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І СТО РИЯ. rstb5J 
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Нові часи. 

Зладив: 

Иосиф Чайківський~ 

Галицька Накладни 
Якова ОренштаПна в КолО_миі. 
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в с т У, п. 

Роком 1492. Kil11laTb ся середні віки. В тім 
році відкрив ЛDИСТОф Кnлюмб Америку і. сеП 

рік приймають історики за граtlИЦЮ поміж 

середними а ІІОВИМИ віками. Однак відкритє 

Америки хотяИ є ВИ31tаЧІІОЮ ПОДЇЄІО у все
Cb8iTlii~ істориі, все-ж не є єще так важною, 

щоб єї уважати граtlицею середних і НОВИХ 

віків. ·Около 1492. стало ся оnгато важних 

noAin, які ввели t\ЇЛКО8ИТУ зміну так в полі:. 

ТИЧllім, науковім як і в суспіЛЬtlо-економічнім 

1І(итю. І так: 1. Істория середних віків обертає 
ся ГОЛОВІІО около ДВОХ 8И311ачних осіб, рим

ского, ВЗ.ГЛЯДІІО lІїмецкого цісаря і римского 

п~пи. Оба- сі чинники падуть 3 KilllleM сере",\
них віків. Вперед підупадає значінє цісаР.ів, 

серед великих борб з папами, а побіДОllосні 

папи дістають ся під владу француских .КОРО

лів і рівнож тратять своє сьвітове значінє. 

Місто Німеччини виступає ІІа перше місце 
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в HOB~IX віках Франция, яка стає tlаймогучНі 

lUOIO державою і около неї обертає CSI JLOBri 

8іки істория tIОIИ1~ віків 8 Европі. , 
2. Около р. 1500. ІІаступає 3f\,iHa у від

но~иttах християньскрго сьвіта до магометань

ского. ВеЛИI(і випраВ~1 християн проти маго

А,етан (хреСТОІІОСllі походи), не принесли для 

Епропи жаДllИХ територяльних добичей, npOTltB

но з кінце.-., сереДIІИХ віків 8иростає в Азиї НОВ8 

_ магометаньска сила, держава Турків Османів, 

а 1453. дістає ся n їх руки Царгород. 3 сего 

часу через довгі віки висить гроза турецкої 

lІебеспеки Itад Европою. ЗміН~1ЛИ ся ріВttОЖ 

віДltОСl1ltи християньского ClJBiT3 до MaroMeTatt 

в IспанП', де 110 кілы�асотJlїтtlї!1 борбі, здобу

BalOTb християtl~1 ] 492. р. IІОСJlїДНУ l<pinocTb 

магометан Грава .. 1У, зачим християltи CTalOTb 

ВИКЛЮЧНИМИ панамя цїлого півострова. 

з. В сере.!ltlИХ віках 8 полулttевій, захід

"іН і піВttічнНі EIJpuni f1анувала tlеРОЗДЇJlЬttО 

католиuка _1!еРI\ва. 3 кінцем ссрелних та а по
чатком IIOB~1X віків В~1СТУflаIОТЬ 'lислеНI.і ре

форматори, ЯІ< Гус, Лютер. КаЛt)ВЇI', ЦвіItГЛЇ, 

котрі доводять 110 РОЗДВОЄІІSГ В каТОЛИІ!I(ЇЙ 

uepKBi і 8JtКЛИКУЮТЬ кровапі реJlїГі~IІі віЙIIИ. 
4.- _ ДаВllе сеРСЛІlовічне лиuарство, lио' 

• • .• и· " 
8 сер~;tIlИХ ВIІ(ах тпорило УПРI!ВIJ110вавии ИНt-

СКОRиі1 CTall, hсре)КИJlО ся, а КОЛI1 в борбах 

почато уживати стрілы�и'tогоo пороху., IIЇіl)'па-
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даєЦЇЛКО8ИТО, а разом 3 yrlanKoM лицарства 
паде середновіЧtfllЙ февдаЛЬtlИИ ус rрій, а ІІа ЄГО 

МtСЦИ ВИТВОРІОЮТІJ ся lІові а6СUЛІотні держави, 

В яких l1аНУlочі є Ilеограничени~\и flана~\и. 

s. На економічttім- поли HaCTY'laf UЇЛКО
вита зміна, яка J10тягає за с06010 ynaJtOK 3Ііа
ЧІНЯ одtlИХ держав, а зріст СИЛІІ малозначних 

до того часу державок. В сереДllИХ віках 1\'0-

рем довкола якого КОllцеllтрувало ся житє 

Европи було середземне море з KilIЦ~M серед

І'ИХ j 3 початко,\\ flОВИХ віків, середзеМllе море 

стає за тісним, житя Европи переll_ОСИТЬ ся на 

широкі· ок~ани, аТЛЯllТИЙСКИЙ і індиЙски~. Мор
скі держави, якими ~ули Піза, fCllya. а передов
сїм ВеНСI!ИЯ, тратят-ь цілковите своє 311а l JіllЯ від 
коли Іспанцї· і Португалцї відкрили Америку 

і дорогу до IIIД~lЙ ловкола .. дфРI1КИ. В сереJ1НИХ 
. U·· . 

ВІках маиже ЦІЛУ торговл-tО ііІ ~XOДOM держали 

в своїх руках ВенеUl1ЯІІИ, які КУI1УRали схіДІІі то
пари від Арабів, в нових віках ЕВРОІІа дістає тоті 
товари ВllРОСТ 3 Ilершої рУI<И, зачі~\ мусїло 
lІас"l'УПИТИ подешевівє схіДIІИХ IIРОllуктів, а за
ТИМ пішла зміна екоttn.\\ЇЧIIОГО житя. ТоваРІ' 
які до тепер з ПРИЧИlfИ ДОРОГОЇ цїIІИ 31IЗХО
ДИЛИ ся ЛИUJе на столах ~ожних панів, стають 
щодеН,tОЮ ПОЖИВОІО мілїонів л IОДИЙ (кава, ЧttЙ). 

б. Малі майже IlеЗllаltі держави, якими 
були в' середних віках ICf1aIlїSl і Португалїя, 
АltfЛЇЯ і ГОЛЯtfДИЯ ста ... ють морскими силями, 
даВІІЇ як Веtfеuия, переживши свій розвій під-
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упадають на ее. щоб вже ніколи не під

нести ся. 

7. 3а відкритями )Cf1alfUЇ" і Португалuїв 

іде РОЗШИРР.НЄ географічного ГОРИ30tlТУ, евро
пе~скі ІІароди піЗllають нові краі, нові народи, 

~ьвірята, ростини а істория стає AЇ~t:IIO все· 

сьвіТhОЮ. Пізнанє IІО8ИХ країв і ЛЮАИЙ. ПРИ

ЧИItЯЄ ся рівнож до великого і скорого зросту 

науки, '1їтератури і штуки. Під конець серед

них і 3 початком нових віків припадає веЛJ1КИИ 

І.аукови" рух, звіСТIIИ~ Ilід імеllем гуманїзму, 

наступаєоден з Ilаnкрасших пер~одів в роз

ВОЮ штуки, а передовсім малярства. 

Коли-ж до вичислених повисше подіН 
додамо, що на конець середних ·віків припа. 

дає винахід друку і стрільничorо пороху, по

бачимо. ЩО 3 кіltцем серед.них і з початком 
нових віків ІІаступає цілковита зміна так по

nіт~чних. як економічних, tlаукових і реліrill
І.ИХ відносин, ОДtlИМ словом, Европа почиltає 

ЖИТІ' зовсім иttШИМ новим житєм і ту якраз 

лежить причина сего, що історики поклали 

около року 1500 граНИЦIО поміж середними 

а І'ОВИМИ вікам.,. А що 3 помежи подї~, які 
стали ся околи 1500. р. відкритє Америки є 

одною з на~важнї~ших, згодили ся історики 

взяти рік 1492. за границю поміж середними 

а новими віками. 
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Історию нових віків ділимо на чотири 

части; 

1. Часи великих відкрить і релїrіllних 
воєн віл 1492.-1660. 

2. Часи раl1ионалїЗМУ І абсолютизму. 
Від ПО(lатків особистого паttованя ЛЮД8ика 

XIV.-1789. до вибуху францускої .революциі. 

3. Часи францускої революциї 1 часи 
ХІХ. ві-ку до 1848. 

4. КонституциИні часи 1848. до нинї . 

• 
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Перша часть. 

Часи великих відкрить 

і реn·"t:іЙних воєн 1492.-1660. р. 

§ 1. 

ВідкритSI 
Портуrалцїв і Іспанців. 

8ідкритє дороги до IндиЯ. В сер ·дtfИХ 

віках знали европе~Ilї лише три части сьвіта 

і то ІІе цілі. ~хіДttО-ПОЛУJ1.нева Азия і полуд

tlева Африка були звістні лише 3 оповіданя. 

дОllерва від часів хрестоносних походів РО3-

почали ся -торговельні зносини зі сходом, 

передовсім венецкі купцї вели UJИРОКУ торгов

ЛІО З арабскими купцями. Торговля зі сходом 

ПРИtlосила і:галї~ским містам веJlикі користи, 

деlfеякі з них як Генуа, а єще більше Венеция, -
J(і~шли до великої сили ! слави. Народи меш
каючі в західні~ Европі передовсїм Порту

галцї і IспаІІЦЇ, стали думати над сим, в якиJ4 

спосіб вина~ти дорогу до lндии, усунути,вся

ких посередникіf1 і взяти торговлю З Індиями 
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впрост в с·пої руки. Однак як довго tle мали 
ЕвропеJ:lцї жаДtiОГ J способу ОР~1ЄlітоваtlЯ ся ІІа 

мори, таl( довгобояли CSI Португалцї ПУСl(3ТІ1 

подальше від берегів. Коли .. ж 3 кіtlцем 

середtlИХ віків піЗllано І(омпас, ПО"t11lIаю~ь 

Португалцї Ilробувати ОllлиtlУТИ АфРI,IІ(У 

і дiCTaT~ ся до ІІІДИИ. В 15. СТОJlїТIО відкри

вають ОНИ Канарийскі острови, ·мадеЙру і о

строви зелеtlОГО рога. На якийсь час ttаступив 

застій в нових відкритях П'ортугаJlЦЇВ, допер

ва при кінци 15. столїтяпочинаlОТЬ IlідприtlИ
мати більші ПОДОРО)l(И. Мореплавець Варто

ЛОМ~f;1 ДіЯ;і. відкрив rlОЛУДtiе8и~і ріг· Африки 

1486. р. ЯI(иіі ItаЗВЗtlО рогом Доброї Н(іДЇЇ, 

а ~a пановаllЯ, пор,-угальскогu КО·РОЛЯ Маttуіла 

Великого 1495. - 1521. Баско да Гама доплив 
1498. р. до Індии і взяв сей край· в Iloci",,~a.iЄ 

португа~ьского короля. 

Колюмб. Вlдкритє Америки. P.OIIO'ILlCIIO 

ДовеРШИ!1И Іспанці єще білы�Jихx віДI(РИТ1>. 1-1е

лики" мореплавець ·Христоф KOJlIOA\U родом 

З Генуї (ур. 1447. p~) відкрив Америку. Вже 
OKOJIO року 1.000 по Хр. відкрили Нор,\,аI'tИ 

східні побережа Америки, але память сего 

віДКрttТЯ піUIJlа в цїлковите забутє. 3 кіІІцем 

середних віків зttали, вже ЛІОДИ, що земля 

є ОКРУ~ЛОІО, а навіть в Н_ОРИt\,беР~іl· зроБЛСllО 
-перши~ гльоб. 3наIОЧИ, IІ10 аеМJ1Я є ОКРУГЛОІО, 
зовсїм справеItJlИВО думав КОJltомб. ІЦО I(OJlI1-0 
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поплив на захід, то по якимсь часі доплив би 

до Азиі. Не знав Колюмб, що земля є так 

великою і що поміж ЕВРОПОІО а Азиєю зна

ходить ся зовсім нова, незвістна европеt1цям 

часть сьвіта. Свої пляни предпожив КОЛlомб 

вперед ГеtlуеttllЯМ, а коли єго висьміЯJIИ R рід. 
lІім містї, удав ся Колюмб до Пuртугалії і АНГJlії 

предкладаючи сим державам свої пляttи. Однак 

і ту єму не п6щаетило. В кіJtUИ звертає ся 

Колюм6 до Іспанії. Якра~ тогди получили· ся 
два великі королівства на пірене~скjм пів. 

острові, Арагонїя і Кастилія в одну державу 

під імеlІем Іспані1 (ФеРДИllаtlД король Арагонії 

оженив ся 3 Ізабелею кастилїnскою)., Обидві 

сполучені держави ударили на посnідну крі

ПОСТЬ Арабів Гранаду і здобули єї 1492. р. 
По довгим зволїканю рішила ся І королева 

Ізабеля дати КО)Jюмбови три кораблі, з якими 

виплив Колюмб з. серпня 1492. р. з пристани 

Пальос, а пливучи все ІІа захід, ПРl1був 12. 
ЖОВТJ:lЯ 1492. р. до островів Багама, а відтак 

відкрив ОСТРО81і Кубу і Га"ті. На истровах 
Ilїзнав Колюмб незвістних до тепер міДЯtlИХ 

ЛІОДИ~, забрав 3 соБОIО богато золота і вернув 

1493. р. дО ЕВРОІІИ. Пізн(·~ше виправляв ся Ко
люмб до Америки єще три рази,. відкрив 

острови Яма~ку, Трінїдат, а навіть"сталу сушу 

Америки коло горла ріки Оріноко, однак до 
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самої смерти позістав в блуді, що відкрив 

частину азиf.1ских Інди". . 
Колюмб зазнав за своі діла великої вев .. 

АЯЧНОСТИ iCnatlhCKoro короля. Єго обвинено, 

ЩО забирає собі зелот<t. призначене іспаllЬ

скому королеви і що обходить ся жорстоко з під

д.аними. Король Фердинанд вислав до Америки 

намісtlика БобадіЛIО, котрий IJривіз Колюмба 

закутnго в каПданах до ЕВРОfl"И. Вправдї ко .. 
роль увіhЬНИ8 КОЛlомба, але -уряду віцеко .. 
роли єму не повернув. Невдовзїпотім noмер 

Колюмб маf.1же забутий всіма 1506. Нова ч.асть 
сьвіта Ha~iTb не одеРЖ:lла назви від єго імени. 

ІталїИскиJt учениn (Amerigo Vespucci) Вестутші 
описав вже по смерти Колюмба Америку і від 
єго імени названо новиJ1 KpaJt Америкою. 

ДаJlьші відкрити Іспа.нцїв. В нововід

критих землях пізнали европеf.1цї ІIОВУ мідяну 

Лlодніс.ть яку прозвано IНДИЯtJами. Індияни 

стояли на ріжнім степени культури. Побіч 

ІІародів в Мексику і П~ру, які мапи дуже ви

соку культуру, були племеllа стоячі на дуже 

ttизькім степР.ни розвою. IНДИЯIІИ були наро

дом супокіf.1ним, легко піддавали ся наїздни

кам, лише лихе навіть жорстоке обходжеllЄ 

Іспанцїв, взбудило у ІІІДИЯН велику ненависть 
до білих nюдиf.1, ЯК,. полишила ся ЇМ до НИНЇ. 

Легка добича і Іtадїя скорого збогаченя 
ся, та здобут.я золота т~гнула до Америки 
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чимраз білы�Jсc нисло IспаIlЦЇВ. Іспанрць 

Б і л ь б о а 11СРСЙШОU JlallaMCKY lUИЙКУ і від

крив 151 з. супокійниіі океаll через що пере

КОtlали- ся Ilаг JlSIJtIiO еВРОflеи цї, IJtO КОlll0мб 

підкрив нову чаСТt# с ьвіта. Деu!о пізнїй ІНС 

Португалїєць R іСllаlll)СI<ій службі. М а r е л я- t~ 
ІІа чо.тії KiJlbl<OX ~ораблїв, оплив lІолУ;tllеnу 

А ме рик У , пере n 11 и В Вел и ки і-і <? к е а 11 , ДОІ J Л И в 
до філїпіньских островів, де помер, але ЄГО 

толаРИШI ДОf1ЛИЛИ до' І tIДИИ. В сей спосіб 
відбуто веРЙJУ дорогу ДОВКОЛ3:іемлї 1519.-1522. 

РіВllочаСIІО :і l1epUJOIO ПОДОРОjl<иtо JLOB

кола iJемлї Jt()nClllll и 1\ віJtваЖtl и й І с naliCUI) 

Фе р J1 и I1 а tt л Кор т e;~ в роках .1519.-1522. 
підритя великого KpalO Мексика. МеШI<анцї 

МеКСИI<а зваllі АЗ1'Сl<ами (10сїдаЛl1 високу 

культуру, мали своє ((І :СЬ"'\О, веЛ~1кі бу діВЛSlні

l1аМЯТНИКI1, пригаДУlочі [J дечім єr"Иllетскї 11і

раміди, веЛ~tкі міста і багаті сел·а. 3аtlимаJІИ 

ся ріЛЬtlИЦТВОМ і ПРОМ~tслом, На чолї заледви 

500 111011.а. YAaprtB ФеРДИllаlіJt Кортез ІІа 
Мексик. Мексикаttцї і їх ~ОЛ()Jlар Моttтсзума 

приняли з rl0чатку Icnall цїв ласкаво, КОJ1И)I< 

Іспанцї стаЛl1 допускати ся. великих lІаЛУ>КІіТЬ, 

виБУ~JlО загал btle (JОвстаIIЄ. яке кріваво :іГII()

бив Кортез і прилбав Iспаtlїї край БЛ~131>"О 
в четверо біл ЬШИЙ від ріД,tl()ГО кра ІО. Корте;і 
piBIIQ' -як КОJltомб не зазнав В;tячtIОСТИ корn

ЛЯ, попав в lІеласку і умер забутий. 
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Дещо пізнїи,uе двох Іслаttцїв ФраllЦ 

Пїзаро і Дієго АЛI)4\\агро до·веРLUИЛО пі11.БИТSІ 

другого богатого і ріиItО-)К -високо КУЛЬТУР

ttOrO KpalO в - 110ЛУДffевій Америцї Перу, де ПСі-
tlували королі 3 роду Інка. 

Відкрити Портуrалцїв. PiBtfO~actto. 3 від

критями Іспанuїв f10СТУfJали 11 пер#ед і порту

гальскі відкритя. ВаСI(а 11.а Гаму приняли 3 по
чатку ItіДИ прихильно, пізнї~ше міг він ЛИІlJе 

3 трудом ttаладувати _ свої І(о'раблї плодами 

сходу. По воворотї BaCI<a да Гами, вислав 

португальски'і І(ОРОЛЬ ІІОВУ виправу 110 IНJtии 
під пРоводо.\\ Кабраля, який відбив ся за ... 
Ilадтq від берегів Африки на захід і Уllес~ний 

MOpcKOtO CTPYEfO, ПRl1був до I?разил11. яку 
8:іЯВ в посїдаtiЄ португаЛЬСI(ОГО короля. Пор

тугалuї висилаtОТЬ' від тепер чимраз більші 
фльоти 110 �-нд.иЙ, заl(ладаlОТЬ на іIIIl~1ЙСКИХ 

- 110бережах свої твеРЛJ1ttї (OJ1tfa 3 наинаjКIIЇИ

IlJИХ Гоа,) здобуваtОТЬ МаЛЯI(У, ОСТРОВИ Мо-
. . 

ЛІОКИ, СУliдаїіскі· і беруть в свої РУІ(И цїJlУ 

ТОРГОВЛІО зі СХОДОМ. 

За приміРОI\\ IспаllЦЇв Португалцїв 

пішли иtНJlі tlароди ЕВРОІІ И, М~ШI(аючі над 

аТJlЯtlТИЦКИМ океаttОЛ1; ФраllUУ311 і, АltrJl·I~ЦЇ. 

Гlерші 3 IH1~ віДКРИЛ&lКаttаду, Jtpyri Нову 

ФУНJ1ЯtiДI1tО і Л~lбраJLоr в IlіВltіЧltііі Амсринї. 

Наі·ібіЛIJIlJі кор 11 С Т.1 :і 11 о В () Н і Jt-

к Р ити Х І( раї в rrРl1frаЛl1 ICllallll~IM -і 'l(JpTY~ 
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rаЛЦЯА\, яких держави стали перворядними 

морскими силами. Одні і другі мали з ІІОВО

відкритих країв великі користи, однак ви

зискували lІововідкриті краі в зовсім від

міНIІИЙ спосіб. IспаllСКИn ряд давав дуже 

мало інїція.тиви, а оргаlfїзузав звичайно вже 

завяті краї. Кождому Іспаltuеви. вільно було 
··U ТЯГlіУТИ користи З КОЛЬОtIlИ, ЛИUJе одну пяту 

часть доходу мусїв віДСТУl1ати рядови. Так 
само було вільно всїМ IспаtlЦЯМ провадити 

ТОРІ'ОВЛІО 3 КОЛЬОI-lїЯМИ, а віддавати рядови 

ріВIfОЖ 1/5 3ІІСКУ. Зовсім Иllакше визискували 

свої KOJlbOHiї Португалцї. З кольонїями про

вадив торговлю лише РЯд, який в т.іі1 ціJlИ 

оргаllїзував цілі фЛЬОl]l. Підчас коли Іспанці 

підбивали uружиєм ІІОВО відкриті краі, Пор

тугаJlЦЇ ВДО80ЛЯЛИ ся занятєм побережних 

міст. а підбили під своє панованє ЛИUJе де

Ilеякі острови, як Молюк:и. UеИльоtl. 

Наслїдки відкрить. Відкритя IcnalluiB 
і ПортугаJ1ЦЇ8 ПОТЯІ"НУЛИ за c06010 великі 

зміни так в поліТИЧНІМ, t:кономічнім як і в ІІа .. 
УКО вім житю. Давні мог)чі морскі держави 

ГеІlуа, Піза. 8еttеция упадають цїлковито, на 
Їх місци виступають Іспаllія і Португалія. 
Зміняють ся рівнож торговельні центра. Міста 
8еllеция, Генуа і союз міст Ганзи, які були 

в сереДІIИХ віках lІайбільшими торговельними 

цеllтрами підупадають, а ІІа Їх місце ВИСТУ-
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пають Севіля, Кадикс І' Іспанії, Лїзбона 

в Португалії, а по упадку Португалії і Іспа

Itїї, торговелы�имии цеtlтрами стають Антвер

пія, ЛЬОIIДОН, Ліверпуль, Гамбург. 

Відкритя потягнули за собою зміну до

машнього житя.,· ПодешевіllЄ таких артикулів 

як кава, ча~, всяке коріня, спровадженє 

бульби і тютюну 3 Америки, змінило Сllосіб 

житя, а згадані плоди стають щоденtlОЮ 

потреБОIО навіть на~біднійШОГ() ІІаселеня. 

Спроваджуванє великої суми золота 

і срібла 3 Америки, спричинило подешевінє 

гроша, вартість золота і срібла піДУІІадає, 

Іlа ее, щоб потім lіаllОВО піДllести ся. UJи

рока, в ПОВllім того словСІ, ЗlfачіНIО сьвітова 

торrо'ВЛЯ, великий промисл, СПОllукали купців 

і промисловців лучити ся в торговельні со

юзи, наступає велике tfагромадженє гроши~ 

в qдних руках, nOBCTalOTb незвістні до тепер 

великі баllКИ, які кладуть свою тяжку руку 

на цілім економічtlім житю Европи. 

Для науки дали відкритя розширеlfЄ 

географічного горизонту, пізнзнє нових· країв 

ІІОВИХ ЛfОДИИ, зьвірят і ростиlt. ПізваlfЄ нових 

країв, океанів дало можність пізнати МНОГО 

правд ~рироди, про які люди всередних 

віках звали дуже мало.-

Відкритя потягнули великі наслїдки 

і для вародів поза е8ропе~ских. Велике 
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'ІИСЛО головно Іспанцїв, удає ся до АмеРИКJt, 

шукати легкого ~лїба, хоче в скориt1 спосіб 

прийти до великих богат.сl в, а тимчасом 

8 caMi~ (спанП забракло робучих рук, не 

стало рільників і Іспанія· мусїла спроваджу-

. вати 3 заграницї збіже. Велика сила метаЛfО, 

nto прибувала 3 Америки, не зад-ержувала ся 

в Іспанії, а вандрувала поза границі краю, 

з60гачувала чужі народи, а тимчасом пустїла 

рідна країна. то-ж і не диво, ЩО коли в Аме

рицї забракло золота і срібла, Іспанія 8 ко

роткім часі зубожіла, а навіть на дворі Hat1-
.МОГУI.Jіі1шого колись eBpone}tcKO'''O володаря 

ФИЛllпа 11. вкрала ся нужда. . 
Коли несталр золота та ,срібла почива

ють IспаllЦЇ _ закладаТI1 в Америцї великі 

IІЛЯttтациї чаlО, н-ави, бавовни, а Ul0б Д,еше

вим Сl10собо·м управляти просторі рілї, 3."у
шуtоть давних мешканцїв Америки ДО тяжких 

робі І" на своїх полях. (Н.LI.ияttи, які до тепер 

відносили ся МИрllО і приязно до прибувших 

Іспанців, мусїли бачити в білих .[ІІОДЯХ лише 

своїх ворогів, які забрали ЇМ ЇХ землю, ЇХ 

-добра, їх свободу і МУСl'Ли виступити в 060-
VOHЇ своїх прав і волі. Однак в борбі пока

зали ся за сла6ими та стали скоро вимирати. 

ДО,"АіtlїкаНИtl Ляс Касас подав гадку, що для 

тяжких робі г, лїпше булоби спроваджувати 

3 Африки сильних, муринів, які скорше нада-
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ваJlИ би ся ·до тяжкої праці. І стало ся щось 

HeriAHoro uивілїзованого СI)оі:га. Сотки. ТИСSlчl 
nIОД.И~ ідуть до АфРИКИ, уряджують на "\у

ринів, таких ЛІОДИ~ як і біJlі, польованя MUB 
на зьвірів, убltва,IОТЬ :дїТИ~ і -ttеЗJlаРIfИХ до 
працї старц"ів, а СІІЛЬНИХ МУЩИIі. і дївчат ви

возять в далекі СТОРОtiи АI\\еРИК~1, продаlОТЬ 

іх на торгах і заводять lІе8іЛ,~IIИЦТВО 8 '!tMe
риці. НевіЛЬtlИЦТВО муринів ее також наслі

док відкритя Америки. 

§ 2. 

Максимілїян І. 1493.-1519. 

Реформи Максимілїяна в Нїмеччииї. 
По н.ездарнім 8 довгім l1all008HtO цїсаря Фри
дерика ІІІ. ВСТУПИВ на нїм~цки~ I1рестіл Макси

міліян І. ОСlІователь ГабзбУРС.I~ОЇ ~огучости. 
МаксиміJIЇЯН lІоставив собі Tpl1 нїли. 1. Під
нести значіllЄ uісаря в НЇI\\еччинї. 2. Привер
ttУТи владу IIЇMeЦK~~ цісарів 8 Італії. ·3. Збіль
ІІІИТИ посілости, Габ:1бУРСI\ОГО дому. ГHД~lac 

коли дві перші цїли удало СЯ перевеСТІі 

-Максимі"JJіянови ЛИl1іе в чаСТlf, то 8 підttесеНIО 

могучости Га6збурск'ого дому був MaI\CI'I\~i
JІІЯН в повні ЩЗСJlI111И,\1. 

3а ч~сів нездарно.·о і довгого панованя 
",11/ 
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ФридериtCа ІІІ. віджило на ново. право пясту

ка, в НімеЧЧИIІЇ вели СЯ вічні домаШllі війн." 
які нищили кРай і єго добробит. ВСЇ· відчу

вали потребу реформ, ОДllак межи КІІЯЗЯМИ 

ацїсарем ІІе було згоди. КtlЯЗЇ хотїли ре

ф~рм, які запеВIІИЛИ би ЇМ співучасть в цен

тралы�імM ряді, МаксиміЛЇЯtl хотїв збіЛЬLlJеня 

цїсарскої влади. ее IlепорозуміtlЄ було при

ЧИНОІО, що МаксимілїЯllОВИ lІе удало ся пе

ревести ОСНОВІІИХ реформ. Вt:е-ж 1:аки зробив 

Макси..,іJlїЯII дуже БQгато для добра в Ні

меЧЧИtiї. ОJ1НИМ з 'іа~важнїйших дїл. було 

оrолощеllЄ ІІа с о й м і 8 В О Р м а u И ї 1495 р. 
віЧllОГО мира, яким заказав МаКСИМЇJlЇЯН раз 

ІІЗО всегда всіх ДОJ\\аUJНИХ ВОЄІІ. В цїJlИ легшо

го удержаtlЯ мира і порядку, подїле110 Нїмеч .. 
ЧИIlУ tlа 10 округів (австрийскі краї творили 

перший округ, Ческі краї були вилучені з 10 
округів). Начальники округів мали уважати 

ІІа порядок і лад в своїм окрузі. Проти не

ПОСЛУШfiИХ і непокірних установлено окружні 

суди, а у Франкфуртї вад Меном повстав 

судовий трибунал, зложений з 16 членів, якиn 
був НёіЙВИСШОЮ СУДОВОІО інстанциєю в Ні

ме~чинї. Начальні -князі стали на підставі 

рішеня сойму рівними цїсареви. Німецка дер

жава перемінила ся. в СОІОЗ рівнорядних кня

зївств, а цісар був поміж князями лише 

першим поміж рівними. 
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МаксиміЛIЯН старав ся на взір Франциі, 
.де вже було заведене стале Bi~CKO, запро

вадити стале Bi~CKO і n Нїмеччинї, тому зор

ганїзував нїмецке піше війск() так званих 

ляндскttехтів, які з часом стали Оn.ним з tla~ .. 
JlУЧШИХ віиск В Европі і - улїпшив німецку 

артилєрию. Заслугую МаксиміЛIЯtlа є рівнож 
заведенє першої нїмецкої почти межи ВЇіlІlем 

аБрукселею. 

Стараня М~ксиміJlїяна привернути зна
чінє цїсаря в Ітаnl" ве довели до пожада .. 
ного кіttЦЯ, ба навіть венецка република 

відмовила цісареви переїзду через СВОІО те .. 
риторию, коли МаксиміJIЇЯН хотів у .. '1ати ся 

Ifа КОРОllзциtо до Риму, тому МаКСl1мілїЯlt не 

ЇЗДИВ зовсїМ до Риму, а з єго Іtаслїяників 

лише Кароль У. КОРОtlУВ3В СЯ В Римі, прочі 
уважали, що для позисканя цїсарскої J(OPOIHt 
шкода -заходів. 

3а МаксиtiїJ1іяна довершили ся 8 ITaJlIЇ 

важні події, яких Максимілїян не мав СИJlИ 

спинити. Іспанці під проводом свого короnя 

ФеРДИllаllда Арагоньского заНЯJlИ Неаполь, 

а Фр"аtIЦУ3И здобули проти волі Максиміліяна 
Медиоnян. 

Максимlлїян основатепем могучости 
Габзбурrів. Дуже щаСЛИВIІМ був М"аксиміЛЇЯII 

в збільшеню посїлости~ CBoro л.ому. Як 
Рудольф ГабзбурскиП був основатеЛСh\ мо-
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гучости Габзбургів в Нїмеччинї. так Макси

міnіян став основателем могучости Габзбургів 

в Европі. Не богато минуло л'їт від часу, коли 

нездарний цісар Фридерик ІІІ. голосив все 

помимо всїх нещасть "Австрия має володіти 

цілим сьвітом", а вже в кільк-ал.есять лїт по 

єго смерТI1 Кароль У. говорив "В моїй державі 
сонце ніколи не заходить" 

Ма,ксиміліян позискав для Габзбургів 
••• • u . 

ПРОСТОРІ' краl не ВIИlіами, але ПОДРУЖJ1ЯМИ. 

Він поступав після засади .НехаЙ ИН~lJі ве

дуть війни, ти щаслива Австрия ДРУЖИ ся". 

ПоступаlОЧИ після сеї засади МаксиміJlїЯН 

одружив ся з МаРИЄIО БУРГУНДGКОЮ, дїдич-
'кою Нїдерляндів і БУРГуtiДСКОГО КНSJзївства. 

Вправдї бургундске Кffязівство заняв фраll
цускиі1 король, однак' богаті нїдерляндскі 

краї (НИlІїшна Бельгія і Голяtf.п.ия) полишили 

ся при Габзбургах. Свого сина ФИЛИl1а Крас

ного одружив 3 Іванною ДОЧКОІО Фердинанда 

AparOlfbCKOГO і Ізабелї Кастилїйскої, через 

що Габзбурги одїдичили богату IспаtlїЮ зі 

всіма КОЛЬОltїями. По смерти Фердиtі8нда' 

Арагоньского був син Филипа Каrоль nallOM 

Існанїї, полудневої IталГі, СицилП, CapД~Itїї, 

Нїдерляндів, посїдав ПОЛУl1неву Америку 3 ви

ttЯТКОМ БраЗИJlГі, середучу Америку а в північ

ній Мексик. Коли-ж 1.')19 р. Кароль став па

"ОМ австри"ских країв і нїмецким цїсарем, 
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міг сьміло казати, що є на~могучіf.1шим во

лодарем сьвіта. 

МаксиміnїЯtJ поклав підвалини до зд.о

бутя ДЛЯ Габзбургів єще инших країв: Він 
постановив позискати аля своєї родини Чехи 

і Угорщину. В Чехах і Угорщинї панували 

в сїм часі Ягайлони, а iMe.tlHO Володислав. 

Максимілїян запросив до Відня 1515. р. поль
ского короля Жигмонта Старого і Володис~ 

лава. ЯгаИлончика. У Відни уложена подві~не 

подружиє і умову поміж Габзбургами а Яга"
лона.\\И угорскими. Внуки Максимілїяна Фер

динанд і Мария мали побрати ся з дїТЬМИ 

Володислава ЯгаИJlОllьчика, Людвиком і Ан ... 
"' вою, і обидві родини запоручили собі в разї 

вимертя одної Сflільн~ дїдиченє. Умови у 
Відни tfe можна уважати актом державним, 

се. була лише родиtlttа умова, яка навіть 

.противила ся ухвалам угорекого соиму, якиП 

1505. року на внесенє Івана ~аполП·. ухвалив, 
не до()устити жадного чужинця ІІа угорски~ 

престіл. Все-ж таки маЕ:: умова у Відни вели

ке іст~ричне ,ЗllачіltЄ. На підставі сеї· умови' 

при~шли AЇtiCllO Габзбурги до панqваllЯ в Че
хаХ'і Угорщині і то в невдов·гім часі, бо вже 
1526. вимираJОТЬ Я."аі:ілони угорскі. 
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§ 3. 

Гуманїзм і ренесанс. 

8ажнїйші гу~анїсти. 3 кіllцем середних 
віків РОЗl10чинає ся в Італії" веЛJ1КИИ Jlїтера

typho-аРТИСТИЧIlИЙ рух, звіСТIІИЙ fl ЛЇ1'ературі 

під іменем гумаtlїЗМУ, а 8 иІТУЦЇ під імеltем 

pelte~aIICY. Uїлий се.Й рух, званий тако-ж 

відроджеllЄМ, віJt311ачає ся зворотом до лїте

ратури і штуки стаРИttного РИМУ і Грециї. 

Тогдїшні Ilоети і артисти ОДУШЕ'ВЛЯЮТЬ ся 

творами стаРИIfНИХ РI1МЛЯIt, CTYAfOIOTb Іх 

j CTapalOTb ся ІІаслідувати. Коли-ж 1453. р. 

Турки здобули Царгород, богато грецк'ИХ 

учеtlИХ l1ереВОСИТh ся ЛО захіДtіОЇ .ЕВРОI1И, 

а 3 c06010 I1ринеСJlИ богато творів грецкої 

лїтераТур~t. СИJlьві італїйскі роди і деР>kЗВИ 

суперничачи з c06010 попираtОТЬ гуманїстич

ний і ренесаtlСОВИЙ рух. Найскор~е і най

KpaCIIJe розвиває ся РУХ відродженя у ФЛЬО .. 
ревuиї, яка ДОВШИЙ час була осередком лїте

ратурного і артистичного житя не лише IтаЛ-11 

але і ЕВРОI1И. 
3 Ilоміж великих гуманїстів заСЛУГУIОТЬ 

по увагу Петрарха (баТЬКQ сонетів) Бокач~о 

(автор Декамерону) в Нїмеччинї Ульрих фОН 

Гуттен, Еразм 3 Ротердаму автор CJlaBHoro 
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твору ,.Похвала дурноти" і Ра~хлїн, иІ0 побіч 

латини і греки, З8вимав ся студиями гебре~

скої мови, В Англїї Тома Морус. 

РИМ осередком ренесансу. РіВtlочаСIІО 

3 веЛИКJtм розвойом гумаНЇсТиЧtlИХ наук, ді~шли 

ДО високого стег.еliЯ розвою красні I1ІТУI(И. 

ЯК rYI\\aIIЇCTIi наслідували твори давних рИМ

ских писателїв. і старали ся їх у всїм ttаслї

лупати, так само артисти студювали твори 

грецкої і римскої UJТУКИ і наслїдуваЛlf їх. 

На_j;1перше розвивав CSI реtlесаttсовий рух у 

Фльоренциї, І(ОЛИ-Ж ІІа папскім престолї засїв 
Юлї~ 11. 1503.-1513. і 1І01<ликав на~ВИЗllач-

. .' 

ttїЙIUИХ' артистів дО РИМУ, осередком p~He-

:аІIСОВОГО руху став Рим. Коли-сь r1ережили 

Атени наИI<расшу СВОІО артистичttу добу за 

часів Періt<JI)t, в ХУІ. СТОJlїтю взнїс СЯ ЛІОД

ский дух другий раз до такої 'висоти, лише 

з маПОIО ріжtIИЦСІО. rlід.час коли Греки від

знаЧИJlИ ся (lсредоисїм в a-рХИl ектурі і різьбі. 

за часів ренесансу побіч різьби і архитектури 
доходить Д() hайкрасшого розцьвіту маляр

ство, яке переживало в сїм часі СВОІО най .. 
красшу добу. 

Архитектура З8 часів ренесансу. Бать· 

ком pellecatlCOI~oro стилtО був Филии Бруне· 

ЛЄСІ<О, ЯКОЛ\У пuручево В~1кін'JИТИ зачату вже 

катедру у ФльореltЦИЇ. Фльорентийцї переда· 

ючи ЄМУ викїtlченє церкви' казали "Ти маєш 
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вибулувати нам СЬВЯТИІІЮ ~елику як наша 

AYIlJa". І не завели ся. иерква була РОЗr10-
чата в rOTl'tUKЇ,\\ 'СТИJlЮ. Брунелєско дмінив 

JНІВlіИИ ПЛЯti j ІІа перехрестю, де перетина. 

ють СЯ ПО831іов)кна і поперечна часть взніс 

писоку КQПУЛУ, чим дав пи'Іаток ДО ІІОВОГО 

pellecallCOBor"o етил 10. 

РенесаllСОВИИ стиль Ііе віJtзвачає ся НЇ-
.. '" 

'ІИ~ ItОВИМ, а є в ДІИСНОСТИ зворотом до 

римских бань і 11.0 украШУ8аllЯ фасад церквий 
і бу'JlИlІків греLLКИ~И стовпаМI1. В церквах ІІа 

переХl?еСТIО В::JІІUСИТЬ ся 3 правила велика 

коrIУЛ':'. ОДllак КОllула lІе спочиває як в ро-_ 

'\\(1I1ЬСI(ім С'.'ltЛIО ВПРОСТ ІІа СТЇllах, але повад 
., u 

СІЇ tl3МИ В3ІlОСltТЬ ся :::ІвичаИllО осмиграlіtіе 

IlіJtВИСUJеtlЄ :::І віКttами. зване тамборо.\\, а до

Ilерва ІІа, tIИА\ В31іОСl1ТЬ CSl висока баня. Ре

tIСС~IIСОВИ~1 стиль РО=іВИII)'В ся передовсім 

в сьвіцких будівлях, головно в ІІалатах. IIРIІ 

будовах l1алат уживаtlО Ч(lСТО СТИJI10, сїJlЬС"О. 

ГО 3BattoгO pYCTil(a. який полягав ІІа сим, що 

CTЇlt будови не виріВlІуваllО, але nOJH1 шуваllО 

lІе виглад>кеtIИМИ. rloBeJ1x~1 палат IJі.JJ1.ЇJlIОI~3110 

ДУ)I(е TOIIIIO красни.\\И гзимса.~и. вікна роблено 

Іtевсликі, ззкїllчеllі в горі острим а60 округ

ЛИМ луком. З боків BiKOl1 стаВЛСllО СТОВІІИ, 

uбо вілястри в г.реЦI(ім стилtо. 1:l6двїря робле

во luирокі, Оl(ружені гаЛЄР~1ЯМИ окрашеними 

числеllllИМИ стовпами, 13 загалі підчас копи 
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го,.ик стремів в· гору, pellecaHC старан ся 
обняти як Itа~ширши~ простір. -

НаисnавнїПшими будівничими в сїм часі 

були ДОllато Брамавте, якиn пр"цював ДОВ
ший час при будові наикрасшого pellecallCO
ВОГО 113МЯТlіика. церкви сьв. Петра в Римі 
і побудував о.дну 3 Ilа~красших naJlaT Кан

uеЛЯРИIО. (Церква СЬВ. Петро є ОДНОІО З Ha~

біnы�и.х,' ВиtlОСИТЬ 188. метрів ДОВЖI·tlIИ, а 126. 
висоти). ЛавреllТИЙ Бернївї ВlІкіllЧIІВ церкву 

СІ.8. Петра в Ри . ..,і, додав 3 переду KracHY 
фасаду і замкнув площу персд церКВUIО 

двома рядами кольосаЛЬНIІХ стовпів. r10 за 
IтаJlї~IО заСJlУГ)'IОТЬ ІІа увагу за,\\ок в ГайдеЛh

б~ргу, БеJlьведер в Празї, ЕСКОРЯЛІ) в IСllанїї. 
ВСЇ побудов·ані в ренесансовім СТИJlЮ. 

Різьба. Головною віД311аКОІО різьби 3 ча
сів реllесансу є Llїлковите 8JІзволеllЄ ся иід 

архитектури. Підчас_ коли в часах pOMatlbCKO
го СТИЛІО рі:іьба була ЛИUJе декuраЦИЙltОlО 

і служила Jlише JІЛЯ окраСIІ аРХIIТС'(ТУРИ. 

в часах готику поч~нає Вlt~ВUЛIО8ати ся 3 niJt 
сего ВПЛI18У, а аа часів реllесаtlСУ висту"зє 

зовсім са,..,остіЙIIО. 

На~більшими різьбярами в сїМ часі були. 

ЛаврсtlТИ" Ггі6ерті lLorenzo Ghiberti) від яко
го ПОХОJ1.ЯТЬ днері до. сьвятині у ФJlьоренциї. 

Над ~им ділом працював Bill 23 роки. Михаїл 
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Ангел, ftаибільшии різьбяр, сказав про ІІИХ,. 

tJМОГJlиби сьміло бути дверми до раю". 

Наибільшим різьбярем 3 часів ренеСilНСУ 

був Михаїл Ангел Буоtlароті. Уродив ся коло 

Фльоренциї, )t(ив ДОВІUИЙ час· у Фльоренциї 

Ilїзнїйше переttїС ся до Риму, де вирізьбив 

слаВIІУ rpyrJY "Пієта" (Пречиста Дl·ва Мария 

д.ержить на руках помершого Ісуса Христа). 

І10 які,\t\СЬ Чё:іСЇ повернув до ФJI~ореНU~IЇ, де 

враЦlовав на.а великаНЬСКОIО статуєю "Давид", 

Ilре1lстаВJ1S1ЮЧУ молодця 3 l(aMelleM в РУЦІ 

В ХВИJВ1, коли має І(инуrи ся 113 свого ворога. 
lіеВ:tоВ3Ї по викіllченю статуї Давида, .покли

І<ав Михаїла Аllгела папа Юлїй 11. до Риму, 
де . ПРИrJорУЧ~tв (му вирізьбити для себе 

В цеРI<ві СЬВ. Петра великий грО60вець. С'О 

праЦІО викіtlЧИВ Михаїл доперва 110 40 роках. 
І iai11<paCUJ01O частию паМЯТIIИI<а є статуа 

МuЙсея. Пророк J1еРЖ~1ТЬ в руці 1 О 31tltовідий 
Божих і гріЗtlО глядить ІІа Ж~1дів,' що ПОКJlа

ІІЯІОТЬ ся ~ОЛОТОМУ бовванови. 

Михаїл Аlfгел проваДИ8 SI ийсь час будову 

церкву сьв. Петра, був ріВllОЖ веJlИКИМ 1\, а
л~рем, він окра'·И8 стеЛIО ваl'иканьскої l(аПЛ~1-

ці. від него пиход"ть пеличе3liИЙ образ Ilред

стаВJlЯЮЧИЙ страшний суд. 

3 пізнїйших ріЗtJ6ярів заJ\\іТltиїі БеН8С

іlУТО Целїнї (Вепwепutо Сеllіnі) автор I1 імфи 
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у Фонтеtlебльо. Єго- lІайкрасша робота є 

золота сільничка, яка знаходить ся ttинї 

• уВідни. 
Малярст.во дійшло за часів peHecatlCY 

до наивисшого степеня РОЗВОІО. З поміж 

численних малярів заслугують ІІа більшу у

вагу ЛеоttаРJlО за (I3ЇHui) ПіНТПІі ур. У Фльо

ренциї 1452. р. З числсtiНІ1Х образів ЛЄОlfарда 
IНtикрасший Тайtlа вечера, намальоваllИЙ -о
пійними фарбаМІ1 ІІа стїні МОllастиря в Ме

диолянї.о НИІІЇ сей образ ЗtlltщеtlИЙ, а знаємо 

ЄГО пише завдяки ЧI-tслеlllіИМ копіям. З поміж 

ИНШИХ образіх заміТllі сьвята Родина і портрет 

МОІІИ· Л-1"зи. 

ВизнаЧIІИМ. малярем був Михаїл Аllгел, 

аnе всіх переВJ1СШИВ Рафаїл CallTi 3 УрбіllО 
(ур. 1483. р. .УМ. 1520). 3 поміж 'fИСJlеIIlIИХ 

образів сего маляря за~маlОТЬ Ilерше місце 

СИКСТИllьска Мадонна, преJLстаВЛЯlоча СТОЯЧУ 

Пресьвяту Діву, МаДОllа в кріслі, Преображенє 

ГОСПОДllе і Ch8. ЦеЦИJtїIО. Рафаїл украсив 

своїми мадtОltка.\\И стіни саль Ватикану. 

у Веllеци1" виступають малярі ТИЦItSIII, 

шо вславив ся образом "ЧИІІШО~ИЙ гріш" 
предстаRJ1ЯIОЧJ1М Ісуса Христа і Фарисея, Паоло 

Веровесе і Коррсгіо (Корредшо) аРТlіСТ в 0-

пероваtlЮ сьвіТJlОМ і TЇIi~IIO. Є го вайкрасшиtt 

образ "CbBsITa віч" престаВJlЯЄ УРОДІіНИ Ісуса 

Христа. 
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Ріьнож поза Італїєю виступає велике 

число різьбярів і малярів. В Німеччині різьбяр 

IleTpo" Вішер і малярі Іваll Гольбаиtl і Аль
брехт Дірер, в Нїдерляндах А\алярі" Рубенс 

Ваll дИК (Дa~K) РембраtlJl і Руїздаль, а в Іспа-
1111 Мурі}) ьо. " 

§ 4. 

Реформация в Нїмеччинї. 

Кароль У. 1519.-1556. По смерти Мак
симіJlї~lІlа старали ся о цїсарску корону Ген. 

рик УІІІ. аtlГЛЇЙСКИИ король, ФраtlЦЇШОК І. 

фраtlUуский король і Кароль ВНУК Максимі.
J1їяна ур. 1500. р. Нїмецкі елєктори вибрали 
ОJLНОГОЛОСІІО цїсарем Кароля, який як нїмец

кий цїсар tlUСИТЬ імя Кароля v. Кароль v. 
Ilаймогучііішиti~ ВОЛО .. 1а р свого часу був сла

бого здоровля, мовчаливий, за\1кнений ,В сuбі, 

говорив мало, за то умів" доводити других 

до говореllЯ і (lі~навати чужі ДУМКИ. 3аки 

розпочав яке діло tlaAYMYBaB ся ДОВГО, але 

обду.мани~ пляtl переводив скоро і по біль
шіn части щасливо. Як робіТIІИК був віll 

tlеВСI1I1УЧИ~, пеликий полї І"ИК, відзначав ся 

великою проВорtlОСТИЮ і хоробростию. 

Помимо осіх своїх здібностии не був 

Кароль v. в силі володіти так великою дер-
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Ж8ВОIО, тому. 1522. р. ві'nСТУПИ8 австри~скі 

краї молодшому братони ФерлинаНДО8И. 3 се
ГО часу ділили ся Габзбурги на лві лїнїі, 

старшу іспані1СКУ і МОЛОДІUУ австрИ~ску . 
. - Мартин Лютер. Вже від ДОВL1JОГО. часу 

давали ся чути в Европі голоси,' наКJ1ИКУlочі 

до rеф,ОРМ церl(ОВН:IХ ві..1.НОСI1Н, які при KitlUl1 

середних віків зовсїм ,не були добрими. Одним 

з сих, ШО хо!їв реформ' був. Іваі. Гус, однак 

не довеРIUИВ задуманого дїла, а ПРЬТИ8tlО 

niJ~KOnaR єиlе більше повагу церкви~ Завести 
лад і порядок в. иеркві старали ся папи 
і собори, але Їх стараня ве довели до вїчого. 

ПеревеСТ~І церковні реформ'И і реформу хри

стияньскої науки постановив 3 початком ХVІ. 

столїтя звичайний монах МаРТИIf Лtотер. 

Мартиtt Лютер УРО~И8 ся 1483. р. в А"
слє6ен, (Eisleben) ходив до школи в. АЙЗСllах 

і Ерфурті, а відтак вступив д() А10Н,астиря 

Августинів, де відзначив ся ВfЛИКОJО rJобож

ностию, УЧ~НОсїИIО і красtlnрї-Н1ВОСТИIО, так 

що саскии елєктор ФrИJІСРИК МУЛРИЙ покли
кав єго на професора УIIЇf1ерситету д() Віттен

бергу. ЯI<раз ТОГllИ БУJ10"аIiО в Римі величаву 
~epKBY СЬВ. Петра. Щоб роздобути гроший 

ва ВИКЇttченє Цf.ркви, оголосив пала Лев х. 

відпу.ст, KO)l(AOMY ХТО прийме С1>8. ТаЙIІИ 

і "ІІРИЧИНИТ[) CSI )ІКИМ веБУДI) грошеВIІМ датко.\\ 

до будови церкви - С1>В. Петра в Римі. Проти 
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такої про.п.а~НОСТI1 відпусту виступив Л Іотер 
і коли MOllax ТеJцеЛh прибув JIO СаКСОlІlї, 
збирати дaTK~1 ІІа будову цepKB~I, В~ІСТУПИВ 

Лlотер ПРИJlIОДlfО і приб.IП Ііа дверех церкви 

в Віттенберзї 9S тез, в яких виступив ПРОТ~і 

прода"ности відпустів. Виступ Лlотра 1 S 17. р. 
дав початок ло великого церковного РОЗД80. 

єня і ВИКЛltкав 8елики~ реJ1їгійни~ рух, 3В811И" 

в іСТОРІіі реформаuиєю, та довів до кервавих 

борб в західні~ і сере,1.учі~ -Европі. 
Дютер палить "аоску булю. На відо

~iCTb про виступ Лlотра, візвав папа Лlотра 

АО Риму, щоб Ol1paBAaB ся зі с·вого діла, але 

OlliKYH Jlютра саский елєктор, боячи ся, щоб 

Лlотра не спіткаJlа ·така судьба як КОЛИСЬ 

Гуса 8· Констанuиї', випросив у l1аП~і се, що 

Лютер не поїхав ДО Риму, але папа вислав 

свого лєгата ДО CaKCOtlїї, щоб там полаго

ДИТИ справу. На соймі в Авгзбурзі зіхав ся 

Лютер з лєг-атом паП~1 KafTaIIOM, але І'ОЛИ 

побачив, що КаєтаІI не хоче 3 ним диспуту

вати, ЛИUJе вправдї лагідно, взиває єго від· 

кликати свої тези, ьиїхав 3 Авrзбурга. ТОГДlі 

папа вислав до Лютра БУЛIО, в які~ узнав І 

Ha~KY ЛtQтра ложною, і візвав Лютра, ста
вити ся ДО двох місяців в Римі і відкликати 

свої тези, в противнім случаю ГDО3ИВ папа 

КЛЯТВОІО. Лtо гер місто упокорити ся перед 

папою, скликав своїх учеників за мури міста 
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Віттенберrу, де ПРИЛЮДltо спалив ІІа стосї 
папску булю 1520. р. 

Лютер у Вартбурrу. Внутрішні несу

покоі в Німеччині. 1521. року ".рибув Ка
роль v. до НїмеЧЧИIfИ, СКЛJlI(а'в сойм до Вор

мациї і візвав Лютра, запоручи~ши (му впе

ред свобідний виїзд, ІІа сойм. Лютер прибув. 

ІІа сойм, але своєї науки IІе відкликав. Тогди 

Кароль v. кинув на Лlотра опалу і розказав 
нищити ЕГО письма. Саский елєктор, що orlї

кував ся Л'ОТРОМ, вислав проти СВОГО лю
бимця кількох лицарів, які зловили Л'.отра 

і увезли до ~aMI(Y 8 BapT6ypry, де Лютер 

заtlимав ся переводом біблїї на н;"мецку мову. 

Перевід Лютра має велике Зllачіtiє для нї

мецкої лїтератури, бо мова в якій зладив 

Л.отер перевід є до НИllі лїтературною МО
ВОІО Німцїв. 

Лютер поребував у Вартбургу, а тимча

сом єго наука зискувала чимраз більше при

хильників, які стали Ifападати на церкви 

і монастирі" нищили о(jрази і церковні добра. 

На відомість про ее, опустив Лютер замок 

Вартбург і виступив ОСТрО проти 8СЯКІ1Х 

надужить. 

Невдовзї по сих забуренях вибухли за

ворушеllЯ сільскої ЛЮДIfОСТИ, яка ідучи за 

словами Лютра, котрий голосив рівність 

і свободу всіх людиП, повстала проти панів, 
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відмовила ЇМ даllиtl і жадала ЗllесеltЯ всяких 

десятиlt, оплат, робіт, і AOMaraJ1a свобіДtlоrо 

уживаня пасовиск і Т. и. Пани перелякані 

несподїваllИМ рухом, скоро зорrанїзуваЛ~1 

віиска проти селян. Селян розбито і lІало

жена ІІа НИХ єще більші тягарі, а Лютер шо 

недавно TO~Y ГОЛОСИ8 рівність всіх ЛІО

ДИЙ, сам дораджував панам уживати Ha~· . ,~ -
ОСТРIИШltх кар проти селян. 

Хлопска ворохобllЯ не спинила дальшо

го 11IИРС"Я lІауки Лютра. Передовсім ПРИtiИ

мали CIO II~YKY дуже радо КIfЯ;ії, котрі при

tіЯВI1JИ науку Лlотра забирали на свою 

влаСІІість церковні добра. 3аледви минуло 

кілька літ під першого виступу Лютра, а вже 

приняли (го lІауку елєктор саски~, КІІЯЗЬ 

геский, tlїмецки~ ордеи, марграф брандеtl;. 

бурски~. Наука Лютра могла тимбільше- С80-

бідно ширити ся в Нїмеччин", що - цісар Ка
роль v. був тогдн занятиJ1 великими ві~нами 

з ФраНUЇllJКОМ І. королем ФРЗltЦИЇ. 

Віllни КаРОJlЯ У. 3 Францїwком І. Рівно
часно 3 Каролем У.ван·ував у Франциї хоробри~ 

лицар Францїшок І. 1515-1547.Хотя~ во~овни
чої вдачі, любував ся в IІауц·,; і штуці, збирав' 
твори старинної штуки і громадив на своїм 

дворі учеllИХ і поетів. ОДltак рівночасно був 

несталого ~apaKTepy, легко ламав дане СЛtJВО, 



- 33-

а щоби догодити своїм бажаням не вагав ся, 

хотяи звав себе архихристияttьским королем, 

лучити ся tlзвіть.з магометанами, щоби лише 

3tiИUІИТИ м.огучість Кароля У. Він споглядав 

зі страхом і завистию на могучість Кароля 
У. ко, рого посїлости окружали зі всіх сторін 

Франuию. 

Щоби задержати політичну ріВlfовагу 

супроти Габсбурrів, заltЯВ ФраtiЦЇЩОК І. 1515. 
Медиолян і старав ся зломати перевагу Кароля 

v. бода~ 8 Італії. У відповідь на ее, постаllОВИВ 

Кароль У. відобраТJ1 від ФраtlЦИЇ ·не лише 

Медиолян. але хотїв З'аняти TaKO)l( бурrундеке 

князївство) яке ува)l<ав спадщиною по своїИ 

бабі Мариі. Ривалїзация обидвох пануючих 
• U • 

дала причину до чотирех довгих 81ИІІ ПОМІЖ 

Каролем У. а Фрsttцїшком І. В першій війні 

1521.-1526. прогнав Кароль францускі віиска 
з Медиоляну, а коли сам Францїшок пере~

шов Альпи і обляг 1525. р. І<ріпость ПавіlО, 
ВО)l<ДИ Кароля У. Григории Фрундсберr і Ка

роль БурБОtf, побили фраlluускі 8іиска під 

Ilaoifto, а Францішка взяли до неволї. Фран. 
цішка перевезено до Мадриту, де по одно
річн~~ "еволи 1526. зрік ся Францїшок і Ме
диоляну і Бургундиї в користь Кароля у. 

ФраНЦЇU10К не додержав слова і заледви 

станув на франuускій земли, зірвав мир, YBiJ;1 .. 
шов в союз 3 папою Климентиєм УІІ. яки" 
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У'8іnьн~в Францїшка від зложеної Каролеви 

ПРИСЯГИ і розпочав з Каролем другу війн)'. 

Вожди Кароля у. Фрундсберг і Кароль Бур

БОti повели цїсарскі віиска ва РИМ. По дорозі 

помер Фрундсберr, а Кароль Бурбон поляг 

підчас nepluoro приступу на місто РИМ. BitlCKO 
без вождів вдерло ся до Риму, неПО8здержане 

ніким, знищило єго в застраШ810ЧИЙ спосіб, 
папа окупив CBOIO свобод)' лише грішми. 

Війна закінчила ся 1529. р. дамским миром 

8 (Cambray), Камбре, (Мир дамский, бо єго 

заключили обидва володарі З8 посередltИЦТ80.М 

тети Кароля У. і матери Францїшка І.) в якім 

Кароль задержав Медиолян, а зрік ся Бургун

'1.иї, яка стало 3 сего' часу належить до. 

Франциї. 

В кілька лїт пізнї~[uе пробував Фраtluі

шок єще раз' щастя у війнї З Каролем У. і вів 

3 ним єще дві віИtfИ, але в обидвох tie був 
щасливим .. В четверті~ війні ді~IlJЛИ віиска 
Кароля v. мало що не під сам Париж. Віl1ни 
закінчили ся остаточно миром·в (Crespy) Креспі 
1544. в ЯІ(ЇМ Кароль задержав Медиолян, а Фран
цїшок БУРГУtfДИЮ. 

Війни Кароля У. з морскими розби
шаками. Рівtfочасно 3 війнами 3 Францїшком 

І. мусїв Кароль v. зводити борби 3 Турками 

і морскими розбишаками. В Альжирі, в КtJаїнї 

північної Африки, залвжив корсар ХайреДИIІ 
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Барбаросса розбишацку державу, побудував 
велику фльоту і нищив побережа· середземного 

моря, а передовсім побережа Iспанїї і Італії. 

Розбишацкі напади Хайредина наносили наИ· . 
більше шкоди Каролеви У. тому піДIІЯВ він 
1535. велику виправу проти розбишак, побив 
Ха~редин.а, здобув місто ТУtlіс і освободив 

до 2(1000 християньских невільників. На жаль 
для мирного християньского сьвіта не міг Ка
роль докінчити війни з Хаиредином і цілко

вито знищити розбишак. бо Францішок І. 

користаlОЧI1 з сего, що KapoJlb занятий війною 
в Африці, розпочав 3 цїсарем нову війну. 

1541. р. піДПРИllЯВ Кароль У. ІІОВИИ похід на 
АЛЬЖИРt але єго фльота потерпіла великі 

втрати від морскої бурі і Кароль мусів з tlї

чим вертати домів. 

Сойм в Спірі 1529. і в Авrзбурзї 1530. 
По перших двох війнах 3 ФраlfUЇШК()М І. по

становив Кароль У. заняти ся пильнїйше спра-, 
вою Лlотра. В тій цїли скликав соЙ,., до Спіри 

1529. На соймі мали перевагу каТОЛИЦkі князі, 
ТОА\У запала ухвада, полишити науку Лютра 

там де вже она принял~ ся, але рівночасно 

рішучо заборонити даЛlJШОГО ШИРСllЯ рефор

мациї. Меншість яку становили старанники 

Лютра, внесла протест проти сеї ухвали і з се

го часу пqвстала назва протеСТЗlї·. ів, на 0зна

ченє прихильників науки· Лlотра і €гo учеників. 
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в рік по соимі в епірі, скликав Кароль 

У. нови~ сойм до АвгзБУРlа 1530. на якім 
протестантски~ учений і ученик Лютра, Филип 

Мелянхтон, предложив Каролеви У. 1"оловні 

точки Ilауки Л Іотра, так зване віроісповідаlі.Є 

авrзбурскої конфесиJ. Кароль не ПРИt~ЯВ лю
терского віроісповіданя, а навіть загроз~,в 

СИJlоtо змусити непослушних КIIЯЗЇВ до .пово

роту до каТОЛИЦI(ОЇ церкви. Настрашені про-

" тестаІІскі КНЯЗІ сподїваючи ся війни' 3 Каро-

лем У. заКЛfОЧИЛИ в місточку Шмалькальден 

1530. р. COI03 в цїли спільної оБОРОtlИ перед 

цїсарем і католиками. Однак до ві~ни не 

при~шло, бо якраз тогди загрозили Турки 

8іДllеви, а Кароль v. старав ся позискати по
А'ЇЧ npOTeCTaIlTiB, тому заключив 3 ними t 532. 
р. реліГіJfниJ;1 мир n Норимберзї, і запоручив 

протестантским КltЯЗЯМ тимчасово свободу ві

роісповіданя, за що протестанти згодили ся 

дати Каролеви У. поміч проти Турків. 

Битва під Могачем 1526. 1453. р. здо

були ТУРКI1 Османи cxiAIiO-РI1МСКУ дер)l(аву 
і з сего часу стали загрожувати Епропі. Доп гу . 
і ТSlжку борбу 3 так СИЛЬ1lИМ B~POГOM вели 

в ІІОВИХ віках передовсім Габсбу.рги, які при

ЧИl1l1ЛИ ся найбільше до знищеtlЯ турецко.· 
могучасти. 

Наитязші часи llЛЯ Европи ttастали з хви

лею копи 1520. р. засl·в ІІа турецкім престолі 
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СУn'тав Сулеt1ман Велики". Він уважав цілию 
свого Ж~ТЯ здобути ОРЛJttlе гнїздо, як віfl звав 

BineHb і Сlода перенести столицю своєї дер

жави. 1521. здобув Сулейман кріпость Білго

рОД, а відтак остров Родос, де пробував до 
u 

сего часу орден Иоаllїтів, ЯКИ~ по здобутю 

Родосу, перенїс ся ІІа остров Мальту. ВкіНЦl1 

постановив Сулеимаtа здобути Угорщину. На 
Угорщині панував тогди 26. літtlИU король 

Людвик 11. Проти Лlодви'ка вирушив Суле"

ман з 200.000 армією. В битві під Могачем 
побив Сулейман УІ орске Bi~CKO, а король ~ 

Людвик знайшов смерть підчас утечи в yrop
ских баГtlах, Сулейман Зtlищив Угорщину, увів 

3 c06010 богато бранців і веРIІУВ 8 ТуреЧЧИIIУ. 
Борба о Угорщину. На підставі РОДИtl

tlOГO ДОГОВОРУ У Відни 3 1515. Р мав засісти 
на yгopCKi~\\ і ческім престолї по бездітнім 

ЛІОДВИКУ 11. ФерДиtlанд 3 Габсбургів. В Чехах 

вибрано AїACllO королем Фердинаtlда, а о у

горщиltУ мусіли Габсбурги вести довгі літа 

віJtни. Підчас коли одно сторонництво вибра

ло королем Фердинанда, друге оголосило 

королем Івана Заполію. Побити~ Фердинан

дом 3аполїя, утік до, Польщі до Тарнова, 

звідки вернув на Угорщину, піддав ся турец

кому султанови і візвав єго 110МОЧИ. Сулейман 

прибув на УгорщиtlУ 1529. приняв гоnд від 

3аполіі і надав єму титул угорекого короля. 
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з Угорщини вирушив султан з великою армі~ю 
на Відень. Віденці під проводом Миколи 

Сальма боронили міста дуже хоробро. Всї 

приступи Турків відперто, Сулеnман стратив 

HanїIO на здобуте Відня і завернув в Туреч
чину нищащи все по дорозї. 

В кілька nїт пізніnше 1532 р. вирушив 
СуnеПмаtt, за HaMOBOIO ФраНЦЇI1Jка І. в друге 
на Відень, але по дорозі здержала єго віиска 
не велика Т8еРД~tНЯ ГіIlС, ЯКОІ боронив Никола 
Юришич 3, заJ1еД81t 700 Лlода. 8ісїМttайцять 
турецьких приступів відбила залога, а коли 

сили оборонців стали підупадати, lІаді~UJла 

поміч. Якраз тогдн погодив СЯ цї<..ар Ка

роль у. з протестантами, одержав від них 

поміч і спіUJИВ 118 відсїч заМКО8И. На відо

мість про відсїч, відступив Су лейман від 
облоги і завернув в Туреччину. 

3аполїя побаllИВ, що навіть при помочи 
султана, не буде в силї удержати СЯ на угор

скім Ilрестолї, заКЛIОЧИВ з Фердинандом мир 
у Великім Варадинї Фердинанд став угорским 
королем, але 3аполїя задержав до смерти 

східну УГОРЩИltу і Семигород з титулом 
kОРОЛИ. 

1540. р. умер Іваll 3аполїя, а вдова по 

ІваІІі Ізабеля, сестра польского короля жиr
MOI.Ta A8rycTa, хотіла задержати Семи город 

і CX~ДIiY УГОРЩИIlУ для свого сина Івана 
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Жигмонта. тому вїзвала flОМОЧИ СулеЙмаllа. 

1541. р. увійшов ва ново султан на Угорщину 

і здобув Буду. 3 сего часу довгі літа остала 

УГорщИttа nодїлена ва три части. Середучу 

З містом Будою ПРИЛУLІИЛИ Турки впрост до 

своєї д~ржави~ CXi.p.fIY Угоршину і Семигород 

одержав ІваІІ ЖИГМОІІТ як TypeUI(e лен но; 
північно ,західну У'горщиtfу задержали Габ

сбурги, але мали за се платити Туреччинї 

30000 дукатів річно. 
Шмалькальдска війна 1547. Помимо 

тяжких Bit1t1 З ФраНЦИЄIО, Турками і морскими 

розбишаl(ами в Африцї, Кароль 'І. не спускав 

з очий справи протестаtJтів. Коли.ж побачив, 
що всякі договори lІе дов'едуть ДО ціли і не 

удасть ся намовити протестантів до повороту 

до католицкоі церкви, постановив цісар зму

сити їХ ДО сего СИЛОІО. Війttа з протестантами 

зовсім не була легкою, бо ЦJмалькальдски~ 

союз, яким llРОВОДИЛИ IваІІ Фридерик саСI(ИИ 

еnєктор і Филип Геский, зібрав за францускі 

гроші 40.000 армію. Кароль ПОЗl1скав для 

себе Маври кия Са,СКОГО, крівного Івана Фри

дерика. Маврикий, прогестант, перейшов на 

сторону цїсаря, коли иісар обіцяв єму елєк

торске ДОСТОЇIlЬСТВО і на зазив цїсаря Ifаіхав 

Саксонію. В наслідок ІІаїзду Іван Фридерик 

мусів опустити головний табор і УДdТИ СЯ до 

Саксонії, через шо Bit1CKO протестантів роз-



- 40-

ділило ся. Весною 1547. р. увійшов Кароль У. 
до Саксонії, побив IваІіа Фридерика під 

Мільбергом і взяв в полон. В наслїдок битви 

під Мільбергом упокорив ся перед цїсарем і Фи.

лип Гески~, якого цісар рівнож увязнив. По 

битві nїхав Кароль V в ТРИlомфі до ВіттеІI .. 
бергу, я.краз втім ДІІИ, В якім складано в гріб 

ДОМОВИІІУ з тілом Ifа~більшоrо єго ворога 

Францішка І. Лlотра в сїм часї Ifе було вж~ 

на сьвіті, (він y.'r\ep 1546. р.) тому день візду 

цїсаря до Віттенбергу був одним з наищасли

ві~ших дltї8 єго житя. 

АвrсбурскиА мир 1555. р. Не довго ті

шив ся цісар своєю побідаю, Маврикий Сас

кий, якого надгороди в цїсар еllЄКТОРСКИМ 

титулом, якому надав більшу частину Саксо

tlїi, зрадив цї·саря. 1552. р. віддав він фран

цускому королеви Генрикови 11. нїмецкі міста 
JV1eu, Туль і Верден, за одержані гроші,. за 
які зібрав віиско, напав несподївано на ці
саря. Цїсар перебував тогди в IlІсбруку, пи
ше скорою утечеJО серед бурі в ночи урато .. 
вав ся перед Маврикиєм і утік до Білях ·в Ка .. 
риtfтиі. Знеохочений неповодженями віддав 
Кароль нїмецкі справи братави Фердинандо .. 
ви. Фердинанд заКЛIОЧИВ 3 протестантами 
тимчасовий мир вПасаві 1552, який затвер
джено на Авгзбурскім CO~Mi 1555. Лютеранам, 
(яких звано з сего часу пратестантам и авг.
збурскої конфесиі) признано свободу віра-
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ісповіданя, посїданє загарбаних цеРКОВtlИХ 

дібр, лише католицкі князї застерегли собі, 

що в разї переходу католицких сьвящеНllиків 

і епіскопів на' протеставтизм, добра цеРКОВtlі 

'MaIOT'b полишати ся при католиuкі~ церкві. 

На соимі признано князям "риво змушувати 
своїх підданих визнавати таку віру, яку іспо

відують їх папи. (Cuius regio, еіиз religio). Хто 
править краєм, сей має право накинути своїм 

підданим C8010 віру. 

CMepT~ Кароля У. 3нео-хочени~ всїми 
неповодженями (Привернути єдність в церкві 

цїсареви не удало СЯ, половину Угорщини 

заняли Турки, ЛьотариtfгіlО загарбали Фран

цузи) ЗЛО)J(ИR Кароль У. 1556. р. обі корони 

так іспаньску як Ilїмец..-:у. Іспаньску в користь 

свого сина Филипа 11. нїмеику в користь 

брата ФеРДИllаllда І. По зложеню КОРОІІИ 

удав <;я Кароль до _ монастиря сьв. Юстина, 

(на захід від Мадриту) де заllимав ся ого

родництвом, плекан€м цьвітів і годинникар

СТВОМ. Умер 1558. р. 
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§. 5. 

Реформация в західній 
і північній Европі. 

Ульрих Цвінrлї.КИllене Лютром зерно 
не миtlУЛО без наслїдкіR, ба навіть численні 

реформатори наслідуючи Лlотра старали ся 

еще даЛЬUJе реформувати хрисТияtlЬСКУ uepKBY 
і tlaYI<Y, а ішли 8 своіх науках єще да.льше як 

Лlотер*). ПіД'~ас коли Лютра можна уважаТJi 

в реформах КОllсерватистом, яки~ стреМІВ лише 
до зміtfИ віри і церковних відносин, то єго 

наСЛЇДttики 3 поміж котрих. lіаf;tваЖtlїt1шими бу
ли UвіtlfЛЇ і Кальвін, поступали в своїх рефfJР
мах радикально, стара.очи ся не лише рефор

мувати uepKOBtli віДllосиtlИ і Христову віру, 

але цїлковито зміllИТl1 ХРИСТИЯllьске житє. 

*) Головні засади науки Лютра дадуть ся звести 
до СJІЇДУЮЧИХ точок. 1. Жерепом віри є лише сьвяте 
письмо. Лlотер відкидає. всякІ традициї і письма цер
ковних вітцїв. 2. Лише віра веде до спасенія. "3. СЬВ. 
Тайнами є у Лютра крещенє, покаянє і сьв. Евхари
стия. 4. Пр. Дїва Мария і сьвяті не маlОТЬ жаДtlОГО 

посередtlИL!тва помежи Богом а людьми. 5. СЬ8. Евха
ристня виступає у Лютра під двома видами хлїба і 

Dина. 6. Місто католицкої Служби Божої є сьпіви 
і проповіJ1И. 
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Цвінглї 3 початку католицки~ сьвященник 

виступив 1522. р. 3 католицкоі церкви і роз

почав голосити C8010 науку в Шваl1цариї, де 

знайшов богато прихильників в округах Ша
фузи і Берна. В своїй науці виступив Цвінглі 

проти целєбату духовних, а від Лютра ріжнив 

ся головно наукою про сьв. Ta~HY Евхаристиї. 

ПіАчас коли Лютер узнавав діnсltу п~реміну 

хлїба і вина в Тіло і Кров Ісуса Христа, 
Цвінглі учив, ІЦО СЬ8. Евхаристия є нїчим ин

ШИМ як симболїчним СПОМИІІОМ. 

ЦВЇІІГЛЬОМУ lІе удало ся ПОТЯГІІУТИ за 

собою uїлої Шваnцариї. Більша часть швай
царів позістала вірною католицкіи церкві, ви

ступила проти реформатора і побила UBiltf
лього під J(аппель 1531. В битві поляг сам 

Цвінглї. 

Іван Кальвін. В кілька літ піЗtlїnluе ви'" 
ступає в Шва~цариї, головно в Жеllеві, нови" 

реформатор Іван Кальвіtl. Єго наука приняла 
ся досить широко. Головною підстаВОIО єго 
науки була віра в призначінє. Кальвін учив, 

що КОЖдИ~ чоловік з хвилею УроДиtl, є вже 

призt1ачении до вічного щастя або терпіня. 

Кальвіll пішов у CBoi~ науці о МІІОГО дальше 

від Лютра, він реформував також пр~ватtlе 

житє ХРИСТИЯІІ, заказав справляти пири, заба

ви, сьпівати, гуляти, грати в карти, а всїх хто 

відважив ся виступати проти єго розсказів, 
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карав дуже строго. Женеву заміttИВ в свою 
СТОЛИЦІО. звідки правив неначе тиран вели

кою частию Шва~uариї. Наука Кальвіна роз
ширила ся в Німеччині над Реном (Надрень

ски~ палятинат. НїдеРЛЯtIДИ) в Шкоциї, Угор

щинї і почасти в Польщі. Багато ПРИКЛОНІІИ

ків мав KanbBil1 у Франциї, де сторанників 

єго науки прозваІІО Гугенотами. (У франuускіП 

лїтературі занимає Кальвіtі таке місце, як ЛІО

тер в HЇMeЦKH~. Він дав початок францускіП 

прозі). 

Реформация у Франциі. Вll1ни ryre
нотів. Франuускі королї Францїшок І. і ~гo 

насnіДllИК Генрик 11. лучили ся все з нїмецки\\и 
протестаtlтами проти Кароля .у. але у своїй 

вітчинї переслїдували строго протестантів. 

Помимо сего протестанти. зваllі Гугенотами, 

зростали 8 силу 3· кождим днем, а 1559. р. 

почули ся вже так в силі, що скликали синод 

своїх делїгатів до Парижа. Генрик 11. 1547.-1559. 
хотів виступити як на~острі~ше про'rи Гуге

нотів. однак умер- несподівано підчас лицар

ских турнїів. 

По Генрику вступив H~ престіл ФраtlЦЇ

шок 11. 1559.-1560. муж шf(отскої королевої 
Мариі Стюарт. 3а єго паttоваttя ді"шла до 
значіня РОДИtlа князів Гвізів крівних Мариі. 
Проти Гвізів, що були горячими католиками, 
виступили Гугеноти з адміралом Колїнї і двома 
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братами кtfЯЗЯМИ Антоном і Генриком Бурбон. 
Бурбони хотіли дістати І(ОРОЛЯ в свої руки 
і усунути Гвізів від управи, але заговір ви
крито і богато заговорщиків покарано емер .. 
ТИЄІО. Конець володін 10 Гоізів положила ве .. 
еподівана смерть ФраНЦЇШl<а 11. 

По ФраlЩЇШКУ ВСТУПИВ на престіл мало
літний Кароль ІХ. 1560.-1574. о якого імеttи 
рядила его мати Катерина Медичі, італїйка 

pOJtOM, жеllщина піДСТУПІІа, оБЛУДllа і жадна 

впади. Щоб зменшити значінє Гвізів, Вlідає 
Катерина 1562. р. толєраllци~ttиt1 едикт, яким 

позволяє протестантам сходити ся на спільві 

богослуженя поза мурами міст але без оружия. 

ТолєраttЦИ~НИ~ едикт викликав у католицкої 

ЛЮДIfОСТИ велике невдоволенє, а люди Гвізів 
lІаllали ІІа зібраних ІІа молитву Гугенотів і ви

різали їх. ее дало ПРИЧИНУ до довгої повад 

ЗО літ тріваlОЧОЇ релїrійної ВН~ІІИ у ФраIIЦИЇ. 

1562.-1594. ВіЙIІУ переривали часті мири і ви

даваlfі часті толєранциt1ні едикти, яких ніхто 

не додержував. В краІО зріс нелад, королївска 

влада підупала, і дали СЯ чути чужі впливи, 

бо ГугеttОТИ шукаJlИ помочи в Аttглії, като

лики в Iспаllїї. ПеРUIУ віЙttу закінчено 1570. 
ІІОВИМ едиктом, П03ВОЛЯІОЧИМ визнавати Гуге

Ilотам COOIO nіРIО в цїлі" Франциї з виtlЯТКОМ 

Парижа і КОРОЛЇОСКОГО двора, а ДЛЯ оборсни 

перед католиками віддано ryreHoT8M чотири 
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ствердин'ї, в яких Гугеноти МОГЛИ удержувати 
.. . и·· . . .. 

СВО. Вlиска, . ЗОВСІМ независимо ВІД арМIl дер-
жави. Через се становили від тепер Гугеноти 

~кби окрему державу в державі .. 
Різня Гуrеиотів з ДНЯ 23. на 24. серпня 

1572. р. По 1570. р. зросло значінє Гугенотів 

і Колінього до сею степеня, що КатеРИfl8 
Медічі стала побоювати ся, про свій вплив 

на короля, тому постановила позбути ся Ко
лїнього. Коли-ж tlапад на адмірал·а не удав 
ся і ранеtlИ~ КОЛЇнЇ, став обвиняти королеву 

о Ilапад ІІЗ lІего, вимогла Катерина на Каро
ли ІХ. позволенє вирізаня всїх ryreHoTiR. 
Якраз TOГД~I зїхало ся богато ryretlOTiB на 
весїлє Генрика 3 Навари З сестрою Кароля ІХ. 

На голос дзвона в ночи 3 дня 23. на 24. с;ер

пня, в ніч 'СЬ8, Вартоломея 1572. р. кинули 

ся парижани під проводом Гвізів на Гугено
тів. Упав старий КОЛЇІІЇ, в Парижи вимордо
вано до 2.000, а у 'цїлій Франциї до 8.000 
Гугенотів. Генрик Навареки" Бурбон уратовав 
своє житє лише сим, що пере"шов на ка

талицизм. 

Конець релїrіі1них віИн у Франциї. 
В два роки по ріЗItї Гугенотів помер згриже
ний сьвістию Кароль ІХ. а на престолі засів 

Геврик ІІІ. ВалєзиЙ. Геврик Наварский як ли

ше утік 3 Парижа переЙш.ов знова на про

тестаllТИЗМ і стаllУВ ва чолі Гугенотів .... На 
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чолі католиків, що утворили COI03 Лігу ста· 

НУВ Генрик ГвіЗ, а U!O КОРаЛ 1\ Геврик мав 
рjвно-ж своє СТОРОІІНИЦТВО, тому НОВОRибухла 

віі1llа носить нааву вій"tlИ трех ГeHp~KiB. 

у піввічній ФраlfUИЇ мав перевагу Геврик Гвіз, 
8 полудневі~ ГеltРИК БурБОIl. На~менше зна
чіtlЯ мав Геврик КОРОЛЬ. Вкінци Геврик ІІІ. 

запросив до себе Г~llрика Гвіза і казав єго 
замордувати на 110РОЗЇ своєї комнати. Коли-ж 

за се убіt:tство католицка Ліга в Парижи B~

повіла BЇPlliCTb королеви,' удав ся ГеllРИК ІІІ. 

до ГеНРИI(З БурБОtlЬСКОГО і підступив разом 

3 вим під Париж, де 3ГИlіУВ убитий PYKOIO 

фаватичного домінїкаНИllа 1589. На tlїМ вимер 
рід Валєзиїв в прості~' лїнїї. 

HaHTelacKJlJi едикт 1598. р. Одиноким 
І(аlfдидатом до францускої КОРОВИ став Ген

рик ІУ. БурБОtIЬСКИ~, ал"е католицки~ Париж 
~e хотів мати королем Гугенота. Остаточно 
побачив Генрик ІУ, що в. більшій части ка

толицкии нарід Франциї lІе узнасть протес. 

танта королем, ПРИІІЯВ католицизм, а неза· 

AOBro потім 1593. отворив єму Париж свої 
брами. Генрик не забув на своїх давних то
варишів віри і надав ім 1598. Нантейски~ 
едикт, яким ПОРУЧИ8 цїлковиту свободу віри 
у Франциї. ' 

Генрик ІУ. впроваджує. на фраtlЦуски~ 
престіл нову династию Бурбоньску 1593. р. 
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яка з сего часу панує у Франциї аж до ве

ликої францускої революциї. 

Реформация в Анrліl. Зовсім ИНUJі 
дороги переходила реформация в північніn 

Европі, а іменно в Анrлїї, Швециї, Данії 
і Норвегії. 

Реформация в· Анrлїї виf.1шла, не як 

в Нїмеччині з бажаня зреформувати церковні 
віДНОСI1I1И, але зірванє з Римом наступило 

3 ВРИЧИНИ волі одвого тирана короля Генри

ка УІІІ. По великіf.1 війні білої і червоної 

рожі, З8СЇв Ifа престолї Генрик УІІІ. Тудор 

1485.-1509. котриf.1 впровадив до Англії нову 
ДИllаСТИIО Тудорів 1485.-1603. Тудори уміли 

зручно обходити права парлямеflТУ і були 

в дїсtlОСТИ маf.1же аБСОЛЮТНІIМИ монархами. 

По ГеllРИКУ VII. вступив ІІа престіл 
ГеttрИк УІІІ. 1509.-1547. OAel1 3 на:ібіJIЬШИХ 
тиранів. З разу був Генрик УІІІ. противником 

Лютрз, навіть написав розвідку проти єго 

науки, защо дістав від папн, почеСТIIИ~ титул 

оборонця віри. ПРИЯЗtlі відносиtlИ з Римом 

lІе трівали довго, а зірвав їх Генрик УНІ. 

::І чисто личtlих ПРИЧИІІ. Геttрик УІІІ. оженив 

ся 3 Катериною Араrоньскою вдовою по 

своїм браті і жив з нею 18 літ. Коли-ж за
Jlюбив ся В ДBipCKiI~ дамі Анні Булєн, зажа

дав від папи розводу з Катериною. Коли-ж 
папа відмовив єго бажаню, зірвав Генрик УІІІ. 
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всякі зносини з РИМОМ і оголосив ~Я сам го

ЛОВОІО англі~скої церкви. а добра монастирів 

СКОllфіскував. Хто не хотів признаТJt супре. 

мату, себто найвисшої влади короля над 

церковними справами, сего карав Геврик УНІ. 

карою смерти. Християньско-католиuкоі віри 

не з,\\іняв Генрик _ в нічим, а ІІавіть видав б 

так званих кровавих точок; tlедодержаllЄ 

ОДlіОЇ з сих ТОЧОІ( потягало кару смерти. 

(Між ИlfШИМИ, за·держав ГеlfРИК УІІІ. целєбат 

сьвящеlfників, СЬВ. ЕвхаРl1СТИІО під ОДНИМ 

видом, сповідь до уха і иttші). Від часу від

ступленя від каТОJ1ИЦКQЇ цеРКВІ1 переслїдував 

Генрик УІІІ. жорстоко всіх, так католиків як 

і протестантів. Сам вступав шіСТt> разів всу. 

пружі 3ItОСИItИ, з двома жіllками розвів ся, 

дві казав страТJ1ТИ, а лиш одна Катериuа 

Пар пережила лютого тирана 1). 

1) Родовід Тудорїв. 
• и 

. ГеНРИk VII. ЖІнка ЕлисаветаИорк. __________________ ~-л~ ________________ ~ 

Генрик VIII. MaprapeTa жінка Якова IV. зі Шкоциї .-___ '-'F"'" r '-ч ______ -.. 

Мария, Елисавета .. EД8apд~ Я:<Їв v. 
-~ 
Мария СтюаDТ 
-~ .... 

Яків VI. (як анrлїRскиR Itороль) 
Яків І. 

Едвард УІ. 1547.-1553. По смерти rell-
•• •• •• u 

рика заСІВ на преСТОЛІ єгn маЛОЛIТllИИ СИІІ 

Едвард УІ. В єго імени рядив єго ВУЙКО 
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КІІЯЗЬ Соммерсет, великиJ;f прихильник кальві
нїзму, ~КИJ;1 впроваджував насильно в Англії. 

Кальвінїз.'А не міг заllадто вкорінити ся В Ан·

глїї, бо Едоард панував заледви кілька лїт, 

а по єго смерти· зірвала ся аtlглї~ска людність 

до борби зі зненаВИД>l<еним каЛЬВІНІЗМОМ 

і поперла дочку Генрика УНІ. МаРИIО Тудор 

звану КаТОЛИЦКОIО. 

Мария КаТОJlицка 1553.-1558. Мария 
дочка Катерини АраГОItЬСКОЇ, а жінка Фили

па 11. icnaflbCKoro короля, вихована в като· 

лицизмі, старала ся привернути католицизм 

в Англії, але коротке ваltовавє не дозволило 

довершити єї сего дїла. ЯК' )І(ена Филипа 11. 
вмішала ся Мария у війну 3 Фравциєю, в ~

кій стратила ОJJ.ИtlОКУ англї"ску посїлісrь 
У Франциї кріпоть Калє. 

Елисавета 1558.-1603. По смерти Мариі 
виступає 3 претенсиями ",:1.0 анrлї"скої корони 

Мария Стюарт, однак дочці Геврика УНІ. 

і Анви Болєtt, Елисаветї попиранНі протестан

тами, удало ся засісти IІа aIIГnї~CKiM престолі. 

Ели~авета 3 початку свого панованя була 

D релїгіііНJ1Х справах Д.Уіке оберt!)І(IІОЮ, до-

перва коли папа виступив проти неї, перехи

лила ся рішучо на CTOPOIIY протестантів і ви

дала уложении вже Генриком УІІІ. супремат. 

Збір духовних 1561. р. уложив 39 артикулїв 
нової англїканьскої віри, які задержано до 
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ПИНУШІІИХ часів. ХОТЯИ аtlГJlїкавьска церква 
8 многих случаях зБJlижає ся дО 113УКИ J110T
ра, задержує l(аТОЛИіlКУ СЛУ)І(qу БО)lСУ і цер

I<ОВIІУ стаРіН иtlУ, архиепіСКОl1ів і еІІі скопів, 

тому і аttrлїкаНЬСI(У церкву зовуть також 

еl1іскопалы�ою •. 
Реформация в Швециї. 1397. р. ІІа 

підставі l(альмаРСI(ОЇ УlllІ ПОЛУЧИJlИ ся три 

північtlі держави ДаIiїЯ, Швеция і Норвегія 

пеРЗОllаЛЬНОIО УНЇЄІО niJt r1аflоваllЄМ даtlЬСКИХ 

КОРОЛЇВ. Від самого початку було BliJltlO, що 

кальмарска УІІЇЯ, є ШТУ'ІІІОІО і. ДО8ГО tle буде 

могла удержати ся. Передовсїм llY}J,c lІерадо 

піддали ся Ilід провід даНЬСI(~tХ КОРОJlїВ Шве

ДИ, а даньскі королї місто З"ЄДllувати собі 

доБРОТОIО і лагіДНОСТИIО швецкий IІарід, ста

рали ся удержати yltїIO жорстоким ПОСТУПО. 

B~IIЄM. Такі відносини трівали до 151 з. р. 

колито ІІа престолі СОІОЗІІИХ трех .держав 

засїв ХРИСТИЯІІ 11. 1513.-1523. Шведи liе хо
тїЛ~1 признати єго королем. ХРИСТИЯ н ВИllра .. 
вив ся до Швециї, здобув Штокгольм, ко

ронував ся швеДСКОIО KOPOIIO!O, а підчас ко

ронаuиї казав стяти 90 lІаизватнїйших духов
ІІИХ і сьвітских мужів. По !JJтокгол-ьмскій 

різнї, наказав Християн 11. перевести екзеку

uиї Шведів ПО цїлім краІО і ПСВІІИЙ вже су

покою і послуху в ШВСЦИЇ, вервув ;~O Jl.atlїi. 

Од .. ак завів ся. ·Сиtt О,,1.НОГО ~ii страчеllИХ 
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І"устав Ерихзон Ваза, який перебував як 
швецкии заклаJltlИI( в Данії, утік з ВЯЗНИ.uі. 

прибув до Швециї і візвав нарід до ПОВСТ8-. -
ня! Людність ШвеЦI"Ї переИUJла дуже скоро 

IІа сторону 1
4

устава Вааи. Густав Ilідпомаганиn 

грішми Ганзи, яка стало nОРО,8увала 3 .даНЇЄIО, 
обляг Штокгольм, де стояла AatlbCKa залога, 

і здобув €I'O по дволїтвій облозї, а COnM 

Швециї признав 1
4

устава королем. 
Панованє ХрисТИЯttа 11. було зненавид

·жеttе ріВttОЖ і·в ДаІІії. l.J.aHbcKi пани, кориета
ючи з tlеповоджеllЬ Християна в Швециї. 

110кликали на даttЬСКИИ престіл СТр~tЯ Христи .. 
яна 11. ~нязя голы�тJ{ньско-шлєзвицкогоo Фри
дерика І. 1523.-1533. Фридерик І. узнав не

завис~мість Швециї і ІІадав свободу віроіспо

'віданя в ДавГі, а єго IfаслїДНИI( Християн ІІІ. 

1534.-1559. перевів на сонмі 1536. р. ухвалу, 

що пануючої релїГіЄIО в ДаН·IЇ Є лише наука 

Лlотра. 
Рівtlочасно старав ся Густав Ваза впро

вадити I1ротестантизм в -Швециї, але що тут 

людність була дуже ПРИХИЛI)ноtо каТОJlицкій 

церкві, поступав Густав дуже обеР~ЖtIО. 

Підчас r10встаня одержала Швеция грошеву 

поміч BjA СОlоза міст Гавзи, через що попала 

в ЦЇЛКО~}tТУ еКОНОМЇ'IІIУ зависимість від ГаIi31f. 

Ulоби увіЛI)tiити ся від сеї зависимости мус1·в 
Густав Ваза віддати пожичеtlі гроші, а міг 
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Їх здобути лише конфіскатою величезних 

церковних ді6р у Швециї. Густав сприяв тому 
Шl1реНfО науки Лютра, яку впроваджував сам 

поволеньки. а для задержаня позору като

лицизму, задержав уряди епіскопів, але огра

бив їх з церковних дібр. 3 продажі цеРКОВltих 
дібр, одержав Густав Ваза таку суму гроший, 
ЩО не лише освободив ся з під еКОlІомічної 

зависимости ГаtIЗИ, але побудував сильну 

ФЛЬОТУ, зорганїзував армію і полишив велику 

готівку в державній касї. В сей спосіб дав 

Густав Ваза початок могучости Швециї, яка 
3 сего часу стає l1еРВОРЯДНОIО державою 

в північно східній Европі. 

Рівночасно переходить на протестантизм 

Іtїмецки~ орден. Великий маГістер нїмецкого 

(ІІРУСКОГО) ордену Альбрехт скинув 1525. р. 

монаші ризи, приняв протестаttтизм і оголо

сив себе сьвітским дїдичним князем пі,а. 

зверхностиtо Польщі. 



§. 6. 

ТридеtіТСКИЙ собор 
eaYЇriB . 

• 
І орден 

Здобутки протестантизму. ЗастрашаlО
чий зріст протестаІІтів змусив папу, лїпшу 

чаСТИIlУ духовеньства і горичих та Щltрих 

СТОРОНВИI(ів католицизму, призадумати СЯ над 

спраВОIО і глядїти способу, вже не ЗНИUlеня 

протестаtlТИ3МУ, але повздержаня єго в даль

ОІім походї. Uїлковито відпали від катоnицкої 

uеркви АНІ'ЛЇЯ, J!аttїЯ, Швеция, Норвегія, 

північна Нїмеччина і Швайцария, а в полудне

Bin НїмеЧЧИtlї, Австриї, ФраtIЦИЇ, Угорщltltі 

і Польщі UJИРИ8 СЯ I1ротестаtfТИ3М 3 З8стра
шаЮЧОIО СКОРОСТИІО, а ІІавіть в двох чисто 

каТОЛИIlКИХ краях 8 Італії і в Іспанїї почали 

являти ся чимраз частїише случаї переходу 

на npOTeCTaHl изм. ГОЛОВНОІО причиною ІUИ

реня ся реформациї була жажда загарбаня 

великих церковних д.ібр, а ще більше невд<.'

воnенє 3 лихих цеРКО8НИХ відносин. Направи 

лихих віДltосиtt підняли ся папи. Вже папа 

Лев х. пізнав, що напади на церкву можна 

найліпше побороти примірним житєм духо

веньства, тому взивав духовеньства до про

стого побожного житя, та до строгого ВИ-
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попновавя своїх обовя~ків. І-іа жаJIІ) ваСJlIД" 

ІІИКИ папи. Льва х. місто заttимати ся цер

КОВНИМИ справа~\и, старали ся прогttати 

IспаІіців і Франuузів 3 Італії, вмішували с.:я 

8 тяжкі полі1ичні борби, а церковні справи 

полишали ІІа боцї. Доперва почавши від narll1 
Павла ІІІ. щО СКЛИI(ав тридентский собор 

1545. р. ПОчиttають папи звертати 11илыіy 

увагу Іlа церковні діла. Цілий ряд знаменитих 

Ilап як Павло ІУ. Пій ІУ. Пій У. Сикий у. 

праЦІовали tlад піДІіесеІіЄМ церкви, ограttичали 

впливи ріжних реформаторів, а рівночасttО 

стараJ1И ся вести міСИОtlаРСI(і місиї [lоза 

EflponofO. 
Собор в Тридентї 1545.-1563. До під

несеня 'поваги uepl(BII причинив ся· AY)l(e ба

гато тридент~кий собор. що . 3 двома перер

вами ради В від 1545.-1 563. р. 3 початку 

думали члени собору ПРИЄДlіати протестантів 

назад до каТОЛИЦI(ОЇ церкви, але [l0 угодах 

в ПасаВІ і Авгзбургу 1555. р. покинули С·І 
мрії, а стаrаЛ~1 ся запобічи дальшому ширеВIО 

рсформациї, перевести реформу цеРКОВIfИХ 

віДtlОСИН і ясно та точно озltачити правди 

віри. (На соборі принято число сьв. ТаЙIІ 7, 
при3t:tаtIО, що до Сllасеня потР.ібttа Ilе ЛИUІС 

віра але і добрі дїла, IJризнано жерслом rJip~1 

Ilе ЛИlllе СЬВ. ПИСiJМО, але ї' традициї цеРКОВІІі 
і nHCbMa СЬВ. отців церкви, щож дО СЬВ. При-
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частия під двома видами pillleHO ПОЛИШИТИ 

деЦИ:іИIО' l1апі. t-ra соборі JJРИ311ано пані на
іlалы�иии IlpOBiA lІад церКВОIО і затвеРДЖСIІО 

, цеРI(ОВlіИИ устрій). 

Завдяки ухвалам TP~I;tCIITCKOГO собору 

стаЛJ1 яеllИМt1 веї правди віри, зістали ВИКЛІО
(Іеві веякі вепорозумівя, уеУllСIІО всякі цер

КОВllі Ilадужитя, ЧІІМ niAllcceltO JLуже 3ttачіlіЄ 

католицкої церкви. Ухвали собору о IIOl1paBi 

обичаїв увійшли в житє, 'духовеньство rlе~е
НЯЛО ся IIODOIO енергіЄIО і стало 3 подвіИltОIО 

силою праЦlо'вати вад. добром цepKB~I. Пере
КОllали ся всї. ЩО оружиєм і декретами IІе 

"дїє ся нїчого проти реформациї, піЗllали 

всї 110требу борби СЛОВОМ, ТОМУ цїле духо

веньства кинуло ся до 11роповідиЙ. 

Орден Єзуїтів. Найбільше зас~уг ІІа 

ІІОЛИ IІРОlІовїд.иlі (10l<лав tlО"ИИ apAell Єзуїrів. 

Основатель opAellY Єзуїтів сЬ'в. "Ігнатии Jlbo
йоли 1491. -1556. був родом 3 Icr13HЇЇ. Palle

ІІИЙ в борбі підчас слабости розчитував .СЯ 

в сьв. письмі, і rlостаliОВИВ по повороті до 

;іДОРОВЛЯ посьвятити ся навчаlltО lІевіРIIИХ. 

IТо виздоровіlllО удав ся 8 подорож до Па
ЛЄСТИІІИ відтак записав ся на УНІверситет 

n Салямавцї і в' Парижи. В Парижи запізttав 

ся 3 кількома молодими ЛЮДьМИ, і ЗЛОЖИ8 

;і ними спільний обіт, посьвятити ціле cno~ 

житє на службу вапі. В тій 11ЇЛИ ОСllу"ап 
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IГllаoll'ИЙ 1534. р. товариство Ісусового Серця. 

8СТУllаlочі ДО товариства складали побіч зви

ча~IiИХ монаших зобовязаltЬ єще ІІОВИЙ обіт, 

беЗВЗГЛЯДIІИЙ ПЬСЛУХ папі. Папа Гlавло ІІІ. 

затвердив статут 1t080ГО топариства 1540. р. 

с ЬВ. І НІатий був Зllамев ити,\\ оргаtlїзатором, 

надав ІІОВОМУ ордеtlUВИ устав. 11ісля якого 

всї члеllИ товариства були беЗУСJlіВllО Ilідчи

Ilellї генералови товариства, SIКIIИ перебував 

в Римі. " 
Єзуїти старали СЯ красfiоріЧИВОСТИIО 

•• u -

І ПРОПОВІДЯМИ, впливати ІІа ЛІОДИИ І IJРИТSlга-

ти· їх до l<аТОJ1ИЦКОЇ церкви. Їх завдаЧИIО 
8 Европі була борба 3 протестантами, по за 

[:8POIIQIO ІІавертанє погаlf ІІа Христову віру. 

ПОllРl1 ее ПРИЧИНJ1ЛИ ,СЯ Єзуїти СВОІМИ UJKn .. 

лами до 11іДlfеееtfЯ nросьвіти. 

Ордеli Єзуїтів розвивав ся дуже СІ\ОРО, 

і вже за житsi сьв. IГllатиSJ числив ОРД,еll 1 З 
провінuий і до 1 ООО члеttів. 

Заходом тридентского собору, пап і 

числеНllИХ орденів. ГОЛОВtfО Єзуїтів, ул.ало ся 

.недо,ПУСТИТИ до розширеня npOTeCT(ltfT~13MY 

8 Iспаltїї і в Італії, а позиекано назад для 

каТОЛИЦI(ОЇ церкви ФРЗІІЦИІО. ПОЛУДІІеву Нї-, 

меЧЧИIfУ, АВСТРИfО і ПОЛЬUІУ.· 
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~. 7. 

Часи Филипа 11. іспаtіЬСКОГО 
короля. 1556.-1598. 

Вдача Филипа. Филип 11. сиt! і tlаслїд

ІІИК Кароля V. був чоловіком пильним, пра

I1ЬОВИТИМ, поБОЖttИМ, дуже охочо займав ся 

справаА1И держави, але рівночасно був гор

ДИМ,зимним, замкнеltИ.\1 в собі, часами навіТІ) 

)І(ОРСТОКИМ. Ревний катuлик, все говорив, ЩО 

волївби володїти над ПУСТИllеIО, як вад 

f1РОСТОРИМ j богатим краєм єретиків. В своїх 

краях f10ст-упав супроти npOTeCTallTiB дуже 

ЖОРСТОІ(О, установив суд зваltий СЬВЯТОІО 
• • U U 

IНКВIЗИЦИЄfО с. є. духовнии суд, КОТРИI1 мав 

строго карати всїх відступників від католиц

кої церкви. -Віин Филип 11. lІе любив, OAttal( 

обставиttи так склали СЯ, ULO мусїв їх вести. 

Війна 3 Франциєю. Зараз 3 початком 

свого володїttЯ вів Филип 11. війну 3 ФраttЦИЄIО, 

-а iMelHIO 3 ГеtlрИКОМ 11. з котри"м получив CSI 

Ilапа Павло ІУ. щоб прогнати Іспанцїв :3 Іта
лїї. Іспаіlьскі віЙСI<а під проводом Альби 

змусили папу віJІСТУПИТИ від соtоза, а оожд 

Филипа граф EГMOIIT побив двічи Фраllцузів, 
. . " 

110ЧІМ заключили СПОРЯЧІ СТОРОНИ мир, SIКИИ 

утвердив перевагу Iспаllїї над ФранциєtО, 110· 
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мимо сего, що СОЮ311ичка IСl1аIJЇЇ· А.IГЛЇ~ 

утратила в сїй війнї кріпость Калє. 

ВіЯна з Турками. 3а часів пановаtlЯ 

Филипа дійшла мо.'учість турецкої держави 

до наивисшого степеня. Підчас коли ІІїмецко

австриискі Габсбурги вели 3 ТУРI(ами війttи 

ІІа суші, Филип постаllОВИВ ЗtlИЩИТИ силу 

Турків на мори. В COI03Ї 3 n311010 Пієм V. 
і ВенеЦИЄЮ--БистаВИ'8 ФИЛИI1 11. велику фльоту 
на чолї якої CTallYB єго брат ДОВ Хуан д' 

Австрия (Don Juan d' Austria) і розбив цілко

вито турецку ФJlЬОТУ під ЛєпаllТО 1571. чим 
зломав раз 118 всегда могучість Туреччини 

ІІа мори. 

Филип З8"имає ПортугаЛЇIО. В 1580. р. 
перейшла під пановаlІЄ Іспанії rlортугалїя. 

На піреttеискім півострові було з почаТI(ОМ 

нових віків дві держави Іспанїя і ПОРТУI·алїя. 

Послїдttа діИш.nа д.о lІайбільшої могучости 

З8 паllованя Маtlуїла ВеJlИКОГО 1495.-1521. 
ВІІУК МаВУЇJіа Себастиян згинув без слїду 

в борбі з Арабами в Марокко, а коли єго 

стрий ГеItРИI( помер по коротким панованю, 

заняв Филип 11. ПортугаЛЇIО 1580. на сїй під

ставі, щu був сином дочки Маllуїла Великого. 
Від сего часу оставала Португалія під паllО" 

ванєм Іспанії до року 1640. Хотяи Филип 11. 
старав ся правити ПортугаJJЇЄIО лрипомочи 

самих Португалцїв і поступав дуже оглядtlО, 
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Портуr.dЛUЇ ненавидячи Іспанцїв і зривали СЯ 

- часто до повстань. Iспаttl1Ї дбали дуже MaJ10 

про португальскі кольонії, 3 чого скористали 

ГОЛЯІІДЦЇ, які заняли ма~же всі португальскі 

кольuнїї в Азиі і утворили· одну 3 Ha~MOГY" 

чіЙш.их морских держав. 

Повстанє в Нїдерляндах. Вільгельм 

князь ораньскиl1. Не так щасливим був Фи

лип в 8i~11IЇ 3 Нїдерляндами і АtIГЛЇєю. Нїдер

лянди ІІалежали в 15. СТОЛЇТІО ДО КНЯЗІвства 

Бургундиї, яке 11iAIIЇC до найбільшої могучости 

князь Кароль Сьмілиn. Через подружиє Мак
с~мілїЯllа І. 3 дочкою Кароля Сьмілого- Ма .. 
риєю переnшли Нїдерлянди під пановаtlЄ 

Габсбургів. Коли-ж Габсбургн поділили СЯ на 
дві лїltїі старшу іспаньску і молодшу аtJстри~

ску. перейшли НїдеРЛЯlil1Jt під 11аllооаl[Є Іспа

Ilі"і. НїдеРЛЯН.-1.И складали ся З країв; IIИНЇШltОЇ 
Бельгії, ГОЛЯtIДИЇ, Л IOKceM6ypry і Француских 
посїлостий ФЛЯtlДРИЇ і Артуа; були поділені 

на 17 провінций. Кароль v. п.еребував дуже 

часто в Нїдерляндах і опікував ся щиро сим 

краєм. Він "виріс в Нїдерляндах і уважав ся 
Нїдерляндцем. ФИЛИR 11. вихова~ ся в Іспанії, 
і признавав cSJ до Іспанців. Сам до Нїдер

ляндів не виїздив, управу Нїдерляндїв BЇд.ll.a8 

CBOЇ~ сестрі МаРІ·ареті кнstгинї Парми, а як 

дорадника додав єї кардинала ГранвеЛIО. 

YrlpaBY КРЗJО 110Rірин іспаНI>СКИМ урядникам, 
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а в містах удержував іспань(кі залоги. Шоби 

спинити ширенє fJротестаllТИЗМУ в НїдеРЛЯIІ-

дах, завів Филип СЬ8ЯТУ іllквіЗИЦИIО і поста

новив побільшити число епіскопів в кра.о. 

3аряджеtlЯ Филипа 11. 8~tКJlикали веJlикі невдо
волеllЯ 8 НїдеРЛЯltдах. 300 найзнатнї~ших 

нї.в.еРЛЯНJ\СКИХ . "'ужів удало ся в депутациі 
до Маргарети з" просьбою, щоб perellTKa 
вставила ся у короля і довела до відкликаня 

КОРОЛЇВСКИХ розпоряджень. MaprapeTa настра
шила ся. депутаЦ'1Ї і 3 початку не знала що 

робити. Тогди OAell з дopaДH~KiB Марrарети 

мав сказати "Нема чого бояти СЯ сих жебра
ків· (гезін)~ 3 сего часу всі liевдоволені Ні

дерляндцї стали звати себе Гезами, а коли 

побачили, иl0 всякі просьби OCTalOTb без 

успіху, підняли п.uпстанє і стали "ИЩИТИ 

uеркви та монастирі. Шоб успокоїти Нїдер

лянди, вислав Филип 11. 3 війском князя 

Фердинаtl.Д~ Альбу. Найбільшого зна\lіttя 

зазнавали в СІІА\ часі 8. НїдеРЛЯllдах Вільгельм 

ораflЬСКИЙ КНЯЗh, граф ErMolIT і адмірал ГОРН .. 
На відомість про похід Альби до НїдеРЛЯIІ

дів утїІС ВіЛI)ГСJII,М 3 краlО, ErMoHT і r ОР'І 
позістали, аnс МУСЇЛИ за се вjдпокутуваТI-І. 

Як ЛИIIJе Альба п;)ибуп до Нїдерляндів, Мар· 

гарета виїхала 3 краю. Альба покликав псїх 

підозрілих о участь в забуре!lЯХ l1еред CY~1 

і засудив tla смерть до 2000 люда ",їж НИМИ 
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Егмонта і Горна.. Богато протестантів ДО 
100.000 ратую'~и ся перед іltквіЗИЦИЄIО, опус

тило рідниtі край. На' разї здавало ся, що 

n краю настане супокій, колиж Альба став 

Іtаклада·.·и ІІа нарід великі 1І0датки, та огра

ІІИЧИВ ТОРГОDЛЮ НїдерлЯttдів з АНГЛЇЄІО, ви

бухло В піВllічних прові~іциях повсТаІІЄ. Віль
гельм ОраtlЬСКИЙ зібрав довкола себе чи

слеttнИХ утїкачів, звербував В НЇмеЧЧИllt віиско, 

Ilападав на НїдеРJlЯIlд.и і tt3Восив Іспанцям 

великі шкоди, а ІІавіть здобув денеякі при

бережні міста. 

Филип 11. побачив, що )І(ОрСТОКIiМ посту
пованєм АЛI)t)и ІІС УСПОКОЇТЬ краlО, віДКЛИI(ав 

кtіЯЗЯ, а ІІа ЄГО місце вислав Дон XyaJ:ta д' 

АВСТРИ'ІО, а сей CTapdB ся лагіДНОСТИIО і ТО .. 
JJєраtlЦИЄIО r10зискати любов народа. ПО ЄГО 

смерти став намісником НїдерлЯtlдів Алексаll

дер Фарttесе син Марrарети з Парми. Єму 

удало ся відзискати для Іспавїї полудневі 

провінuиї, замешкані . католиками (НИНЇШttа 

Бельгія). ПіВllічні провінuиї утворили 1579. р. 

Утрехтску уttію, і узнали релігійltУ свободу 

3 застере.женєм виключtlО ка'львіньскої науки 

для Голяндиї ·Ї 3еляидиї. однак узнавали на 

даЛl)ше Филипа 11. І(оролем! Доперва 1581. 
виповіли НїдеРlІЯНДЦЇ послух Филипови і о

голосили ГОЛ'ЯНДИІО републикою, а намісни

ком вибрано Вільгельма Ораньского. По за-
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мnрдоваНІО ~ільгельма обняв управу єго СИН 
МаВРИI(ИИ. Нова република ве ЛИluе задер
)І(ала свою tlезависи~,\ість, яку IІризвано єї 

остаточtlО 1648. р. але загарбала велику 

часть португальских I(ОЛЬОIIЇй і стала ОДtіОЮ 

3 наймогучіиший морских дер>кав. Рівночасно 

ПРОС,Jlавили ся НїдеРЛЯIІДИ великим числом 

учених і знаменитих малярів. Якраз 'жили 
тогди Павло Рубенс, Ван Дик, Рембрандт. 

Мария Стюарт, єї увязненє і смерть. 

В борбі Нїдерляндцїв з IСllаН."ЄIО пома~яла 
першим аlll'лїйска І(оролева Єлисавета, РіВІІО

часно 3 Єлисаветою, панувала в ШІ(ОЦИЇ ко

ролева Мария СТlоарт. Родина Стюартів на
лежить в загалї ДО ваинещасливійших пану

IОЧИХ родив. (Більша частина королів з сего 

роду умерла ttеПРИРОДНОIО смеРТИIО). Оден 
з сеі РОДИІІИ Яків v. король Шкоциі оженив 
СЯ 3 дочкою Генрика VIII. 3 сего подружия 

уродила ся ДОЧI(а Мария, що в хвили смерти 

Якова v. мала всего 8 день. Мария. виховаttа 
ІІа фраНЦУСI(ім дворі, позискалз серця всіх 
С80ЄІО красою і доБРОТОtО. Вийшла замуж 
за Францішка 11. француского короля, однак 
повдові~а дуже скоро, опустила Францию 

ої повеРllула до Шкоциї. В ріднім краю З3С-

-тала лихі відносини, Іван НОКС (Кнох) учеttИК 
Кальвіна заluіпив тут кальвінізм. Молода КО .. 

ролева, вихована 8 католицкім дусі, пр~зви .. 
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чаєна до блеску і забав на франuуским 

дворі, не ПОД,обала ся своїм піllдаt~ИМ. 

В краю повстали розрухи, lІищеt'О і грабо

вано цеРКВI' і МОtlастирі. Мария своїм посту

пованєм і добротою, позискала дуже скоро 

серця l1ідданих, а коли віддала руку крівному 

Генрикови ДаРIІЛЄЄВИ, приєднала єще більше 

Шкотів для себе. Однак Мария переконала 

ся. що ДаРltЛЄЙ- є негідним єї любови. Пя

ниця, зарозумілий. домагав ся від Мариі по

дїлу королївскої влади, а I(ОЛI1 МаРИSI lіе 

згодила ся на се, убив Генрик зі своїми при

ХИЛЬttиками дорадника королевої Річія. Не

вдовзї по убіистві виїхав Генрик на село, де 

серед Itочі вилетїв разом з з~мком В воздух. 

В ШІ<ОЦИЇ підозрівано о сей злочин дорадни

ка королевої БотвеJJЯ. КОI1ИЖ. Мария віддала 
Ботвелеви .свою руку, п·осуджено королеву 

о співучасть в убійстві Геttрика. В Шкоциї 

вибухло повстаtlЄ. Мария дістала c~ до 8ЯЗ

ницї, але завдяки своїм приятелям удало ся 

єї втечи. Оllа удала ~Я дО Єлисавети, n ті" 
гадцї, ШО у своєї кріВІІОЇ зна~п.с поміч. (Ма

рия виступала переДТИJ\\ з претеНСl1ЯМИ до 

англїйскої корони. KOJlI1-Ж Єлисавета засіла 

ІІа аttГЛЇЙСl<ім престолї, жадала МаРJ4Я, ПРИ3I1а

ІІЯ є"і прав до аllГЛЇЙСКОЇ КОРОІІИ 110 ·смерти 

Єлисавети). 
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Єлисавета, хоть глубоко образована, 

була ПУСТОІО і незвича~но мстивою. Памята

ючи добре, ЩО Мария. виступала з претен

,СИЯМИ до аtfГЛЇ~СI(ОЇ !<орони, місто дати єї 

поміч, увязнила. 3 сего часу перевела Мария 
19 літ в тяжкі~ неволи (1568.-1587.) Коли-ж .. \ 

1~87. р. утворили католики заговір на житє 

Єлисавети, обвинила королева Марию о спів

участь взаговорі,. поставила перед суп, 

якиt1 засудив Марию на смерть. 3асуд вико
нано 8. Лlоrого 1587. р. 

Вllна фitлипа 11. 3 Англією. Велика 
армада. Смерть Мариі СТlоарт'" була остаточ
ІІОЮ ПРИЧИНОІО ві~ни поміж Филипом а Ан

глїЄfО. ВіДНОСИIfИ Іспанії до Англїї вже від 

довшого часу були дуже напружені. (Єлиса

вета Giдмовила Филипови 11. своєї руки, під-
• •• u 

помагала 3 початку грошем, а ВІдтак І ВІИСКО-

8010 помочию Нїдерляндцїв, фльота англїйска 

грабила iCnaJtbCKi КОЛЬQнії). Смерть Мариї 

розбудила спївчутє в uїлій Европі, а Филип 11, 
що так lІенавидїв' Єлисавету, почав приго

товляти ся до виправи на Англію. Велика 
фльота зложена з' півтора сотки кораблів, 

так звана, непобідима армада, поплила -під 
проводом Медин~ Сидонїя на здобутє Англії 

1588. Але в проливї ~лє буря розбила ве
лику часть фльоти, а 3 останками Меди~а 

Сидонія не міг ставити опору англї~скіЯ 
SШ 
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фЛЬОТЇ. ТОМУ оплив довкола AflrJ1ЇIO і вернув 
до Іспаніі. Филип 11. приняв з великим супо
коєм відомість про розбитє .фльоти~ "Не 
проти вітрів, а проти ЛІОДИ~ Я вислав свою 

фльоту". 

ПОСJlїдиі літа ФИJlипа і .ЄJlис:авети. 

Розбитє Ifепобідимої армади мало великі 
наслідки в істориі. Давні могучі морскі дер

жави Іспанія і Портуrалїя підупадають ціл .. 
ковито, іх місце занимають від тепер Авгnїя 

і Голяндия. 

Остатні Jlїта Филипа булJ.f сумні. Умира
IОЧИ бачив Филип 11. упадок свого значіня 

і могучости. Умер зі словами • Так минає 

всяка велич". 

PiBI10-Ж Ilе зазнала щастя і Єлисавета. 

Грижа совісти з причини засуду Мариі Стю

арт не давала ~Ї супокою. Щоби хоть в части 

"облегчити свому сумліню, запи(.ала анrлї~. 
ски~ престіл синови Марні Яковови УІ. 

За часів Єлисавети дійшла Анrлїя до 

гарного розцьвіту. Францїшок Драке, якиn 

мав перши" привести бульбу з Америки АО 
Европи, заложив в АмеРИllі перші анrлїйскі 
кольонії, які в честь Єлисавети названо Вір
rінїєю. За Єлисавети розпочала АllГЛЇя велику 

торговлю зі сходом. .. 
3а· Єлисавети жив наnбільшиj;i драма

тичннА поет Вілїям Шекспір. Наnважнїйші 
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діла Шекспіра є драми: Гамлєт. Отельnьо, 
Король Лір, ЮлїJ;t Цезар, Макбет, Вене~иИ 
купець і инші. В Іспанії за часів Филипа 11. 
жив на~більши~ іспаньски~ поет Сервантес, . 
автор ДОН Кіхота. 

За наслїдників Филипа 11, Филипа ІІІ. і ІУ. 
підупадає Іспанїя чимраз більше. Филип ІІІ. 

мусів узнати независиміств Голяндиї 1640. р. 

а Портуrалїя висвободила ся з під панованя 
Іспанії. 

Фердинанд І. 1556.-1664. РівночClСНО 
з Филипом 11. засідали Ііа нїмецкім престолі 

Фердинанд І. Максимілїян 11. 1564.-1576. 
і Рудольф 11. 1576.-1612. Фердинанд старав 

•• ..U U • 

ся злучити ТIСНlише маиже окремо СТОЯЧІ 

австри~скі краї, тому вже 1527. р. почав тво

рити центральні інституциї .. з яких ttа~важніlf
ші були: Tal1Ha рада, що занимала ся загра. 
ничними справами, надворна рада, яка мала 

вести німецкі справи, надворна канцелярия. 

скарбова палата і ІІадворна вНіскова рада. 

Аlаксимілїян 11.1564.-~576. Борба. 3 Тур
ками. Перед емеР'ГИIО подїлив Фердинанд 

dвстриJtскі краї поміж синів. Найстаршому 

Максимілїянови, котриti ОДСР)І(3В цїсарске 

достоїньство, дав обі Австриї, Чехи і Угор

щину, Фердинандови дав ТИРОJlЬ і Передну 
АВСТРИІО (посілости Габсбургів в Альзациї 

j ЛьотаР~НГіі) зі столицею в Інсбруку; трети" 
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Кароль одержав СТИР/ИЮ, Країну. ·КаРИНТИIО 
j Істри 10 зі .стол ицеlО в r раиу. 

- Л1аксимілїян був чоловіком ученим, лю
бував ся в штуках і науках, передовсїм цїllИВ 

високу музику. Супроти протестантів був то

лєрантним, тому протестаНТlі3М ширив ся 

в Австриї. 

За панованя Максимілїяна підніс старий 

туреUI(ИИ султан Солеиман свою державу до 

ItаЙВИСШОI"О розuьвіту. Розпостер панованє 
Туреччини над МолдавіЄIО, Веltециянам видер 

МореіО і 601·ато островів на егеискім MOPt9, 
· ІІа Персиї здобув Георгію, в ·Лфрицї Тріполїс, 
а Туніс і Альжир узвали єго зверхність. Сво

єю рукою сягнув ПО ОСТРОВ Мальту,де пе-
u 

ренїс ся ордеll Иоанїтів, а коли IІе удало ся 

єму здобути Мальти, постановив Єlце раз 

попробувати щастя уВідни. 1566. р. виру

шив з веЛИКОJО армією до УГОРЩИtllі і обляг 

твердиtflО Сигст" TBepД~1HЇ боронив Никола 

3·рінї, який npI1CSlrIIYB, що скорше J ЗГИltС, як 

віддасть за.\\ок Туркам. Кілька приступів від

била хрробра. залога. На лар,\\о жертвував 

султан 3pilliiOMY Хорвацию за ВИ.аачу замку, 

_ Ila~1.apMO r·розив, убитєм (ГО сина, шо знахо

Jtl18 (Я R ТУРСIІкім 110ЛОНЇ. В кіlНІИ згр.~)кеНJiіі 
• U • • 

IІеrlО80джеtlЯМИ заХОРIП старии султаll І' ПІД-

час облоги· помер, ПРОКЛl1наlОЧИ КО)l(ДОГО 

султаttа, котрий хотївби здобути Відень. Є."о 
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син Ce'n\M затаїв смерть батька і вів· облогу 
Д3!1ьше. В кіtlЦИ оБОРОtіЦЯМ замку lІе стало 
ПОЖИВИ, ОIIИ постаllовиJ1И хоробро умерти~ 

3 окликом Ісус, встала залога під проводом 

3рї"IiАого і ударила на Турків, де серед борои 
ПОЛЯГЛИ до одвого. 3 веЛИI<ОIР раДОСТИIО 

впали Турки до замку, але в хвили, коли за

МОК був ПОВНИЙ Турків, lІаСТУПИ8 стр"ашний 
вибух пороху, замок вил~тїв в 80ЗДУХ, покри

ваlОЧИ своїми руїнами 3000 "Гурків. 3ріtlї іду

чи ДО послїДtlОЇ борби, полишив в замку 

віРIІОГО жовнїра, котрий в Х8ИЛИ ЯК замок 

заПОВtlИВ ся ТУРІсами, підпалив склади пороху 
і висадив замок в воздух. Знеохочений Селїм 

заключив 3 Максимілїяном 11. мир на ІІідставі 

давних дqговорів -і завернув в Туреччиtlу. 

§ 8. 

Істория східної Европи 
в ХVІ. Bil~Ї. 

Початки рltВ8лїзациі Московщини 
3 Л ИТВОЮ О рускі. землі. Від часів подружия 

Ягайла 3 Ядвигою і сцолученя' УНЇЄІО ЛИТRИ 
і 110льu~і, виступаlОТЬ в обидвох СОf<JJНИХ 

державах два зовсїм собі rtpотивні стремлїня 
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Підчас коли Поляки старали ся., 3t1ИШИТИ З08-
•• • U • •• 

СІ\\ саМОСТIИllІСТЬ велико-литов(кого КНЯ~lвства. 

- а литовскі краї ПРИЛУЧИТИ ВПРОСТ до Польщі 

як коронні провіtlЦИЇ, то Литовці і РУСИІІИ 
(треміли до зірваllЯ. УІІії. Казимир Яга~лович 

з початку стояв по СТОРОВЇ ЛИТВИ, З часом 

під впливом польских панів, пер~хилив ся 

в сторону Польщі і Ilе позволяв поставити 

в Литві осібного великого князя, а управу 

ЛИТВИ віддав литовским панам. 

В тім часї повстає ІІа Литві нони" рух, 
якиJt виявив ся в перше в Київщині. Литовскt 

пани опираlОЧИ ся ·на католицкіU Польщі, 

нехтували права Русинів і православну церкву. 

В Київі за часів КаЗИМJіра був осібни~ князь, 

свояк короля Семен Олелькович. По смерти 
Семена, Казимир не хотїв обсадити князївства 

і надати єго синови Семена, Миха~лови Олель

ковичови, але вислав там свого Ilамісника 

Литвина Мартина Гаштовта. Се дало причину 
до змови. Рускі князї хотїли посадити на 

велико-кtlяжім престолі Миха"ла Олельковича 
і увіt1Ш1JИ в близші зносини 3 Москвою. ОДllак 

змову викрито 1481. р. і Михаt1ла Олелько .. 
вича покарано смеРТИIО. КИtfеltе раз зерно не 
пропало. Московскі КtiЯЗЇ побачили, що много 

малеllЬКИХ князів, які були головно в погра

ничні~ ЧернигіВЩИIІЇ, бачучи погорду литов .. 
ців до православної віри, радо-б пере~шли 
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на c.rOPOHY Москви, стаЛJf намовляти князів 
ДО переходу до Москви. В J1їтах 1470.-1490. 
богато чернигівских князів перейшлq зі своїми 

областями до Москви. 3 причини переходу 

чернигівских князів до Москви, приUшло до 

віnни помежи Литвою і МОСКВОІО. На~тязші 

часи для Литви настали за наСЛЇДНJtка Кази

мира Олександра. 

Іван І. Оnьбрахт 1492.-1501. По смерти 
Казимира зірвали Литовці і русини унїю З Поль

щею. В Польші вибрано королем Івана ОЛЬ

брахта, в Литві великим ,княз-ем ао брата 

Олександра. 3 часів панованя Івана Ольбрахта 

в Польщі замітні є дві події. 1. П~отрківскі 
. . . . 

статути 1496. р. на підставі яких; а) лише 

ШЛЯХ1'а могла занимати ВИСluі уряп.и, б) мі

щанам заборонено набувати земскі добра. 

Друга подія, се похід . Івана ОльбраХТ8. на 

Волощину. Іван Ольбрахт хотїв здобути на 
Туреччинї Білгород і Кілію. Похід не удав ся, 

до сего підчас повороту скрізь буковиньскі 

ліси, напав 118 повертаючого короля, молдав
скиП воєвода і розбив цілковито. 

Олександер (як в. лит. князь 1492.-1506. 
як польскиП король 1501.-1506.) Рівночасно 

3 Іваном Ольбрахтом володів ІІа Литві Оле
ксандер. Часи єго паlfованя Записали ся дуже 

сумно в істориі Украіни. Черниrівскі князї 

дальше переходять до Москви, 3 чого при· 
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ходить ДО нових непорозумінь поміж ЛитВОЮ 

а MOCKBOIO. Щоб увільнити ся від свого во

рога московского князя Івана ІІІ. ожеllИВ ся 

Олександер з єго ДОЧКОfО Оленою, але і ее 
ПОДРУ)f(ИЄ не принесл(} мира, противно дало 

ПРИЧИtlу до даЛЬUJИХ непорозумінь. Іван ІІІ. 
під позором, що єго дочку навертають на 

католиuизм, шукав нової зачіпки з Олексан-
- Дром, а в кіtlUИ получив ся з молдавским 

воєводою СтефаttОМ і з перекопским (КРИМ

СКИМ) ханом МеНfлї.гераям, уні}ішов 3 вlйском 
В Чернигівщин-у і взяв цїлу землю 8 своєї 

посїдаtlЄ, Чернигїв, Стародуб, Новгород-Сі

верский пере~шли пія панованє Москви. Рів
ночаСIІО іtищИв Менrлї·гера~ YI<paїttbCKЇ земЛї. 
1482. пішов походом на Київщину, заняв Киів, 
знищив околицю, а в -слїдуючих лїтах напав 

Ііа ПОJ~ЇЛЄ і ЗНИЩИВ - в застрашаючий спосіб. 

По Українї і Подїлю 3ttИЩИЛИ Татари Волинt». 

Uїле Поднїпровє зістало знищене татарскою 

ОРДОІО і переміІІсне майже в пустинЮ'. Допер

ва 1506. р. rJобіда Миха~ла Глиньского над 

Татарами l1ід Клецком, положила конець страш-

ному пустошеJllО у.країньских земель . 

. З BHyrpiluHOЇ' істориї полы�іi за часів 

Ол~ксаtfдра є за,\\і ,'HOIO nолїтична реформа 

під Ha38010 Nihil Novi 1505, на підставі якої 

король і его ~fаСJ1I,аtiИКИ не могли нїчо 1I0Boro 
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установити без наради з сенатом і СОЙ~ОМ. 
Олександер умер нагло '1506. р . 

.>І(иrмонт І. СтариН 1506.-1548. По

встане Михаilла Глиньского. 3 часів пано
ваня Жигмонта І. найважнї~шою подїЄIО для 

нас є повстанє Михайла Глиньского. Рід Глинь

ских, походженя татарского, осів за часів Ви

товта на Руси і зрущив ся. Родина Глиньских 

не визначала ся нічим, слаВtlОIО зробив єї 

доперва Михаtlло ГЛИtIЬСКИ~, чоловік сьмілий, 

здібни~ і обраЗ0вани~. В молодім віцї виїхав 

за граJtицю, був в Італії, IспаІІОII, Голяндиї, 

жив на' п.ворі цїсаря' Максимілїяна І. По по
вороті до вітчини здобув собі великий вплиВ-

118 велико-литовского князя Олександра. 0-
лекса,ндер полюбив ГЛJ1НЬСКОГО,.· зробив ЄГО 

своім" дорадника.", а єго братів і СRояків на

дїляв почестями ідобрами. 

Ол"ександеr умер нагло і деtlеякі стали 

підозрівати, що Михайло ГJlиtfЬСКИЙ отруїв 

ОлексаН)lра, щоби 'міг стати великим Кlfязем. 

На~більший ворог Михайла Глиньского, Іван 

3абжезїньскии, став отверто голосити, l1tO 

Глиньски~ убив Олександра. Глиltьскии за

пізвзв 3абжезїньского на суд КОРОJlЯ, Жиг
монта, а коли тут не знайшов Сrlраведливости, 

убив 3абжезїньского, а сам візвав руску шлях

ту до повстаня проти Польщі. 3даєсь ІІОСИП 

ся Глиньский з гаДКОІО IІрИ ПОМОЧИ Москви 
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і Татар, утворити 3 україньских земель кня

зївство під 3RерхнCJСТИЮ Москви. Однак руска 

шляхта не зрозуміла ваги повстаня, поперла 

Глиtiьского дуже слабо, хан помочи не.дав, 

московски~ князь вислав BrlpaBAЇ Bi~CKO, але 
завернув єго скоро назад і повстанє Ііе удало 

ся. Глиньскии мусїв утїкати в Москву .. Пов .. 
станє Глиньского ПОТ,ягнуло за собоtо цїли~ 

РЯД війн з Мо<.:квою, В яких Польща утрати

ла, помимо великої побіди князя Острозького 

під Оршою Смоленьск. 

А за часів паtіованя Жигмонта Старого 

довершило ся кілька замітних подїt1 в Поль-

·щі, ЯК: а) Секуляризация Прус 1525. 
Великий MaricTep Х1'естоносцїв Альбрехт 
Бранденбурский з роду Гогенцолєрнів, скинув 
монаші ризи, приtlЯВ протестантизм, оголосив 

ся сьвіцким князем під зверхностию Польщі, 

і зложив на краківскім ринку голд поль~кому 

королеви. б) В роцї 1529. вим ера є р о

Д и н а П я сті Б В Мазовії; і з сего часу ма

зовецку землю прилучено 8ПрОСТ до корони. 

8) Жиrмонт старав ся завести лад в державі 

і стремів до переведеtfЯ реформ в Польщі. 

Головно старвв ся зреформувати BH;JcKO 

і скарб. Однак через опір шляхти ве удало 

ся королеви перевести сего· діла. Лише на 

Литві зумів Жигмонт зібрати закони. Їх \спи .. 
• u • u • • ,. •• 

сано в РУСКІИ, ПОЛЬСКІИ І лаТИНЬСКIИ МОВІ ПІД 
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заголовком Литовски" Статут 1529. г) 3акрі
пощенє селян в Польші. Якраз тодУ шляхта 

в Чехах і в УГОРЩИlfі закріпостила селян. 3а 
Їх ,приміром пішла Польща. На CO~Mi в То
руни 1521. р. ухвалено, ловити всіх селян, 

що утікали на східні границі і змушувати іх 

(на разі) до· одного безплатного дня роботи 
на паньскім лані. ее був початок до uїлко .. 
витого закріпощеня сеЛЯ'I, які незадовго по

тім попали під судівництво і повну зависи .. 
мість шляхти. 3) Послідні літа панованя 

Жигмонта зазначили ся зіпсутєм і корупциєю 
двора. За одержанє якої lІебу.дь посади 
потреба 'було опла'fувати СЯ., Перед у тім 

вела жена короля Бона Сфорца княгина 

Бару і Медиоляну. 3 таких обстави." була не
вдоволена польска шляхта. Коли-ж 1537. ко
роль скликав lUЛЯХТУ ІІа Bi~HY проти мол .. 
давского воєводи, шлях,.а зібрала ся в числї 

понад 100.000 люда під Львовом, але замість 
іти Іlа ворога, утворила CO~M, і виступила 

рішучо проти надужить. Король мусїв при
няти денеякі услівя шляхти, яка не f1іUlла на 

Bi~HY, а розїхала ся домів. 

Жиrмонт 11. ABrycT. 1548.--1572. При
Jlученє Інфлянт. ПаllоваtlЄ Жигмонта Августа, 

(що був рівночасно польским королем і ве

ликим литовским князем) t: важним задля 

внутрішної істориї держави. 3 зовнїшних 
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поді~ є замітним прилученє Інфлянт 110 
ПО)Jьщі і Литви. На rJівніЧlіо-східних побе

режах Балти~ского моря, над заливами ФіIIЬ

ским і РИ. ским, лежать три країII~ Естонїя, 
Лївонїя і Курляндия, ЗВ31tі спіл'ьним імеІіем 

Інфлянтами. ПаltУЮЧИМ в Іttфлянтах був lІі

мецки~ Орден Мечевий. В часах реформациї 

Мечевй" О.,деll підупав, а що кра" мав бо
гато догідних пристаний, тому сусїдн; дер

жави як Данїя, Москва, Швеuия і Польща 
старали ся заволодїти краєм. Московскиn 

цар Іван ГрізtlИЙ 1533.-1584. наїхав IНфЛЯttТИ 
і заttяв Нарву і Дорпат. Рівночасно Шведи 

заняnи ECTOHЇIO, ДаllЦЇ чаСТJ1НУ Курляндиї 

і остров Езель. В такій rlрикрій хвили звер

нув ся великий інфлянтски~ маГістер ГотгарД 
Кетnєр до Польщі, піддав ся Польщі і Литві, за 
що з.апоручили обидві держави Інфлянтам 

aBTOHOMiIO, свободу авгзбурского віроіспо
віданя, а Готгард Кетлєр одержав КурляНдию. 

• яко ленно Польщі. ЦЇлl Інфлянти належали до 
Польщі і Литви лише з імеllИ, ;J.onepB8 поль
ский король Стефан Баторий здобув uілий 

край. 

Зріст просьвіти на Руси. Братства, За 
часів паtlОRаня Жиrмонта Августа припадає 

наЙкра.сшиЙ час розиьві І'У польского ПI1СЬ

меньства. РіВІIОЖ і В рускій лїтературі за3l1а

чили ся тогдї"UI ui часи ІІіднесенем нашого 



- 77-

пись.\\еньствз. Під- впливом реформациї, гума

нїзму і винахuду друку. підносить ся просьві

та на Руси. В краківскНі lJ.рукарни Шва"польта 

фfоля друкує ся перша книга кирилиuею. 

1491. р. Франц Скорина ДРУКУЄ в Празі 
'біблїю. Іваll Федорів засновує друкарню у 

Львові і видає в Острозї Острозьску бібJJЇЮ. 

Рівночасно заВЯЗУIОТЬ ся при церквах цер .. 
ковні братства, які удержують школи. Ha~

славнї~шим було львівске братство при цep~Bi 
Успенія. Пр. Дїви Мариї зваttе Ставропігією. 

З поміж инших братств замітні братства 
8 Вилнї, Київі, Острозї і ин. 

Побіда католицизму. Від часів рефор .. 
мациї ширили ся в Польщі ріжні секти. Лю .. 
теранїзм з~а~шов ту мало прихильників; за 
се богато з шляхти перейшло на КальвіНЇ:іМ, 
110встала секта Ариян, а у Велико.Польщі 

ширила ся наука Ческих Братчиків, останків 

J··уситів. На Руси ширили ся найбільше Каль

вінїзм і Ариянїзм, крім ріжних Itа~дивачнї"· 

ших ceK~. При католицкій церкві позістало 

дуже мало вірних. так що полы�уy годі було 

уважати каТОЛИUКОIО держаВОIО. .Жигмонт 

Август B~дaB tfa co~iMi 1562. р. толєраНItИЙ
ІНі й lІаl ellT, яким запоруч ив СБобо,ду віри, 

- .. " . ,.. . 
a~e ca~\, f10Зlстав ~IРНItМ каТОЛИЦКIИ цеРКВІ 

і ПО3ВОЛИ8 ІІа -спрt>ваДЖСlfЄ Єзуїтів до Польщі 
] 565. ~~авдяки npauї Єзуїтів· більша частина 
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протестантів повернула назад до католиuкоі 
церкви. Польща в короткім часї стала Зtjова 

католицкою державо-ю. 

Жигмонт -А-вгуст старав ся перевести ре
форми соиму, віиска, скарбу, СУДУ, але 3 єго 
працї не ви~шло нїчого. Шляхта посварила 

ся на сой-мі і розїхала не ухваливши жадних 
реформ. . 

Люблиньска унія 1569. Бажаня Поляків 
цїлковито прилучити Литву до своєї держави, 

сповнили ся доперва на соимі в Люблинї 

1569. р. Довгі часи Ilе могли Поляки довер

шит", сего дїла, 3 причини опору литовско-_ 

руских панів, як_ рівнож і 3 причиttи своіх 

королів. Ягайлони самі були противні тісній 

унії і старали ся вповні аадержати велико-, 

княжи" престіл. Польща була державою елєк

цииною, Литва наслїдственноЮ. Дїдичні пани 
Литви мог~и мати надію на легкий вибір 

польским королеl\,. ее добре розуміли Яга~

лони і. У власнім інтересі не попирали YHЇЇ~ 
Обставини змінили ся за панованя- Жигмонта 

11. Августа. Він дїти~ не мав і байдуже було 

єму, хто буде єго наслїднИком. Жигмонт 11. 
дав ся переконати польским панам, що тїсниИ 

союз Литви 3 Польщею може вийти лише на 

користь обидвом державам, постановив до

вести діло зачате перед віка.~И до кінця. Ли
товскі пани опирали ся унії, бо через унію 



- ІУ-

тратили своє ЗI.ачінє. Кілька CO~Mie скликаних 
для dаключеня УІІЇЇ Ilе довели до цїnи. О мало 

що не РО1бив ся також Лlоt)ЛИlfЬСКИЙ CO~M. 

ЛИТ08скі пани не хотїли НЇЧО чути про· УНЇІО 
і в ночи 3 28. ЛІОТОГО ..-на 1 марта виїхали 
пота~ки з Л·юблина. ТОГДИ Поляки постано
вили Перевести УIfїЮ без ЛИТ08СКИХ панів. Пе

редовсім постановили підтяти Литві крила, 
прилученєм руских країв до Польщі. В~перед 
намовили КОРО.,1Я riРИЛУЧИТ~1 до Польщі Во

линь і Підлясє. Король видав грамоту при

nучеtfЯ . cJ4x земель до Польщі і tlаказав сена

торам і послам сих земель засісти в 110льскім 

соимі. Коли-ж ТІитовскі і рускі сенатори не 
хотіли сего вчиtfИТИ, загрозив король відо
бранем ·урядів і nібр, чим змусив литовских 
і руских сенаторів з ВОЛИІІЯ і Підляся, зло

жити присягу вірности Польщі. В такий сам 

спосіб прилучив король до Польщі Враслав

щину і КИЇВЩИНУ, а панів сих країв змусив 
зложити присягу вірности польскі~ короні. 

Литовскі пани загрожені Москвою, полишені 

собі, позбавлені руских земель, приТхали до 
ЛюБЛИllа, де ,мусїли згодити с'я ІІа УНЇІО. 

На niAcTaRi Лlоблиньскої унії, Литва пе
рестала істновати як осібна держава. Велико

князівске достоїньство знесеllО цїлкови!о, 
COnM мав бути спільни~, Литва одержаяа лише 

с.воіх урядників, cBin скарб і своє віПско, однак 
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з застереженєм, що уряди на Литві можуть 

занимати також Поляки, 

3 прилученєм руских країв до Польщі 

прийшов на YKpaїIlY нови" лад і поль~ке 
право, яке цілковито змінило обставиви в краю. 

Князї і гіани утратили свої давні П'ривілєї 
і значіllЄ, стали зрівнані зовсім зі шляхтою. 

Руска шляхта і пани переходять дуже скоро 

на латиньски~ обряд, а за тим покидають 

.свіЙ наuиональни~ тавор, польонїзують ся 

і стають на~більшими ворогами всякою рус-
кого народного руху. Міщаньство видане- на 

ласку і tlеласку· ШЛЯХТИ, не маючи жадчих 

заСТУПlІиків в CO~Mi, підупадає дуже скоро. 

На~rірше діяло ся селянам, які попали в цїл

ковиту зависимість від шляхти, ОIIИ CTalOTb 

паньскими кріпака"и, а польске право 110-

зволяє шляхті своїх (Ндданих навіть ка

рати смертию. 

. ПершиН свобідний вибір В ПольщІ. По 
смерти ЖИГМОltта запаliувала в Польщі хви

JleBa безрадність. Заходом тогдїшного при

мас·а зібрав c~ ЗЇ3Д В Касках коло Варшави, 
де ухвалено скликаl и сойм до Варшави. la~ 
кий сойм мав збирати ся від тепер все по 

смерти кождого короля і звав ся конвока

ци~ним. Першиl:l конвокаци~ниU сойм зібрав 
ся в січни 1573. р. На сонмі поріше.но, дер

жавою завідує підчас безкоролївя при~ 
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мас Aep*aB"t віВ має СКІ.икати (OUM. пІдчас 
вибору Кt:>роля має проводити, а 110 ~иборl 
має іменувати КОРОJlЯ. ВиБІр короля має вІд;. 
бувати ся viritirn, значить кождиn lllЛЯХТИЧ 

має право вибирати к-ороля. ,_ 

ПіД4а-~ ІІарад IfекатолИцка ШЛЯХТfi, зваllа 

в Польщі дисидентами, зJtУЧИЛEt ся рвзоМ ДJI" 
оборони с:вободи оіроіtповідаllЯ, а cOJ1M при
НЯВ їх заяву до відома. 

1573. р. в цьвітни відбув ся вибір коро .. 
ля при участи ОКОЛО 40.000 шляхти. J поміж 
МtlОГИХ каtlдидатів, Іtаnбільше обіЦlовав за
СТУІІИИК франuуского КОРОJlеВИЧ1і Генрика 

Валєзия, тому і 'Геврик дістав IlаUбільше го

лосів. 3аки ПРl1голошеllО \ ЄГО KOpOJleM мусїв 
ІІОВНОМОЧІІИК Генрика ,згодити ся ІІа услівя 

SBaHi 'від тепер pacta· conventa, які ПРСДКJlа

дано до затверджеllЯ кождому ILововибрано

му королеви. НаиваЖllїйші 3 поміж ІІИХ 6УJll1 

а) КОРОЛІ) ПРИ31tає свій вибір елєкци~ним 

і зрікає ся наслїдства престола, б) запевняє 

всїМ свободу віроісповіл.аня, о) зобовязус ся 

IfC вести Di~IHi анї заКЛIО'lати мира без ІІРИЗ
волу сенату, г) має бодаН, I1tO два роки СКЛИ
кувати сойм, д) t.tаколи-б не додержав одного 

:-1 услівіJ1,увілыlсc IІаріл. від послуху. 

fенрик ВалєзиП 1513.-1514. ЧОЛОВІК 

лихого характеру, зопсї,." ІІС ЯУМ31\ до;tеrжаТlt 

даних приречин ь, IIРОТI1ВIIО носив СЯ 3 l"aAKOIO, 

6 
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завести в Польщі такий сам аБСОЛtОТНИИ 
спосіб праВIІЇІIЯ, як у Фра.ttциї, але не мав 

ІІа се часу. На BiJI0MicTb про смерть свого 

брата француского короля Кароль ІХ. виїхав 
110таЙки· з Польщі, прибув до Франциї, де 
став володїти під іменем ГеНРИI(а ІІІ. В Поль

щі по кілы�аa міСЯЧllім очікуваНЮ,ОГО1l0СИЛИ. 

безкоролівє, а при lІовім виборі вибрано ко

ролем Стефана Батория семигородского князя . 
. Стефан Баторий 1576.-1586. носив ся 

3 великими пляttами. Хатїв здобути Москву, 

стати московским царем j спільними силами 

Польщі і Москви ударити 118 Турків. Причину 
до війни дав саА\ московски~ цар Іван Гріз~ 
ний, наїхавши польскі Інфлянти. В війні, що 

тревала від 1577.-1582. ПОВОДило ся Іванови 
Грізному зле. Польскі віЙСК8 взяли Полоцк, 

Великі Луки і инші міста над горішною Дви~ 

ною, а вкінци станули під мурами Пскова. 

За посередництвом папи став в Ямі Заполь

скім 10-лЇТIІИХ розєм, В якім Польща одер

жала Полоцк і майже цїлі Інфлянти. 

По смерти Стефана приJ;tшло підчас ви

бору короля до борби. Більша часть шляхти 

під проводом Зборовских вибрала королем 

архикнязя Маl(симіліS1на, сина цісаря Рудоль

фа, MeHblua під проводом гетьмана Івана За

мойского, швецкого королевича ЖИГМОltта 
Вазу. В борбі, яка- повстала 3 причини 
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nОДВJЙНОГО вибору, ПОООВ 3амоискии Макси
МIJllяна, в Ilаслїдок чого в цілій Польщі 

Y3HallO королем Жигмонта. ЖИГМОtlТ впро-
u .-

ваджує на ІІОЛЬСКИИ преСТІЛ tlOBY Династию, 

за ЯІ(ОЇ відограли ся на Українї великі подіі 

звіСТllі в істориї під іменем козацких повстань. 

§. 9. 

Початки козаччини. 

Перші відомости про козаків. В істо-

риі Україtlи-Руси- вїдограло козацтво велику 

-ролю. Козацтвом заllимало ся богато учеtlИХ, 

ОIIИ старали ся пояснити початки козаччиltи. 

На жаль СКdзати щось певного про перші 

. часи козацтва годї, бо в часах формованя ся 
козацкого стану 1f1ХТО не звертав ІІа него у

ваги, не припуск~ючи, що КО .. 1ИСЬ сему ко

зацтву прийде ся відограти так. важну ролю 

в істориУ східної Европи. 

Мі<.:цем де козацтво повстало БУJ10 ее=
·редуще Поднїпровє понизше Київа. Почавши 
від десятого BiK~, людttість середного Под .. 

•• • U • 

НIПрОВЯ жила все Ііа ВОЄІІНІИ СТОПІ, як ПОГРА-

НИЧllа сторожа проти КОЧУІОЧИХ на степах 

ІІародів, як Печенїгів, Половцїв і Татар. По 

упадку caMOCTi~H()ГO житя на Руси ПоднїrlРО8Є 



-84-• 

прийшло під панованє Литви. ЛитовскиП ряд 
дбав дуже мило про долю сих сторін, які по 

грізних навадах кримскої орди, п·ередовсім 

за часів татарск·ого хана Менглї-Герая опустіЛl1 
-майже цїлковито. Лlодttість краю скупляла ся 
доокола УКрІплених городів, якими були Киів, 
Канїв, Черкаси, Житоми.р, Врацлав ... Але і на

селенє гop~дiB і їх окресн<;>стий жило у ВІЧ

нім страсї о своє добро і житє, у вічній 

бор(іі 3 Татарами, тому держало все воєнну 

збрую і уміло добре володіти оружиєм. 

Помимо страху, яки~ кидала татарска 
орда, богатства України надиnи Д~ себе чис-

• U· • 

ленних очаИДУХIВ, ЯКІ на 3ИМУ вертали до. 

укріплених замків, а лїтйм перебували в сте

пах, де вели з першу оборонну борбу 3 Та
тарами, яка з часом перемінила ся в зачіпну, 

та в грабежу татарского добра. Від поверта

ючих під зиму, старостиньс~кі урядники відби

рали звичайно lІайкрасшу частину добичі, яко 

оплату на замок. 3 сеї то причини богато 

люда не вертало на зиму до замків. 

Перші відомости про козаків маємо 

з ·РОКУ 1470. а в документах перший раз по~ 
дибуємо назву козак доперва 1492.-1499. р. 

Слово козак TaTapCKOI~O походженя, 0значає 

тілько що бродягу жовніра. І так потреба 

розуміти се слово в перших початках козач

чини. Доперва піЗtlїйше слово козак стало 
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наЗво·ю oci~HOГO Сl ану. 3 почаТI<У 0з.начувало 
"оно лише рід заIIЯТЯ, рід способу житя. Го
ворено, ходити в козаки, іду ко~акувати. Хо

ДИТ~ в к.озаки означало іти на промисл 

8 степи. ловити рибу, зьвірі, занимати ся па

сїчниuтвом, а як лу ІИТЬ ся н.агода вчинити 

похід на Татар, ограбити TaTapcKoto купця. 

Ходженє в козаки давало YKpaiHbCKi~ люд

ности великі користи, тому число КОiJакуючих 

зростало з кождим днем. 

Перші- проби орrанїзациї козаків. Не

Jвича"но скорий зріст козацтва і сформоваш 

єго в осібний СТЗІІ, припадає під КОІІець ХУІ. 

і на початок ХVІІ. віка. На ее зложили ся 

головно три r1РИЧИIIИ. 1. По заведеню люб
лиttьскої унїї, впроваджено 8 РУСКИХ краях 

підданьство селян. Польска шляхта довідавши' 

ся, шо ва УкраїІІЇ знаходять ся великі про

Сl·0РИ дуже урожайної землї, випрошує у ко

ролів грамоти на посїдаІіЄ величеЗI:ІИХ просто

рів землі, пр..tбуває ІІа Україну і старає ся 
заМІНИТИ вілыly JtO тепер людність в своїх 

підданих .. Свобідна украіньска людність не 

могла погодити ся 3 'новими обставинами 

і воліла paALII"e 8ирічи ся рідної землї і іти 
І • 

8 козаки, як ставати паньским ПІдданим. 

2. Другою ПРИЧИНОІО зросту козаків - було 
почутє. своєї сили. Люди бачили, що Татари 

не є непобідимі, повага Татар підупадає, 
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а еьвідомість варода. ІЦО козак ее В~ЛJfКИ" 

BOЇII і чоловік, причиttила ся ІІС мало до 

збільшеltЯ числа козаків. 3. Сам польски~ 

ряд давав ПРИЧl1НУ до ЗРОС·fУ козаків, орга

нїзуючи їх як рід свого віИска. rlольща вела 

великі війни, потрібувала віиска, а що поль

скии скарб майже завсїгди був порожним. то 

мусїла польща оглядати ся за дешевим 

жовнїром, а таким якраз були козаки. По 

укінчеlllО війни мали-б naBbCI(; піддаllі верта

ти в кріпацтво, але заЗt.lавши волі волїли іти 

і збіJlьшати ряди козаків. Часті набіги Татар 

ІІавіть помимо даtlИНИ, яку платив ПОЛЬСКО

литовскии ряд Татарам, (ДаниtlУ Татарам на

зивали Поляки дуже з лагідна упомінкєм.) 

СПОtlуа<ували ПUЛЬ1ЦУ і Литву до оргаllїзациї 

козаків в ціли оборони границь держави. 

І так вже велико-литовский КII)lЗЬ Жигмонт 

1524. р. радив Л~ІТОВС~ОМУ правительству у

ладити 3 козакіь віддїл 1 ООО до 2000 /1юда. 
Однак .з сеї ради нїчо не вийшло, як ІІЇЧО 

не було 3 ради старости Даш~евичаt якиU 

поставив таке саме Вllесенє на польскім CO~Mi 

1533. р. А тимчасом ЧИСJlО козакуючих зрос

тало, а зі зростом козаків повтаряли ся ЧИМ

раз частїйше lІапади ІІа татарскі землі. З дру

гої сторони Татари нападали на землі поль

ского королівства і !10ЯСНЯЛИ, щО їх напади 

( нїчим иншим, як. відплатою за козаu.кї 
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наІзди. Тому то великий князь Жигмонт радив 

3Н08 Сr1~tсати козаків і піддати під наДЗІР 

мійских старостів. Жигмонт Август задумав 
•• •••• u 

УСПОКОІТИ козаКІВ І взяти ІХ на держаВtlИИ 

жолд. Козаки реєстрові маllИ бути вільні від 

паlfЬСКОЇ IОРИСДИКUИЇ і мали ТВОРИТ~1 рід ко

ролївского віИскз. З сих реформ не вийшло 

IІЇчого. Списано заледви оt<оло 300 козаків, 
а прочі вели свої Ilапади дальше. 1577. р. 

наїхали Мо.ЛАавіlО, а 1578. р. Туречч~tlIУ. У 

відповідь ТуреЧЧJ1ІІа загрозила Польщі віЙноtО. 

Тогдїшнии польский король Стефан Ба

тории звербував до 500 козаl(ів ІІа війну 

проти Москви, а проти позїстаJlИХ козаl{ів 

видав дуже суворі розлоряnженя, ловити 

і арештувати всяких учасників походу ва ТУ

рецкі і TaTap~Ki землї. 

Кождоразове приниманє козаків в дер
жаВIlУ службу, мало JlJlЯ розвою козацтва 

велике ЗJiачівє, бо правительство ПРИliимаючи 

когось в реєс гр козаків, увільняло єго рівно

'Іасно під ВСЯІ(ИХ lJанщизнянних робіт, від 

nallbCKoro' судіВtlицтва, а робило зависимим 

лише BiJl козацких nл~стий. Хотя~ ті привlлєї 

(до списаttя козаків в реєстр стреміли старости 

Остап Дашкевич, Предислав Лянuкороньскии 

і Дмитро (Байда) ВишневеЦI(ИЙ) віДttОСИЛИ ся 

лише до так зваtlИХ реєстрових козаків, ко .. 
ристували ся сими привілєями і не реє СТРОfЦЇ 
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так що поміж народом виробила" ся гадка, 

що кожди~ приступивши до козаків стає 

с.вобіДIJОIО ЛЮДИНОІО. 

І 3апороска Січ. Ні правитеJlЬС'ТВО .ії тим .. 
біЛЬUJе шляхта не мали OXOT~I признавати КО38-

кам свобід. Тому в спокіЙIІИХ часах, коли прави

тельство lІе потрібувало nіИска. старало ся ЗІ~И

щити козаuки~ рух. Але здавити козаків поnьске 

праВ.lтельство не могло, бо побиті козаuкі 

ватаги утїкали В степи, або по-нисше порогів 
Днїпра, та в недоступні для королївскої влали 

місця. Вже під KOtieUb XVI. віка УТВОРИЛИ 

коз~ки рід ВОЄIІНОГО братства. Осередком 
братства був укріплени~ табор званий кошем, 

Сїчию. Січ IІе бувала довго в ОДllім і тім 

самім місци, але переносила ~Я з одного 

місця на друге. Серед табору стояли великі 

деревлянні шопи, в ЯКИХ мешкали козаки. Ті 
шопи звали ся куреll-ЯМИ, звідки і назва ку

ріtlll~IЙ атамаll. В окремім домі серед Сїчи 

мешкав начальник віиска кошови~ атаман, 

що мав найвисшу війскову і цивільну владу. 

Однак єго влада була неограничеllОl0 JJише 

Ilі;J.час війни. підчас мира була обмежена ра

дою старшини і радою цілого запороского 

війска. Крім КОШОВОГ9 і курінних атаманів 

Ilзлежали до старшини ві~сковий суДия. віЙ-.. 
сковии писар і ві~сковий осаул, що був по

міЧItИКОМ кошового атамана і CnOBtlSl В. IIОJlї - . 
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циj;fIlУ владу, на 3аnорожу. Урядова назва 

запороского Bi~'Ka була: СлаВllе Bi~c~o аа
пороске нИзове"'.. З часом заволоділи Запо
росиї всеіо землею Ilад долїшним Дніпром 

і "ззвали є'і запороскими вольностями. Воль

ности ділили на 11алаtlКИ, (мала кріпость, 

слово турецке) а на чолі паланок стояли 

ПОЛI(ОвtIИКИ. Частина запоросцїв перебувала 

стало в Січи і була готова кождої хвилі ДО 

воєнного походу, друга чаСТИtlа поселяла ся 

по козацких вольн~с гях, ззнимала ся рибо

ловством, скапарством. або МlftJlивством. 

Коза~ міг кождої хвилї, виступити З братства . .. .. 
І ПОС~JlИТИ ся на ·XYTOPI. але тогди МУСІВ 

платити даltИНУ до kоша. 

Велики~ зріст козацтва, вічні наізди ІІа 

TypeuKi і татарскі землї. напади на ШJlяхоцкі 

ДВОDИ, мусіли Звернути увагу t:10ЛЬСКОГО пра-

8ительст~а. ПоJiьски~ ряд Сlарає ся' ЗНИЩИТИ 

козаків, на що ОlіИ відповідають оружиєм 

і так приходить до перш-их козаЦКI4Х повстань. 

Про б унт козаків говорити lІе можна, бунт 

се виступ ПООДИІІОКИХ ЛЮДИИ, що найви~wе 

якоїсь верстви, але рух народниn, а такими 

були козацкі повстаllЯ, називати бунтом не . 
МОЖllа. 

Повстанє Кшиштофа к..осиньского 1592. 
Перші КОЗ8цкі ПО8стаttя Ilе мали ІІЇ політич. 

ної tlї релїгіЙllОЇ З8краски, а були павстанями 
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з чисто еКОllоміЧllИХ I1рИЧИIf. Шляхта ХQче 

зtlИЩИТИ козаків, відобрати ЇМ їх 80ЛЬНОСТІ1 

і замінити в своїх кріпаків, козаки відплачу

ють ся за се РУ~НУІОЧИ шляхоцкі двори. Були 
се якраз часи, коли польска шляхта ЦІЛИМИ 

сотками зїздить tla Україну і хоче закріпостити 

таМОШlltО ЛЮДІІість. НаселеllЄ України поки

дає свої землї, вступає 8 ряди козаків і мстить 

-ся грабіжию і паленєм шляхоцких осель. 

Перше козацке повстанє вибухло під прово

дом польского шляхтича Кшиштофа Косинь

(кого, 1 S9 І. р. І(осиньскии ІІаїхав добра кtlязя 
в~силя Острозьского, пограбив і забрав бо

гато маина I\НЯ3Я, здобув Київ, Іlереяслав 

і богато меньших городів. З Киівщини удав. 
ся КОСИllЬСКИИ на Волинь де змушував панів 

ПРИЗllати владу коз;\ків над собою. Князь 

Острозький з ,nругими шляхтичами зібрав вій

СКО і побив козаків під Пяткою. Козаки зо

бо~язали ся видати КОСИIIЬСКОГО і lІе грабити 

ШJJЯХОЦКИХ лібр, ОДllак Косиньского не ви .. 
дали а 1593. ПРИГОТО8ЛЯІОТЬ ся до нової 
борби з паlfами. СИМ разом звертаt ся Ко
СИtlЬСКИИ вроти князя Вишневецкого, але 

ВИШtlевеuкии замаlll1В КОСИНЬСІ(ОГО n заСЇllКУ. 
КОСИlfЬСКОГО вбl1ТО, МОМО ТОІ·О козаки в ко

ротким 'Іасї стали r1аtlами cxiAIIOЇ УкраїІНІ. 

Однак дійшовши IleCnOAЇBallO до такої СИЛИ, 
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козаки ІІС УМІЛИ ВИКОРllстаТI1 обстаНIiII, тому 

правительство скоро ЗlllіLЦИЛО ІХ силу. 

Повстанє Наливайка і Лободи 1596. р. 
По смерти КОСИIIЬСКОГО -став козацким гетма
ІІОМ Григорий Лобода, а ІІа Волини склала 

ся caMOCTi~Ha козача громада під проводом 

Семерина Налива~ка. Поміж обидвома група .. 
ми відносини були Ilе зовсїм прияз~і. Якраа 

в тим часї цїсар РУДОЛЬФ 11. Ilрислав своїх 

послів до козаків, щоб позискати їх до по

ХОДУ ІІа ВОЛОЩііНУ. КозаКlt Лободи на Воло
ЩИIlУ не піIUЛИ, але пішов Наливайко, побив 

'Волохів, 3НИU1ИВ MOJJAaBY, спалив Яси і зму
сив молдавского ВОЄСДУ 110КИІІУТИ Турків 
і получити ся з цїсарем. В походї проти 
Турків мало брати У'lасть 12.000 козаків. 

По поворотї з Молдавії веРIІУВ Нали
ваІіко на ВОЛИIlЬ і почав грабити lIallOBO шля
хоцкі добра. Пол ьскиJ;1 ряд постаllОВИВ поло

жити конець грабежам козаків і висилає 

проти них гетьмана Стаllислава Жолкєвского. 

ЖолkЄ8СКИИ ХОТЇВ побитlt осібtlО Наливайка 

а осібно Лободу. Коли.ж 'єму се не удало c~, 
. " .. . 

заждав аж наДll1шла ПОМІЧ І ПІШОВ за усту-

паючими козаками, tfаздіГllав їх під Лубнами 

і окружив зі вс1"х сторін. Козаки отаборили 

ся і бороли ся дуже завзято, ОДllак помежи 

ними вибухли Ilепорозуміня, серед яких убито 

ЛоБОДУ. Жолкєвски~ бачив. що козаuкогn 
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табору так легко не здобуде, тому об"ЦЯh 

козакам свобідииИ вихід, як видадуть стар

ш~tну., армаrИt і ОРУЖИ'Є. КОJlИЖ козаки зро

били се, зажадав Жолкєвски~ проти умови, 

щоби кождому панову було вільно вибрати 

собі 3 поміж козаків -своїх підданих. Козаки 
на ее Ilе згодили ся. Тогди кинуло ся ,tlольске 

війско ,ІІа безбо'ронних j вирізало безмило

сердия Ma~~e всїх козаків. Лише не велика 
частина передеРJlа ся і утїкла ІІа Січ. Нали

Ba~Ka держаtіО рік у DЯЗНИЦИ, а відтак 110ка

paJiO смеРТИIО. 
БерестеИс.ка ун·ія 1596. Перші козацькі 

повстаня мали чисто економі.ЧIIИЙ характер. 

доперва 8 д~ьших повстаllЯХ- видно побіч· 

економіЧltИХ вже реліГійний і народний елє

MeIIT. Козацтво, яке 3 початку стояло в 3DЯ3И 

Лl-1ше з україllЬСКИМ селяtIЬСТВОМ, дбало лише 

про інтереси селян, починає чимраз біль'ше 

ставати в обороіІі всїх верств україньскої 

суспілы�остии і боРОtlИТИ віри і цілий українь-

ски~ ІІарід перед польским правительством 

і шл_яхтою. OAHOIO 3 ПРИЧИІІ сеі зміни була 

берестейска церковна унІя. 

Руска церква в сих часах була дуже 

підупала. Епископами були часто Лlодtf IІегідні 

сего достоїньства. Богато ліпших і ЗltаТltїй

шJ:tх мужів з поміж руского духовеllьства 

старало ся перевести цеРКОЗIІЇ реформи, а 
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що з Царгороду годі було сподївати ся по

пертя, бо царгородскї патриярхи попали самі 

в тяжку турецку зависимість, тому денеякі 

епископи підняли гадку зверllУТИ ся· до Риму 
і віДllОВИТИ фльореllТИЙСХУ унїю. Великим,. 

при~лонни~ами унП були.з польскої СТОРОНИ 
Єзуїти ГОЛОВltО Скарга і Посс~вин, а з поміж 
РусИtlів Іпати~ Потї~ ої. Кирило ТерлецкиR. 

По КІЛЬКОХ зїздах і lІврадах епископів 
~Jібрав ся СИtlОД 8 Береєтю литовскім 1595. р. 
де уложено . усilівя унГі, причім еПИСКОIНt 

застерегли собі збережеtlє СВОЇХ обрядів. Ко

роль Ж."їГМОНТ був дуже вдов'Олени~ дї

лом уні-і і обіцяв зі своєї CTOPOH~i опіку і по

міч. Єше сего року Потїй і ТерлецкиИ· поїхали 

в грудни до паГаИ і ЗЛОЖИЛИ ПрИСЯГУ на вір

ність католицкїй 11еркві. 

3 унїї не було СПОоІ1їваної КОрИСТIІ 

і добра. КtlЯ3Ь ОСТРОЗІ)КИИ, з початку 

ПРИХИЛЬНИЙ уніі, rJере~шов па CTOPOIIY неУItї
ятів і потягнув за собою кількох еl1ископів. 

Коли на HOJiM соборі 1596. р. в Берестю 

мали ОГО!10СИТИ УНЇІО, скликав Острозь-кий 
ріВlfочасно аllТl1собор, який відкинув УНЇІО. 

Між иншими ItсrlРИllЯЛИ у 11 ЇЇ епископи львів-

- СКИ~ і пеРеМИСК&tїі. -
3 сего часу польске правительство стало 

переслїдувати, lІеуtflЯТl8. ПольскиИ король 

Жигмонт ІІІ. Ваза був ревним католиком і хо-
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ТЇв Русинів хотьt5й силою 3.\\усити дО УІIЇІ. 
Правительство на силу відбирало неунїятам 
ILСРКRИ, обсаджувало диєцезиї лише уttїятами. 

Неунїяти 311аишли ся 3 часом в дуже прж<рім 

положеНIО, і стали бояти ся, ЩО 3 часом не 
стане ItеУНУSIТСI,ИХ еГlископів і СI)вящеltників,

Осередком неунїятів був Печерский МОllастир, 

де завдяки ігумена Єлисе~ Плетеньского ОсІІО

вано, ЗГJ1ядtIО' спроваджеllО зі Львова дру
каРІНа і заложеllО братство.. Правительство 

дуже радо було-б р038язало братство і сягнуло 

по Печерский монастир, але IІе сьміло сего 

з~робити, СО поза братством стояли козаки, 

готові кождої хвилї боронити православltої 

віри. 

Кільканаицять JIЇT по берестейскій унії 

переїздив через Україну єрусал'ИМСКИЙ патри

ярх Тофан і на просьбу козацкого reTbMalla 

Петра Конашевича Сагайдачного, установив 

на ІІОВО неунятских епископів і в сей спосіб 

місто бажаної унїі наступило роздвоєнє 

в церкві, унїяти і liеунїяти стали поборювяти 

себе найострійшими средствами. Унїяl'И мали 

по своїй стороні польский ряд, неунїяти козаків. 

Жиrмонт Ваза тратить швецкий пре
стіл. Жигмонт Ваза був наслїдttиком престола 

в Швециї. В 1592. роцї помер є-го отець Іван, 

і Жигмонт став ШВ~ЦКИМ королем, але що 

він був завзятим католиком а Шведи про. 



тестантами, нелюбили єго в Швециї. З сего 

невдоволеtlЯ Сl<ористав €гo стрий Кароль 

КltЯ3Ь судерманьский і оголосив ся ~оролем 

Швециї. Се далу причину до довгих війн по
між Польщею а Щвециєtо.. Дві 'війни за ча .. 
сів Жигмонта, закіНЧ~tЛИ ся шестилїтним ро. 
зємом в Альтмарк 1629. (в північно західних 

fJpycax) в якім Швеция задержала велику 

часть, Інфлянт іденеякі надморскі міста 

в Прусах. 

8имертє Руриковичів в Росні. Само

званці. В 1~98. роцї вимерла РОДИІІа Рури
КQвичів в Росиі. иар Іван Грізний мав двох 

сиltів Дмитра і Федора. Федір був слабосиль .. 
ним і МОЖlіа було предвидїти, щоне поживе 

довго. Дмитра убив свояк царя Борис Году
ІІОВ, (Слідство ведене в сїй справі самим 

Борисом виказало, що Дмитро сам відобрав 

собі житє) щоби в сей спосіб промостити 

собі дорогу до царского престола. Дїйсно 

по скорій смерти Федора 1598. Борис оголо
сив себе царем. В кілька лїт лізнїише, явив 

ся ІІа дворі польского короля чоловік, котри~ 
казав, що віІІ є нїбито уБИТltМ Дмитром. Він 
знаишов віру в Польщі, передовсїм у сяндо

мирскuго воєводи Юрия Мнїшка, з котрого 

дочкою 'Мариєю, обіцяв ся оженити. Так зва
ний Дмитро Самозванець дістав від польских 

панів nOMЇil, відвїс lІад МОСI(ОВСКИМИ війсками 
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"обіllУ, засїв 1605 .. р. на московскім престол'" 
і ожеtfИВ ся з Мариєю МнїшкіВНОIО" ПановаllЄ 
єго lІе. т.ревало довго. Коли Дмитро почав 

IlасильtlО ВВОДИТИ католицизм в Москні; ви

БУХJJО ПОВСТ81IЄ,. Дмитра убито, а царем про. 

голошеllО Василя Шу~ского 1606. р. 

Не задов"го потім зявив ся в Польщі" 
другий Дмитро Самозванець і хотя~ всі звали, 

lJ.l.O він є лише самозванцем, дістав з Поль

ніі ПО,міЧ, Мария МlІїшківна узнала єго СВО.·М 
мужем, і tlОВИЙ Дмитро виправив ся на Москву. 

Тогди московскі 60ЯРlt постаtlОВИЛIІ положи

ти КОllець замішаням 8 державі і хотіли 

В!1брати. uapeM сина ЖИГМОlІта, Володислава, 

під услівєм, що перейде Ііа православє. ОДIЇак 
tlещирість і захлаttlіість Жигмонта, що хотїв 

здобути МОСКОВСКУ КОРОНУ для себе, а Ilе 

для (ина, попсували все. Хотяи польскі вій .. 
ска заttяли СмолеНhсі<, а Станислав ЖОВКЄВ
СКИЙ віДtlїС побіду 11ід КЛУШИ~ІОМ, lІе удало 

ся Жигмонтови ~асїсти на московскім пре

стол,", ба ЩО більше, московскі бояри ПОМІІ

НУЛJt тепер вже і ВОЛОДl1слава і вибрали царем 

Мltхайла Ромаllова 1613. р. 

ЧОТІіРИ роки пїЗlіїИlllе виправив ся Во

Л()ДИСllап 118 МОСКВУ і ХОТЇВ зl1.0БУТIІ- КОРОІ_ІУ . 

вже )ІЛSІ' себе. Однак наЄМllе. nійско lІе одер-
)І(аПLlН1 l'r>ОIlН'IЙ, ;іБУIIТОВ3JН) CJI, R біЛI)IlIЇ" 
части ()ІІУСТИЛО Володислава, і кор~левич 
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знайшов ся в дуже ПРИlсрім rlоложеню, з я

І<ОГО освЬбодив ~гo козацкий гетьман Петро 

КонашеВиtl Сагайдачний .. шо прийшов на по
міч Володиславоl.SИ 3 20.000 армією. Завдяки 

козацкій помочи, Володислав вправлї не ВІД

зискав МОСКОАСІ<ОЇ корони, але заключив для 

Польщі дуже користний мир, в якім'" Польща 

зискала Смоленьск, Новгород сїверскиі1 і Чер

Нl1гів. 

Зріст козаччини. Петро Конашевич 

Сагайдачний. Жолкєвскии розбив ксзаків 

під Лубнами і здавало ся, що козаків зни

щено' цїлковито. ОДIІак IІе так легко було 
знищити )китєву силу Ііаро,да. Козацтв() від .. 
живає дуже (коро і приходить до єше біль

шого значіня. Сам Жолкєвский каже, що 

в таборі короля під СмолеtIЬСКО.\\ 1609. р. було 
понад зо.ооо козаlсів. ПеВtlО що не всї коза

ки пішли на війну 3 МОСКВОІО,. а богато ти

сяч ЛИIlIИЛО ся Ііа YKpaїtIЇ", тому силу козаків 

около 161 n. MO)l(eMO сьміло числити на 

50.000 люда. 
По московскій війнї тисячі І(озаків вер

нуло на Україну. ПРИЗВИ\lаєні до вічної вН~ни 

і добичі, шукають нового поля до борби 

і _звертають ся ІІа ЧОРllе море проти Турків 

і Татар. Борба козаків 3 Магометанами від-' 
значає ся великою відвагою, завзятєм і зруч

"ОСТИЮ, тому і не ДИВО, шо сеlО борбою 
7Ш 
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здобули собі козаки славу 8 цїлі~ Европі, 
так що навіть француски~ посол, якиn бачив 

на власtlі очи наїзд козаків ІІа турецкі землї, 

радить францускому ряДови, не щадити гро

ша, утворити козацку фЛЬОТУ і нею здержу

вати Турків від Середземного моря. Своі 

морскі . походи відб}вали козаки на малень

КИХ лодках званих чаi;tкаМ.t. Брали дОВГИ~ 

около 15 метрів вер608И~ або ЛИПО8Иn пень, 
видовбували в нїм загnубленє. відтак обби

вали дошками. Тогди човеtt мав до 20 метрів 
довжини а до 4 М. ШИРИltИ. В сереДИIІЇ човна 
ставили щоглу на вітрила, по боках Д2Вали 

10. до 12. весел з переду і 3 заду кер~и. 

В такиf.i човен сїдало 50 до 70 люда; фЛЬО
тиля зложена зі 100 човен була вже на козачі 
сили досить значною. Почавши від 1613. р. 

виправляють ся козаки маНже що року на ту

рецкі і татарскі землї, нищать їх і грабують. 

Турки висилали проти них тяжкі кораблі 

звані галєрами, однак в борбах коз, ки зви

чайно виходили побідоносно і затопили бо

гато турецких галєр, а рівночасно 'Знищили ТУ

рецкі міста Кафу, СИН0ПУ, Трапезунт, ба навіть 
відважили ся наїздити h8 сам Царгород. 

В тім часі стає на чолї козаччини Петро 
Конашевич Сагаnдачни~,. родом 3 ГалИЧІіНИ 
з Самбірщини. Коли вступив на Запороже 

не знати, мабуть вже в около 1590. а виступає 
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як гетьман по 161 s. р. Конашевич був ви
значним полїтиком. Він хотїв піднести зна., 

чінє козаччини і привеРtlУТИ ItеУtlїЯТСКУ церкву 
Єго політика полягала на сим, щоби услуга-. 

ми козаків для Польщі, приспати увагу поль

ского ряду на зріст козацтва. Коли при~шло 
до переговорів межи Польщею а козаками, 

СагаJ1дачниП годив ся на всі услівя і ІІа огра

ниче.IЄ козаків ДО кількох тисячів, але ніколи 

не виповняв точно усnіві", а тимчасом на

діАшла нова Bi~Ha, Польщі було потреба ко
заuкої помочи і умови лишали СЯ не СПОВllені, 

а число козаків зростало. 

ВіЯна 3 Туреччиною. Битва під Цецо-
. рою. Походи КQзаків викnикуваnи в ТуреЧЧИІIЇ 
гнів. ТурецкиJ:l CYJITaH грозив Польutі віПНОIО 
ЄCnИ не знищить козаків і не перепин~ть Ух 

нападів. Коnи-ж з сих погроз нічого Ilе виnшnо, 
вислав султан Скіндер-башу з 80.000 на 

Польщу. Проти такої сили виступив Ж,олкєв
скиn з заледви 8.000 армією і укріпив ся під 

Цецорою. Неслухняність польского BiJ:lcKa 
довела до катастрофи. Одної ІІОЧИ більша 

половина BiJtCK8 утїкпа 3 табору, на прочу 

напали Ту·рки і виріЗёіЛИ В пень. ПО,,'1ЯГ TOГ~1oIl 
і сам Жолкєвски~. В битві під Цецорою 
брало участь дещо козаків, поміж ІІИМИ чи

гириньски~ сотник Миха"ло Хмельницки" 

і іГО ~ин Богдан. Миха"nо поляг на ІІОЛИ 
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битви, а IjQ1'Jta11 дістав ся [\ турецкий ясир, 

де rJеребув два РОI<И. 

Битва під Хотином. Султан Осмаll за .. 
ОХОЧСflИЙ леГКОIО r10біДОIО під Цецорою, 

,виправив ся СЛЇДУІОЧОГО року сам ІІа Польшу 

ІІа чолї 300.000. ПОЛЯt<И знайшли ся в дуже 

11РИI(ріl\' ПОЛО)I<еtIЮ, бо могли виставити за .. 
ледви ЗО до 35 тисяч війска. Польский ряд 

І10стаиовив звернути ся ЗІІОВ о поміч до І«().

заків. На чолї І(о~аччини стояв тогди Сагай-
" • І 

даЧllИИ, але велика часть козаКІВ, ttевдоволена 

МИрНОIО полїrИКОIО СагайдачtlОГО супроти 

Польщі, вибрала гeTbMallOM Якова Бородавку. 

СагайдаЧtlИЙ постаllОВИВ В~1користати обста

вини, дати Польщі поміч, а за ее одержати 

привіJlєі для І(озаків і призtfанє неунїятскої 

цсрковної єраРХIЇ. 

reTbl\1all БородаВI< а повів І<озацке війско 

під. Хотиtl, де J<озаl(И мали пuлучити ся 

з ПОЛЬСКИМ віііско,\\, а СагаидаЧIІИЙ поїхав до 

короля, просити lIРИЗllаllЯ flеунїятскої t:рархїі. 

r1ідчас 110ХОДУ козаків під Хотин, лучила ся 
подїи, ЯI(а~О)I,е сьміло ріВllати ся 3 греЦКIІМИ 
ТСРJ\\оrlіЛЯМI1. Гетьмаtl Бородавка позволяв 

- fIООДИIІОКИ.\\ віддїлам І(озаl(ів ПОЛИUJаТІ1 го

JіОRllИИ табор і виходити на здобичу, Ilерез 
Ul0 згиtіУЛО ПО Л0РОЗЇ ·богато козаl(ів. Раз 
відбив ся віддїл 400 Лlода від ГОЛОВtlОГО та

бору за далеко. єго ОКРУЖИ110 кілы�аa тисяч 
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Татар. Страх перед козаками був так вели
кий, що Татари не важили ся самі напасти 

на козаків і )І(дали приходу цїлаго турецкого 

віИска. Надійшов Осман 3 ll"IЛОЮ арміЄіО і ка

зав ударити на козаків, що ~таборили СЯ 

в печері" Всї приступи ТУРКІВ відбили козаки 
і через два ДНИ 400 козаків п.оВздержало 

кількаСОТГИСЯЧflУ турецку арміІО. Доперва ко

ли султаtt казав наскладати багато галузя 

·під печерою і підпалити, козаки щоб ІІе у

ДУСI1ТИ ся мусїли вийти З печеР~I. Турки nе

реловили всїХ і убили. 

Підчас коли козацк"е війско ішло під 

ХОТИІІ, вернув СагаИДdЧllИИ з Варшави, від

IlаИUIОВ козаків і впровадив до табору під 

ХОТИІІОМ. По дорозї одержав в б"орбі 3 Та
тарами рану. Рана IJe гоїла ся і від неї 11РИ~

l1JЛО ся пізнїйше Сага~1дачtlОМУ умерати.По при

ході СагайдаЧtlОГО пі.а Хотин, виступили I(Оі3аки 

IІрОТИ Бородавки, закинули єму, що зле вів 

віиско і через ее потратив богато люда в пе

реХОДІ через Молдавію. Бородавку СКИllено 

І з гетмаІlьства і стято. Козаки увійш"и в поль

ский табор в силї около 35.000 люда. 
Сполучені ко~аки 3 Поляками відперли 

всї приступи Турків і Татар, ба ІІавіть козакам 

удало ся кіЛЬ1<а раЗlб впасти до туреЦI(ОГО та

бору і ІІанести великі втрати. ЗJtеохочений сул
тан, .ЇеRДЇЯВШИ Ifічого ві;lСТУПИИ 3 під Хотина. 



- 102-

Слідуючого року 1622. помер Сага~дач
ний рід раtlИ, яку одержав в битві під Хо

тином, а 3 єго смертию скінчили СЯ добрі 

відносини козаків до Польщі. Бо хотям ко· 

заки причиниnи ся дуже богато для добра 

Польщі, то Поляки обходили ся добре з ни

ми так A08fO, доки іх потребували. 

КозацКі повстаня 1625. і 1630. р. По 
БJ1тві під Хотином вислали козаки послів до 

короля і просили підвисшеня платні 3 4О.000,на 

100.000 золотих і признаlfЯ Іfеуніятскоі єрархії. 

Король ЖИГМО1fТ котриП вже не потре
бував козаків, жаДlfоі віnни тогди не було, дао 

козацкмм послам виминаючу відповідь, а сам 

казав вислати комісарів до козаків, яким при

казав обмежити число козаків до 2.-3. ТИСЯЧ, 
прочі мали веРltУТИ в паньске підданьство. 

що-ж до віри, то мало ЛИШИТИ ся все по 

давному. Відомість про се ді"шла до CaraJ1-
дачного і добила ХОРО'"О гетьмана. Сагаидач
ниП lJомер, але єго діла остали, він показав 

сnідуючим гетьманам дорогу, куда іти. Всі 
наслідники Сагаnдачного пильнували від тепер 

не лише козацкоі справи, але признали пра

вославних владик, старали ся піддержати не· 

_ Уttіятску украіньсху ШЛЯХТУ. Козацтво CTa~ 

від тепер в обороні цілого ІІарода. 

Король був противни~ такіJl політиці 
козаків," але козаки· собі 3 сего нічо.не ро-
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били, ходили на море, грабили Турків, напа

дали навіть на сам Царгород. Польский ряд 

терпів все, бо ІІа разї не мав снли виступити 

проти козаків, але де міг там не відступав 

від знищеня неуніятів. Коли .. ж роздражнені 
Білоруси убили 1623. р. уніятского владику 
u 

Иосафата Кунцевича, покарав ряд жорстоко 
винних і невинних. А тимчасом ПОЛЬСJ(Иn 

гетман КОllецпольскиn збирав Bi~CKO, щоби 
знищити Іtепокірних козаків .. Як раз тогди 

виступили Кияни про.ти свого віта Федора 

Ходики, великого ПРИХИЛЬhика унії і втопили 

его в Дніпрі. В обороні уltїятів станув Ко

lІецпольскиі1 і HecnOArBaHo наїхав Ііа Украіну. 

Козацки~ гетьма .. Жмайло був до борби не , 
приготоваllИn, тому Конецпольскому удало 

ся побити козаків, усунути ЖмаJ1ла. а число 

козаків ограllИЧИТИ до числа 6.000. ее стало 
ся 1625. р. 

В році 1630. виступають козаки до 110-

вої борби. Коло Гlереяславля в битві так 
званНі Тарасовою НОЧИІО. розбl1ЛИ козаки 

Конецпольского і реєстр козаків підвисшено , 
до числа 8.000. 

Часи перед повстанєм Богдана ХмеJl~
ницкого. В 1632. р. помер Жигмонт. Єго 
наслідником мав' стати єго син 8олодислав, 
пі3ltіnши~ король 80лодисnав ІУ. На КОНВО
каuиЯнім соЯ мі піднесли неуніяти 3Н08 справу 
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затвердженя нових владик. Берестейска унУя 

t1e то що не принесла пожаданої ЗГОДИ, але 

противно подїлила Україну на два ворожі 

табори. Володислав заняв ся UepKOBtiOtO 
• U • и· •• 

cnpaBOIO І вже на ~ЛЄКЦИИНІМ ·СОИj\\1 ПОДІлено 

церковні добра поміж унїятів і не унїятів, 

признано свободу вірОісповіданя і дано о

бидвом сторонам право будувати· церкви, 

закладати братства і школи. Неунїятский 

МИТРОlJОЛИТ одержав· церкву сьв. Софії в Київі 

враз З .Ilобрами, а веунїяти дістали диєцезиї 

львівску, перемиску, луцку і могилівску. Однак 

справи сим lІе полагоджено. головно тому 

ЩО в церковні від.носини мішали ся чужі 

патриярхи, тому Володислав ІУ. хотїв осно

вати патриярхат ІІа Руси. Єго стараня попи

рав неунїятский митрополит Петро Могила, 

ОСtlователь слаВIІОЇ Могиляньскої колєгії. 

Після умови 3 1630. р. мало бути козаків ли
ше 8.000, прочі мали вернути в паньске.піддань
ство. Однак умова не довела до uїли. Випи

сані козаки не вертали зовсїм в паньске 

піддавьство, а утікали на Сїч, або закладали 

осібні громади і нищили паньскі двори. Щоби 

спинити утечу ЛІОДИЙ на Сїч. побудував Ко

неuпольский кріПОСТ1> Кудак, в якій мало . " . .. .. 
стояти стало ВІИСКО І придержувати ВСІХ УТІ-

качів ІІа Січ. Побудованє кріпости Кудак, 

викликало 110встанє Івана Сулими. Вправд ї 
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Сулима зруйнував Кудак, але з сего нїчо не 
8И~ШЛО. Сулиму побито, взято в полон і стято. 

В J{Ba роки пізнїйше вибухає Ilовстанє 

Павлюка, єго побиває Микола Потоцкий під 

КумеЙками. Шляхта бажає тепер звести всї 

козацкі привілєї, що викликує нове повстанє 

Яцка Острянина і Дмитра Гунї. Однак Остря. 

нина побив ПотоцкИЙ.. а Гуня окружений 
. U·· . . 

польским ВІИСКО~ МУСІВ З голоду ПІддати c~ 

1638. р. Тепер придушеІІа цїлковитu козаччи

ну. Козацке віЙСI<О ограJlичено до б.ООО 

але і ·сего числа lІе додержувано. Козаl(~t Ilе 

мали від тепер права вибирати reTbMatla 

і старшини, їх Ilаставляли польскі влаСТ~t і 'то 

з поміж польских шляхтичів. Всї не вписані 

в реєстр мусіли повернути в підданьство па· 

Ifів. З сего часу запанував на Уlсраївї через 

10 лїт глухии супокіЙ. Прибитий ІІарід стогнав 
і терпів, доки не розбудив 1648. р. lіОВОГО 

житя гетьман Богдан ХмельницкиЙ. 
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§ 10. 

Трийцятьлїтна війна. 

РУДОJlЬф 11. 1576.-1612. Авrзбурский 

мир 1555. не впровадив .. в Німеччинї мира. 

Протестантизм ширив ся чим раз більше, 

а ріВltочасно протестанти проти угоди заби

рали цеРКОВІI; добра. За часів панован~ Фер
динанда І. і добродушного Максимілїяна 11. 
ІІавіть католицка Австрия стала в більші" 
части ПJ:отестантскою. По Максимілїяні всту

пив на престіл .цїсар Рудольф 11. чоловік у
чеttий, добродушниП, але не здібний володіти 

держа~ОIО в так бурливих часах. Рудольф 

Лlобував ся в науці і штуці, громадив 118 

своїм дворі твори штуки, та окружав ся 

ученими. 

3а часів Рудольфа 11. жили на цїсарскім 
дворі учені Тіхо Браге і Кепnєр. В сих часах 

побіч правдивих Ilаук хеміі і aCTroHoMiї, роз

виваJ1И ся ложні науки альхемія і астрольоrія. 

АльхеМИI\И думали при помочи ріжних міша

ниlt, вина"ти "камінь мудрости" з якого вже 
дуже легко можна би зроБJ4ТИ золото. Астро

nьоrи хотіли 3 бігу зьвізд вичитати будучність. 

Так одна як і друга наука була ложною, 
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але в тих часах всі були переконані о прав

ДИВОСТИ обидвох наук, тому дуже богато 

nюди~ навіть учеttих занимало ся ними. Та

кож і Рудольф 11. веЛIAКУ частину свого ЖИ'fЯ 
посьвятив альхемії. Державними справами за

нимав ся' дуже мало, тому члеtlи Габсбурскої 

родини ухвалили на родиннім зїздї, узнати 

головою родини єго брата Матвія. MaTBi~ 

заключив з семигород.ским князем Стефаном 

Бочкаєм мир у Відни, а з Турками в 3ітва 

ТОРОК 1606. де Турки за одноразове винад
городжен~ в сумі 200.000 дукатів, зрікли ся 

річного гарачу по 30.000 дукатів. 

Лист м.єстату 1609. Рудольф 11. не узнав 
мирів закnючених Матвієм і своєї власти не 

хотів відступити, тому поміж обидвома ПРltJ1-
шло до борби. МатвіП уві~шов в союз 

З протестантами і станами Угорщини, Австриї, 

Моравії і змусив Рудольфа відступити єму 

Австрию, Угорщину і Моравію. Рудольф за

держав для себе лише Чехи, але і ту Ilе чув 

себе безпечним. Щоби задержати для себе 

Чехи і приєднати собі ческих 'п·ротестантів 
видав цісар 1609. лист маєстаТУt яким 38ПО

ручнв ческим етанам, а іменно вельможам, 

шляхті і міщаньству свободу віроісповідаJtЯ. 

Однак і ее не помогло. MaTBi~ получив ся 

1611. р. з протестантами Чех і прогнав Ру-
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дольфа з Праги. Рудольфови остав лише 

сам цїсарскиtt титул. 

УнїЯ 1608. Ліга 1609. РіВttочаСtlО в Нї-
.. ,",. " 

меЧЧИНІ омало що· ІІе ПРИИШJlО до В.ИНИ. 

Протестантскі мешканцї місточка Донауверт 

Ilапали на католицку f1роцесию, за що цїсар 

КИIlУВ на них опалу, а виконанє егзеКУЦI1Ї 

псвірив князеви Бавариї Максиміліянови. ; На
страшені протеетантскі князі утворили COI03 

УІІЇЮ 1608. під проводом елєктора ПаЛЯТИIf]ТУ 
Фридерика v. У відповідь на ее католицкі 

князї зложили союз Лїгу 1609. На чолї ЛЇГИ 

стаlіУв МаксимілїЯtl БаварскиЙ. 

ТОГltїшний король Франциї ГеtlРИК І V. 
стаllУВ по сторонї УНЇї. ГеllРИК ІУ. хотїв під

Itести значіttЄ КОРОЛЇВL:КОЇ влади і замінити 

ФраtlЦИЮ в аБСОЛЮТIІУ держиву. РіВllочасtlО 

старав ся загоїти рани завдаІІі ДОМОВОІО вііі-

11010, заопікував Cq сеЛЯllами, етарав ся під

І!ести рільництво і промисл. СВОЄІО працею 

коло піднесеня дОбробиту, позискав· Гев

рик ІУ. у народа велику популярність. 3віст· 
ІІі єго слова. .Хочу, щоби кождий 3' моїх 

селян мав що Ilедїлї курку в горшку" 

В заграttичній полїтицї стремів Генрик ІУ. 

до зломаня Габсбурскої могучости, в тій цїли 

110ЛУЧИВ СЯ 3 Унlс·ю і ПрИГОТОВЛЯВ ся JLO 

війни. ОДІІак IІеСl10л:Їваlt3 смерть (ГеIlРИК ІУ. 
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умер замордований) відсуtlула початок війtВt 

в Нїмеччинї о· кілька ЛЇТ. 

Матвій 1612.-1619. Причина трийцять
ЛЇТНОЇ війни. Наслїдник Рудольфа 11. Матвій 
знайшов ся в дуже ,прикрім положеtlЮ. В бор

бі з Рудольфом опирав ся Матвій на про

тестаllтах, тому надав ЇМ численні привілєї, 

І(ОЛИ-)l( став uїcape"M хотїв обмежити привілєї 

протестантів, через що ОПl1НИВ ся В лихім 

положеНIО. В Чехах побудували протестанти 

на церковних добрах в Гробі і БРУlІові свої 

церкви. иїсар казав ОДIlУ збурити; другу 

замкнути. Ческі протестанти підозрівали, що 

nРИЧИНОIО такого рішеllЯ були IlаміСlіИКИ Чех, 
впали до цїсарского замку і викинули скрізь 

вікно цУсарских II~міСlІиків МартинУца і еля

вату 23. мая 1618. ВИI(евеtlЄ Цlсарских наміс ... 
• • • u 

НИКІВ СКрІЗЬ ВІКНО дало початок до триицять .. .. .. . .. 
ЛІТНО. ВІИНИ. 

ТРИЙЦЯТЬЛIТІНі війна ділить ся ІІа чотири 

части. 1) Ческо-rlаЛЯтиtlацка війна 1618.-1625. 
2) Даlfьска війна 1625.-1629. З) Шведска вій

на 1630.-1635. 4) ШвеДСI(о-Фраlіuуска війtlа 

1635.-1648. 
Ческо - палятинацка війна. Ферди-

Ilанд 11.1619.----1637. По викенеlllО цїcapCK~1X 
• • u u 

Ilа.\\IСIIИКIВ устаllОВИВ че~I(11И соим Ifове прав-

ЛУ.ІЄ і почав "РИГОТОВJ1ЯТИ ся JtO віЙIІИ. Тим
часом номер цїсар Матвій, а єго наслїдником 
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став Фердинанд 11". Архикнязь ФердинаНl1, 
вихованок Єзуїтів, був великим ворогом про

тестантів. Перед смергию Матвія володів 
в СТИРИЇ, де знищив цілковито протестантів. 

Чехи відмовили послуху Фердинандови і по

кликали на престіл елєктора Палятинату Фри
дерика У., щоби в ce~ спосіб. запевнити собі 

поМіч протесгантскої унїї, і вислали свої Bi~
ска під проводом графа Льва Турна під Ві .. 
день. Рівночасно австри~скі стани наставали 

на Фердинанда 11. і хотіли вимусити свободу 

віри. 3 прикрого положеня висвободили Фер
динанда цїсарскі кирасієри, які несподївано 

прибули до ВіДJiЯ. Турн побачив, що Відня 

не здобуде, завернув ДО Чех, а Фердинанд 

удав ся до Франкфурту над Меном, де єго 

вибрано цісарем. Рівночасн'О ческий сойм о

голосив детронїзаuию Фердинанда, а Фриде .. 
рик у. приняв ческу корону і вислав графа 

Мансфельда з ві"ском БОРОНИ1 и Чех. 
Битва на БіліА Горі 1620. Обставини 

змінили ся дуже скоро і то на крристь ціса

ря. Папа прислав Фердинандови гроші, Bi~

СКОВУ ПОМіЧ дала Лїга і Іспанїя. Католицкі 
BH;fcKa під проводом славного вожда графа 

Тілльогn впали до Чех і в ОДНОГОДИНllіИ 

битві на Білі" Горі, розбили цілковито Ческо
палятинатскі віПска. По битві на Білий Горі 

Фридерик \'. утік з Чех, а Фердинанд власно-
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pyQHO зниЩив ЛИС·Г маєстату і відобрав Чехам 
всі привілєї, засудив Ііа смерть богато ческих 

протестантских вельмож, сконфісковав соткам 

іх добра, а протестантам велїв або приняти 

католицку віру, або опустити край. На Фри

дерика кинув_ цісар опалу. Цїсарскі війска у

ВI~ШЛИ до Палятинату. Фридерик утік до 
Англії, а Паnятинат віддав цїсар разом з елєк

торскою гідНОСТJ1Ю князеви МаксимілїЯНОRИ. 

Даньска війна 1625.-1630. Альбрехт 
8аJlєнwтаJiи. Побіда цісаря і католиків затрі

вожила протестантів, але що самі не мали· 

сили веСlfИ дальше війни, звернули ся з прось

бою о поміч до короля Данії Християна ІУ. 

Християн одержав грошеву підмогу 3 Фран

циї і Англії j впав до північної Німеччини. 

До тепер цїсар не мав свого Bi~CKa, че

рез ·що був зависимим у всїм від Ліги і Іспа

нії. В такій хвилJt фридляндский князь Аль
брехт Валєншта~н обіцяв виставити цїсареви 
щонаJiменьше 20.000 армію, яка не буде цї

саря нічо коштувати. Альбрехт Валєншта~н 

походив з ческоі протестантскої РОДИНИ, але 
був вихованиЯ (по смерти родич·ів) В като

лицкШ вірі. В борбі цісаря з Чехами,. стояв 
по сторонї цісаря, відзначив ся в кількох 

битвах, защо винадгородив єго цісар по 

війні, надав богато сконфіскованих дібр і ти
тул ФРИДJIянд.ского князя. 
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в короткім часі зібрав ВалєнштаЙIі кіль

кадесять Т~1СЯЧtIУ армію, яку удержував запо .. 
мочию КОttтрибуци~ накладаних ва здобуті 

краї. ·ВаЛЄftштаЙн скоро зєднав собі всіх 

своїх жовнірів, а принимаючи битву лише 

тогди коли був певним побіди, позискав 

назву 'ttепобідимого вожда. 
Прот-естаtlТИ виступи~и ПРОТИ цїсаря 

з ABO,'v1a арміями. Одну провадив Маltсфельл, 

другу Християн IV. Вал·єншта~н побив Манс
фельда під Д~ccaB, гнав за НI1М ІІа Угорщину, 

де змусив семигородского князя БеТЛЄllа за

лишити дальшу борбу проти цї"саря. Пере

СЛЇJLувани~ Мансфельд помер в Боснії. ТИМ

часом рожд Лїги ТіЛJlї побив Християна під 

Л.отер ам Баренберге. Валєнштаин верн'ув 

з УГОРЩИІІИ, впав до Дані) і заняв посі·лости 

ДанїУ на суши, защо одержав Від цїсаря 

Меклємбурске князївство, через шо став 

одним з наимогучійших КllЯЗЇв в Нїмеччинї. 

Валєнштаин постановив побудувати иїсарску 

ФЛЬОТУ і зрооити Німеччину могучою МОР

CKOIO : держаВОIО. однаl( переШI(одила єму 

в замірах морска кріпость Штральзуд, якої 
ІІОМИМО .всїх старань tieMi, здобути. Христи. 

ян ІУ. бачив, що даJ1ЬШИ~ опір неможливи~, 
заключив з цїсарем мир в Любецї 1629, за
ручив, що не буде мішати ся в нїмецкі справи, 

за що одержав назад утрачеНІ кра1. 
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Реституцийний едикт 1629. Гlо ·даlll>скіі1 
. ".. . и·· ,. 

8111111 ДІИШОВ ЦІсар до tlаивисшого степеllЯ 

могучости, тому постановив використати об

ставини і зtіИЩИТИ· f1ротестантизм в Німеччинї, 

як знищив 3 Австриї і Чехах. В тій цїли f:\И-
,. u 

дав реСТИТУЦИИIJИИ едикт, ЯКИМ ПРИJ<азав про-

тестантам звернути всї llеРl<ові добра., ЯI<і 

загарбали по 1555. р. (Два архиеПИСI(Оllства, 

12 епископств і понад 1 ОО МОttастирів і ""еli Ь

ших церковних дібр). Цїсар розпоряд)кав 

близько 'ІОО.ООО ар",іЄІО, міг о-:-же сподївати 

ся. перевести свої I1ЛЯНИ. Однак СИМ разо,,-, 

не пішли за flИМ навіть l<аТОЛИЦК,і КНЯЗЇ, бо 

і о'Ни lІе ба)J(3J111 за великого зросту цїсар

скої власти. КUЛИ.-'І( цїсар хотїв перевести 

виоір свого СИl,lа на цїсаря єще за свого жи

тя, всі князї зажадали димісиї ВаЛЄllLlJтаИllа, 

ІІа котрим якраз опирав цїсар uїлу CBOIO си

лу. Цїсар УСТУIlИВ і llaB ВаЛЄІІUJтаt1110ПИ ди

місию, f ле КІІЯЗЇ ПОМИМО сего не uибраJ111 

ЕГО СИllа цїсарем, але віДЛОЖИJlИ вибір ІНІ 

пізнїtiше. ФердинаllД сподївав ся, що по ди

місиі ВаЛЄНІ1Jтайttа війско позістаltе l1рИ ІІЇМ, 

однак завів CSI. 3 ВаЛЄlІштайtlОМ звикло 

і війско і то в ХВІІЛИ, коли ЯI(раз єго tlай

більше ЦІсар потребував. 

Шведска війна 1630.-1635. Побіди цї
саря і- зріст МОГУЧ(JСТИ Габсбурrів з3tlепокоїJН1 

передовсїм ФраIIЦИIО, дс по смерти Геllрика ІУ. 
8Ш 
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засів НСі престолї Л19Д8ИК ХІІІ. 1610.-1643. 
В єго імени правив державою оден, з tta~

визнатнїйших француских мужів, кардиltал 

Рішелїє, котри~ стремів дй заведеня цілко

витого аБСОЛIОТИЗМУ у Франциї і до знищеня 

Габсбурскоі могучости. 110 смерти Генрика 1\". 
обняла управу в імеttи малолітного СИllа 

Людвика ·ХІІІ. єго мати Мария Медице~ска. 

у Франциї вхрав ся lІелад, довги зросли, ТО:

му Мария скликала 1614. р. генеральні Стани. 

Доперва коли управу KpalO обняв кардинал 

Рішелї(, настав лад j супокН~ в державі. Рі

шелїє желізною рукою здусив всяки~ опір 

паніu і ·шляхти, Гугенотам відобрав надані 

Генриком ІУ. твердині, а полишив лише сво

боду віроісповіданя. В· короткім часі завів 

у Франциі аБСОЛfОТНУ управу, навіть мати 

короля Мария мусїла опустити Kpa~, а брат 

короля упокорив ся перед кардиналом. Зи

вівши лад у внутр держави, постановив зни

щити могучість Габсбургів. Він то намовив 

Християна ІУ. дО віt:lни З цісарем, а коли 

Християна побито, старанєм Рішеліє при~шnо 
до мира ПОА\іж ШвеЦИЄIО а Польщею (розєм 

в Альмарк 1629. р.)' щоби шведски~ король 
Густав Адольф міг ударити на Німеччину. 

rycTaB Адольф в Німеччинї. 1630. р. 
висів Густав Адольф 3 15.000 армією в Ні
меччинї. ШведскиП король сподівав ся. що 
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всі протестантскі князї перейдуть се~час на 

єго CTOPOIlY, але завів ся. Страх перед могу

чим цїсарем був так велики~, що жаден 

з князів не получив ся з Густавом добро
вільно. Густав Адольф здобув, Меклємбvрr 
і змусив бранденбургского елєктоrа ПОJlУЧИТI1 

ся 3 ним. Тимчасом вожд Лїги Тіллї обляг 

Маrдебург, який не хотїв УЗt.tати реституции
ного едикту, здобув місто і не звати з чиєї 

ВИВИ і З якої ПРИЧИIfИ місто згоріло. По здо

бутю М"агдебурга увійшов Тілі до Саксонії. 

Тогди'" саксоньскиU елєктор візвац помочи 

Густава Адольфа. Не далеко Липска під 
Бра"тенфельдом 1631. р. побив r устав Адольф 
віиска Ліги, чим отворив собі дорогу до п.о

nудневоі Німеччини. Ранени~ Тіллї мусів 

скоро уступати, однак rYCTaB Адольф наздіг
нав єго і побив кад рікою ЛЄХQМ. Т і л л і 

по n я r в б о р б і. Густав Адольф мав отво
рену дорогу на Відень. Могучість цїсаря у

пала відразу. Валєншта~НО80ГО BiflcKa не 

було, ві"ско Ліги розбите, на~лїпшиn ВО'жд 
Тіллї помер. В так прикрі~ хвили постановив 

цісар звернути ся з просьбою о поміч 

до 8алєнштаJ1на. 

Смерть rYCTaB8 Адольфа І смерть Ва
JlєнштаАна. По довгім надумуваню згодив 

ся Валєнштаі1н виставити цїсареви арміІО, але 

зажадав иід цісаря; винаДГОРОДіІ,еня за утра .. 
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чснє Меклємбургского князівства і необмеже
ної влади над віиском, яке сам збире і сам 

буде удеР)І(увати В короткім часі виставив 

8аленштаин СИЛЬ11У арМіlО і вирушив проти 

Густава Адольфа. В Бавариї під Норимбергі~ю 

станули обидва найбільші вожди J1РОТИ <.:~беt 

але жадеll tle хотїв ро~почиtiати битви~ 

Остаточно Густав Адольф загрожений голо

ДОМ ударив приступом на табор Валєttшта"на., 

але відбитий з&верІіУВ до Саксонії. За НИМ 

пішов ВалєнштаЙtl. Під ЛЇтцен 1632. р. прий
шло до завзятої битви. Густав Адольф -Побив 
Валєнштайна, але в борбі (ам поляг. 

По смерти Густава АДОЛhфа вкрали ся 
в шведскі,\\ таборі непорядки і якби ВаЛЄIІ

штайн був хатїв використати обставини, мі

дуже легко розбити Шведів. Однак ВаЛЄIiГ 

штаин думав прощо иtlше. Вів заміряв зра

дити цїсаря. увійти в переговори зі Шведами 

і протестантами і при їх помочи здобути для 

себе ческу корони. На цїсарскім двор: стали 

підозрівати ВалєнштаЙна. в кїIІЦИ цїсаJj дао 

вождови диміСИIО. ВалєнштаИl1 постановив 

перейти до ш~едского табору, . але більша 
• U • • •• 

частина Вlиска ПОЗJстала BIPHOIO ЦІсареви 

і опустила ВаЛЄlІштаЙttа. 3 останками віЙСК8, 
які ПОЛИШИЛИ ся при Валєнштайвї, спішив 

ВОЖд чимскорше ДО Шведів, але 6 МІСТОЧКУ 
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Хебі (Єrер.) полковник Вальтер Бутлєр і на

чальник.rrвердинї Хеб убили Валєнштаина 1634. 
Мир в Празї 1635. р. По смерти Валєн

штаина обняв провід lІад війском архикнязь 

Фердинанд, пізнїиший цїсар ФердиtiаtfД ІІІ. 

ї відніс над Шведами під НерДЛЇllген так рі
шучу побіду, ЩО Шведи не МОГl1И дальше 

вести війни. Зараз по битві відступив від 

Шведів саски~ елєктор і заключив з цїсарем 

мир в ГІразі. иїсар відступив Саксонії ЛУЖИЦЇ 
і обіцяв здержати виконаtlЄ реетитуцийного 

едикту 40 лїт. 3а ПРИМІРОМ саского елєктора 
.. U·. ··U 

заключил~ з ЦІсарем мир маиже ВСІ знаТНIИ-

ші нїмецкі князї з винятком Бад~ну, Віртем

берГії і Гесиї. 

8іilна wведско-француска. 1635.-1648. 
Такого закінченя ві~ни зовсім не желав собі 

кардинал Рішелїя. ВСЯ ЄГО праця над знище

ІІЄМ Габсбурскої могучости, тілько виданого 
гроша малоби піти на дурно. Шведи самі не 

·мали сили вести дальше війни, тому Рішеліє 

постановив дати поміч Шведам. 3 celO хви· 
лею зміняє Bi~·Ha CBi~ характер. До тепер була 

се чисто релїгіnна Bi~Ha. Проти себе стояли 

з одної сторони протестанти з другої като· 

лики. Тепер катоnицка Франция лучить ся 

з проtестантскою ШвеЦИЄIО проти католицко

го цїсаря, протестантскі КН)lЗЇ СаксонГі і Бран. 

денбурrії даlОТЬ поміч цїсареви. Війна веде ся 
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дуже жорстоко і завзято. Серед ві".ни помер 
Фердинанд 11., єго СИfi Фердинанд ІІІ. 1637.
і657. провадив Bi~HY дальше. Bi~Ha ставала 
чимраз більше нещасливою для цісаря, ш.вед

скі генерали заганяли ся маnже під Відень, 
а тимчасом Франция старала ся заволодіти 

посїлостями Габсбургів в Альзациі. 1648. р. 

wведски~ генерал Кенігсмарк вже здобув части-, 

ну Праги, коли tlаді~шла відомість про за

ключенє мира. Bi~Ha розпочала ся і закінчила 

ся в Празі. 

8естфальскиЯ мир 1648. р. Рішеліє не 
діждав кінця вН1ни (умер 1б43. р.) але єго на

слідник Мазарінї, міністер малолітлого Людви

ка ХІУ. пішов слідами свого попередника 

і зібрав овочі працї своеТ і свого попередника. 

Мир заКЛlочеltО 8 двох містах ВестфаJlії Мін
стер і ОСlfабрік. Що до реnїrlйного питаня 
принято рік 1624. за ffормальниJ:1. Котра сто
рона посідала що в сім році, се оставало при 

Hi~. Цісар міг згодити ся на рік 1624. бо се 
було вже по. битві на Біnі~ Горі, -коли про

тестантизм 8 Чехах і в Австриї вже був зни
щениJ1. 

Франция одержала признанє занятих 

єще Генриком 11. міст Мец, Туль і BepAell, 
крім сего одержал·а Габсбурскі посілости 

в Аnьзациї, а по правім боці Рену кріпость 

БраАзах. Швепия одержала західне Поморє, 



- 119-

остров Pyrilo і округи Бреми і BepAetl, через 
що взяла в свої руки горла всіх на~більших 

німецких рік. Крім сего дістала 5,000.000 та
лярів воєнного відшКодовавя. Бранденбурrія 
одержала Магдебург і часть Поморя, Саксонія 

ЛУЖИЦЇ, Бавария горішни" Палятинат і титул 
елєктора. Сии Фридерика У. Кароль одер .. 
жав долїшниt1 Палятинат. ШваИцариі і Го .. 
линдні признано lІезавиСимість. Нїмец.кі князї 
стаnи майже ttезависимими панами; могли на

віть проти волі цїсаря заКЛlочати СОІ0311, коби 

лише не проти [lїсаря і німецкоі держави. 

3 сего 38стережеttя HЇM~ЦKi КttЯЗЇ ІІічого собі 

не ро6ИЛlt. 

Власть цісаря в НімеЧЧИllі змаліJlа Іtіл-
•• U 

КОВИТО, зате 31стала 3М1цнеlіОlО в австрииских 

дїдич_них ·краях. 3начінє станів 3ВИІІЯТКОМ У ~ 
горщини підупало, ІІа іх місце наступив абсо

лютизм. 

ttаcnїдки трийцятьлітної .віЙни. Вест

фальскии мир піДltїС 3Jtачінє ШвеЦИJ і Фраtt

циї, які стають доміltУЮЧИМИ державами, за"е 

упадає цілковито 311a~iHЄ Іспанії~ Німеччина 

розбита ІІа більше як 300 князівств, тратить 
ІІ-а довгиn- час СВОЄ значінє. Габсбурги бачили 

упадок цїсарскої власти в Німеччині, тому 

дбают~ мало про Німеччину, а старають ся 

піднести свої дїдичні краї. Добробит В Ні
меччині зруйнованіЯ чужими віJ1сками, підупав 
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цїлковито. Іlїлі сотки сїл 31IИI(ЛИ зоnсїм, ВО 

містах СТОЯЛИ дими пустками. JllодніСТI) н,"-

1\1 еч'. и I1II СП ал а 3 ч И с JI а 1 8· мі JI ї О 11 і В 11 а 7, R Ч С .. 

хах 3 З міJlїОllів ІІа 1. ВіЙІІа вплинула лихо Ііа 

мораЛI)llе виховаtlЄ. Цїлі (JОКОЛЇНЯ не раЧИЛI1 

ІІЇЧОГО ЯІ( вій ІІУ, пожаrи і :·ИlишеIlЄ, 1110 ВПЛИ

ІІУЛО lІе КОРИСТІІО ІІа пироБJlСllС ІІОВИХ Х3-

pal,l'epIII. 

(aOJ 

• 
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Друга часть. 

Стюарти в Ан(лїї 1603.-1688. 
Олївер Кромвель. 

Яків І. 1603.-1625. ПановаllЄ чотирех 

королів 3 РОДИtlИ Стюартів було lІеперерив

"010 борбОIО королів З парляментоМ. Вже від 
давна здобув англї~скиU нарід -численні при .. 
вілєї Д;1Я себе. Без позволеliя парляменту 1(0-

рол.ь не міг виn.ати жадних уставов, не міг 

lІакладати податків, не міг самовІльно вя3tіИТИ 

і судити аttглійских горожан. Тудори уміли 

ЗРУЧІІО обходити' устави і ніколи не доводили 
до борби 3 парляментом. 3а СТlоартів обста
вини зміtlИЛИ ся .. Вже першиt1 зі СТlоарті ~ 

Яків І. голосив все "Власть моя походить 
лише. від Бога-, підчас коли парлямент ува

жав короля наміСIIИІ(ОМ краlО, ЯКО'-'У дав власть 

Hapiд~ Яків І. вже по кількох лїтах страТИ.8 

любов АнrлїЙцїв. АllГJlїйскі католики, думали, 

що син католицкої Мариї, пр~веРllе католицку 

церкву в Англїї, коли-ж завели ся на короли, 

що був ревним протестантом, УЛОЖ~ІЛИ заго

вір і хотїли висадити короля разом 3 парля .. 
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ментом в воздух. 3аговір викрито, а поло .. 
)КСІІЄ католиків єще погіршило ся. 

Кароль І. 1625.-1649. Спір поміж ко

ролем а парлямеllТОМ довін за Кароля І. дО 

отвертої- війни. Панованє Кароля ее непере .. 
РИRltа борба 3 парляментом. Кароль проти 

волі парляменту вмішав ся в борбу з Ні· 

меччиною, де попирав Фридерика 3 ПаJlЯТИ

нату і розпочав борбу 3 Франциєю, д~ попи

рав ГугеlСОтів. Кароль легковажив права па

рлямеltТУ, I-I~ признавав єму прав.а накладати 

податків і кілька разів розвязував не(лухня

IIИn парлямеllТ, а від 1629.-1640. року пра· 
,вив державою без паРJlямеllТУ. В ЛЬоtlДОllї 
панувало велике Ilевдоволенє, мимо сего не .. 
оглядни~ Кароль розпочав борбу зі Шкотами. 

В Шкоциі nаНУIОЧОЮ релігіЄIО був кальвіtlїЗМ, 

а Кароль хотів завести анrлїканьску церкву. 

ШkOцки~ парля,.,еtJ1" ухвалив усунути еписко

пів в Шкоциї, зібрав армію і виступив проти 

короля. Кароль побити~ мусїв скликати анг

.. 1Їnскиn парлямент, але розвязав ЕГО вже по 

трех тижднях. Коли-ж Шкоти наїхади Англію, 

скликав новиU паРЛQмент ·званиR довгим 1640. р. 
Нови~ парлямент станув сеUчас до борби з ко

ролем, зніс всі розпорядженя короля видані 

без парляменту і ухвалив, що король не сьміє 

розвязати теперішного парляМенту. Відносини 
помежи Каролем а парnяментом ста8али ЧИМ-
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раз гірші і довели остаточно до вН1tfИ. По 

стороні Кароля станула переваЖIІО шляхта 

так звані кавалєри, по стороні парлямеttТУ 

міщани, так звані круглі голови. 

Олївер Кромвель. На чолі армії парля
меllТУ станув ОJlївер Кромвель, чоловік стро

гиn, ·'на позір побожни~, ~eYCTaHHO зносив очи 
до неба, молив СЯ, взивав імя Бога, а рівно

часно cynoKi~HJ видавав засуди кари смерти 

і в жорстокі~ спосіб НІ1ЩИВ своїх противників. ' 
Кромвель зібрав за свої гроші зі своїх O~HO
думців поnк вН1ска, що "складав ся з побож

них і богатих людиJl, яким не вільно було 

лихословити, гратlt в карти, ход.ити до театру, 

всі вільні хвилі мали посьвячувати молиtві 

і побожним сьпівам. Кромвель і єго товариші 

не узнавали жадних цеРКОВflИХ урядів, ані 

сьвященниt<ів, кождиn котриJt чув в собі . по
кликанє, міг виступити і ПРОl10віJ\ати сьвяте 

Письмо. 

Кромвель побив кілька pa~iB короnївскс 

Bi~CKO, взяв короля до неволї і спровадив до 

Льондону. Своїм Bi~CKOM окружив парnямеllТ, 

усунув з него всїх прихильників короля, а від

так поставив Кароля перед суд flарлямеllТУ. 
Король борон~в ся відваЖIІО і заперечив 

парляментови права судити короля. Але парля~ 

мент, в якім були самі однодумцї Кромвеля, 

засудив КаРQЛЯ на смерть. Засуд "иконано 
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1649. р. 29. січня. Кароля стято, а Анrлію 
проголошеtfО републикою 

Анrлїя републикою. КромвеJlЬ про
тектором Анrлїї. Jрляндия і Шкоция не УЗtl8-

JІИ англїискої републики і ПОКЛИI(али іlа пре

стіл сина Кароля І. Кароля 11. але Кромвель 

кроваво здусив flов~танє. покарав сторонни

ків Стюартів і злучив всї три краї в одну 

републику. Англїя стала републикою, але лише 

3 імени. В дїйсtlости н({став більши~ абсолю

тизм як за CTJOapTiB. Кромвель впровадив 
• U •• 

ВІискове праВЛІНЄ, не звертав уваги іlа парля-

MetlT де ІІавіть єго давнїшні СТОРОIfНИКИ по

чали виступати проти Кромвеля. Кароль 11. 
утік 3 краю і перебував у Франциї. 

На зовнї панованє Кромвеля богато при

ЧИНИЛО ся до підtlесеня могучости АнrЛIІ. 

Кромвель збільшив фЛЬОТУ і задав рішучиn 

удар другій морскій державі Голяндиї. Голяt.

дия від часу освободженя ся 3· під зависи-

мости Іспанії прийшла до великої могучости. 

Вела Зtlачну заграtlИЧНУ ТОРГОВЛfО, мала 

численні кольонїї 3 яких черпала доходи. 

КРОI\\вель постаtlОВИВ підорваїи могучість 

Голяндиї. В тій ц1л·и видав розпоряджеtlЄ 

"Навіга ци" tlИЙ акт" яким заl(азує чужим ко

раблям привозити до Анrлїї чужі плоди. ее 

було звернене проти Голяндцїв, котрі приво

зили велику силу східних товарів до Аllглїі. 
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ГОЛЯ~ДИЯ відповіла Кромвелеви віЙНОtО. По 

короткій 60рбі персхилила ся побіда на сто

рону Анrлїї. Вправдї Кромвель заКЛЮЧИ8 3 Го
ЛЯlfДИЄЮ мир і злагодив дещо навігаЦИИttий 

акт, але ЗJJомав силу Голяндиі, яка з сего 

часу СNlЛО пілупадає, що виходить на користь 

Англіі", ЯI<а вже від часів Кромвеля, стає lІай

могучійшою морскою державою. 

За заслуги Кро~веля для піднесеня Ан
гліі, надав (му парлямеllТ титул Протектора. 

По смерти Кромвеля 1658. став управителем 
Англії єго СИІІ РишаРJt. Ришард не мав здіб

tiОСТИИ свого вітця і сам по короткім часї 

зложив владу Новий парлямент ухва

лив привернути королівство і покликав ІІа 

престіл Кароля 11. 
Поворот Стюартів. Кароль 11. 1660.-1685. 

ПовертаlОЧОГО до KpalO Кароля 11. приняли 
в Англії 3 великим одушевлеllЄМ, але дуже 

скоро відвернув ся нарід від свого І,ОРОЛЯ. 

Король сприяв І,атоликам і вів політику 'про
тивну волї народа. Якраз ТОІ·ДИ панував у Фраtt

циї Людвик ХІУ чоловік гордий, зарозумілий 

і жадний влади. Єго нїчим ІІС оправдані lІапа

ди на сусїДНI краї, викликали У всїХ СУСІДІВ 

ФраllUИЇ ItеtlаВИСТI~ проти ЛtО.:J,вика ХІУ. ДО 

сего Людвик о ХІУ. Ознїс Нанте~ски~ едикт 

і приказав всїм француским npOTeCTatlTaM пе· 

рейти на каТОJlИЦИЗМ. Людність Англії бажала 
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відни З Франuиєю і не могла nоrодити ей 

з політикою Кароля 11., котри" якраз вступив 
в союз з ЛЮД,виком XIV. ба навіть упав мо
рально так fSИ3ЬКО, UtO побирав від Людви.ка 
ХІУ. річну пенсию. Коли-ж Кароль 11. хотїв 
полїпшити долю католиків в Англії і надати ім 
повну релїrіUну свободу, виступив проти сего 

парлямеllТ і змусив КВ·РОЛЯ 11. видати розпо
рядженє, ІІа підставі котрого католики tlе 

могли одер)і,ати жаl1НОГО держаВtlОГО уряду,. 

Нові сторонництва 8 Аиrnїї, віrи і ТО

риси. За часів паtlованя Кароля 11. повс;т·ають 
в Англії два сторонництва, які 3 усякими змі

lІами задержали ся до ttиtlї. ее СТОРОlІництва 

вігів і торисів. Так віги як і ториеи були сто-
"-

ронниками КОliституциttноі монархії, але по-

глядами на королівску владу зовсім ріжнили 

ся від себе. Підчас коли віги казали, власть 

короля походити від народа, тому парлямент 

має право навіть усунути короля і вибрат.И 

ІІОВОГО, ториеи були гадки, що корона похо

дить від Бога, єї нарушити не. можна, вільно 

бороти ся з королем лише правною AoporOIO. 
3 часом почато звати в Аllглії торисами тих, 
що старали ся задержати істнуючі порядки 

в церкві і державі (так звані нині консервати

сти), а вігами тих, ЩО стриміли до змін yeTpOIO 

держави (нині названоби їх поступовими). 

Стюарти тратять анrлійску корону 
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1688. р. 1685. року засів на престолУ брат· 

Кароля 11. Яків 11. 1685.-1688. завзятий ка
толик. Віll ХОТЇВ запе8НИТ~t каТОЛИI(ам най. 

більше значінє· в Англії і тим розбудив до 

себе ненаВИС1 ь АнглїJ;1ціВ. Так віги як і ториси" 

зверllУЛИ ся до мужа дочки Якова 11." Віль
гельма Ораньского lІаміСlfика ГОЛЯНДИЇ і візвали 
его на англї~ски~ престіл. 1688. р. прибув 

Вільгельм до АІІГЛП·, а. АtlГЛЇЙцї опустили ко

РОЛЯ. Яків ІІ.. утік до ФраtIЦИЇ, l1арлямеtlТ 
оголосив англїискиj1 пресrіJJ ОПОрОЖttеним, 
віддав корону Вільгельмови і єго жеllї Мариі, 

а всїх католицких членів родини (сина Якова 

11. Якова ІІІ.) УСУltув від престола. Вільгельм 

заJ1РИСЯГ, що буде правити державою згідно 

з парлямеllТОМ. 

§. 12. 

Людвик ХІУ. "1643.-1715. 

Початки пановаНJI Людвика ХІУ. nю
Д~ИК ХІІІ. УМ~tраtО'lИ полишив пятилітного 
сиtlа ЛIОДВJ4ка ХІУ. В єго імени правила мати 

Анна Австри~ска. Она '~дала ряди 11 алї~цеви 
Юлїєви Мазаріньому. Мазарінї провадив даль
ше розпочате дїло своїм попередником і стре

мів до знищеня Габсбурскої могучости. Великі 
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. ". . 
кошта ВIИIiИ, nlAHecellf подаТКІВ, lІевдоволенє 
І(оролівскої РОДИНИ З правлїня міНІстра Мариї, 

викликали домову віЙIiУ. Мазаріllї мусїв хви

лево утікати з ФраttцИЇ, зібрав за свої гроші 

віиско, вернув до Парижа, поборов неАДОВО .. 
лених і з сего часу правив державою ДО своєї 

смерти 1661. Умираючи радив Л,одвикови ХІУ. 
управляти державою без головного мінїстра. 

Ніхто у Франциї не думав, шо6и МОЛОДИЙ 
U •• 

веселии король ХОТІВ сам занимати ся r.пра .. 
вами держави, тому ~cї дуже здивували ся, 

КОЛИ Jlюдвик заявив, що буде сам правити 

державою. 

ЛЮД8ИК ХІУ. '~оловік великихздібtlОСТИЙ 
уважав себе паном ФраIlIlИЇ. "Держава се я" 
говори в все. Від, свого окру)кеня жадав оез

взлядного послуху, анайменьший неПОСІ,УХ 

карав В~31lиuею без суду і переслуханя. Жа

:дев з міністрів tle сьмів ІІа свою руку видати 
ЯІ(ОГО lІебудь розпорядженя. На висші уряди 

ПОКЛИI<),вав ЛІОД8ИК ХІУ. лише дрібну UJЛЯХТУ 

і міщаll, вельможам і ЧJlена~ кuролївскої ро

дини IІе щадив· своєї ласки, ирдеріn і поче-
U· ••• 

стии, але ВІД ВПЛИВОВИХ УРЯДІВ держав ІХ все 

з далеl(З. ЛfОДВИ!\ ХІУ. мав велике 11lастс 

у виборі урядників. ОКРУ)l(ИВ ся наилїпшими 

Сl1лами Франuиї, які працювали Л-JlЯ ЄГО слави. 

НайбіJlЬіlJе заслужив ся ДЛ~І підвссеня Фраt-t

циї МЇJlїстер Кольберт, СУМJlїtlllИЙ і трудящиіі 
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YP~I .. ttH·II<' I(UJlьб~РОIН1 заВДSlчувап JIIOJtUIII\, 

U~U ему IІЇКОJlИ lіС забраl(ЛО ГРО!lJИЙ ІІа Bt.:Jl~" 

ІІС віЙttl-t і ІІа вистаВllе jI\ИТС. )(ОЛl)оер lІі;tllїС 

fj)раtIUУLl<иі; ПРОМИСJl і ТОРІ'ОВЛІО, ГОЛОВIiО 

морску. Для забезпечеllЯ ТUРТОПJlї lІостарав 

ся Кольбер о силыlУ 80СlіllУ ФЛЬОТУ, яка 
I1сревисшал.а ІІавіть uttrлїйску" С(;ОСІО JtOl3rQ

лїТltОIО і UJ.ИРОІО IlраllСIО JLOBin I(ОJlI)бt:Р Jtu 
сего, ІЦО у ФраttLtиї піДllїС ся доОробит. Пср-

1llї лїта самостійного l1аllоваllЯ JllОЛВl1ка ХІУ. 

сс одні 3 наикрасших часів Фраlllll1Ї. 
Побіч КОJlьбера Lіілий РЯД ВИ;іllаЧ1111Х 

ЛІОДИ~ npaUIOBaB для "іл.llссеtl~1 (l>раItНI1Ї. І~и

ДОСКОltалеtlО і збіл blUCIIO q)palll LYC І<С Bii,It:I«J. 

(J граlНtltї Франци)" 110КРИЛИ CSI I�c;-;.а.ОUУТИМИ 

тверди Іl я МИ. 

Розцьвіт францускої наУI(И і Ш'-Уі(И. 

За ',асів Л,одвика ХІУ. ДОХОJLИТІ, фраtіl1УСI,а 
література до ttаикраСUІОГО роаl1і,ВЇ",I'У. В СІ-іМ 

часі жили і l1исал-и Петро l(nРIIСJlЬ (Согп~іllе) 

і І ван Расі tI (Rasinc) наt1біл 1)111 і фраННУСI<Ї 

драматурги, писатель l(оме,ГІ.ИИ іv\олїєр (Моlісг) 

пltсатель qайок JIЯфОllтеll (Lafontainc). -[~cї 

жили ІІа дворі короля, стара.,1ИСЬ С"'У IlрИ

lІодобати ся і славили І(ОРОЛЯ. IJ своїх ПИСI)мах. 
l>іввочасtlО IІjДII~СИТЬ ся IIІТУl<а пере

л.опсї", ар" Ilтёl<тура. За Jllодпика ХІУ nODCTtl<': 

НОВИЙ СJИJlIJ барокови~і, ЯІ<ИИ ріжнить СЯ Bi;~ 

pelfecallCY IIC'lYB811010 Ilсрсспл.О1() n OKpac~x, 
9.11[ 
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залишенєм правила гармоніі і ГОllенєм за 

штучними вражінями. Величаві палати 8 Ст 
)l(cpMetl і у Фонтенебльо не ВДО80JlИЛИ Люд

пика. Bill бажав поставити нову палату і ве

Jlич~війшу від попередних. На trO приказ 

станув замок в ВерсаЛtО, зі славним огоро. 

дом, водограями, статуами. Стїни нової па

лати ПРИОI(расив славний франuуски~ маляр 

Jlєбрен. 

На дворі Лtодвика панував незвичаЙhИЙ 

збиток. Францускі вельможі спішили з цілої 
Франциї до ВерсаЛIО і старали єя о ласку 

КО~QЛЯ. Около палати короля виросло в ко
роткім часї ціле місто поменьших палат. Ціла 

r:Bpona глядїла з подивом на франuуский 

двір, ВСІода сrарали ся наслідувати ЛЮДВИI(а 

і его двір, що дало початок до францускої 

моди в Европі. Під сим зглядом Европа єще 

до нинї не визволила ся 3 під панованя 

Франuиї. 

8ідкnиканє нантейского едикту 1685. 
ЛюДвик, natt Фравциї, не Mil~ знести сего, 

щоби в єго краю визнавав хтось ИliШУ віру 
ЯІ( він, тому постаllОВИ8 311ИЩИТИ ГугеJtOтів. 

Росказав протестатским родичам ВИХОdувати 

свої дїти в каТОЛИЦI{ім дусї, а як котрі не 

хотїли сего зробити, закватеровував ДО не· 

IIОСЛУШI:fИХ королївских драговів. В кінuи хо

ІІИВ ся остаточного средства, 1685. року від-
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ц:ликап нантейский едикт. Сереп. Гугенотів 

повстав великий страх. Прот~станти цїлими 

тисячами покидали границі Франциї. Гугеноти 

ааймали ся переважно ПРОМИСЛОl\1, тому гро

зила Франциї вебеспека, що по виемігроваНІО 

Гугенотів упаде промисл Франциї. Щоби до 

сего не допустити, обставив ЛІОДВИК границі 

держави війском і не позволяв опускати Гу

reHOTaM' краlО. Позісталі мусїли перейти на 
католинизм. ПОМИМО сего ОI{ОЛО 50.000 про
тестантских родин опустило Фравцию. Най

більш.е з них удало ся до Берлїна, де браll

денбурскии елєктор приняв їх дуже радо. 

3ІІесенє вантеИСI<ОГО едикту творить граllИЦIО 

в панованю Людвика ХІУ. Час-и до 1685. ее 
І(расш: часи Франциї. ВІД 1685. підупадас 

добробит Франциї, великі війни Людвика ви-
• 

ПОРОЖIiИЛИ цілковито фравцуский .~карб. Люд-

вик ХІУ. умираючи полишив величезні довги. 

3аборчі війни. Зараз по обиятю власти 

розпочинає ЛІОДВИК ХІ". ряд заборчих війн. 

Лrодвик не питав ся ЗОhСЇМ о причину до 

війttИ, навіть не вишукував ЇХ ХОТЬ би ІІа 

позір, часто роз-почивав борбу не маючи 

жадної праВІIОЇ причиtiи, лише охоту загар

баня чужого КРЗІО. ВіИftи Лlодвика N.ожна 
сьміло назвати розбишацкими, заборчими, 

а JІІОДВИК сими війнами ПО3ИСl\ЗВ собі імя 

лицаря розбишаки (равбрітсра) ІІа престолі. 
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3аборчих віНIІ вів Людвик ХІУ. три. 

В першіИ хотів заволодіти іспаньскими Нї
дерnяндами. Щоби не допустити до сего, 

зличули ся Голяндия, Акrлія і Швеции в по

трНІниU C0103, дали поміч Іспанії і змусили 

nlодвика заКJlЮЧИТИ мир в Аквізгранї. ЛІОДВИК 
вд080ЛИВ ся частиною Фляндриї (В північ-но
схіДllіН Фраllциі) і деllеякими містами на гра

IIHtilI Бел briї. 
8СІ0 виtlУ своєї lІевдачі бачив ЛІОДВИК 

• ГОJlиндиі, тому постановив розбити потріИ
ІІИЯ союз ї покарати ГОЛЯІІДИІО. Грішми під .. 
КУПИВ ЛІОД8ИК англї~ского короля і запевнив 
собі невтральнїсть Аllглії. За гроші обовязала 

СЯ Швеция напасти Н8 Брандеllбургію. Поли

шену саму собі ГОЛЯНДИЮ, ІІаїхав ЛЮДВИК 

і омало єї не заняв. ГОnЯflдці ратували ся лише 

СИМ, що продерли греблі і ааJlЯЛИ Kpact во

АОЮ. ЛІОДВИК мусів спинити даnьшиП похід 

Bi~CKa ї ЖJlати зими. Тимчасом ГОЛЯllдці о .. 
держали Іlоміч від цісаря, IСllані. і бранден

бурсJtого елєктора. Шведскі Bi~CKa ударили 

на Брандеlfбургію, але зістали цілковито по

БИ1·Ї під Ф е р б е n і ном 1675. почім бран
денБУРСКltіі елєктор Фридерик BiJlbrenbM 
здобув Ш8едске Поморє. 

ЛІОД8ИК постановив розділити против

"нків, заключити 3 кождим З осіБІІа мир 
і в сеН спосіб зискати як lІаЙбільше. Перша 
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приступила до мира ГОЛЯНДИЯ в HЇMBercl1 1678. 
защо lІі·чо не втраТИJ1а, другий цісар. СеН 
вже мусї'в відступити Франциї Фра~бург 

в Бра~сгаві. Іспанія відступила ФраtlUИЇ граФ
СТ80 Франш .. Комтеl 12. пограllИЧIІИХ твер

ДИНЬ. ПолишеlfИИ BcїM~ бранденбурскии е

лєктор мусів погодити ся 3 Людвиком і від

ступити Шведам з-добуте Поморє. В сей спо

сіб Людвик ХІУ. дипльоматично поборов" 

всіх своіх ПРОТИВtlJ4ків. 

Реініони. По дpyгi~ заборчій війні ста
нув ЛІОД8ИК XIV. ІІа вершку своєї могучости 

j щастя, Він хотів використати догіДIlУ Х8ИЛІО 

і придба1 и для Франциї нові краї .. В Ti~ ціли 
устаtіОВИВ чотири триБУtlали, які мали дохо

дити прав Франциї до нових країв. Л.ЮдВИК 

ХІУ. "рішив заняти всі міста і села, що на '1е
жали колиtlебудь до відступлених єму країв 

в послідних мирах. В ce~ спосіб ПРИJlУЧИВ до 

Франциї багато міст і сіл, а flа~важні~шою 

дооичеlО було занятє богатого міста Штрас
бурга 1б81. Цїсар Лєопольд заllЯТИЙ війною 

3 Турками не міг виступити OPY~HO проти 
Людвика ХІУ. 

Трета заборча "віІіна. В .(ілька літ по 
заllятюШтрасбурга виступив Людвик з "пре
тснсиями до ПаЛЯТИtlату і без RиповіДЖСIIЯ, 

пїЙllИ (ГО віЙСI(а уві~шли до KpalO і 311ИЩJtЛІІ 

ПаЛЯТИltЗТ в застраUJillОЧlііі" СrJосіб. ЛИluе" 
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J~икі [~авдаJlI1 uбu ГУIІН могли ДОПУСТИТИ ся 

таt<их I1.Ї1l. І>огато руїн lІад (JC110J\\ остаJlО дО 

ІІИІІЇ, SIK сьпіДI<И високої КУЛЬТУРИ фраllUУС
кого КОРОЛЯ. Французи ЗІІИЩИЛИ борато міст, 

а tlaBiTb наРУllJИЛИ кости даЗНI1Х цїсаРів. Таке 
·JlоступоваlіЄ ЛЮДВІ1ка зверttуло проти tlего 

майже цїлу західну Епропу,. а ДУluею коалїциї 

був Вільгельм ОраНЬСI\ИН. Вів сам обняв 

провід над СОIОЗIiИМИ БійскаМ~1, Ан.rліJ, Го

ЛЯIIЛI1Ї, НЇl\\еЧЧИIВI і IспаІІЇЇ. ВіЙСI(а фраtlцускі 

/V.УСЇЛИ уступити 3 ПаЛЯТИllату, а сполучена 

фльота Анrлїї і ГОЛЯltllИЇ ЗllИUlила майже 

цїлковито (~patfUYCI<Y ФЛЬОТУ. ЛIО.авик бачив, 
що ~\УСИТl") уступити иерсд коалїIIИЄIО і зго

JІ.ИВ СЯ 11(\ ",ир В Райсвіl<У в я,<ім звернув 

біл ЬШУ чаСТІ) неІ) ра[НIО загарбаlВ1Х країв і ",іст. 

~ 13. 

Jl€-ОI10jIЬJ~ І. 1658.-1705. 
Війни Австриї 3 Туреччиною. 

Лєопольд І. наслїДlfиі< Фердинанда ІІІ. 

iIOJlOBil( "'ИрttОЇ вдачі, противник ві~іни, мусїв 

~II( pa~i fI ровадити довгі і :іавзяті вій ІІ и. 3 за
хол.у іJIIОfiJ1ЯВ Л IО .. 1ВI1І( ХІУ. ОДВУ війну за 

лругn,о. НІД I1()ЛУДIІСr.ого сходу заГРО;іила 
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Австриї турецка держава, де віДlіовлеllО за .. 
борчу полїтику СОllеймана Великого і постн

новлено здобути Відень. 

По смерти - Соле~маflа Великого упали 

значіttє і могучість Туреччини, доперва за ча

сів Лєопоnьда І. великі везирі з родини Кепрілі 
- підtfесли Туреччину до давноі могучости. Турки 

здобули Крету, побили Польшу і здобули 

в Бучацкім мирі Україну і Поділє з KaMiftueM. 
Перша війна 3 Туреччиною 1664. Турки 

хотіли замінити леНlfе семигородск~ князівство 

8 свою провінцию. 1660. р. вибрали Семиго

родці князем Івана KeMellboro, але султан 

Магомет ІУ. не узнав єго князем і надав кня

зівство Михаi:fлови Апафієви. Кемеllї звернув 

ся 3 просьбою о поміч до Лt:Оr10льда. Цісар 

лав lІоміч і се стало причиною до війни. Ту

рецке Bi~CKO вступило в УI'ОРЩИIlУ, але австрий

ский вожд, князь Монтекукулї, віднїс Ііад 

Турками вел-ику побіду під Ст. Готгардом. 

Побіда над Турками, ?,отяй не ПРИtlесла жад-
u • 

ІІИХ великих користии, мала велике знаЧIНЄ, 

бо европе~скі НdРОДИ пізнали, що Турків 

можна на суши побіди,.и. 

По битві під Ст. І
4

отгардом заключив 
цісар, з Турками без порозуміня 3 Уграми мир, 

ІІа підставі давного етапу посїдаttя. lJ.Їcap не 

міг використати побіди, бо мусів всї свої сили 

звеРhУТИ проти ЛІОД8ика ХІУ. Сего lІе ХОТЇЛI1 
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зрозуміти Угри і повстали проти Габсбурrів. 
ПО8станє 8 Габсбурскій Угорщинї придушено, 

але яевдоволенє на Угорщинї треваЛ0 дальше. 

Тимчасом ЛІОДВИК ХІУ. старав ся Н8МО
вити Турків до 1іОВОГО нападу на Відень-. 

Людвик, мріяв про цїсарСI<У корову в Нїмеч
чиtiї. Він хотїв, Jцоби Турки заняnи Відень, 
а тогди lІїмецкі КНЯЗІ мусіли би звернути c~ 

до него 3 просьбою о І10міч.Вінпобє Тур

І<ів і слава р·озбитя Магомеl'аІІ припаде єму. 

Однак плянИ. Лtодвика не· ~дї-йснили ся. 
Облога Відня 1683. р. За HaMOBOIO Люд

вика ХІУ. піДІІЇС Емериt< Текелїй повстанє ІІа 

Угорщинї, а султаJi Магомет ІУ. вислав 200.000 
армію ііа Відень під проводом великого ,ве

зира Кари Мистафи. Цісар преД8ИД-ЇВ віину 

3 Турками j вже заздалегіть старав ся позис

кати для себе польского короля. Іван Со

БЄСI(ИИ. ПОЛЬСI<ИН король, був 3 початку сто

ранником Людвика. ХІУ. але по короткім часї 
перейшов на CTOPOtlY цїсаря. СоБЄСI<ИИ провів 

ціле своє )t<ИТЄ Ііа борбі 3 Турками. ТУРI<И 
були для него ttайбільшими ворогами, тому 

мусїв Собєский лучити ся 3 ворогами Туреч

чини, а таким ворогом Турків був як раз Лє

ОПОЛЬД І. 
На відомість про похід Турків. ЛЄОПОЛЬД 

опустив, ВідеlJЬ і переніс СЯ до ЛЇІІUУ. ОБОР0. 

ну ВіД1lЯ полишив rраф'ови Р и Ji и r еро 8 И· 
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ш тар е м бер r о в и і за~озї міста зложе
Hi~ з 14.000 Лlода. Дня 10. липня війска Кари 
Мустафи окружили Відень. Розпочали ся 

тяжкі ДНИ'для віденцїв, але залога міста бо

ронила Відня дуже завзято. ПО ДВОХ місяцях 

ТЯЖКQЇ облоги. думав вже Штаремберг про 

r.lослїдну борбу на улицях міста, І(ОЛИ неспо

л.ївано, серед ночи над горою Калєнберг, ви

леТЇJlО в воздух кілька ракет на знак, ЩО 

поміч зближає ся. 

Битва під Віднем 1683. р. 12. вересня. 
На помі~ загроженому містови спішив 3 вїмец

ким ві"ском КІІЯЗЬ Кароль ЛьотаРИllЬСКИU 
і 1І0льскиi:l король Іваlt СобєскиИ. Над С(10-

лученими війсками обняв начальний проВід 

Іваlf Собєский і віднїс tlад Турками під Від

Ilем цїлковиту побіду. ЦЇлtt~ турецкий табор 

3 величезним Ma~HOM дістав ся в руки побід
ників. Со~єский вїхав до Відня, витании уща

сливленими мешканцями, а Кару Мустафу 

покарав султан с"ертиєю. Битва під Віднем 
є гробом турецкої могучости. Від сего 

часу цїсарскі віиска відносять над Турками 

одну побіду за другою, значіttє Туреччини 

упадає цілковито. 

Евгенїй СабавдскиЙ. Іван Собєскии по
вертав до Польщі через УГОРЩИltу і віДtlїс по 

дорозі славну побіду вад Турками під JlapKa
ІІами, почім l1іддала ся цїсаРСRИ твердиря ГраІ', 
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, 
а Кароль ЛьотаРИl1ЬСКИИ здобув ва Турках 1686. 
Буду. Угри одушевnеttі ~обідами цїсарского 

війска піддали ся Лєопольдови, а угорский 

сойм J687. р. оголосив угорский престіл дї

дичним в Габсбурскім родї. Проти Турків ПОВ

стала велика коалїция зложена з Австриї, 

Польщі, Венециї і Росиї, однзк головний тя

гар війни спочивав на Габсбургах. 
Австрийский ВО)l(Д ЛtОДВИК БадеllЬСКИИ 

побідив Турків під Салянкемеll 1691. р. ·Qднак 
мимо сего війна вела ся досить мла130. - До
перва по скінче.іfО треl0Ї заборчої віини 

на заходї, зміг цісар переКИIfУТИ свої війска 

проти Туреччини і вести успішнїйше борбу. 

На чолї цїсарского Bi~CI(a стає оден з най

більших австрийских вождів Евгенїй Сабавд

скии, кріВtlий паttУIОЧОГО володаря в Сабавдиї 

Евгевїй YPOAJ1B ся і виховав ся в Парижи 

і хотїв вступити до француского війска. Евге

вїй був слаБОСИЛЬt{ИЙ, малого росту, тому 

ЛІОДВИК ХІУ. побачивши малого чоловіl(а, 

порадив ЕвгеllїЄВИ вступити до монастиря а не 

до віЙСI(а. ОбиджеllИЙ такою раДОІО, удав ся 

Евгенїй Сабавдский ДО Австриї, а Лєопольд 

приняв єго в ряди свого війска. Евгеній аВ811-
. • •• U 

зував дуже СІ(ОРО І єще перед КІнцем ВІИНИ 

3 Турками став начальним ВОЖДОМ австрий
скої армії, напав 1697. р. ІІа Турків під 3ен
тою і lІаІIЇс ЇМ так страшний ПОГРОМ, що 
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30.000 ТУРI(ів 3liаишло смерть в водах plKl1 

Тиси. 

Мир в Карловицях 1699. р. Султан ба
ЧИВ, що дальшиі1 опір стає Ilемо)кли8ИМ, за

І(ЛІОЧИВ мир в І<арловицях. ТуреЧЧИllа зреКJlа 
ся в користь Австриї цїлої Угорщини 3 ВИ· 
ІІЯТКОМ Темешварского Баtlату, віддала Австриї 

Семигород, який в)ке в часї війни заняли ав

стрийскі віЙСI(а, а семигородский сойм 1697. 
ухвалив прилученє l(palO до Габсбу'РСI(ОЇ мо

Jlархії. Польща О;tер>t(ала Україву j Подїлє 

3 KaMetlUCM, ВеttеЦИSІ, Дальмаuию іМорею, 

Росия пристаllЬ Азів. 

иїсар ЛЄОПОЛЬД ба)l\ав ДУ)I(е скорого 

УI(ЇllчеlIЯ віЙIІИ з Турками. бо якраз тогди ІІа 

заходї 110чали збирати си lІові х""ари і гра·, 

зила IІ0ва війна 3 ФраIlUИСЮ. 
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§ 14. 

Сукцесийна іспаНЬСIС8 
1701-1714. 

·u 
ВIИllа 

·Родовід іспаньских ГабсбурГіВ. 

--~--. жінка 

Максиміnїяна ЕмануІла 
Филип v. 

--_-.."'"ф , -
u 

Иосиф Фердинанд. 

Причина віilин. В Іспанії володів від 

1665.-1700, послїдний 3 ЇспаНЬСКІ1Х Габсбур

гів J(ароль 11. Він I~e мав жаДIfИХ дїтии, тому 

вже за єго житя стали Rиступати кандидати 
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до IСllаньско1" КОРОІІИ; Людвик ХІV. і -Лео
ПОЛЬД І. ЛfОДВИК Х-lv. в дїЯсности не мав 

жа.дltИХ прав ДО Іспанії. Вправдї єго отець 

ЛЮД8ИК ХІІІ. і віll сам ожеllИЛИ ся 3 іспаllЬ
скими княгиням .. , (!JlC Т81( жінка Людвика ХІІІ. 

як і Людвика ХІУ. ВИХОДЯЧИ замуж, зрекла 
ся всяких прав до іспаlfЬСКОЇ корони. ОДllак 

ЛІОДВИК ХІУ. не узіlав зречеllЯ СЯ' св(;і жіJIКИ 

і хотїп здобути іСI1.аIJЬСКУ корону для свого 

Вllука Филипа У. 

Більші права до Іспанії' мав Лєопольд І. 
Віи ріВllОЖ ожеllИВ СЯ з іспаньскоюкнягинеlО 

Маргаретою Тересою, І(отра lІе зрекла ся 

своїх прав до Іспаttії~ ДО сего Лєопольд по

ХОДИВ 3 Габсбурrів. які панували в l,паIIЇЇ. 

Найбільші права до icnallbCKOЇ I(ОРОIlИ 

мав хто I1IJШИИ. Маггарета Тереса мала !1ише 

одну ДОЧКУ МаРИІО АНТОІІЇНУ, Ііа яку перейшли 

всі права ДО іс.паньскої корони. Мария Анто

ніна видшла З8МУЖ за баварского елєктора 
Максимілїяна Емануїла і 3 сегоподружия у-

u . 

РОДИВ ся Иосиф Фердинанд і Bill був дїдичем 
u 

IспанїУ. Кароль 11. навіть записав Иосифови 

ФеРДИllандови uілу ttеподїльну Іспанїю. На 
u 

жаль. Иосиф помер 1699. р. дl18ЧИТЬ ся єще 

перед смертиєю КаРОJJЯ 11. ОДИНОКИМ дїдичем 
іСПЗIlЬСКОЇ IГОРОtlИ був тепер Лєопольд І. Bill 
хотїв nOCaJll1TI1 на icnaltbCI(iM престолї мопод .. 
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u 
шого сина Кароля. старший Иосиф мав одер-
жати австрийскі І<раї і цїсарску корону. 

Тимчасом Людвик ХІУ. не дармував і єго 

дипльuматам удало ся lІаМО8~ТИ Кароля II~ 
записати цілу Iспанїю ВtlУКО8И Лlодвика ХІУ. 

Филипови У. під усл.івєм, -що Іспанїя OCTallC 
IlеподїлЬНоtо і не буде ІІіколи получеllОIО 

з Франциєю. Лєопольд І. не узнав завіщаtlЯ 

Кароля 11. через 'ЦО прийшло до так зваllОЇ 
сукцесиі1ної віИІІИ 1701.-1714. 

Лєопольд І. ПОЗИСI<ав богато СОIОЗliиків. 

Князеви ГаІІоверу Ilздав єше 1692. р. титул 

елєктора, а браllдеllбурскому елєкторови JtaB 

1700. р. т'ИТУJl короли, за що обидва ПР1106і
цяли цїсареви помї'] у .віЙtlї З ЛІОДВИКОМ ХІУ. 

Рівнож Англія і Голяндия не бажали занадто 
великого зросту БурБОtlів і стаtlУЛИ по сто

ронї цїсаря. ЛІОДВИК XIV: одержав поміч лише 
від баварского елєктора МаксиміЛЇЯllа EMall~

їла і від архиепіскопа Кольон"І"ї. 

Дїї війни. Перша частина війни 8ипала 
1l1асливо для Людвика ХІУ. Францускі війска 

заняли МеДИОЛЯІI і Неаооль і загрозили дї

ДИЧІІИМ краям Габсбургів, а баварский елєктор 
впав до Тиролю, але повстанє хороброї і вір
ної Габсбурrам людности, змусило елєктора 
вицофати свої віИска. Анrлїя і ГОJJЯНДИЯ З по

чатку узнали Филипа У. І(ОРОЛ~М IспаІІЇЇ, але 

коли ЛІОДВИК ХІУ. етап попирати СИllа Як,)са 
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11. Якова 111. і хотїв посадита єго на англій
скім престолї перейшли Англїя і ГОЛЯfIДи.я на 

сторову цїсаря. До коалїциї проти Лtодви~а 

ХІУ. приступили єще СабаВ;1ИЯ і Португалїя. 

А'нrлїйский парлямент, де тогди мал~ перевагу 
• •. • u • 

ВІГИ, ухвалив веЛИКІ су,\1И ІІа ВІИНУ І вислав 

проти Людвика віиско під проводом КlіЯЗЯ 

Івана Мальбру (Marlborough). 
Війна вела ся рівночасно в IталГі, Нїдер

ЛЯtlдах і Іспаlfїі. В Італїї удало ся Евгенїєви 

Сабавдскому перейти Альпи і побити Фран

цузів. Тимчасом Мальбру вступив до Німеч

чини, поnучив ся з повертаючим з Італії· Евге

ІІЇЄМ Сабавдским і обидва побили цїлковито 

француске віЙСI{О під Гохштет 1704. почім 

здобули БаваРИIО. З сего часу СТЗJІО непово

дило ся ЛЮДВ11КОВИ ХІУ. Евгеllїй поспішив 

назад до Італїї, побив ФранцузіВ l1ід Турином 
1706. в наслїдок чого францускі війска мусіли 
уступити 3 Італїї, а рівночасно Мальбру віднїс 
побіду В Нідерляндах під Рамілє. Відтак оба 

вожди злучили свої СИЛИ і побили Фравц}'Зів 
під Уденар 1708. р. і під Мальпляке 1709. 
Людвик XIV. зна~шов ся в дуже прикрім по
ложеtllО, а навіть сам радив Фил.ипови V. зречи 
ся іспавьскої КОРОНИ, коли несподїваllО дві 

подїї ввели цїлковиту :i~jtIY обстаВИh. 

Йосиф І. 1705.-1711. По смерти Лео
пnльда І. засів ІІа l-ІїмеЦl<ім rtреетолї єго син 
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11uc:HJJ І. tI (І (, ()рат l(ap('JII, ~\au стати Ї,IIi.lIIL-. ~ 
L: 1<11 Л, І( U Р о J Il' І\1 • І( () л и - jl< 1 7 1 І. ум ерИ и, 11 (І) 11. 
ІІС IІОЛИJJJИІНІН1 л\)'жеского Ilctслїдника, І<а

роль етап IIЇ,"СНIОіМ IJ.їсарсм і natlOM аВС'fриі1-

ских І<раїв. АllглїSI і ГОЛЯІІЛ.ИЯ бuяли ея захи

таня СВРОllсі1(КОЇ ріВlІоваги. Они піДtlяли 

піЙIІУ JlІіl1lе ТИ,,,},, UJ.оби 3J10,\'3ТИ могучість 
ЛIОJtl3l1ка ХІУ. а тепер мала(jlf IІастуrН1ТИ ли
ше зміна ЇJ\\еtIИ. KapOJ1b "І. J\\an стати паном 

Аостриї, нї,.rtеЧЧИIІИ і IспаlIЇЇ. !to сего в АIІГnїї 
Уllало nо~іОВIІИЧС СТОРОНIfИЦТВО nїI'ЇB, а пере

IHil'Y ОJ!СР)I<аЛIt ТОРИСJ1, ЯІ(Ї відкликали .kIIЯ3Я 

~'''Jlьбру ;j flОЛЯ БИТВI1. АtlГЛЇя і ГОЛЯflJ111Я 

заl<ЛIО'НtЛII 3 JІІОЛ.ВИКОМ ХIV.мир вУтрехтї 1713. 
Мир в Раштаті 1714. иїсар Кароль VI. 

IІробував вести віЙIІУ даЛЬUJе сам, але поба

'ІИО, 111.0 ІІС буде 8· силї здобути IспаIIП·, тому 

заl(ЛIОЧI1В Мlір в PaUJTaTЇ 1714. ФИЛИrI V. CT(j(; 

jсrlаНhСI<ИМ (оролем Ї одержав Іспанїю разом 

~ амсрикаflЬСКИМИ КОЛЬОfIЇЯМИ, а ФраllЦИЯ за

ручила, U!O Iспаtlїя ІІЇКОЛИ flC буде 3J1УЧСIIОIО 

:і ФраIIЦИЄIО. БеЛhгіlО, Неаполь, МеДl10ЛЯІІ 

і ОСТР08 CapAl1llїIO о,П.ср>кав ·uYcap. СицилїIО 

JtїCTa8 І(ОРОЛЬ Сабав;'tИЇ, АItГЛЇЯ зискала Гіб
рал~тар і фраНIІУСl<і посїЛОСТI1 вад pil(OIO 
(І>В. ЛавреflТИЯ. По меіl(И lсrtаllїСIО а (lїсарем 

'0 • 

Ilе заКЛJочеllО жаjtllОГО ,\\llpa~ ЦІсар ІІС :ірlК 

СЯ СВОІХ прав до IсrНlItїї, а Фl1ЛИІІ J10 Італії 

і (>ельгії. 
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(j кіл ь ка JI ї Т 11 і;і 11 Ї ~.1 U J С Х U Т Ї В (І> 11 ЛІІІІ V • 
здuбути IтаЛЇIО, ІІОЛУЧИВ ся 3 королем Са

ба.ОДИЇ і наїхав ПОСЇJlОСТИ Кароля VI. ОДI,ак 
COI03 Австриї, АІІГЛП', Голяндиї і ФраllЦИЇ 

відпер tlаї3А IСllаIIЇЇ, а королеви Сабавдиї за 

кару З8міНЯltО остров СИЦИЛЇtО, (~IКI1Й одер

жала Австрия), 113 гірший СаРllИIIЇIО. З сего 

часу стало ся КОРОЛЇВС~80 СабаВJtllї звати 

королївством uбидвох СаРllИIIЇЙ. 

§ 15. 

Кароль УІ. 171 J .-1740. 

Кароль УІ. СукцеСИИliа iCl1allbCKa віЙllСі 

збільшила посілости аRСТРИИСI(ИХ Габсбургів. 

але Н080 здобуті краї були ВИllищеllі віЙІіами. 

3аня~і єще за Лєопольда І. Угри, ЗІІИІЦИЛО 

довголітне і нездарне 11анованє ТуреЧЧИIІИ, 

БельгіlО і Льомбардию зруйнувала BЇJ;tlla. Ка

роль УІ. пильно старав ся загої Гl1 нанесеІІі 

Bi~tIOIO ра"ll, підвести добробltТ, проми-сл 

і ТОРГОВJІЮ в ABCTpJ1i. Щоби піЛllести тор

говлю. оголосив Кароль Триєст і Фіlоr.\е віЛh

НИ"'ІІ містами, і побудував битий ГОСТИllець 
3 ВіДІІЯ .11.0 Триєсту Ilерез СемеріІІГ. Для 0-

ЖИПnСllЯ торговлі зі сходом заЛОЖІН1 н ОстеІі
дї схіДНО-Їllдиfi1ску KOMnaIIЇIO, яка мала вести 
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ТОРГОВЛІО 3 дзиєю. В короткім часї східна 

компан;·я РОЗВИtlула ся так гарно, що стала 

загрожувати інтересам Анrлїї і Голяндиї. 3а 

часів Кароля повстало багато фабрик головно 
в Чехах (вироби суконні і ШКЛЯНlfі). Для під

lіесеliЯ промислу наклалав Кароль пел·икі 
оплати на чужі вироби і старав ся піднести 

добробит ь державі. 

РівночаСIІО опікував ся Кароль штуками 
і lІауками. 3а єго часів збудоваltО величаву 

палату в Шенбруні, а у ВіДIiИ повстало бо

гато красних будівель, з яких на~важнїйші 

були церква Кароля і палата Бельведер по

будована Евгенїєм Сабавдским. 

ВіНна 3 Туреччиною. Зараз по сукце

си~но-іспаньскі~ Bif.1nї провадив Кароль нову 

війну з Турками, які заняли Венециям Мо

рею. В обороні Венециї цїсар виповів Ту

реч·чинї BihHY. Славни~ вожд EBгeHЇ~ повів 

австри~скі полки до нової' побідоносної ві~ни. 

Він побив Турків під Петроварадином 1716. 
здобув .Білгород і змусив султана заключити 

мир в ГJожаревачу, в якім Австр~я зискала 
ТемешварскиП Банат, північну БОСНЇІО, північну 

Сербію і Волощину по ріку Ал юту. 

Праrматична санкции. Кароль VI. не 
мав мужеских потомків, а б"чив наглядно, 
що стало ся 3 ·Іспанією, тому 110становив 

забеспечити Ло.стриі неподільність. В ті" ціпи 
• 
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видає він 171 з. р. розпоряджеttс, Саltl(UИIО 

прагматичну, яке установляє. 1. Австрия є 

lІеподільною, 2. управилняє HaCJlї:tcTBO IІре

стола. В браку мужеских потомкіп MalOTb :іа

сїсти на престолі дочки Кароля VI. і їх tlа
сліДlіИКИ, а в браку СИХ наСЛЇДI1l1l(И дочок 
u 

Иосифа 11. По кількох лїтах признали І1рагма .. 
.. и··· 

тичну санкцию ВСІ аВСТРИИСl<1 КреН. 

Кароль старав ся, щоби всї европеі1скі 
держави признали праrматичну сан.кциtо. В сих 

часах деР>l(ави рідко додержували даного 

слова, тому EBeHЇ~ Са6авд.скиtі зовсїм добре 

радив uїсареви, що всї Уl\\ОВИ 3 европейскими 

державами нічого не варті. Добра і СИЛЬtl" 

армія буде наилїпшою заПОРУКОIО прагми

тичної санкциї. Цісар lІе слухав ЕвгеllїЯ і 110-

вїс задля прагматичної санкциї великі )кертви. 

АtlГЛЇя і Голяндия узнали прагматичну caltK

ЦИІО доперва тогди, коли Кароль VI. :JIIЇс 

східну КОМllанію в Остендї, яка в короткім 

часї дуже красно розвивала ся. 

З німецких князїв не хотіли узвати 

прагматичної санкциі елєктори Бавариї і Сак
сонії, бо они обидва О)l(енили ся 3 доч"аМ~1 
U .. 

Иосифа І. і на сїй підставі ВJ1СТУflЗЛИ 3 прс-

тенсиями до австрииских країв. Ulоби no
зискати для себе саского елt:ктора, постаllО

RИВ Кароль УІ. r10перти (1"0 при виБОРі ІНІ 

IIОJlI)СКО.,,() ~орnля. ~ll\pa] TOI'AI' ~'M~~r II()JlbCK'IЇi 
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KOpOJlb двгуст 11 При виборі 'tас·гина ПОJ1Ь" 

скої шляхти віддала свої голоси (го СИН0В'" 

саскому еЛЄКТОРО8И Августови ІІІ. друга час .. 
тина оголосила королем СтаllИСJ1ава ЛЄЩИllh
(кого. Росия попирала ABrYCTa ІІІ. Франция 

Стаtiислава ЛЄЩИIIЬСКОГО Кароль дав поміч 

Двгустови ІІІ. за що ce~ У31Іав прагматичну 
санкцию, але Кароль замотав ~Я через ее 
у Bi~HY 3 Фравциєю і Іспанїєю. Впрапдї при 

помочи Росиї і Австриї засїв tla tlоnьскім 

престолі Август ІІІ., однак Кароль поніс у 
• 

віденьскім мирі 1735. велики страти. Муж 

дочки Кароля УІ. Мариї Тереси, ФранuіlUОК 

Стефан льотариньский князь зрік ся Льотз
ри.нГіі, як·у одержав AOCMepTHQ Станислав 

лїщиньский. По смерти Лєщиньского Льота .. 
ри"гія мала перейти під панованє ФраIlUИЇ. 
Яко винадгородженє одержав Франuїщок 

льотариньски~ ТоскаllїЮ, де якраз" тuгди ви

мерла Медиuеиска родина. Рівночасно відсту

пив Кароль Iспанїl, Неаполь і Сицилїю з яких 
утворено секундогенїтуру іспаньского дому. 

Одиноким вдоволенєм. Кар()л·я УІ. було хиба 

ее, що MaJi~e всі европе~скі держави узнали 
прагматичну саНКUИfО. 

ВіАна 3 Турками. При кінци житя вів 
Кароль VI. спільно війну з РОСИЄІО проти 
Туреччини. Старии- вожд E8гeHЇ~ вже Іlе жив 
(умер 1736. р.) нові генерали не уміли по-

/ 
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вести австриt1ского віЙСI<а. Турки здобули 
І)ілгород, а в білгородскім мирі 1739. р. зрік 
с.:я Кароль VI. північної Бос нї-ї, Сербії і 60-
лощини по ріку Ал юту. 

В рік по біJtrородскїм мирі помер Ка
роль VI., а 3 "ИМ вимерла мужеска лїнїя 
Габсбургів. t-Ia а8СТРИ~СКI1Й престіл вступила 
(ГО дочка Мария Тереса. 

§ 16. . 

Повстане і' розвиток прускої 
держави до Фридерика 11. 

Початки прускої держави. 1415. р. за

ста·вив цїсар Жигмонт Люксембурский' браtt.

денб),рску MapXil~ родині Гоге"цолєрнів. 3 сего 
часу п·озіетала бра~денбурска мархія стало 

під скиптром ГогеlfЦОЛ'єрнів і ЇМ завдячує она 

СВОЄ 31іачїІІЄ і зріст. 1525. p~' здобула родина 

ГогеllЦОl1єрltів ІІОВИЙ край для себе. Аль~рехт 

:і l~огеНI!олєрні8 велики~ магїстер нїмецкого 

ордеllУ, СКИltУВ МОl48ші ризи, переt1шов на Лю

тера"їзм і оголосив СЯ сьвїтским дrдичним кня-
. зем niJl зверхtlОСТИЮ. ПОЛ~lці. в сей спосіб 
паll~ваJlИ Гогенuолєрни 8 бранденбурскі~ мар
хїі ЇВ Прусах. КОЛИ->І\)О 18. р. вимерли прускі 
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Гогеll UOJH,:p.11 11, одїДИЧИJIИ браНДСllбурскі Го

І'~ІІЦОЛЄРІІИ також Пруси. До сего здобули 

Гогенцолєрни вад Ревом князївства J(л'єое 
і грабства Марк і Равеllсбсрг, а в триЙuять· 

лїтtlій війнї одержали часть Поморя, Магде

бург і деtlеякі духовні посїлости. Всї три 

комплєкси країв зєднав в одну ціЛість і Ilа

дав їм спільну управу Фридерик Вільгельм 
Великий елєктор. КористаlОЧИ з війни помежи 

Каролем х. королем Швециї. а Іваном Кази

миром королем Польщі, одержав за обіЦЯtlу 

lІоміч ПОЛЬLIJі 1657. р. звільненє від польскоі 

аависимости, збільшив і ВИДОСКОllалив браlt

деtfбурску apMilO. (Хоробрість і вдатність браtl
денбурскої армії показала ся в битві під Фер

белїном.) 

Син і наслїдник Фридерика Вільгельма 

Фридерик ІІІ. IІрИllЯВ за зізволенєм Лєополь

да І. титул короля Прус 1701. р. НОВИЙ титул 

старав ся Фридерик (як король Прус Фриде

рик І.) покрити величавим блеском двора, че

рез що при кіlfЦИ житя полишив великі довги. 

Для Прус заслужив ся Фридернк І. головно 

oCtlOBaHfM академії наук в Берліt!Ї і заложе

ІІСМ УІІїверСl1тету в Гальлє, (Наllе). 

Фридерик 8ЇJlьгельм І. 1713.-1740. lІа
слїДttик Фридерика І. великий деспот, однак 

v • ,. 

строгии І жорстокии лише там де ходило 

о заведене ладу і добра для держави. Чол()-



- 151 -

вік скритий, lІеl1риятель виставного житя і во· 

рог францускої цивілїзациї. ЗараЗ по ВСТУrlле .. 
НІО на престіл продав ДОРОГОЦЇtlltОСТИ батька 

і зменьшиn видатки на театр, оперу, науку 

і штуки. Не жалував гроша лише на віиско, · 
тому постепеllНО все збіл.ьшував ПРУСКУ армію. 

Фридерик Вільгельм чув велику слабість до 

високих ростом лtОДИ~, 3 яких УТВОРИВ CBOIO 

прибічну сторожу. По цїлій Европі їздили 

королївскі агеllТИ і вербували ВИСОКІІХ ЛІОДИИ. 

По Пр'и всї свої дивацтва і деспотизм, 

Фридерик Вільгельм багато НрИ'IИIВI8 CSI ДЛЯ 

підttесеня прускої держави. Завів лад В прус
Ki~ скарбі, ІІе лише поплатив довги баТlJК3. 

але зложив єще богато гроша, завів взірцепу 

адміtlїстраuию, завів лад і порядок. 

Свого сина Фридерика 11. старав ся вже 

n МОЛОДОСТИ призвичаїти до віИСI(ОВОГО )І(ИТЯ, 
.1 OAtl3K молодии хлопець одушевляв ся SIІ<раз 

сим, ЧОГО не Лlобив отець. Він був маРtlо

травним, любовав ся В лїтературі і МУЗИНЇ. 

110між батьком а СИІІОМ приходило часто до 

IlеIlОРОЗУМЇIIЬ. ОстаТОЧІIО ФридеРИI< 11. иоста
ІІОВИ n ОПУСТИТИ батькіВСI(ИИ дім, але утеча 

tlC удала ся. Фридерик ВіЛhгельм заМКItУВ . . ., . 
сина в КІСТРИНЬСКІИ КРІПОСТИ, а єго дораДВИI(а 

казав покарати смертию. Незадовго потім 

П<;>ГОдИВ ся Фридерик 11. 3 бать КОЛ'\ і nrИllЯП 
службу в уряді. Серед враиї ni;illaB Фри .. 1С-
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РИК 11. аДМlІlІстрацию держави і наВЧllВ ся 

ЦItJИТИ працю СВОГО вітця. ХОТЯЙ і 118дальш.е 

віддавав ся lІаукам і літературі, все .. ж Т3КИ 
повірив СЛОВёіМ ві'fUЯ, ЩО жерелом всякоі 

слави є А\огучість та сила і. коли лиruе став 

королем, сейчас збільшив своє Rійско n 
20.000 Л10Jlа. 

§ 17. 

Мария Тереса і Фридерик 11. 

8іііна сукцесийна австрииска і двІ 

перші шлескі війни. 3аJlСJLВИ .Кароль VI. ::~aM
КІІУВ ОЧlі, а вже згромадили ся ЧОРllі ХI\\аРII 

над єго ДОЧКОІО МаРИЄIО TepeCOIO. І>аваРСКllіі 

елєктор, I1tO lІе узнав прагмаТИЧIІОЇ С31IКIІIIЇ, 

виступltВ з претенсиями до австрийского 

ІlреСТОllа, rJозискав для себе поміч Фраllll~Ї. 

IСl1аllії і рОJпочав сукцеСИИllУ австрийску 

пій ну 1740.-1748. 
РіВllочасно прускиП король ФРИJ1ерик 11. 

зваltИЙ Великим 1740.-1780. вистуrlJtв 3 прс
теllСИЯМИ до Шлеску, впав до KpalO і РОЗІІО
Ilав ряд шлеских війн. (Фридерик Н. lІе мао 

Ж311IIИХ прав до Шлеску, а єго претеllСИЇ до 

сеї Kpaї1111 були що ltаимеlll)l1lе Д~Hlli :1) 1523. 
р. посїдао оден 3 ГОJlенц·олєрнів мале шnеске 
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князїв;т.:sр _€гернДорф, але стратив єго по 

битві під Білою rOPOIO 1623. 2) Елєктор 
u 

Иоахім 1.1. заКЛIОЧИВ 1537. р. з князем Лїгнїuи 
умову наслїдства, але сеі умови не ПРИЗltав 

Фердинанд І. На сих ДВОХ з пере~1. 8ИСUJС як 

сто :JJЇT подїях опер Фридерик 11. свої 

rlретенсиї ДО ціло'ГО Шлеску.) 

Рівночасно' 3 _сук.цесиЙно аВСТРИ~СКОIО 

ВЇИІІОІО вела Мария Ttpeca дві віЙlІ1І ШJJсскі 

1740.-1142. і 1743~-1745. ХОТЯИ майже nсї 
u • -

европеИСКI держави узнали IlрагматичtfУ catlK-

ЦИІО, помимо сего Іспанія, Фра1lЦИЯ, Бавария 

і Саксонія виступили проти Мариі Тереси. 

J)аварский елєктор Кароль Альберт nпав до 

ГоріШllОЇ Австриї і Чех, здобув оБИJlВ3 сі 

краї, удав ся до ФраIlКфУРТУ, де nибраl~U 

ЕГО цісарем ІІЇД імеІlем КаРОJlЯ VII. 1740.--1745.' 
РіВllочасно Фридерик 11. Оll_ао до Шлесl\У 

віДІіїС "обіду під Моль"nцями 1741. ПО'lім 

майже ~іJiИЙ Шлеск впав в ЄГО PYK~I. 
Мария T~eca lІе стратила відваги, УДD

ла ся ІІа Угорщину, де по коронзциі 8 Прес

буprу прибула до СО"МО80Ї салі і зі слезами 
8 очах просила УI·рів о Ilоміч. Угри, оду.: 

luеnлеtlї npOMOBOIO королевої, виставили дві 

аР,\\IЇ, прогнали баnарскі оійска і 3 Чех 

і ~ Австриї, а навіть заtlЯЛИ Баварию. Jlише 
3 Фридериком 11. ІІС була Мария 'Гереса Ні3С

JlИВОЮ. По нові" rlо6ідї ФРНДСРlll'а 11 .. ід 
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ЧаСJlавом заКЛIО\lила Мария Тереса 3 tJИМ 

мир В БерЛЇllЇ 1742, в якім віддала Фридери

кови 11. цїЛ~t" Шлеск звинятком цєшиньского 
і опавского Кtlязївства. 

Тимчасом прибув на поміч Мариі Тересі -
гаltоверскии елєктор і заразом анrлї~ский 

король Юрий 11. Аtlrлїискі війска уві~шли 

в НїмеЧЧИtIу і віДllесли над сполученими 

Французами і Баварuями побіду під Деттінrен 

1742. р. Фридерик 11. настрашений побіДОIО 

Мариі Тереси і· б~чи ся, щоб Мария Тереса 
не відобрала (му здобутого Шлеску, розпо

чав без виповіджеllЯ війни ItОВУ борбу, але 

хотяи віДtlїС l<iJlbl<a побід, lІе зискав нічого 

і заключив 1 ''/45. р. мир в Дрезнї 1745. ІІа 

підставі усліВ1~ берлїньского мира. В тім са

мім роцї умер Кароль Альберт (1745. р.) а 

єго СИІІ МаксиміЛЇЯIІ ПОГDДИВ ся 3 МаРИСIО 

TepeCOIO і заКЛIОЧИВ мир у фіссеll, одержав 

назад БаваРИIО, защо зоБОВЯЗ8В ся так як 

і Фридерик 11. при виборі цїсаря віддати свіИ 
голос мужеви Мариі Тереси ФраllUЇШКОВИ 

СтефаНО8И. 1745. р. ФраtіЦЇШОК Стефан став 

цїсарем 1745.-1765. і з сего часу РОДИІІа 

Габсбурско-Льотариньска паllУЄ без перерВІI 

в НїмеЧЧИllї до 1806. а 8 Австриї до tIИIIЇ. 
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Родовід Габсбурско-Льотариньского дому. 
------------------~ ~ 
Мария Тсреса жена Францїшка І. Льотаринского 

----------~--------------------------~ 
Йосиф 11. Лєопольд 11. Фердинанд. 
--------------~~~-------------
Францїшок 11. (І.) 
----~~-----------------------
Мария Люіза Фердинанд І. Францїшок Кароль 

жена 

Наполєона І. 
r~-------u----------------------_л------
Францїшок Иосиф Максимілїян, КаРОЛh Людвик 
, ~------ ~--------------~~~----

Рудольф Францїшок Отто. Фердинанд 
_~#'\т ___ . Фердинанд. ~K 
Елисавета ароль. 

СукuесиJ1на австри"ска ві"на вела ся ме
жи IспаніЄIО і ФраНЦИЄIО з одної сторони, 

а Австриєю і Англією з другої єще кілька 

літ. Вправдї франuускі 8i~CKa здобули Бель

rilO, зате Анrлїя нанесла Франциі великі по
раженя на МОРІО і видирала єі одну кольо

IIЇIO за другою. тому ФраlfЦИЯ згодила ся ІІа 

мир в Аквізrранї 1748. в якім звернула Австриї 
БеJlьгіlО. Австрия утратила лише Кllязївства 

Парму і Піяценuу, які одержала яко ви

lІадгороджеJiЄ за часів Кароля Vf. за утра

tlени~ Неапо'1Ь і СИЦИЛЇЄЮ у відевьскім· мирі. 

В сей спосіб вийшла Австрия 3 ТЯЖКІІХ вій .. 
ЛИUJС зі стратого Шлеска і малих ітаЛЇЙСКJ1Х 

К~lязїВСТ8. 



§ 18. 

Реформи Мариі Тереси. 

Трета шлеска війна. 

8ійскові реформи Мариі Тереси •. Мария 
т ереса вступила ІІа I1р'есті.л 8 тяжких і ПРИКРІ"Х 
хвилях. Славно заповідало ся володїнє Ка .. 
роля VI., .але скіl''''ИЛО ся досить сумно. Дер .. 
жаВltа каса була З0В.сїМ ПОрОЖНОl0, BiJtCKO 

, Ilідуnало ІІа дусі, і було ПРИlfоблене ПОСJlід
ІІИМИ неПОВ'одженями, генерали і всі міністри 

були ЛЮJtЬМИ стари,\\и та нездарними. 

Мария Тереса А\аnа тяжку зада'ЧУ оБQ
Р()IІИТlI свій край від чисnеНIІИХ' ворогів' і пе

репеСТIІ цілковито орrаНЇЗ811ИЮ своєї держа

ви. В l1еРlніі1 мірі старала ся Мариst Тереса 
Ilеревести війскові реформи і 8ПРО8адит~ до 

армії ІІОПОГО духа. За порадоюгенерала гpa~ 
фа ЛЄОrJОJIІ)да Давна, заложила МаРJ1Я Тереса 
академіlО у ВіllеРllаЙшт.аtї. де мали вихову
пати ся Ilові офіцири, Micц~ старих та tlе. 

здаРltllХ генералі8 :іі1ltЯJllt ЛІОД.' молоді і oдy~ 

wевлені для iI_p~\iї. 
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Конець риваJlїзациї Габсбурrів 3 Бур
бонами. Рівltочасно, ГОЛОВttий дорадник Ма

риі Терсси і каtlцлєр австрийскоі держави, 

RЯ'lеслав КаВІІЇЦ праЦlовав 1Іад позискаtlЄМ 

ІІОВИХ СОІо3Никtв прити Фридерика 11. Завдяки 
стараням Кавнїца удало ся Мариї Тересї за· 

міtlИТИ ФраНUИIО 3 ворога в приятеля. 1756. р. 
ІІРИСТУПИВ ЛЮ,J1,ВИК хv. до СОlоза з АВСТРИЄІО. 

Через се наступила цілковита зміна в полї

ТИ'llfім житю Европи. Два найбільші вороги, 

що від довгих віків веЛ.1 3 собою тяжкі 

борби подали собі руки до згоди і до при

язни. За те довголїтна приятелька Австриї, 

і\НI#ЛЇЯ, rJОКИlfула АВСТРltlО і перей~ла ІІа 

сторону Фридерика 11. АНГЛЇSІ вела 3 Фраll-

1l~lflO довголїтні ві~ни о КОЛЬОНЇЇ В Америцї. 

Коли-ж Австрия погодила ся Франциєю, tlC 

могла АtlГЛЇя оставати в ПРИЯ31fJ1 3 Австриєю, 
яка получила СЯ 3 єї ворогом і перейшла ІІа, 

СТОРОІІУ ворога Австриї ФРltдсрика 11. 
СеМИJlїтна або трета шnеска війна 

1756.-1763. Австрийско",у каНUJlt::роВИ КаВIIЇ-

110ВИ удало· ся позискаТl1 .. 1ЛЯ AB'TP~'Ї крім 
Франuиї, роси"ску uїсареву Єлисав.ету, С31(СО

ІІЇІО і Швеци~о; Всі СОЮ3ltИКИ (Австрия, Росия, 

Франция, Саксонїя, Швеция) Jt.,аЛ11 ВИСJlати 

свої Bi~CKa проти Прус і знищити ФриitеРltка 
11. Однак заки єще J(оалїция ді~шла до І(ЇВЦЯ, 
Фридерик 11. не чекав виповіджеllЯ піUни, але 
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сам розпочав воєнні кроки, чим дав початок ДО 

третої (семилїтної) шлеСI<ОЇ війни 1756.-1763. 
Фридерик 11. 'несподівано впав до ,.Саксо

нії і змусив саску армію до здачі під ПіРIIОЮ, 

а С,ЛЇДУ.ОЧОГО року 1758. впав до Чех і обляг 

Прагу. На поміч загроженому містови поспі
шив генерал Давн і відніс lІад армією Фри

дерика 11. цїлковиту побіду під К О л і НОМ. 

Фридерик 11. мусїв полишити облогу Праги 

і опустив поспішно Чехи. 

На відомість про побіду під КоліІІОМ, 

настала у Відни велика радість, а Мария Те

реса устаllовила в памятку побіди ордер Ма

риі Тереси, який можуть одержати лише вій

ско.ві ЛІОДИ за воєнні заслуги. Перший одер

жав сей ордер rенерал Давн. 

По побіді під Коліном впало австрийске 
ві"ско до Шлеску і заняло СТОЛИЦІО краю 

Вроцлав, а тимчасом tiаспіли на терен війни 

Bi~CKa союзників. Француска армія стратила 

вже своє значінє і пока:tала ся слаБОIО і не

здарною. Фридерик 11. зlfищив єі майже ціл
ковито під Росбахом, впав на Шлеск побив 
князя Кароля Льотариньского і здобув на но

во Шлеск, а невдовзї потім відніс побіду Ilад 

Росиянами під Цорндорфом. В загалї у війні 
поводило ся лІпше Фридерикови 11. Коалїция 
вела війну безпляново, 'кожда держава вела 
борбу на свою руку, підчас коли Фридерик 
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11., вів віі.1ну сам і після гочного d гори озна
ченого пляну. 

По щасливих літах для I1рУСКОГО короля 

ІІастали прикрі часи. Генерал давн впав ДО 
Саксовії, а коли проти него звернув ся Фри

дери'К 11., напав Давн на пруске Bi~CKO так 

несподїваltО під ГOXKipxo~, що Фриnерик 11. 
був вдоволеltиі1, що виратував останки свого 

• U ••• •• 

Оlиска ВІД ЦІЛКОВИТО) заглади. 

На"тяаші часи Ifастали для Фридерика 11. 
1759. р. Росийскі Bi~CKa сполуч или ся 3 австри"
скими під проводом rенерала Лявдоttа і зав

дали Фридерикови 11. рішуче пораженє під 

J(унерсдорфом. По битві Фридерик 11. стратив 
всяку надію ІІа побіду, а навіть НОСlіВ ся 

3 гаДКОIО відобрати собі житє. Росийскі війска 

'заняли Берліlf. Одна" 3 лихого положеня 
освободила Фридерика 11. смерть росиискоі 

цариці Єлисавети. Наслідник Єлисавети ца'Р 

Петро ІІІ'. великий почитатель Фридерика 11. 
казав зараз перейти росиJ1ским вНіскам на 

сторону Прус. Справді цар Петро панував 

заледви кіЛЬК,1 місяців, але єго наслїдниця 

КатеРИІІа 11. відкликала росиl-tскі uіиска з поля 
битви. На францускі Bi~CKa годі було Австриї 

числити, тому Мария Тереса мусїла сама своїми 

силами вести дальшу борбу. Обидві СТОРОtlи, 

так прускі як аВСТРl1искі Bi~CKa бороли ся 
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хоробро і ІІа nepeMillY віJtllОСИJlИ пооіди, аJlе 

І.обороти противника не мали сили. 

Мария ТереС1l rl0баЧItJ13, що tl~ буде в си

лі здобути Шлеска., заключила 3 фРItДСРJtКОМ 
11. МИ·р В Губертсбургу 1763. і полишила rlpy
сам Шлеск. 

РівіlочаСIІО Аtlrnія і Франция ззк..пючили 
мир в Парижи. В Европі Франция lІе втратила 

ІІЇ'ІОГО, але єї звачіllЄ о ІIfДИЯХ підупало u,'л

КОВІІТО, а в Америцї відступила свої КОЛЬОIIЇЇ 

аж по ріку МісіСЇllі Англ'.). 

§ 19. 

Реформи Мариї Тереси 
і Фридерика 11. 

Сьвітлий абсолютизм. 

Реформи w кіnьиицтва З8 -Мариі Тсреси. 
Єще Ilерсд СС.\\ИJlїllI010 віЙllОIО розпочала 

Mapltsl Тереса реформу Іuкіл. За nopaAOIO 
свого прибіЧIІОГО лікаря Гергарда 8311 CBiTella 
зорrаtlі~овано вже 1·749. р. УlІїверситет.н, а 1760. 
YTBopellO 11 а д в О р li У еду к а 11 и ~ 11 У. к о

М іси 10. 

В р. 1773. Ilаflа КJlе~еIIТИ~ XiV. Зllїс ор
деІІ Єзуїтів. По opAelfї полишало ся велике 
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маНIІО, 3 якого утворила. Мария Тереса шкіJIЬ-

ний фонд. 

В 1774. р. Іван Фельбігер 3 Жеганя зор

ганїзував народні школи і подїлив їх на три 

роди. 1 ~ НQрмальні школи по головних' містах, 
які заступали нинїшні семинариї. 2. Головні 

чотироклясові школи по меньших містах і З. 

тривяльні школи по малеlfЬКИХ місточках і ПО 

селах. 

РівночаСIІО Грациян Маркс уложив плян 
реформи rімназияльних шкіл. Установлено 

шість кляс. По укінчеtfЮ шестої кляси, всту

пали учеtfИКИ на дволїтнии фільософічtfИЙ 

курс, а доперва по укінченю фільософічного 

курсу мuгли вступати на теОЛЬ(JГічнии, прав

ничий, або медичний курс на УlІїверситеті. 

Лїтературниil рух у Фраициї. 3 почат
ком ХVІІІ. віка виступає в науцї новии фільо

СОфічниn напрям; рационалїзм, який опирав 

ся на досьвідї над ПРИРОДОІО. Вітцем раци

Оtlалїзму був анrліUский фільософ Джон Льок, 

але раllИОR8ЛЇ3М РОЗВИІІУВ ся найкрасше і наl1-

CKOpUJC у Франциї, де виступають славні ми

слитеJIЇ SlК: Вол~тер, Монтескіє, РУСО і Иllші. 

Вольтер чоловік великого талану, неЗ8ичаJ1-

НИ~ письмеllНИК, але лихого характеру, був 

·завзятим ворогом християньства і виступав 

З8ВСЇгди п-роти церкви і луховеllьства. Друг.ИЙ 
писатель MOliTeCKif був ПРИКЛОІІІІИКОМ консти-
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туцииної монархії і бажав поділу власти по

між короля а ІІарід, Яків Русо горячи~ ре

публиканець провадив завзяту борбу 3 абсо

лютизмом. Побіч згаданих писатслїв виступа

ли у Франциї ціли десятки учених і писателїв, 

що під проводом Дідерота видають першу 

ЕнцикльопеДИIО (збір всякого знаня). П~lсьма 

фраttцУских писателів діставали ся вперед до 

аристокраТИ'IІIИХ саЛЬОltів, а відтак переходили 
,-,. . 

R наиtiИЗШI верстви, ДІставали ся також на 

двори европейских волnдарів і викликуваnи 

всюда переворот. 

Сьвітлий абсолютизм. Епропейскі во

лодарі використовували новии літературниП 

рух і голосячи, що хотять добра для своєї 

держави і свого народа розпочали борбу 

з упривілїоваllИМИ станами j стреміли ДО 

цїлковитого знесеня привілєїв поuдиноких 

станів, та заведеня необмеженого аБСОЛIОТИЗМУ. 

Сей рух носить lІааву : "Сьвіт .. ,и~ абсолютизм". 
Наймогучїйшим станом в сих часах була церква, 

тому всюда звертаються монархи проти церкви, 

а головtfО проти Єзуїтів і остаточно доводять 

до сего, 'що папа I\лимеllТИЙ XIV. зносить 

орден Єзуїтів 1773. (Найбільше проти Єзуітів 
ВИСТУrlали Бурбони). 

Реформи Марні Тереси і Фридерика 11. 
Головними представителями сьвітлого абсо
ЛIОТИ"-1МУ були Мария Тереса і ФридеРJ1К 1(. По 
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укінчеlllО третої шлескої війни старали ся 

Мария Тереса і Фридерик 11. загоїти рани, які 
ІІанесла обидвом Кр'~ям семилїтна війна. Вже 

підчас семилїтної війни РОзпоtlала Мария Те

реса реформувати управу своіх країв, по укін

чеttlО війtlИ старала ся єще ПИЛЬtlїnше попра

вити відносини в краю. Так Мария Тереса як 

і Фридерик 11. жадали під своїх горожа .. цїл
КО8ИТОГО niAAallbCTBa, правили державою абсо
ЛІОТІІО, але дїлали все ЛИluе в користь своєї 

держави і свого народа. Мария Тереса посту

пала в рефОРМ0 ван 10 держави обережно і чи

слила ся· 3 ріЖНОРОДНИМJ1 уладженями своїх 

країв. ПереДОВС'IМ злучила всї австриискі краї 

в одну цїлість, усунула на границях поодино

ких краів W1a і мита і стреміла до централі-
• 

зациї кр.аю; усувала станові привілєі і утво- • 
рила для всіх країв спільну австриllску адмі

Ilїс"грацию. До часів Мариї Тереси духовень

ство і шляхта були вільні від плаченя податків, 

Мария Tepecu наложила податки на всі стани. 
В судіВllицтві наступила рівнож велика зміtlа, 

списаllО закони, які оБО8язували всіх горожан 

(Nemesis Theresїana) а 1776. р. знесла Мария 

Тереса ТОРТУРИr Рівночасно опікувала, ся Ма
рия Терес. школами, піддержувала вже істну

ючі школи, та закладала нові. тому сrrраведливо 
м "U 

названо ЄІ основателькою наРОДIIО. а"стрии-

с:кої шкапи. 
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РіВllочасно 3 МаРИЄIО TepeCOIO праЦIО .. 
вав Фридерик 11. Він заводив численні реформи 
на поли судівництва і ,школи, він пеРIUИИ 

завів шкільни~ примус. Сам звав себе наИ

висшим урядником народа і ,тарав ся піднести 

рільництво, промисл і торговлю, а ріВНОЧ.аСIIО 

етремів до цїлковитого знесеня привіЛЕ.ів ста

нів. В державі старав ся піднести просьвіту, 

але на lІїмецку лїтературу не звертав уваги, 

зато любовав ся у француских письмах; ВОЛЬ

тер був его особистим приятелем. 

3а часів Мариї Тереси жив оден з tlай

більших Ilїмецких музиків Моцарт. 

§ 20, 
u 

Цісар Иосиф 11. 

Аосиф 11. 1765.-1790. В роцї 1765 р. умер 
нагло цісар Францїшок І. на удар серця. По 

u 

I.Їм lІаслідив німеЦКltЯ претіл его син Иосиф 
11. а Мария Тереса приняла єго за співреrента 
в Австриї і піддала всі віЯскові справи і веденє 

заграничttої політики. . u _ 

Иосиф 11. старав ся розширити граНИЦІ 

австриПскої держави, ТО'-'У взяв участь в пер

шім 110ДЇnЇ Польщі 1772. в,я.кім зискала Австрия 
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нинішну ГаЛИЧИIІУ без Кракова, а 1775. р. 
заняли ~встрийскі віиска турецкийкраJ1 Бу

КОВИltУ. 

При t<іtlЦИ житя Мариї Тереси омало що 

lІе ПРI-tишло до нової війни 3 ФридеРJtКОМ 11. 
1777. р. вимерла родина бапаРСI(ИХ елєкторів 

8іттеJlьсбахів, а Ба"аРИIО мав одїдичити 

елєктор Палятинату Кароль Теодор. Цісар 
u 

Иосиф 11. виступив з претенсиями до части 

Бавариї. Фридерик 11. Ilе хотів допустити до 

зросту Австриі і tlаказав своїм війскам увійти 
u 

до Чех. Иосиф 11. хотів розпочати Bi~tlY з Пру-
сами, бо австрииске вїйско булn добре зорга

lІїзоваllе, але Мария Тереса заключила 3 Фри-
u 

дериком ~I. проти волі Иосифа 1779. р. мир, 

8 якім одержала з Бавариї лише округ 118JL 

ІІІОМ, який прилучила до горішної Австр"!ї. 

Слідуючого року 1780. 29. па.п.оnиста по
мерла Мария Тереса, а Уl1раву австрийских 

u 

країв обltЯВ Иосиф 11. Зараз по смерти СВОЄЇ 
u 

матери, хотів Иосиф 11. Єlце раз спробувати на-
бути Баварию, ЯКУ хотів опержати за БельгіlО. 

Але Фридерик 11. утворив союз німецких КІІЯ-
u 

ЗЇВ проти цісаря і Иосиф 11. мусів залишити 
·U 

еВIИ ПЛЯІІ. 

Реформи Йосифа 11. Йосиф 11. вів дальше 
реформи розпочаті MaplltO Тересою. -Лише 

(го мати була 8 переВОJtжеtlЮ реформ бїJlЬUlе 
u 

обереЖН()IО Иосиф 11. стремїв до оеЗВЗГJlядноі 
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uеttтралїзациї, хотів tlаКИIlУТИ всім своїм краям 

одні устави і одну урядову мову. 3 єго реформ 
lІа"важнї~ші дві. иеРКОВllі реформи і знесенє 
підданьства сеЛЯII. Йосиф 11. стремів до цен .. 
тралїзациї, тому хотів підчинити церкву сьвіц

кИ1 впасти, сам видавав uepKOBHi устави. 

а епископам'И іменував таких люди~, о котрих 
знав, що будуть поступати після єг() волї. В р. 
1781. видав цїсар " толєранциnни~ патент·, 

яким признав прот.естантам і греко ... католикам 
. повltу свободу віри, рівність перед правом 

і вільни~ доступ до всїх держаВІIИХ урядів. 

(Толєранци~ни~ патент не відносив ся ДО Жи

дів і ИНUJИХ BipoiCIIOBiAaHb.) 

Єще більшого Зtlачіня був едикт 3 року 

1181. яким цїсар зніс підданьство селян, чим об
легшив долю робучого ЛІОДУ. Крім сих розпо

ряджеllЬ BJ4AaB цїсар богато ин ших. Заказав 

оголошувати 8 Австриї' папскі булї без поз

воленя паIlУЮЧОГО, 1782. р. зніс всі монасти

рі, які не заllимали ся ЯКОІО tJебудь публичtlОIО 

працею. Всі МОllастирі, які удержували ШКОЛИ, 
u 

дбали про хорих, Иосиф 11. полишив. (Тог-

ди знесено 738. монастирів.) Добра замкнених 
u 

монастирів Иосиф 11. забрав і УТВОР.ІВ 3 них 

реліГійний фонд в ціли піднесеня добробиту 

ниашого духовеньства. иїсар не поперестав 

ІІа сих реформах, але почав мішати ся в lIal4 .. 



- 167-

дрібнїйші цеРКОВІІі справи, все мусіло бути 

лісля его ВОЗJі. 

На відомість про церковні реформи, при

був папа Пій УІ. дО Відня і старав ся відвести 
и 

Иосифа 11. від дальших церковних реформ. 
и 

Иосиф 11. приняв папу дуже величаво, називав 
себе сином папи, але від реформ не відступив. 

u 

Рівночасно реформував Иосиф 11. школи, 
які після не."о мали служити державі і приго

товляти єі добрих і здібних урядників. Зніс 

денеякі університети, а другі зреформував. За 
u 

Иосифа 11. повстав 1784. р. львівскиt1 унївер-

ситет. При сім унїверситеті істнувала ціла 

гімназия, яку потім відділено від університету, 

є се нинїшна академічtlа гіМН83ИЯ у Львові. 
и 

Иосиф 11. впроваджував свої реформи 

дуже скоро, часто без відповідного пригото

ваtlЯ, чим викликав заколот в державі, в Бельгії 
u 

і Угорщи"tiі вибухли народні повстаuя, а Иосиф 

11. мусів перед смеРТИIО відкликати богато 

своіх реформ. 

При кінци свого панованя підняв цїсар 
u 

Иосиф 11. в спілцї з Катериною 11. РОСИПСКОЮ 
царицею війну з Туреччиною. Підчас коли ро

си~скі Bit1cKa під проводо\\ Суварова відносили 
побіди, австри~скій армії не поводило ся. иї
сар захорував ІІа поли битви і хори" вернув 
до Відня де незадuвго помер. 

Вдача Йосиф·а 11. Йоси"ф 11. був людяним 
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і добротливим чоловіком. Через цїли~ час СВО
ro воnодїня подорожував по своіх краях і ета
рав ся пізнати стан своіх підданих, і де 

пише міг ІІЇС свою поміч. Своі подорожі від
бував цїсар звичаЯно під укритим іменем як 

rраф з ФалькеtJшта~ну. Своїм поступованєм і 
u 

доБРОТ\)IО позискав Иосиф 11. серця своіх Підда-
них. Наl-1більше любили єго віденці, яким 

цісар висьвідчив богато добра, а вже великим 

добродієм віденців став цісар, копи відДав 

ОГОР<JДИ A8rapTeH і ПРёtтер ДО розпорядимости 
u 

всіх віденцїв. Вдячні відеІІЦЇ поставили Иоеи-
u 

фовн 11. памятник з написом. "Иоеифови 11, що 
жив для добра народа. не довго, але пише 

для него." 

ЛЄОПОJlЬД 11. 1790-1792. Наслідник Йоси
фа 11 .. єго брат Леопольд 11. архикнязь Тое
кан" зумів розумними' розп6рядженями уги
хомирити БельrіJ1цїв і Угрів і привернути с,
покіП в державі. 3 Турками заключиВ Лєопольд 
11. мир в Сиетові, на підставі стану з перед 
віПни. 

§ 21. 

Повстанє 
Богдана Хмельницкого. 
ВО"JlОДИCJI8В ІУ. 1632. -1648. польскиЯ 

король мусїв,З почаТt<ОМ свого панованя прова-
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ДИТИ Bi~HY З Москвою. Цар МttхаJlло зірвав 111Д

час безкоролівя розєм і оБЛЯI· місто СМОЛЕ:НЬСК. 

Польскі віиска освободили СмолеНjJСК, побили 

московскі Bi~CKa і змусили царя до заключеня 

мира в Поляновї. В мирі зрік ся Воnодислав 

царскої корони, а Москва відступила Польщі, 

Сїверщину, ЧеРllигівщину, Смоленьск і 111-

флянти. 

ЦерковнІ. вІдносини на Руси. Бересте~
ска унія, не ~ринесла бажаної поправи церков

них відносин, але противно подїлила Русь на 

два ворожі табори, уніятів і неуніятів. Неунї

яти вносили жалоби на УlІїятів, уніяти на не

уніятів. Володислав заняв ся церковною спра

вою і вже на enєкциЯflім соАмі поділено церков

ні добра і церкви поміж унїятів і неунїятів. 

Обидвом сторонам признано свободу віроі·спо

віданя, право закладаllЯ шкіл, браuтв і будови 

uepKBen. Неун"'ятски~ митрополит одержав 
церкву сьв. Софії, а неуніятам признано ди

єцезиї львівску, перемиску, луцку і могилівску. 

На неуніятскім митрополичім престолї засідав 

в сім ·часі Петро Могила, чоловік вельми за
служениR около піднесеня просьвіти на Руси. 
Єго на~важні~шою заслугою є основанє висшоі 

шкоnи так зв. Могиляньскої колєгії. 

Причини повстаня Богдана Хмельниц
кого. Король Володислав хотів вкоротити 

саМОВОЛIО ПОЛhСКОЇ шляхти. До сего потрібу-
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вав Bill силы�оїї армії, тому задумав провадити 

війну з Туреччиною. Bi~lty мала веСl и Польща 

8 союзї З паПОfО, 8енециєю і Москuою. Ко
роль візвав до себе козацку старшину і дав 

їм гроші на будову ча~ок. Козаки мали на

пасти на турецкі ;іемлї і викликати Bil.tHY 3 тур

ками. Але пля"и короля ви~ш·ли скоро на ЯВУ. 
шляхта повстала проти короля і змусила роз

пустити вже зібране Bi~CKO. Ма~же рівночасно 

3 тими подїями став ся факт, якиП спричинив 
велике повстанє українського ІІарода під про

водом Богдана Хмельницкого 

Причиною повстаня було загальне пере

слїдуваllЄ україllЬСКОГО H~poдa та ІІасильства, 

яких допускала ся польска шляхта на- спілку 

з жидами над україllЬСКИМ народом. Кривда 
заподіяна ЛИЧІІО Хмельницкому зовсім не була 

причиною повстаня, була лише OCTaTHOIO 

краплиною, яка викликала вибух. 

Богдан Хмельницкий походив зі старин

ного козаuкого роду, бvв сином Миха~ла 

Хмельницкого. Богдан одержав, як на сі часи 

дуже старанне вихованє. Брав участь в битві 

під Цецорою 1620. де дістав ся до туреЦКОІ 

lІеволі, в якій перебув два роки. Тогди научив 

ся говорити по турецки. 

По своєму батькови одідичив Богдаll 

хутір Суботів, але ЧИГИРИIIЬСКИ~ староста 

Олександер КОllецьпольскиn віддав хутір під-
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старостови Чаr1ЛИIlЬСКОМУ. ЧаПJlИНЬСКИЙ ~aїxaB 
ІІа хутір, жінку ХмеЛЬtlИUКОГО увів з собою, 

а малого сина ХмеЛЬtlицкого так побив, що 

сей від побитя помер. Хмельницки~ упоминав 

ся від ЧаПЛИIlЬСКОГО звороту коштів, які вло

жив В хутір, а коли· Чаплиньски~ не звеРІІУ8 
гроши~, заскаржив (го до суду але в судї 

справу програв. хмеnы�иuки~~ удав ся на скаргу 

до короля, але король був безрадtlИМ супроти 

lІадужить шляхти і tlе міг нїчо помочи Хмель

ницкому. Підчас аВJ\иєtlЦИЇ Хмельницкого мав 

король сказати до Хмеnьницкого: "Ви-ж ко
заки, маєте шаблї при боuї, а скаржите ся". 

Від короля поїхав Хмеnьницки" просто 
ІІа СЇ'І, де почав збирати довкола себе всіх 

невдоволених. З Січи удав ся ХмеЛЬНИЦf(и~і 

tla Крим, щоби намовити хана до 110ХОДУ ІІа 
Польщу. Якраз тогди татарски~ хан посварив 

ся 3 ПольщеlО, за ее, що lІе запnачеtlО єму 

гарачу, якиn в Польщі називано делікатно 

упомінкем. Татарский хан, незнаючи, чи удасть 

ся Хмельницкому побідити Поляків, не піШО8 

сам з Bi~CKOM, а вислав на поміч Хмеnьниц

кому кілька тисяч Татар під проводом Туга"
бея перекопского мурзи. 

Битви пІд ЖОВТИМИ Водами І пІд Кор
сунем1648. р. 3 Кри.\\у вернув ХмельницкиП 

на УкраїIlУ, виJfшов 3 козаками з Січи і пішов 

проти польского BiUCKa. що стояло ІІа УкраїІіі. 



172 

Король ВОЛОJ\ислап IV. допідаn ся про пов

стаtіЄ козаl\ів і вислав коміСИIО ДJ1Я перегово

рів 3 ХмеJlЬtlицким. Однак I(ОРО.tlllltИ гетьман 

Микола Потоuкии tle 110слухав І<ОРОЛЇВСКОГО 

розказу і вислав свого сина СтефаІІа 3 ПОЛЬ-
• u • 

ским ВІИ~КОМ І реЄСТРОВІ-ІМІ1 козаками проти 

Хмельниuкого. Реєстрові ко~аки rгерейшли ІІа 

сторону ·Хмельницкого, а козаки з Татарами 

окружили СтефаІІа ПОТОЦКОГО lІад Жовтими 

Водами і розбили ПОЛЬСКС віЙско. Стефаl' 
Потоцкии від рани помер. 

3 під Жовтих Вод пішов Хмельницкий 

проти ГОЛО8НОГО польского ·віЙска,ЯКИМ до

водили Микола Потоцкиji і КалиtlовскиJ:i .• 
lІаздіГllав їх під Корсунем, заманив ПОЛЬСКС 

війско В .урочище Крута Балка і розбив ціл

ковито. Обидва гетьмаtlИ дістали ся в татар

ску lІеВОЛIО. 

Битва під Пилявцями. Якраз в тим часі 

Ilомер король Володислав IV. На конвокациП~ 
вім соимі повстали два СТОРОННИЦТВ8. ОДНО 
від проводом ОсоліtlЬСКОГО і руского шляхти

ча Адама Кисіля,' котре хотіло згоди з коза

ками і дру.·е під проводом HapOAtlOrO рене. 
гата Яремlt Вишневецкого, котре хотіло цілко

витого зни щеня козаків. Перемогла ~ адка Ки
сіля, ухвалено розпочати переговори з коза

ками, але рівночасно ПРИГОТОВЛlовано ся до 

віИIIИ. Вибrаtl() трех 80ждіR 3аславского, Ко-
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IIСЦЬПОnЬСКОГО і Остророга. Їх називав Хмель
ницкий глумливо "перина, ~итнна і nатина-. 

Рівночасно розгоріnа цїла Україна. По 
uїлім краю творять ся численні козацкі полки, 
які на свою руку ведуть борбу з ПольщеJО, 
·нищать шляхоцкі д.обра, убивають шляхту, 

Єзуїтів і Жидів. ВеЛІІка р,ізltЯ шляхти і Жидів 
по цілій Україні ВЧИllила переговори 3 коза
ками неможливими. 

Проти ХмеЛЬНI1UКОГО вислала Іlольща 
• 

велике Bi~CKO, яке З8здаJJегідь вихваЛlовало ся 

СВОСІО будучою побід.ОIО, але на відомість про 

прихід Хмельницкого утїкло 3 ПОЛЯ битви під 
Пилявцями (на ВОЛИІІИ) і цілий ПОЛЬСКИ~ та

бор дістав ся в руки Хмельницкого. 

З під Пилявець пішов Хмельницки~ на 

Львів, але не хотів єго здобувати, а вдоволив 

ся великим окупом і підступив під Замость. 
Ту ІІаспіла відомість, що королем· по бажаНІО 

Хмельницкого вибрано Івана Казимира. 
Битви під Збаражем і Зборовом. Збо

рівска угода. На відомість, що королем ви

брано Івана Казимира, відступи~ Хмельницкий 

3 під Замостя і ~epHYB до Києва, де нарід 

витав єго як свого спасителя. В Києві насту

пає у Хмельницкого цїлков~та зміна ДУМОК. 

ДО тепер Хмельницкий не думав про віЧ0, як 

ЛJ111lе про npl1BepllellE козацких привілеїв, він 

навіть настрашив ся свого діла і пи битві під 
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Пилявцями думав. що пішов за далеко. Перед 

своїми очима мав він лише козацкі справи, 

а про цілий україIIЬСКИ~ Ііарід дбав лише 

остілько, оскілько потрібував єго до осягнеІ •• 
козацких бажань. В Києві під вплива", патри

отичного руского духовеньства та єрусалим

ского патриярха, котриП тогди п~ребував 

в Києві і мав титулувати ХмеnьницlІ'ОГО 

князем Руси, змінив Хмельниuкиn свої думки. 

В!Д сего часу починає Хмельницки~ думати 

про визволенє ціло."о україІIЬСКОГО народа. На 

се вказують єго слова "Визволю з ляцкої не
волі руский нарід увесь по сам Люблин і під 

КракіВ". Але Хмельницкий прийшов до сего 

переконаня запізно. Послїдні дни панованя 

Володислава і ДНИ безкоролївя, в яких міг 

Хмельницки" виконати евіЯ намір, вже мину
ли, а слїдуюча Bi~Ha Хмельницкого з ПОЛЬ

щею, через зраду Татар, не повела ся. 
Невдовзі по повороті Хмельницкого ДО 

Київа приіхали на YKpaїllY f10льскі комісарі, під 

проводом Адама Кисіля, але з договорів нїчо 

не виJtшло і в 1649. роцї відновила ся віПна 
на ново. В борбі взяв участь сам татарскии 
хан lелям- Гipe~ що прийшов хмелы�ицкомуy на 

поміч з цілим своїм віі1ском. Князь Ярема Виш
невецкиJt цофав ся перед переважаючими си

лами козаків і Татар і замкнув ся в окопах 

Збаража. Хмельницкиl1 аамкнув Збараж зі всїх 
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сторін і держав єго півтора місяця в облозі. 

Тимчасом король спішив 3 BiJ..1CKOM на поміч 

Збаражеви. Хмельницкии полишив частину 

Bi~CKa під Збаражем, з другою частию виПшов 

. проти короля і окружив єго під Зборовом. 

Хмельницки~ бувби цілковито розбив польске 
віАско, якби не зрада татарского хаllа, котрого 

підкупили Поляки CYMOIO 200.000 талярів. Хан 
відступив від дальшоі борби, а навіть став 

наставати на Хмельницкого, щоби мирив ся 

з Польщею. Хмельницки~ мусів вчинити ханову 
волю, бо бояв ся, щоби хан, разом з польским 

8ійском~ не ударив на козаків і розпочав пе

реговори з Польщею. Розуміє ся само собою, 

що в таких обставинах, не міг ХмеЛЬНИUКJ.t1l 
думати про визволеllЄ uілого-україньского на· 

роду, але мусів пристати .на угоду, яку ПОДИJ(

тував король . 
. 3борівска угода опирала ся на слідуючих 

точках. Король признає Хмenьницкого козац

ким гетьманом, а реєстр козаuкого BinCKa під
носить' ся до 40.000. Козакам вільно мешкати 
у воєводствах Киівским, Чернигівским і Бра

славским. На осідок признано гетьманови місто 

ЧИГИРИh над рікою Тасьмином, пр,авобічною 

ПРnТО,кою Днїпра. В трех згаданих воєвод 

ствах не сьміли стояти польскі BiticKa, ані не 

могли поселювати ся Єзуїти і Жиди. Всї уряди 

в ПО8ИСШИХ трех воєводствах мали одержувати 
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лише lІеунїятскі ШЛЯХТИ'lі, а київскии tIСУНЇ

ятскии митрополит мав одержати місце в сенатї. 

Битва під Берестечком. Угода в БІлій 
Церкві. 3борівска умова не MOrJla удержати 

ся. Обидві сторони заключали єї ве ЩИРО, і 

жадна ве мала охоти виконати єї. хмелыtц-

КИ~, хйтьби був і хотів, умови додержати ІІе 

міг. По єго CTOPOIIЇ бороло ся uїле населенє 

Украіни, а зазнавши личної свободи, не хотіло 

вертати в паньске підданьство. Коли-ж Хмenь

~ИЦКI1~ почав переводити реєстр, вибухло на

селенє України обуренєм ва Хмельницкого, а 

Іfевдоволенє народних мас не притихnо ІІавіть 
~ 

тогдн, коли ХмельtlИЦКИ~ збільшив число ко-

заків далеко поза 40.000 Простий tlзрід под

ражнениti поворотом шляхти до своіх маєтків, 

неслухав нї шляхти, нї Хмельницкого, творив 

'іові загони, нападав. і граби в паньскі добра. 
Не хоtїли і не мали охоти додержати 

угоди і Поляки. Польска шляхта не могла су

покійно згодити ся IІа се, щоби в державі 

іСТllуваnа, так сильна вій~кова оргаllїзаl1ИЯ як 
40.000 козаків, а польске духовеньство не хо
тіло допустити неУtlїЯТСКОIО митрополита до 

сенату. Обидві сторони хоть позірно погоди-
•• • u 

ли ся, приготовляли СЯ до ІІОВОІ ВIИltи. 

хмелыіцкийй хоть ttа~чеIlИ~ прикрим 
досьвідом З ханом, І\\істо 'оперти ся ІІа щирім 
СОlозі аї своїм ІІародом, 110ЧИllає зtlОВ шукати 
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заграНИЧIІОЇ І)UМОЧИ. Шоби бути ІІСВІІЇЙШИМ 

татарскої 110МОЧИ, піддає СЯ хмелы�ицки~~ Ту
реччиtlУ, а татарски" хан дістав з Царгороду 

приказ iT't Хмельницкому ІІа поміч. 
tfooa борба 1651. випала єще (jjЛ'ьше lІе

щасливо ДЛЯ України. В битві під Берестечком 

(на ВОЛІНІИ) зрадив татарскиf:1 хаІ} . Хмельниц
кого і підчас борби уступив ;і поля 611ТВИ', а 

коли ХмеЛhllltЦкИ~ хотїв ЄГО IlаМОВltТИ до по

вироту до борби, xatt УRіз хмелы�ицкогоo 3 со

БОIО і ВИПУСТIIВ доперва за ЗЛОЖСІІЄМ окупу. 

Тимчасом польске nif:1cKo побило козаків 
ОО 

в тридневніи битві. ХмеЛhНltцtcиl1 не міг Itаразl 

прова;J.ИТИ дальше борби і заКЛIОЧИВ з ПОЛЬ
ще.о умову в. Білі~ Церкві. Число козаків 

ограllичено до 20.000, а Ііа lІоселеllЄ визначе-

110 ім лише київске воєводство. 

Битви під Батогом і Жванцем. Умову 
в БілИ,. Церкві заключип ХмельницкиJf lІе 3 щи

рого серця, а 3 конечности і пеВІіО Ilе думав 

додержаТІ! - ЄЇ, ходило єму О 8икоrистаtlЄ часу 
f приготованє ся до нової вif1ни. Але він 3Н08 
ПОПОВІІИВ тоИ сам блуд і місто сперти ся на 

Сltлї свого народа, ,будував пляни 118 СОlозах 
ззаграничними державами, на ЯКИХ 8НХОДИВ 

все дуже зле. СИМ разом хотів B·ЇII здобути 

ДJІЯ себе Молдавію і тому хотїо одружити 

свого Clil,a Тимоша 3 ДОЧКОІО МОЛДавского 

ВОЄ80ДИ Лупу ли, а КОЛlt воєвода ІІС хотІв від-
• ., nr 
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д.ати руки своєї дочки ТИМОluеви, вислав 

хмелы�иuкиии до Молдавії козаків. Козакам 

заступив дорогу польский reTbMal1 КалиtlОВ

ский, але єго козаки побили під Батогом (НCjД 

Богом) 1652. р. почім козаКІ1 увійшли до Мол

давії знищили ЯСИ, а ТИМОШ Qдержав руку 

ДО'ІКlі молдавского ВОЄRОДИ. Іваll Казимир Ili

шов проти козаків ІІа поміч Молдавії, однак 

єго побили козаки під Жванцем. хмелы�ицІ(имM 

і сим разом не міг знищити короля, бо та

тарский xall знов зрадив козаків. Тимош бо. 
рОItИВ ся довший час в Сучаві, але згиtlУВ 

підчас облоги, а козаки з нїчим веРllУЛИ tlа 

Україну. 

Союз Хмельницкого з Москвою. В кіll
ци побачив Хмельницкиі:1, що на приязнь Та

тар нема що числити, тому звертає ся до мос

ковского царя і піддає ся Москві. 

В Москві панував тогди син наря Михай
ла РомаНОВ(І Олексій Миха~''10ВИЧ 1645.-1676. 
р. хмелыlцкийй розпочав переговори 3 мос

ковским правительством і просив помагати ко

закам і взяти в СВОЮ оборону BCIO Русь. Однак 

~НОСИttи Хмельницкого з Москвою були 3 обох 

сторіІІ lІе щирі. В Москві зрозуміли союз 3 

ХМСJlI}IIИЦКИМ, як підданє ся України під мое
KOBt:Ke ВОЛОДЇНС, а Хмельницкии післав послів 
до царя, хотїв єго мати ніби царем, а рівно

часно піддзс ся турецкому султаНО8И (lб50,.> 
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пересправляє з семигородеким князем то ВХО .. 

Д~1Tb В УМОRИ З І\оролем ШвеЦИ·1 Каролем х. 

Остаточно ІІРИИШЛО до зїзду В ПереяслаВі 
1654. р. де уложено точки, на яких мала Укра

їна злучити ся 3 Москвою, як вільна краї'Іа, 
що задержує свобідtlии вибір reTbMafla, власttе 
судівництво і влаСItУ управу. Гетьман може за 
відомостию царя входити в ЗВОСИ'fИ 3 чужими 

державами і може пр~tнимати послів від чужих 

дер·жав. Число козаків піднесено до чис

ла 60.000. 
Зараз таки на самім зїздї у Переяславї 

вийшло непорозумівє. Хмельницкии жадав, що

би московскі посли присягли в імени царя, що 

цар буде БОРОН~1Тlі України від ворогів і буде 

шанувати права, та uільности козацкі. Однак 

московскі бояри не зложили присяги, а КО

заuка старшина присягла лишt', тому щоб 

lІе розбити справи. Вж-е в Переяславі стало 

ясно, що Москва хоче на місце польских 

урядників прислати СВОЇХ, Ц по всїх містах Hd

ставити своїх воєводів. Також не хотїла Мос

ква признати цеРКОВНОl" автономії України, а 

домагала ся, щоб к,иївский митрополит піддав 

ся під власть московского патриярха. 

Підданє України Москві викликало війну 

Польщі з Мо,:квою. Uap Олексій вислав дві 

армії, одна вступила Ніі Литву. друга на У 
країну Цїли~ ряд міст між иншими Смоленьск 
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і Khiu iJllаИШJlИ ся в руках Москви, сі ХмеJlЬ

ницкий з московским війском заГ.lав ся аж 

під Львів. Але росийский цар в короткім часі 

відступив від війни, бо Поляки зробили (му 

надію. що вибl1РУТЬ єго польским королем. 

Польша погодила ся з МQСКВОЮ, а Україна 

виJ1шла звона з порожними руками. Тогди 

хмелыlцкиии постановив ·получити ся зі швец

ким королем Каролем х. . 
Зносини Хмельницкого зІ Швециєю 

і Семигородом. Всі три польскі королі з ро

ДИНИ Вазів, виступали все 3 претенсиями до 

швецкої корони. Коли-ж дочка І·устава Ацоль

фа Христина. зложила корону в користь Ка

роля х. Густава кtlЯЗЯ Двох Мостів, Іваll Ка
зимир запротестував rlРОТИ такої зміllИ, чим 

дав початок до віини Шв.сциї 3 ПольщеlО 

1655.-1660. Кароль х. впав до Польщі, заняв 
Литву і Польщу разом з Краковом' і Варша-
BOIO; Іваll Казимир мусів утікати tlа Щлеск. 

Кароль х. получив ся 3 Юрим 11. Ракочісм 
і Хмельницким. хмелы�ицкийй постаllОВИВ злу

ЧИТИ ся зі Шведами і Семигородом 3 ДВОХ 

причин: 1. щоб визволити Україну з під па

lІованя Польщі; 2. щоб увільнити ся від 

Москви, т.ому дуже радо приняв зззив швеll

кого . короля до спільної борби з flоль

щею. Щобlt відтягнути хмелы�иuкогоo від 

віНни зі IlJвеЦИЕЮ Іваtl Казимир обіцював 
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ІІавіть повну 3BTOHOMilO YKpaїIIЇ, але Хмель-.... .. 
"ИЦКИИ вже Ilе ВІРИВ польскому праВЛІ-

ню. В рои·1 1656. укладає ХмеЛЬttИЦКИИ Т·lсttиЙ 
COI03 зі ШвеЦИЄIО і Семигородом, умопляє ся 

поділити польскі землї 'поміж козаків, Шве

ЦJlIО і Семиг~род, а в роцї 1657. рсзпочали 
козаки, Шведи і Семигородцї спіЛL)tlУ віі1ну 
J ПольщеlО, 3 цїлt110 положити KOfleUI .. поль

скій державі. ОДІіак війна не повела си. Данїя 

. наїхала швецкі посїлости і КаРОЛІ) Густав му. 

сїВ ОПУСТИТИ Польщу, Ракочій зістав lІобитий 

і вернув до Семигороду. Серед віЙllІ1 захору-
u • 

вав старии гетьмааІ, а козаки ДОПI.п.авши ся 

про слабість геТI)маI13, заявили, що без згоди 

Москви ВС будуть вести віЙІІИ з Польщею. 

Довїдав ся Jlro все хмелы�ицкиli і так тим 

зіритував СЯ, 'що ему відобрало моnу, а в кілька 
AtlїB потім віІІ помер 27. червня 1657. IloMep 
8 наitважнїйшій Х8ИЛИ, КОЛИ ваЖИJlа ся доля 

України. 

ХмеJIЬНИЦКИЙ безпереЧtlО чоловік вели

кого талану, великий полїтик і державний' 
муж. Україну любив щиро і ХОТЇВ сі Jtобра, 

afle lІе мав відваги здати ся на влаСІІі сили 

свого народа, ВХОДИВ в союзи з 'IУ>l<l1МIІ дер

жавами, з яких виходив все 3 IlnРОіКНИМИ 

руками. 
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~ l2. 

Р У Їна. 

Гетьманованє Івана 8иговского. ГОЛОВ

НОЮ ПРИЧИIiОIО невдачі хмелы�ицкого,' було 

рОЗДВОЄIІЄ lIo~~i)l( народом а козацкою стар

шиною. Козаки 11іДlfЯЛИ борбу tlе проти ГJоль

щі, а щоби здобути собі права польскої 

шляхти, простиі1 ІІарід хотїв визволити СЯ 

3 під паtIЬСКОГ() lIi~~;talll)CTRa, бажав вигнати 

шляхту 3 УКРUЇІІИ і З3ВОJlОДЇти єї землями. 

Всикі проби ~ГОJІИ KO;JёiKill ;і Польщ~ю РОЗ

бивали ся, бо УI<раїIIЬСКИИ ІІарід бояв СЯ, по

вороту шляхти ІІа УкраїIlУ і ІІОВОГО закріrlО

щеня сеЛЯII. Козацка старшина забравши ВСІО 

власть в СВИЇ руки, старала ся здобути для 

себе ВСЇ права ШЛ~ХТИ, а ва віть випрошувала 

собі в Москві грамоти ІІа ПОСlдаltЄ земских 

дібр. Через ее rlомежи козаuкою стаРШИtIОIО, 

а народом було роздвоєtlЄ, яке ослабило сили 

України. 

РОЗДВОЄllе Ilоміж "UЗёіЦКОIО стаРШИllОIО 
а tlародом заЗllачус ся еще ЯРI(їйше 110 смерти 

ljorl1aHa ХМСЛЬtlИЦКОГО. Козацка старшина 

стремить ДО ;іl"ОДИ з Польщсtо і до зрівнаня 

3 польскою шляхтою, tlapiA боячи сst під

даllьства бачив цїле С80е спасенє В Москві. 

Єще за )КI1ТЯ БОГД3tlа хмелы�ицкогоo ВИ-' 
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бравu гетьмаllОМ IlсздаРIIUI'U сина ьогдаltа 

·Юрия Хмельницког·о, але зараз по смерти 

Богцана усунено Юрия, а наставлено гетьма

ном Івана Виговского полкового писаря, чо· 

J10BiKa r'\осьвідченого, РО3УМlіОГО, великого 

україньского патри~ота і не злого полїтика. 

В початках гетьманованя вів Іван Вигов

~кии полїтику Хмельницкого і держав ся со

lоза 3 MOCKBOIO. а рівночасно вів переговори 

3 TaT~pCKI1M ханом і ПольщеlО. Проти Вигов

ского виступило Запороже і денеякі коз~uкі 

ПОЛКОВНИКИ, однак Виговский розбив повстан

цїв, ГОЛОВIІО полтавского полковника Мартина 

Пушкара, почім став· сильнїЙ1.JJою IlorOIO на 

Українї. я·к лише' Виговский позбув ся вну

тріШIІИХ ворогів, стремів до цілковитого зір

ваня 3 Москвою. а рівночасно стаРёіВ ся збли

жити до Польщі. 3а paAOIO образоваllОГО 

руского шляхтича Юрия НеМИрttча заКЛIОЧИВ 

Виговский 3 ПольщеlО умову в Гадячи 1658. 
р. ее була, одинока угода Пnльщі 3 УI(раїНОIО, 

що опирала ся на справедливих підставах. Tp~ 

воєводства, київске, браЦJ1авске і чеРllигівске 

злучено разом і утвореІIО з НИХ велике руске 

КtIЯЗЇВСТВО, на .т~ких самих IІравах, як велико 

литовеке IСllязїВСТ80. На чолї козачtl~IІIИ мао 

стояти свобідно вибираllИИ reTbMatl, котрий 

мав одержати до помnчи осібних УРЯДlІикіn 

3 таК~tМИ титулами Я~ в Польщі. Беї УРЯДtlИКИ 
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одержали сеllзторске достоіliЬСТВО, а козакам 

ПрИЗllЗllО права польскої шляхти. 3абезrlечеllО 

с"ободу віроіСllовідаtlЯ так греЦКОI"О -як і РІІІ\\

СКОГО 3 8иключенсм УlІїятів, а еП~IСI(опам і МІІ

ТРОПОЛІІТОВИ признаllО ССllаторскі кріСJlа 

Гадяцка умова не увіЙUJла в ЖИТЄ, бо 

Москпа, luоб розбити ЗГОДУ козаl(ів 3 ПОЛЬ

IцеlО РО:ll10чала на ІІОВО війну. На УI<раїнї 

ІІРИИШЛО 110 Зllачіня московске СТОРОННIІЦТ80, 

котре =іа впливом кошового Січи СЇРКd, СКІІ

ІІУЛО 3 гстьмановаl-lЯ ВИГ08СКОГО, авибрало 

I"CTbMatIOM lІездарного Юрия ХмеJIІ)I1ИI1К()-

1'0 1659. 
Подїл України на ПОJlЬСКУ і московску. 

ІЗ піЙIIЇ· поміж MOCKBOIO а ПольщеlО стояв 

IUриіі хмслы�ицкийй по CTOPOtlї МОСК8И, aJl~ 

1<0Jll1 побаllИВ, Ul0 Москва стремить до отвер-

. TOI"O Зllищевя aBTOllOMiї України, переЙUJО8 

і. козакаМIІ ІІа СТОРОІІУ Польщі. Москві 11080-

ДИЛО СЯ у віЙIІ·і ЗJlе, воєвода Шереметєв по

терпів під ЧУДІІОВОМ цїлковите пораженє, а 

московске піиско МУСЇЛ0 піддати ся. Все-ж таки 

MqCKB3 уміла дуже зручно використати незго

ду поміж козаllами і lІотягнула за c06010 лі

вобереЖtlУ УкраїtlУ. В наслїдок сего РОЗf18ла 

ся Україна ІІа дві части, правобічву ПОЛІ>СКУ 

і J1ївобіч ІІУ МОСКОВСКУ. [~ 11 ол ЬСI\Ні части геть

MallYBaB Юрий ХмеЛI)IIИI1КI1И, 3 по (1·0 уступ
леlіlО 1663. р. r laBJ1() ·r~тсрз, в могков('кій IBLlII 
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БРlоховецк",Й. Через подїл УI<раїIIИ Уl1ала при

ЧИІ18 війни, поміж полы�еtоo а MoeKBOIO при
ХО,і1,ИТЬ до ТРИtlайцятьл"аТtfОГО розєму в диг.ру

Іові 1667. в які~\ Москва одержала СмолеtlЬСК. 

JlївdбіЧtfу Украі ІІУ і Іlа д.ва роки І(иїв. 

Петро Дорошенко. В сей еrlосіб POз.:t.Ї
лила ся Укра"lна ІІа дві части, що ((це біЛЬІНС 

()слаБI1~О сили Україtlи і щезла Ilадїя ВИ380-

J1СIIЯ 3 під чужого паtlованя. 

Поміж обидвома частями ПРИХОJ'11-tТI) до 
суперечок а 3 частих замішань користиють 

JIIОJ1И, котрі дбаlОТЬ (ІРО своє добро, а ІІС 

IІрО ДОЛІО України. Серед тяжких часів виету

Ilає ІІа Українї муж, що хотїв добра Укра"IІIИ 

і стремів до злучеllЯ обидnох частий IleuUlc

ЛИВОІ країни. Сим чоловіком був Петро До

РОlпеIІКО, чолnвік великого Jlyxa, відданий 

цілковито ріДllОМУ краєви" JtopoUletlKO етап 
гетьманом правобіЧIІОЇ УI<раїIІИ (10 Павлї Те
тері. ДорошеltКО хотїв аручltО оБХОJ.lJIТl1 

Москву, Польщу і ТуреЧЧИtlу та заllеВIІИТИ 

Україtlї свобоау і IlезаВИСlІмість. ДорошеllКО 

піддає ся ТуреЧЧJtIIЇ, щоби вридбаТІ1 Украіllї 

таке становище як мала ВUЛОЩИllа. При 110-
мочи татарского війска ПРОГllав ДорошеltЬКО 

IIОЛhскі війска 3 України і освободив право

бічну УкраїIlУ, а BiJ1TaK 3ЦАумап позбути ся 
з лївобіЧtlОЇ Укра"lІіИ БрюхОвеUК·ОI·О. 

БРlох()веt(киіі УJlеРЖУR3R ся ІІа ЛІвобіЧllій 
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Українї лише ДОlіuс(tМИ в Москву на козацку 

старшину, та СПОВllювавєм волі МОСКОВСКИХ 

бояр. Він 1І0СУНУВ ся так далеко, що вислав 

до. царя ЛРОСі>бу, щоби цар переняв на ~ебе 

управу Україltи, прислав своїх воєводів на 

УкраїtlУ, щоби митрополита присилано з Мос

кви, та щоби Москва сама збирала подат~и 

на Україні. На лївобічній Українї вибухло 

повстаltЄ, з сего скорисrnв ДорОluенко, при

був 3 віиском на лївобічtlу Украіну, зловив 

БРJоховецкого, а козаки вбили єго. МОСКОВ

скі війска не мали відваги воювати 3 Доро

шенком і уступили :і УкраїtlИ. BeCltoro 1668. р. 
цїJlа Україна ОПИllи~,а ся в руках Дорошеtlка 

і єго плян забезпечити Україttі aBTOHOMilO 

вже майже здj"ЙСlіИВ ся. Але Дорошенко в рі

шаJочій хвилї ПОПОВІІИВ блуд; веРНУ8 до Чи-
" ГИРИlJа, а ІІа лївобі'lltій Українї полишив nOJI-

K0811~1I(a Дс,\\ка МвогогріШltОГО. Многогрішний 

ПОЛltШИВ ДороиІеllка, оголосив ся гетьманом, 

а козацка старшиltа під напором Москви 

ухвалила підд.ати ся Москві. Многогрішtf"ИЙ 

ВИСТУI1ИВ ПРОТИ Дорошенка, але любив щиро 

VкраїIІУ і 60РОІІИl\ єі автономії, але tlе мав 
сили оперти ся Москві і на радї в rJ1yxOBi 
1669. МУСЇВ згодити <я ІІа услівя' Москви. 
Л\осковскі воєводи мали бути від тепер Ilе 

лише в I<И"lві, a~e і по инших містах Украіни. 
ДорошеllКО бачив. що llівобіЧlfОЇ України 
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lіС ~і"\UЖ~ ,ам JJtuuy І'И, тиму lІіДJttiс.: (SI ІІа 

ІІОВО ТУРt.:'lчиJtї. 1672. р. 8ИРУІІJИ8 турецкий 
султан Магоме1" ІУ. ІІа Польшу, здобув "0-
дільскии KaMellellb і змусип ПОЛЬUІУ заКЛIО
чити мир 8 Бучачи 1672. р. в якім Польща 

відступила ТуреЧЧИl1Ї rl0ДЇЛС, а Україну мав 

О.l1.ержати Дорошенко. 

Послїдні літа панованя Івана Кази
мира. ВіЙІіа ПОЛЬіці зі ШnеЦИЄIО заl(іllчила 

ся по смерти Кароля Х. І устава миром в Оли

ві під ГдаtlЬСКОМ 1660. р. Гl0Jlьща зрікла ся 
8 користь ШВСЦИЇ IllфЛЯIІТ по ДВИІІУ, а Іваll 

Казимир зрік ся своїх прав до швецкої КОРОItИ. 
ВеJlикі віЙIІИ (КО;іацкі, московскі і швец

ка): ЗIIИЩИJlИ З0ВСЇм ПОЛЬLЦУ. Від сего часу 
Польща паде чимраз IНfзше. Уllадає TaKO)l( 

просьвіта, llисьмеНЬСТ80, добробит, а 3 кож

дим ДІІе,\\ з6ільшає ся Іtелад внутр деР>І(ави. 

До збільшеllЯ lІеладу ПРИЧИІІЯС ся иередовсїА' 

"liberum veto" ЯКИМ OAel1 посол міг зірвати 
веї сонмові ухвали. Першим що зірвав сойм 

був Володислав СЇцЇньскии 1652. р. LіЬеГUП1 

veto ІІанесло Польu!і великі ШКОДI-t, бо від 

тепер В(;Ї, що хотїли ПОШІ(ОДИТИ дїял ЬНОСТІ1 

,(оиму, вельможі, шляхта, король, а що l.аЙ

гірUJС ПОСЛИ чужих держав, ПОЗИСКУ8аJ1~ собі . . ., 
110(Jl18 І зриваJНI сонми. 

Знеохочениtі всїма Ilеповодженями, ко

роль Іван Ка~имир зложив 1668 р. КОРОІ'},. 
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опустив Польщу і удав ся до ФраtIЦИЇ, де 

110мер 1672. 

МихаЙJlО 8иwневецкий 1669.- 1673. р. 
Підчас вибору короля приИ.uло до забуреltЬ, 

а ІІавіть шляхта стріляла Д<J ceHaropjB. Борба 
вела ся 110меЖJt каlln.идатом франuуским КlіЯ

зем d'Enghien а австрииским Каролем ЛЬОТІ .. 
риньским. Серед барби IІесподївано оголо

сила шляхта королем Михаила Вишневецкuго 

сина славного Яреми. 

Михаило ВИШllевеllКИИ оде.. з наПбіль

ших lІездар 118 110льскім престолї заКЛIОЧИВ 

3 TYPKaM~1 мир в Бучачи і обовязав ся пла

ТИТИ Туреччиltї данину. Але ПоЛЬutа не при

Ilяла мира і проваДJlла піИIІУ даJlьше, а важд 

Іван Собєскии піДllїс f10біду lІад Турками 

l1ід ХОТИ 110.\\. 

В тим часі, n марті 1672. YCYllellO Мво .. 
- , 

гогрішного, а Москва вивеЗJ1а ·єго на Сl1бір, 

де Многогрішний прожив зі своїми дїтьми 

довгі літа в ТЯЖ,кі~ білі. В лівобічній YKpaїIIЇ 

став reTbMallOM Іваll СаМОИJlОВI1Ч, чоловік 

услужний для Москри. СаА\ОИЛОВИЧ перехо

ДИТЬ з віиском Ііа правобіЧIІУ УI<раїtlУ, скли: 
кує 1674. р. раду до ПереSIСJJjl8SI, де вибрано 

его гетьмаІIОМ і правобіЧllОЇ Україltи. -
J!орошеlfКО старав ся бороти 3 Самїйло-

JlОDИ'lем, але· а борби 8ИИIU()(\ 110біджеttИМ 
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і 3J1UЖИ8 БУJlClВУ 10676. Єго 81t1J~Je11U ІІа піВIIЇ", 

де ві.. і помер 169~. 

По упадку Дорошенка, висила( Туреччи

ІІа ІІа. Україну Юрия х"елы�ицкогоo 1677. 
котрий СКИІІУВ черtlечі ризи і прибуває ІІа 

УкраїIІУ. Віина з ТуреЧЧИНОIО не принесла 

Українї хіСllа, I1рОТИВНО Зllищила єще більше. 

8іИllа закіllчила ся миром в БакчисараtО 1681. 
На підставі сего мира край поміж Богом 

а Днїпром мав лишити ся ПУСТИllею, яка ма· 

ла розмежувати краї польскі, московскі і ТУ

рецкі. Україна і на дальше ОС1ЗJ1а ПОД·lлеIIОIО. 

З сего часу ІІа право6іЧІІНf YKpaїllї козаЦТD() 

зводить ся UІЛКОВИТО. 

Руїна. ПовстаllЄ Богдаllа хмслы�ицкоI"uu 
мало лихі наСJlїдки дли УкраїIІИо • lieBAa"a 
повстаня відобрала охоту до всяких БJl~

ГОРОДІІЇЙШИХ поривів. Походи козаків, lІа-

пади і пустошеня татареких, турецких, 

московских і польских віиск, зltищили Укра

ЇItУ так під ЗГЛЯ,П.ОМ СКОllомі'IIIИМ як і І<УЛЬТУР .. 
ІІИМ. НаселеllЄ дуже зрідло, бо богато JlIО;і(! 

ЗГИIlУЛО У віЙt'Ї, друга чаСТИІІа nOllёlJl(l в та .. 
u . ,. 

тарскии ясир, а третя, шукаlоч~t СУПОI,IИIН1Х 

осель, пересилила ся 8 AOllbCKi сгспи. Богатu 

міст і сіл перемінило ся 

а з упадком міст, упали 

віти, браuтва і школи. 
u • ,. 

духовни 1 І1исьмеllllИИ 

в згарища та РУЇІIl1, 

даlИlі ОГllища ПРОСЬ

На УкраїІІЇ упадає . 
рух, а IlсttислеltНI 
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письменltИКИ мовби встидзли ся своєї мови, 
пишуть по польски або по МОСКОВСКІІ. ДріБІІа 

руска шляхта іде за приміром магнатів поли

шає IlационалЬtlИЙ табор і стає чужою для 

свого народа. По упадку повстаttя Богдана 

Хмельницкого переходить велике число люда 

на IІравобіЧltу Україну, переселює ся за 

МОСКОВСКУ граНИЦIО в так звану Слобід чину. 

Київщина і Брацлавщина опустїли майже 

цїлковито, всяке житє ІІа західнїй УкраІItї 

устало, тому і не дивно. ЩО нарід назвав сі 

часи руїною. 

§ 23. 

Велика північна війна. Росия 
за часів Петра Великого. 
Упадок автономії України. 

Швеция по трийцятьлїтніИ ві.Йнї. Від 
часу Густава Вази зростала Швеция по~те
пенно до чимраз більшої сили і стреміла 

отверто до здобутя всіх побережий Балтиц

кого моря. Підчас ТРИЙЦЯТЬЛЇТІІОЇ війни дійшла 

Швеция до великої могучости, а в Вестфаль

скім мирі одержала rlOMOpf і горла рік Лаби 
і Везери. За панованя нової диtlаСТІ1Ї Двох 
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Мостів зростала сила Швециї дальше. Кароль 
х. Густав ІІаїздить Польшу і в мирі в Оливі 
одержує Інфлянти по ріку ДВИНУ. ПО смерти 

Кароля Х. підчас маЛОЛЇТllОСТИ єго СИllа Ка
роля ХІ. заХИ10ала ся хвилево могучість Шве

циї в наслідок битви під ФербеЛЇIІОМ. З по

'.)аженя Швециї скористав Кароль ХІ. визво

лив ся з під опіки великих панів, заВІВ абсо

лютизм в Швециї, rlриверllУВ лад в державнім 

скарбі і піднїс на ІІОВО значінє Швециї. Уми

раючи ПОЛИШИВ 15 ЛЇТltОГО СИllа Кароля ХІІ. 
1697.-1718. З малолїтности Кароля ХІІ. по

стаllОВИЛИ скориста~и Росия, Польща і ДаIlїЯ, 

lцоб ЗІІОМИТИ перевагу Швеuttї над Балтиц

ким морем. 

Польща перед великою північною вій
ною. [lо смерти нездарного Михайла Виu.же

вецкого вибрано королем Івана ІІІ. Собєского 
1674.-1696. знаменитого вожда, що ціле своє 
житє перевів в борбах з Турками. СоБЄСI\ИП 

помагав у віЙІІЇ цїсареви Лєолольдови І. і го
ЛОUlfО єго помо~и завдячує Відень своє о,во

бодженє. По повороті з Австриї, провадив 
Собєский BiJ1HY З Турками в Польщі, але по
мимо всіх зусилі~ не удало ся єму ані від

зискати Каменця, .. ані здобути Молдавіі. Со
бєскиn не діждав ся кінця ві~ни. Єго наслід

ник Август 11. СаскиП 1697.-1733. виправив 
ся 3 СШ:КИМ віJl,ком проти Турків і_ відні, по-
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біл.у l1ід Підгайцями, а в І(арловицкім мирі 

одержала ПольщаПодільскии Каменець. 

Початки панованя Петра ВеJlИКОГО. 
Цар Олексій полишив трех синів Федора, 
Івана, Петра і дочку СофіlО. По короткім 

naHOBaHJO Федора 1676.-1682. мав вступити 

ІІа престіл Іван У., але що ві .. був нездаРОIО 
і тупоумним" окликали РОСИSІІІИ царем Петра. 
пізнїйшого Петра Великого. Сестра rleTpa 
Софія хотіла сама стати царицеlО, ТО·МУ до
вела до сего, що царска гвардия окликала 

uарями обидвох братів, а управу держави 

відпала 8 руки Софії. Софія старала ся дер

жати Петра здалека від управи краю, в тій 

ціли окружила (го розпу..сТIIІ-tМИ молодцями, 

надїючи ся ЩО лихе окружеllЄ ВПЛИІІС дуже 

лихо на молодого царя, 3 него стане ся ве-' . 
л.ике ледащо., а нарід відверне ся від Петра~ 

а она Софія стане uарицею Росиї. 

Бажаttя СофІЇ lІе СПОВIНfЛИ ся. Завдяl'И 
KiJJbl(OM европеhцям, ЩО були 8 окружсtllО 

Петра, ГОЛО8110 жеttевuя Лєфора, цар Петро 

запізнав ся з західtlОIО КУЛЬТУРОІО і виріс ІІа 
молодця сильного характер.у, повалив ряди 

Софії і сам оголосив ся царем 1689.-1725. 
ЦЇЛИІО єго ЖИТЯ було перемінити єще ІІа пів 
азиятицку РОСИfО 8 европеиску державу. та 

Y8i~1 и в т1'СНУ звязь 3 ззхіДНОIО Европою. 
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Петро 8еликиП приступив ДО коаnїциї про

ти Туреччини і зг.обув кріпость Азов Ifал азов
ским морем. По Bi~"ї з Турками удав ся Петро 
в подорож по західні" Европі. В товаристві 
Лєфора виїхав через Берлін до Голянднї, де 
в Цааіlдамі, перебраllИЙ за простого теслю 
працював в корабельних варстатах. 3 Голян
дні удав ся цар ДО Англії, а з відси їхав через 

ДреаДІIО і Відень до ВенеЦІІЇ. По дорозі о
держав відомість, що в Росні вибухла воро

хобня під проводом єго сестри Софії. Петро 

вернув В' РОСИІО здусив ()УНТ, покарав жор

стоко ворохобників, а сестру Софію ВКИНУВ

до ВЯ3l1ИЦЇ, де она закінчила житє. 

По повороті в РОСИІО, став цар Петро ду-
. же пильно вводити Ilисленні реформи і пере

міtlювати Р~ИІО на взір західно-европеJtских 
держав. Спроваджував 3 З8хіД,ІІОЇ Европи чу

жинців, утворив tlOBe піше і кінне віиско, за

вів. Ііа царскім _ дворі одїж, звичаї і обичаї 
фраlluускі. висилав молодїж tta науку до за
XiJ1HOЇ Европи, але заки зміг перевести свої 

реформи, вибухла велика північна війна. 

Велика 11іВlіічна віИtlа 1700.-172 І. Петро 
Велики~ бачив, що Росия так ДОВГО не буде 
.мати більшого Зltачіня, ДOK~i Ilе буде мати дос
тупу до ,моря~ ВпраВJ~Ї притикала Росия до 
трех мориU, aJle море КаСllіиске, ее лише ве

JlИ1<е озеро, lІад АЗОDСІСИМ морем IІОСЇJtала Ро-
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(ия ЛИllJе одну, кріпость Азов, море. Біле не 

придатне до плавби, бо через більшу _ часть 
року 1l0крите ЛСДОl\1. иар Петро постановив 

здобути чаСТИIІУ побере>ка Балтииского МОРЯ, 
а сего Ilе міг зробити без війни зі IlJвециєю. 

Єluе підчас ПОВОРОТУ з західної Европи, зїхав 

ся цар Пстро пРаві Рускій з польским королем 

Авгу'стом 11. і Іfамовив его до війни 3 Шве .. 
ЦИЄІО. ДО COIO:-1a приступила також ДаIlїЯ. Цар 

мав одержати, 110бсрсжа фіllьекого заливу, 

ПОЛЬutа ІІІ~)'ЛЯІІТИ, а J!аIlї~1 Гольштин. Шв"tц

кин КОРОЛІ) l(аРОJlЬ ХІІ. tlC ,)J~JLaB аж вороги 

30РГ3I1Ї;-JУIОТI) C~I і IlaIH1J1YTI') ІІа его кра"",- але 
сам РО;іllочав ()()р6у. ' 

rlіВlііЧll3 війна. СІ(ОРИМ нападом Ifаїхав 

Кароль ХІІ. ДаllїIО і uбляг I(OflCllrary, в наслі

док чого. даllЬСКИЙ король заl(ЛIОЧИВ мир 

в ТраВСltл.аЛIО r uіл.ступив під COloaa з Росиєю 
і rl()JlbIItCIO. 3 Jtatlїї ;-1ВСРIІУП СЯ І(ароль ХІ{. 

I1РОТИ І Істра 13СJlИI(ОГО, (П.стро облягав ТОГД" 
місто І-Іарву,) і 1І06ио (1'0 цїJ1I(ОВИТО під Нар-

8010. І~ідтаl< 3BCPllYB CSI, rlpOTI1 Польutі, ПОQИВ' 

піИСI<а ABrYCTa 11. ПИI(JlИI<аD в ПОJlI~LI~і Baplu3B

СКУ I,ОIlФСJtсраіН!IО, і ПСРСl1ер вибір ВОЄВОДИ 
Стаllислапа ЛЇIЦИIIЬСI\ОГО ,ІІа ПОJН)СІ(ОГО короля. 

Август 11. утїк ЛО СаКСОtIЇЇ, але І<;lrол,ь ХІІ. 
ІІЇШОП за ІІИМ і змусив' ABrYCTa 11. до заКЛIО

ЧСI1Я мира в Альтранштатї 1706, В якім Август 
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зрік ся польскої корони І 8IДСТУ,пив від COI038 

з Росиєю. 

Г~TЬMaH Іван Мазе~а. 3 Саксонії звер
ІІУВ ся Кароль ХІІ. проти Петра Великого. Ко
ли Кароль ХІІ. воював 3 Августом 11. цар Пе
tpO-ttаЇХав шведскі посілости lІад Балтицким 

морем.; здобув їх і заложив там нові кріпости 

Шлїсельбург і КРОlІштат і почав серед багtlИ

стої ПУСТИfllfОЇ околиці над HeBOIO будувати 
t.OBY СТОЛИЦfО Петербург, а рівtiочасно виспав 
свої Bi~CKa до Польщі і старав ся' приверtlУТИ 

пановавє Августа 11., але ва вІдомість, UtO Ка

роль ХІІ. повертає з Саксовїі уступив з Поль

щі. Кароль ХІІ. поповнив великий блуд і міс

то перене~ти війну до надбалтицких провіll

ци~, завернув на Україну. 

3а гетьмаНОВБНЯ Самойловича Москва зло

мила це»ковну автономіІО України', а київских 

МИТРQполитів наставляли від тепер МОСКОВСІ(Ї 

патриярхи. Але помимо всіх заслуг Самоиnо

оича для Москви,. спіткала єго незавидна до

ля. Єго обвинено, що .nїлав .умисно на неко

ристь Москви і довів до сего, що похід Мо

скви на Крим не повів ся, а цapi~lla Софія за

слала старого rCTbMalla на Сибір, де Oit. 8 дса 
роки потім помер. 

_ На YKpaїtlї вибрано нового rCTbMatta IВ3118 
Мазепу 1687. р. Мазепа пішов слідами Самой
ловичз. Не пиступав проти Москви, СПnВtlЯП 
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сї UUJIIO, СІ piuIIO'laCJIO cTapati ся ІІРИ(ВОЇТИ (С)

()і та стаРШИttї, вросторі землї. Козацка стар

IUИtlа сталг 110волеllЬКИ nepeMilJlOBaT~ ся 8 110-

міЩИКlб, та CrapaJfa ся ззкріпостити нарід, а 

зате мусїла I\\ОВЧКI1 ГJІЯдїТИ ІІа ее, як MOCKUt1 

IlостеПСllІlО Оl·раtlичувала аВТОIІОмію Україll11. 

C~ КОРОТI<Їі\\- часі А\істо даВIІИХ ПОЛЬСКІ1Х nalliB 
lІастаЛIІ Ilові І(озацкі na11l1. -3 сеї о.РИЧl1l1И 110-
нстаJlО ІІа ~'I(PHЇIIЇ веЛllке tlеВ,ІlоволеlfЄ проти 

I\O~1aUI\OЇ стаР!lll1lіИ. а геТЬ."аll і CTapl"UI1Ha 111'1-0 

ІІС робили, u~о_би усунути IlapO;J.Be IIСВJ\ОВОлt.:IІС. 

Якраа тог;tи віджило J1ещо козаuтuо 

" rlр(н~обі'lflій УI<раі"lії, де П()ЛКОИІІИК Палій ПР(J

lja;HtI~ JLOCI1Tb IlLасливі борб.и 3 _ Пол bIUCIO, 'ІС

Pt:;~ JJtU 3ЄJІнав собі сере,П. ІІарода вел ІН,), по

IІУЛilРlJість. Мазепа бояп ея, Lцоб ПаJlїй вс у

\."У"У" его 3 гетьмаІіьства, запросив rl(tJJЇ~ л,о 
ссбс, зловив j відослав 8 l'ЛОСI<ВУ під заКИJlОJ\{, 
IJ10 Гlалїй ltеР>l(ИТЬ сторону Шведів, а цар 

Ilетро вислав СІ"О в Сибір. Доперва пі:НIЇЙl1J{:, 

коли Ma3t~lla нерейшuв .,а CTOPOIIY IJJвсдів, 
ПU~іВОJlИВ цар r ІClJlїЄВИ вернути ва україtlу. 

Битва під Полтавою 1709. і єї наслідки. 
Кароль ХІІ. мав ІНІмір іти на С,.\ОЛСIIЬСК, ко

JН"~Ж почав поБОlоваТl1 ся, ІЦО ,му IICCT(lnC 

110ЖИВИ", за~~рtlУВ ІІа УI<раїIІУ і" піДСТУІН1В иід 

Стародуб rlo ftопгих Ila.aYMYBall~IX. crIO./IY'IIIG 

ся з 1111;\\ I"СТ1)М(l11 Мt1:~епа, СіJl~ ;ipOGIIB ({' 'так 

IIЇЗItО і -II~;~VY'IIIU, IJ!О tl~ IIОТSlI'ІIУВ ;;а CUU(JIO 
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народа. Ltapcl\Ї віИСI\С1 упіі·іlllЛII ІІа УкраїIIУ. ~,.'1.()

БУЛ~t СТnЛI·IIIIО I'Сl'l,М311(1 l)aTYI1~tll, а цар Ilака:іа" 
вибрати ІІ()В()І'О Г('ТI)маtlа loalla СКОРОIl3ДСКО· 

го. ;.} ~\a:\eIlOIO 1І0JJУЧИЛО ся залеДRокілька 

"~1СЯЧ КОЗ(\КЇВ ГОnОВllО 3аrJорожска (і\l. На 

УкраїІІЇ настала CTpAl1JHa зима, підчас якої ЗГІ·І

ІІ:УЛО багато LUведіп. Кароль ХІІ. ПРИСТУІІИ8 
остаточtlо }!О облоги Полтави, в якій ~lIaxo· .. 
дили ся nc.rHIKi ПРИl1аси поживи. niJL rl0лта-

• ,. • •• u • 

ву lІа .. 1JИIНОf~;~ чотири раЗІВ СJlЛIІІИШОIО аРМIЄIО 

цар rlCTpa і ніДllїС 1709. ВСЛИКУ побіл.у. І(ароль 
ХІІ. 3 Ma~CIIOIO леJІВИ УТЇКJlI1 ІІа "ypel~KY терн

ТnрИIО. І;итва під fl0лтаВОІО ~aє lІеЗ8И\lа"но 

веJllІке 311ачіl1Є n і<;гориї схіДtlої "Европи. Могу
ІІЇСТІ) lllвсциї зістала зtlИlцена раз 118 всегда, 
а л\Ї'(I!С єї :іаllяла Москва. Битва 11ij( ГІ0JІтапою 
L таl,()Ж І"робом 'aBTOIIOMiї УI<раіIIИ. МаJlа (НІ:! 

ріВlІ nіК лихі IІnСJlїдк", Д.ЛЯ IIОЛI)lllі і l"ypel."llllllf, 

Оо ()t)ИJtПЇ сї ДСРil\",ВИ дістаlОТI) l'Я nїJL" 'НIJlИП 

І)осиї. 

Kap()JII) ХІІ. УТЇК JtCJ ТУРСЧ'І~ІІІИ. JtC удало 

ся ему lІаКЛОIІИТИ 'Гурків JLO Ri~illll 'ІРОТІІ rlc
тра. Llap Петро заГllап ся 1.lсоUаЧIІ() 11;"1)1 rlpYT, 
J\e IІопа8 R турецку :іасїдку. І-!ая r"'PYTOM '1711. 
окружили" (ГО Турки, але великий Ве~ир дав 

ся підкупити і ЗГОДИВ ся "8 мир. Цар прирік 

пїдступити' Туреччині Азов і беречи козацкі 
р,()Jlr)н()сти~ l(apnJlI) ХІІ. остаА3П єи!е ЯКИИСh 

'-I:J«' "1 'ГУРС 81 'ІІІІІЇ ; (' ,"а ра в ся lІаМ()ВИТ~1 - ТУРКЇН 
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Д() віНIІН, КОJlИ-Ж 1І0баl.ІИИ шu с."и Ilраця да

ремна, опустив ТуреЧЧИIІУ і удав ся JtO LUвециї. 
Конець веJlИКОЇ північної війни. По 

битві під Полтавою змінили ся- обставини lІе

к~ристно для ШвецИї. ABrY'CT 11. вернув назад 
до Польщі і прогнав Ставислава ЛЇщиItЬСКО .. 

ГО, Данія розпочала віЙIІУ на ново, до борби 
зі Швециєю приступили Пруси і Гановер. Ка
роль ХІІ. хотїв за втрачеltі -краї здобути для 
Швециї Норвеrїю, але згиttУВ підчас облоги І(рі

ІІОСТИ Фредеріксrаль 1718. Єго сестра і наслїд

І.ИЦЯ УЛЬРlіха ЕЛЄОt:!uра дістала ся під цїлко

ВИТУ власть Ради державної і заКЛlочила за 

IlосереДIIИЦ1"ВОМ Анrлїї мир зі всіма порогами. 

Гаllовер одержав Г9рла Лаби і Везери, Пру~и 

, майже цїле Поморє, Даltія одержала ШJl€звік. 
ПОЛЬСJ(ИМ І(оролем став Август 11. Найrіізнїи

llJe бо аж 1721. р. заКЛIОЧИJlа IlJвеция мир з 
РОСIiЄIО. Цар Петро зиска~ швсцкі flровінциї 

liaA баЛТИЦI(ИМ морем (1ItГРИIО, l(арСJlїIО, Ли

В()lIЇIО і Ec .. "ottїlo.) ШВСЦИЯ спала відразу іlа 

c-гаIIОВ'ище треторядної держави. HaTOMicTI,t [-'0-

сия стає першорядною дер)f(3ВОIО. иар Петро 

ПРИlІимає титул царя "uссї l)осиї." 

Упадок автономії України. Битва під 

rl0лтаВОІО положила KOlleUb самостійности у

.(раїIIИ. Зараз по битві під Полтавою зніс цар 

свобідний 8~бір гетьмаll3 j IІРИI(З:-13В вибрати 

reThl\\3110M ІваІІа СI(орОllадского, якому казав 
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()СЇСТИ 8 Глухові. НОВОГО reTbMalla віддав 

цар під Ilагляд МОСКОВСКИХ УРЯДIiИI(ЇВ, і у

становив так звану Малороеийску колєгію, зло

жену з шести ВИСUІИХ МОСКОВСІ(ИХ офіцирів, 

які мали на кождім кроцї контролювати геть

~aHa. Малоросийска колєгїя мала стало пере

бувати в Глухові, оtlа мала між ИIiШИМ дбати 

про ес, щоби козакам і нароДови не дїяло .... , . 
СЯ кривди, але в ДІИСНОСТИ кривдила ІІаРІД, 

та пuволены�ии вводила паньщину. Коза(ів у

жАвано до найтязших робіт, _будьто при бу

дові ttOBOЇ Ц~PCKOЇ столицї, GYAbTO при сипанtО 
валів Від~олги до Дону. Серед ТИХ ТЯЖКИХ 
праць згинули тисячі' І(озаків. 

Єще_ дальше ПОСУІІУВ ся цар Петро по 

CMepT~1 CKopOl1aACKoro імеttУIОЧИ сам Павла 

Полуботка ІІаказним гетьманом. А коли 110-' 
.hуботок від'важив СЯ обстати за IІравами Укра
ЇttИ, покликав его цар до Москви, вкинув ДО 

в~зницї, де Полуботок помер 1724. р. Наслід

IН1ЦЯ царя Петра знесла uїлковито гідність 

гетьмана. Цісарева t:лисавета віДlfовила ce~ 

уряд і tl81(азала вибрати гетьмаtlа. Доперва 

Катерина 11. 311есла 1764. цілковито УРЯД геть
мана. Україlfа дістала урядову Іtазву Маnоро-

•••••• .•• u· •• 
СИІ, СІ .П·ОДlлено так ЯК ВСІ РОСИИСКІ коаl на 

губернїї. Козацтво починає дуже скоро вина

родовляти СЯ" КОеіацка старшина покидає C8010 
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lIаРОДllість і МОСКОВIUИТh СЯ, а Кt>за[lКУ черl~Ь і 
селян переміІІIОЄ 8 кріпаків. 

3нищеиє Сі .. и. Зараз по битвІ flід Пол
тaBOIO ЗІІИЩИ8 Петро Сїч, а козаки приняли 

opOTeK1.-~paT татарского хана і оснували Січ 

Ha,L ДІІЇПРООИМ лиманом. ЖИТЄ 3апо.рож
цівпід Татарами було лихе і коли приRшло 

ДО ві~tlИ поме)ки КРIt"ОМ а РОСИЄІО, Запорожцї 
скористали з сего j rrepelleClIli ся Ha~aд до 

Росиі~. ле (Ісрсбупал'l JtO 177-5: Сего року ЕНІ

слала КатаРИІІа 11. гепсрала ТСКСJlЬОI'О, котриИ 

заняв і :i(jYPIH~ СЇtr. 311аТІІЇЙLUИХ коззкіо R .. слаllО 

на Сибір, або в далекі міста ()OChJ, а ПОСЛЇДІІ()ГО 

КОUJОВОГО r I~Tpa КаJlIJIІИШСВСКОГО замкнула 

цариця. в Солопецкім МОI1аСТИVИ,де він помер 

1803. р. в 112. РОlії Ж~іТЯ. Підчас росийско

туреикої війни 1787.-1791. утворив reHepall 
ПотеМКИtf ПОЛІ( козаків ЧОРIІ(JМОРСКИ~r aJle 
більшість козаків перенесла ся на.п. ДУlfаи 

і піддала ся Туреччині. ДQперва :і лочатко,,\ 

ХІХ. віку пеРIІУJ~И КОЗ31(И ДО Росиі і п()сеЛlljll1 
ся Ifад АЗОRСКИМ морем. \ 
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§ 24-. 

t-lа~Jа'іДIiИКИ Петра 8еЛИКОІ·О. 
«атерина 11. Упадок Польщі. 

Стан Польщі за ABryc'ra 11·, і ІІІ. 
(1 ()q7 .-1733, 1735.-1763.)- За 'Із-сіп І1аlIОRаtIЯ 

J':ОРnЛЇВ з Саск()Ї ·ро.п.11ІIИ Августа 11-. і Августа 

ІІІ. J~іИLlIО(} в 110JII)II!Ї IlслаJl JlO tfаЙВ~tсшого

Lтrll"'~IIЯ. У IlnJHI· аuпсїм ІІІ КОЗНІ, 11 РОСI)вітз, ПИС Ь-
•• • •• " •• • J 

A\elll,CTRO, PCJlII'HIIH1 IlстеРIНІМІСТI) ДIIt1IIJ13 до 

ССІ"(), 1110 В ронї 1733. Bi.тttYJleIIO всіх вс като .. 
JI~Іків ~BiI~ ПОJlїТИ'IIIИХ прав і урядів. Єще біЛЬUlе 
(IОSIВИn ся упаJtОI( ГIОЛI)щі в публичні,\1 ЖИТІО. 

l'еМllа зависимз від вельмож ШJlяхта·затратила 

г.СЯI<С почуте I1рава, обопязку і Лlобопи nіТ'IН 

ІІИ. І~сликі М3Гttати стали всеМОГУ'IИМИ IlaliltMII 

п rloJlI)u~i, ЗRи'.аИIIО стапали ІІа службу ЧУЖl1М 

Jtи()рам, ВС В(ТИ;lали CSI брати від чужих дер

)І(ПВ "РОlJlі і дїJ1ати ІІа некористь свого KP;JlQ. 

(-Іс ]tиr,IIИ1LЯ, що 3 ПОJlI)lltСIО flїXTO не 'IИСJIІ·tВ 

СЯ, (1 суСЇдtlі лсрж:\ви ГОЛО8110 Роt:ия і IlpY~·H 
flїJtJtср)купали n rlолы�іi flелад, щоGй ТI1I\\ 

ле('IІJС паllувати над ПольщеJО. 

Насл.ЇJJttИКВ Петра Великого. 110 смерти 
I1CTpa· ВСЛИКОГQ засіла на преСТОЛІ l(атеРИllа І. 
1725.-1727. а відтак Петро 11. 1727.-17.10. Jln 
~I·n- смерти стала !LПРI1ЦСfО AI"lfICl 1730. -1740 
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OllaCTttpaJla ся задержати вплив Росні в Польщі 
і ІІС l!опускала до жадного скріпленя ПОJIЬt:КОЇ 

держави. Щоби при виборі не допус;тити ІІа 

польскій престіл фраllЦУСКОГО сторон.ника, пе

реперла она 8ибір сина Августа 11., ABrYCTa ІІІ. 
~ поміж tlаслїдників Петра Великого "ричи· 
Itила ся найбільше до піднесеня значіня Росиі 

Єлисавета 1740. - 1762. велика неприятеnька. 

Фридерика 11. і Катерина 11. 
иар Петро ІІІ. lІаслїДl1ИК Єлисавети, одру

жив ся з нїмеЦКОIО КttЯГИliею, котра прибрала 

імя Катерини 11. Она утворила (Jалатни~ заговір, 
Петра ІІІ. скунеliО з престола і убито, асеват 

оголосив" КатеРИtlУ царицеfО .. (1762.-1796.) 
Катерина 11. дбала дуже про своїх під

даних, старала ся усувати ttадужитя, і хотіла 

піДllести добробит KpalO. 3глядом Пол.ьщі вела 

даВtlУ ПОJlїТИКУ і старала ся задержаl'И Польщу 

в піддаиьстві Москви. По смерти Августа ІІІ. 

вибраtіО під страхом росийских багне.тів Ста-

о Ilислава Гl0НЯТО8СКОГО. 1764.-1795-. чоловіка 
обраЗ0ваllОГО, доб·РОДУШlіОГО~ однак слабої 
волї, liсспо~ібного до )І(адного самостійного 

дїла. До сего король був безсильним, бо мав 
проти себе 3 ОДІІОЇ СТОРОt~и росийского амба

садора, 3 другої сторони СВОІО власну шляхту. 

Сейчас по виборі короля зажадала Росия 
устами свого амбасаД0-ра (-'епнїна, щоби ВСЇ·М 

не l<аТОЛl1кам ;1,3110 ріВІ'. права з катОЛ~1ками. 
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а. коли деli~які сеllатори'ХОТЇJlИ Оl1ерти CSI C~MY 
жадаНIО, казав Репніtl пірвати зватнїйших се

наторів і вислав їх в глубину Росиі, почім 

ІІастрашений соим згодив ся на жадаН8 Росиї, 

після яких віддано опіку над Польщею Росиі. 
Ся ухвала викликала серед патриотичної части 
шляхти невдоволенє, утворено вавіть КОtJфе-

дераЦИIО в Барі 8 цїли оборови вітчини, але 

сили ковфедератів підорвав великий наРОДtJий 
"рух на Украі·нї, звістний під іменем Гайда
~а~IЧИНW і КОЛЇЇВ(ЦИІІИ. 

Гайдамаччина. Коли в польскій Україні 
• .....-. u 

стала ПIДУilадати ЛIОДltlСТЬ, ряд.польскии старав 

ся приманити з росиИ.СI(ОЇ України 'ЛIОд.иЙ ва 

поселенє. Па~IИ закликали ЛІОДИЙ і uбіЦlов.али 

увіЛьняти поселсtlЦЇв ва трийцять лїт від вся

ких давиlt і робіт, в иаслїдок чого богато 

ЛЮJtа перейшло з МОСI<ОВСКОЇ України ІІа ПОЛЬ

ску. )(оли ж ~\ИIiУЛИ свобідні (єлобідскі) роки, 
стали пани заводити знов паtJЬЩИIІУ, через .. ..,... 
що викликали великии рух вароднии 3ВІСТНИИ 

під імеlіем Гайдамаччини. На чолі гайдамаків 

стаllУЛИ Максим 3алїзняк, запорожский козак 

j . Іван Гонта. Гайдамаки заволuдїли майже 

цілою Киї.вщиноЮ, БРНlUlаВщиtlО10 і Поділєм, 

та ВЧИІІ"ИЛИ страШt~У ріЗЬtllО шляхти і жидів. 

В самім 'miCTO'-IКУ YMallї мало впасти. з рУК, 
гайдамаків I<ЇЛЬК311аиuять ТИСSІЧ ЛIОДСі. Польща 

не могла сама.ЗНИUІИТИ сего руху, допсрва 
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п рв 11()\\()Ч 11 Р()СІІ ~i~KilX віііСI, :~llltlUCIIO гаi:tJtа

. маків, а I1 (10піЯIНt кі R (І'()иту) (Tpa'I(:~II() 

ПеРIUИЙ ІJОДЇЛ Польщі 1772. р. 13 ТІ1М 
самим часї вела PUCI1~1 BHiIlY:\ l"vреччиtlОIО 
(1768.-1774.) і ДJ1ЯТОГО А\алn ,"'Їlвала ся R поль
скі спрапи. 'LііЙttЗ Росиї 3 Туре~IЧИНОIО ПI1К3-

~іала ЦІЛУ tlеміч ТуреЧ41i11И. POCII~CKi 81иска 
~аtIЯЛИ МОJl,'1.аві,о і ВОЛОІUJІІІУ і ПОСУНУЛИ ся 

аж ЛО JLYllalo, а росиііска Ц1J1Ь01'а 3tlИUlила 

цїлковито ТУРСЦІ<У. 1\.іИttil закінчила ся 'Миром 

8 КУЧУI<.I(аіїllаР;1жі 177-1. Туре'РIИI13 зреКЛ8 ся 
":~р,еРХIIОСТИ lІад I\РI1А\СКI1J\\И TaTaparv\l1, а КРИ1t\ 

незаl10nl'() IH)Ti~\ 11РИJlу tlСІІО Нllраст 110 Росиї. 

ЄIIl~ l1еРС;1 )ї(ЇllчеlrE:А\ турсцкn-росиискnї 

пНіltи flРИЙUJЛО до I1сриlОГО 1І0ДЇЛУ П()JlI)Ulї. 

rОСl1Я R311S1ла ВОЛОlltlIlIУ. і МОJlдавіІО, 1110 nул() 

IІсбе:~'IСltIВIJ\\ для Австриї. де lІаніть стали ,;lY

M~TII вро nіИtlУ :і [>ОСI1(IО. utоби НСДОПУСТІІТІІ 

.аn сr,rnнсйскої пійви, Фридсрик 11. IIРУС.Кl1іі 

I,О(1пт1, flіJ!даl\ f1ЛЯIІ полаГОДl1 J~И спір К()ІІІТ()Л\ 

II()ЛI)lJLЇ. А iMCIItIO: JЗ :lROpOT Молда8ЇI~ і І ~()

JlО[ЦIІIIИ мала Росия одержати BiJI110lliAtlY '13-

(ТИІІУ полы�і,' а що таКІІЙ аріст Росиї uуnбlf 
IІсбеЗПСЧJlИl\, для l\nСТРИЇ і Прус. ТО A8cтpJt~1 

і rlруси ,.,али таl<ОЖ о,асржати ~KYCb чаСТИIІУ 

110J1bCKo"t" дсржаUIf. 'Катер'ина 11. ІІе l"одила ся 

з почаТI<У ІІЗ такий пляtr, бо уважала uїлу' 
полы�lуy СПОЄІО, але· 8 КЇlflLИ 3ГОДJ4ла ся ІІа 
11 'I~HI (I>РИjl,еРI1ка 11. Ilаі1Л,nПIIIС.Оllиралз ся Ма-
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РИ~І 1
8

t.:peca, але і ОІlа зrОДl1J1а C~I :іа HaMU1i()IO .. ,., 
110сифа Ir .. на подїл ПОJlI,щі. В сей спосіб 

Ilpl-fИШЛО до lІершого (10л.ілу Польщі 1172. р. 
Росия одержала ПОJlьскі ItlфЛЯllТИ і Білу Русь 

110 ДВИНУ, nPycl1 3ttxiJtlfї Пруси без ТОРУIiЯ 
. і I~J!allbCKa, Австрия .і\,сttьше білt,UJС НИІІЇШНУ 

ГаJIИЧИllУ без І(ракова. ПОЛI>СI(ИЙ сойм під 'Іа

I1ОРОМ чужих віііск IIРИ3t-IСШ 110ДУЛ полыlї •. 

Польща по першім noAiJli·. ПеРШІ лїта 
110 nCpUJiM ПОllїЛЇ полыJіi творят-ь перелім 'І 
HII}'TpiuJlI Ї,\\ ус I'POIO llCP)l(L)8(1. Починає :я v 8Ci~x 
lIзrJfНfл,ах аворот .. 1() лїПlIlОГО. До .nолїflшеtlЯ 

.iJ.OJlї flOJlblLt.Ї ПРИ'ВIII11ЛИ ся :ipeq)opMOBaltl НІКО
JІИ КОllарски", і С;\УI(dциііНОIО -І(ОМІСИЄЮ. В змі

ІІЇ Уllраl3И Ilастаи 3ВUР()Т JLO Jlї(lllIОI'О, утворе-

110 ДОСИТІ) C~1JibIIY ILCllTpaJlI,tlY власт.) (rluстіиtitJ 
рада,) ЗitНСjLеllО Jla;t і (TapallO ся JJіJ1.tJести и

РУЖІІУ силу ПОЛіJI1Lі JLO числа 1UO.OOO .ЛІОДСІ. 
[1кіltЦИ СКJlикаllО соіім Tal\ ~ваtlИИ ЧОТИРОJI1.ТВIJЙ, 
ЯІ(~ІЙ tlaJtao 110льщі IJОВУ КРНСТИ rYU1110, третого 

Md)f 1791. ГОЛО8ltі точки нової КОІІСТИl'УЦl11 

БУЛІ". Кі:іТОЛJ1цка віра 061»( обрядів є паНУІО
ЧОІО, а .ЇIItIОВ.Їрuям запеВtilОЄ ся СВDбодv вірn .. 

ісrlовідаllЯ. 3аl(OJIОЛ,С)ТItУ власть СJJОDt!ЯЄ сой-м, 

ЩО складає ся 3 ДВОХ валат, ІІзлати nOCJH8 і 

CCliaTopi(~. ВИКОflУIОllУ власть CIIOBlt~lt: король 

і А\іtlіетри. I(ОРОJlЬ ",ас розДЇJlSIТИ уряди, а під

час віі·іl.IИ є вu'.аЛhllllі\\ В{»)І\ДUМ. Королїв(кий 
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престіл є lІаслїдствеllНИИ в РОДИII.ї саского е-

лєктора. . 
Другий і третий розбір Польщі. 3 ре

форм ЧОТИРОЛЇТІІОГЙ сойму не було жадних КО
ристи~. Росия не хотїла допустити .дО заве· 

деня ладу 8 Польщі, утворила своє CTOPOII

ІІИUТВО, вислала свої віиска до rlольщі, а рів

ночасно порозуміла ся 3 Прусами і 1193. р. 

при~шло до ДРУГОГО подїлу ПОЛЬUlі. Росия 

-забрала решту УкраїIІИ, Подїлє, Волинь і о

станок Білої Руси,а Пруси Гданьск, Торунь, -
Великопольщу, І(уяви і часть Мазовії. Під гро

зо,о росиt1ских армат сойм затвердив други" 
под~їл полыlі,' але серед народу вибухло пов
станє під проводом Тадея Костюшка. Вправ

ді КОСТІОШКО відніс побіДУ,під' РаW1авицями, 
але зістав побитий під Мацєовицями і ране

ІІИИ дістав ся до неволі. РОСИИСКИИ rенерал . 
Суваров підступив під Варшаву і здобув єї, 

почім наступив 1795. р. третий розбір Поль
щі. Росия забрала Чорну Русь, пер-еважну часть 

ЛИТВ~t і Підляся, Австрия о.п.ержаnа Kpa~ між· 
Бугом, Вислою, а ПилицеlО і f:iазваnа єго За

хідною ГаЛИЧИНОIО, Пруси одеР)l(3ЛИ останки 

Великопольщі і Мазовії 3 ВаршаВОIО. Ст.аtIИ

слав ПОНЯТОВСКИЙ зложив KOPOIlY 1795. Ві" 
умер в Петербурзі 1798. 
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§. 25. 

Англія 3 кінцем ХУІІІ: Сl'ОЛЇтя. 
Повсtанє ~івнічної. Америки. 

Анrлія за перших короп-ів 3 Гановер
скоі- родини. По смерти королевої Анни покли-

. }Сали АtlГЛЇйцЇ на престіл протестантского князя 
Юрія І. Гановерского (1714.-1727.) В єго і

меtlИ праВІ18 держаВОIО Роберт Вольполь, вл3е

тивий органїзатор парляментарно габінетової 

управи в АtIГЛЇЇ. За наС~ЇДlІика Юрія І, Юрія 
11. (1727-1760.) піднІс син Якова ІІІ. Карол~ 
Едвард ПО8станє, j €ще раз пробували СТІО:' 

арти повернути до Англїї, ал~ повстанє flС 

повело ся. 

Підчас сеМИJlїтноі війни правив англій
СКОІО держаВОIО rеНЇЯЛЬНІ1И мінїстер Вільгельм 

Піт старUIИЙ, котриR за короткий час С80ГО 

'правлїня, бо лише за 'Іотири роки, знищив 

зовсїм стаНовиutе Фран'циї так в піонічні" А. 
мерицї як у Східних IttJ].иях. Піт звернув CBOIO 

дїяльність на море і до кольонїй, і підчас СС-

милїтної війни виперли Англійці Франuузів 
_ з долини ріки Oгe~o, а вкіttци заволоділи ц)"

лою КанаДОІО, а 8 мирі в Парижи відступила 

Франций Англії свої посілости ·в північній А • .. 
меРИЦІ. 
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ПОВС1'8НЄ анrлїJlских КОJlЬОНЇй 8 пів
нічніА Америці. Вже давнїnше в часах ЗО.-лїт 

ної віАни засtlува'1И А"гліПuї побіч фран
цуских КоЛЬоttїJf в північні" Америці 13. оселЬ, 
які з часом стали дуже гарно розвивати ся, 

ПDмимо ненаСТ8liНИХ борб з місцевою ~IOД
ItUСТИЮ. Зі своїх осель мала Англія великі фі

•• аltсоЩ КО,риети, бо поселеltЦЯМ tlїгде не nіль
ІІа· було' зБУQати своіх плодів, лише о Анfліr. 
СеМИЛЇТtfS. Bi~Ha ПОТЯГltула за єобою великі 

кошта. АU1ЛЇ~ЦЇ думали, ЩО копи ві,Пну веде-

110 ГОЛО8t1"О в користь кольо'ніlt, то поселеllці 
ІІовинні з-а ее причинити ся до покрити тяга

рів, тому а"rлі~ский парлямеttт наложив ІІа 

КQльовїстів · стемплевиl-l податок і привозове 

'МИТО від ча.о. КОЛЬОllїети спро~ивиnи ся та'-
кому рішеню і обставали при сим. що пише 

тагдн будуть ,lІлатити податки, если будуть 
мати в' англі~скім парлямеltТЇ своїх заСТУПIІИ
кІв. ,Коли-ж англї~ски~ парлямент tle ЗГОДИВ 

СЯ H'J" ее, а tlаслїдком tl3JJожеltя цла. ча" "0-
110pQжів, постановили Американці" не пити ча.о. 

КОJ1~-Ж дО Ilристаttи Бостону прибули аtlглm~ 

скі хрраБJIЇ 3 чаєм, молоді американці, ·nepe
б'рані ·за IIIДIiЯіl. tlапал~ ."ва кора6лї і 8КИНУnИ 
Ilай в море. Аllглїйці віДПОВ;JJИ ІІа ее острими 

заряджеl-lЯМИ, через ШО ВИКJlи~аJ1Jt у поселен

UIB отвсртс (ІОВС Г3tiЄ проти АII·.·лїі. 
AllrJlїnCKЇ КОJlьонії стають неЗ8ВИСК-
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МИМИ. У ві)!llиоідь ua ~аряджеllЯ AIIГJIЇЇ, зїХitJIИ (Я 
посли всіх КОЛЬОНЇU до ФіJJядельфії 177S.lla KOII

греСlухвалили боронити своїх прав перед АIН'лі

ЄІО. ТОГДМ король Англії Юрі~ ІІІ. (1760.,-1820.) 
вислав свої Bi~CKa до Америки. На чолі 'пов

станців стаllУВ Юрі" ВаlUИIIГТОІI,. котрий ро
ЗУI\\tfИМ і ОГЛЯДІІИ~\ поступоваllЄМ удержав кар

l~iCTb у війску повстанцїв і витворив' хоробру 

арміlО. ~вропа споглядала прихилы�оo ІІа борбу 

кольоністіп, ба навіть богато 'ВИ311ачtlИХ мужі" 
як марграф Ляфаєт з <рранциї і ТадеП КО .. 
СТІОШКО поспіUIИJIИ- до Америки і затягнули ся 

І} ряди ОХО11lиків. В 178 І. р. завдав ВгшіВГТ()11 
ріШУtlИU удар ,Аtlглі-і і змусив цілу apMЇIO пи 

капіТУJlЯЦИЇ, rlО'lім аllГJlїйски" король З3КJlІОЧИU 
мир У ВерсаЛIО, в якім признав нсзависимість 
Стаllів lJівнічної Америки. 

На чолї ІІОВОЇ держави станув преЗИДСIJТ 
uибираtlИJ1 'ЩО чотири роки. (Псрши,,, прсзи

}!СІІТОМ був Юрій 8аШИIIГТОII), а заКОllодаТIІУ 

BJlaC'l·b ВИКОІІУ' KOHrpec, що ~Knгдac ~Я 3 сс
lІату і палат-и послів. ВаШИНГТОlf помер у Вір
джінїї 1799. р. 

І ПОllесеllі в Америuі страти, відб_ила соБІ 

Англія здобутєм СхіДtlИХ Індии. В ІІІДИЯХ во
лоділи численні малі kllЯЗЇ зваllі Набобами, які 
провадялlt віЧІІі віUIІИ 3 собою. 3ложеllа 3 ан

rnїU(I<ИХ купuїв, СХlдно-індиUска комлаl-lїЯ, ви-
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користала борбу помежи пординокими КНязи .... 
ками і піn.била маиже цілі Індиї. 

Рівночасно Англї'єць Коок відкрив Австра

лію, яка рівнож перейшла під панованє Англії. 

,-
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Часть трета. 

Часи від францускоі 
•• 

реВОЛЮЦИI. 
, ..... 

§ 26. 

Причини францускої 
революциї. ' 

Франция по смерти Людвика XIV. 
1789. вибухає у ФраllllИЇ великий ttароднии 

РУХ. звістний під iMelleM великої фравцускої 

реВОЛIОЦИЇ. ФраIlUУСI(а реВОЛIОЦИЯ перемінила 

цілковито ВtlутріШIІИЙ устрій фрзttЦУСКОЇ дер
жави і на місце даВІIОЇ аБСОЛIОТt:lОЇ і станової 

держави впровадила ряди конституциині і рів

ІІЇСТЬ· всїх ГОРОЖ3t1 перед правом .. Понад Фран
UИЕЮ. а відтак і понад Европою перелетїла 

велика буря, яка забрала багато ЛІОДСКИХ 

жертв, але полишила по собі чистий воз.дух, 

ріВІІість всїХ горожаll, рівні права і рівні обо

вязки для всїх. В реВОЛIОЦИЇ франuускій були 

часи страШIІОГО тероризму. коли то цїлию 

управи були масові убійства, та жорстокий 

"РаЛИВ крови, але за се не потреба ВИllовати 

цілого ФРЗIiЦУСКОГО ІІарода, n JlИILIС ОДІІУ lIai1~ 



··їршу ча\:ть, IlаИIІИСШУ BCPCTUY Ilири.-'1.а, ~Ka 

діставши управу R сво"" PYK~1, ;tОflускала ся 
жорстоких маСОВIІХ у~іЙств. 

ГОЛОВНОІО причиною фраllЦУСКОЇ рево
люциї було неВДО80леllЄ 3 іСТII}'IОЧИХ обстаВИ11 
і l.е'lастаIIНИИ зріс,. фраllЦУСКИХ довгів. По 
Людвику ХІУ. DСТУПИВ ІІа фраllЦУСКИЙ лрестіл 
ЛЮДВИК хv. 1715.-177.J. ВНУК ЛІОД8ика ХІУ. 
В часColХ его маЛОЛЇТtlОСТИ правив дерЖ8ВОІО . 
(го 8УЙКО ФИЛІІП ОрлсаtIЬСКИЙ; чоловік 118-

скрісь зіпсутий і JІ11ХИХ обичаїв. Щоби позбу-

. ТІ' ся бодай в 'Іасти величезних довгів, як 

полишив по собі ЛІОД8ИК XIV. позволив ФИ-j 
ЛИІІ IUKOUKu"'Y СПСКУЛЯIiТОRИ Іванови Jlя, З8-
nОЖI1ТИ Llкциііllиїі баltК, яки" 3 часом одержав 

назву КQРОJlїВСКОГО баllКУ і взяв 8 свої РУКlі 
всю скарбову адмї lІїст-раци 10, а в кіllUИ I03r1 

Ля став MiHj'CTpaM Сkарбу. Іван Ля пустив в обіr 

величезну масу баlfкнотів, які з п~чатку T~
шили ся великою ПОПУJlЯРНОСТИIО, але ОСТ8--

1"О'llіО l(ілковито спали, а банк збаllкроtуоас 

і потяг.tУВ ;Ja собою рУЇIІУ великого Ч1tс-.rlа 
ЛЮДИ", а ДОВГИ держави зовсім Ilе змеНШИJlИ СІ. 

ПО смерти Филиrtа OpncallbCkuro правИВ 
державою ·археОI1ИСКОП Флєрі.. Він стара в ся 

ВИМИllати КОШТОВНІ1Х вінн і заводити ощад

ности у видатках. ПQ єго смерти обtlЯВ держа

ву сам ЛЮД8ИК хv. чоловік доброї воnі, але 
леГКОДУШIiИП і роапустниіі; віВІ\80 упрару 
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дёржави марrрафинї Помпадур, а по єі смерти 
своїм дальшимлю60вницям. 

Вже в хвили смерти· Людвика XIV. аовги 
Фраициї вин·осиnи' около 3.200 міЛЇоttів корон, 
а на саму сплату процентів потреба було річно 

200 міліОllів КОРОН. 3а панованя Людвика XV. 
донг єще біnьше зріс, з ПРИЧИІІИ виставного 

житя 'двора і tlОРИХ дороги,Х Bi~H, (сукцеси~на 

австрийска, семилїтна, та Bi~Ha американьских 

КОЛЬОtlїй з АtIГЛЇЄIО.) Дефіuити зростали 3 кож
дим днем, а рівночасно зростало маРlІотрав-

. ство фраtlUУСКОГО двора. 
Причини фраНl1УСКОЇ реВОJlЮЦИЇ. Великі 

ДОВГИ фр~нцуского скарбу lІе були ОДИltОКОЮ 

ПРИЧflliОIО революциї. Тягар податків був роз-

. пожений ду>ке не рівномірно. Перші два фран
иускі стани, став ШJlЯХТИ і духовеl"lь·ства по

сіАали 8 своїх руках близько 'дві треті цілої 
ФраIIЦИЇ, сі мимо cel~O не пла.l1tли маиже жад

них пnдатків,. а весь тягар плачеllJl податків 

(почивав на так званім третім стані, се є ІІа 

міщаНах, а ше більше на селянах. Податки 
стягаtlО через 8iДHa~M. Богаті JlЮДИ віДllа"маnм 
стягаtlЄ податків від держави і стягали ~ на

рода о много біЛЬІні суми як було IІ.риписано. 

До сего· положенє селя~ погіршали рjЖtJі да
ІІИНИ, як оплата десятини духовеllЬСТВОВИ та 

оrlлати дідичам·~ Положенє сеЛЯIІ було дуже 
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-лихе. По,еред ІІУЖДИ, гнету темноти ДИЧІВ 

франuускиИ . селянин. 
Серед таких обставин мали великий DllЛИВ 

ІІа нарід писаня тогдїшних франuуских писа

телїв ЯІ( Вольтера, Руса, Дідерота і инших, ЩО 

виступали 3 критикою тогдішного uepKOBHOI·O 

і державного устрою. (Великий попит мала в 
т.их часах невелика брошурка Sieyesa .lllo се 
є третий став.) 

Якраз в тим часї вела ся війна помjж аме

каtіЬСКИм,и кольонїями а АвглїЄfО. Богато Фрitll

цускої шляхти брало участь в сїй війнї, OIl~1 
бачили в Америцї свободу горожан, а повер

нувши до своєї вітчини, хотїли завести аме-
u ••• .'у. •• • 

рикаttьскии УСТРНІ в СВОІИ ВІТЧИН І І стараЛI1 ся 

викликати переворот в державі. Також без .. 
радність ряду, що не умів запобічи 3POCTOB~1 

довгів, була одною 3 причин францускої ре .. 
80лtоциї. 

Скnиканє rенеральних СтанІв. По Л'ОД
вику ХV. засїв на франuускім престолї ЛIОJ1-

uик XVI, чоловік чесtlиЙ. доброrо серця, 3 Ilа.l .. 
лїпшими намірами працювати для добра CBoro 
народа, але без жадної еllергії, легко піJlпа

дав під впливи окружаючих єго осіб, голов

IiО (воєї )І,ени Мариї АlІтов"t)tи. дочки Мариї 

Тсреси. Ш6би сrН1ІІИТИ зріст довгів, хотїв Люд

В111( ХVІ. ограllИЧИТИ видатки ІІа королївский 

двір, але піл, напором CBO~Ї ЖС1tи уступив. (Ви-
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ОО ".. 

датки на одержаllС КОРОЛІВСКОГО J!BOpa оули 

впрост застрашаюЧі. Королївскі брати поби

рали 8,300.000 лїрів, королева 4.000.000, KOPO~ 
лївскі тїтки по 200.000 лїрів річно, а на удер
жанє двірских дам видавано по кількадесять 

тисяч лїрів тижднево.) 3а радою своїх мінїст

рів скликав король збори шляхти і висшого 

духовеньства і хотїв їх· намовити, Іцоби самі 

на себе наложил~ податки, а коли шляхта і 

духовеньство не згодили ся платити подат

ків, Л,ОДnИК ХVІ. скликав за раДОIО міtlїстра 

Некера І"еttеральні Стави, всїХ трех стаtlів, ЯІ(ИХ 

не скликувано від po~y 1бl-t. РіВНОЧ~СІIО рішив 

КОРОЛЬ, що третий стан має вибирати тілі,КО 

послів, що перші два стани разом і що в,ї 

три стаtlи мають радити зовсїм окремо. 

§. 27. 

r енеральні Стани і Народні 
Збори. 

Генеральні Стани перемінюють ся в На
родні Збори .. Серед 8.еЛИI(ОЇ радости народа 

зійшли ся дня 5. мая 1789. І"енеральві Стави 

до Версалю, а сам КОРОЛЬ отворив наради. 

Коли даВtlїйше С~ЛИКУ8аtlО ГСllсраЛhliі Стаtlи~ 
то КОЖД~Й стаll ралив осібtlО і гn.лосуна,В в 0-
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кремНі сали, TO~Y ШJlахта j духовеньство, ко
трі пес іllJЛИ ра;іОМ, 8сегди переголосувув~ли 

третий -стаll. Щобl1 і тепер lІе було ,'ак· як 

даВttїйше, постановили представники третого 

стаllУ, не усrупити і до,\\агаJ1И". ся еrJілыlхx на:

рал. Коли-ж шляхта і духовеllhСТВО IІе хотіли . . 
згодити ся ІІа спIлыtІ tiаради, ПОСЛИ третого 

стаflУ зібрали ся 17. червня і УЗllали себе ре

презеllтантами цілого народа і назвали себе 
І . . 

Народними 3бuрами, а ДІНІ 20. червня' присяг-
ли, що поти не P031t1AYTb ся, дики IІе ухва

лять КОІІСТИТУЦИЇ для краІО. Богато 3 поміж 
nOCJliB перш·ого і другого стаtlу получило ся 

добровільно 3 послами третого ставу. а ко

роль Ilе хотів уживати острих средств і lІака

зав послам шлях:ги і духовеньства лолучити СЯ 

3 110слами третого стаlІУ. ее була пе'рша по

біда, яку nіл.нїс третий стан. 

3буренє Бастилії 14. липня 1789. ТИМ
часом король поБОЮIОЧИ .ся народних розру .... 
хіп, послухав підшептів лихих дараДНИ.ків, 

віддалив Некера і почав стягати ві"ско 8 0-

колицї Парижа. На відомість про диміСИJО 
Некера стади збирати СЯ товпи народа на пло

щах Парижа. Хтось крикнув ІІа Бастилію, 

а товпа не РО3ДУМУfОЧИ багато, .вирушила нп 

l)аСТ~tЛЇlа~.Бастилїя була зн~вавиджеliОЮ вяз
IlltuelO в rlаРИ)l(И, де заМИК8ltО звичаИII() rl()

JlїІНlltlllХ ПРОСТУlІlІикіR, Olla була аагалы�() 
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зненаuиджеНОIО, будила відразу і страх. Не 

вел.ика залога Бастилії l1іддa.nа ся добро
вільно без борби, під услівєм свобrДllОГО ВИ-'" 

ходу, але розяреАЗ товпа впала до тв.еРДИIiї, 

убила залогу,а твеРДИlflО зБУРИЛd ·і зріВllала 

3 зе~лею. Настрашений Людвик XVf. виuофац 
війско 3 Парижа, а Ol1iKY над МІСТОМ обllяла 
lІародна ;гвардия'-під проводом Ляфаєта. 

Деl(лярациа прав чоловіка. 3 сего tJacv 
настали n Парижи вічні забуреня, упаІlа всяка 
власть, а рядила товпа народа. Провінuия Ilа

сJtїдувала" СТОЛИЦІО і по цїлі~ Франциї розпо

чала ся борба проти панів. Лїпша чаСТИІІа 
шляхти, бажала щиро Jtобра вітчиttї, думала, 

IJJ.O копи добровіЛI>IIО 'зріче ся СВиїХ даВltих 

прав, насгане у ФраtlЦИ"1 СУI10кі". На 8ВСССІІЄ 

шляхти ухвалеttо -в ночи 3 4. на s. сеРПtfЯ 

Зllести ВС"І CTallOBi привілеї. Почім НарОДllї 

Збори, в яких прйхи-лы�икии КОНСТ~IТУЦ'іj,llіОЇ 
монархїї- мали рішучу перевагу, заняли ся уnо

жеlfЄМ конституциї. На Btleceltf" Ляфаєта ухва

лено д; е к л Я рац и 10. пра в ч о л о в і І( а. 

3ріВІ18110 всіх горожаtt перед правом, за

поручено свободу слова і печати, 'заБОРОllеllО 

ВЯЗflИТИ горожан без рішеня СУЛУ, а нарід у. 

зваflО жерепом всякої" власти. 

Напад на Версаль 5. і 6. жовтня 1189. р 
Тимчасом в Парижи від часу.абуреltЯ Баетиnіl 

nellb :і8 JtllCM повтаряли С\( уличttі забурсня. 
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ПОТ80РИЛИ ся ЧИСJlеНllі КЛІоби, (Іtайважнї~ший 

клюб Якобіllів}де відчитуваllО дневники і обго-

ВОРІоваltО полїтичне положенє. В клюбах по· 
~али З.l.обувати собі чимргз більше значінє 

всякі крикуни і демагоги, котрі підбурювали 

нарід проти короля, шляхти, духовеньства, 

ряду, а навіть проти Народних 3БОрjв. Коли ... ж 
З причиtlи неврожаlО наступив в Парижи го

лод і велика дорожня, провідники КЛІобів 

ЗО8СЇм несправедливо кинули клич, ЩО тому 

всему винен король. Дня 5. жовтня велика 
товпа МУЩИtJ і женьщин, уоружсна чим хто 

міг, вирушила на Версаль. Королївска РОДИtlа 

знайшла ся хвилево в великім небеспеченt,стві 

і омало ЩО не переплатила житєм. Лише при

хід Ляфаєта з народною гвардиєю на поміч 

корол~ви, виратував королївску родину З біди. 

Все-ж таl(И король і КОРОJlїВСI(а родина мусіли 

на зазив ІІарода перенести ся до Парижа. За 

королем перейшли до Парижа і Народні Збо

ри. В Парижи так король як і збори були 

цїлковито здані ІІа ласку товпи і наРОДtlОЇ 
гвардиї. 

·Цивільна конституция духовеньства. 

В Парижи ухвалили Народні Збори, що В(Ї 

уряди мають походити лише з вибору. Край 

rJодїлено на 83. департаменти. В загалї за

ведено у Фраlluи'і uїлковиту децентралїзацию 

і знесено старий устрій. давні власти упали, 
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нові ве (Jдобули єще сuбі узнаня і поваги, так 

що у Франциї властиво не було жадного ря

ду, а панувала велика анархія. Державttі до

ходи З0всім упали, бо J1.авних податків tlїXTO 

не п.nатив, а громади Іlе уміли і ІІе мали си

ли стягати нових. Кредит правительства упав 

цілковито. Щоби роздобути гроши", ХОПИЛИ 
ся Народні Збори радикального средства, по .. 
стаtlОВИЛИ сконфіскувати духовні маєтки, про

дати їх, і ужити на державні КОltечности. Але 

Народні Збори сим не вдоволили ся і ухва

лили цивіnы�уy I(ОlIСТИТУЦИЮ духовеньства. 

Кожда парафія мала сама вибрати собі сьвя
щеника, парафії лучеlfО В диєцезиї, які мали 

вибирати еlТископів, котрі Ilе потрібували 30В .. 

СЇМ затвердженя РИМУ. Всїм сьвященикам liа-

значеtlО час доки мають 3ЛО)l(ИТИ присягу ва ,... . 
нову конституцию, але маиже ВСІ еllИСКОПИ І 

:!./"d. духовеньства ве хотїли зложити ПРИСЯІ"И 

на нову КоtIСТИТУUИIО. . 
Утеча короля з Парижа. Вже по збу

реНIО Бастилїї, а єще більше по париских за

буреня:х, богато франuускої шляхти утїкло 

З Франциї. Поміж емігрантами знаходив ся та

кож брат короля гр. Артоа. Шляхта виїхала 

за граllИЦЮ і старала ся викликати на ~ІУ)І(ИХ 

дворах інтервенцию, щоби привеРIІУТИ л.ав .. 
нии лад 3 Фравциї. ЛІОДВИІ< ХУІ. буu 3 по

чатку ПРОТИВІІИКОМ еміrрациї, але з часо,\\ по-
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чав поБОlовати ся О ж"тє СВОЄ і' своєї роди

H и, тому рішив СЯ ПО"а~ки ОПУ'СТИТИ ФраНЦИIО. 
В ч.ервни 1791 виїха,В ІІОЧИЮ 3 Парижа, але 

недалеко граНИL1Ї в МІСТОЧКУ Вареl. ЄІ"О пізна

ли, за.Jl.ержа~и і заверну~и Ilззад ДО Пари'жа, 
а Народні Збори завіСИЛl1 єго у 8иконуваtlЮ 

о лаСТlf. 

KOHel1b Народних ЗборіВе По близько 
трех літах праці (1789.-1791.) уложили Народ
t'i . Збори (ОНСТИТУUИЮ. 3аКОllодатна власть 
мала СПО'IИ8ати в руках 3аКUtI(Jдатних Зборів. 

вибираllИХ шо лва J:ОКИ. 3аконодатних Зборів . . . . 

КОР.ОЛI? lІе МІГ рО38язати, але єму ПРИСЛУI"ува-· 

ло Пр.аво veta СУПРQТИ .їх ухвал. J1юдвик ХУІ. 

ПРИІJSl8 КОНСТИТУЦІ'НО і заI1РИСЯГ' єї, ПО.чім На

РОдllі Збори npивеРIІУЛИ єму 8лаС·'·I) і 3 кіllцем 
вересня 1191. РО38Я3аЛИ ся. На r10слїдttих за .. 
сїдаtfЯХ ПОПОВlfИЛИ JfapoAlli Збори великий' 

блуд, ухваливши, и10 Ifіхто з НаРОДItИХ Збо

рів tte MOlКe увійти до 3аКОllодатного тіла, бо 

чере.і сюухвалу увійшли до НОВОГО тіла 30В

сім .нові л.'оди, не маlочj жаднагu досьвіду і 

політичного Обрааованя. 
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8. 28. 

3аконодатні 3бори. 
(1. вересня 1791. до 2 І. вереСІІЯ 1792.) 

Сторонництва в 3аконодатних Зборах. 
Вибори ДО 3аКОllодаТІІИХ Зборів :і1t\іtIИЛИ ЗОВ

сїм С~ІЛУ сторонtlИUТВ В І,овім тІлі. Підчас 
" 

КОЛИ В Народних Зборах рішучу lІерева."у J\,али 

прихlfлы�1кии КОllСТИТУЦИnНОЇ M'Oltapxiї, то в За

КОtlодаТIiИХ Зборах ТВОРJ1ЛИ біЛЬLllість умірко

вані републикаllllї зsа'іі . ЖИРОІІДl1стами (Їх 
звано так тому, ІІ!О ЇХ lІаіібїJ1І)UJС ВИИllІЛО ij л.с·_

партаменту ЖИРUІІJ~И). CTOPOlllHtHTBO l\\Ollap

хіЧllе змалІло зовсім. Побїіl )І(11РОIIЛ~1стів зєд

Itysanh собі, 3 кождим днем біJlыlеe 3JіачіtlЄ 

CKpa~Hi елєменти, так зваІіа Гора, або Якобіl1J1, 

котрі остаточttо стали панами ситуаЦJtї. 

НапаД. на Туlnери. 20. червня 1792. р. 
'Кuроль старао ся lІозискаТIІ білы�істьb палати, 

тому покликав до міНЇСJСРСТВLI,ЖИРОltдистів, 
а сі змусили КОРОJlЯ ВИl10вісти війtlУ Фраtlцїш

кови І. ПВІІОВИ Чех і УГОРЩ~tНИ. 

РіВIІО'lаСIIО в 3аl(Оllол.аТIНtх Зборах запали· 

.аві важні ухвали. ()JtIlLi ІІаказувала псїм сьвя

щеникам зложити IJРИСЯГУ ІІа нову конститу· 

ЦИІО- доозtfачеtfUГU ДІІЯ, в I1РОТИВllім СJlУ tl8Ю 

загрозили ЇМ Збори nі:tобраtlЄМ платнї. llpyra 
звертала ся проти eMil'pallTЇB. KOTPltM розказаllО 
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вертати сеичас до відчини під заГРОЗОJО Kapl-t 

смерти для членів КОРОЛЇВСI<ОЇ РОДИІІИ і уряд

ників, аконфіскати дібр. для прочих. Король 

відмовив обидвом ухвалам саIlКUИЇ. Щоби сте

роризувати короля, зорrанїзували Якобіни на

пад tta королївску палату. Дня 20. чеРВItЯ 
товпа зложена 3 наинизших верств францускої 
суспільности, вдерла ся до замку короля і ста

рала ся грізьбою вимусити від короля санкцию 

для обидвох ухвал, але король помимо осо

бистої небеспеки, показав велику ltепохитніс~ь.J 

а товпа не вдї"явши нічого, опустила палату. 

Конець Законодатних Зборів. Тимча
сом Австрия (Францїшок І.) і П.Руси (Фриде

рик Вільгельм 11) утворили І(оалїцию проти 

Франциї, а началыlии вожд коалїцииної армії 

ФеРДИlfаliД I<tlЯЗЬ БРУfiшвіцкии розпочав похід 
ва ФраНЦНIО. Здезорганізовані полки фран

цускої армії УТЇкли З' поля битви на сам вид 

ЗближаlОЧОЇ ся армії. 3аконодатві Збори у

хвалили оповіtlИТИ nВітчина в lІебезпеченьстві" 

і покликали всіх здібвих до оружия до віиска 

Рівночасttо Якобіни стали обвинювати Люд
вика ХVІ., шо він 'є причиною нещасливої вій

ІІИ. 30рганїзоваtlО новии напад на короля. Па

риске населенє здо.було війсковий арсенал і у

оружене кинуло ся в ночи з 9. на 10. серпня, 
.серед ударів дзвонів, ІІа королївску палату. 

Король утік перед ТОВПОІО і СХОРОtlИВ ся раЗ0М 
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з РОДИНОІО до салї обрад 3·аконодатних 360·· 
рів. Тимчасом товпа здобула· королївску па
лату, вимордува.ла Швайцарів, що боронили 

папати. а ,·Законодатні Збори ухвалили заRіси

ти короля 8 урядованю і скликати надзвичай

ні збори. Народниt:1 КонвеІіТ, котрий мав рі
шити, чи полишити на дальше королївство, чи 

завести републику. 

§. 29. 

3аведенє републики. 
Народний Конвент 

(від 2 І. вересня 1792. до 26. жовтня 1795.) 

Часи тероризму 
(від 2. червня 1793. до 2&. червня 1794.) 

ВересневІ убіJlства в Парижи. Якобіни, 
котрі Х8ИJJево при~шли до значіня, бачили 

дуже добре, що величезна більшість народа 

не годить ся з їх 110ступованєм, та що більше 
значінє MalOTb они пише в Парижи, тому по

становила Tepopo~ ді~ти до сили і при нових 

виборах одержати більшість. Управа міста 

Париж, що була в руках Якобінів, Комуна, 

устанозиnа Комітет Надзору, а с~й перевів 

ТI.fсячі ареwтоваllЬ, ЯК казали Якобі"и, піАозрі-
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ЛИХ JlIОд.иЙ, )ІКИХ ТJосаджсl.lО в IНtРИ":I(ИХ ИЯ311+t ... 

цях. lіезадовго Ilитім за вїДОМОСТИIО Якобіtlа, 

мінї'стра cnpaBeJ1JH180CTI·t ДаIIТОllа, впали уору-' 

жсtlі TOBn~i так звані Саtlскільоти до вязниць 
і В ДВЯХ 2.-' 6. вереСllЯ вимордовали до 3.000 

-8Я;іВЇв. Наслїдок сего нечуваного зьвірСТ8а, 

і терору показав ся скоро. Гlри нових вибо

рах 'J/ 10 що найлїпших сивів Франциї УСУІІУЛО 

ся oiJ! ГО.'10соваIIЯ, тому не ДИВО, ЩО Якобіtlи 

ВИЙШЛИ У великім числї, а поміж послами 

були їх Беї IІровіJttН1КИ, ЯК ДаIlТОII, РI)беспєр 

j lV\~pa. 

3аведенє реllуБЛИI(И. С,-раченє Людви

ка ХVІ. :'3араз ІІа' п~ршім засїдаНIО ухвалип 

I(OIlBctll: 311ссеІlЄ I(ОРОJlївства і запів репуб

лику, а заразол,оБВl11lИВ Людвика ХУІ. о. з(>а

.ІІ.У держави j поставив перед суд. ЖИРОІІДИ

СТИ, котрі увійшли ,.'],0 KOIIBCIITY JlltUJe 8 малім 

ЧI1ЄJlї, ,\\али добру БОЛІО БОРОllИТИ КОРОЛЯ, "але 
ІІС мали BiABal".t 8ИСТУПИТИ проти Якобінів. 

JІІОДІИ1ка ХУ1 f1uставлеllО lJеред суд I(OIIBell-
. ...' .. 

ту J ХОТЯИ не JtOBcAeliO ЄМУ жаДllОI ВИНИ, за-

СУJtЖСIІО ІІа смерть і то ОДІІИМ ГОJlОСОМ бі~ь
шости. (3а укаранєм смеРТИIО Лlодвика ХУІ. 
I'ОJlосувало 361. ПРОТIt 3БО. 3б 1. голосом був 
ГОЛОС нуждеtillОГО Kpi8tlOrO J'ІОДВИК~ Xvi. 
&..j)илипа КІІЯ3Я ОрлєаIIЬСКОГО, КОТРl1", - щоби 
ПРИПОJJ.uбати ся Якобінам, приняв назву Ega-' 
lite (ріВІІість) і .·ОJlосуваn за cm-еРТИIО ЛrОД8И-



- 225-

ка. Дня 21. сїчtlя 1793. р. страчеllО Лlодвика.

В тим самім році страчено- також кuролеву 

Марию Антон,'tlУ, сестру ЛIОДВИI(а, стято та

кож Филипа Egalite, котрого помимо прислуг 
для ЯI(обінів поведено Ifa смерть. КОРОЛЇВСІ(ОГО 
сина віддано ІІа виховаtlЕ в руки шевця Яко

біна, а сей бажаJОЧИ виховаТJі 3 негь-Д06рого 
горожаtlина, учив ЕГО лихих слів і n.їл. Не

щасltа дитина умерла по ДВОХ -лїтах. 

Часи тероризму у Франциї. Власть спо

чивала в руках ЯI(обінів, ЯІ(Ї користаtочи 3 сего 

розпочали в страшtfиJ1 спосіб проливати кров 

своїх гrРОЖ8Н і то не лише 8 ПаРИ)l(И, але по 

цїлі" Франциї. Они обвинили О держаВtlу зраду 

всїх ЖИРОНДl1С riB і засудили їх ва смерть. 
3 сего часу мстили СЯ Якобіttи ІІа своїх про. 
ТИ8никах масовими убіиствами, а КОJlИ B~1дa

вала ся ім, що гіЛЬОТИllа (прилад до стинаllЯ 

ГОЛОВ) праuює за поволи, ВI(идано сотками 

повязаftих ЛfОДИЙ до води. В лровінuиї Вандеї, 

де сїльска ЛЮЛ,вість була 11РИХИЛЬНОЮ КОРО

JJЇ8CTBY, вибухло кріваве повстаНЕ, Яl(е Зtfи .. 

ШIfЛИ Якобіви і В ЖОРСТОl\иJ:1 спосіб переміffИЛИ 
цїлий I(pa~ маііже в пустиню .. Великі міста як 
Ліон, ТУлЬоtt, Марсилїя, Бордо, виповіли Кон-
8сtlТО8И послух, але якобіньскі віиска здобули 

,.,іста і зріВllали їх з землеlО. -Жироtfдистка 
Шарльота КUJ1ДС, lLумаlОЧИ, що виноВtlИI<ОМ 
АСЇХ убі"ств с Марат, ПР'16ула Д,О ПаrИ)l(а 

15-
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і пробила Марата мечем. Смерть Марата не 

спиtlила дальших убі~ств. По здоБУТІа міста 

'nїону, розказав KOHBeIIT, картачами flоубивати 
тисячі полонених, а місто цілковито збурити. 

Найбільше ЖОРСТОКИI\\ показав ся про
від.ник терористів Робеспєр. Bill хотїв зірвати 
цілковито з МИНУВШИНОІО. На єго 8несенє 

знищеttо всякі памятки королївства і христи

яttьства. ЗаведеtlО новин калєндар. Рік поді
леtlО на 12. місяцУв, місяць на три декати. 

Кождий десятий день був СЬВЯТИМ. При кіllЦИ 

року додававо пять· ДtlїВ. 8 котрих мали від

бувати ся наРОДІІі сьвята. РівночасtlО 3tteCeHO 

християньску віру, а заведено оочитаtlЄ розу

му. YCYlleHO ХРИСТltяtfЬСКУ еру. а рік 1792. при
НЯТО як перший. 

Всї диваЧllі реформи KOIIBellTY упали 
дуже скоро, полишив ся лише нови" деся

тичний спосіб мір (метер, кільограм, лїтер). 

В І(інци I1риilшло до непорозуміttя помежи 
самими Якобївами. Сам ДаНТОІІ, котриJ;l пер
ший ~оргаlij"зував тер()р і перший пропагував 

масові убійства, скаЗаВ "досить проливу крови·, 
але Робеспєр обвинив єго о зраду і довів до 
сего, що Дантона заСУД)І(ено Іlа смерть і стято. 

На ВІіесенє Робесrlєра Конвент зніс П'очитаllЄ 
розуму і ухвалив, що є душа і якесь висше 

єство .. Остаточно ВСЇМ надоїла жорстокість 
Робеспєра. Людність Франциї постановила 
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'СКИІІУТИ 3 себе ярмо Ki~bKOX тиранів. Робесмра 
ЗЛОВJІСНО • .іёtсуджено на смерть і страчено 28. 
липни 1794. а зі ·смеРТИЄIО Робеспєра устали 

Ilа"страШlJї~wі часи у Фр.аIIUИЇ. Уl1ав тероризм. 

'Нарід СКИНУВ 3 себе паllОВЗIІЄ жорстокої 
веРСТ8И, у франциї стали (ІОВОЛИ повертати 

даВIІ.і супокі~ні часи. 

§. 30. 

Перша коаліцийна війна. 
1792.-1797. 

Директорят 1795.-1799. 

Початки першої КО8лїциliноі .llнИ. 
Під "авором Жирондистів виповів Людвик 
ХVІ. Bi~IIY Австриї. Австрия получила ся з Пру
сами і обидві держави розпочали проти Фран

циї nepluy коалїциП'НУ иНt·IiУ. 3 початку вели 
війну лише Австрия і Пруси. але по страченю 

JІ10двика X·vl. приступили' до коаліциі Анrnїя, 
Іспанія, IталїUскі КtlЯ3Ї і полуднева- НїмеЧЧJlна. 

АІJСТРИЯ і Пруси думали без великого' ТРУДУ 
здобути Францию, а головни~ вожд коаліциА

НИХ RЇЙСК, ФердиtfзtlД князь Бруншвіцки" ви
дав, обиджаlОЧИ~ фраflЦУСКИ~ нарід, маніфест 
і взивав всіх Франuузlв до зложеflЯ ОРУ.І·ІІ 
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до ПРИ8ернеllЯ д-авної монарх·її. Влравдї 

пеРllJі битви ВИП.али 1,18 користь союзних apMi~, 

але (цаетс J1уже схора змінило ся. Велике 

число. доБРОВОJlЦЇЗ, зложеАИХ 3 llаl4JiїПШОЇ 

'13СТIІ tlасеJlевя ФраttЦИЇ, утікало перед теро

ро." до Bi~CKa, через що францу.ска армія 

:іJ·ICJ\8ла lІаІіJ1їпиІі СИЛИ, а француски'" інжіtlЄР 
КаРі:О надав ві~еКО8И ІІОВУ орrанїзаUИIО і ВЛЯ8 
., apMilO нового JLyxa. В короткім часі армія 

СОЮ31Нtків мусїла цофати ся, а ло двох· літах 

lіАItН францускі війска заволоділи ціпим nї

ВИІ\, берегом Рену, ЗJtобули БельгіtО, вдеРJIИ 

СЯ J10 ГОЛЯНДІІЇ і перемінили єі в батавеку 

реllуБJlИКУ. 
Поміж члена1\\I·1 коалїциї повстало роздво

єнє. Пруси, а за ними Іспанія заключили 

з ФраtlЦИЄIО мир В Базилєї 1795. р. і узнали 

фраllUУСКУ републику. На конець полишили 

ся у BH~HЇ 3 ФраНUИ~IО лише Англія і Австрия. 

Директорят 1795.-1799. РівночаСIІО ста ... 
па фраl111уска ЛЮДІІЇСТЬ ЧИМ раз силнїйше 

8ИСТУl1аТIt проти терористів. KOltВetlT мусів 
РО38ЯЗ3ТІ1 ся і передати управу новим Ч+lIIНИ-: 

кам. На чолі держави сrаtlУЛО пять директорів; 

які 1\'8JIИ власть ВИКОНУІОЧУ, Зdкоttодатна власть 

А\ала Сl10'lивати в руках двох тіл Рвди ПЯТИ
СОТ і Pa.1~1 Старших зложеної з 250. 

Дliректорят lІе мав ПОі\\іж ЛЮДО,~ богато 

прltхнлы�ltкїв.. бо бажав віЙIІИ, та не числив 
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c.:SI 3 бажанєм ІІароду, ЩО тужив 3З C~'(lo"iA
ІНІМИ часа·\\и. Помил\о всего oїrs AI1P~KT()JJ~T. 

рї.НУ(IУ війну З ·Аllглією і АВСТРИЄІО і liї;t1l0CIIB 

сьвітлі п()біди, які 3L18дячував передовсім мо-

Л()J1.0МУ .·еllераJlОВИ НаПОJlЄОIІОI'И БОtlаl1аРТОНI1 

JtltPCKTOPSIT 1і~IСтаВl-ln ПРОТИ АВС1·РИЇ· "рН 8 

армії, які спілыlмии сила~\J.I мали IlаНеС1·И 

Лвстриі рішучиП удар,. Генерал ЖУРД~НJ і І'С 
tlcpaJl Моро М1ІЛ·1t переnти Рев, У8і~ти до ·Ги

РОЛІО і ту ПОЛУЧI1ТИ ся 3 TpeTOIO ap,.,ifIO, ко

тра І"Д "РО801l0М Наnолєоtlа А\8J1а увій,'И до 
АВСТРІІЇ від ПОЛУ ДІІЯ З Італїї. Ал·е славниА 

ТОІ·ДИ аВСТРИ~Сі<И" ·ВОЖJl арХИКІІЯ3Ь KapoJlh 
побив і Журдаllа· і Моро і ВltКИIІУВ обllДВОХ 

за Реlf. Зат~ мениlе щаСЛIШОIО .. була ЛВСТРИІ 

8'. борбі 3 Наполєоном .. 
НаПОJlЄОН Бонапарtе YPOД~IB ся О Аячі· 

lіо "а Корсиці t 769. р. БаТI)КО єго буо цnо

катом, маТI.і І(орсиканка, lIЩЇllила R серце мо
ло].·ця ЛJобов' Д() ~I~OГO крзrо, а lІеJlависть до 

ФраIlЦИЇ •. НаП~ЛЄОII JIYMaB в молодих літах ІІРО 
борбу 3 ФраНЦИЄIО. але ;і часо.\\ забув цілком 

ІІа свііІ корсикаНhСКИ" паТР"·()ТI·tЗА-\, 8СТУflИU до 

францускої арміі і -за часів реВОЛlоциі був о· 

фіцером. Перши" раз ві.а.Зllачив ся при здо
бутю міста Тульону ва часів КонвеltТУ і СІІМ 

звернув tla себе увагу загалу. 3 (его часу а
ванзувзв дуже скоро, і IJже в 28. роцї ЖIlТЯ 

став головним rеllералом 1І0ЛУДllеоої аРі\\ії. На. 
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ІІОЛЄОН Не3вичайни" 8і"скови~ reHЇ", ЧОJlовіl( 
. вельми талаВТО8ИТИn, здібtfИ" адміністратор, 
Ilевтомимии робітник, умів покор.,.стувати ся 

КОЖДОJО наГОДОIО для себе і ді"шов остаточ

но до. на~висшо'Ї почести, став дїдичним ці

сарем Франциі і затряс l1ідвалинами цілого· ци

оіJlїзова'lОГО сьвіТ8. 

~ир В Кампо Форміо 1797. НаПОЛЄОl1 
Ilіі чолі lІе.,еликої армії увН~шов до І тал·1°і, дс 
IJі,'1.IIОСИВ одну побіду аа дрУГОIО, а остаТ()'I-

110 здобув СИЛltllУ а8СТРИ~СКУ KpirlOCTb мntl

,·ую. УПОКОРlіВ Чl1слеНІІИХ малих паliУIОЧИХ в пів

віЧIІНt Італії і 110ЛОЖИВ KUtleUb BelleUKHf репуб

лиці, .lІочі~\ ВСТУПИІІ зі· своєю арміЄIО до Ка· 

РИtlТИЇ і СТИРИЇ •.. ПРОТJ1 Наполєона вибухло пов
c·rall~ в Веllеци1·, тому НаllОЛЄОН заКЛІОЧl111 

3 Аоетриєю дуже K-ОР·ИСТfН1" мир так для Фраll

циі як j для побі.ажеtl.UЇ Австриі в КаМflО 

Форміо 1797. Австрия відступила ФраНIІИЇ 

БеJlьгі!О. защо одеРЖала веІІецкі краї по ріку 
Алиж.у. 3 веtlеЦКІ1Х кра1"в .18 захід від Адижі 

і з Льомбар .. 11f1" УТВ'ОРI1В НаПОЛЄОtl цісальпіtlЬСКУ 
републику. ФраIIЦ~1Я одержала також ззх.іДIIЇ 

поGсрежа P~IIY. а за YTp,t'leIIЇ 110сілости маЛ~t 

німеНКI КIIЯ3Ї' одержати віДПОАіДIЇЇ ВИllадгород

.еllИ KOIIJTOt\\ JlУХОВНИХ дібр В ~fiме\IЧИtIЇ. 

8 ті" Ilїли 1\\80 зібрати ся KOHrpec 8 Раштаті. 
'I~ СЛЇJ1УIОЧЇ;\, pouї за~,іtНlла Франция Ге

Н)10·, в JlїГУРIІ"СКУ републику, а Швайuарию 
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8 ГСJlьвецку републику, а Женеву прилучила 

впрост до Франциї. 

§. 31. 

Гl0хід Наполєона до Єгипту 
1798.- t 799. 

Упадок. директоряту. · Конзу
лят 1799.-1804. 

Виправа Наполєона до €ГИП1·У. Фраll

ния одержала жадаttи" мир але лише ІІа СУНІЇ, 

. бо Аlfl·JIЇЯ, де тогди управл Я8 державоtо 3118-

менитии MЇliiCl'ep ,Піт Молодши~, вела війну 

дальше і 3НИIІ!ИJlа СОІО3НУ фльоту Англїї, Го
ляндиї і Іспанїі. Директорят робив приготова

ня до великої виправи на АНГЛЇІО, але Напо· 

лєон переконав директорят, що наїзд ІІа АllглїIО 

є неможли·вим і хотів заатакуваТJI АнглУю в 30В-
І 

сїм Иllшій СТОРОІІ-Ї.. Ціле сво, багатство 'Іер-' 

пала Англїя 3 ПередгангеtОВИХ ІІІДИЙ, тому На
ПОЛЄОН постановив здобути Єгипет, u~оби з від

си _МО)Кllа ударити ІІа ІІІДИЇ. І коли ВСЇ сrIОДЇ

ваJlИ ся Іtаїзду на дНГЛЇIО, НаПОЛЄОl1 віДПJlИП 

l' MalO 1798. р. 3 ТУЛьоtlУ до Єгипту. Гl0 до
РО:ії aall~IJS Маль1'У, 8исJи в АJlсксаllJtриї і uiJt .. 
ніс neJHtI\)' 110біду II.ад МаМСJlюкаМІ1 Ililt Ilipa-
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мідами. Але lІезздовго потім ЗНИЩИВ "аllrлїи

ский а .. 1мірал НеЛЬЗ0Н француску ФnЬОТУ під 

Абукір і відтяв Напоnєонови відворот. 3 Єгип
ту виправив ся Наполєон на СИРИІО, але ІІе 
міг здобути кріllОСТИ Акону і мусїв повернути 

до Єгипту. В Єгипті довідав ся НаПОnЄОIf, Ul0 

директорят розпочав нову Bit1HY З коаліциєю 
еВРОflеиских держав, в які~ фраttЦУским "iJ.i
СКОМ зовсїм Ilеповодить СЯ, тому постаllОВИВ 

всртаТI1 до ФраIlЦИЇ. Управу над Bi~CKOM lІе

редав rеllералови Клєберови, а сам сереД. чис

nеllНИХ lІебе;іпечеtIЬСіВ, Пt:реплив щасливо Се

редзеМtlе А\оре і прибув до Фра"tIЦИЇ. ФраllllУС

ке віиско Оставало 8 Єгипті єще ЯКИ~СЬ час, J10-
ки Анrлїя Ilе заКJllочила мира 3 Франциєю і 

ІІа своїх кnраблях lІе переRезла Аіі1ска до 

ФраtIUИЇ. 

О~'1ИIIОКОIО КОрИСТИIО ВИllрави Наll0ЛЄОllа 

ІІа ЄгиrlСТ БУЛl1 IILlУКООЇ здобутки. ВеЛ~lке чис
ло фраНЦУСКJtх учеllИХ і артистів удало ся :J 

НаПОЛСОIІО.\\ )1() СІ·ИПТУ. Там звідали 01111 сей 
'# ,... U • • • 

стаРИIНIИ'1 краи, :::\IIClИШЛИ Чl1слеННІ .'ТОРJlЧIII 

lІаМЯТКІI, гіСРОІ'лїфіЧIІЇ Іlисьма, які 3 чаС{JМ lІав

чили ся ·Нtтати. ДаВtlа CTap~tllHa істория ЄГИІІ

ТУ, закрита до ТСI.ер цїлковито, почала 110сте

nellllO розясtllовати ся. 

Упадок директоряту. 3аведенє конзу

литу. НаllОЛСОIІ оерllУВ до ФраНU~1Ї, але lІе 
удав ся ІІа Bii~IIY. а IIO'TaII08IiB іlапере;'\ заве-



(ГИ лад в державі, "ОЛ\У YJ'''C с.:я до Ilarll>l\:t. 
I~ rlаРИЖlt ПРl1єднав собі l{іЛI.кох ГCftCpClJIЇB, а Ра

)Li' СтаРlllИХ імевувала ~ГO Ilа'13J11.lіИ,\\ I\ОЖ.llОI\\ 

(IJраIIUУСКОЇ армії. На "олї війска АСТУІНН' .Іlа
II()Л(ОII JtO "алати ttapajL, PO:Jil"llaH Ралу 11~1TI'I· 
(ОТ, а л,істо Дl1ректоряту устаllОRлено іlОВУ у-

'lІран}'. На 'ІОЛЇ J~сржаlИI стаllУЛО трех l,оtl;іУJlїВ 

ПИ()IІР3IіИХ ІІа 10 JlїТ. rlt:pllHlii КОIІЗУJlI) Ilра"",в 

~LCpjl\aBOlo, два другі маЛІ' 11.0pUJL ',иіі I"ОJlОС. 

11rPlII~tl\\ Коtlзулем став ~lаIIОЛ~ОIl. 

Друга коаJlі·циНна війна 1799.-- 1802. 
;'~a()op"a ПОJ1Їlllка' фраllllУСКОI"О ;tJlPCKTOP~ITY 

:lOKCJ13 JLO 1І080Ї Bi~tlll. Jt~1PCKTOp~t УВЯЗIНtJlІ1 
lІа,.у rlія VI. а папску ДСРікаву rJереміlll1ЛИ ІІа 

РИ,'Аску рспуБJllіКУ. ПіЄМОllТ переі4ШО8 під фраll

nуске natlOnallf, '8 КОРОЛІ) ГIiЄ~\'ОIIТУ l1~iїxao ІІа 

Сар]\ИНЇIО. Францускі віііСI\а увіtіl11Лl1 ..'1.0 tiea
"ОЛІО ПРОГllаЛ~1 КОРОЛЯ і УТПОРИJ1~1 партеН~llеіі
СК}' републику. За стараIlЄі\\ А'II'Jlїї 11РИХОJtИТI) 

до іlїЛ11 друга коаЛЇЦItЯ ВРОТИ (І>Р"ІІILІІЇ ~лu

жеllа 3 дllГЛЇЇ, ЛВСТРИЇ, Ро<:иї, (JLC IlаIIУП[1В цар 

11авло І. 1797. -180 І.) ТУРСЧЧIItIII і "II~I:I ЇІІ по
ЛУДltсоої Німеччини. ЦаІ? ПИСJlав до Італїї пНі

ко nїJt ПрОПОДО,\\ хороБРОIО вожда, СЇ.\\..'l.есять

лїl110ГО старця Суварова. Війска росиііСl\о-аR

стри"скі піJlнеСЛJt кільк~ побі,-'t в Італїї і 81'1-

перли зовсім Фраtlцузів 3 Італїї. В руках Фраll
(lИЇ полишила ся ЛИluе rellYSI. ЛИІUС n Шваіі ... 
цuриї бороли ся ФраllЦУЗИ luaCJ1Jrlno, TOI\\)" І'С-
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Ilераn СуваРО8 постаНО8ИВ пере~ти до Шва~
цариї, але 8 рішаючі" Х8ИЛИ посварили ся Ав
стриі1ці 3 Росиянами, а цар Павло дав наказ 

росийскіи армії УСТУflИТИ з ПОЛЯ битви і то 
якраз 8 тій Х8ИJl~tt коли НаПОЛЄОIІ станув ІІа 

'ІОЛЇ армії і ПРИГОТО8J1ЯВ ся дО J10ХQДУ ПРОТИ 

коалїциї. 

Мир в ЛінвіJJЬ 1801. р. НаПОЛЄОtl lІерсИ. 
UIOIi через дJltJIІИ і 1800. року IlобіДJtВ апетрий
скі нНіска ні)! MapellrOt черех ІЦО став uallOM 

цїJlОЇ піВttіЧIІОЇ _1таJlїї. РіВltочаСIІО rСliерал Мо

ро lІобllН аОСТРlfискі війска в lіїмеччиtJЇ від 

ГогеIlЛЇ~lден, в JlаСJl1·док ЧОІ"О цїсар БУfJ JIРИ

lІеволеllИ~ заКJІ10ЧИТИ мир 8 ЛЇtfвіль 180 ,-. яки" 
YT1iepД~IB УСJlїВЯ мира 8 Кампо Форміо. В Р.lмі 
і 1-lеа11ОJlИ lІануваllИ Д8Вtії ВОJlодарі, але пів

~lіЧllа IтаJlїЯ позістаJlа під uї.,lКОВИТИМ впливом 

ФраIlЦИ)". Незадовго Jlотім ttаступив мир в А

міЄl1 rJомежи АIiГЛЇЕJО а Франциєю 1802. і в ці

JІЇЙ Европі запаllував від давна бажаниl1 супокіИ. 

Франция вже в перші~ коаЛЇЦИПIIІ" віЙІІЇ 

~i11CKaJla західни~~ беріг Рену, а князї, котрі С1'ра

"ИJlИ свої посілости, маJIИ одержати ВИltадго

роджсltЄ. Виltадгор()джеtlЄ ttаступило в двоя

кий С(lосіб. Через сеКУЛЯр.изаUИIО, ce6TQ через 
lІаЛ,аllЄ КІІЯЗSІМ uерКОВIІИХ ді бр в tlімсччиtlї і 

'It:PCii М~J~ltwтизаUltlО, ,е є 'Іерез IlадаІІЄ КtIЯ~ЯМ 

"IС~і1ВIІ(ИМI1Х IlїмеЦКIІХ міст. 1~lІllаJ~I'ороджеltЄ 0-

1\(:1.' Ж &1.'1 І І 1(1I~13i rOJIOn"C] аа 11 •. )t:t.:реДlіИUТВОМ На .. 



ПОnЄОltа, через що вже ї так" маllа власть иї
саря 8 tіjм~чtt~tНЇ упала маИже цїлковито. 

§. 32. 

Наполєон цїсарем Фравциї 
1804.-1814. 

Трета (1805.) ) четверта ко
алїцийна війна. (1806.--1807.) 

Реконструкции Франциї. Зараз іІО за

кіllчсtlю 8і~ltИ РО3110чав Наполєон велику 11pU· 
НІО над привернеt1ЄМ ладу 8 державі. ПеРСJ108-

сі," 110ЛОЖИ8 КОtlець домовіИ війttї у ВаIlДСЇ. 

ПО300ЛИ8 всїМ eMЇI'patlTaM повеРlіУТИ до кра.о. 

а навіть Ilриtfимав їх радо ва своїм І!ворі. 

В загвлї НаПОЛЄОtl с.:тарав ся затерти ріЖlі~1L110 

поміж ЧИСЛСtlНИМИ фраllНУСКИМИ па.ртиями. J 80 І 
р. З8КЛІОЧИВ З nal1010 Пієм VII. КОltкордат, ІІа 

rlil1CTaBi котрого Ilривернено 8СЇ права като

ЛИllкі~ 11еркв.і, еПИСI(ОIIЇв мав іменувати КОI13УЛf), 

а 1.8.1lа мав їх затверджувати. 

PЇ8HOllactlO завїв Наllолєоtl лад в дер

ЖURltі.\1 СI(арбі і х'>тя" ФраltUИSI провадила 

JtoFJri і ТЯЖI\і оіНItИ. заВJ1.ЯКI1 БО"('аТI1М BOt:tlltllM 

K01-lтРиБУI1l-tЯА'. скарб бvв пее НОВltИМ. tltJПО

лєоtl :ta8Ї8 сталу ~ідміIIЇ'ТР~UИtО І 'Іривернув 
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)IHRtIIJЇi II"~II І pa.~IЇ:(alll,iiltl:i, (II~ I·l'~~. Li'~\' iA\ell~'

I~;H; і у, уван IIU'laJlI.II'lkїB і IIp''(tteKJjl'~ і .... , 11S0 PIIR 

(it:",II), I1t.·IITP3J1hlt~· ВJlасть. І )ЇJat& ,'8(''':110 JtUal~ 

1a~O;K 11р" Р()ilВЇЙ (1Iкіл. I"I~.'I\II і I1P()CbI\1T~( 
іІ lІід ~I'O у.\\ЇЛОI() руко,n &lpJtX();tl'Jla q)paIHlll~1 

1I~;iBII'lai·ill() скор() ;L() ;tO()P()(j11l у. 1\ f\)I\C Ilаіі

біJlI)IIІ~ IІР"СJlУЖ&l8 C~I tiall. ).:1(( ІіІ :1ібраll(~' ІІР:"'. 
"(\1< :~Batllli1 I{O.!1.~KC І tallf).~H:Olla є П:іїРll(\М 1111-

BЇJII.IIOf(' IlpC1ua Л.О IІИllі. 

;JаВДЯ1\11 HaIlOJf~J):IOI~11 ttacrao у ФРUII1НIЇ 

ЛLlJ. і 110I'SI.I,ol'. ФР,ІІІІІ.ІІ~ ВЇ;tОТХllула 110 Л\1І0111Х 

aBop}'IIJCII~IX. ;.) 8;t~'III()C""1 Х()ТЇН (t.'lIaT "РО;L('П

ЖИТІІ IlаІIt)JlССНІ()811 K()II~;YJHIPIIY влаС'ГI, ;~() 

С.\Н:Р111. а <1}Р&1II1.1}"СКllіі lIapi:t .tЗIJНТ(1tlиіі 'НІ 

r()Jt&tTI) CSI ІІа ес, nї;1110BЇI1 -kООО.ООО I'ОJlосів 

.:Гак··. I~ РОI1Ї lНО2. Сl11И II~IIO;IЄ()II :LОЖI18Ul' .. 

ІВІ.\\ І,()ІІ:~УЛС"~. а n ;!8а POl\lt II,і;іllїіїlіlС 1804, 
ОІ, fllll,an q,раllнускиіі Ilзrі;l 113110;1,,-()l18 IJ.Їcapc"" 

і )'ста11ОИIН1 IlаСЛЇ,!tIIС llїсарLl ,~() І :)(';НІНЇ 1'1.(1· 
11l)}JL',Hla 180:1. 

ПОВС1'аltЄ АвстриЙско.'о Іlїсарства. r10l\
CTall~ 4)PCIIlHYCK()I·O lLїсарстпа ,\\UJI() САОЇ Ilа

СJlїд.ки 8 і\НСТРИЇ. Г~бс6УРI'И котрі:1 діда. "ра

Jlїда. tlОСіlЛИ Т11Т}'1І цї~api8 СТ:lНУЛIІ тепер u ти
ТУJl~' 1ІІ13ШС иід НаПОJlЄОНЗ, бо 01111 були Лllше 

CJlCKLlII"IHI,\\11 цїсаря~\и, П:Д'13С :{ОЛlt Н3ПОЛЄОlt 

БУI\ .. '\Ї~lll'IIIIIM цїсарел\. Ти.\\у то єще 1884. р. 

ФраlllL 11. IIР"ItНI1\\ас ТИТУЛ JLЇ;Ll1'1І101·0 ІІ.Ї-
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саря Австриї і яко такий 30B~ ся Фраli- . 
цом І. 

В рік rJі311~Йluе 1805. псреміttИВ НаПОЛЄОIІ 
.iTani~CKY репуБJlНКУ на королївство і КОРОНУ

вав ся 8 МеДИО!1ЯIІЇ даВІIОІО. KOPOHOIO l1ЬОМ

баРl1СКИХ королів. 
Трета коалУциИна віilна 180S. р. На 

.llїдстзві мира в АміЄІі ·мала АНfЛЇЯ, заllЯТИЙ 
під 'НІС війни острan Mг.~JblY, зuеРIIУТ&t Фран

циї. l(олt1 Ж І!О,~ИМО зазиву НаI10Л~Оtl8 Аlіrлїя 

МаЛl.тиве звеРllула, виповів Наполєон війну 

Англїї 1803. Англїис(,а фльота ни 1l1ИJl8 побе

режа Фравциї, 38 ее НаПОЛЄОl1 8вав JtO rallO

веру і заняв єго. РівночаСIІО Вl1дає приказ 

заМКJIУТИ веї лристаttи у ФраНl1ИЇ і зависимих 

від lІеї І<раїв, дЛЯ 811ГЛЇЙСКИХ кораблїв. а сам 

ПРИГОТОВJlЯЄ ся до наїзду на Англїю. 

ЩоБJt відвернутс, від. себе грозяче lІе

бесnеflеньство, старала С·Я АttглїЯ, намовити 

Арстрию і РОСИJО до віЙIІИ 3 Н'аIlОЛЄОНОМ, ідо 

єї 'дjlfСIIО удало ся. HarlO~fOtl Іlе міг рівно

чаСtlО випраВЛЯТ~J ся на АнглїJO і вести війну 

з АВСТРl1ЄІО r РОСИЄІО, тому залишив плян 

tlавалу ІІа ЛItГЛЇIО, а звернув ся проти Австриї. 

Цїсар Франц І. думав, иl0 Наl10ЛЄОtf пе

p'ellec~ В~Й"У ДО Італїї, ТОА1У вислав там ар

ХИJ(~IЯ3S1 Кароля 3 120.000 аР,'\1іt:ю, а до Нїмеч

ЧИll11 ьислзв генерал а Mal(,i. t-Ja 110Jl(ot' сим 

разом постановив зnссти uорбу к 11-0.IIУJtIJепі~ 
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Нї·меЧЧИIІЇ, J1еретяr"ttУВ tla СВОІО сторону Ва
ваРИIО, 13ірте,\\бергіIО і Бадеlf, замаtlИ8 Мака 

в 38СЇДКУ, В наслідок ЧОІ·О Мак 3 23.000 ар· 
міЄIО KaIlїTYJttOBa1\ в УЛЬА\і. 

НаПОJlЄОІI J\~a8 отверту ДОРО."У на Австрию. 

З311Я8 6езБОРОНtIИ~ Відень і вирушив ІІа Мо
panilO, де· ОЧЇI(ував єго uїcap Франц І. 

ї РUСl1ЙСКИn цар Александер І. (1801.-1825.) 
t 

ПіJ1 СJl8ВСКОМ (А"стеРІlіц) rlРИ"ШЛО в гру~ни 
по -битви трех цісарів, в якій НаllОЛЄОН роз

бив цїлковито uвстрийско-роси~іскі Bi~CKa. 

Алексаtlдер зараз по битві уступив '3 Австриї. 

а цісар Фраttц закnючив .мир в Пре.шбур

і'У 1805. в як-ім зрік ся Венеииі~ яку· Наполеон 

ІІРИЛУЧИВ до ітаJlїЙСКОГО КОРОJlївства і ТИРОЛІО 
R користь Бавариї. Яко відшкодоване за утра

чсtiі краї одержала Австрия Сольногород. 

Князї Бавариї і ВіртембергіГ QдеРЖ8J1И 
від НаПОЛЄОtlа титули королів, а Пруси З8 
HeBTpaJlblficTb у війнї дістали Гавовер. PiBttO
часно усунуи Наполєон бурбОIIl)СКИХ короnїв 

3 Неа"ОЛIО і віддав КОРОНУ Неаполю свому 
u 

братови Иосифови, абатавеку реllублику пс-

реміllИВ ІІа ГОJ1ЯIIJtске королївство j ІІадав (1'0 

JtPYГOMY браТОВІ1 J1IОДВИКОВИ. 
В НїмеЧЧИlІ1 утворив НаI10Л.ЄОII союз нї

мецких князїв так званий . НаДРСlІlJСКИИ союз, 
lІад котрим сам обняв протекторат. В наслі

док сего власть llїсаря 8 НЇмеччинЇ упала--
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цїлковито, а ФраllU ЗЛОЖИВ ІІїмецку KOPO~ 

НУ· 1806. р. 

Битва пІд Трафальrар. Рівночасне пеJlа 

Франция Bi"I~Y на мори 3 АНfЛЇЄЮ, але тут· 

стрітипо єї рішуче неn-оводженє. АIIГл.ї"ски~ 
адмірал НелЬЗ0Н -ЗtfИЩИВ в бою під Трафаль
rap 1805. сполучену франuуско-іспаНhСКУ фJ1ЬО
ту так .. що Франция від тепер не могла мріяти 
про морску віИtfУ З Англїєю. 

Четверта КОaJIїциllна віllна 1806.-1807. 
По Австриї прийшла черга ІІа Пруси: ЯК ДОВГО 
НаполеОIf потребував tlевтральности ПРУСКО.'О 

короля, так довrо обходив СЯ 3 Прусами ла

гідно, коли-ж поборов АВСТРИІО, хотїв упоко. 

рити також Пруси. Наполєонхотїв заключитм 
мир з АttглїЄIО і носив ся з гадкою зверlfУТИ 

єї дарований вже Прусам ГaHo~ep. Коли-ж 
I1РУСКИ~ король зажадав від Наполєона від

КЛИК8lfЯ своїх війск З полудневої Нїмеччини, 

НаПОЛЄО1f розпочав Bi~HY. Пруска армія зіста
ла цїnКОВИТО розбитою піА Єною і Аверштет, 

почім Наполєоft заllЯВ Берлін. Король Фри

дерик Вільгельм ІІІ. утїк д{) східної чаСТІ1 

своєї держяви. де прибули єму на поміч ро

сиnскі вій'ска. rlo битвах під Прускою InaBOfO 
і Фрfдnяндом, ле роси"скі Bi~CKa були побиті, 
зїхав СЯ Наполєон з царем Александро,,, 

в ТИЛЬЖИ, і ту обидва монархи не лише по
ГОДИЛИ ся, .але заключили зачіпно вірпорниі1 



- 240-

союз. Пруси полишені самі собі, мусіли зго

ДИТИ ся fla усnівя мира г.одиктовані Наполє

ОJlО,\1. Пруский король мусїв відступити всі 

свої посілости ІІа захід від Лаби. 3 них YJBO
P~IB Н"аI10ЛЄОН королівство Вестфалії і надав· 

єго братопи Єронимови, а ва с'ході відступи
ли Пруси здобуті краї на Польщі в другі·м 

і третім подїл'- Польщі, з tlих утворив Напо
лєан Варшавске княаївство, котре ІІадав саско
му елєкторови, KUTPOrO піДIІ"С ріВtlочаСН9 до 

КОРОЛЇВСІ(ОГО ДОСТОЇtlьства. 

НаПОЛЄОtl СЯГffУВ своєю PYKQIO 8)К )10 

далекої Швеuиї, де УСУНУВ Густава Iv. і 3МУСІіН 
Шведів узнати tlаслїДником престола фраll-

I1УСКОГО маршалка Бернадоттого. 
В Берлїнї розвинув Наполєон в І1081Іі 

КОllТИftентаЛЬtJу систему, ЯКОІО JLYMaB зруііllУ

вати АВІ лїIО. ВіІІ наказав всїМ державам, "!О 

СТОЯЛИ В зависимости від Фраltuиї, замкнути 

свої при,тави для 81IглїЙСI(ИХ кораблів, щобl1 

о ce~ Сl10сіб ЗІІІІЩИТИ аllгі1їtіску ТОРГО8ЛІО 

~lОВССТИ ЛllглїIО до Yl1aJ\I<Y. 
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§. 33. 

Наполєон на наtівисшім степе-
•• 

НИ СВОЄ) МОFУЧОСТИ. 

• 
Війна 3 Австриєю 1809 . 

Забори Наполєона. По віЙlії 3 ПрусаМІ1 
станув НаПОЛЄОIІ на всрнн,у своєї А\ОГУЧОСТі1 

і від тепер lІе оглядав. ся зоnсї~\\ ІІа ІІЇКОГО, а 

поступав зовсім C81\'OOЇJlbtIO. ·Коли Портуrалїя 
не хотіла згодити CSI 118 заведеllЄ КоttТИllеll· 

таЛЬtlої системи, НаПОЛЄОIІ вислав cuoї війска 

до Португалії, а Пор'·угальскиJ1.КОРОЛI) утїк до 

Бразилії. Незадовго потім ПРИJlУЧИВ Наl10ЛЄОІІ 

ТоскаtlїЮ до Франuиї, nporllaB 3 РИА\У а від.так 
УВЯЗІІИ8 паllУ Пія УІІ, а 1808. р. УСУІІУВ Бурбо
вів з Iспаltїї, а іСl13НЬСКУ KOPOIIY Ila;t8B свому 

u . 

братови ИОСИфОВ~tJ а ІІа єго A\iClle д.о НсаrJОЛIО 

вислав свого швагра Мірата. 

Таке поступованє оБУРIІJ10 іспаlfЬСКУ JlIОД

ІІість. В Іспанїї Вl1бухла І,роваве Іlо"стаIiЄ, і 

на цілім ПіренеJ:1скім півострові. розгоріла ся 

завзята борба, Пlдтримувана АнrлїЄIО, яка ВИ~· 

лала там свої oietcKa пі .. 1 проводом КtlЯЗЯ Уе

·ЛЇI,.tТОIl3. доперва коли сам НаПОЛЄОIІ RИIІI'8-
вив СЯ до lc;natJЇi, здобув Мадрит f I1рогнав· 

v 

8I1rлїf1ск-і віиска 3 Іспанії, міг BЇxaTlt И.оснф 

ДО Мад.рита. Віl1ска iCl18tlbCKi зістаJНі розбиті, 

1f\иr 
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але ПОМИМО сего ~спаtlЦЇ провадили дальше 
паР-fизантску BiJ1HY і не· спочили ДаСИ, доки 

u 

не ПРОГltали Иосифа. 3 Ісnанії._ 

РіВllочасно вибухло повстанє ПРОТІІ Фран
циї і Бавариї в Тироли. На підставі мира 

в" Пресбургу Т~ІРОЛЬ nepe"llloB під панованє 
Бавариї, але людtlість Тиролю незвича"нq 
вірна Габсбурскі~ династиї, H~ ХО1·Їла пого

ДИТИ СЯ 3 гадКО.О, бути підпаНОIО чужого 

володаря. В ТИРОЛ~1 вибухло грізtlе повстане, 

а душеlО повстаttя був .Аt1дріJ1 Гофер. 

Т·акож в НімеЧЧИIІЇ почав будити ся на

родни"- дух. Німцї стали віJ!чувати упокорене 

і приготовляли ся до скиненя француского 

ярма, а що Пруси були цілком безсильними. 

'·0 всю надію покладали Німці на АВСТРИІО. 
Віі1на Австриі 3 НаПОJlЄОНОМ 1809. По 

вИ~ні в 1805. Австрия зорганізувала наН080 

іскріпила C8010 ~рмію, а зао~очена наРОДffИМ 

рухом в Німеччині, повстанєм 8 Т~роли і не

ПО80дженями Наполєона в Іспанії, ладила 

ся ДО ІІОВОЇ борби з Наполєоном. На відо

мість про зброєня Австриї, впав Наполєон до 
Німеччини, ПОЛУЧl18 свої війска 3 арміЄIО РеItЬ
ского СОlоза і заняв без опору Відень, але 

коли хотїв пере~ти через Дунай, побив єго 

в кроваПіи ABOAtleBHi~ битві архикнязь Кароль 

під.Л с n е fJ н 1809. 
На відомість про побіду архикнязя Ка-
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роля розгоріло ся fUle с~лнї"lUе повстаН( 
в Тиrоли, ао в Нї'меЧЧИIІЇ запанувало веЛИt(е 
одушевлеНЕ. Але побіда під Асперн не мала 

жаДfіИХ реа~ьних наслїдків. (іаПОЛЄОII одержав 

"омічні BiJ1cKa з Італії, переUшов ДyHan і від· 
нїс побіду під ВагР.амом, а не задовго потім 
.заключив цісар ФраllЦ І. мир у Відни~ 

В якім відступив Франциї Країну, По·береже, 

часть Карин'Гиї і Хорвациї, Бавариі, Сольно

город. Варшавскому КtlЯЗЇВСТВУ 3ахіДllУ Гаnи
чину, а ~осиї теРlіоnільский округ. 

Повстане в Тироли упап-о, Андрія Гофера 

пln~аllО і розтріЛЯttО в Мавтуї. Мощі Аllдрія 

Гофера l1еревезено піЗlfїt1ше ДО Інсбруку 
і зложен.о в кателрі, а Австрия поставила єму 

красtlИЙ паМятник в Jltсбруку. 

Зараз по 8iдeHbc~iM мирі оженив ся На
полеон 3 дочкоtо цісара Фраllца Мариєю 

Лlоізою. 3 сего подружия уродив ся СНІІ На

полєон 11., котрому НаllОЛЄОН надав вже 

в колисці титул короля Риму. 

По мирі У .Відни ДН~Шllа слава Наполєона 

до наnвисшого степеня. Одинока Англія веnа 

побідоносну війну 3 ним на мори. Континен
тальна система, ЯI(ОIО хотів HanoJtfoH ЗНИЩИТИ 
AHrnїIO, була для СОІОЗНИХ З ФраНЦИtЮ дер

жав великим лихом і ПРИЧИНlовала ся до 

упадку торговлї. і промислу Kpa~B. 
rO!1q!I!1.CJ(ttt:1 коrnл" Л Ю!1.ВИК БОlfапanте 
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бачив добре, як великі UJКОДИ t.аносить КОН

ти'нентаnы�аa система Голяндиї, ПРQСИВ Напо
лєона о злагоджене систеМJt, а коли Напоnєон 
відмовив его просьбі, ЛЮДВИК зложив корону, , . 
а Наполєон прилучив Голяндию впрост до 

ФраIIЦИЇ. Незадовго потім 1810. р. ІІРИЛУЧИВ 
Наполеон 110 Франциї Гамбург і Любеку. 

Однак ціла могучість Наполеона стояла 

на крихких підставах. Наполеона бояли ся, aJle 
не любили, а не ВИСТУf1али проти него, лише 
тому, що бояли ся єго сttли. Одинокою дер_" 

жавою. що могла єще змірити ся 3 Наполє
ОНОМ була Росия. 

§. 34. 

Похід Наполеона 
на Москву 1812. 

Причини віilни· Франциї 3 Росиєю. Під
час зїзду в Тильжи цар Александер зобовя-

38в ся заМКllУТИ свої пристани для аtlrлїnских 

.кораблів, за ее Наполеон приняв до відома 

прилученє ФіtlЛЯНДИЇ до Росиі. Але ПрИЯЗItЬ 

помежи Фраltциєю а Росиею не треваnа ДОВ

го. иар Алеkеандер бачив, що КоttтинсtIТ~ЛЬ
на система приносить шкоду роси~скій дер

жаві, тому ПОЗ80ЛЯВ впроваджувати анrnїИскі 
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товари до роси~ских пристани~, 8 рівночасно 
предвиджуючи близьку віПну З Наполєоном 

приготовляв ся до борби. Коли-ж Наполєон 
збільшив Варшавске князівства по ,В'іденьскім 

мирі, відносиtlИ єще біл'ьше погіршили ся. а о
статочною причиною віJ;1ни було ПР~lлученє 

Ольд.енбурга, де natlYBaB свояк РОС~ІЙСКОГО ца, 
ря, до Франциї. Обиві сторони стали приго

товляти ся до вН~ни. 
НаПОЛЄОIІ постаllОВИВ розбити поспідну . / 

державу, . що важила ся стаВИТІ1 ЄМУ оп,р, а 

ціла Европа. мала єму в ТІіМ ПОМОЧІІ. ВіІI зі

брав вели".еЗI1У apMilO, що 8'tНОСИJJ8 понад пів 
міЛЇОttа ЛІОДИ~, і складала М8~же зі всіх наро-· 

дів Европи; а iMellHO, з Фраtlцузів, Німців, 

ГОЛЯtiДЦЇВ, IтзЛЇnЦЇJJ, ІспанцІв, Португалців, 

Поляків, .. авіть Австрия і Пруси мусіли вис

лати. свої поміЧtJі полки. На чолі великаllЬСКОj 

армії виправив ся Наполєо" 1812. р. ІІа підбіА 

Росиї. РОСИ.Йскі Bi~CKa не ЗВОДИJlИ битви,- але 

уступали все 8 глуБИtlУ кра.о і IІІіЩJ1ЛІІ все за 

собою, так и~o Наполєоноt и ІІа ето не става

ло поживи для єго великаllЬСКОЇ зрмії. В KilI

ци НаПОЛЄОl1 лігttав роси~ске віиско, котрим 

доводив КОТУ308 і під БОРОДИІІОМ приПwnо 
цо н.езвичаИtlО крів·авої битви. 70.000 Лlода ляг
ло на побоєвищи. КОТУЗОВ УСТУll118 З ПОЛЯ 
битви, а НаПОЛЄОIІ ВИРУІUИВ ІІа МОСІ(ВУ. 

Пожар Москви. НаПОЛЄОIi думав, що по 
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заНЯТIО Москви ОСЯГllе свою ціп і змусить ца': 

ря ДО згоди. Однак помилив ся. НаПОЛЕОН З8-

·няв Москву, але цар зовсім не спіШИ8 ся з за

ключе"tМ мира. Губернатор Москви Розтоп .. 
чин єще перед приходом Наполєона, видав 

роз KLi , ОIJУСТИТИ Москву і коли Наполєоtt у

віНШ_ОВ до міста, застав улицї і доми зовсїм 

пистими. Не задовго ПО I1рJfХОДЇ· НаПОЛЕона 

8ибух в Москві великий ОГОІІЬ, якиJ1 ЗНИЩИВ 

ціле місто і сим .способом Наполєон стратив 

можність перезимувати R Москві. . 
НаПОЛЄ!>1І ждав uїлиn міСЯj1Ь в Москві, 

чи цар не розпічне переговорів і доперва 15. 
жовтня розпочав страшtfИЙ поворот.. Судьба 

.К~И заприсягла ся шкодити НаПОЛЄОltОВИ. На

ступила Ilезвичаnно скора і дуже остра зима 

(морози заходили до 27°R.) яка здесяткувала 
радИ францускоі армії-. Жовнірі непокоєні зі 

всіх сторів РОСИЯtlами, а передовсім козака .. 
МИ, ~opelli голодом та ріЖItИМИ недостаткаМIt, 

умирами цілими тисячами. В кінци серед CTpalU
нив трудів дійшов НаПОЛЄОl1 над Березину. 

Підчас переходу через ріку ttаздігнали Напо

nєона роси~скі sjJ1cKa і похід через ріку заА\I .. 
ннв ся В страшну катаСТР\JФУ. 3 величеЗllОЇ 
арміі заледви 500. Лlода вернуло ДО Королів
ця у віАсковім порядку. РОСИЯIfИ казали, що 

слідуючого РОКУ спалили більше як 200.000 
тр),ПіВ. Па переході через Березину побачив 
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НапоЛЕОН. що все. страчене, сів H~ прості CiJlb

скі санки і в сеА спосіб утікав 3 ~ОСИЇ ее", 

що вибирав ся на чолі півміл.їонової арміі здо
бути M.()CI(BY, 

§. 35: 

.У падок наполєона. 1814. Вї
деньский KOHrpec 1815 . 

• 
Бмтва під ЛИПСКОМ. t:ше під.час oHilll1 

Наполєона з РОСИЄІО відступили від tіаПОЛf-_ 

она Австрия і Пруси, " ПРУСI{иt1 король заКЛIО
ЧИ8 з царем зачіпtlО віДПОРI-ВІН союз. За вд.я-

8tH міністрів ШтаЙllа і Шарнгорста l1ереведе

но в Прусах в роках 1807.-1812.числеНltі ре

фор.\1R, улїпшеtlО ар.\\ЇIО і Пруси виставили- СИЛЬ

не віИско. В Нї.\\еЧЧИIiї ~Іаступило В~Jl11ке 0-

душевленє, всі ІJРИГОТОВЛЯЛИ ся до завзятuї 

борби. 

НаПОЛЄОtlОВИ удало ся ЄПlе раз ·аібрати 

велику ар.\\іЮ j віДllести кілька побід, ПО1lі.'.\ 

наступило завіШР,IIС оружия. Австрия ШіIlЯJlа 

невтраЛЬtl·е становище,. а навіть піJtttяла ся 

- 110середництва поміж Наполєоно,\, 3 ОДIІОЇ, а 

Росиєю j Прусами 3 другuІ сторони ; жадала 
вицОфаня фраllЦУСКИХ bit1CK:-l НЇl\\еЧЧИIlI-l і 3 се-
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редучої ·Европи. Коли-ж НаПОЛЄОIІ віДКИtlУВ 

IIРОfl03ИЦИIО, А8СТР~'Я пр.иСТУIIИЛ~ до C01031111-

І(ІВ і виrтовілз НаПОJlЄОtlО8И 8iU~iY. 

СОІО3НИКИ виставили .три армії, ві·вНічну 
lІі·д проводом БеРllаЛОТОIО, котрий Пt'реUшов 
на CTOPOIIY коалїuиі. середучу Ilід проводом 
11PYCI,OI0 генерала Блїхера і полудневу під про
ВО.:1.0,\\ КІІЯЗЯ Ш t~арцеtlберга. НачаЛЬtlltіl провід 

на;-1 всї.\111 ар.vriЯМJt обllЯВ Шварцеllберг. Під 

ЛИПСI(()4\\ прийшло ДО кровавої трlі.lнеВtlої 6и·.·

B~I (16.-19. ЖОВТІІЯ) в якій 110бито НаIlОЛЄО

ІІСІ. СОІО311і війска увіИIJIЛИ 3 ДВОХ сторів до 

Фраllltliї. Зі сходу увійшов князь Шварцеllберг, 

від ПОЛУ;1I1Я КlіЯ3Ь УеЛЇIIГГОIl, І<ОТРИЙ IІрогвав 

ФРЗIІUУСI\і віиска 3 Iспаllїї і привеРIlУВ паІIО

паllЄ бурбоtlЬС.IСИХ КОРОЛЇВ. СОІОЗІІИКИ видали 

BiAO:=lBY, ІЦО Ilе веду ГЬ 8і~іllИ 3 ФраllllИЄIО, ли

ше 3 НаПОЛЄОIIОМ. По кровавій б~рбі 11і..11130 
ся ПаРllЖ і СОЮ.Зllі війска упіЙIUЛlt до СТОЛИ

ці Фра!lЦ&lї, а сеllат оголосив л.еТроttїзаЦИIО 

tіаПОЛЄОllа і ПОt(Л11кав на престіл брата Л.ОД

вика ХУІ. ЛIО;LВltка XVIII. НаПОЛЄОIt бачив, 

шо все ДЛЯ него страчене і зложив корону. 

СОIО31IИI(11 ПОЛИШИЛJІ єму цїсарски" титул, 

2.000.000 ріЧtlОIО JLOXOAY і J1аllованє ІІа остро

ві Ельбі, а 3 Фраttциєtо заКЛIОЧИЛИ M~fP в Па
рижи, В якіl\\ ПРИЗtlаllО сї граниuі 3 1792. року. 
УладжеllЄМ і упорядкуваtfЄМ ПОЛЇТ_ИЧIiИХ віДIIО-
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Сl1Н В Европі мав заtlЯТИ ся 3Ї3д Д~IПЛt)оматів 

у Відни так' званиn віденьскии KOllrpec. 
Сто дневне панованє Наполєона. fliA

чає коли відеlfЬСКlt~ I\Ollfpec заll~I.\\ав ся упо

рядкованєм ІІОЛЇТИЧНИ'( віДllОСИJI В Европі, П·О .. 

сrановив НаПОJ1ЄОIІ єще раз спроБУDаТ~t IJlастя 

і В~1бороти собі tla IIOIJO паНОВ811Є у ·ФраIIUИЇ. 

Нс1 чолі 1000 Г8apД~4CTiB ~CЇB на корабеJlЬ'Ї 
о марті 1·815. р. прибув до ФраНЦI1Ї. Всї віН

ска ВІ1СJlаІlі ПРОТИ НаполtUllа переііUJJfIt ІІа єго 

сторону, Ї в три Тllждtlї ПО приБУТIО ДО Фраlf

циj вїхав На'IОЛ~ОII в ТРИlо.\\фі до Пар~_жа. 

11tоДВИК. ХУІІІ. утік з ФраIIЦИЇ. 

На uідомість про 110ВОРОТ ·Наполєона,ухва ... 
л.ио Ві.п.еIIЬСКИЙ KOllfpec B~tCJlaTJt проти lІего 

AIJi а р.\\їі, англїйску під ПРОВОДО.\\ УС~IЇtIГТОllа 

і пруску lІід np08o:tOM БJlj·хеrа. НаПОЛЄОl1 мав 

замір Ilе ДОПУСТИ,.ІІ дО с~олученS1 обидвох ар-

1t\i~, ТО.\\у ударив на Бліхера і' 8iAtlїC 110біJ1У 
пі;l ЛЇІІЇ. Але ПО.\\11МО сего удало ся в pilua

lочНI хнилї ПОJlУЧltТІ1 ся БлїхеРО8J1 3 англій

CKOIO арміЄіО і ІІанести НапdЛЄОІІ,О8И ріШУЧllЙ 
удар в битві під Оатерльо 1815. ЧИМ поло

жили KOlleUh. СТоДtlеВIІОМУ паНОВЗlllО Наполео

ІІа. Аtlглїйско-пруске 'Bi~CKO заllЯЛО ІІа ІІОВО 

Париж, а JI.о;tвИК ХУІІІ. верtlув назад до сто

лиці. СОЮЗtIИI(И' подиктуваJJИ ФраllЦИЇ lяжкі 

УСJlїВЯ миvа. 11Р~fзнали ФраlfЦИЇ граllИЦЇ л~нuе 

3 1790. р. іналожили веЛIIІ(У КОНТРJ1БУllИIО. 
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До cel"O мала Франция Llерез luiCTb JIЇT удер

жувати 8 своїх границях і своїм коштом 150.000 
apMilO СОIО311иків. 

НаПОЛ-ЄОІI хотів покинути Фраllциtо і удати 

ся Ди Америки, але єго ЗЛОВИJ1И Аtlглj~ЦЇt а 

союзні МОflархи засудили ІІа вигнаtLf на 

остров Cb~. ЄлеlIИ. Ту пережив НаПОJJЄОН під 

надз~ром Аtlrлїї посnідні літа свого житя, 1:У 

і умер 1821. По 19. літах 1840. р. перевезено 

тїло Наполєона 'до Франциї і похоронено 

8 каПЛИЦ~1 інвалїдіо. 

8іденьскиЯ ко.нгрес 1815. Ocelf~tlO 1814. 
приїхало до Відня богат,", князів і послів 

ІІа КОІІгрес. Ріluаючий голос у всіх спра

вах мало пять д~ржав. АВСТРІ.ІЯ, Аttглія. 
Пруси, Росия і Франци.я. СОЮЗІНіКИ довгиJl 

час не могли погодити, ся а розходило ся 

передопсїм о дні' спраВИJ польску і саксоньску. 
БУЛl1 хвилі, KOJH1 здавало CSI, що к_онгр.ес роз
леТ~tТЬ ся і по,\\іж союзниками ПРИЙJLе до 

60рби. Але 3 ЧёtСОМ СОlо3ttИКИ погодили ся 

і уложили 1108И" полїТИЧtIИ~ поділ Европи. 
ABCTpIi~CKa держава оде.ржала ttазад у. 

трачеві в мирах 1805. і 1809. Т.ІРОJlЬ, Соnь
ногород, ЛьомбаРJlИIО, BetteUl1fO і теp-tlопіль

ски~ OKpyr, Прус~м звернено загарб~ні HaIlO
JlCOrlOM кра; і велику чаСТИtlУ Саксонії. Вар

IНt1вске КНSIЗЇВСТВО :3 В~1НЯТКОМ ПО3tlа~tЬЩИtIИ 

(яку одержали Пр);си) одержав цар. Алексаfl-
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дер і" утворив 3 сих країв польске королївство. 

Англія одержала потверджевє здобутих у в"інні 

з НаПОЛЄОtfОМ коnьонїll. (Цейльон, Ріг Доброї 
Надїї, MaJlbTY.) 3 Бельrії" і Гоnяндиї утворено 
НЇllерляндске королівство· під ДИltаСТИЄIО 
Ораньских КНЯ:іїВ. В Iтал·IЇ ві.ll.новл·ено впасть 
дав.них КНЯЗЇВ, а ГеНУIО приnучеtlО до ПіЄМОНТУ. 
В НЇмеЧЧИIІЇ привернено до давних ПО'сїJlО- . 

стнИ сьвітских КIfЯЗЇВ, Бавариї, ГановеРО8И, 

Саксонії і Вір гембергіі признано .КОРОJlївскі 

титули, але мвного нїмецкого иїсарства вже 

не 8іДtlовлено~ установлено пише НімецкиИ Со-

10З зложениП 3 34. уд.іnьних держав і 4. віль
них міст, яким правила спілы�аa Союзна Ра

да ·під проводом Австриї. ШвеЦItЯ одержала 

Норвегію. 

§. 36. 

Часи управи Метернїха. 

Сьвятиll союз. По упадку HanOJlEOtla Ilа

став·.8 Европі довшиП час M~p. Цар Алеl(саll

дер, цісар ФраllЦ і r1РУСКИИ король Фридерик 

8ільгельм ІІІ. заключиди Святиn Союз, до КО

ТРОТО ПРИСТУПИЛО, 3 часом богато европеnских 
держав. В'олодарі зложили обіт. що будуть 
ВОnОД,ЇГlt l1ісля християньских засад·j БУДУТh 
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с гара ги ся удержати суr10кіи в Европі. На чо

Jlї снrопеиских держап стаtfула Авс..-рия, ЯКОІО 

управляв знаl\\енитий ПОЛЇТИК КІІЯ3 MerepHЇX, 

І(ОТРИЙ y~\iB жеЛЇЗНОIО рукою удержати ДОВ" 

ги~ час мир D Европі і повести справ .. 8 TO~ 
спосіб, що всї держави ішли за єго ПРОВОДОМ. 

MeTeptlїX був противником всякого рево

люци~ного РУХУ і стремів д-о удержаня при 

11аllОВ8НІО лєгалыfхx мрнархїв, та ДО привер

IlеllЯ абсолютної уп-ра~и. 

Народні рухи. В цїліn сер~дучіn. Еввопі, 

а l1ередовсім в НЇмечtlllllЇ і Австриї, також 

в Італїї·, lІаста;110 веЛltке tlарОДllе IlеВДО80.ленє. 

ERpone~cKi наРО1tи DОІОІОЧИ 3 Наполєоном спо
llї,вgли СЯ, ЩО по ynallKY єго наступлять КОН
С"Гltтуциittlї часи, побаЧJtЛИ 3 жалем, що іх ба
жаня не СПОВIН1Л~1 ся. КОIIСТИТУЦI1"ні ряди ма
ла пише Аllглія, ФраtIЦИЯ, де ХОТSІИ правили 

БурБОIl-II, але вже lie абсол IOTHO, в Іспанії' і 

ПортуrаЛ"I'Ї. В НЇ,..,еччиttЇ дві lІайбільші держа

ВИ. Австрия і Пруси були ПРОТИВІІі всяким ре

форма,\" а КОIIСТJ1ТУЦИЮ одержал:. ЛИlllе lІе

значtlі держаВl1 як Бавария, Вірте,\\бергія, Ба
деll і кілька дрібttїйших країв. 3 сеї "ричини 

повстав с~Iлыl~~ IІаРОЛНlІ1І рух, шо стре""IВ до 
здобутя свободи, ріоности і КОltСТІ1туuиrіllОЇ у

прави. Мегернїх Вl1ступав проти "СЯКИХ tlарод-. - , .. 
H~tX РУХІВ І УМІВ пеР~КО~tати вс: _дep~Bli про 

ш :<їдливість J1їбера JI~НИХ і народtlих рухів. Ав-
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стрия стала ГОЛОВІІОІО ПОКрОRитеЛЬКОIО абсо

ЛІОТИ3МУ і консерватизму. А коли D Італїї і 

Іспанії вибухли політичні. заворушеня, увіЙUIЛИ 

австриJ1скі війск~ .дО ІтаЛІЇ 1821. р. а фраttUУС
кі до Icnallїї 1823. згноБИЛI1 lІародни« дух і 

привеРНУJltI абсолtОТltі управи. Беї союзні дер

жави поступали 3'8всіГД11 зовсім згідно і illlJII1 
все за ПРОВОДОМ MeTeptlїXa, доперва ПО8стаІІЄ 

Греків впровадило РО3Д80ЄНЄ поміж державами. 

Повстане в Грециї
8

• На BiAellbCKiM І(ОНГ
ресї не управильнено справ Балканьского пів 

острова. Там вже 1816. р. вибухло проти 

Турків сербске повстаllЄ під проводом Мілоша 

Обреllовича і султаll А'УСЇВ признати Сербам 

широку автономіІО. .МаЙже ріВllочасно осво

БОдИJl8 СЯ 3 під 1181fоваtlЯ Туркіlі .РУМУtIІя 

і стаJlа лише nеllНИМ краєм Туреччини. 182~. 

р. вибухло нs Ба,nкані грецке lІовстаНЕ. Ме

тернїх був. ПРОТИВRИМ nOBc:ralIIO і разом з дру

гими державами ГОЛОВltо 3 АІІГЛЇЄJО не бажав 

ослаБJlеttя Туреччини, тому lІе попер ПО8с.таня. 
Турки побили Греків над Дуtlаєм, за те під

несли Греки ПО8стаttє tla Мореї, а 1822. р. 

оголосили СВОЮ неЗ8висимість. ХОТЯЙ ряди 

ПООДИtlОКИХ держав були не прихильні грецко

му повстаню, народні маси- станули ·по сто· 

роні хоробрих оБОРОltців своєї свободи. Зі 
всіх сторін зїздили доброволцї до' грецкої. 
армії,' ціла Европа посилала rpOHJi повстаlt-
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ЦЯМ. Коли-ж Турки .зачали Jl0пускати ся страш-
.ІІИХ жорстокости~, під напором публичноі' 
опінії, наступив зворот в европе~скі~ політиці. 
Англія, Росия і Франция не пішли за радою 

МетернїХа. вислали Грекам Ііа поміч свої ко
раблї і знищили турецку фльоту під HaBap~-' 

ном,. а ро'сииска армія nере~Ш-!1а Балкан і за

грозила Царгородови. tfастращени~ султан 

заключив з царем Миколаєм І. (1825.-. 1855.) 
; . . 

мир в АДРИЯlfОПОЛИ 1829. в якім УЗllав само-

стіПІІість Грециї. Грецию nРИЗllано независи

МОІО держаRОIО, а королем став баварскиА 
князь ОТОІі. 

§. 37. 

Липнева революция 1830. 
і єї н~слїдки В Европі. 

Липнева реВОJlЮЦИИ в Парижи 1830. 
р. По ПрОГllЗЮ Наполєона, засїв ІІа францус

кім пр'естолі Людвик XVlll. Він надав Фран
циї нову конституцию, на підставі якої міг нарід 

через СВОЇХ послів мати вплив на ухвалюванє 

і змінюванє заКОllів. Внутр Франциї вела ся 

дальше завзятз борба поміж численними пар

тиями, ре,публикаНЬСКОIО, сторонництвом Бур
боніf\ і сторонниками цісарства. Спори спр::-
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чинювали часті заколоти і ВИКЛJtкували загaJlb. ... 
не невдовоnенє. ЛІОД8ИК ХУІІІ. хотів. П'равити 
державою при помочи умірковаllИХ міІІїстрів" 
але ПОМИМО сего опозиция, піДПІІрана рухли

вим днеВlІикарством виступала стало проти 

ряду • 
. Кароль х. 1824.-1830. По смерти··Люд

вика 'засів Ііа престолі єго брат Кароль х. Він 
бажав скріпити власть короля. і імеllував мі
нїстрами людиn ІІе популярних, а вкінци ви
дав розпорядженє, яким зміllЯВ виборче право 

8 сим ІІапрямі, щоби забеспечити перевагу при 
виборах на~8исше оподаТКОВ3НИI\, верствам, 

а рівночасно запроваджував uензуру для ча

сописиn. в tlaCnїAOK с·его розпоряджеllЯ пов

стало у Парижи велике невдоволенє, Лlодність 

хопила за оружнє і стала будувати барикап.и. 

(1830. р. в .ЛИПНИ) Війск() по три ДHeBHi~ бор

бі УСТУПИЛО з Парижа, Кароль х. зложив ко
рону, а посольска палата жертвувала корону 

Орлєаньскому князеви ЛІОДВИ~ОВИ ФИnИПОВИ. 
синови КIfЯЗЯ Филипа Egalite. 

Повстане в БеJl~rlї. Утворене бепьrіll-' 
ского .королівства 1"830.-1831. ЛипнеВ'а ре
волюция викликала ряд_ повстаtlЬ в инших кра

ях. ·На віденьскім конгресі утворено з Бельгії 
і Голяндиі одно спільне королівство під. про

водом Вільгельма Opah.bCl<o-насавского Поnу
ченє обох країв в одну д.ержаву було зовсім 
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іНІХС і блуд·не, бо обидва народи ріЖИИJlИ ся 

зовсім від себе так МОВОІО ЯІ( віриІО, ЗВl1чаями 

і обltчаSIМIІ. ПравитеЛЬСТ(іО ВfЛ·lагеJlьма попи
рало Гол~ItI .. 1.ЦЇ8, через що викликало веЛlіке 

tlевдuволеllЄ в Бельгії. КОЛlt-ж до Бельгії п·рий
шла відомість про фраНIlУСКУ реВОЛЮUИIО, ви

бухло· в Бельгії повстанє, а e.nропеЙскі держа

ви узнали БеЛЬГію св~біДIIО.Ю держаnОIО лід 

yrlpaBOIO. короля Лєопольда І(ІІЯЗЯ саск()-ко

.бурского. 

Повстанє 8 ПОJlьші 1830.-1831. Утво

pctlOlle ІІа BiJtellbCKЇM КОtlrресї floJ1 tJCKC І\ОРОЛЇВ

СТВО,одер.жала РОСJ1Я. иар AJleKCallAep надав 
корол1"вствови осібllУ КОIiС;ТИТУUIiЮ, яку 1JlaIJY

вав 3 nО'lатку. але відтак старав ся ограtlИ

чити єї. ·І(оли-ж пп Алексаllдрі засїв "1825. р. 

цар Миколаи І. обстаВИltи 3 А\іВИJJJ1 СЯ для По· 
Jlяків tla гjрше. В ПО.Jlьщі вибухло 1830. р. 

ПQвстаflЄ, аJlе. POCI1~CKi 8iI~CKa розбили ·ПО8стан-

·ців. Польща уtраТlfла КОНСТИТУЦИІО, а uap -Ми
кола" завів 8 ·KpalO oH1CKOBO--ПОJlіЦ~~IIУ ·управу·, 

§. 38. 

Европейска революuия 1848. р. 

Аilстрия ·перед роком 1848. ФраНI1)'ска 
революция з· 18.30. р. lІе і18сягнула Аnс.,'риі, де 

панував· ЦЇІlковитиtl мир І СупокіП. По смеРТІ1 
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uїсаря Франца І. оступив на престіл єго син 

цїсар ФеРДИlfанд І. 1836.-1848. а КІІЯЗЬ Ме ... 
теРІІЇХ б}в на дальше головним MillїCTPOM і 

дораДltИКОМ uїсаря. Хотя~ Метернїх Гhобив 

ВСЯКИЙ лїберальниJ;1 рух, все-ж таки правитель

ство старало ся за помочию внутріШНИХ ре

форм удержати лад і спокі~ в державі, та 

піднести добробит і просьвіту в своїх краях. 

Повстають численні нові наукові заклади, 

а рільничі союзи і школи стремлять до під

несеня рільниuтва. Численні нові промислові 

школи спричин IОЮТЬ піднесенє промислу в краю, 

а для піДllессня торговлі побудовано нові 

дороги. В сих часах повстали перші желїзниці 

з початку кіtlві, (1830) а відтак парові, а для 

піднесеня морскої торговлї В Австриї повстало 

осібне товариство Lloyd. 
Революция у Франциї 1848. р. ЛЮДВИК 

Филип ПОКЛИI,ав на президеllта міністрів Гі. 
зота, чоловіка здібного і проворного, котри~ 

підкупствами та Ilадаванєм ріжних почестиJ1 

і ордерів. умів все одержати більшість в па

латі послів. ФраItЦУСКИ" нарід був невдоволе

ни~, 3 управи Гізота, а в Парижи і в цілім краю 
настала агітация, за розширенєм виБОРЧОI"О 

права і реформою парляменту. Остаточно агі
тация довела дО ЛІОТО80Ї реВОЛlоциі 1848. р. 

Филип ЛІОДВІІК утік ло Англїї, а ФраtlЦИЮ 

оголошено РСllубликою. 3аКОllодатну власть 
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повірено Законодатним Зборам, а виконуючу 
президентови републики, вибираного LЦO чо

тири роки загальним голосованєм. Президен

том репvблики вибрано веnичеЗНОIО більшо

с.тию Людвика Наполєона Бонапартого. сина 

БУВШ9ГО голяндского короля Лlодвика. 
РеВОJlюцийні рухи в Австриї і Німеч

чині. Франuуска революция з 1848. мала ве
лики~ вплив ма~же на цїлу Европу, але жадна 

держава ~e дізнала так сильних ПQ.трясень як 

Австрия. В Австриї правив до 1848. р. Метер
нїх, котрий. ДУСИ8 всякий ліберальни~ рух. До 
сего в Австриї були крім лїберальних змагаНh 

дуже сильно розвинені народні антаГt)НЇЗМи, 

які на"сильнї~ше ВИСТУПИЛИ в Угорщинї, Че
хах, а відтак в Хорвациї. (В Галичинї висту

пає в сїм часі МаРКИЯIі Шашкевич ї викликує 

ЖИ8і~ши~ рух поміж галицкими Русинам~). 

Перши" реВОЛIОЦИИНИЙ рух в Австриї 

вибух в західні~ ГаЛИЧИIІЇ, де мазури вирізали 

панів. Австриttскі війска ~гнобили KPOB~BO ПОВ
станє почім прилучили вільну републику Кра
ків до Австриї 1848. р. (Віденьски~, конгрес 

устанонив з Кракова і околицї осібtfУ независи

му републику під ОПЇІ(ОЮ Австриї Росиі і Прус). 

Революция в Лвстриї 1848. Перші ре

волюци~ні заворушеня в Австриї звернули ся 

проти управи князя Метернїха, в наслідок чого 

Метерніх уступив вже в марті 1848. 
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Але упадок Метернїха не дав CYnOKOIO 
австрийским краям, бо бажаня австриПских 

народів були занадто ріЖІІі, щоб могли скоро 

погодит~ ся. Німці бажали цеltтралізаци~ноі 
констит},циї, Угри хотІли одержати повну авто .. 
номію, а 3 Авсриєю хотіли лише перзоналы�оїї 

унії. Славяни бажали (головно Чехи) замінити 

Австр-ию у федераци~ну державу. В KpaK~Bi 
і у Львові Поляки хотіли приготовити відбу

ДOBaH.~ Польщі. Найскорше здаВИЛlt австриJlскі 

віНска народні рухи В Галичині і Чехах, а від

так князь Віндішrретu здусив. реВОЛIОЦИЮ у 

8ідни. Всюда привернеlfО cynoKiJ1, а у Відии 

зібрав ся парлямент, в котрім були заступnеllі 
всі австриЙ.скі краї з ВИНЯТКОМ. Угоршинм. 

Парлямент зара~ на перших засїданях ухвалив 

знесене ВСЯКИХ оплат :елян і паньщини. та 

заняв СЯ на.радами Itад КОНСТИТУЦИЕЮ. 

8іilна в Iталі1 1848.-1849. О много 
тя.ше при~шло ся Австриї ПQборювати рево

люцию в Італії і У·горщинї, де приllшло до 
формальної ві~ни. В Італії вже в марті 1648. 
р. вибухло повстанє в Медиолянї, & в кілька 

днів у Венециі. Ав~три"скі віАска мусіли YCJY
пати. У ITanil1uid повстало бажанє, подучити 

цілиН апеніньскиU півостров в одну італїАску 

державу. Всі jTanїnckї партиі хотіли злученя 
краю, але сперечали ся, якиR має бути буду

чиИ~ устріИ нової держави. Скра"Н8 парти. 



- 260-

ра!lикалы�а,' хотіла усунути всіх пануючих 
о Іrалії, та заложити італї~ску републику, мо

IlархіЧllа партия Х<Yrїла федерациі князїв; але 

обі партиібули згідні бажанєм усунути австриИ. 

ске панованє 3 північної Італії. Король Сар

АННїі, Кароль Альберт, хотїв використати на
РОДlіllЯ італї~ски~ рух для своїх династичних 

ціп иJ.l , надав своїм краям КОНСТИТУЦИІО, ІІаїхав 
з ві~~ками Льомбардию І Венеuию і прогнав 

австри~скі віиска. В Італії настало велике оду
UJе"ленє, а в пlвнічні~ части краІО ухвале.IІО 

ПЇдJlати ся під управу саРДИtlЬСКОГО короnя. 

Але австриJkкиИ вожд Радецки~ побив ітаnїИ

скі віНска під· КУСТОЦОІО 1848. р. і під Нара

polO 1849. р. В наслідок сих битв Кароль 

Альберт зложив корону в користь свого сина 

Віктора Емаttуіла, котрий за значне грошеве 

ВОЄllllе відшкодованє, одержав від Австриї М11р. 

А8стри~скі Bi~CKa заняли на ново 8ене

ЦltlО і Льомбардию, підчас коли фраНUУ'скі 

віЯска уві~шли до Риму, повалили новозасно

вану римску републику і привернули впасть 

пап~. В Італіі верttуло все до давного стану, 

лишило ся лише бажаllЄ Iтал·Ніuїв, усунути 

АВСТРИІО 3 Італії і сполучити Італію під скип

тром сардиньского короля. 

Повстанє в Угорщині 1848.-1849. По. 
чаВltllt віл ЛЄОПОЛhда І. стреміли Габсбурrи 
ДО цеllтрanїзаu .. ї Авrтриї і Угорщини, але~ по-
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чатком ХІХ. столїтя вибороли Угри для себе 
числе'l ні приВіJIЄЇ. В 1848. 'р. угорскиJI соіім 
ухвалив ІІОВУ цеllтраліСТИЧIІУ конституцию зі 
шкодою всіх инших не мадярских народів 

Угорщини, Цісар Фердинанд затвердив KOII

СТИТУЦИІО, але Ilе мадярскі народи УІ"ОРЩИІІІ~ 
не хотїли I1РИIІЯТИ КОНСТИТУЦJtї, а бан Хорва
циі, Єлячич, розпочав з угорским правитель· 

ством формальну BiJfHY. 
Цїсар Ферд"нанд знеохочениЯ всіма не

J10водженями зложив цїсарску корону в ко

ристь свого брата Фраtlца Кароля, а сеП зрік 

ся престола в користь свого сина Франца 
u u 

Иосифа І. Цїсар ФраllЦ Иосиф І. уродив СІ 

18. сеРПllЯ 1830. р, і яко 18 лїтни~ молодець 
засів на австри~скім пресТолі. 

Щоби положити конець забуреням в дер- . 
. u 

жаві, над.ав цїсар Франц Иосиф І. 4. марта 
1849. р. КОНСТИТУЦИЮ для цілої австриПскоі 

держави разом 3 Угорщиною. Ся конституция 
Ilе увіJtшла нїколи В житє. Угри відмовили 
зараз з початку принятя конституциі З 4. марта 
1849. Р., а КОЛИ австриJtскі віПска уві~ШJlИ д.о 

УГОРЩИНИ і заНАЛИ Буду, переніс ся угорскиП 
COnM, в котрім визначну РОЛІО гран мінїстер 
Людвик Кошут, до Дебречина. В короткім 
часі Ilерехилило ся ВОЄllllе щастє ІІа сторону 
Угрів, цісарскі Bi~CKa мусіли 3 Буди уступити, 
а СО"М ухвалив ІІа ВllесеllЄ Кошута, детрОIІЇ-
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зациlO Габсбурскоі династиї. Цісар Франц 

nосиф І. звеРІІУВ ся 3 просьбою о поміч до 
росмЯскогt;> царя Миколая І. РосиПскі віnска. 
під проводо.\\ Пашкевича, увіRшли в Угорщину. 
Угорскі ві"ска не могли оперти ся переважа
ючим силам і зложили оружиє l1ід Віляrоw. 

В наслідок побіди в Італії і 118 УГОРЩИІ}Ї зніс 
u ~ 

цісар Франц. Иосиф І. конституuию. а в ціnіА 

.. Авсrриі повеРIlУВ Ilаза11 аБСОЛЮТИRМ. 
Рівночасно ради·в у Франкфурті с'піnьниА 

IIУмецки~ парлямент, котри~ УЛОЖJtВ дeMOKpa~ 

тичну КОІІСТИТУЦИЮ і жертвував цїсарску коро

ну ІІРУСКОМУ королеви ФридеРI1КОВИ 8ільгеnь
МОВИ ІУ. Коли-ж прускиJf король відмовив 

ПРИІІЯТЯ КОРОtlи, відновлено D Німеччиltі со

юзну Раду ФраIIКФУРТСКУ, а провід віддано 
ЗІЮВ Австриі. Однак вплив Австриї в Німеч
чині меlfшає 3 8<ОЖДИМ Анем, бо проти Австриї 
виступаlОТЬ Пруси і стремлять отверто до у

суненя Авсгриї з НімеччиtlИ і ДО обнятя rere
МОllії в lІїмецкім СОІОЗЇ. 
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§. 39. 

Часи Наполєона ІІІ. 
1852.~ 1870. 

, Фр.анция цї·сарством. ЛЮДВИК Наполєон 
Б6наПSlрте. ЯК президент републики, старав ся 

скріпити цеllтральну власть і стремів до зне .. 
сеня републики. 3акон()датні Збори вибрані на 

новоскладали ся в біnьшіJl части з прихильників 

монархії. Наполєон хотів зміни КОІІСТИТУЦИЇ, 

бо після тогдїшноі устави, президентом ре

публики МUЖllа було бути лише раз. Коnи.ж 
на своє 8Hecellf не міг одержати 8/. голосів, 

розвязав. Законодатні Збори і звернув ся з за

питом до народа, а населенє Франциї пnє

бісцитом продовжило НаПОЛЄОIfОВИ конзуляр

ІIУ ~ласть на 1 О піт (leSI. р.) в рік пізнїПше 
1852. на підставі нового плєбjСU14ТУ приняв 

Наl10ЛЄОН титул цісаря як Наполєон ІІІ. 
1852.-1870. (умер 1873). 

Кримска вlJlна 1853.-1856. Цар Мико-
. паП І. хотів скористати з ОСJlабленя західно

европе~ских держав революuию і поnожити 

кінеиь TypeЦKi~ державі. Він зажадав иід сул

тана. ПРИ311аня цареви Росиі протекторату над 

всіма (lравослаВtlИМИ християнами в Туреччині. 

ПРНЗН8tlЄ прот~кторату рівнало би ся повні&:t 
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зависимости Туреччини від Росиі, тому Typeu
киИ cYJ1Tatt за ШlМОВОIО Аllгпії і tіаПОЛЄОllа ІІІ. 
відмовив жаданю царя. Миколаl1 І. вислав свої 
BH~CKa до Туреччини, а ріВlfочасно, роси~ска 

фльота 3НИlцила турецку під СИНОПОIО. 

В обороні Туреччини виступила Аllглія, 

Сардин-їя (ПіємоIJ.Т) і Наполєон ІІІ. і вислали 

свої Bi~CKa ІІа Крим, де приступили до облоги 
кріпости Севастополя, а рівночасtlО Австрия 

заняла опущені роси"скими війсками Волощи

ну і МолдавіlО. Підчас облоги Севастополя 

умер цар Мl1кола~ І. Єго наслідник Алексан

дер 11. 1855.-1881. по упадку Севастополя, 

заключив мир. На конгресі в Парижи. запо
ручеtlО цілість Туреччини, ухвалено невтрcrль

ність ЧОрltОГО моря. а Волощину і Молдавію 

наділено 1І0вltОЮ aBTOIiOMifIO. .Б 1866. pouї 

князь Кароль Гогенцолєрн став князєм Румунії. 
(полученої Валощини і Молл.авіі). 

Iталїl1ска вlilн, 1859. В КримскіП Bi~HЇ 

взяв участь СардиньскиП (Піємонтс'КИ~) король 

Віктор Емануіл,:іа радою свого міністра rp. 
Камі ля І(авура і тим позискав для себе На

полеона ІІІ. Коли-ж 1859. р. при~шло до віПни 
помежи Піємонтом а Австриею і копи австриn

скі віПска уві~шли д.о Піємонту, вирушив проти 

них Наполєон ІІІ. на чолІ францускоі армії. 

Битви під Маджентою і Сольферіном випали 

на некористь Австриі, але Наполеон ІІІ. поніс 
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там великі страти, що сам запропонував Австри,О 
А\ІІР, тимбіJ1ьше, що бояв ся іllтервеllЦИЇ Нї

меЧЧИIІИ і Прус. В мирі в Uуриху відсгупила 

Австрия ПіємоtlТОВИ ЛьомбаРДИIО. Наполєон 

одержав за се від 'Піємонту nровінциї Сабав

ДI1Ю і Нїцу. 

Утворене ітclJlїЙСКОГО королівства. Вій
на 3 Австриєю 1859. приtlесла ПіЄМОIiТОВИ ве
ликі користи. Піємонтскі Bi~CKa прогнали Бур

боньских і Fабсбурских князїв 3 Моденя, Тос

каніі, Парм~, увійшли до папскої держави 

і заняли єї з винятком Риму і округа. Рівно.

часtfО вожд італїtiскоі армії Гарібальді прогнав 

бурбоньского короля Франца 11. 3 Неаполю 

і з Сицилїї. На підставі загального голосоваttя 

злучив Віктор Емануіл в своїх руках цїлу (та

ЛЇІО з винятком Венеuиї, Риму і републики 

Сан Маріно. В 1861. р. зібрав ся в ТУРИІІЇ 

перший парлямеllТ цілої Італії і ухвалив для 

Віктора Емануіла титул італї~ского короля. 

ВнутріwниА розвиток Австриіо В році 
u 

1MSI. завісив цїсар Франц Иосиф І. австриtiску 
конституцию, а власть спочивала ЗІІОВ в ру

ках монарха. В нові,-\ мінїстерсві на"більше 
зtlачіllЄ мав міністер внутрішних справ Алексан'

дер Бах, тому і цїлу управу назваttо часами 

управи Баха. 1851.-1859. Бах прямував до 

ціJІКОВИТОЇ цеflтралїзациї монархії і впровадив 

нїмецку мову у всіх урядах і школах. 
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Нещаслива італїJ:lска віі1на потягнула· за 

собою упадок Баха і єго системи. На чолі 

нового міністерства станув гр. Агенор Голу
ховскиh, котри~ уложив нову консти'fУЦИЮ. 

яку надав цїсар під назвою, ж о в тне в о г·о 

пат е нту. 1860. Конститу.uия Голуховского 
опирала ся на підставі. автономії KpaiB~ Краєві 

соJ1ми мали дуже 'широкиИ круг ділан.я.. они 

висипали депутованих з поміж себе дп пар

Jlяменту. 

. Н·імцї були невдоволені з КОltституциі 
Голуховского, тому l1їсар покли'кав ДО управи 
міllістерства АнтонаШмерлїнга, котриі1 уло

жив tf08Y конституцию. З єго інїциативи виn
шов так звани~ ЛЮТ О виП па т е н тZб. 

Л 10 Т О го 1861·. Він установляв .дві палати 

(палату панів і послів) а парлямент одержав 

широкиJ:l круг дїnаtlЯ. Краєві со"мизійшли на 
друге місце. Взагалі ціла Шмерлїнrівска КОН

ституция була цеliтралїзаци~ною. 

Угри не хотїл~t брати участи в спільнім 

парляментї, тому розпочато з ними переговори, 

але заки ови діtlшли до кін,ця, при~шло до 

віПни Австриї З Прусами 1 IтаЛЇЄIО. 
ДаНЬСКО-IIЇм\:цка віЯна 1864. р. 6же від 

Віденьского конгресу стреміли Пруси до .ціл

ковитого усуненя Австриї" з Німеччини і до 

обнятя протекторату над Нїмеччиною. Спір. 

о провід в Німеччині збільшав ся з кожакм 
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днем, а Пруси позискувал,И чимраз більші 

симпатиї для себе. 

u 
По BinHi з Італією, задумав цісар Франц 

Иосиф І. заняти ся справами Німеччини і від-

бу-& з. нїмецкими володарями зїзд у Франк

фурті. На сеП зїзд прускиJ1 король не прибув, 

через що збільшив єще роздвоєне поміж 

обидвома державами. 

Хвилево настала поміж обидвома дер

жавами згода - а навіть обидві держави висту

пили спільно проти Данїї. Князівства Гольштиtl 

і lllлєзвик БУJlИ получеllі з Д~нїєю перзональ
ІІОЮ УІІією. Король Данії Фридерик VII не 
мав мужеских потомків. На підставі даньско

го права насnїДСТВ8 могли дідичити і жеtlьскі 

Ilаслїдник~, а в князівствах Шлєзвик.і ГОЛЬШТИІІ 
Jlише мужескl. В ДаНІЇ мав панувати ХрисТияtl 

Глїксб\ рски~, В Шлєзвику і Гольштинї Фриди

рик АВГУСТЄltбурскиJ1. Коли-ж 1863. р. обняв 

KUPQHY Данії ХРИсТияtt ІХ. князівства Шлєзвик 
і Гоnьштин lІе хотіли узнати t:гo князем. Кан
цлер прускої держави, Отто Бісмарк, намо

вив Австрию до спіЛLllОЇ ві~ни проти Даtlії. 

Даньскі B.inCK8 зістали побиті, а 8 мирі У Від

ІІИ зрікла ся Данія Шлєзвику і Го:nЬШТиtIУ. 

ВІЯна Австриі 3 "русами і Італією 
1866. р. ПобіДНIІКИ подїлltЛИ ся Jtобичеtо R ce~ 

спосіб, що Австрия ОДt:ржала заряд ГОЛЬUІТИ

НУ, а Пруси ШnЄЗВИI<У. Спір о провід 8 Німеч-
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ЧИllі, що хвилево затих ВЇJtllОRИВ ся 118 11080, 

а С(lрава Шлєзвику і ГОЛ~UJl НІІ}', котрі хотіли 

Пруси прИЛУtlllТИ до своєї держави, довела 0-
сгаточно до війни. Бісмарк заКJlІОЧJ1В 3 Італією 
зачіПIІО віДПО;JНИ~ СОЮ:і, запеВIІИВ сuбі нев

тральвість І-Іаnолєона і виповів A8CTP~Ii Bin
ну. 1866. р. мусїла Австрия вести рівночасно 

війну і з Прусами і з Італї€IО. На чолі австриif

СКОІ о Bi~CKa в Італїі CTallY8 аРХJtКIІЯЗЬ Аль

брехт і відніс рішаючу побіду lІід КУСТОЦОІО, 

а рівночасно адмірал Тегетгоф розбив о МІІОГО 

силнї~шу італі~ску фльот)' коло острова Ліси. 
3а се Ilе І.овела ся авс гриЙски.\\ 8i~CKaM проти 

Прус. ВіПска ПРУСКІ lІід ПРО80ДОМ генерала 
Мольткого віДllесли побіду Ilа,Д австриnски~и 

під Садовою. заняли Прагу і вступили ДО 

Моравії. В наслідок пруских побід закnючив 
u 

цісар ФраllЦ Иосиф І. мир в Празї. Австрия 

виступила з нїмецкого СОlоза. а Пруси занили 

Шлєзвик, Гольштин, Гановер, Гесию. Насав 

і вільне місто Франкфурт. Італія одержала про

вінuию Веtlецию. Зараз по Bi~HЇ угворили ПРУ
си новнА СОЮ3 піВllічно нїмецких князів зі 

спіЛЬНОIО армією, спіЛb-llИМ парnяментом і 

спіЛЬНОIО заграничною політикою. 

Угода австро-угорска. 1867. р. 8і"IІа 
Аастриї з Прусами ПРИСllїшила уконстатуованє 

ся aBCTPO-УI"ОРСКОЇ MOllapxiї. Переговори з у
грами довели остаточно до австро-угорского 
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дуалїзму. 17. ЛІОТОГО 1867, р. оголосив цїсар 

угоду поміж АВ';ТРИЄ'Q а Угорщиною. Після 

сеі уго1l.И монархія РО311адає ся на дві CёtMO

стіИ.tі держави, австриИске цісарства, або rle
редлитавію і угорске королївсrво або 3а

JИtтавію. Обидві держаВ~1 є злучеllі пеРЗОllаль

ною унією, MalOTb спільне віиско, спіЛЬtlиіі 

скарб і спільну заграНИЧtlУ полїтику. Справи 

спілыli попагоджують Делєгациї, до котрих 

оби .. 1ві сторони висилають що ріЧIІО по БО 

делєгатів. 1848 р. 14. падолиста tlздао цїсар 

MOllarxii титул: "Монархія австро-угорска". 
8нутріwниИ розвіli австрийскої дер

жави по 1867. р. Того самого року 21. грул
ня (1867.) оголошено в Астриї головні l1ідста

пи австриИскої КОНСТI1ТУUИЇ. На пі.п.ставі KOII

ституциі всї ,·nрожаIIИ Є рівні перед право'\1, 

М810ТЬ особи(. ту свободу. Всїм горожаttам є 

запоручеltа tfенарушимість Ma~lfa, тайна ли

стів, вільність учити як і научати, повна релї

ri~lla свобода. Всі горожани l\,ають право 

аКТИВIlОГО вибору по укіtlчеНIО 24-ГО року 

і паСІІВНОГО по укіtfченім зо-тім рацї жиrя. 

До обовязків горожан ІІалежить платити по

датки, відбувати віИСI(ОВУ службу і ПОВJltlува

ти ся державним закона,.". 

Дальши~ розві~ аRСТРИ~СКОЇ держаВІ1 пі

шов лєгаnы�оIоo парляментаРllОIО ДОРОГОIО. Че

хи не узнали конституциї 3 1867 р. а ческиJl 
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CO~M не хотів вислати послів до парляменту, 
тому 1873. р. запроваджено безпосереДІІі ви

бори до парлямеtlТУ і утворено 4 куриї.: 1. 
великої посілости. 2. торговельних палат, 3. 
міст, 4 сіл. 

В р. 1896. заведено пяту загальну курию, 
а 1907. р. знесено зовсім КУРИЯJlьні вибори 

і заведено загалы�е.. рівне. таине і безпосе

дке голосованє до парляменту. Число послів 

піднесено до числа 516. з сего 3 Га·личини 

108. В ПООДИflОКИХ краях держави ідуть спо-
·ри поміж пООД~НIОКИМИ народами і так маємо 

спір ческо-німеuкии, руско польскиJ;f, німецко

словіньск~tйі словіньско - італіПскиl1. Рівноча

сно Угри починають чим раз· більше стреміти 
до ціЛКОRИТОГО зірваня з Аветриєю і до за

держаня лише перзональноі унії. 

Північна Америка за часІв НаПОJlЄОНІ 
ІІІ. Підчас НаПОЛЄОIlЬСКИХ віПн відпали 8ЇА 
Іспанії майже всі амеРИК811ьскі кольонії 1" пе~: 

ремінили ся в ряд независимих републик. Всї

нові репубnики перебували часті забуреНІ 

і революциї, але найбільше заворушень пе

рейшла мексиканьска република. У віЯuі ЗІ 

С·получени.ми Станами північноі Америки стра

тив Мексик Тексас. НОВИ~ Мексик і t:tOBY Ка
ліфОРНЇfО. Президент ребублики Юаре~, хотї., 
всіх европе~цїв. що перебували· в Мексику,

змусити до ві"скової служби. Проти такого 
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поступованя виступltЛІ1 Англїя і ФраllціЯ. На

ПОЛЄОtf ІІІ. вислав свої віЙСI(а до Мексику, 

здобув СТОЛИЦІО і наКltllУВ MeKCItI<OB~I заведе

нє цїсарства. Цїcape~\ став брат цїсаря Фраl'-
u 

ца Иосифа аРХИКtlЯЗЬ ФеРД~lІlанд Маl<симіЛЇЯl1 

1864. Републикан~ска партия не 3JlОJКила ору
жия і вела завзяту борбу з НОВИМ цїсарем. 

Коли-ж 1865. POI(y ІІа жал.анє Союзних дер
жав північної Америки НаПОЛЄJl1 ІІІ. М}СЇВ 

вицофати свої війска 3 Мексику, uїсар Макси
мілїян не міг сам удержати СЯ проти перева

жаlОЧИХ сил, зістав побитим і дістав ся до 

неволї, а ВОЄНflИИ суд мексикаffЬСКОЇ републи

ки засудив єго на смерть і казав'розстріля

ти 1867. \ 
Союзні Держави північної Америки роз

вивали ся по Bif1HЇ 3 АllглїєtО дуже скоро. 

В наслідок купна ЛюізіЯllИ від Франциї, АЛЯІU-
ч 

ки від Росиі, одержаня на підставі умови з Іспа-

ІІЇЄІО Фльориди, через здобутє Каліфорніі і 
Мексика, розпростерли ся від Атлянтицкого 

по ТихиJf океан, а лtОДltість краІО дійшла 
1866. р. до З 1,000.000. Але. помежи північними 
і полудневими станами не було згоди. Пів

нічні стани хотїли завести W10 від чужих то

варів, полудневі були З8 свобідною торговлею. 

В ПОЛУДltевих станах Ц8ила управа цукру, ри
жу, бавовни. До робіт уживали ry єще му
РИ.НЬСКИХ невільників, а піВllічні стани були 
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ПРОТИВtlі муриньскі~ неволи. Спори поміж 
станами допели ДО сего, що ПОЛУДtl.еві стани 

(;иступltЛИ 3 СОlоза і утворили осібну державу. 

у піі1llі, яка вибухла 3 сеі ПрИЧИIІИ, побідили 

піВllіЧllі стани, в наслїдок чого 3t1есено tlе

вілы�иl1твоo муринів і надано іJЛ всі політичні 

права. 

ВіЯна француско-німецка 1810.-187 І. 
ПjДЧ(іС ві~ни Австриї 3 Пру-сами і Італією, На

nOJlfOl1 ІІІ.. задержав невтральttість і думав, 

ІЦО через ослабnенє воююч-их 3 c06010 держав, 

буде міг піЛllести своє значінє, але завів ся 

дуже в своіх обчисленях. Пруси ве то що .іе 
вийшли з DН~НИ знесиленими, але ПРОТИВІІО 

МОІ"УЧИМИ -і 3 ІІОВИМИ здобутками. Наполєон 
ІІІ. хотів lІе допустити до тіснї~шого союза 

півніЧllОI І полудневоі Німеччини - тому 

ПРИГОТО8ЛЯВ ся )1.0 Bi~HI4 і 110становио ско

ристати з кождої нагоди. щоби розпочати 

борбу 3 Прусами. Нагоду дали обстаВИIІИ 

о Iспаllїї. 

В 1868. р. прогнали Icnallui королеву 

l:іабеЛIО, а 1870. р. жертвували іспаtlЬСКУ ко

POIIY ЛЄОПОЛЬДО8~t Гогенцолєр"ови. ХотяИ 
КtlЯ3Ь ЛЄОПОЛЬД остаточно не ПРИІІЯВ іспань

скої КОРОНИ,зажадав Наполєон ІІІ. від пруского 

коrоля ВіЛI,ГСJ1I,ма приречеllЯ, що в будуччині 

жадеll 1\IИI=~u ~I Гогенцолєрtіів не при~ме iCllatlb
скої КОРОІІИ. Вільгельм відмовив Напоnєонови 
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і прире'lеllЯ не дав в наслідок чого НаПОЛЄОIІ 

ІІІ. виповів Прусам Bi~IIY. Обидві СТОрОIІИ так 

НЇмцї як Французи ПРИІІЯЛИ виповіджеllЄ Bi~H~ 
з раJtОСТИIО, але НаПОЛ(ОII скоро побачив, що 

перерахував ся. НаПОЛЄОIІ ІІІ. думав, що по

тягне за соБОIО ПОЛУДІІеву Німеччину, а ТИМ

часо,\\ -війска Бавариї, Віртеr.\бергії, Бадену 

получили ся з Прусами зарuз 3· початком 

ві~tIИ. 

ВИ1tlа була рядом великих побід Нїмеч

ЧИІІИ, а YnOKopellb Фра11l111Ї. Пруска армія 110-

казала ся хороБР'ОIО, KapHOIO і оставала під 

I1РОВОДОМ з,вамеtlИТИХ геflералів, підчас коли 

ФраНUИSI була ДО ві~ни .llеПР~1готоваIIОIО, НЕ; 

мала ІІІ добрих вождів, ІІі впраВІIИХ жовtiїрів, 

анї добре обдуманого ВОЄНІІОГО ПЛЯtlу. Напо

лєон ВІ1слав проти lІїмецких віl1ск дві армії, 

але нїмецкі oi~CKa побили ОДIlУ армію і зам

кнули єї в місті Мец. На поміч першіИ . армії 
· спішила друга фравuуска армія в які~ знахо
див ся сам Наполєон ІІІ. але і сю "apMilO 0-

Кр.ужилИ нїмецкі BincKa під СедаllОМ і змусили 
ДО здачі. 83.000 Bi~CKa зложило оружиє. На

JІОЛЄОІІ ІІІ. дістав ся до tl~ВОЛЇ, а lІїмеикі вііі

ска, не спиtlеtlі ItїКИ.". підступили пl .. 1. Париж і 
оБЛЯГЛ~t СТОЛИЦІО ФраIIЦИЇ. 

На BiДOMiCT~ про поражеllЯ фраllllУСК~tХ 
8i~CK, вибухла у ПаРИ)І(11 реВ()ЛIОЦJtя і поваJlила 

фраlluуске пїсарство. ФраНЦl1Я стала знов· ре. 

18ИІ 
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пуБJIt1К()Ю. На чолі управи станув адвокат Гам-
бета, котри~ видістав ся бальонем з Парижа 

і 3 великою рішучост.ию opratlїaYBaB по про.
вінциї нові армії для оборони Парижа, але·всl 
вислані на поміч армії, розбили Нїмцї, а тим-. 

часом капіТУЛlовала франuуска армія в Шrраз
бурзї і 150.000 армія в Мецу. ОстаТОЧIІО 8 січии 

1871. р. по білы�lеe як тримісячнiJ1 обnо.зі під

дав ся Париж. 

Народні Збори скликані до Борд.о від

дали управу держави міtlїСТРОВИ Т'~РСОВИ. 

Т'єрс заключив з Прусами мир у Франкфурті. 

Франция відступила Німеччині АльзаЦИIО зj 

Штразбургом і ПОJІОВИНУ JlьотаРИt1rll 3 крі
постяю Мец, крім сего зобовязала . ся запла
тити величезне воєнне Відшкодованє в сумі 

пять мілїярдів франків. 

Німецке цісарство 1871 р. Наполєон 

ІІІ. ПО Bi~HЇ удав ся до Англії, де і помер. 

Єго син, Наполєон Iv. зг_инув В борбі .с\нгліИ
цїв з Кафрами в· полудневі~ Африці. 

Єще підчас ві~ни у Верзалю, на внесе

не баварского КОРОЛЯ, проголошено торже

ственно короля ВіJlьгt.льма І. німецким ціса

рем 18. січня 187 І. р. Від сего часу кожди~ 

пруски~ король tlОСИТЬ рівночасно титул ні
мецкого цісаря. Всї полуднево німецкі краі 

як Бавария, Віртенбергія, Баден, Гесия при

ступили рівночаСtlО до нїмецкого союза. З се-
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го часу Німеччина стає ОДНОЮ 3 наПмогучіА
ших міJlїтарних сил в Европі. 

Република у ФраНl1ИЇ. По уступлеНIО 
німецких BinCK вибухло в Пар)tЖЯ кріваве по-

8станє так ЗВ. Комуна. Поuстанє, ,підтримува

не гол_овно ~оuиялїстами, відмовило послуху 

НаРОДІIИМ Збйрам, а президент републики Т'єрс. 
казав не1lисленним BinCKaM уступити з Пар~,
жа. Доперва по повороті француских Bi~CK 

3 німецкої неволі, здушено кроваво повстанє 
і покарано, провідників повстаня. З сего часу 
удержала С1Г република дО ІІИНЇ. В 1875. р. у

хвалили збори нові закони і зорганізували тре

ту ;1 РЯДУ француску републику. Законодатну 
власть мають у Франциі дві палати; Палата 

сенату і Палата деrJутованих. ВИКОНУІОЧУ власть 

має президент републики, вибирани~ на 7. піт 
спільно обидвома палатами. 

flаCJJ!ідки Німецко-Францускоі вIІН8. 
Німецко француска віilна мала Ilаслїдки ПОЗ8 
НІмеччиною і ФраНЦКЄIО. Передовсім Роси,. 

КQристаючи ~ занятя держав віl1ною, заявила, 

~ що не узнає невтральности Чорного моря, а 
італіUске правительство по уступлеНIО фран

цуских війск З Риму, заняло столицю nallCKoi 
держави· і перенесло сюди столицю зєдине· 

ної Італії. 
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§. 40. 

Війна росийско-турецка 
1877.-1878. Берлїньский 

KOHrpec 1878. 

ВІйна Росні 3 Туреччиною 1877.-' -1878. 
По кримскій Bii~Hi цар Александер 11. почав 

переводити численні реформи з поміж котрих. 

наИваЖlJїJ1шою було знесенє піддаllьства і 

панщизнянних рабіт. Александер розпростер 

свої реформи також на Польщу, помимо сего 

Поляки були невдоволені реформами і підняли 

повстанє 1863. ПовстаНЕ упало, а Польщу при
лучено впрост до росtt~ских країв. 3 сего ча
су росиtlскиJ1 ряд ~тремить до ЦЇЛКОВИТОГО 3НИ" 

щеня не роси"ских народів. На~тязше Jlала 
ся в знаки роси"ска політика Руси-Україtlї де 
1876. р. заказано наВІТЬ писати і видавати 

книжки в YKpaїHbCKi~ мові. 

о По упадку Наполєона ІІІ. настав в Евро •. 
пі довги~ мир, серед якого розвиває ся про

МКСЛ, торговля, наука, штука і добробит кра

ів. Лише на балканьскім півострові заєдно під
ІІОСЯТЬ ся часті заворушеня і війни. 1875. р. 

вибухло 8 Боснії .Ї Герцоrовинї повстанє про
ти Турциї, за чим пішла сербско турецка BiJ1-
на, в які~ Турки побили Сербів Велика різня 
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Болгарів викликала війну Росиї 3 Туреччиною 

1877.-1878. В оБОРОIІЇ словяньских народів 

виступила Росия і виповіла Туреччині ві"ну. 
Роси~скі BiltcKa перейшли Балкаll, здобули 
Адрианопіл,ь і загрозили Царгородови. Настра

шеllИИ турецкий султан, Абдуль Гамід, JаклЮ

чив з РОСИЄЮ мир в Сан Стефано 1878. р. 

Бердїньски'Й коиrрес 1878. Европеl4скі 
держави не згодили ся на услівя І\\ира в· Сан \ 
Стефано, тому зїхали ся 118 конгрес в Берлїні, 

де по~агоджеllО справи Балканьского півост
рова. Росия одеР>l(ала в Ааиї Батум і Карс, 

а в Европі доступ· до горла Дунаю і воєнне 

відшкодоваllЄ 4~0. міліонів рублів. Румунія і 

Сербія одержали п~вtlУ независимість, Сербія, 

Чорногора а відтак Греция одержали розши

ренє границь коштом ТуреЧЧИНlf. На північ 

від БалкаflУ утворено окреме Болгарске кня-
3Ї8СТВО, зависиме від ТуреЧЧИtlи. КраїІІа Схід

на Румелїя (на полудни .від Болгариї) одер

жала повну автономію. (В кілька літ пізнїП

ше вибухла у .CxiДHi~ Румелії повстаtfЄ, .яке 

довело до. злуки сеї країни з БолгаРИЄIО.) Для 

задержаня· політичної рівноваги, віддав., KO~

грес заряд Боснії і Герцоговини АВстриї. Ав
стрия вислала до обидвох І(раїв 18.000 армію 
під проводqм Филиповича. По довгих борбах 

здобули австри~скі Bi~CKa Сараєво іпобороли 

повстанє магометаньских народів., Під австри14-
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СКОІО Уtlравою обидва краї приJ1шли до доб

робиrу, а місто давної ненависти поміж ма

гометаtlЬСКИМИ і християньскими народами на

ступил~ згідна _праця над піднесенєм добро

биту в краю. 

§. 41. 

Важнійші події по 6ерлїнь
скім KOHrpeCЇ. 

Повстанє тридержавного союза. Серед 

загального мира наступило нове угрупованє 

европе~ских держав. Росия чула ся ПОКрИВ

джеНОIО ухвалами берлїнского конгресу і від

чужила ся від Німеччини, тому Бісмарк за

КЛІОЧИВ 1879. р. зачіпно відпорни~ союз з дВ

стриєю, до котрого -втягtiУВ 1883. р. IтаЛЇIО 

(затрівожену занятєм Тунісу Франuиєю.) З се

го часу потрійни~ союз Австриї, НїмеЧЧИIІИ і 

Італії є заПРРУКОIО европе~ского мира. Супро
ти потрі~ного союза наступило зближенє Ро

сиі до ФраltUИЇ, до котрих в "аспідних літах 
приступила Аtlглія. ВсеЯ С[lосіб проти тридер

жаВllОГО союза, стоїть потрі~lІе порозумінє,. 

Прочі европе~скі держави мают-ь Jlише друго 

або треторядве 31tачінє і на сьвітову політику 

ttпливають дуже мало. 
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Спірні .справи держав п~лаГОДЖУIОТЬ ся 

по більшіn части при помоуи міжнародного 

мирового комітету в Гаадзї. В 1899. р. хотіла 

конференция в Гаадзї довести бода" до ча

стиtfНОГО розБDОЄНЯ Европи, але наради над 

сею справою не довели до ціли, ПРОТИВНО 

ВСЇ европеnскі держави довершили цІлковитої 

реорганїзациі і побіЛЬUJеня Bi~CKa, та на взір 

Прус завели всюда загальну BH~CKOBY служ

бу. Мілітарні сили европейских держав пожи

palOTb великі грошеві суми, але ріRночасно є ОНІІ 

заПОРУКОIО мира в Европі, бо держави боять 

СЯ великих воєнних коштіd і старають ся ОА'И .. 

нати ВСЯКИХ конфліктів. За ее еВІІопе~скі 
держари CTapalOTb ся здобути для себе про .. 
сторі кольонії ПОЗ8 граtlИUЯМИ Европи, що 

AOBOAltTb по частих lІозае8ропе~ских ві"lі. 

Справи баJlканьского півострова. В Ев
ропі лише на баnканьскім півострові нема 

СУПt!КОЮ. Лиха господ.арка Турків, часті різні 

ХРИСТИЯІ', як і повстанє на острові Коеті ВИ
кликали 1897. р. турецко-грецку Bi~y. Грецкі 

BilfcKa потерпіли пораженє, але rреция завдя
ки іtlтервенциї великих европеnских держав 
ne понесла жадних теРИТОРЯ)1ЬНИХ страт. Евро
nencKi держави вислали своі кораблі і Bi~CKa 

. на "Крету. надали островови ~аморяд. а ІІа чолі 
остропа поставили сина rpeUKoгo короля 

ЮР"Я. З сего часу справа Крети lІе ~хt)l\ИТЬ 
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з днеВІ.ОГО порядку і приносить богато кло

поту европе"ским державам. 
. U 

В 1904. р. зїхав ся цїсар Фраtfu Иосиф І. 
з царем МиколаєМ 11. в С,.ириї~ де порозуміЛlf 

ся що до cniJLbttoro дїланя проти Туреччини. 
Розходило ся передовсім о справу турецкої 

пр/овіJlЦИЇ МакеДОIIЇЇ. де будьто ТУРКІ1, будьто 

повставиї допускають ся вічltИХ мордів. Дер

жави старали ся ВПЛИНУТІ1 ІІа ТуреЧЧИIІУ і зму
сити перевести рефор·ми в МакедоНІї. XoТSt~ 
ТуреЧЧИlfа перевела дї""СІIО _ денеякі реформи, 
все-ж таки не удало ся єї завести ладу в Ма

кедонії. 3 кождою ·весною зриваlОТЬ с·ч Маке
AOliUЇ до борби 3 ТуреЧЧ·ИНОIО, а в послїДІІИХ 
часах підносят клич caMocTit1ttOЇ Mal<eAOIIЇЇ. 

Внутрі 'ГуреЧЧИlfИ за·~шла велика зміlfа. 

3aBeAellO К()tіСТ~IТ)'ЦИЙН}l управу. Під впливом 

паТРllотичtfОГО поступового СТОРОlfllицтва Мо

ЛОJ10турків. туреllКИЙ султан Абдуль Гамід 11. 
ІІадав ТуреЧЧИIІЇ КОІІСТИТУЦИІО 1908. р. Султаll 
заприсяг КОНСТИТУЦИІО, але пота~КII стреміп 

до приверненя абсолютизму'- BinCKO, що по
зіСТёtЛО віРllе Молодотуркам пішло на . Царго
род, І\І\ОЛОДОТУРКИ здеТРОIІЇдували Абдуnь 
Гаміда 11. і посадили tlа султаньскім престолі 

Магомета У. 

Майже ріВlt9Ч'асно ~ проголошенєм КОtl

ституциї, Болгария оголосила ся ~tезаВИСИМОJ(;> 

держаВОIО 3 титулом I(ОРОЛЇВСТВ8, а Австриq 
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ПРИЛУіИJlа БОСІІЇІО і Герuоговину в жовтни 1908. 
до австрииско-угорскої монархії. Туреччиtlа, 

о.з.ержала грошеве відш~од.ованє і узнаJlа 

ПРltлученє обидвох країв до Австриї. Лише 

Сербія противила СЯ приnучеlllО Босtlїі і Герцо
гави"и і ПРИГОТОВЛЯJlа ся- ДО війни з Авсриє~о, 

але коли Ilобачила, що Росия lІе попре єі 

ОРУЖІІОІО силою, згодила ся Ііа аl.еКСИIО. 

В рік пізні~ше приняв· кtlЯЗЬ Чорно

тори ДаtlИЛО титул короля. 

Анrлїя І єї кольонії·. За паllооаlfЯ Юрия 

IV. 1820.-1830. зміllеtfО о дечі.1\\ внутРіUIІIИ~ 

YCTpiJ;l Кр8ІО. Від часів Стюяртів не вільно бу

Л0 каТО!lикам старати ся о жадtfі державні 

уряди 8.AtlfJlїї. В РОЦЇ 1828. під Ilапором ка
ТОЛИЦК&tХ IРJlЯНДЦЇВ, зміllено уставу і знесеllО 

заБОРОIІУ, що зБОРОНІавала католикам доступу 

до урядів. За Вільгельма ІУ. 1830.-1837. змі
неtlО і розширено виборче IІраво вАllглїі. rlo 
Вільгельмі вступила на престіл королева Вікто

рия 1837. - 1901. За часів паtlоваl~Я Вікториї 

ді~шла аtlглї~ска держава- до веЛ~1КОГО роз

вою.· ВItУТР держаВIt l1epeBeArllO цїJlИ~ ряд 

реформ, Англія стала JtїЙСНО де~,\ОI(ратичtiОIО 

держаВОIО. 

На зверхє АIІГJlїя першою МО·РСКОІО мо

ГУЧОJО і всесьвітною держаВОIО. Своїми ко

льонїями перевисшає Itавіть IІростір Росиї 

з С~lбіром і TypalIOM. H.anuїltJIЇ~WOIO КОЛЬО-
• 
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нією Англії є I"Диї. ПередгаllrеСО8і Індиі здо
була для Англії східно індиnска компанія 

у ХVІІІ. віці, а 8 ХІХ. 8. розширила панованє 

Англії на цілі Індиі передгангеСО8і, часть IнДи~ 

3агангеСО8ИХ і на Афганістан. В середині ХІХ. 

віка 1857. р. вибухло проти Аtfглїі велике 
• 

повстанє в Індиях, яке англї~скі Bi~CKa ледви 

здаВИJlИ. По уrlадку повстаl1Я знесло англіnске 

правительство схіДIІО іlfДИ~СКУ компанію і 1858. 
р. прилучеllО l'fДl1Ї впрост до англїJfскої }(2-
рони, а 1876. приняла Віктория титул цісаре-

4 -вої 1'lдиJ;1. ІІ.ДНЯМИ завідує аIfГЛЇnСК~~ намісник 

з ТИТУЛОМ віuекnроля. Індиі є вповні зависимі 

від Англії, котра управляє так просторим 

краєм заледви при помочи 200.UOО армії. , 
Поза АЗИЄІО посїдає Англія просторі про

вінциї в И"ШИХ '~астях сьвіта. В піВItїЧlfій Аме

риці полишила ся Аllглії простора Канада. Ка

нада посідає від 1840. р. повну самоуправу 

j творить федерациif11У державу зависиму від 

Англіі. Аllглї~СКI1Й король імеllУЄ губернатора 

краю, КОТРИП має 8ласть ВИКОНУІОЧУ. Власть 
заКОllодатну має ппрлямеttТ Канади. Канада 

не ПОIIОСИТЬ жа;1.IIИХ тягарів в користь Allrniї. 

за ее удержує торговелыfi ЗНОСИ.ІН ГОnОВІІО 

3 АнглїЄIО і Є заразом Місцем збутудnя анrліJl-

ского ПР_ОМJ1елу. ., 
В таки~ сам спосіб сполучена з Анrnією 

є АвстралІя яка Е· рівнож федераuиJ1ною дер

жавою 3J10жеНОIО 3' S держав. 
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Найнові~ші кольонії має Англія в Африці. 

До Аtlглії Ііалежить Єг~пет, долина горішного 

Нїлю, Судан і полуднева кінчина Африки так 

звана Капляндия і пустиня Калягарі. В загалі 

Англія стремить до сего, щоби запаН,увати над 

непереривним пасом африкаНЬСКVI землі, що 

тягнувби ся від Середземного моря аж по. ріг 

Доброї Надії, в чим має І.ОМОЧИ єї желїзни .. 
UЯ поведеН8 з Александриі до Каl1штату. 

Єгипет зависів в ХІХ. -siui від. Туреччини, 
але ВОТ10.п.арі Єгипту звані кедівами були маІі .. 
же независи~и панами. Оден 3 кедівів Ізмаїл 

Паша довів великою марнотравностию фінаll" 
си Єгипту до дуже лихого стану, тому АtlГnїя 

і Франция накинули єму фінансову КОtlтролю. 

В наслїдок чужої інтервенциї вибухло 1882. р. 
в Єгипті повстанє, котре СI(іltЧИЛО ся ТIІА1, що 

Англія заняла Єгипет. Нині є Єгипет позірно 

зависимим від ТуреЧ1IИНИ, але дійсними пана

ми Єгипту є АНI·ЛЇ~uї. В іх руках є ціла адмі

нїстрация і фінанси краlО. 

Рівночасно ст.реміла Авглїя до розшире

ня свого панованя в полудневіJ;1 Африці. В по

лудневі~ Африці заложили ГОЛЯllдці три ре .. 
пуБJlИ1СИ Наталь, Оранє і Трансфаль. Наталь і 
ПОJlуд.неву КЇ'11IИНУ Африки заняnи АнглїПuі 
Еще за часів Напоnєоньских BiJ1H, дві прочі 

републики стали независимиМи. Колиж в Транс
ф8JIrо відкрито веJ1ИI(Ї копальні золота і ди-



- 284-

яментів, сталр богато Англїйцїв п )селювати 

ся в Голяндских републиках. Англї"цї, що осї-

.ли в републиках Голя.ндцїв (яких ту зваttо Бу
рами) жадали I1ризнаня горожаньских прав. Ко
лиж Бури відмовили їм ПРИ3t1аня горожаtlЬ

ских прав, при~шло помежи tlИМИ а АнглїЄIО 

до ві~ни 1899.-1902. Бури боронили ся дуже 
хоробро, але помимо героїчної оборони не 

могли устояти проти 200.000 армії. Англійцї 

заняли обидві републики. Бури одержали са

моряд, -а загороди· Бурів відбудовано пр~ по

мочи аtlГЛЇ~ских грошиЙ. 

По смеРТІ1 _ королевої Вікториї засів на 

англі~скіМ престолї Едвард VII. Нині паllУЄ 
в Аllглії fOрий У. 

Франция. Побіч AHrJlїї просторі КОЛЬО

H~"i посїдає Франция. Вже за часів НаПОЛЄОlfа 

1.11. Франuия почала підбивати країІIУ Анам 

в 3агангеСО8ИХ ІІІДИЯХ, де з часо\\ заложила 

велику фраllUУСКУ КОJlЬОIIЇЮ. Єще біл·ьші ко

льонії здобула ФраllЦИЯ за часів третоі ре

публики. В 1881. р. ФраllЦI1Я З8нимає в і\фри

ці Туніс, край над Сенегалем і Нїгром 1894. 
р. Тімбукту 1895 .. р. Мадагаскар. Нині є Фраtf

ция панеlО, цїлої піВltічно західної Африки.

Фраllцускі провінциї lІе MalOTb самоуправи, але 

є ВПО811Ї З8ВИСltМИМИ від- матсрtlОГО краlО і 

стоять під упраВОIО губернаторів, котрі 8ИIЮ

ну ють ПрИI<ази фраtlЦУСКИХ мінїстрів, за ее 
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можуть висилати своіх по~лів по франuуского 

парляменту . 
. Німеччина. По фраtluуско-німециіU BI~

ні, заведено під Jlаглядом Бісмарка многи ре

форм. По смерти Вільгельма І. 1888. вступив 
на престол хори~ Фридерик ІІІ., котрий во

лодів залеД8И 99 днїв. Нині панує в' Німеччи
ні цісар Вільгельм 11. Політика Вільгельма 11. 
стремить до задержаня сьвіТОВОГОЗllачіllЯ 

Німеччини і до здобутя заморских кольоній. 

Около 1885. р. закладає Нїмеччина свої ко
льонїї на східнім і західнім побережу-полу-, 

дневої Африки, а 1900 р. купує від Іспанїї 

часть Гвінеї і острови Каролїни і МаРИЯНI1 
в Австраліі. 

Італія. СполучеІІа Італїя старала ся рів
нож здобути заморскі кольонії. Над Черв~

ним морем здобула Еретрию. а паtJ)!ЮЧИ~ 

в Абісинїі володар, Меllелї~, зобовязав ся 

узнати зверхність lталїї. Кол~t-Ж Італї~ці хо

тіли підбити АбіСИIІЇIО і замінити єі у свою 

провінцию, побив Менелїк італї~скі Bi~CKa 

1896 р. і увільнив ся з під звеJ)ХНОСТlf Італїї. 

Італія на кількана"цять літ зре3~1Гliу[}ала з за
граничних здобутків. Доперва 1911. р. без жа
'дної причини наіхала турецку провіНЦИIО Трі-
поліс і зажадала від Туреччини відступленя 

Тріполїсу. Коли-ж Туреччина не згодила ся 

на відступленє лрОсторого Тріполїсу, при~-
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wло поміж обидво~а J1.ержавами до Віl1ни, .. 
але лише на Африканьскі~' земли, бо евро

пеЯскі .держави спротивили ся акциї італї~скоі 
фЛЬОТИ на европеnских водах. 8правдї Італї~ .. 
ці зд~були прибережні міста і столицю краю 

Тріполіс, але у ВIІУТР краю поступили дуже 

мало, помимо сего, що вислали на поле би-

18М понад 100.000 армію. Турки і Араби по
каsали велику готовість до борби і "3 маго

метаньским фанатизмом станули до с"ьвятої 

віЯни проти наїздників. Італїя правдоподібно 

здобуде вкінци краП Тріполіс, але Bii~Ha 

обезс-елить краЯ фінаflСОВО на довгий час. 

IспанїВ. Підчас Наполєоньских Bi~H стра

тила Іспанія ма"же всї свої заморскі провін

циї, а полиш~ли ся .єї пише з великих Анти

лів Куба і ПорторіК0 і в Азиї філїпіни. Здир

ства і JJиха господарка Іспанців довели до 

повстаня на острові Кубі. Стани Сполучені 
Іlї"внічної АмериlQt, попирали повстанців, а 

в кінци дали їм оружну поміч і виповіли Іспа

нії ві"ну. Іспаньска фльота зістала знищена 
а Іспанїя мусїла зречи ся Порторіка і філі

пін на користь Союзних Держав Америки, 

-3 Куби 01'ворено нову републичу під опікою 

Союзних Станів північної Америки 1890 р. 

3 сего -час~ IспаНЇ)l '~e має ма~же жадних за

морских кольонї~. В посnїдних часах старає 

ся Іспанія побіч Франциї розширити еві" вплив 
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на сусідну Aep)t(ab-у в ПІвнічні" Африці Ма
рокко. Несупокої в Марокко дають прччину 

до часто вмішу.вавя ся чужих держав в спра

ви краlО. Наиновійші заВОРУluе'ІЯ з 1911 р. 
омало що не дали причини до европе"скої 
віn.ни. НімеЧЧИllа хотіла скористати з вну

трішних забурень і здобути ДЛЯ себе яку пр~ 

стань в Марокко. Сему супротивиnа ся Ан
rлїя і Франция. Остаточно полагоджеllО спра-_ 

ву мировим способом і НЇмеЧЧИtlа Відкликала 

CBi~ ВОЕННИ~ корабеJIЬ 3 Марокко. 

Норвеrіи зриває 1906. р. перзонаnыly 

унію зі Швециєю, оголошує ся ,aMOCTi~HOIO 

державою і ПОКJlНКУЄ на престіл raKOl18 УІІ. 
з даньскоі ди настиї. 

КитаJl і Японїя. КитаJ1ці старинни" і ви
соко КУЛhТУРНИn нарід, ·заМкнули ся цілкови
то -перед Европе"uями і не .допускали жадних 

чужинців у ВІІУТР СВОГО краю. Европе",кі 
купці могли прибувати пише до Кантону. До-· 

перва аНГЛЇ~Сf(а виправа 1842 р. tla КитаП 

змусила l(итаJ:lців отвnрити кілька пристани'И 

для -англїИских купців. Єще ширше мусіJlИ 
отворити свої границі Кита"ці по aHrJlincl(O
францускіJ1 виправі 1857.-1860. 

Як Китаij так само і. сусїдна Китаєви Японія 
замкнула свої границі для заграничної торговлі: 

В 1854. р. Союзні Стани північноі Америки 
виспали фn .. оту до _ Японіі і змусили Японців 
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ві.дчинити свої пристани для BceCbBiTtlOЇ ТО·Р

товлї. З сего часу ЯПОllія пр.tСВОIОЄ собі в не
звича~tlО ~корий спосіб европе~ску культуру, 

а ЯПОllьскиJ;t цісар (мікадо) надаскраєви 1889. 
р. КоtIСТИТУЦИЮ. В наСJlїДОК приtlЯТЯ европеЯ

скої культури, числеНIJИХ реформ і великої 

праuї японьского ІІарода около піДllесеtlЯ 

своєї держави, ді~шла ЯПutiїЯ незвича~IІО ско-

ро до великої могучости. 

3 ПРИЧИІІ"И несупокоїв в Кореї, Jtержаві 

аависимі" від КитаlО, при~шло до CIIЇJlbttuЇ 

виправи ЯlІонії і КитаlО на Корею. По ycr.o
коєню KpalO, ЯПОІІЇЯ не хотіла відкликаТl1 сво

їх Bi~CK 3 Кореї, черех що при~шло до віJlни 

поміж Китаєм а ЯRОIІЇєю 1894.-1805. Bi~Ha 
показала цілковиту Іlеревагу Японії· Ilад Ки

Ta~M. В мирі в Сімоносекі 1895. р. ЯПОIlїЯ одер
жала ВОЄНllе віД,шк-одоваllЄ і ОСТРОВ Фор.

мозу.-

З упадку КитаlО скористали европеUскі 
держави. Росия З811яnа часть МаllДЖУРИЇ і ви
lІаняла від КитаlО твердиню Артур, Аltглія 

заняла ВеЙ-гаn-веf.l, а НїмеЧЧИllа Кіяочав. 3 сеї 
ПрИЧИIІИ вибухли 1900. р. гріЗllе 110BcTatlE Бu

ксерів, зверне.не ПРОl~И всїх ЧУЖИllців. В Пе
Kittї убитu нїмецкого посла Кеттлєра і мор

довано ЧУЖИНЦЇ8. Е8ропе~скі держаВІІ, Япо

нїя і Сполучені СтаllИ П!Вllічної Америки BJf

слали С80Ї ві"ска до Китаtо, заняли" rleKill, 
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а Китайцї упокорили ся і признали свободу 

перебуваня ЧУЖИІІЦЯМ в їх краlО. 

Росийско - японьска війна 1904.-1905. 
Рівночасно старала ся Росия -Rикористати для 

себе забуреня в КитаlО і розширити своє 
панованє на Корею. Японцї УВ3)1(али'-- Коре-

• U ··.и .. 
10 ВІД японьско-кита~~СКОI ВІИНИ СВОІМ l<рає.'\І1, 

.ао Кореї іUJла еміграция Японuїв; тому зі 

згляду на. iHTepec.c~oєї лержави, не могла 

Японїя позволи-rи Росиї заняти КореlО. Ко

ЛИ·Ж пер-еГО80РИ не довели до нїчого, роз

почали Японцї 18. лютого 1904. війну з Ро

сиєю і сего дня знищили частину росийсгої 

фЛЬUТИ. Цїла .незвичаЙно крівава війна вика

зала нездарність Росиї і брак всякого JlРИГО

товаtlЯ до війни. Японці l1ід проводом здіб

вих вождів відносили над Росиянами одну 

побіду за ДРУГОІО (на суші ІІад ріКОIО Ялю, 

під Мугденом і заttятЄ порту Артура, ва мо

ри під Чемульпо і ЧУIlJімою). За посередниц
твом президента Сполучених Ставів північної 

Америки Розевельта, прийшло поміж BOIOIO

чими державами до мира 8 Портсмут 1905 р. 

Японj"я одержала пристань Артур, частину І?О
сийскої желїзницї в Манджуриї, полудневу 

часть острова Сахалін і зверхність на Кореєю, 

котру незадовго потім, прилучила ВПРОСТ ;1.0 

своєї держави.-

По роси~ско-японьскій віині розпочинає 

19Ш 
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СЯ живи" рух в КитаlО. ПОС1Упове кита~ске 
СТОРОtfНИЦТВО стреміnо д.о заведеня КОНСТIf

ТУЦИnНОl монархіі. Колиж чужа Манджурска 
династия, 'котра панує тепер в КитаlО, не ·ХО
тїла ОГОЛQСИТИ консrитуциї, вибухла в КитаlО 

революция; котра захопила передовсїм по

~удневиt1 Кита~. В пос~їдних часах револю
ционери віДtftСЛИ великі успіхи і в іх руках 

знаХО-11tТЬ ся нині більша половина власти .. 
B(IГU 1(l1таю. Революционери оголосили Ки

тай републикою. 

Конституция в Росні. Підчас роси"ско
ЯП'оньскої 8і~IfИ. вибухла в Росиї. революция, 
котру РОСИ~СКltі1 рм .кріваво З·ДУСИВ. Всеж 

таки реВОЛIОЦИЯ tle "'ИI.ула без сліду. В 1905. 
р. оголосив цар зо. жовтня КОНСТИТУЦИІО і З8-

повів ск.ликанє ДУМИ. Дїltсно Думу' скл~кано; 
itJle КОЛИ дві пеРluі Думи по-казали ся рядови 
за (І{)СТУПОВИМИ~. ряд розвяза8 два рази Ду
МУ, ограничив право вибору • трета Дума 
ви"шла зовсім по волі правительства. Про-
1Я'·ОМ своєї кількалїтної діяльности не дала 

Дума Ma~~e жадної ініциятмви до реформ 

в Росиі, а тимчасо~ росиnске правлінє CTpe~ 

міло ДО Зllищеня -свободи, і переслїдувало 

ліберальні і народні рухи в Дt-"жаві~ На чоnї 
правительства CTO~B довшиh час міністер Сто

липін, душа всіх реакци~них рухів. Сто-
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липіна убили революционери 1911. ,підчас по
буту царя в Київі. 

РеВОЛIОЦИ"НI1~ рух і надане хоть ,позір~ 

ної конституциї відбили ся також .на Українї. 
Почали виходити часоп,ИСИ в HapOДHi~ укра
їньско"рускіА мові і помимо всяких переслі

дувань. зі сторони управи і чорносетенцїв, Н8-

родно-україНЬСI(И~ рух росте і Крlпшає з КОЖ .. 
дим днем. 

ЗАКIНЧЕНє. 
Вже в першіЯ час~и істориї •. заявив Я, (не з моєї 

вини вступ до першої части не появив ся У всїх при

мірниках), що зовсім не маю гадки подавати само

стійної істориї, але противно зо ... всїм далекий від 

всяких претенсий до ОРИl'інальности, хотів я подати 
молодїжи R можливо наRбільше приступниR спосіб 

наRважнfйші ПОДІЇ' всесьвітної істориї, тому і небуп 
я обовязаниЯ до точного CT~ дюваня жереп і ~ceї 140-

вої літератури. За взір написани істориї я взяв Під
ручник LеhrЬuш der allgemeinen Qesшіchfе fiir Lehrer u. 
Lehrerlnenbildunlsanstalten. Von Dr. Theodor Tupetz, Wien. 
яки~ є одним в наitnїпших підручників- для семина
риАних шкіл! Всї міти 'Ї істuричні ОПОRіданя подав 
,. тому, що ува·жав _за потрібttе, щоби молодїж пізна
Jla іх, але подавав 'ЇХ все" як міти, а не· як історичну' 
правду. 

При п~дїnї нової істориї BKpaJla ся похибка на 
стороні 7. 

- Є: 3. Часи францускої ревоnюциї і часи ХІХ. 
віку до 1848. має, бути: Часи' францускої революци 
і часи ХІХ. та ХХ. віку, а слова під. 4. зовсім відпа-
дають. ' 
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8ажнїйші да.ти 3 нової істориї. 

1492. р. Відкритє АмеРИКlі. 

1492-1501'. Іван Ольбрахт. 
1493-1519. Цїсар Максимілїян І. 

1495. Соим У Вормациї. 

1496. Пйотрківскі статути. 

1498. Відкритє ДОРОГИ до Східних (нд.иИ .. 
1501--1506. Олександер І. король Польщі. 

1503-1513. Папа Юлій 11. 
1506. Смерть Колюмба. 
1506-1548. ЖИГМОIiТ Старий КОР(JЛЬ Польщі 

Повстанє Михаила Глиньского .. 
1515-1547. Франu І. француский король. 

1515. 3їзд У 8ідни. 

1516-1526. ЛІОДВИК 11. угорски~ КОРОЛЬ. 
1517. Перши~ виступ ,Лютра. 

1519-1521. Фердиttанд Кортез здобуває 
Ме1ССИК. 

15'19-1522. Подорож МаrеЛЯlfа довкола землі. 
1519-1556. UЇC8P ,Кароль У. 
1520-1566. Сулеnман велики~. 
1521. Сойм у Вормаuиі. 
1522-1544. ЧОТИРИ війни Кароля v. з Фраtf

цом І. 

1523-1560. Густав Ваза шведскиJ1 ~ороль. 
1525. Битва під ПавіЄIО .. Секуляризаuия 

Прус. 



1526. 
1529. 

1530. 
1531. 
1532. 
1534. 

- 293-

Битва під Мога.чем. 

CO~M в Спирі. Облога Відня Тур

ками. литовскиJ;i статут. 

Соі:1м в Авгзбургу. 

Смерть Цвінглього. 

Сойм в Норимбергії. , 
Генрик УІІІ. англї~ский король зри

ває зносини з Римом. 

1545-1563. Тридентский собор. 
1547--1559. Генрик -11. француский король. 
1547-1553. Едвард УІІ. англійскиЯ король. 
1548-1572. Жигмонт Авгус'г король Польщі. 
1552. ГІасавскиJ;t розєм. 

1553-1558". Ма_рия Тудор в Аtiглїі. 
І 555. Авгсбурски~ мир. 

1556-1564. Цїсар Фердинанд І. 
1-556-1598. Филип 11. іспаньсlGt~. 

1558-1604. Єлисавета королева Днглії. 
1559-1560. Франц 11. король ФраhЦИЇ. 
1560-1574. Кароль ІХ. король Фра-НЦИІ. 
1562-1-594. Релігійні війни у Франциї. 
1564-1'576. Цісар Максимілїян 11. 
1567. Облога Сигету. 
1569. f]юблиньска унія. 

1571. Битва під Лєпанто. 

1572. Різня ГyгeH·OTiB~ 

1573. ПеРllIИ~ свобідниJ;t вибір короля 
8 Польші. Генрик ВалєзиЙ. 

157.4-1589. Генрик ІІІ. король Франциї. 
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1576-1586. Стефан Баториn король Польщі .. 
1576-1612. -11Їcap Рудольф 11 
1579. Утрехтска унія. 

'1580. ПрилучеНЕ Португалії до Іспанії. 

1587. СтрачеllЕ Мариі СТlоарт. -
1588. Непо()ідима армада. 

1592. ПовстаНЕ козаків піп проводом 

1596. 

1598. 

Кшиштофа Косиньского. 
·Бересте~ска унія. IJ"овстанє Лобо
ди і Наливаі1ка. 

Нантеnский едикт. Вимертє Рури

kовичів ІВ Росиі. 

1603-1688. Стюарди в Анrлії. 
1608. Протестантска унія в Німеч~ині. 

1609. Католицка ліга в Німеччині. 

1609-1632. Густав А.І(ОЛЬф к;ороль Швециї. 
,1610-1643. Людвик XIII~ король Франциї. 
1612-1619. Цїсар MaTBi~ I~ \-' 
1613. Романовичі в Росиї. 

1618-1648. Триі1ЦЯТЬЛЇТllа BiI1H8. 
1619-1637. Uicap Фердинанд 11. 
1620. Битва під БіЛОIО ropOIO. Битва 

1621. 
1622. 

під ЦецорОIО. 

Битва під Хотином. Сага~дачни". 
Смерть Петра Конашевича Сагай-

дачного. 

1624-1642. Управа РіlUЛЬОГО у ФраljUИЇ. 
1625. Повстанє Жмаl1J1а. 

1625-1649. К,роль І. король Англії. 
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1626. ВаЛЄНllІтаЙн. 

1629. РеституцийниU едикт. 

1630. Тарасова ніч ІІа Українї. 
1632. Битва під Лїцен. 

1~32-1648. 80лодислав ІУ. король польші. 

1634. Смерть ВаЛЄtlшта~на. 

1635. Мир в Празі. 

1637-1657. Цїсар Фердинанд ІІІ. 

1638. Повстанє Яцка Острянина і Дми-
" тра Гунї. 

1б4З~1715'. Людвик ХІУ. король Франциї. 

1645-1676. Цар Олексій Миха~лович. 
1648. Повстанє Богдана Хмельницкого. 

1648. 
Вестф~льскиf.1 мир. 
Битви над Жовтими Водами, під 

Корсунем, під nИJIЯВЦЯМИ, під Зба-
ражем і Зборовом. 

1648-1668. IваІІ Казимир. король Польщі 
1649. СтрачеНЕ Кароля І. в Англії. 

1549-1660. Англія републикою. 
1699. . 3борівска умова. 

1651. Битва під Берестечком. Умова в Бі
ліn ЦеIJl(ві." Навігаци~ни~ англї~

1653-1558. 
1652. 
1654. 
1657. 

ски~ акт. 

Кромвель протекторо.\\ Atlr лії .. , . 
Битва лід Батогом. 
Хм~льницки~ піддає ся Москві. 
Призванє незаВ~IСИМОСТИ Прус. 

Смерть Хмельниuкого. 
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16)8 -\705. Цїсар Лєопольд І. 

1558. Умова в Гадячи. 

1661-1715. Особисте правлїнє ЛIОllвика ХІУ. 
1665 -1700. Кароль 11. король Іспанії. 

1667. Мир в Андрусові. Подїл України 

1667. 
1669-1673. 

1674-1696. 
1675. 
1676. 

ІІа польску і московску. 

Битва під Ст. Готгардом. 

Михайло 8ишневеuкий, король 

Польщі .. Дорошенко піддає ся Ту-
реЧЧ~1НЇ. Наїзд Лlодвика XIV. на 
Г о л я н ЛИ 10. 

Іван ІІІ. СобєскиЙ. 

Битва під Фербелїном. 
Дороше.НКО ::ІЛОЖИВ гетманьску бу-

лаву. 

1676-1682. Цар Федір. 
1679. !'V\ир ~ Сен Жермеtt. 

1683. Облога .ВіДііЯ. 
1685. Від.КJlикаllЄ HaHTe~CKOГO едикту., 

1687. Гетман Іван Мазепа. 

1588. Англїйска реВОЛIОЦИЯ. 

1789-1725. Цар ПертоВеЛИ1<И~. 
1697. Битва під 3ентою. 

1697-1718. Кароль ХІІ. король ,Швециї. 
1697-1733. Август 11. король Польщі. 
1699. Карловиuкий мир. 

1700 -1721. Велика півніЧlfа війна. 
1701. n руси КОРОЛЇВСТВО,\\. 
1701-1714. СукцеСИИflа іспаньска Bi~Ha. 
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1.703. 3аложенє Петербурга. 
1704. Битва під Гохштет. 

u 

1705-1711. Цїсар Иосиф I~ 

1706. Мир Альтранштатї. Битви під Ту-

1709. 
1711. 
1711-1740. 
1713. 

рином і РаміЛI>Є." 

Битва niJt ПолтаВОIО. 
Битва ІІад Прутом. 

Цїсар КаР9J1Ь УІ. 
Мир в Утрехтї. Прагматична 

санкция. 

1713-1740. ФРИДt:РИК Вільгельм І. прускиJi 

король. 

1715-1774. ЛН;>ДВИК ХУ. король Франuиї. 
1716. Битва під Петроварадином. 

1718~ Мир в Пожа,ревачу. 

1724. Смерть Павла Полуботка. 

1725-1727. Цариця КатеРИtlа І. 

1927-1730. Цар Петро 11. 
173~-1740. Цариця Анна. 

1733-1763. ABrycT ІІІ. СаскиП, король Польщі. 
1735. ' Віденьский мир. ' 
1740-1786. ФРl1дерик 11. Вел,ики~, прускиJ1 

король. 

1740-1780. МаРllЯ Тереса. 
1740-1748. Сукцесиина австри~ска війна. 
1740-1745. Дві перші шлескі Qі~ни. Перехід 

Шлеска від .Австриї до Прус. 

1741-1761. Цариця Єлисавета. 
1745- 1765. Ц'·сар фраtlц І. 
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1148. Мир 8 Аквізгранї. 

1·156-1763. Се'dилїтна BЇnH8. 
1760-1820. ЮриЯ ІІІ. король АнгліJ. 
1762-1796. Цариця Кетерина 11, 
1763. Мир в Губертсбурrу. 

1764-1795. Станислав Август ПонятовскиП. 
король Польщі. ~ 

1764. Катерина 11. зносить уряд геть
мана. 

. \ 

1165. Спір Англії 3 кольонїями 8 Аме
риці. 

u 

1765-1790. Цїсар Иосиф 11. 
1772. ПершиJ:l поділ Пол~щі. 

1773. Знесенє ордену Єзуїтів. 

1774-1791. Людвик хv. ко'роль Франциї. 
1775. Збурене Сїчи. _ 
1776. Початок независимости Стані& 

Північної Америl'И. 

1783. Версальски~ мир. Англїя узнає не-
З8висимість Союзних Станів пів
нічної Америки. 

1786-1197. Фридерик· Вільгельм 11. 
1789. Генеральні Стани в Верза.лї. По

чаток францускоі ревоnюциі. Збу

ренє Бастилії. 

1789--1791. Народні Збори. 
1790-1792. Цїсар Лєопоnьд 11. 
1191. Конституция 3 мая -8 Польщі. 

1791-1792. 3аконодаТtlі збори~ 
1792-,17~5. Народний конвент. 
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1792-1797. П-ерша коаліциJ;1на Bi~Ha пр ,'И 

Франциї. 

1.792. Франции републикою. Страченє 

короля ЛЮl1вика ХУ). Друtиn по

діл ПОJJьщі. 

1793-1794. Часи тероризму у Франциї. 
1795. Трет •• " поділ Польщі. Мир в Ба. 

зилєї. 

1795-1799. ДиреК1'ОРЯТ .у Франциї. 
1796. Наполєон в ІталіJ. 

1796-1801. Цар Павло І. 

1797. Мир в Кампо-Форміо. 

1797-1840. Фридерик Вільгельм ІІІ. прускиИ 

король. 

1798-1799. Виправа Наполєона до Єгипту. 
1799-180J. Друга коалїциnна BinHa. 
1799-1804. Напоnєон коttзулем. 
1800. Б.итваriід МареІІГО і під ГОгенлїден .. 
1801. Мир 8 Лінвіль. 

1801-1825. Цар Олександер І. 

1802. Мир в Амієн. 

1804. Повстанє австри~ского цісарства. 

1804--1814. НаПОЛЄОtl цїсарем. 
1805. Трета коалїциnна Bi~Ha. Битва під 

Австерліц і під Трафальrар. 

1806. Реньски~ союз. Конець римского 
цісарства 8 Німеччинї. 

1806-1807. Четверта коалїцииrtа BiJ1Ha. Битва 
під eHOIO. Континентальна система. 
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1807. Договір в Тиnьжи.. ВаРШ8вске КІІЯ-

1808. 

1809. 

1812. 
1813. 

"1814. 

зївство. 
u 

Иосиф Бонапарте королем в Іспа-
нії. Повстан€ Іспанців. 

Бі~на Австриі 3 Наполеоном. Бит

ви пія Асперн і Баграм. Мир у Ві-

дни. ПО8станє в ТИР0пИ. Андрі" 
Гофер. 

Похід Наполє<1tlа на Москву. 

Коалїция проти НаПОЛ€ОН8. Б11тва 
під Липском. 

Абдикаі1ия Наполєона. "ЛІОДВИК 

XVIII. королем Франциї. 
1814-1815. ВіденьскиМ конгрес. 
1815. Стодневне панованє Наполєона. 

Битва під Ватерльо. СЬ8ЯТИn Со

юз. Наполєон на острові СЬВ. 

Єлени. 

1820-1830. Юрий ІУ. король AHrnїi. 

1821. Смерть Наполєона. 

"1824-1830. Кароль х. король Франциї. 
"1825-1855. Цар Миколаt1 І. 

1827. Битва пjд Наваріно. Повс'ганє 

Греків. 

1828-1829. РОСИ~СКО-ТУр.ецка BH~Ha. Признан є 
независимосrи Греа11Ї. 

1930-1837 .. Вільгельм ІУ. король Англії. 

1830. Липнева революция 8 Парчжи. 

Французи занимають Аnьжир. 
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18ЗО-18~8. Л'ОДВИК Филип Орлєаньский, I(O.r 
роль Франциї. 

1830-1831. Утворенє бельгійского королів-
ства. Повстанє 8 Польщі. 

1835-1848. фердинанд .1. австрийски~ цїсар 
1.837-1901. Віктория, королева 'Англії. 
1810 ,·1861. Фридерик Віл.Ь,гельм IV. пруский 

1842. 
1846. 
1848. 

1848-Х., 
1849. 

корqль. 

Англійско-китаиска війна. 
Австрия занимає КраКіВ .. 
Лютова реВОЛЮIlИЯ В Парижи. Ре
волюция В НїмеЧЧИttї, Австриї. 
Повстанє на УГОРІЦИНЇ. Битва під 
Кустоцою. u 

Цїсар Фраttц Иосиф І. 
Б. пїд Новарою. Упадок угореко ... 
го повстаня. 

1851. Наполєон ІІІ. конзулем на 10. літ. 
1852-1870. НаполєCJН ІІІ. цїсарем. 
1853-1856. Кримска віl1на. 
1858. 3несе'IЄ східJtо-індиf;fскої компанїї. 
1859. Війttа Лвстриі 3 Піємонтом і На-

1861. 

полєоном ІІІ. Битви під Маджен
тою і Сольферіно. 
Італїйске королївство. Лютова КОН" 
ституция В Австриї. 

1861-1888. Вільrельм І. пруский король. 
1862-1890. Бісмарк міністром в Прусах. 
1864-1867. МаkсиміЛЇЯtl, цїсар Мексику. 
1864. Війна Австриї і Прус з Данією 

1866. 

1867. 

о Гольштин і Шлезвик. 
Ві~иа Анстриї 3 Прусами і Іта
лїєю. Битви під Садовою, Kycтo.r 
uою і Лїсою. 
Австро-угорски~ дуалїзм. 
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1870-.1871. Француско· нїмецка віЯна. Битви 
під Меи, Седан. 

1870. ЗаведеНЕ третої .републики 
у Франциї. 

1871. Вільгельм І. пру"КИ~ король про
г(}лошеI1И~ у ВеРС8J1Ю німецким 
цїсарем. . 

1876. "Королева Віктория, цїсаревою 
IнllИ~. 

1877-1878. BinHa' Росиі 3 туР"еччиною. 
1878. Конгрес в Берліні .. 
1881-1894. Цар AJJeKcaH,u.ep ІІІ. 
1"883. Потрі~ни~ союз Німеччини, Ав-

стриї і Італії. 
1888 --х. .l1Їcap иїмецки" Вільгельм 11. 
1894-Х. Цар Миколай 11. 
1894 -1895. 'Кита~ско"-японьска ві"на. 
1898. ПовстаІіЄ~ на Кубі. ВИ~на Іспанії· 

зі Сполученими Станами піВНічної 
Амерйки. 

1899-1909. Ві"на дкглїі 3 Бурами. 
1900. ПовстаttЄ Боксерів в Китаю. 
1904-1905". Роси~ско-японьска BiItH8. -
1905. Мир в І]ортсмут. Конституция 

Росиі .. 
190б~ Норвегія зриває унію.зі Швециєю. 
19"08. КОНСТИТУЦ"Я в Туреччинї. Приnу

ченє .. Боснії і Герцоговини до Ав
СТРИІ. 
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