâàðèñòâà â Àíãëії.
 1886–1889 – Áóëàíæèñòñüêèé ðóõ ó Ôðàíöії.
 1886 – Ïåðøîòðàâíåâèé ñòðàéê і ðîçñòðіë ðîáіòíè÷îї äåìîíñòðàöії â

×èêàãî.
 1889 – Óòâîðåííÿ II Іíòåðíàöіîíàëó.óó
 1890 – Ïðèéíÿòòÿ êîíãðåñîì ÑØÀ àíòèòðåñòіâñüêîãî çàêîíó Øåðìàíà.
 1891–1893 – Óòâîðåííÿ ôðàíêî-ðîñіéñüêîãî âіéñüêîâîãî ñîþçó.ó
 1894–1895 – ßïîíî-êèòàéñüêà âіéíà.
 1894–1899 – Ñïðàâà Äðåéôóñà.
 1898, êâіòåíü–ãðóäåíü – Іñïàíî-àìåðèêàíñüêà âіéíà.
 1898 – Ôàøîäñüêèé êîíôëіêò ìіæ Àíãëієþ і Ôðàíöієþ.
 1899–1902 – Àíãëî-áóðñüêà âіéíà.
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