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Вступ
Еспанія і Росія — це країни на протилежних 

кінцях Европи. Обі ці держави є рівнож країнами 
крайніх, необчислимих можливостей... „Еспанію 
тяжко зрозуміти, так само, як Росію" — сказав ві
домий французький письменник Ромен Ролян. І 
справді, нам тяжке зрозуміти те, що діється тепер 
в Еспанії.

Теперішня домашня війна в Еспанії не є 
однак для Еспанців новістю. Еспанія не раз уже 
і не два спливала кровю своїх синів, то на пожа
рищах братовбивчих війн, то на барикадах рево
люцій, що бували там доволі часто. Що-ж є при
чиною того, що Еспанці так часто хапаються за зброю 
проти себе ?

Чому Еспанець є такий вибуховий, запальний 
і жорстокий? Чому та розкішна, хоч і не богата 
країна не може зажити спокійним життям, а своє 
щастя мусить топити в потоках братньої крови 
і материних сліз.

Щоби відповісти на ці питання, треба пізнати 
той край і нарід та його минувшину. Історія Еспа
нії вияснить нам не одну таємницю вдачі еспан- 
ського народу та його теперішнього політичного 
положення.

1. Давні предки теперішних 
Еспанців

Еспанський нарід — це така дивна і складна 
мішанина ріжних рас, яку важко знайти денебудь 
інде в Еврспі. У його жилах пливе кров преріжних
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«лемен і народів, котрі впродовж кількох століть 
-товклися по його батьківщині.

Коли теперішну Еспанію завоювали в І сголітт. 
ио Хр. Римляни, тоді сиділи тут віддавна Кс.льтиі 
Старинні Римляни залишили в Еспанії трохи своєї 
і*рови та глибокі культурні впливи головно 
в мові, дещо в побуті, в будовах, тощо. По ров- 
паді римської імперії — Еспанію заливає західна 
вітка великанського германського племени Ґотів — 
Вестготи або Візиґоти. У початках пятого століття 
по Хр. повстає на еспанській землі розлога візи- 
Готська держава, яка захоплює також частину 
полудневої Франції.

У пятім столітті, коли в Европі появляються 
Гуни і вчиняють нові політичні зміни, Еспанія жив 
своїм окремим життям. Мандрівка і бої Гунів Е- 
спанії не зачіпають. — Якийсь час непокоїли візиґот- 
ську державу лише войовничі Вандали,' ихо посели
лися були частинно на полудні еспаиського (піреней
ського) півострова; але й вони незабаром потягли 
до власної держави, в Африку. Тоді Візиґоти за
брали собі їхні посілости і цілий піренейський пів- 
остров опинився одиноко в їх рукахГЗате стратили 
Візиґоти свої французькі посілости, бо їх відібрали 
їм королі Франків.

Від пятого до семого століття Візиґоти жили 
у власній державі зовсім спокійно. За цей час вони 
зіллялися з Кельтами й остатками Римлян та 
перейняли їхні звичаї і культуру. Це був щойно 
зародок пізнішої еспанської нації, до повстання я- 
кої причинилися ще й пізніше значні домішки кіль
кох інших племен.

У початках восьмого століття Еспанію залива
ють Араби. Візиґоти не витримують арабської на
вали і піддаються. В непогамоваиім воєннім розгоні 
Араби вдираються через гори Піренеї до Франції, 
і аж там зустрічають поважніший опір. Франки не 
тільки розгромили Арабів, але й перенесли війну



з ними до Еспанії. ҐІо кількох великих побідах 
франконський король Карло Великий відорвав від 
Арабів північно-східну частину півострова — па 
річку Ебро. Зі забраних земель він утворив прикор
донну провінцію своєї великанської держави. Вона 
приняла незабаром христіянство і стала підставою- 
для всіх пізніших війн проти еспанських Арабів.

По смерти Карла Великого його держава від
разу розпалася. І це позволило еспанським Арабам 
навіть поширити свої володіння на полудневу Італію 
і Сицилію та на короткий час заволодіти знову 
полудневою Францією. — В тім часі зайшли одначе 
в житті і вдачі Арабів значні переміни.

Араби швидко зіллялися в Еспанії з тамош
нім миролюбивим візиґотсько-кельтським населен
ням. Це основно змінило їх вдачу. Вони навіть пе
рестали називатися Арабами і приняли місцеву їх 
назву — Маврів або Сараценів. Давніші відважні 
вояки, які, що правда, попри воєнне ремесло не 
забували й за культурну працю, тепер пере
мінилися в дуже культурний, мирний, торговель
ний, промисловий народ. Відзначалися вони великою 
терпимістю до інших народів і вір. Багато Візиґо- 
тів попереходило на магометанську віру, а разом 
з ними спокійно жили й зарабляли торговлею та 
ріжним ремеслом Жиди і христіяни. Еспанські 
Араби були тоді найкультурнішим народом у За
хідній Европі, що радо віддавався тоді наукам 
і штукам. З часів панування Арабів в Еспанії зали
шилося багато памяток культури : бібліотек, науко
вих і мистецьких творів та особливо архитворів 
будівельної штуки: магометанських мечетів, хри-. 
стіянських церковних будинків, палат і т. п. Араб
ська Еспанія була в той час не тільки високо 
освіченою, але заразом найбогатшою і найбільш 
густо заселеною країною Европи. З ріжних проми
слів, як: металевий, шклянний і емалевий та ін., які 
добре розвивалися, найкраще стояло ткацтво (ви
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ріб коштовних тканин), що були тоді новістю 
в країні. В самій Кордові було 13 тисяч ткацьких 
варстатів. Дуже добре процвитало рільництво на 
досконало наводнюваних, сухих і не дуже плідних 
полях Еспанії. Те саме бачимо і в садівництві. Торго- 
вля теж не відставала від виробництва: з усіх добре 
розбудованих портів випливали в ріжні кінці світу 
тисячі кораблів наладованих усяким добром. Еспан-^ 
ські кораблі можна було побачити в Африці та 
навіть в Індіях.

Віддавшись мирним заняттям, Маври поволі 
занедбували воєнне ремесло і тому де далі їм тяжче 
приходило оборонятися перед христіянськими, 
еспанськими військами, які щораз дужче напирали 
на них з півночі. Боротьба стала ще небезпечні
шою — від часу, коли в десятім столітті арабська 
держава розпалася на два каліфати: східний, зі сто
лицею у Багдаді і західний в Еспанії, зі столицею 
в Кордові. Маври могли від того часу числити 
лиш на власні сили, а цих сил їм щораз убувало 
в міру того, як почала розпадатися їх власна дер
жава.

Але мавританська держава не щезла відразу. 
Боротьба еспаиських хрисгіян з нею була довга, 
завзята та жорстока. Обидві сторони записали 
в історію, побіч невдач, світлі сторінки перемог. Бо
ротьба тривала від Х-го аж до кінця XIII сто
ліття. З ’ початком тринацятого століття Маврам 
завдано рішучу поразку під Толєдо та зіпхано їх 
на сам край півострова — до Гренади з околицею; 
тут вони задержалися аж до 1492 р.

Еспанські христіяни також не творили одної 
держави. Так само, як і Маври — вони ділилися 
иа кілька князівств. Але ці державки більшали 
в міру того, як випирано Маврів. Згодом повстало 
в той спосіб на піренейськім півострові три коро
лівства: Португалія, Кастилія І Араґонія.
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2. Наслідки боротьби з Маврами
Боротьба з Маврами мала величезне значіння 

для’ Еспанії. У тій боротьбі творився еспанський 
нарід з усіма його прикметами, що найглибше за
писалися в його історії і національній вдачі. 
§£3Jp£°4 панування Маврів знищено в Еспанії і бо- 
гато|Маврів мусіло покинути країну, одначе той 
первень семітської*) раси та його вплив був і зали
шився остільки сильний, що став підставовим у вдачі 
Еспанців. З цього джерела пливуть такі їх риси 
як: вибуховість і запальчивість, сполучені з жа
гою ділання. Еспанець е дуже енергійний і скорий. 
Звідси походить його войовничість і часто без
глузда, буйна відвага, яка незабавком зробила 
з  них майбутніх здобувачів Нового Світу. 
в " " ІЗовсім природно лучиться з тими прикметами 
вдачі Еспанця нетерпимість; і не суперечить ій те, 
що він легко переходить з одної крайности до 
другої. При тім він завше переконаний, що тільки 
його віра е правдива. Так думати навчило його духо
венство саме підчас довготривалої боротьби з Мавра
ми. Війна з Маврами велась з фанатичною засліплен- 
яістю та нетерпимістю. Чим далі посувалися еспан- 
ські христіяни в глиб краю, тим більше вірили 
в поміч Божу. Побіди видавалися їм безперерив- 
ним чудом і тим більшого впливу та поваги на
бирало серед них духовенство. Духовенство вза
галі розпалювало духа нетерпимости; його заслу
гою є виплекання й цілого ряду інших відємних при
кмет вдачі Еспанців: лінивства, легкодушности, 
поверховности, духової темноти.

Від тої доби боротьби зі Сараценами поста
вили Еспанці на чолі своїх найвищих зацікавлень 
релігію; цікаво, що вони брали участь у всіх релі-

*) Араби і Жиди належать до семітської раси.



І

ґійних війнах в Европі. Але тому, що релігійність 
злучилась у них сильно з войовничістю, — бо ж Е- 
спанеиь завжди воював за релігію, -  - то не дивниця,, 
що прояви його релігійної ревности, підсичуваної 
духовенством, відзначалися невимовною жорсто
кістю. Еспанець не знав ніколи пощади для поби
того ворога. Ось чому Еспанцям завше вистарчали1 
— зовсім у дусі воюючого клерикалізму — лише 
зовнішні прояви побожносте; ось чому вони вдо
волилися лише хрещенням невірних, недбаючи про 
їх внутрішнє навернення. Вони залюбки палили по
ган та єретиків, нищили памятки і документи, — 
зовсім так, як нині — тому тільки, що вони похо
дили від людей іншої віри, Церква і клєр взагалі 
поклали глибоку печать на душу Еспанця.

Таємниці душі еспанського народу отвирають 
нам його типові представники — воєнні начальники 
(полководці) і святі. Про полководців буде мова 
пізніше. Але про святих, які надають характер 
тодішним часам, варто згадати для прикладу вже 
тепер. Еспанські духовники (навіть єпископи), 
зі середовища яких вийшло багато святих, були 
часто військовими людьми, а військові ставали 
духовниками. Еспанські святі не подібні до інших. 
Вони виказують всі признаки свого народу. Еспан- 
ський святий не є покірною, тихою, доброю лю
диною; він — енергійний, рухливий, войовничий; 
він наскрізь — людина чину. Візьмім, наприклад, 
святого Домініка з Гурман (в старій Кастилії) — 
вічно неспокійного, цілий час вандруючого по світі, 
в боєвім запалі, проповідника. В 1204 році він їде 
з єпископом до Франції, зустрічається з французь
кими єретиками і рішає остатися там на завше, 
щоби їх поборювати; цілий рік він їх напо- 
минає, переконує, голосить проповіди. В 1206 р. 
закладає товариство жінок, а — згодом — мужчин, 
з метою здобувати душі дітей від найраньшого віку. 
Невдоволений дотеперішними вислідами своєї праці
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він організує т. зв. третій монаший орден (терція- 
рів) — зовсім на військовий лад. Члени ордену зо- 
бовязувалися присягою, що візьмуться за зброю,, 
як тільки зайде потреба нищити єретиків, то є тих, 
що інакше вірять. Його орден прославився м. ін. 
нечуваною жорстокістю, але св. Домінікові цього- 
всього було мало. Він творить ще один орден — 
проповідників. Але й тим не вдоволяється; це він 
винаходить так званий „ружанєць“, який повинні 
були носити люди, щоби звикнути до постійної 
молитви. Нарешті, він покидає Францію, їде до Ри
му, де викладає теольоґію й пише теольоґічні 
книжки. Не приймає почести генерала, найвищого 
становища у свому ордені; навпаки, запалений 
ненаситною жагою чину, бере меч і їде на Угор
щину, щоби там навертати невірних; але в дорозі 
вмирає в 50 році свойого, повного руху й непога- 
мованої енергії, життя.

Подібно неспокійне, рухливе і войовниче було 
життя інших еспанських святих тої доби — одна
ково — мужчин чи жінок.

Вистарчить згадати ще хо$би тільки св. Фран- 
ца і св. Тересу, а з пізніших св. Ігнатія Льойолю, 
основника монашого чину єзуїтів.

Духовенство відограло важну ролю в історії 
Еспанії. Воно добилось до ідеалу деяких клерикалів: 
захопило всю владу в свої руки і тримало її 
довгі століття. Воно стало рішаючим чинником 
у державі, в якій занимало найвищі місця перед 
шляхтою і військом, — дарма, що само воно було, за 
винятком одиниць серед вищих достойників, дуже 
некультурне й малоосвічене. Траплялося в 15. 
столітті, що священники не вміли читати. Зате ду
ховенство скупчило в своїх руках безмежні богац- 
тва, великі земельні маєтки й гроші та вело роз
кішне життя. Народ воно тримало у темноті, зате 
в покорі й послуху до себе.

В той час, коли в інших краях людський дух
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(будився з тисячлітнього сну до нової творчости 
в мистецтвах і науках, в Еспанії ще довго нічого, 
крім теольоґії, не вчили. Доба відродження світської 
культури проминула для Еспанії без сліду. Студію
вання заграничних світських наук уважалося в Еспа
да зайвою річчю і було заборонене, бо Еспанія, 
мовляв, покликана була зберігати в чистоті като
лицьку віру. Довгі століття серед учених Европи 
не зустрічаємо імен Еспанців. Зате Еспанія видала 
■багато майстрів від палення людей на кострах. 
Інквізиція, духовний суд, який видавав людей на 
тортури, шаліла тут найдовше й була найлютіша. 
Це вона загасила в Еспанії духа критицизму і здіб
ність до незалежної думки, в зародку вбиваючи 
всякий прояв духової відваги. Смертельний дух 
інквізиції вчинив з релігійної засліпленности най
вищу чесноту. А при тім він майстерно сполучив 
свої інтереси з національними інтересами Еспанії: 
обєднанням і поширенням держави — ще від часів 
боротьби з Маврами-Сараценами. І на тім зискав.

Як знаємо, Еспанія роздерта була тоді на 
маленькі князівства» і крім релігії не було між ними 
іншої звязи, не було спільних почувань, які булиб 
здібні пхнути їх_ до довголітної, зажертої боротьби 
зі Сараценами. їх обєднувала лише релігія і церква. 
Вона зуміла поставити перед ними вищі ідеали: 
боротьби за віру й державну єдність народу. Але 
тому саме вона до дрібниць опанувала ціле? життя 
Еспанії. Еспанія стала клерикальним раєм. Тяжкі 
клерикальні кайдани, в які закуто цю країну на довгі 
століття, завинили її культурну відсталість та спри
чинили ще й інші необчислимі шкоди, про які ще 
поговоримо.

Так само великі, як і страшні, були наслідки 
боротьби з Маврами. Цвітучу і багату країну обер
нено майже в пустиню. Найбільше королівство, 
Кастилія, завязок еспанського народу і держави, 
яке переходило підчас безпереривних воєн з рук
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до рук, зовсім збідніло і здичавіло. Міста сильно 
підупали. Причиною цього було те, що вигублено, 
чи теж вигнано мешканців міст, які були переважно 
Маврами чи Жидами та тримали в своїх дуках про- 
мисл і торговлю. У тім неспокійнім часі занепало 
також хліборобство. Родючі колись нивки оберну
лися у „дикі поля", на яких перетереблене населен
ня випасало ще рештки своєї худоби. Нарід дуже 
зубожів.

Побільшилася натомісць у безустанних війнах 
непродуктивна воєнна верства — лицарство, органі
зоване у численні братства. Поруч духовенства ли
царство було тою другою верствою, що загарбало 
собі, як воєнну здобич, другу частину величезних 
земельних маєтків. Ці маєтки поділила поміж себе 
лицарська старшина, справуючи їх при помочі своїх 
підвладних лицарів, так званих васалів (нижчих 
старшин). Той лад називався февдальним. З того 
лицарства вийшла згодом велика земельна шляхта, 
друга по духовенстві впливова верства в державі.

Перші еспанські —-властиво кастилійські — 
королі були залежні від тих двох вищих суспільних 
верств, які опиралися на своє, лише їм підлегле 
лицарство. Владу короля обмежували вельможі, 
{ґранди], які творили прибічну раду короля, і кор- 
тези, свого рода сойм, зложений з представників 
духовенства, шляхти й міщанства. Перевагу в кор- 
тезах мали духовенство і шляхта. Прибічна „рада 
ґрандів" складалася з більших шляхтичів (сеніорів), 
духовних осіб та вищих урядників, які також по
ходили з обох тих верств. Рада ґрандів постійно 
пильнувала управи державою, а кортези збиралися 
час від часу головно лиш для ухвалення податків.

Подібний устрій мала й друга еспанська дер
жава, Араґонія, (а також і Португалія). Араґонія при
пирала до західних берегів піренейського півострова. 
Вона була богатшою й рухливішою країною. Тор- 
говля і промисл тут не зникли до решти, а з часом



навіть піднеслися. В XV століттю Араґонія завою- 
вала Балєарські острови й Сицилію і від тоді вона 
стала твердою ногою у західній частині Середзем
ного моря. Її міста здобули навіть силу й славу 
визначних торговельних осередків.

3. Дальша доля Еспанії.
Нещастям Еспанії було між іншим те, що вона 

не мала в свій час добрих, дбайливих володарів. 
До того, майже всі вони були чужинцями. Поза 
особистими, шкурницькими інтересами їх ніщо не 
не лучило з краєм, яким вони правили.

Ще більш менш щасливі виїмки творили перші 
кастильські королі в добі боротьби з Маврами. 
Так, наприклад, Альфонс VI. був освіченим і ро
зумним правителем держави. Він подивляв і шану
вав арабську культуру. Сам був жонатий з Араб
кою. Провадив менше-більше свободолюбну полі
тику: забезпечив релігійну свободу Маврам підпи
рав промисл, якого значіння для держави розумів 
добре. Не надто підлягав впливам духовенства.

Але пізніше Еспанії забракло таких королів. 
Всі еспанські королі були на загал цілковиті нез
дари, а до того вони, не маючи свого, керувалися 
розумом духовенства, якому всеціло підлягали.

В XIII. столітті останнім розумним королем 
Кастилії був Альфонс X., — поет і історик. Він 
тішився загальною повагою ізза своєї любови до 
науки і штуки. Був знаменитим законодавцем; по
лишив дві збірки взірцевих законів. Але його прав
ління було помимо того нещастям для Еспанії, бо 
король зовсім не розумівся на господарських спра
вах, був розтратний і не вмів добре попровадити 
держави. Альфонс X. бажав скріпити в державі 
владу короля і тому постійно воював зі шляхтою. 
Одначе ці війни вимагали багато грошей, яких він
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не мав, і тому він легкодушно пустився на биття 
у великій кількості фальшованого гроша. Тим 
знищив його вартість і довів до руїни господарство 
краю та державний скарб. Скінчилося на тім, що 
він мусів заставити за довги королеві Марока свою 
аолоту корону. Королівську владу він зміцнив, але 
господарства краю не поправив.

Його наступниками були ше більші незда
ри. Вони пішли його слідами: били й фальшували 
монету, що змога лупили податки та торгували 
державними урядами й 'цілими містами. Богато міст 
перейшло тоді на приватну власність, а їх нові влас
ники господарили тут не краще від королів. Кра
їна котилася до господарської руїни. В державі 
повстав нелад, зникла безпека, поширився банди
тизм, шляхта почала гуляти. Все це відбилося від- 
€мно на повазі королівської влади. Один з тодішніх 
королів Генрик III. так збіднів, що не мав у кишені 
дослівно гроша. Одного разу не мав за що пове
черяти; щоб попоїсти, мусів заставити своє убран
ня. Ніхто не хотів йому позичити.

В початку XV. століття Кастилія була вже 
повним банкротом, помимо того, що вона мала всі 
умови для розбудови. І це було в той час, кола 
наприклад славні італійські республики — Фльорен- 
ція, Генуя, Венеція — жили в достатках і добро
буті та торгували з цілим світом. Рятунком для Ка
стилії була її злука з богатшою Араґонією в 1479. 
році. Сталося це в наслідок одружіння — тоді ще 
наслідників престола — Фердинанда араґонського 
з Ізабелею кастильською. З тої злуки повстала 
сильна еспанська держава, дарма, що оба королів
ства, Кастилія і Араґонія, обєднані сильною владою 
королів, зберігали ще якийсь час свою окремішність. 
Фердинанд і Ізабеля були виїмково здібними пра
вителями. Вони доконали великих діл. Найперше 
приборкали лицарство і шляхту при помочі союзів 
міст, що повставали для оборони проти шляхот-



14

ської сваволі. В боротьбі зі шляхтою молода ко
ролівська пара оперлася на міську міліцію і на ду
ховенство.

Як тільки королівська влада скріпилася, міську 
міліцію негайно розпущено, зі страху, щоби вона 
не обернулася з часом проти короля. Потім Ферди- 
нанд оперся виключно на духовенстві та на його 
святій інквізиції, яку він дуже зручно використо
вував у боротьбі зі своїми політичними ворогами 
для скріплення своєї влади. Впливи духовенства за 
його влади зросли (особливо-ж по здобутті Гре
нади від Арабів).

Господарське положення країни відзлуки обох 
держав покращало і це позволило королеві розпочати 
війну з Маврами в Гренаді і з Португалією. Обі 
виправи скінчилися побідою Еспанців. Війна з Мав
рами тривала десять років. Маври завзято борони
лися, але в 1492 р. Гренада таки мусіла піддатися. 
Упадок Гренади був кінцем панування Арабів 
в Еспанії.

Упоєний псбідою Фердинанд разом з духо
венством розпочали раптовну нагінку проти маго
метан і Жидів. Спершу взялися за Жидів. їм нака
зано вихреститися або покинути Еспанію. Богато 
Жидів покинуло тоді ту країну. Але й тим, що ви
хрестилися, інквізиція однаково не давала спокою, 
поки не впевнилася, чи вони щиро, чи не щиро 
змінили віру. Нещирих палено на кострах, а щи
рих - тому що ніколи не було певности щодо їх 
щирости — піддавано безнастанним доходженням, 
їх вязнено, допитувано і мучено. Така сама доля 
стрінула дещо пізніше й магометан. Тому вони 
теж масово почали покидати Еспанію, що запалала 
тоді тисячами кострів.

Завзявшись позбутися Маврів, Фердинанд о- 
сягнув лише те, що позбавив свою державу най- 
культурнішої, трудящої верстви на шкоду для го
сподарського розвитку країни. Сам він ще не бачив



наслідків своїх вчинків. Але його наслідники ба
чили вже прихід руїни, до якої і вони доклали чи
мало своїх немудрих старань.

Доба Фердинанда й Ізабелі була ще най ща
сливішою й найкращою в історії Еспанії; тому, іщ> 
вона прославила імя Еспанців, 'як відважних здобу- 
вачів-завойовників Нового Світу, американських 
суходолів. З нагоди здобуття Гренади королев» 
Ізабеля вирядила (у 1492. р.) залогу еспанських мо
ряків під командою Італійця Христофора Колюмба 
(з Генуї) на захід шукати коротшої морської до
роги до Індії. По трьох місяцях небезпечної плавби 
по безкраїх водах Атлянтійського океану Колюмб* 
припадково відкрив зовсім новий, тодішньому люд
ству незнаний ще світ — Америку. За ним поплилн 
у ті далекі сторони мореплавці теж інших народів. 
Самі ж Еспанці вславилися тим, що вогнем і мечем- 
«добули для свого краю мало що не цілу полудневу 
Америку (з виїмком Бразилії, яка дісталася Порту
гальцям), цілу Середню Америку (Мекснк), та ве- 
ликанські простори північної Америки. Доконали^ 
тих підбоїв поодинокі ватажки незнаного, або низь
кого походження, вояки бандитської й авантур
ницької вдачі. Найвидатніші з них: Фердинанд. 
Кортез, завойовник Мексику, Фрачціско Пізаро, 
який загарбав царство Інків у Полудневій Америціг 
(в Перу), та багато-багато інших. Всі вони прояви
ли себе як жорстокі кати, грабіжники всяких бо- 
гацтв (головнож золота). А все це вони робили- 
буцімто во імя побіди віри і церкви. Очевидно, що- 
духсівенство було з таких підбоїв раде. Війна Е- 
спанців з поганами 6 Америці виглядала як про
довження боротьби з Маврами. Одна і друга бо
ротьба були подібні до себе; з окрема ж тим, що- 
духовенство і в тих походах мало великий голос. 
Головною його журбою, не меншою, ніж навертан
ня поган на католицьку віру, було між іншим гро
мадження в своїх руках золота й величезних зе-
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жельних маєтків, забираних від поган. Місцеві лю
ди, що ще лишилися при житті, працювали в тих 
маєтках, як невільники. Спроваджувано сюди теж 
негрів, купованих у Африці. За прикладом духо
венства пішли військові, стаючи в добутих землях 
короликами більших або менших областей.

Добуті краї Нового Світу були багаті в золото, 
яке звідтам почало плисти щироким струмом до 
Еспанії. Золото уважали тоді основою богацтва 
держави. Але країна не мала з того жадної користи, 
бо все золото забирали королі. Королі розкидали 
золото на всі боки, з чого коригтали лише міністри 
та двірські любимці короля. Велика його частина 
йшла теж на війни в Европі, в які Еспанія без по
треби встрявала.

По смерти Колюмба есгіанські американські 
кольонії перейшли на власність королів, які три
мали їх у дуже тісній залежності від себе. Не роз
давали земель на вічне, як у краю, а тільки в дер
жаву. Всякі зносини з кольоніями були пильна 
контрольовані. Торговля з ними від початку стала 
рівнож монополем держави. Краєві торговці і про
мисловці не мали туди доступу. Вся торговля ішла 
через один лише порт — Севіллю, звідки раз на 
рік виправлялися до Америки торговельні кораблі 
під охороною воєнної фльоти. Торговлю кольоній 
з інщими державами, зпочатку обмежену до кількох 
торговиць, згодом заборонено зовсім. Всі ті обме
ження викликали сильне пачкарствр, що їх управ
ляли інші держави, головно Англія і Франція.

4. Еспанія. під владою Карла V. 
і Филипа II. 16 століття

Посідаючи такі розлогі й багаті заморські краї, 
-як ніяка інша держава, могла Еспанія стати най- 
■богатшою і найкультуриішою в світі країною. Так 
одначе не сталося, завдяки саме отій безглуздій
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і  короткозорій кольоніяльній політиці. І не лише 
тому. До згуби вела теж політика наступників 
■Фердинанда й Ізабелі у матірному краю. Виглядало 
воно так, що вони ніби постановили зруйнувати 
рідний промисл, який щойно почав підноситися 
з руїни. Стягали з нього високі податки, а з дру
гого боку нищили його всякими заборонами. Те 
•саме сталося й з рільництвом. В 1548. р. заборонив, 
•наприклад, Карло V виріб вищих сортів сукна і тим 
•підкопав найбогатший промисл краю. Згодом забо
ронено виріб вовни і вивіз полотен; наслідком того 
зруйновано торговлю тими виробами. Подібні де
крети видано й проти кращих виробів зі шкіри. 
•Очевидно, що в парі з тим ішли кари на непокір
них промисловців влючно до замикання варстатів. 
Заборони сипалися як з рогу обильности, теж на 
інші вироби — як залізо, сталь, на торговлю збіж- 
жам і худобою. Не вільно було вивозити навіть 
риб, яких у краю був надмір. Господарські наслід
ки панування Карла У. були дуже сумні: знищено 
джерела народнього богацтва, а нарід обернено 
® жебраків. Цісар більше цікавився релігійними 
справами й непорядками в церкві, як долею свого 
народу й держави. Його обходило ближче, напри
клад, скликання церковного собору, ніж життєві 
інтереси його власної країни. За влади Карла V 
Іспанія стала опорою римських панів у боротьбі 
з реформацією. У ній ніколи не припиняли своєї 
„праці* суди „святої інквізиції*, що звідтам пошири
лися по цілому католицькому світі. З правдивим 
•еспанським завзяттям еспанські інквізитори взялися 
.викорінювати свободолюбного духа, що зачав тоді 
народжуватися. В часі теж панування Карла V пов
став в Еспанії чин єзуїтів, заложений бувшим лица
рем, а потім монахом Ігнатієм Льойолею. (1540 р.). 
Чин цей, що присягав на безоглядний послух папі, 
<5ув його найпевнішим знаряддям у церковній по
літиці.
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Від 1519 року Карло V, скупчив під свсєк> 
владою розлогі еспанські володіння разом зі спад
щиною по Габсбурґах. В його державі, яку вік 
залюбки порівнював з державою Карла Великого* 
ніколи, як казали, не заходило сонце. В такій ве
ликій державі не тяжко було за спір зі сусідами. 
І Карло V, дійсно довго воював зі своєю грізною* 
суперницею в Европі, Францією. Війна вибухла із- 
за Фландрії, яку Франція забажала прилучити ло
севе, бо та багата країна робила сильну конкурен
цію французькій торговлі. На ту війну, якої він не. 
закінчив, Карло V витратив усі свої засоби. І на
решті під впливом невдач своєї політики він по
становив зректися престолу. Вступив до монастира* 
а керму напівзруйнованої держави і ведення не- 
закінченої війни передав свому синові Филипові 11..

Новий амбітний король мріяв про світову дер
жаву. Воював всюди, де тільки міг, — з усіма дер
жавами: Францією, Англією, Туреччиною, Італією* 
Голяндією. Зруйнував тим лише свій скарб без ніякої 
користи для держави. Про державу він більше 
дбав, ніж його пепередники, але на свій спосіб.. 
Він сам займався всіми справами; особисто втру- 
чувався до найменших дрібниць. Сам укладав ріжнГ: 
накази і розпорядки. Як подорожував, ̂  то за ним 
тяглись цілі вози урядових паперів. Його названо 
через те „паперовим королем". Але паперами годі' 
було поправити державний скарб і господарство- 
країни. Його грошеві засоби чим далі помітно ма
ліли. Ні високі податки, ні інші невиносні тягарі, нег 
могли зарадити невблаганному крахові. Не богато» 
дала й торговля шляхотськими титулами, бо й вони,, 
щедро офіровані, падали в ціні. Скінчилось на тому* 
що король, який володів половиною світа, став 
жебраком, випрешуючи допомоги в своєї двірської 
челяди.

Порожна державна скарбниця свідчила тільки 
про пустку в висмоктаних кишенях підданих ко
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роля; а він і його дорадники не мали найменшої 
уяви, як належить помножувати багацтво народу. 
Помимо того, що по смерти португальського ко
роля, він прилучив до своїх володінь ще й Порту
галію з усіма її заморськими кольоніями, засоби 
його скарбу не побільшилися. До того ще й всі во
єнні почини Филипа II, хоч як він тягнувся з усіх 
сил, кінчилися програною.

Найбільшою невдачою політики Филипа було 
усамостійнення північної частини Нідерляндів 
Голяндії. При помочі Англії вона відірвалася від 
еспанської держави (1609 р.). Це був наслідок не
мудрої, короткозорої, нетерпимої політики Филипа 
II, наскрізь пронятої духом католицької реакції 
16. віку, ворожої до протестантизму. Голяндія ж 
була щиро протестантською країною. Розрив попе
реджувала довга релігійна боротьба і ряд кроваво 
здушених повстань. У самому розгарі боротьби 
з Голяндією Филип II помер у 1598 році.

З відірванням Голяндії почався упадок Еспанії, 
як світової потуги. Голяндці і Англійці почали 
тоді саме відривати від Еспанії її заморські кольонії.

5. Наступники Филипа II— Габс- 
бурґи й Бурбони (17— 18 ст.)

До 17 століття Еспанія була вже напів зруйно
ваною, убогою країною. За час 16. століття вона 
вичерпала всі свої сили і засоби у війнах в Европі 
та в кольоніях, які треба було не лише завоювати, 
але й вдержати та зорганізувати на європейський 
лад. Все це вимагало дуже багато людської енергії. 
В той час багато Еспанців, які натрапляли в краю 
на тупоголову політику короля і його дорадників, 
а хотіли виявити свою енергію, покидало рідну 
землю, щоби шукати свободи у новому світі.

За наслідників Филипа II Еспанія без стриму
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упадала; упадала і економічно і, як світова полі
тична потуга, бо не мала ні одного обдарованого 
монарха на свому престолі, ані здібних міністрів. 
Народ терпів від них тільки наругу, панщину і 
визиск. Одно тільки католицьке духовенство чу
лося добре під охороною королів. Еспанські духов- 
ники, які до 15 ст. провадили нарід на вперту бо
ротьбу з Маврами, а в 16 столітті здобули весь 
вплив на впаду — в 17 і 18 століттях пересякають 
страхом за ту владу і терплять на грізну манію 
переслідування, заспокоюючи себе видом палаю
чих костирів. Зокрема масово палено тоді чарівниць; 
тих нещасних істот, про які ширився забобон, 
що вони опановані чортом. їх кроваво переслідувано 
аж до кінця 18 століття — не лише в Еспанії, але 
теж у цілій Европі.

У тій понурій добі духовники не можуть уже 
сказати віруючим нового спасенного слова. Са
ма їх проповідь вироджується у забобон і пересуд. 
Темні і легковірні люди приймають за правду всякі 
неймовірні оповідання і чуда, вірять у чарівниць, чор
тів, тощо. Тремтять при гадці про гріх, а спасення 
душі чекають від своїх жертв „на Боже" і на церкву. 
Вмираючі записували свої маєтки на церкви, за
мовляючи тисячі богослужень по своїй смерти. Пе
ред у цьому ведуть королі: Филип ІУ замовив по собі 
100.000 богослужень. В той спосіб богацтва клєру 
ростуть до тої міри, що половина маєтку цілої 
Еспанії дістається незабаром до непродуктивних 
рук духовенства.

По смерти еспанського короля Филипа IV 
(1663 р.) зачалася в Европі війна за еспанську 
спадщину. Французький король Людвик XIV здавна 
гострив зуби на „перлу еспанської корони", богату 
Фляндрію (в теперішній Бельгії). Проти тих заба
ганок по стороні Еспанії станули Англія і Швеція, 
а за Францією стали австрійські Габсбурги. Війна 
точилася в ріжних місцях Европи і з перервами
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тяглася дуже довго. Винищені боротьбою сторони: 
то мирилися, то знова хапали за зброю. — У тих 
війнах за еспанські землі, сама Еспаиія не мала 
великого голосу, бо вона була тоді під владою 
зовсім слабих королів: — бездітного ідіота Карла 
II, а потім виродка Филипа V. Бурбона, внука Лю- 
двика XIV, від нього зовсім залежного. Для Еспа- 
нії війна за її спадщину скінчилася великими втра
тами (1713 року, мир в Утрехті) : Австрія забрала 
Фляндрію та бувші еспанські землі в Італії, остров 
Сицилію одержало князівство Савоя, а Англія за
хопила у своє вічне володіння Ґібральтар. Обкроєна, 
де тільки була змога, Еспанія попала у себе вдома 
в крайну біду. В 17 столітті запанував у ній страш
ний голод. Жебрацтво, бандитизм і злодійства стали 
загальним явищем, а широкі народні маси вимирали 
дослівно з голоду. В 1680 р. на вулицях Мадриту 
люди зводили кроваві бійки за кавалок хліба. Го
лодні розбишаки організувалися в банди, щоб жити. 
Еспанія вилюднюється, а її промисл та хлібороб
ство упадають. Місто Севілля стратило тоді, на
приклад, 3/4 мешканців, а в його околиці управлялося 
тільки 1/20 частину піль. Ніхто в краю не мав грошей, 
люди вертали до замінної горговлі через брак гро
ша. Ба, й самі королі Карло II. таФилип V. не ма
ють грошей, бо всі гроші розпливаються по руках 
королівських любимців та вищого духовенства, — 
тонкої плівки фактичних керманичів держави. Мі
ністр Филипа V і його улюбленець кардинал Аль- 
броні брав грубі хабарі, (напр. у висоті 100 тисяч 
фунтів штерлінгів за заклкчення некорисного для 
Еспанії, але зате корисного для Англії торговельного 
договору). А в тойже час всі міста — більші і мен
ші — потапали в довгах, як і сама держава. Ніхто 
тим не журився, ніхто нікому не платив довгів, бо 
не міг платити. Не платила сусідам своїх довгів 
і держава, — помимо того, що тоді ще тримала 
під своїм зарядом найбагатші копальні шляхотних
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металів у кольоніях. Нічого дивного, що в тих у- 
мовах процвітає торговля урядами й шляхотськими 
титулами. Та Еспанія, котра колись гонила й па
лила Жидів та вихрестів, тепер за гроші продає 
шляхетські титули Жидам, які можуть грубо 
заплатити. Через брак гроша цвите й пачкарство 
з  за кордому. Королі, міністри і вищі духовні — це 
перші контрабандисти-пачкарі, які не шанують за
конів, ними самими виданих. А що й казати про 
нижчих урядовців, лінивих і недбалих сторожів 
права!

Филип V. був такий недбалюх і нездара, як 
і його попередник Карло II, останній Габсбурґ на 
еспанському престолі. Він мало розумівся на дер
жавних справах. Як дбав Филип V і його дорад
ники про народні інтереси, видно хочби з нового 
закону про мита, виданого в 1720 році. Цей закон 
запровадив мито від ваги довоженого товару без 
огляду на його якість і вартість. Він дозволив та
ким чином чужинцям-фабрикантам заливати Еспа- 
нію своїми товарами вищої якости і зруйнував 
еспанський промисл на шкоду для власного дер
жавного скарбу, бо зменшив його доходи з подат
ків. В одній Севіллі з 10.000 ткацьках варстатів 
удержалося тільки 400. Нарід, перед яким отвором 
стояли брами численних монастирів, попав тоді в таке 
лінивство, що на ріжні роботи приїздило до Еспа- 
нії рік річно 60.000 Французів. Положення селян 
було дуже тяжке; вони платили податки державі, 
та всякі чинші своїм зверхникам-панам й відробля
ли у них панщину. До того всього вони давали 
ще й десяту часть своїх доходів (десятину) духо
венству. Ліпшою була доля міщан. Вони теж були 
безправні та погорджувані шляхтою і духовенством, 
але могли бодай дійти хоч і з тяжкою бідою до добро
буту, доробляючись промислом і торговлею. Дорога 
до урядів була для них замкнена.

Таку саму господарку й нездарність у керу
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ванні справами держави бачимо і в еспанських 
кольоніях в 17 і 18 столітті. Торговля тих ко
л о н ій  з Европою була заборонена, зате цвила 
тут контрабанда — власна й чужинецька. Незаго- 
•сподарені кольоні! мусіли якось забезпечуватися 
потрібними товарами. Бож еспанські королі, які 
зосереджували в своїх руках легальну торговлю 
з  ними, нічим іншим поза довозом золота до Еспа
нії не цікавилися. Але й та незначна торговля ко- 
льоній з матірним краєм з року на рік маліла. 
В 1696 році вийшло, наприклад, до Америки з то
варами 27 кораблів поємности 15.000 тон, а в 1720 
році вивезено всього тільки 6.000 тон товару. Ни
щила цю торговлю з одного боку контрабанда 
чужих держав, а з другого морські бандити-корсарі, 
що переловлювали вертаючі зі золотом і сріблом 
■еспанські кораблі та грабували їх. За 13 літ (1623- 
1636) пропало в той спосіб 500 еспанських кораб
лів. У 18 столітті чужинецька контрабанда зросла 
аж до 80°/# цілої торговлі еспанських кольоній. 
Зиски з усієї тої торговлі очевидно минали Еспа- 
нію. Одна Мартиніка і малі Антильські острови да
ють Анґлії і Франції більше доходу, як усі острови 
й провінції Еспзнії. Вершком господарської глупоти 
Филипа V-ro було, напр., те, що в 1735 р. він за- 
борониц купцям з Мексику і Перу присилати до 
Еспанії гроші на закуп товарів..,

Не дивниця, що в 19 столітті всі полуднево- 
американські кольонії Еспанії відмовили їй послуху, 
і потворили зі себе самостійні республики. Інакше 
грозилаб їм повна руїна. Північно-американські 
кольонії в 1740—60 роках, відійшли врешті до 
Англії.

В другій половині 18 століття почали дохо
дити й до Еспанії поступовіші думки щодо керму
вання державою з Франції разом з королями з ро
ду Бурбонів, близькими свояками французьких ко
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ролів. То була „доба просвічений", що проминула! 
не без впливу науки і освіти на політику королів. 
ВОНИ СЛуХаЛИ Передових Й ОСВІЧеНИХ ЛЮДеЙ СВОГО' 
часу, які гостро виступали проти окремих при
вілеїв шляхти, а особливо проти духовенства т а  
його шкідливого впливу на політику.

Треба одначе памятати, що королі тих часів; 
не признавали ще тоді права народу забирати го
лос у державних справах. Всежтаки вони під впли
вом визначних учених того часу перевели багато- 
корисних реформ: поліпшили судівництво і адміні
страцію, скасували тортури і прикоротили в деяких 
державах вплив духовенства. При тій нагоді , відо
брали від духовенства надто великий вплив на ви
ховання молоді, цензуру книжок, відобрано від 
нього право судити світських людей, тощо. Всі 
ті справи деякі держави відтоді перебрали до своїх 
рук та самі почали опікуватися освітою і народньою 
культурою. Держави зачали теж більше дбати про- 
розвиток промислу й торговлі та про державний 
скарб.

Понуре й темне самовладство еспанських ко
ролів хоч і на короткий час — теж перемінилося 
в освічене за Карла НІ. Виконавці його волі мі
ністри богато добра вчинили (у 1760—80 роках) для 
піднесення добробуту країни. Вони завели полекші 
в торговлі збіжжям, понаправляли шляхи, тощо, 
а разом з тим обмежили привілеї шляхти, прико
ротили надвладу духовенства й поліпшили судів
ництво. Найбільш остру боротьбу довелося їм зве
сти з єзуїтами. Не лише в Еспанії ішла та бо
ротьба, але також в Австрії, Франції, Португалії, 
а Еспанія їх наслідувала. Але ті реформи королів 
„доби просвічення" і їх наслідки довго не втрима
лися; деякі з них спинялися напів дороги і, недо- 
ведені до кінця, упадали. Часи реакції, швидко вер
тали назад.
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6. Еспанія в 19 столітті
В добі французької революції Еспанія знай

шлася по стороні ворогів революції. Коли в наслі
док вироку революційного суду страчено короля 
Франції Людвика XVI-ro, майже ціла „монархічна 
Европа" виступила проти „вбийників короля". До- 
боротьби з революцією станула тоді також Еспа
нія, якої військо вдарило на Французів з полудня, 
від Піренеїв. Одначе французькі республиканськг 
війська виперли зі своєї батьківщини всіх ворогів, 
в тім числі також еспанське військо, ба навіть пе
рейшли Піренеї та примусили Еспанію заключити 
мир з республиканською Францією.

Пізніше, коли в революційній Франції по по- 
бідах над чужими ворогами захопив владу в свої 
руки Наполеон, він по перемогах над Австрією 
і Прусією, поділився Европою з російським імпе
ратором Александром 1 (у 1808 р.). Наполеонові 
припав цілий Піренейський півостров. Наполеон 
прогнав тоді з еспанського престолу Бурбонів, а на 
їх *місце посадив свого брата иосифа. При тім На
полеон запровадив в Еспанії нові, поступові по
рядки, як передтим у Франції: скасував панщину 
та шляхотські привілеї, відобрав землю від мона
стирів і шляхти та передав її народові; розпочав 
ще й інші реформи з наміром піднести країну 
культурно й економічно.

Одначе Еспанці не хотіли погодитися з вла
дою Наполєона у своїй батьківщині, уважаючи її 
чужою. Вони розпочали довгу і запеклу боротьбу 
проти його панування: підіймали часто в ріжних міс
цях краю повстання й провадили партизанську 
війну (ґеріллю) з французьким військом способом 
дрібних нападів на менші залоги. Цією боротьбою 
кермували окремі революційні союзи (хунти), ща 
повстали майже в кожній провінції. Провінціональ- 
ні хунти обєднані були в головній центральній хун
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ті. — Слабою сторінкою цілої тої організації був 
•брак єдности в поглядах на державні справи. На 
тім ґрунті виникали сильні тертя між лібералами*) 
і настроєними реакційно клерикалами. Одні тягли 
за конституційними порядками в державі, а другі 
дише чекали на поворот королів зроду Бурбонів. Пе
ревагу в хунтах мали ліберали, які в 1812 р. прого
лосили констутицію для Еспанії. Не зважаючи однак 
на внутрішнє роздвоєння, повстанці трималися 
добре. Завдячували вони це не так своїй силі, як 
піддержці Анґлії, що була тоді найповажнішим 
ворогом Наполеона. Та й сам Наполеон, занятий 
важнішими справами, не звертав на Еспанію на- 
лежитої уваги. Правда, він ..нераз мусів посилати 
військо на поміч свому братові, але повстання, 
здавлювані в одному місці, вибухали в інших о- 
колицях. Наполеонові і його братові не вдалося 
здусити повстанчий рух. Повстанці вдержалися аж 
до упадку Наполеона. У 1813 році англійське вій
сько під командою Велінґтона виперло • Французів 
за Піренеї. В томуж році вернув назад до Еспанії 
король Фердинанд VII, а з ним і всі старі, дорево
люційні порядки. Фердинанд VII скасував насампе
ред ліберальну (свободолюбну) конституцію, про
голошену хунтами в 1812 році, а богато лібералів 
мусіло повандрувати на шибениці й до вязниць. 
Потім він відновив інквізицію та привернув всі 
давні права духовенства. Владу в державі він ві
добрав від парляменту (кортезів), а знову перебрали 
її прибічники-любимці короля й духовники. До того 
всього Фердинанд VII був звичайнісеньким злодієм: 
в той час як не виплачувано платні навіть жовні
рам, він грубі мільйони складав на свій приватний 
рахунок у льондонському банку.

Все це викликало загальне невдоволення і хви
лювалися в цілому краю. У багатьох містах повста

*) Між іншим тоді саме й повстала вперше назва: Лі
берал.
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ють тайні товариства (хунти), в яких гуртуються 
всі невдоволені порядками Фердинанда VII.; вони 
розпочинають боротьбу проти короля випробова- 
ними за французької окупації способами. Хунти 
бажали привернення в Еспанії конституційного ладу.

Владою Фердинанда VII невдоволене було 
найбільше селянство, за те, що він відобрав від 
нього землю і вернув її назад дідичам. Тоді саме 
частина селян з бувших ґерілясів (постанців) орга
нізувалася на військовий спосіб і назвала себе 
„армією покривджених". Ця армія розпочала пар
тизанську війну з Фердинандом VII. В Араґонії 
наприклад півторатисячний відділ „армії покривдже
них* розгромив на голову королівське військо.

Між 1810 і 1820 р. прихильність народу до 
хунтів була вже дуже велика. Особливо багато 
прихильників того руху було серед військових 
старшин. Дуже співчувало їм теж міщанство. Від
носини ставали щораз більш напружені. В 1814 р. 
вибухло нарешті повстання проти короля в Пам- 
плоні, а в слідуючому році в Галісії зі значною у- 
частю селянства. Але найголосніше і найбільше 
було повстання у 1820 році. Розпочав те повстання 
експедиційний корпус війська в Кадиксі, що мав 
вирушити до Америки проти збунтованих кольоній. 
Старшини того корпусу зажадали привернення кон
ституції з 1812 р. Повстанців зараз же підтримали 
хунти у цілім краю. Фердинанд VII думав зпочатку 
відпекатися обіцянкою про скликання сойму (кор- 
тезів), але сама обіцянка нікого не вдоволила і він 
мусів присягати на конституцію та покликати нових 
міністрів.

Одначе Фердинанд УІІ не міг примиритися 
з  усім тим, що вимогли в нього повстанці і потайки 
просив помочі проти них у держав Святого Союзу 
(Австрії, Англії, Росії), які свого часу помогли йому 
вернути на еспанський престіл. Але Росія і Австрія, 
хоч і радіб помогти, були задалеко, Англія не хо
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тіла втручатися до внутрішних справ Еспанії і зов
сім не бажала підтримувати реакційного режіму 
Фердинанда VII. А Франція покищо стримувалася» 
Фердинанда VII-го полишено якийсь час його влас
ній долі. Тимчасом у Франції прийшли до влади 
реакціонери, які рішилися вволити благанням Фер
динанда УІІ. Вони вислали до Еспанії в 1823 р. 
військо, щоби «визволити Фердинанда з неволі", у 
якій, мовляв, тримали його сторонники конституції»

Влада в Еспанії була тоді в руках поміркова
них лібералів. Але її остро поборювали з двох бо
ків: з одного боку крайна, революційна лівиця, а 
з другого — католицькі назадники-монархісти. Лі
виця мала богато прихильників на полудні, а пра
виця була сильна на півночі. Коли в парляменті 
більшість осягнула радикальна лівиця, праві назад- 
ники, не довго думаючи, зачали на півночі пов
стання*). Саме тоді появилося на еспанському кор
доні французьке військо, яке без ніякого спротиву, 
підпомагане повстанцями, посувалося в глуб Еспанії» 
Правительство мусіло втікати з Мадриту до Ка- 
діксу. В осені 1823 р. воно й зовсім приневолене 
було піддатися. Влада перейшла до рук крайніх 
клерикалів, які розпочали в країні ди$ий, кровавий 
терор з розстрілами, вязницями і шибеницями для 
лібералів і радикалів. Клерикалам видавався вже 
занадто мягким навіть сам Фердинанд УІІ; тому 
вони зажадали — хоч і безуспішно його уступлен- 
ня та передання верховної влади Дон-Карлосові, 
молодшому братові короля, ще більшому як тамтой, 
назадникові і засліпленцеві. Відтоді існує в Еспанії 
скрайно назадницька партія карлістів, яка бере у- 
часть також у теперішній ворохобні по стороні 
фашистів.

У своїй реакційній ревності уряд Фердинанда 
УІІ забажав у томуж таки 1823 році помогти й

*) Зовсім як тепер — у 1936 р.
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португальським назадникам скасувати конституцію 
та привернути давні порядки. Але до цього не до
пустила Англія. Вона взяла в оборону конститу
ційний лад тої країни і не позволила реакції по
ширитися поза межі Еспанії.

В перших десятиліттях 19 століття Еспанія, 
яка давно вже зійшла була до ролі другорядних 
держав, стратила в решті решт майже всі свої ко
льонії. Південно-американські есланські кольонії вже 
віддавна невдоволені були зі своєї залежности від 
Еспанії.

Користаючи з прогнання Наполеоном Бурбо
нів з Еспанії, кольонії проголосили себе в 1810 
році незалежними республиками. Не приминуло це 
їм безкарно. Фердинанд VII, як тільки вернув до 
Еспанії, відразу вирішив їх приборкати і вислав 
до Америки велике військо боронити історичних 
прав еспанської корони в кольоніях. Даремно... 
Молоді республики витримали до кінця у герой
ській обороні своєї свободи під проводом Болівара, 
названого за це Освободителем. Слідом за південно
американськими республиками пішов також Мек- 
сик, проголосивши свою незалежність у 1822 році. 
Незабаром їх самостійність визнали Англія, Сполу
чені Держави Північної Америки та інші держави. 
Це примусило нарешті саму Еспанію, після ряду 
кольоніяльних воєнних невдач, признати в 1824 році 
незалежність усіх своїх бувших кольоній, з виїмком 
острова Куби та ще кількох менших острівців.

Фердинанд VII помер у 1833 році. Він не мав 
мужеського потомства і спадкоємницею королівської 
влади в Еспанії по його смертц мала стати його 
молоденька ще дочка Ізабеля. При тій нагоді кар- 
лісти знову зачали ворохобню, бажаючи посадити на 
трон дон-Карльоса. Одначе й тепер їм не повелося, 
бо їх перемогли помірковані ліберали, прихильники 
Ізабелі, підтримувані Англією і Францією. Всежтаки
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карлісти не піддалися відразу та ще . кілька літ 
бунтувалися, аж поки сам Дон-Карлюс не зрікся бо
ротьби за владу. В 1839 році він покинув Еспанію, 
пересилившись на завше до Франції. У 1843 році 
стала повнолітною малодітна Ізабеля і її прого
лошено королевою Еспанії. Від того часу на
став у тій країні сякий-такий спокій. За панування 
Ізабелі політика Еспанії була під впливом Англії. 
Еспанія відтоді не втручається у ніяку воєнну 
авантюру. Але виутрішний спокій у  краю був- 
непевний. Припинилися, вправді, політичні пов
стання з участю регулярного війська, зате ча
стіше вибухали селянські розрухи. Збідніле, спро- 
лєтаризоване, безземельне й малоземельне селян
ство щораз голосніше домагалося землі, але ні
коли не знаходило послуху у шляхти і у влади. 
Ось чому воно давало про себе й свої жадання 
знати при кожній нагоді. В червні 1857 року се
лянські заворушення почалися в Севіллі, з тої при
чини, що виданий у 1856 році закон відібрав від 
сільських громад їх вільні запасні землі. У 1861 р. 
такі самі заворушення охоплють цілі провінції — 
Маляґу, Кордову і Гренаду. Причиною було не
вдоволення селян зловживаннями дідичів. Повстан
ці, число яких доходило до 10 тисяч, трималися 
5 днів. Колиж влада вислала проти них регулярне 
військо, то вони, слабо озброєні, розійшлися домів.

Більшою подією, яка скаламутила бодай зверх
ній внутрішний спокій Еспанії, було повстання 
в 1868 році під проводом генерала Топето в Ка- 
диксі. Цим повстанням розпочалася в Еспанії ре
волюція, що тривала аж до 1873 року. Повстанці 
виступили проти монархії і домагалися заведення 
в Еспанії республиканського ладу.

Підчас революції 1868 -73 років відбулися 
в ріжних місцях Еспанії, головно на полудні, під 
проводом анархістів селянські розрухи. За намовою
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анархістів дійшло тоді в кількох випадках до за
хоплення дідичівських маєтків. Анархісти проводять- 
відтоді всіма того роду заворушеннями, в яких бе
руть участь переважно сільські наймити-робітники. 
До кінця 19 ст. було кілька менших того роду за
колотів. Селяниж господарі через свої політичні 
організації домагаються переведення законною до
рогою земельної реформи.

У тім часі Еспанія на короткий час від 11, 
лютого 1873 р. стала республикою. В 1874 р. знову 
привернено монархію. Але самовладний монархіч
ний лад довго вже не вдержався. Королі мусіли 
погодитися на конституцію. Від ЗО червня 1876 
року аж до заведення диктатури по світовій війні 
(1923 р.) Еспанія цілий час була дідичною і ніби 
конституційною монархією.

Другою замітнішою подією в історії Еспанії 
під кінець 19 стол. була ще війна Сполучених Дер
жав північної Америки з Еспанією за острів Кубу. 
Еспанія втратила його у 1898 році. У тій війні кра
ще озброєна американська фльота знищила за 
кілька годин воєнну еспанську фльоту. Еспанія 
змушена була просити мира та зректися островів: 
Куби, Порторіка й Філіпін за невеликою грошевою 
винагородою (20 міл. долярів). Куба стала самостій
ною республикою, звязаною одначе зі Сполученими 
Державами, які обняли в ній контролю загранич- 
ної політики і фінансів. Порторіко й Філіпіни ві
дійшли зовсім до Америки.

В слідуючім, 1899 році, Еспанія продала Німеч
чині й решту своїх дрібніших островів на Тихому 
океані за 25 мільйонів пезетів і цим вичеркнула 
себе з числа кольоніяльних держав. Такий був кі
нець еспанської, великої колись морської й кольо- 
ніяльної потуги. Так заниділа велика держава під. 
владою нездарних королів та всевладного клерика
лізму. Країна стала бідна, народ у нужді й темряві.
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родні маси дідичам і капіталістам. Кінець кінцем: 
Прімо-Де-Рівєра мусів покинути (в січні 1930. р.) 
Еспанно.

Його наступником став генерал Беренґер, ко
трий теж довго не вдержався, бо спирався лише 
на назадницьких партіях. В грудні 1930. р. вибухло- 
проти нього в війську повстання. Бербнґер уступив. 
Нова влада розписала вибори до громад, які дали; 
таку величезну перевагу протикоролівським, рес- 
публиканським партіям, що розписані вже вибори: 
до парляменту показалися зайвими. І без них дня; 
14. квітня 1931. р. проголошено в Еспанії респу- 
блику. Король Альфонс III. втік до Парижа.

Еспанія це не однонародня держава. Цілу 
північ і північний схід замешкують в Еспанії зби
тою масою інші народи, які в останнім револю
ційнім часі недвозначно заявили свою волю жити 
своїм самостійним життям. Це Катальонці, Баски 
і Галісійці.

Катальонія (провінція на північн. заході Еспані^ 
гол. місто Барцельона) одержала в жовтні 1934 авто
номію, в рямцях республики, а Еспанія стала таким чи
ном федеративною республикою. Вибори до Катальон- 
ського сойму відбулися 20. листопада 1932. року. 
(Останній Каталонський сойм був розвязаний ко
ролем Карлом V у 1714. році; тоді Катальонія; 
стратила свою самостійність).

Катальонія була у середновіччі незалежною- 
державою і в 1479. році добровільно зєдналася 
з Кастилією по женячці королевича Фердинанда 
Кастилійського з княгинею Ізабелею Араґонською.. 
Еспанські націоналісти намагалися весь час зїсти 
Катальонців. Але Катальонці є в постійній боротьбі 
з мадритським еспанським урядом. Тому в Катальонії' 
розвиваються визвольні соціялістичні течії, яких е- 
спанські фашисти хочуть силою здушити. На захід. 
$ід Катальонців живуть Баски. Є це малий, усього»
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на півтора мільйона душ народ, дуже побожний, ви
хований у послушенстві до духовенства і дуже при- 
вязаний до папи римського. Але й вони в останній 
революції узяли участь по стороні республиканцін 
І СОЦІАЛІСТІВ, бо тільки від них сподіються вони 
виконання своїх слушних вимог до самостійного 
життя. У рядах Басків з оружжям у руці за волю 
народу бються навіть деякі баскійські священники 
патріоти — дарма, що папа римський сприяє еспан- 
ським фашистам. Проти фашистів виступили також 
і Галісійці, найменша еспанська національна меншина. 
Усі національні поневолені меншини Еспанії спо
діються поліпшення своєї волі лиш від побіди СО
ЦІАЛІСТИЧНОГО і демократичного уряду.

Разом зі зміною ладу змінилися й закордонні сим
патії Еспанії: за фашистської диктатури Прімо де-Рі- 
рєри вони схилялися в бік Італії, а по його упадку 
привернено назад приятельські звязки з Францією.

Республиканський державний переворот дня 14, 
квітня 1931. року передав владу у державі в руки 
соціялістів і республиканців-демократів та інших 
дрібніших поступових партій. Першим премієром 
(головою влади) був Ніцето Алькаля Замора. А від
коли його вибрано президентом республики, голо
вою влади став М. Азаня (14. жов-йня 1931 року). 
Уряд Еспанії складався з представників тих самих 
партій, які мали більшість у парляменті.

Республиканська влада постаралася усунути 
найперше з ріжних ділянок господарського і сус
пільного життя численні шкідливі пережитки дав
нини (февдального ладу), які в Еспанії тривали 
найдовше. В цьому напрямі йшло м. ін. ціле суспіль
не законодавство республики. Поліпшено насампе
ред умови праці робітників, а зокрема — сільських 
(на фільварках); заведено 8 годинний робітний день 
та ріжного роду суспільні обезпечення (від неща
сливих випадків, тощо) для всіх робітників, не ви
ключаючи й сільських. У томуж таки році видана
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велику суму грошей громадам, щоби вони могли 
приступити до всіляких громадських, робіт і дати 
заробити безробітним. Заборонено дідичам випо
відати умови державцям їх земель та виселювати 
їх за незаплачення аренди аж до часу появи закону 
про аренду, а в слідуючому (1932) році примусово 
продовжено всі вигасаючі арендні договори і т. под.

Але республиканська влада поступала при тім 
усім обережно, поволи та нерішучо. Цим викли
кала лише невдоволення, головнож серед селян 
та сіл.-госп. робітників. Те невдоволення з часом 
більшало. А ті та інші слабі сторони уряду дуже 
зручно використали всякі назадницькі партії: старо- 
давна, великопанська родова шляхта, дідичі, клери
кали та фашистівські недобитки. Всі вони обєдна- 
лися з початком 1933. року в змову (конфедерацію), 
і створили так одну консервативну партію. Обіця
ючи селянам і робітникам ріжні користи (напр. у- 
часть у прибутках від їх сільського господарства 
та промислу), ця партія перетягнула на свою сто
рону значну часть темного і політично невиробле- 
ного селянства й робітництва. До того ще й працю 
на своїх фільварках дідичі і духовники давали ли
ше тим робітникам, які йшли за ними. В той спо
сіб вони- повоюй відзискали втрачену в перших ро
ках революції силу та впливи між менше освідом- 
леними народніми масами. Між іншим широку акцію 
повели клерикальні круги між неосвіченим еспан- 
ським жіноцтвом, залякуючи його ріжними нісенітни
цями на той випадок, колиб в Еспанії знов прий
шли до влади соціяисти. Між жіноцтвом осягнули 
вони дійсні успіхи. Це їх тільки більше підбадьо
рило й осмілило — до тої міри, що вони починають 
навіть організувати по селах та й но містах свої 
власні озброєні відділи. В серпні 1932 року вони 
вже чулися такі сильні, що заризикували вчинити 
ворохобню під проводом ген. Санхурахо. Ворохобня 
мала на меті привернути монархію. Одначе це їй
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не вдалося. Всежтаки уряд переконався тоді, що> 
треба рішучіше взятися за заспокоєння потреб се
лянства, щоби відвернути його від дідичів. Тож 
після згаданого серпневого повстання уряд взявся 
за радикальнішу земельну реформу. В половині 
Еспанії відібрано у дідичів землю (за викупом, по
над установлену законом границю). Землі ворохоб
ників забрано без викупу. Власником тої землі стала 
держава, а дрібні селяни-арендарі й безземельні 
селяни одержали невеликі наділи в користання. 
Той закон давав селянам всілякі кредитові полекші 
і спонукав їх до організування сільсько-господар
ських кооператив. Річно 15—20 тисяч селян діста
вало в той спосіб землю. Та на жаль республи- 
канський уряд не зміг за короткий час своєї влади 
освідомити всіх селян. Богато несвідомих тяглось 
ще дальше за клерикальними й назадницькими 
партіями. Для позискання собі несвідомих фаши
сти й монархісти не щадили ріжних обіцянок та 
грошей. Вони були певні, що несвідомий ие тя
мить того, як з ним ще недавно поступали ті самі, 
які тепер перемавляли його на свій бік. Великим 
накладом гроша і при помочі тих несвідомих еле
ментів та обманеного і несвідомого жіноцтва вда
лось еспанським фашистівським та клерикальним 
партіям ще раз здобути більшість у виборах до 
еспанського парламенту в квітні 1933. року. Так 
назадницька кліка по виборах прийшла до влади. 
Тоді вона розперезалась. Забула про всі свої красні 
обіцянки і почала отверто голосити клич „силь
ної руки" — звичайний клич диктатури. Ліві партії 
відійшли тоді від влади і від того часу стала кріп- 
шати в Еспанії реакція. В 1934. році вона таки 
сильно ,розпаношилася. Праві, назадницькі партії 
почали отвертий наступ на всі реформи республи- 
канського уряду. 24. квітня 1934. р. проголошено 
амнестію для всіх монархічних ворохобників (з серп
ня 1932. р.) і повернено їм землі та винагороджено
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їм страти, понесені в наслідок конфіскат. А селян, 
які дістали дідичівську землю від демократичного 
уряду на вічне користування, обернено тепер на зви
чайних дідичівських арендарів. В 1935. р. змінено, 
нарешті, в користь дідичів також арендний закон, 
який знову вернув до засади зовсім „свобідного 
договору сторін" і не оберігав вже слабшої сто
рони — арендарів-селян.

Починаючи від жовтня 1933. року, всі уряди 
були залежні від піддержки в парляменті всіх 
тих клерикально дідичівських партій та мусіли їх 
слухати, щоби вдержатися при владі. Вони стали 
вже тільки ліквідаторами спадщини від попередніх, 
поступово республиканських урядів. Однак не зна
чило це зовсім, що весь нарід еспанський радо пого
дився на поворот реакції. Навпаки ! Еспанія, на вид 
касованих здобутків, кипіла обуренням, яке з бігом 
часу зростало. Сигналом до вибуху народнього 
гніву був прихід до влади найбільше назадницької 
клерикальної партії „Народня Акція" на якої чолі 
став назадник і клерикал Хіль Роблєс. Йому в до
помогу пішли еспанські фашисти, які назвали себе 
„Еспанською Фалянґою". На чолі еспанських фа
шистів став син колишнього диктатора Прімо де- 
Рівєри — Хозе Прімо де-Рівєра. Проти влади тих- 
назадників вибухло в Еспанії повстання, яке най- 
сильніше і найдовше тривало на півночі (геройська 
оборона гірниками оточеного з усіх сторін Овієда, 
міста в північній Еспанії). Одначе тому, що пов
стання вибухло передчасно, його кроваво здушено.

І безпосередно по тім розпаношена реакція 
скасувала всі реформи попередніх урядів, в тім 
числі і земельну реформу. Не забуто теж і про 
Катальонців, яким відобрано автономію.

Та всежтаки, ця безоглядна реакція не могла 
довго втриматися. Щоби приєднати для себе при
хильність більшого числа громадян, в травні 1935
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р. приняла вона до співробітництва, хоч і праві, але 
більш помірковані групи. Дальший політичний роз
виток Еспанії пішов у той спосіб в напрямі ступ
невого привернення нормального конституційного 
ладу, так що згодом до влади знову вернули де
мократичні партії.

Народні маси, а головно селянство й баламу
чене досі жіноцтво, зрозуміли, хоч по невчасі, свою 
велику помилку. При нових виборах у половині 
лютого 1936. р. проти зєднаних сил еспанської 
буржуазії, фашистів і клерикалів, народні маси ве
личезною більшістю голосів вибрали 233 своїх по
слів до парляменту на всіх 318. Комуністів до еспан- 
ського парляменту вибрано всього 11. Це знак, що 
;в лютім 1936. року комуністи не мали в Еспанії 
майже ніякої сили.

Президентом Еспанії став недавний голова 
;уряду, демократ з переконань, Азаня. Уряд створено 
з представників демократичних і республиканських 
партій. В уряді не було ані одного соціяліста, а тим 
■більше ані одного комуніста. Однак соціялісти но
вий уряд у парляменті піддержували всіми своїми 
голосами. Вони розуміли, що колиб упав той уряд, 
-то прийшлиби до влади знову фашисти. Це треба 
ствердити і памятати, бо сьогодня всякі назадники 
ширять баламуство, що нібито в тім новім респу- 
бликанськім уряді були самі комуністи.

Новий уряд рішив перевести основну зміну 
політичного ладу в Еспанії. У першу чергу він рі
шив віддати всю дідичівську і монастирську землю 
в руки працюючих селян, щоби їх позискати для 
демократії. Рівночасно подбав про охорону праці 
робітників. Знаючи, що дідичівські, фашистські та 
клерикальні партії мають найбільшу підпору в ви
щій військовій команді — новий демократичний 
уряд мав рішучий замір запровадити народне вій- 
сько-міліцію і відобрати генералам, прихильникам
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фаш истської чи королівської диктатури, змогу ро
бити колибудь військові замахи.

Рішуча постава нового демократичного у- 
ряду налякала всіх прихильників диктатури, капі
талістів, шляхти і назадницького клерикалізму. Вони, 
зачали по всій Еспанії організувати напади, на взір': 
гітлерівських боївок. Тим способом хотіли вони за
лякати соціялістичних і демократичних діячів. Але 
народнім масам терпець уже урвався і мали вони 
вже гіркий досвід на власній шкірі — як то вигля
дає влада так званого фашизму. Тому свідомі на
родні маси муром станули при уряді -у всіх його 
ділах, а проти фашистівських забіяк виступили чин
но, щоби раз на завжди відобрати їм охоту ширити 
терор у зорганізованім громадянстві. Коли акти 
фашистського терору і убийства не припинялися — 
народня міліція загрозила, що за кождий акт те
рору відповість таким самим способом. Свою по
грозу зачала виконувати.

З усього того еспанська фашистівська реакція 
зміркувала, що їй уже законним способом до влад» 
не вернути, коли той сам уряд провадитиме дальше 
свою працю. Ненависть їх збільшила ще постанова 
уряду замінити непевних для республики комен
дантів армії своїми довіреними командантами.

Тоді генерали Франко і Моля у серпні 1936. р. 
рішилися на злочинний крок. Вони поширили в вій
ську змову, щоби раптовно напасти на уряд, щоб» 
заняти нагло всі важні міста в свої руки силою, 
прогнати законну демократичну владу та настано
вити свою диктатуру. До тої ціли вжили вони , чу
жинецьку лєґію" — кольоніяльну армію з Марока, 
зложену з чужинців (тому вона й називається „чу
жинецька) і Арабів. Плян був подуманий хитрог 
і на один час, але без господаря й тому його 
змовники перечислилися. Вони думали за два дні- 
стати панами положення, коли нападуть нагло. Але 
господар — еспанський народ, став: проти них.
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Усюди, де лише появилися повстанські відділи, там 
зустрілися вони з острим народнім спротивом. Напад, 
виконано з усіх берегів моря Еспанії та в усіх мі
стах. Але владу затримати змогли ворохобники 
таки в кількох місцях. Усюди зачалися страшно 
кроваві бої. Чужоземна леґія не має серця для Е т  
сланії. За гроші наймлене військо ріже і грабить- 
і насилує жінок. Народне військо, озлоблене таким 
доведенням повстанців також не дарує виновникам 
тих подій. І з того боротьба стає щораз більш 
жорстока.

Натрапивши на такий несподіваний опір свідо
мого еспанського народу, фашистівські генерали 
кинулись за помічю до чужих фашистівських держав; 
головно за воєнним матеріялом, за літаками, бом
бами, танками. І вони їх дістали від фашистівського- 
Інтернаціоналу.

Під натиском таких подій наступила зміна рес- 
публиканського демократичного уряду на стільки, 
що уступив голова того уряду Ґіраль і кількох мі
ністрів, а до нового уряду, крім представників рес- 
публиканців і соціялістів увійшло, на жаль, також 
двох комуністів.

Те, що в Ебпанії зросли впливи комуністів і їх 
допущено до влади, є очевидна заслуга ворохобни
ків і фашистів, бо республиканська влада, в крайній 
потребі, кликала до помочі всіх, хто заявляв себе 
оборонцем демократії. Лихо в тім, що комуністи 
почали нагло вдавати оборонців демократії і ще 
більше лихо в тім, що республиканці комуністичному 
крутійству повірили. Ця комуністична небезпека е 
для демократії, народовластя, не менша, як фаши- 
стівська. Спасення народньої справи в Еспанії може 
бути лише в яснім демократичнім становищі, одна
ково ворожім для прихильників диктатури фашиз
му, як і прихильників комунізму.

Чим далі, то події в Еспанії загострюються. 
Сьогодня ще тяжко предвидіти, хто побідить і чи
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по побіді зможе на руїнах довго втриматися при 
владі. Сьогодня однак уже е видні наслідки нападу 
■фашистів на законну владу: сотні тисяч ранених, сто- 
тисяч убитих, море крови, тисячі кільометрів квад
ратових знищень, повний хаос і розбій у краю. 
Ще найкраще є в Катальонії, яка проголосила свою 
•незалежність і буде її боронити перед фашистами 
з усіх сил.

Найважніші дані про сучасну Еспанію.
Населення. Еспанська держава разом з Балєарськими 

і Канарійськими островами числить: 505 207 кв. км. (о цілу 
пяту часть більше, як польська держава); 23.563.866 мешкан
ців (у 1932. році. В тім числі національних меншин було: Ка- 
тальонців біля 4 мільйонів (у 1930. р.) Басків півтора мільйона. 
В містах мешкало (за переписом з 1920. р.) 4.061.000, а на се
лах — 17.702.000 осіб. Це значить, що Еспанія є селянською 
країною. Дотеперішні переписи не узгляднювали поділу насе
лення щодо релігій, але майже всі Еспанці є римо-католики.

Політичний устрій. — Від 8. грудня 1931. р. Еспанія є 
республикою. Нова конституція визнає автономію країв та 
•громадське самоврядування. В жовтні 1932. р. признано авто
номію Катальонії, у якій владу має свій краєвий уряд, т. зв. 
•Ґенералітед, на чолі з окремим президентом.

На чолі еспанської республики стоїть президент, якого 
•вибирає парлямент на 6 літ. Ту саму особу вдруге вибрати 
президентом не можна. Право бути вибраним має кожний гро
мадянин по 40. році життя з виїмком військових, духовенства 
і монахів та членів королівських родин.

Влада складається з предсідника міністрів та міністрів. 
Міністри є відповідальні перед парляментом (кортезами) всі 
разом, або кожний з окрема. Парлямент складається з одної 
палати послів (кортези); вищої палати, сенату, конституція 
'Еспанії не знає.

Поділ населення Еспанії щодо заняття. Про цей поділ 
є лише дані з 1910. року. Тоді на 20 мільйонів населення са
модіяльних (поза дітьми, стариками, тощо і найманим робіт
ництвом) було 7*5 міл., з чого більше половини, бо аж 4.221 
міл. (56,2%) припадало на рільництво, на промисл 1.099 міл., 
а на торговлю 406 тисяч. Міське робітництво числило 1,23 міл. 
<у 1910 році) і біля 1.8 мілс тепер. Сільських робітників і без
земельних (халупників) було 2,2 міл.

Господарство Еспанії. В господарстві Еспанії найголов
нішу ролю грає с і л ь с ь к е  г о с п о д а р с т в о  (рільництво),
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яке дає найбільше, бо поипд (>()% продуктів на вивіз до інших 
держав.

Промисловість Еспанії слабо розвинена. Перше місце 
займав в ній добуваний сирівців, якого % знаходиться в чу
жих руках. З фабричного промислу заслуговує на увагу ткаць
кий (в Катальоиїї). Тяжкий (сталевий, цоєиний, корабельний) 
промисл скупчивсп переважно на півночі.

Еспанія д о б у в а є  річно: камінного вугля біля 6 міл. 
тон, залізної руди біля 4*5 міл. тон, в и р о б л я є  річно: ста
ли біля 1 міл. тон, чавуну (сирого заліза) 700 тис. тон. Поза 
тим в Еспанії добувають: цину, мідь, олово, живе срібло, сірку 
та ін. т. зв. кольорові металі, що йдуть головно на вивіз до 
•чужих країн.

В тяжкому промислі працює 25°/0 робітництва, а решта, 
•є занята при дрібному виробництві. В столиці Еспанії, Мадриті 
•є всього 8% робітництва, занятого в легкому промислі та при 
•будовах. Найбільше робітництва є в найбільш упромисловлених 
областях, головно у Катальонії (30%). Гірники і металівці пе
реважають у Баскії та Астурії (12%).

Сільське населення й сільське господарство Еспанії. 
Охоплена катастровим переписом до 31. XII, 1930. року площа 
ужиткової землі в сільському господарстві виносила 22.435.090 
г а ; а разом з городами, ріками, дорогами — 25 міл. га, тобто 
половину цілої земельної площі Еспанії (понад 50.5 міл. га). 
Тих 22.435.090 гектарів поділялися на господарства ось як: 
11.366.380 га (або 50,66%) належить до 1.774.104 (або 99.2%) 
господарів, а 11.068.700 га (або 49,34%) належить до 12.721 
{або 0,8%) дідичів і монастирів. Це значить не цілий 1 процент 
землевласників посідав майже стільки землі, що й решта 99,2% 
дрібних і найдрібніших рільників. Великі землевласники — це 
ті, що мають понад 250 га. Великих господарств є найбільше 
на полудні, а на півночі півострова їх або нема зовсім або 
подибується зрідка. Господарств до 10 га дуже багато: вони 
здебільша карлуваті а до того ще й всі вони терплять на ве
лику роздрібленість. Найгірше ця справа представляється в Га
лісії, де можна здибати господарства, яких дрібні кавалки роз
кидані є в 50 місцях.

В окрузі Вера є напр, один участок землі величини 32 
кв. метра, що належить до 3-ох господарів: один арендує 
і обробляє його, другий є власником одинокого на ньому де
рева (каштану), а третий, дійсний власник ґрунту, одержує за 
зренду 12 яєць річно. В окрузі Санта-Марія часто 6—7 га на
лежить до 80, і більше власників.

З причини також нерівного розподілу ужиткової землі 
в Еспанії дуже поширена є а р е н д а .  На 4 мільйони рільників 
•€ понад 1 міл. аренда рів які а рейдують 5,7 міл. га. — Най
більше їх на полудні і в центрі Еспанії.
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Аренда має ріжні форми: за заплату, на відробіток, за. 
позичку при чому селянин відступає свій ґрунт лихвареві на 
власність, а сам залишається арендарем цього ґрунту і платить 
ще встановлену оплату і т. п. — Часто арендарі відступають 
винаняту землю у дальшу аренду, а ці зноьу передають її ще 
далі; це т. зв. ланцюхпідаренди, що часто буває пятиступневий-

С і л ь с ь к е  г о с п о д а р с т в о  п р о д у к у є :  збіжжа,. 
городовину і овочі, ріжні тварини. В Еспанії переважає збіжева 
господарка (52%). Найбільше сіють пшениці і ячменю; потім 
ідуть: жито, овес і кукурудза.

Зате с а д і в н и ц т в о  працює головно на вивіз; розво
дять і вивозять оливи й оливковий олій, виноград, помаранчі,, 
цитрини, міґдали. В г о р о д н и ц т в і  — картопля, цибуля і т, п.

С к о т а р с т в о  стоїть на дуже низькому рівні; виво
дяться такі звірята: найбільше вівці (20 міл. штук) потім кози,, 
рогата худоба, свині, коні, осли, мули. — Птиця розвинена 
слабо. — Так само, як збіжжям, вдоволяється Еспанія теж 
своїм мясом.

Лісів в Еспанії не богато; тому вона дерево довбзить 
з поза кордону.

В сільсько-господарськім виробництві найбільше значіння; 
має цукроварство, що є в руках дідичів а позатим — виріб 
оливкового олію та вина, які вивозить за границю.

Кооперація в Еспанії є обєднана в «Національну фе
дерацію кооперативних союзів". До неї належать всі коопера
тиви. Найбільш поширені є кредитові та збутові кооперативи, 
рибацькі, кооперативи виноградарів та споживчі.
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