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В ст у п.

Роком 1492. кінчать ся середні віки. В тім
роцї відкрив Христоф Колюмб Америку і сей
рік приймають історики за границю поміж
середними а новими віками. Однак відкритє
Америки хотяй є визначною подїєю у все
сьвітній істориї, все-ж не є єще так важною,

щоб єї уважати границею середних і нових
віків. Около 1492. стало ся богато важних
подїй, які ввели цїлковиту зміну так в полї
тичнім, науковім як і в суспільно-економiчнiм
чкитю. І так : 1. Істория середних віків обертає
ся головно около двох визначних осіб, рим

ї ского, взглядно нїмецкого цїсаря і римскогопапи. Оба сї чинники падуть з кінцем серед
них віків. Вперед підупадає значінє цїсарів,

S& серед великих борб з папами, а побідоносні
папи дістають ся під владу француских коро
лїв і рівнож тратять своє сьвітове значіне.
Місто Нїмеччини виступає на перше місце
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в нових віках Франция, яка стає наймогучій
шоло державою і около неї обертає ся довгі
віки істория нових віків в Европі.
2. Около р. 1500. наступає зміна у від

носинах християньского сьвіта до магометань
ского. Великі виправи християн проти маго
метан (хрестоносні походи), не принесли для
Европи жадних територяльних добичей, против
но з кінцем середних віків виростає в Азиї нова
магометаньска сила, держава Турків Османів,

а 1453. дістає ся в їх руки Царгород. З сего
часу через довгі віки висить гроза турецкої
небеспеки над Европою. Змінили ся рівнож
відносини християньского сьвіта до магометан
в Іспанїї, де по кількасотлїтній борбі, здобу
вають християни 1492. р. послїдну кріпoсть
магометан Гранаду, зачим християни станоть

виключними панами цїлого півострова.
3. В середних віках в полудневій, захід

ній і північній Европі панувала нероздїльно
католицка церква. З кінцем середних та з по
чатком нових віків виступають численні ре
форматори, як Гус, Лютер, Кальвін, Цвінґлї,
котрі доводять до роздвоєня в католицкій

церкві і викликують кровавi реліїґійні війни.
4. Давне серелновічне лицарство, що

в середних віках творило упривілїований вій
сковий стан, пережило ся, а коли в борбах
почато уживати стрільничого пороху, підупа
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дає цїлковито, а разом з упадком лицарства

паде середновічний февдальний устрій, а на єго

місци витворюють ся нові абсолютні держави,

в яких пануючі є неограниченими панами.
5. На економічнім поли наступає цїлко

вита зміна, яка потягає за собою упадок зна
чiня одних держав, а зріст сили малозначних
до того часу державок. В середних віках мо
рем довкола якого концентрувало ся житє
Европи було середземне море з кінцем серед
них і з початком нових віків, середземне море
стає за тісним, житя Европи переносить ся на
широкі океани, атлянтийский і індийский. Мор
скі держави, якими були Піза, Генуа, а передов
cїм Венеция, тратять цїлковите своє значiня від
коли Іспанцї і Португалцї відкрили Америку
і дорогу до Індий довкола.Африки. В середних
Віках майже цїлу торговліо зі сходом держали
в своїх руках Венецияни, які купували східні то
вари від Арабів, в нових віках Европа дістає тоті
товари впрост з першої руки, зачім мусїло
наступити подешевiн є східних продуктів, а за
тим пішла зміна економічного житя. Товари
які до тепер з причини дорогої цїни знахо
дили ся лише на столах можних панів, стають
щоденною поживою мілїонів людий (кава, чай).
б. Малі майже незнані держави, якими

були в середних віках Іспаніїя і Портуґалїя,

Англїя і Голяндия стають морскими силами,
давні як Венеция, переживши свій розвій під
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упадають на се, щоб вже нїколи не під
нєсти ся.

7. За відкритями Іспанцїв і Портуґалцїв
Іде розширенє ґеоґрафічного горизонту, евро
пейскі народи пізнають нові краї, нові народи,
зьвірята, ростини a істория стає дїйсно все
сьвітною. Пізнанє нових країв і людий, при
чиняє ся рівнож до великого і скорого зросту
науки, пїтератури і штуки. Під конець серед
них і з початком нових віків припадає великий

науковий рух, звістний під іменем гуманїзму,

наступає оден з найкрасших перйодів в роз
Вою штуки, а передовcїм малярства.
Коли-ж до вичислених повисше подїй

додамо, що на конець середних віків припа
дає винахід друку і стрільничого пороху, по
бачимо, що з кінцем середних і з початком
нових віків наступає цїлковита зміна так по
лїтичних, як економічних, наукових і релїґій
них відносин, одним словом, Европа починає
жити зовсїм иншим новим житєм і ту якраз
лежить причина сего, що історики поклали
около року 1500 границіо поміж середними
а новими віками. А що з помежи подїй, які
стали ся около 1500. р. відкритє Америки є
одною з найважнїйших, згодили ся історики
взяти рiк 1492. за границю поміж середними
а новими віками.



— 7 —

Історию нових віків дїлимо на чотири
ЧаСТИ :

1. Часи великих відкрить і релїґійних
воєн від 1492.—1660.

2. Часи рационалїзму і абсолютизму.
Від початків особистого панованя Людвика

ХIV.—1789. до вибуху францускої революциї.

3. Часи францускої революциї і часи
ХІХ. віку до 1848.
4. Конституцийні часи 1848. до нинї.



Перша часть.

Часи великих відкрить
і релїґійних воєн 1492.—1660. р.

8 1.

Відкритя
Портуґалцїв і Іспанцїв.

Відкритє дороги до Індий. В сер дних
віках знали европейцї лише три части сьвіта

і то не цїлі. Східно-полуднева Азия і полуд
нева Африка були звістні лише з оповіданя.
Доперва від часів хрестоносних походів роз
почали ся торговельні зносини зі сходом,

передовсїм венецкі купцї вели широку торгов
лю з арабскими купцями. Торговля зі сходом
приносила італїйским містам великі користи,

денеякі з них як Генуа, а єще більше Венеция,

дійшли до великої сили і слави. Народи меш
каючі в західній Европі передовсїм Порту
ґалцї і Іспанцї, стали думати над сим, в який

спосіб винайти дорогу до Індий, усунути вся
ких посередників і взяти торговлю з Індиями
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впрост в свої руки. Однак як довго не мали
Европейцї жадного способу ориєнтованя ся на
мори, так довго бояли ся Португалцї пускати
подальше від берегів. Коли-ж з кінцем
середних віків пізнано компас, починають

Портуґалцї пробувати оплинути Африку
і дістати ся до Індий. В 15. столїтно відкри
вають они Канарийскі острови, Мадейру і о
строви зеленого рога. На якийсь час наступив

застій в нових відкритях Портуґалцїв, допер
ва при кінци 1

5
.

столїтя починають підприни
мати більші подорожи. Мореплавець Варто
ломей Діяз. відкрив полудневий ріг Африки

1486 р
. який названо рогом Доброї надїї,

а за панованя, португальского короля Мануіла
Великого 1495.— 1521. Васко да Гама доплив

1498. р
. до Індий і взяв сей край в посїданє

португальского короля.
Колюмб. Відкритє Америки. Р. вночасно

довершили Іспанцї єще більших відкрить. Ве
ликий мореплавець Христоф Коломб родом

з Генуї (ур. 1447. р.) відкрив Америку. Вже
около року 1000 по Хр. відкрили Нормани
східні побережа Америки, але память сего

відкритя пішла в цїлковите забутє. З кінцем

середних віків знали вже люди, що земля

є округлою, а навіть в Норимберзї зроблено
перший ґльоб. Знаочи, що земля є округлою,

зовсїм справедливо думав Колюмб, що коли-б
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поплив на захід, то по якимсь часї доплив би
до Азиї. Не знав Колюмб, що земля є так

Великою і що поміж Европою а Азиєю зна
ходить ся зовсїм нова, незвістна европейцям
часть сьвіта. Свої пляни предложив Колюмб
вперед Генуенцям, а коли єго висьміяли в рід
нім містї, удався Колюмб до Портуґалїї і Англіїї
предкладаючи сим державам свої пляни. Однак
і ту єму не пбщастило. В кінци звертає ся
Колюмб до Іспанїї. Якраз тогди получили ся
два великі королївства на піренейскім пів
острові, Араґонїя і Кастилїя в одну державу

під іменем Іспанїї (Фердинанд король Араґонїї
оженив ся з Ізабелею кастилїйскою). Обидві
сполучені держави ударили на послїдну крі
пость Арабів Гранаду і здобули єї 1492. р.
По довгим зволїканю рішила ся королева
Ізабеля дати Колюмбови три кораблії, з якими
виплив Колюмб 3. серпня 1492. р. з пристани
Пальос, а пливучи все на захід, прибув 12.
жовтня 1492. р. до островів Багама, а відтак
відкрив острови Кубу і Гайті. На островах
пізнав Колюмб незвістних до тепер мідяних
людий, забрав з собою богато золота і вернув
1493. р. до Европи. Пізнїйше виправлявся Ко
люмб до Америки єще три рази, відкрив
острови Ямайку, Трінїдат, а навіть сталу сушу
Америки коло горла ріки Оріноко, однак до
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самої смерти позістав в блудї, що відкрив
частину азийских Індий.
Колюмб зазнав за свої дїла великої нев

дячности іспаньского короля. Єго обвинено,

що забирає собі золото, призначене іспань
скому королеви і що обходитьсяжорстоко з під
даними. Король Фердинанд вислав до Америки
намісника Бобаділю, котрий привіз Колюмба
закутого в кайданах до Европи. Вправдї ко
роль увільнив Колюмба, але уряду віцеко
роля єму не повернув. Невдовзї потім помер
Колюмб майже забутий вcїма 1506. Нова часть
сьвіта навіть не одержала назви від єго імени.

Італїйский учений (Amerigo Vespucci) Вестутші
описав вже по смерти Колюмба Америку і від
єго імени названо новий край Америкою.
Дальші відкритя Іспанцїв. В нововід

критих землях пізнали европейцї нову мідяну

людність яку прозвано Індиянами. Індияни
стояли на ріжнім степени культури. Побіч
народів в Мексику і Перу, які мали дуже ви
соку культуру, були племена стоячі на дуже

низькім степени розвою. Індияни були наро
дом супокійним, легко піддавали ся наїздни
кам, лише лихе навіть жорстоке обходженє
Іспанцїв, взбудило у Індиян велику ненависть
до білих людий, яка полишила cя їм до нинї.

Легка добича і надїя скорого збогаченя
ся, та Здобутя золота тягнула до Америки
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чимраз більше число Іспанцїв. Іспанець

Б і л ь б о a перейшов Панамску шийку і від
крив 1513. супокійний океан через що пере
конали ся наглядно европейцї, що Коліомб
відкрив нову часть сьвіта. Дещо пізнїйше
Португалїєць в іспаньскій службі. М а г е ля н
на чолї кількох кораблїв, оплив полудневу
Америку, переплив Великий океан, доплив
до Філїпіньских островів, де помер, але єго
товариші доплили до Індий. В сей спосіб
відбуто перішу дорогу довколаземлї 1519.-1522.
Рівночасно з першою подорожию дов

кола Землї довершив відважний Іспанець

Ф е р д и н а н д К о р т е 3 в роках 1519.—1522.
підбитя великого краю Мексика. Мешканцї

Мексика звані Азтеками поcїдали високу
культуру, мали своє письмо, великі будівляні
памятники, пригадуючі в дечім єгипетскі пі
рaмiди, великі міста і богаті села. Занимали

ся рільництвом і промислом, На чолї заледви

500 люда ударив Фердинанд Кортез на
Мексик. Мексиканцї і їх володар Монтезума
приняли з початку Іспанцїв ласкаво, колиж

Іспанцї стали допускати ся великих надужить,

вибухло загальне повстанє, яке крiваво згно
бив Кортез і придбав Іспанїї край близько
в четверо більший від рідного краю. Кортез
рівно як Колюмб не зазнав вдячности коро
ля, попав в неласку і умер забутий.
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Дещо пізнїйше двох Іспанцїв Франц
Пізаро і Дієґо Альмаґро довершило підбитя
другого богатого і рівно-ж високо культур
ного краю в полудневій Америцї Перу, де па--
нували королї з роду Інка. -

Відкритя Портуґалцїв. Рівночасно з від
критями Іспанцїв поступали в перед і порту
ґальскі відкритя. Васка да Гаму приняли з по
чатку Інди прихильно, пізнїйше міг він лише

з трудом наладувати свої кораблї плодами
сходу. По поворотї Васка да Гами, вислав
португальский король нову виправу до Індий

під прoвoдoм Кабраля, який відбив ся за
надто від берегів Африки на захід і унесений
морскою струєю, прибув до Бразилїї, яку
взяв в посїданє португальского короля. Пор
тугалцї висилають від тепер чимраз більші
фльоти до Індий, закладають на індийских

— побережах свої твердинї (одна з найважнїй
ших Гоа,) здобувають Маляку, острови Мо
локи, сундайскі і беруть в свої руки цїлу
торговлю зі сходом. \

-

За приміром Іспанцїв і Портуґалцїв

пішли инші народи Европи, мешкаючі над
атлянтицким океаном ; Французи і Англійцї.
Перші з них відкрили Канаду, другі Нову
Фунляндию і Лябрадор в північній Америцї.
Найбільші к о р и с т и з н о в о в і д

кр и т и х к р а ї в припали Іспанцям і Порту



— 14 —
"
/

Галцям, яких держави стали перворядними

морскими силами. Одні і другі мали з ново
відкритих країв великі користи, однак ви
зискували нововідкриті краї в зовсїм від
мінний спосіб. Іспанский ряд давав дуже

мало інїцiятиви, а органїзував звичайно вже

заняті краї. Кождому Іспанцеви вільно було
тягнути користи з кольонїй, лише одну пяту

часть доходу мусїв відступати рядови. Так
само було вільно вcїм Іспанцям провадити
торговлю з кольонїями, а віддавати рядови
рівнож */

5 зиску. Зовсїм инакше визискували
свої кольонїї Портуґалцї. З кольонїями про
вадив торговлю лише ряд, який в тій цїли
органїзував цїлі фльоти. Підчас коли Іспанцї

підбивали оружиєм ново відкриті краї, Пор
туґалцї вдоволяли ся занятєм побережних
міст, а підбили під своє пановане лише де
неякі острови, як Молюки, Цейльон.
Наслїдки відкрить. Відкритя Іспанцїв

і Португалцїв потягнули за собою великі
зміни так в полїтичним, економічнім як і в на
уковім житю. Давні моґучі морскі держави
Генуа, Піза, Венеция упадають цїлковито, н

а

їх місци виступають Іспанїя і Португалїя.
Зміняють ся рівнож торговельні центра. Міста
Венеция, Генуа і союз міст Ганзи, які були

в середних віках найбільшими торговельними

центрами підупадають, а н
а їх місце Висту



пають Севіля, Кадикс в Іспанїї, Лїзбона
в Портуґалїї, а по упадку Португалїї і Іспа
нїї, торговельними центрами стають Антвер
пія, Льондон, Лїверпуль, Гамбурґ.

—

Відкритя потягнули за собою зміну до
машнього житя. Подешевiнє таких артикулів
як кава, чай, всяке коріня, спровадженє

бульби і тютюну з Америки, змінило спосіб
житя, а згадані плоди стають щоденною

потребою навіть найбіднїйшого населеня.
Спроваджуванє великої суми Золота

і срібла з Америки, спричинило подешевiнє
гроша, вартість золота і срібла підупадає,

на се, щоб потім наново піднести ся. Ши
рока, в повнім того слова, значінно сьвітова
торговля, великий промисл, спонукали купцїв
і промисловцїв лучити ся в торговельні со
юзи, наступає велике нагромадженє гроший

в одних руках, повстають незвістні до тепер
великі банки, які кладуть свою тяжку руку
на цїлім економічнім житю Европи.

Для науки дали відкритя розширенє
ґеографічного горизонту, пізнанє нових країв

нових людий, зьвірят і ростин. Пізнанє нових
країв, океанів дало можність пізнати много

правд природи, про які люди в середних
віках знали дуже мало.
Відкритя потягнули великі наслїдки

і для народів поза европейских. Велике
/
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число головно Іспанцїв, удає ся до Америки,
шукати легкого хлїба, хоче в скорий спосіб
прийти до великих богатств, а тимчасом
в самій Іспанїї забракло робучих рук, не

стало рільників і Іспанїя мусїла спроваджу
Вати з заграницї збіже. Велика сила металю,

що прибувала з Америки, не задержувала ся

в Іспанїї, а вандрувала поза границї краю,

збогачувала чужі народи, а тимчасом пустїла

рідна країна, то-ж і не диво, що коли в Аме
рицї забракло золота і срібла, Іспанїя в ко
роткім часї зубожіла, а навіть на дворі най
могучійшого колись европейского володаря
Филипа ІІ

.

вкрала ся нужда. -

Коли нестало золота та срібла почина
ють Іспанцї закладати в Америцї великі
плянтациї чаю, кави, бавовни, а щоб деше
вим способом управляти просторі рілї, зму
шують давних мешканцїв Америки до тяжких
робіт на своїх полях. Індияни, які до тепер
відносили ся мирно і приязно до прибувших
Іспанцїв, мусїли бачити в білих людях лише
своїх ворогів, які забрали їм їх землю, їх

добра, їх свободу і мусіли виступити в обо
ронї своїх прав і волї. Однак в борбі пока
зали ся за слабими та стали скоро вимирати.
Домінїканин Ляс Касас подав гадку, що для
тяжких робіг, лїпше булоби спроваджувати

з Африки сильних муринів, які скорше нада
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вали би ся до тяжкої працї. І стало ся щось
негідного цивілїзованого сьшіта. Сотки, тисячі

людий ідуть до Африки, уряджують на му
ринів, таких людий як і білі, польованя мов

на зьвірів, убивають дїтий і нездарних до
працї старцїв, а сильних мущин і дївчат ви
возять в далекі сторони Америки, продають

їх на торгах і заводять невільництво в Аме
рицї. Невільництво муринів се також наслї
док відкритя Америки.

S 2.

Максимілїян l. 1493.—1519.

Реформи Максимілїяна в Нїмеччинї.
По нездарнім а довгім панованю цїсаря Фри
дерика III. вступив на нїмецкий престіл Макси
мілїян І. основатель Габзбурскої могучости.
Максимілїян поставив собі три цїли. 1. Під
нести значінє цїсаря в Нїмеччинї. 2. Привер
нути владу нїмецких цїсарів в Італїї. 3. Збіль
шити поcїлости Габзбурского дому. Підчас
коли дві перші цїли удало ся перевести

Максимілїянови лише в части, то в піднесенно

могучости Габзбурского дому був Максимі
лїян в повнї щасливим. *

За часів нездарного і довгого панованя

21и
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Фридерика III. віджило на ново право пясту
ка, в Нїмеччинї вели ся вічні домашні війни,

які нищили край і єго добробит. Вcї відчу
вали потребу реформ, однак межи князями
а цїсарем не було згоди. Князї хотїли ре
форм, які запевнили би їм співучасть в цен
тральнім рядї, Максимілїян хотїв збільшеня

цїсарскої влади. Се непорозумінє було при
чиною, що Максимілїянови не удало ся пе
ревести основних реформ. Все-ж таки зробив
Максимілїян дуже богато для добра в Нї
меччинї. Одним з найважнїйших дїл, було
оголощенє на c o й м і в В о р м а щ и ї 1495 р.
вічного мира, яким заказав Максиміліїян раз
на всегда вcїх домашних воєн. В цїли легшо
го удержаня мира і порядку, подїлено Нїмеч
чину на 10 округів (австрийскі краї творили

перший округ, Ческі краї були вилучені з 10

- округів). Начальники округів мали уважати

на порядок і лад в своїм окрузї. Проти не
послушних і непокірних установлено окружні
суди, а у Франкфуртії над Меном повстав

судовий трибунал, зложений з 16 членів, який
був найвисшою судовою інстанциєю в Нї
меччинї. Начальні князї стали на підставі

рішеня сойму рівними цїсареви. Нїмецка дер
жава перемінила ся в союз рівнорядних кня
зївств, а цїсар був поміж князями лише

першим поміж рівними.
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Максиміліян старав ся на взір Франциї,

де вже було заведене стале війско, запро
вадити стале війско і в Нїмеччинї, тому зор
Ганїзував нїмецке піше війско так званих
ляндскнехтів, які з часом стали одним з най
лучших війск в Европі і улїпшив нїмецку
артилерию. Заслугую Максимілїяна є рівнож
Заведенє першої нїмецкої почти межи Віднем
а Брукселею. "
Стараня Максимілїяна привернути зна

чінє цїсаря в Італїї не довели до пожада
ного кінця, ба навіть венецка република

відмовила цїсареви переїзду через свою те
риторию, коли Максимілїян хотїв удати ся

на коронацию до Риму, тому Максимілїян не
їздив зовсїм до Риму, а з єго наслїдників
лише Кароль V. коронував ся в Римі, прочі
уважали, що для позисканя цїсарскої корони
шкода заходів.

За Максиміліяна довершили ся в Італії
важні подїї, яких Максимілїян не мав сили

спинити. Іспанцї під проводом свого короля
Фердинанда Араґоньского заняли Неаполь,

а Французи здобули проти волї Максиміліяна
Медиолян.

Максимілїян основателем могучости
Габзбурґів. Дуже щасливим був Максимілїян
в збільшеню посїлостий свого дому. Як
Рудольф Габзбурский був основателем мо
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гучости Габзбурґів в Нїмеччинї, так Макси
мілїян став основателем могучости Габзбурґів

в Европі. Не богато минуло лїт від часу, коли
нездарний цїсар Фридерик III. голосив все
помимо вcїх нещасть „Австрия має володїти
цїлим сьвітом", а вже в кількадесять лїт по
єго смерти Кароль V. говорив „В моїй державі
сонце нїколи не заходить"

Максимілїян позискав для Габзбургів

просторі краї не війнами, але подружиями.

Він поступав після засади „Нехай инші ве
дуть війни, ти щаслива Австрия дружи ся“.
Поступаючи після сеї засади Максимілїян

одружив ся з Мариєю Бургундскою, дїдич
кою Нїдерляндів і бургундского князївства.
Вправдї бургундске князївство заняв фран
цуский король, однак богаті нїдерляндскі

краї (нинїшна Бельґія і Голяндия) полишили
ся при Габзбургах. Свого сина Филипа Крас
ного одружив з Іванною дочкою Фердинанда
Араґоньского і Ізабелї Кастилїйскої, через
що Габзбурґи одїдичили богату Іспаніїю зі
вcїма кольонїями. По смерти Фердинанда
Арагоньского був син Филипа Кароль паном
Існанїї, полудневої Італіїї, Сицилїї, Сардинїї,
Нїдерляндів, пocїдав полудневу Америку з ви
нятком Бразилїї, середучу Америку а в північ
ній Мексик. Коли-ж 1519 р. Кароль став па
ном австрийских країв і нїмецким цїсарем,
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міг сьміло казати, що є наймогучійшим во
лодарем сьвіта.
Максимілїян поклав підвалини до здо

бутя для Габзбургів єще инших країв. Він
постановив позискати пля своєї родини Чехи

і Угорщину. В Чехах і Угорщинї панували
в cїм часї Ягайлони, а іменно Володислав.

Максимілїян запросив до Відня 1515. р. поль
ского короля Жигмонта Старого і Володис
лава Ягайлончика. У Відни уложено подвійне
подружиє і умову поміж Габзбурґами а Ягай
лонами угорскими. Внуки Максимілїяна Фер
динанд і Мария мали побрати ся з дїтьми
Володислава Ягайлоньчика, Людвиком і Ан
ною, і обидві родини запоручили собі в разї
вимертя одної спільне дїдиченє. Умови у
Відни не можна уважати актом державним,

се була лише родинна умова, яка навіть
противила ся ухвалам угорского сойму, який

1505. року на внесенє Івана Заполїї ухвалив,

не допустити жадного чужинця на угорский
престіл. Все-ж таки має умова у Відни вели
ке історичне значінє. На підставі сеї умови
прийшли дїйсно Габзбурґи до панованя в Че
хах і Угорщинї і то в невдовгім часї, бо вже
1526. вимирають Ягайлони угорскі.



S 3.

- Гуманїзм і ренесанс.

Важнїйші гуманїсти. З кінцем середних
віків розпочинає ся в Італїї великий лїтера
турно-артистичний рух, звістний в лїтературі

під іменем гуманіїзму, а в штуцї під іменем

ренесансу. Цїлий сей рух, званий тако-ж
відродженєм, відзначає ся зворотом до лїте
ратури і штуки старинного Риму і Грециї.
Тогдїшні поети і артисти одушевляють ся
творами старинних Римлян, студюють їх
і старають ся наслїдувати. Коли-ж 1453. р.

Турки здобули Царгород, богато грецких
учених переносить ся до західної «Европи,

а з собою принесли богато творів грецкої
лїтератури. Сильні італїйскі роди і держави

суперничачи з собою попирають гуманїстич
ний і ренесансовий рух. Найскорше і най
красше розвиває ся рух відродженя у Фльо
ренциї, яка довший час була осередком лїте
ратурного і артистичного житя не лише Італіїї

але і Европи.
З поміж великих гуманїстів заслугують

по увагу Петрарха (батько сонетів) Бокачйо
(автор Декамерону) в Нїмеччинї Ульрих фон
Гуттен, Еразм з Ротердаму автор славного
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твору „Похвала дурноти" і Райхлїн, що побіч
латини і греки, занимав ся студиями гебрей
скої мови, в Анґлїї Тома Морус.

«

Рим осередком ренесансу. Рівночасно
з великим розвойом гуманїстичних наук, дійшли
до високого стег:еня розвою красні Штуки.
Як гуманїсти наслїдували твори давних рим
ских писателїв і старали ся їх у всїм наслї
дувати, так само артисти студювали твори

грецкої і римскої штуки і наслїдували їх.

Найперше розвивав ся ренесансовий рух у
Фльоренциї, коли-ж на папскім престолї засїв

Юлїй II
.

1503.—1513. і покликав найвизнач
нїйших артистів до Риму, осередком рене
сансового руxу став Рим. Коли-сь пережили
Атени найкрасшу свою артистичну добу за

часів Перікля, в ХVІ. столїтю взнїс ся люд
ский дух другий раз до такої висоти, лише

з малою ріжницею. Підчас коли Греки від
значили ся передовсїм в архитектурі і різьбі.

за часів ренесансу побіч різьби і архитектури
доходить до найкрасшого розцьвіту маляр
ство, яке переживало в cїм часї свою най.
красшу добу.

Архитектура за часїв ренесансу. Бать
ком ренесансового стилю був Филип Бруне.
лєско, якому поручено викiнчити зачату вже

катедру у Фльоренциї. Фльорентийцї переда
ючи єму викiнченє церкви казали „Ти маєш
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вибудувати нам сьвятиню велику як наша

душа". І не завели ся. Церква була розпо
чата в ґотицкім стилю. Брунелєско змінив

давний плян і на перехрестю, де перетина
ють ся повздовжна і поперечна часть взнїс
високу Копулу, чим дав початок до нового
ренесансового стилю.
Ренесансовий стиль не відзначає ся нї

чим новим, а є в дїйсности зворотом до
римских бань і до украшуваня фасад церквий

і будинків грецкими стовпами. В церквах на
перехресто взносить ся з правила велика
копула, однак кошула не спочиває як в ро
маньскім стилю впрост на стїнах, але понад

стїнами взносить ся звичайно осмигранне

підвисшенє з вікнами, зване тамбором, а до
перва на ним взносить ся висока баня. Ре
несансовий стиль розвинув ся передовcїм

в сьвіцких будівлях, головно в палатах. При
будовах палат уживано часто стилю cїльско
го званого рустіка, який полягав на сим, що
стїн будови не вирівнувано, але полишувано
не вигладженими. Поверхи палат віддїловано
дуже точно красними гзимсами, вікна роблено
невеликі, закінчені в горі острим або округ
лим луком. З боків вікон ставлено стовпи,

або пілястри в грецкім стилю. Подвіря робле
по широкі, окружені ґалєриями окрашеними
численними стовпами, В загалї підчас коли



ґотик стремів в гору, ренесанс старав ся
обняти як найширший простір.

Найславнїйшими будівничими в cїм часї
були Донато Браманте, який працював дов
ший час при будові найкрасшого ренесансо

вого памятника, церкви сьв. Петра в Римі
і побудував одну з найкрасших палат Кан
целярино. (Церква сьв. Петро є одною з най
більших, виносить 188. метрів довжини, а 126.
висоти). Лаврентий Бернїнї викiнчив церкву
сьв. Петра в Римі, додав з переду красну
фасаду і замкнув площу перед церквоно
двома рядами кольосальних стовпів. По за
Італіїєю заслугують на увагу замок в Гайдель
берґу, Бельведер в Празї, Ескоряль в Іспанїї,
вcї побудовані в ренесансовім стилю.

Різьба. Головною відзнакою різьби з ча
сів ренесансу є цїлковите визволенє ся від

архитектури. Підчас коли в часах романьско
го стилю різьба була лише декорацийною

і служила лише для окраси архитектури,

в часах ґотику починає визвoлювати ся з під

сего впливу, а за часів ренесансу виступає
зовсїм самостійно.

Найбільшими різьбярами в cїм часї були
Лаврентий Ггіберті (Lorenzo Ghiberti) від яко
го походять двері до сьвятинї у Фльоренциї.
Над сим дїлом працював він 23 роки. Михаїл
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Ангел, найбільший різьбяр, сказав про них, .

„Моглиби сьміло бути дверми до раю".
Найбільшим різьбярем з часів ренесансу

був Михаїл Ангел Буонароті. Уродив ся коло
Фльоренциї, жив довший час у Фльоренциї
пізнїйше перенїс ся до Риму, де вирізьбив

славну групу „Пієта" (Пречиста Дїва Мария
держить на руках помершого Ісуса Христа).
По якімсь часї повернув до Фльоренциї, де
працював над великаньскопо статуєю „Давид",

представляючу молодця з каменем в руцї
в хвили, коли має кинути ся на свого ворога.
Невдовзї по викiнченю статуї Давида, покли
кав Михаїла Ангела папа Юлїй II

.

до Риму,

де припоручив єму вирізьбити для себе

в церкві сьв. Петра великий гробовець. Сю
працю викiнчив Михаїл доперва по 4

0
роках.

Найкрасшою частию памятника є статуа

Мойсея. Пророк держить в руцї 1
0 заповідий

Божих і грізно глядить н
а жидів, що покла

няють ся золотому бовванови.

Михаїл Ангел провадив я ийсь час будову

церкву сьв. Петра, був рівнож великим ма
лярем, він окрасив стелю вагиканьскої капли
цї, від него походить величезний образ пред
ставляючий страшний суд.

З пізнїйших різьбярів замітний Бенве
нуто Целїнї (Веnwenuto Сellini) автор німфи
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у Фонтенебльо. Єго- найкрасша робота є
золота сільничка, яка знаходить ся нинї
у Відни.

-

Малярство дійшло за часів ренесансу
до найвисшого степеня розвою. З поміж
численних малярів заслугують на більшу у
вагу Леонардо за (Вінці) Вінтші ур. у Фльо
ренциї 1452. р. 3 численних образів Лєонарда
найкрасший Тайна вечера, намальований о
лїйними фарбами на стїнї монастиря в Ме
диолянї. Нинї сей образ знищений, а знаємо
єго лише завдяки численним копіям. З поміж

инших образіх замітні сьвята Родина і портрет
Мони -Лїзи. -

Визначним. малярем був Михаїл Ангел,

але всїх перевисшив Рафаїл Санті з Урбіно
(ур. 1483. р. ум. 1520). З поміж численних
образів сего маляря займають перше місце

Сикстиньска Мадонна, представляюча стоячу

Пресьвяту Дїву, Мадона в кріслї, Преображенє
Господне і Сьв. Цецилії о. Рафаїл украсив
своїми малюнками стїни саль Ватикану.

У Венециї виступають малярі Тициян,
що вславив ся образом „Чиншовий гріш“
представляючим Ісуса Христа і Фарисея, Павло
Веронесе і Корреґіо (Корредшо) артист в о
перованю сьвітлом і тїнино. Єго вайкрасший
образ „Сьвята ніч" преставляє уродини Ісуса

Христа.
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Рівнож поза Італїєю виступає велике
число різьбярів і малярів. В Нїмеччинї різьбяр
Петро Вішер і малярі Іван Гольбайн і Аль
брехт Дірер, в Нїдерляндах малярі Рубенс
Ван Дик (Дайк) Рембранд і Руїздаль, а в Іспа
нїї Мурільо.

м
-

8 4.
-

Реформация в Нїмеччинї.

Кароль V. 1519.—1556. По смерти Мак
симіліїяна старали ся о цїсарску корону Ген
рик VIII. англїйский король, Францїшок І.
француский король і Кароль внук Максимі
лїяна ур. 1500. р. Нїмецкі елєктори вибрали

одноголосно цїсарем Кароля, який як нїмец
кий цїсар носить імя Кароля V. Кароль V.
наймогучійший володар свого часу був сла
бого здоровля, мовчаливий, замкнений в собі,

говорив мало, за то умів доводити других
до говореня і пізнавати чужі думки. Заки
розпочав яке дїло надумував ся довго, але
обдуманий плян переводив скоро і по біль
шій части щасливо. Як робітник був він
невсипучий, великий полїтик, відзначав ся

великою проворностию і хоробростию.
Помимо всїх своїх здібностий не був

Кароль V. в силї володїти так великою дер



жавою, тому 1522. р. відступив австрийскі

краї молодшому братови Фердинандови. З се
го часу дїлили ся Габзбурґи на дві лїнїї,

старшу іспаньску і молодшу австрийску.
Мартин Лютер. Вже від довшого часу

давали ся чути в Европi голоси, наклику очі
до реформ церковн:их відносин, які при кінци

середних віків зовсїм не були добрими. Одним
з сих, що хотїв реформ був Іван Гус, однак
не довершив задуманого дїла, а противно

підкопав єще більше повагу церкви. Завести

лад і порядок в церкві старали ся папи

і собори, але їх стараня не довели до нїчого.
Перевести церковні реформи і реформу хри
стияньскої науки постановив з початком ХVI.
столїтя звичайний монах Мартин Лютер.
Мартин Лютер уродив ся 1483. р. в Ай

слєбен, (Бisleben) ходив до школи в. Айзенах
і Ерфуртї, а відтак вступив до монастиря
Авґустинів, де відзначив ся великою побож
ностию, ученостино і краснорічивостию, так

що саский елєктор Фридерик Мудрий покли
кав єго на професора унїверситету до Віттен
берґу. Якраз тогди будовано в Римі величаву

церкву сьв. Петра. Щоб роздобути гроший
на викiнченє церкви, оголосив папа Лев Х.
відпуст, кождому хто прийме сьв. Тайни

і причинить ся яким небудь грошевим датком

до будови церкви сьв. Петра в Римі. Проти



— 30 —

такої продайности відпусту виступив Лютер
і коли монах Тетцель прибув до Саксонїї,

збирати датки на будову церкви, виступив
Ліотер прилюдно і прибив на дверех церкви
в Віттенберзї 95 тез, в яких виступив проти

продайности відпустів. Виступ Ліотра 1517. р.
дав початок до великого церковного роздво
єня і викликав великий релїґійний рух, званий

в істориї реформациєю, та довів до кервавих
борб в західній і середучій Европі.
Лютер палить папску булю. На відо

мість про виступ Лютpa, візвав папа Ліотра
до Риму, щоб оправдав ся зі свого дїла, але
опікун Лютра саский елєктор, боячи ся, щоб
Ліотра не спіткала така судьба як колись
Гуса в Констанциї, випросив у папи се, що
Лютер не поїхав до Риму, але папа вислав
свого лєґата до Саксонїї, щоб там полаго
дити справу. На соймі в Авґзбурзі зїхав ся
Лютер з лєґатом папи Каєтаном, але коли
побачив, що Каєтан не хоче з ним диспуту
вати, лише вправдї лагідно, взиває єго від .

кликати свої тези, виїхав з Авґзбурґа. Тогди
папа вислав до Лютра було, в якій узнав
науку Лютра ложною, і візвав Лютpa, ста
вити ся до двох місяцїв в Римі і відкликати

свої тези, в противнім случаю грозив папа
клятвою. Люгер місто упокорити ся перед
папою, скликав своїх учеників за мури міста

А.



Віттенберґу, де прилюдно спалив на cтocї
папску булю 1520. р.

Лютер у Вартбургу. Внутрішні несу
покої в Нїмеччинї. 1521. року прибув Ка
роль V. до Нїмеччини, скликав сойм до Вор
мациї і візвав Лютpa, запоручивши єму впe
ред свобідний виїзд, на сойм. Лютер прибув,

на сойм, але своєї науки не відкликав. Тогди
Кароль V. кинув на Лютра опалу і розказав
нищити єго письма. Саский електор, що опі
кував ся Ліотром, вислав проти свого лю
бимця кількох лицарів, які зловили Ліотра
і увезли до замку в Вартбурґу, де Лютер
занимав ся переводом біблїї на нїмецку мову.
Перевід Лютра має велике значінє для нї
мецкої лїтератури, бо мова в якій зладив
Лютер перевід є до нинї лїтературною мо
вою Нїмцїв. -

Лютер поребував у Вартбурґу, а тимча
сом єго наука зискувала чимраз більше при
хильників, які стали нападати на Церкви

і монастирі, нищили образи і церковні добра.

На відомість про ce, опустив Лютер замок

Вартбурґ і виступив остро проти всяких
надужить.

Невдовзї по сих забуренях вибухли за
ворушеня cїльскої людности, яка ідучи за
словами Лютpa, котрий голосив рівність
і свободу вcїх людий, повстала проти панів,
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відмовила їм данин і жадала знесеня всяких
десятин, оплат, робіт, і домагала свобідного
уживаня пасовиск і т. и. Пани перелякані

несподїваним рухом, скоро зорґанїзували
війска проти селян. Селян розбито і нало
жено на них єще більші тягарі, а Лютер що
недавно тому голосив рівність всїх лю
дий, сам дораджував панам уживати най.

острійших кар проти селян.
-

Хлопска ворохобня не спинила дальшо
го ширеня науки Лютра. Передовcїм прини
мали сю науку дуже радо князї, котрі при
нявши науку Лютра забирали на свою
власність церковні добра. Заледви минуло

кілька лїт від першого виступу Лютра, а вже
приняли єго науку елєктор саский, князь
геский, нїмецкий ордеи, марґраф бранден
бурский. Наука Лютра могла тимбільше сво
бідно ширити ся в Нїмеччинї, що цїсар Ка
роль V. був тогди занятий великими війнами

з Францїшком І. королем Франциї.

Війни Кароля V. з Францїшком І. Рівно
часно з Каролем V. панував у Франциї хоробрий
лицар Францїшок І. 1515—1547.Хотяй войовни
чої вдачі, любував ся в науцї і штуцї, збирав
твори старинної штуки і громадив на своїм

дворі учених і поетів. Однак рівночасно був
несталого характеру, легко ламав дане слово,



а щоби догодити своїм бажаням не вагав ся,

хотяй звав себе архихристияньским королем,

лучити ся навіть. з магометанами, щоби лише
знищити могучість Кароля V. Він споглядав
зі страхом і завистию на могучість Кароля
V. котрого посїлости окружали зі всїх сторін
Францию.

Щоби задержати полїтичну рівновагу
супроти Габсбурґів, заняв Францїщок І. 1515.
Медиолян і старав ся зломати перевагу Кароля
V. бодай в Італїї. У відповідь на се, постановив
Кароль V. відобрати від Франциї не лише
Медиолян, але хотїв заняти також бургундске
князївство, яке уважав спадщиною по своїй ,

бабі Мариї. Ривалїзация обидвох пануючих
дала причину до чотирех довгих війн поміж
Каролем V. а Францїшком І. В першій війнї
1521.—1526. прогнав Кароль францускі війска

з Медиоляну, а коли сам Францїшок перей
шов Альпи і обляг 1525. р. кріпoсть Павіно,

вожди Кароля V. Григорий Фрундсберґ і Ка
роль Бурбон, побили францускі війска під
Павією, а Францїшка взяли до неволї. Фран
цїшка перевезено до Мадриту, де по одно
річній неволи 1526. зрік ся Францїшок і Ме
диоляну і Бургундиї в користь Кароля V.
Францїшок не додержав слова і заледви

станув на францускій земли, зірвав мир, увій
шов в союз з папою Климентиєм VII. який

3"
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увільнив Францїшка від зложеної Каролеви

присяги і розпочав з Каролем другу війну.
Вожди Кароля V. Фрундсберґ і Кароль Бур
бон повели щїсарскі війска на Рим. По дорозї
помер Фрундсберґ, а Кароль Бурбон поляг
підчас першого приступу на місто Рим. Війско
без вождів вдерло ся до Риму, неповздержане
нїким, знищило єго в застрашаючий спосіб,

папа окупив свою свободу лише грішми.
Війна закінчила ся 1529. р. дамским миром

в (Сambray), Камбре, (Мир дамский, бо єго
заключили обидва володарі за посередництвом
тети Кароля V. і матери Францїшка І.) в якім
Кароль задержав Медиолян, а зрік ся Бурґун
пиї, яка стало з сего часу належить до.
Франциї.

В кілька лїт пізнїйше пробував Францї
шок єще раз щастя у війнї з Каролем V

.
і вів

з ним єще дві війни, але в обидвох не був
щасливим. В четвертій війнї дійшли війска
Кароля V

.

мало що н
е

під сам Париж. Війни

закінчили ся остаточно миром в (Сrespy) Креспі
1544, в якім Кароль задержав Медиолян, а Фран
цїшок Бургундию.
Війни Кароля V
.
з морскими розби

шаками. Рівночасно з війнами з Францїшком

І. мусїв Кароль V
.

зводити борби з Турками

і морскими розбишаками. В Альжирі, в країнї
північної Африки, заложив корсар Хайредин
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Барбаросса розбишацку державу, побудував

велику фльоту і нищив побережа середземного
моря, а передовcїм побережа Іспанїї і Італїї.
Розбишацкі напади Хайредина наносили най
більше шкоди Каролеви V, тому підняв він
1535. велику виправу проти розбишак, побив
Хайредина, здобув місто Тунїс і освободив
до 20 000 християньских невільників. На жаль
для мирного християньского сьвіта не міг Ка
роль докінчити війни з Хайредином і цїлко
вито знищити розбишак, бо Франціїшок І.
користаючи з сего, що Кароль занятий війною
в Африцї, розпочав з цїсарем нову війну.
1541. р. підприняв Кароль V. новий похiд нa
Альжир, але єго фльота потерпіла великі

втрати від морскої бурі і Кароль мусїв з нї
чим вертати домів.

Сойм в Спірі 1529. і в Авґзбурзї 1530.
По перших двох війнах з Францїшком І. по
становив, Кароль V. заняти ся пильнїйше спра
вою Лютра. В тій цїли скликав сойм до Спіри
1529. На соймі мали перевагу католицкі князї,

тому запала ухвада, полишити науку Лютра
там де вже она приняла ся, але рівночасно
рішучо заборонити дальшого ширеня рефор
мациї. Меншість яку становили сторонники
Лютpa, внесла протест проти сеї ухвали і з се
го часу повстала назва протестантів, на озна
ченє прихильників науки Лютра і єго учеників.
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В рік по соймі в Спірі, скликав Кароль
V. новий сойм до Авґзбурга 1550. на якім
протестантский учений і ученик Лютpa, Филип
Мелянхтон, предложив Каролеви V. головні
точки науки Лютpa, так зване віроісповіданє
авґзбурскої конфесиї. Кароль не приняв лю
терского віроісповіданя, а навіть загрозив

силою змусити непослушних князїв до пово
роту до католицкої церкви. Настрашені про
тестанскі князї сподїваючи ся війни з Каро
лем V. заключили в місточку Шмалькальден
1530. р. союз в цїли спільної оборони перед
цїсарем і католиками. Однак до війни не
прийшло, бо якраз тогди загрозили Турки
Відневи, а Кароль V. старав ся позискати по
міч протестантів, тому заключив з ними 1532.
р. релїґійний мир в Норимберзї, і запоручив
протестантским князям тимчасово свободу ві
роісповіданя, за що протестанти згодили ся
дати Каролеви V. поміч проти Турків.
Битва під Могачем 1526. 1453. р. здо

були Турки Османи східно-римску державу
і з сего часу стали загрожувати Европі. Довгу
і тяжку борбу з так сильним ворогом вели
в нових віках передовcїм Габсбурги, які при
чинили ся найбільше до знищеня турецкої
могучости. ".

Найтязші часи для Европи настали з хви
лею коли 1520. р. засїв на турецкім престолї
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султан Сулейман Великий. Він уважав цїлию
свого житя здобути орлине гнїздо, як він звав
Відень і сюда перенести столицю своєї дер
жави. 1521. здобув Сулейман кріпoсть Білго
род, а відтак остров Родос, де пробував до
сего часу орден Йоанїтів, який по здобутю
Родосу, перенїс ся на остров Мальту. Вкінци
постановив Сулейман здобути Угорщину. На
Угорщинї панував тогди 26. лїтний король
Людвик II

.

Проти Людвика вирушив Сулей
ман з 200.000 армією. В битві під Могачем
побив Сулейман у

i

орске війско, а король

Людвик знайшов смерть підчас утeчи в угор
ских багнах, Сулейман знищив Угорщину, увів

з собою богато бранців і вернув в Туреччину.
Борба о Угорщину. На підставі родин

ного договору у Відни з 1515. р мав засїсти
на угорскім і ческім престолї по бездїтнім

Людвику ІІ
.

Фердинанд з Габсбурґів. В Чехах
вибрано дїйсно королем Фердинанда, а о У

горщину мусїли Габсбурґи вести довгі лїта
війни. Підчас коли одно сторонництво вибра
ло королем Фердинанда, друге оголосило
королем Івана Заполїю. Побитий Фердинан
дом Заполїя, утїк до Польщі до Тарнова,

звідки вернув на Угорщину, піддав ся турец
кому султанови і візвав єго помочи. Сулейман
прибув на Угорщину 1529. приняв голд від
Заполїї і надав єму титул угорского короля.
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З Угорщини вирушив султан з великою армією
на Відень. Віденцї під прoвoдoм Миколи
Сальма боронили міста дуже хоробро. Вcї
приступи Турків відперто, Сулейман стратив
надїно на здобутє Відня і завернув в Туреч
чину нищащи все по дорозї.
В кілька лїт пізнїйше 1532 р. вирушив

Сулейман, за намовою Францїшка І. в друге
на Відень, але по дорозї здержала єго війска
не велика твердиня Гінс, якої боронив Никола
Юришич з заледви 700 люда. Вicїмнайцять
турецьких приступів відбила залога, а коли
сили оборонцїв стали підупадати, надійшла
поміч. Якраз тогди погодив ся цїсар Ка
роль V. з протестантами, одержав від них
поміч і спішив на відсїч замкови. На відо
мість про відсїч, відступив Сулейман від
облоги і завернув в Туреччину.
Заполїя побачив, що навіть при помочи

султана, не буде в силї удержати ся на угор
скім престолії, заключив з Фердинандом мир
у Великім Варадинї Фердинанд став угорским
королем, але Заполїя задержав до смерти
східну Угорщину і Семигород з титулом
короля.

1540. р. умер Іван Заполїя, а вдова по
Іванї Ізабеля, сестра польского короля Жиґ
монта Авґуста, хотїла задержати Семигород
і східну Угорщину для свого сина Івана
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Жиґмонта, тому візвала помочи Сулеймана.

1541. р. увійшов на ново султан на Угорщину
і здобув Буду. З сего часу довгі лїта остала
Угорщина подїлена на три части. Середучу
з містом Будою прилучили Турки впрост до
своєї держави, східну Угорщину і Семигород
одержав Іван Жиґмонт як турецке ленно;

північно західну Угорщину задержали Габ
сбурґи, але мали за се платити Туреччинї
30000 дукатів річно.

*

Шмалькальдска війна 1547. Помимо

тяжких війн з ФранциєІо, Турками і морскими

розбишаками в Африцї, Кароль V. не спускав

з очий справи протестантів. Коли-ж побачив,
що всякі договори не доведуть до цїли і не

удасть ся намовити протестантів до повороту

до католицкої церкви, постановив цїсар зму
сити їх до сего силою. Війна з протестантами
зовсїм не була легкою, бо цмалькальдский
союз, яким проводили Іван Фридерик саский
елєктор і Филип Геский, зібрав за францускі

гроші 40.000 армію. Кароль позискав для

себе Маврикия Саского, крівного Івана Фри
дерика. Маврикий, прогестант, перейшов на

сторону цїсаря, коли цїсар обіцяв єму елєк
торске достоїньство і на зазив цїсаря наїхав
Саксонію. В наслїдок наїзду Іван Фридерик
мусїв опустити головний табор і удати ся до
Саксонїї, через що війско протестантів роз
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ділило ся. Весною 1547. р. увійшов Кароль V.
до Саксонїї, побив Івана Фридерика під
Мільберґом і взяв в полон. В наслїдок битви
під Мільберґом упокорився перед цїсарем іФи
лип Геский, якого цїсар рівнож увязнив. По
битві вїхав Кароль V в триномфі до Віттен
берґу, якраз в тім дни, в якім складано в гріб

домовину з тїлом найбільшого єго ворога
Францїшка І. Лютра в cїм часї не було вже
на сьвітї, (він умер 1546. р.) тому день вїзду
цїсаря до Віттенберґу був одним з найщасли
війших днїв єго житя.

Авґсбурский мир 1555. р. Не довго тї
шив ся цїсар своєю побідою, Маврикий Сас
кий, якого надгородив цїсар елєкторским
титулом, якому надав більшу частину Саксо
нїї, зрадив цїсаря. 1552. р. віддав він фран
цускому королеви Генрикови II

.

нїмецкі міста
Мец, Туль і Верден, за одержані гроші, за
які зібрав війско, напав несподївано на цї
саря. Цїсар перебував тогди в Інсбруку, ли
ше скорою утечею серед бурі в ночи урато
вав ся перед Маврикиєм і утїк до Вілях в Ка
ринтиї. Знеохочений неповодженями віддав
Кароль нїмецкі справи братови Фердинандо
ви. Фердинанд заключив з протестантами
тимчасовий мир в Пасаві 1552, який затвер
джено н
а

Авґзбурскім соймі 1555. Лютеранам,

(яких звано з сего часу протестантами авґ
збурскої конфесиї) признано свободу віро
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ісповіданя, пocїданє загарбаних церковних
дібр, лише католицкі князї застерегли собі,

що в разї переходу католицких сьвященників
і епіскопів на протестантизм, добра церковні
мають полишати ся при католицкій церкві.
На соймі признано князям право змушувати
своїх підданих визнавати таку віру, яку іспо
відують їх папи. (Сuius regio, eius religio). Хто
править краєм, сей має право накинути своїм
підданим свою віру.
Смерто Кароля V. Знеохочений вcїми

неповодженями (Привернути єдність в церкві
цїсареви не удало ся, половину Угорщини
заняли Турки, Льотарингіно загарбали Фран
цузи) зложив Кароль V. 1556. р. обі корони
так іспаньску як нїмецку. Іспаньску в користь

свого сина Филипа II
.

нїмецку в користь

брата Фердинанда І. По зложеню корони
удав ся Кароль до монастиря сьв. Юстина,

(на захід від Мадриту) де занимав ся ого
родництвом, плеканєм цьвітів і годинникар
ством. Умер 1558. р

.
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Реформация в західній
і північній Европі.

Ульрих Цвінґлї. Кинене Лютром зерно
не минуло без наслїдків, ба навіть численні

реформатори наслїдуючи Лютра старали ся

єще дальше реформувати християньску церкву

і науку, а ішли в своїх науках єще дальше як
Лютер"). Під час коли Лютра можна уважати
в реформах консерватистом, який стремів лише

до зміни віри і церковних відносин, то єго
наслїдники з поміж котрих найважнїйшими бу
ли Цвінглї і Кальвін, поступали в своїх рефор
мах радикально, стараючи ся не лише рефор
мувати церковні відносини і Христову віру,

але цїлковито змінити християньске житє.

*) Головні засади науки Лютра дадуть ся звести
до слїдуючих точок. 1. Жерелом віри є лише сьвяте
письмо. Лютер 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 мають жадного
посередництва помежи Богом а людьми. 5. Сьв. Евха
ристия виступає у Лютра під двома видами хлїба і
вина. 6. Місто католицкої Служби Божої є сьпіви
і проповіди.
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Цвінґлї з початку католицкий сьвященник
виступив 1522. р. з католицкої церкви і роз
почав голосити свою науку в Швайцариї, де
знайшов богато прихильників в округах Ша
фузи і Берна. В своїй науцї виступив Цвінґлї
проти целєбату духовних, а від Лютра ріжнив
ся головно наукою про сьв. Тайну Евхаристиї.
Підчас коли Лютер узнавав дїйсну переміну
хлїба і вина в Тїло і Кров Ісуса Христа,

Цвінґлї учив, що сьв. Евхаристия є нїчим ин
шим як симболїчним спомином.

Цвінґльому не удало ся потягнути за
собою цїлої Швайцариї. Більша часть швай
царів позістала вірною католицкій церкві, ви
ступила проти реформатора і побила Цвінґ
лього під Каппель 1531. В битві поляг сам
Цвінґлї.
Іван Кальвін. В кілька лїт пізнїйше ви

ступає в Швайцариї, головно в Женеві, новий
реформатор Іван Кальвін. Єго наука приняла
ся досить широко. Головною підставою єго
науки була віра в призначіне. Кальвін учив,

що кождий чоловік з хвилею уродин, є вже
призначений до вічного щастя або терпіня.

Кальвін пішов у своїй науцї о много дальше
від Лютpa, він реформував також приватне
житє Християн, заказав справляти пири, заба
ви, сьпівати, гуляти, грати в карти, a вcїх хто
відважив ся виступати проти єго розсказів,
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карав дуже строго. Женеву замінив в свою
столиціо, звідки правив неначе тиран вели
кою частию Швайцариї. Наука Кальвіна роз
ширила ся в Нїмеччинї над Реном (Надрень
ский палятинат, Нїдерлянди) в Шкоциї, Угор
щинї і почасти в Польщі. Богато приклонни
ків мав Кальвін у Франциї, де сторонників
єго науки прозвано Гугенотами. (У францускій
лїтературі занимає Кальвін таке місце, якЛю
тер в нїмецкій. Він дав початок францускій

прозї).

Реформация у Франциї. Війни гуґе
нотів. Францускі королї Францїшок І. і єго
наслїдник Генрик ІІ

.

лучили ся все з нїмецкими

протестантами проти Кароля V
.
але у своїй

вітчинї переслїдували строго протестантів.

Помимо сего протестанти, звані Гугенотами,

зростали в силу з кождим днем, а 1559. р
.

почули ся вже так в силї, що скликали синод

своїх делїґатів до Парижа. Генрик ІІ
.

1547.-1559.

хотїв виступити я
к

найострійше проти Гуґе
нотів, однак умер несподївано підчас лицар
ских турнїїв.

По Генрику вступив н
а

престіл Францї
шок ІІ

.

1559.—1560. муж шкотскої королевої
Мариї Стюарт. За єго панованя дійшла до
значiня родина князїв Гвізів крівних Мариї.
Проти Гвізів, що були горячими католиками,

виступили Гуґеноти з адміралом Колїнї і двома
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братами князями Антоном і Генриком Бурбон.
Бурбони хотїли дістати короля в свої руки
і усунути Гвізів від управи, але заговір ви
крито і богато заговорщиків покарано смер
тиєю. Конець володїніо Гвізів положила не
сподївана смерть Францїшка II.

По Францїшку вступив на престіл мало
лїтний Кароль ІХ. 1560—1574. в якого імени
рядила єго мати Катерина Медичі, італїйка
родом, женщина підступна, облудна і жадна
влади. Щоб зменшити значінє Гвізів, видає
Катерина 1562. р

.

толєранцийний едикт, яким

позволяє протестантам сходити ся на спільні

богослуженя поза мурами міст але без оружия.

Толєранцийний едикт викликав у католицкої
людности велике невдоволенє, а люди Гвізів

напали н
а

зібраних н
а

молитву Гуґенотів і ви
різали їх. Се дало причину до довгої понад
30 лїт тріваючої релїґійної війни у Франциї.
1562.—1594. Війну переривали часті мири і ви
давані часті толєранцийні едикти, яких нїхто

н
е

додержував. В крано зріс нелад, королївска
влада підупала, і дали ся чути чужі впливи,

бо Гугеноти шукали помочи в Анґлїї, като
лики в Іспанїї. Першу війну закінчено 1570.
новим едиктом, позволяючим визнавати Гуґе
нотам свою вірю в цїлій Франциї з винятком
Парижа і королївского двора, а для оборони
перед католиками віддано Гугенотам чотири
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ствердинї, в яких Гугеноти могли удержувати

свої війска, зовсїм независимо від армії дер
жави. Через се становили від тепер Гугеноти

Якби окрему державу в державі.
Різня Гугенотів з дня 23. на 24. серпня

1572. р. По 1570. р. зросло значіне Гугенотів
і Колїнього до сею степеня, що Катерина
Медічі стала побоювати ся, про свій вплив
на короля, тому постановила позбути ся Ко
лїнього. Коли-ж напад на адмірала не удав
ся і ранений Колїнї, став обвиняти королеву
о напад на него, вимогла Катерина на Каро
ли ІХ. позволенє вирізаня вcїх Гугенотів.
Якраз тогди зїхало ся богато Гугенотів на
весїлє Генрика з Навари з сестрою Кароля ІХ.
На голос дзвона в ночи з дня 23. на 24. сер
пня, в ніч cьв, Вартоломея 1572. р. кинули

ся парижани під проводом Гвізів на Гугено
тів. Упав старий Колїнї, в Парижи вимордо
вано до 2.000, а у цїлій Франциї до 8.000
Гугенотів. Генрик Наварский Бурбон уратовав
своє житє лише сим, що перейшов на ка
ТаЛИЦИЗМ.

-

Конець релїґійних війн у Франциї.
В два роки по різнї Гугенотів помер згриже
ний сьвістию Кароль ІХ. а на престолї засїв
Генрик ІІІ. Валєзий. Генрик Наварский як ли
ше утїк з Парижа перейшов знова на про
тестантизм і станув на чолї Гугенотів. . На
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чолї католиків, що утворили союз Лїгу ста
нув Генрик Гвіз, а шцо король Генрик мав

рівно-ж своє сторонництво, тому нововибухла

війна носить назву війни трех Генриків.

У північній Франциї мав перевагу Генрик Гвіз,
в полудневій Генрик Бурбон. Найменше зна
чiня мав Генрик король. Вкінци Генрик III.
запросив до себе Генрика Гвіза і казав єго

замордувати на порозї своєї комнати. Коли-ж

за се убійство католицка Лїґа в Парижи ви
повіла вірність королеви, удав ся Генрик III.
до Генрика Бурбоньского і підступив разом
з ним під Париж, де згинув убитий рукою
фанатичного домінїканина 1589. На нїм вимер
рід Валєзиїв в простій лїнїї.
Нантейский eдикт 1598. р. Одиноким

кандидатом до францускої корони став Ген
рик ІV. Бурбоньский, але католицкий Париж
не хотїв мати королем Гуґенота. Остаточно
побачив Генрик IV, що в більшій части ка
толицкий нарід Франциї не узнасть протес
танта королем, приняв католицизм, а неза
довго потім 1593. отворив єму Париж свої
брами. Генрик не забув на своїх давних то
варишів віри і надав їм 1598. Нантейский
едикт, яким поручив цїлковиту свободу віри

у Франциї.
Генрик ІV. впроваджує, на француский

престіл нову династию Бурбоньску 1593. р.
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яка 3 сего часу панує у Франциї аж до ве
ликої францускої революциї.
Реформация в Анґлїї. Зовсїм инші

Дороги переходила реформация в північній
Европі, а іменно в Анґлїї, Швециї, Данїї
і Норвеґії.

*

Реформация в Анґлїї вийшла, не як
в Нїмеччинї з бажаня зреформувати церковні
відносини, але зірванє з Римом наступило
з причини волї одного тирана короля Генри
ка VIII. По великій війнї білої і червоної
рожі, засїв на престолї Генрик VIII. Тудор
1485.—1509. котрий впровадив до Англїї нову
династино Тудорів 1485.—1603. Тудори уміли
зручно обходити права парляменту і були
в дїсности майже абсолютними монархами.

По Генрику VII. вступив на престіл
Генрик VIII. 1509.—1547. оден з найбільших
тиранів. З разу був Генрик VIII. противником
Лютpa, навіть написав розвідку проти єго
науки, защо дістав від папи, почестний титул
оборонця віри. Приязні відносини з Римом
не трівали довго, а зірвав їх Генрик VIII.
з чисто личних причин. Генрик VIII. оженив
ся з Катериною Араґоньскою вдовою по
своїм братї і жив з нею 18 лїт. Коли-ж за
любив ся в двірскій дамі Анні Булєн, зажа
дав від папи розводу з Катериною. Коли-ж
папа відмовив єго бажаню, зірвав Генрик VIII.
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1

всякі зносини з Римом і оголосив ся сам го
ловою англїйскої церкви, а добра монастирів
сконфіскував. Хто не хотїв признати супре
мату, себто найвисшої влади короля над
церковними справами, сего карав Генрик VIII.
карою смерти. Християньско-католицкої віри
не зміняв Генрик в нїчим, а навіть видав б

так званих кровавих точок; недодержанє
одної з сих точок потягало кару смерти.
(Між иншими задержав Генрик VIII. целєбат
сьвященників, Сьв. Евхаристию під одним
видом, сповідь до уха і инші). Від часу від
ступленя від католицкої церкви переслїдував
Генрик VIII. жорстоко вcїх, так католиків як
і протестантів. Сам вступав шість разів в су
пружі зносини, з двома жінками розвів ся,

дві казав стратити, а лиш одна Катерина
Пар пережила лютого тирана").

*) Родовід Тудорів. t A

. Генрик VII. жінка Елисавета Йорк.

ГенрикVIII. Марґарета жінка Якова IV. зі Шкоциї

Мария, Елисавета, Едвард: Яків V.
-

Мария Стюарт—— 7ч —

Яків VI. (як анґлїйский король)
- Яків І.

Едвард VI. 1547.—1553. По смерти Ген
рика засїв на престолї єго малолїтний син
Едвард VI. В єго імени рядив єго вуйко
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князь Соммерсет, великий прихильник кальві
нїзму, який впроваджував насильно в Анґлїї.
Кальвінїзм не міг занадто вкорінити ся в Ан
глїї, бо Едвард панував заледви кілька лїт,

а по єго смерти зірвала ся анґлїйска людність

до борби зі зненавидженим кальвінїзмом

і поперла дочку Генрика VIII. Марию Тудор
звану Католицкою.
Мария Католицка 1553.—1558. Мария

дочка Катерини Араґоньскої, а жінка Фили
па II

.

іспаньского короля, вихована в като
лицизмі, старала ся привернути католицизм

в Англїї, але коротке панованє н
е дозволило

довершити єї сего дїла. Як жена Филипа ІІ
.

вмішала ся Мария у війну з Франциєю, в я

кій стратила одиноку англїйcку посїлість

у Франциї кріпоть Калє.

Елисавета 1558.—1603. По смерти Мариї
виступає з претенсиями до англїйскої корони

Мария Стюарт, однак дочцї Генрика VIII.

і Анни Болєн, Елисаветї попираній протестан
тами, удало ся заcїсти н

а

анґлїйскім престолї.

Елисавета з початку свого панованя була

в релїґійних справах дуже обережною, до
перва коли папа виступив проти неї, перехи
лила ся рішучо на сторону протестантів і ви
дала уложений вже Генриком VIII. супремат.
Збір духовних 1561. р. уложив 39 артикулів
нової англїканьскої віри, які задержано до
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нинїшних часів. Хотяй анґлїканьска церква
в многих случаях зближає ся до науки Лют
ра, задержує католицку Службу Божу і цер
ковну старшину, архиепicкопів і епіскопів,

тому і анґлїканьску церкву зовуть також
епіскопальною.

-

Реформация в Швециї. 1397. р. на
підставі кальмарскої унїї получили ся три
північні держави Данїя, Швеция і Норвегія
перзональною унїєю під панованем даньских
королїв. Від самого початку було видно, що
кальмарска унїя, є штучною і довго не буде
могла удержати ся

.

Передовcїм дуже нерадо

піддали ся під провід даньских короліїв Шве
ди, а даньскі королї місто зєднувати собі
добротоіо і лагідностию швецкий нарід, ста
рали ся удержати унїю жорстоким поступо
ванєм. Такі відносини трівали д

о

1513. р
.

колито н
а

престолї союзних трех держав
засїв Християн ІІ

.

1513.—1523. Шведи н
е хо

тїли признати єго королем. Християн випра
вив ся до Швециї, здобув Штокгольм, ко
ронував ся Шведскою короною, а підчас ко
ронациї казав стяти 90 найзнатнїйших духов
них і сьвітских мужів. По штокгольмскій
різнї, наказав Християн ІІ

.

перевести екзеку
циї Шведів по цїлім краю і певний вже су
покою і послуху в Швециї, вернув до Данїї.
Однак завів ся. Син одного зі страчених

сt 0

«
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Густав Ерихзон Ваза, який перебував як
швецкий закладник в Данїї, утїк з вязницї,

прибув до Швециї і візвав нарід до повста
ня. Людність Швециї перейшла дуже скоро
на сторону Густава Вази. Густав підпомаганий

грішми Ганзи, яка стало ворогувала з Данїєю,

обляг Штокгольм, де стояла даньска залога,

і здобув єго по дволїтній облозї, а сойм
Швециї признав Густава королем.
Панованє Християна ІІ

.

було зненавид
жене рівнож і в Данїї. Даньскі пани, користа
ючи з неповоджень Християна в Швециї,

покликали н
а

даньский престіл стрия Христи
яна II

.

князя гольштиньско-шлєзвицкого Фри
дерика І. 1523.—1533. Фридерик І. узнав не
зависимість Швециї і надав свободу віроіспо
віданя в Данїї, а єго наслїдник Християн ІІІ.
1534.—1559. перевів н

а

соймі 153б. р
. ухвалу,

що пануючої релїґією в Данїї є лише наука
Лютра.

" -

Рівночасно старав ся Густав Ваза впро
вадити протестантизм в Швециї, але що тут
людність була дуже прихильною католицкій
церкві, поступав Густав дуже обережно.

Підчас повстаня одержала Швеция грошеву
поміч від союза міст Ганзи, через що попала

в цїлковиту економічну зависимість від Ганзи.

Щоби увільнити ся від сеї зависимости мусїв
Густав Ваза віддати пожичені гроші, а міг
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їх здобути лише конфіскатою величезних
церковних дібр у Швециї. Густав сприяв тому

ширеню науки Лютpa, яку впроваджував сам
поволеньки, а для задержаня по3ору като
лицизму, задержав уряди епіскопів, але огра
бив їх з церковних дібр. З продажі церковних
дібр, одержав Густав Ваза таку суму гроший,
що не лише освободив ся з під економічної

зависимости Ганзи, але побудував сильну
фльоту, зорганїзував армію і полишив велику
готівку в державній каcї. В сей спосіб дав
Густав Ваза початок могучости Швециї, яка

з сего часу стає перворядною державою
в північно східній Европі.
Рівночасно переходить на протестантизм

нїмецкий орден. Великий маґістер нїмецкого

(пруского) ордену Альбрехт скинув 1525. р.
монаші ризи, приняв протестантизм і оголо
сив себе сьвітским дїдичним князем під
зверхностию Польщі.

м



8. б.

Тридентский собор і орден
Єзуїтів.

Здобутки протестантизму. Застрашаю
чий зріст протестантів змусив папу, лїпшу
частину духовеньства і горячих та щирих

сторонників католицизму, призадумати ся над

спрaвolo і глядїти способу, вже не знищеня
протестантизму, але повздержаня єго в даль
шім походї. Цїлковито відпали від католицкої

церкви Анґлїя, Данїя, Швеция, Норвегія,

північна Нїмеччина і Швайцария, а в полудне
вій Нїмеччинії, Австриї, Франциї, Угорщинї
і Польщі ширив ся протестантизм з застра
шаючою скоростиІо, а навіть в двох чисто
католицких краях в Італїї і в Іспанїї почали
являти ся чимраз частїйше случаї переходу

на протестантизм. Головною причиною пши
реня ся реформациї була жажда загарбаня

великих церковних дібр, а ще більше невдо
воленє з лихих церковних відносин. Направи
лихих відносин підняли ся папи. Вже папа

Лев Х. пізнав, що напади на церкву Можна
найлїпше побороти примірним житєм духо
веньства, тому взивав духовеньство до про
стого побожного житя, та до строгого ви
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повнованя своїх обовязків. На жаль наслїд
ники папи Льва Х. Місто занимати ся цер
ковними справами, старали ся прогнати

Іспанцїв і Французів з Італїї, вмішували ся
в тяжкі полїтичні борби, а церковні справи
полишали на боцї. Доперва почавши від папи
Павла III. що скликав тридентский собор
1545. р. починають папи звертати пильну

увагу на церковні дїла. Цїлий ряд знаменитих
ІlaП як Павло IV. Пій IV. Пій V. Сикий V.

працювали над піднесенєм церкви, ограничали

впливи ріжних реформаторів, а рівночасно

старали ся вести місионарскі місиї поза
Европою.
Собор в Тридентї 1545.—1563. До під

несеня поваги церкви причинив ся дуже бо
гато тридентский собор, що з двома перер
вами радив від 1545.—1563 p. З початку
думали члени собору приєднати протестантів
назад до католицкої церкви, але по угодах
в Пасаві і Авґзбургу 1555. р. покинули сї
мрії, а старали ся запобічи дальшому ширеню
реформациї, перевести реформу церковних

відносин і ясно та точно означити правди

віри. (На соборі принято число сьв. Тайн 7,
признано, що до спасеня потрібна не лише
віра але і добрі дїла, признано жерелом віри
не лише сьв. Письмо, але і традициї церковні

і письма сьв. отцїв церкви, щож до сьB. При



частия під двома видами рішено полишити
децизино папі. На соборі признано папі на
чальний провід над церквою і затверджено

церковний устрій).

Завдяки ухвалам тридентского собору
стали ясними вcї правди віри, зісталй виклю
чені всякі непорозуміня, усунено всякі цер
Ковні надужитя, чим піднесено дуже значінє

католицкої церкви. Ухвали собору о поправі
обичаїв увійшли в житє, духовеньство пере
няло ся новою енергією і стало з подвійною
силою працювати над добром церкви. Пере
конали ся вcї, що оружиєм і декретами не
вдїє ся нїчого проти реформациї, пізнали
вcї потребу борби словом, тому цїле духо
Веньство кинуло ся до проповідий.

Орден Єзуїтів. Найбільше заслуг на
поли проповідий поклав новий орден Єзуїтів.
Основатель ордену Єзуїтів сьв. Ігнатий Льо
йоля 1491.—1556. був родом з Іспанїї. Ране
ний в борбі підчас слабости розчитував ся
в сьв. письмі, і постановив по поворотї до

здоровля посьвятити ся навчаню невірних.
ІЇо виздоровінно удав ся в подорож до Па
лєстини відтак записав ся на унїверситет

в Саляманцї і в Парижи. В Парижи запізнав
ся з кількома молодими людьми, і зложив

з ними спільний обіт, посьвятити цїле своє

житє на службу папі. В тій цїли оснував
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Ігнатий 1534. р. товариство Ісусового Серця.
Вступаючі до товариства складали побіч зви
чайних монаших зобовязань єще новий обіт,

безвзглядний послух папі. Папа Павло III.
затвердив статут нового товариства 1540. р.

сьв. Інтатий був знаменитим органїзатором,
надав новому орденови устав, після якого

вcї члени товариства були безуслівно підчи
нені ґенералови товариства, який перебував
В Римі. Y ч

Єзуїти старали ся краснорічивостино
і проповідями, впливати на лiодий і притяга
ти їх до католицкої церкви. Їх завдачимо
в Европі була борба з протестантами, по за
Европоно навертанє поган на Христову віру.
Попри се причинили ся Єзуїти своїми шко
лами до піднесеня просьвіти.

-

Орден Єзуїтів розвивав ся дуже скоро,
і вже за житя сьв. Ігнатия числив орден 13
провінций і до 1000 членів.

Заходом тридентского собору, пап і
численних орденів, головно Єзуїтів, удало ся
недопустити до розширеня протестантизму
в Іспанїї і в Італїї, а позискано назад для
католицкої церкви Францию, полудневу Нї
меччину, Австрию і Польщу.
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8. 7. -

Часи Филипа ІІ
. іспаньского

короля. 1556.—1598.

Вдача Филипа. Филип II
.

син і наслїд
ник Кароля V

.
був чоловіком пильним, пра

цьовитим, побожним, дуже охочо займав ся

справами держави, але рівночасно був гор
Дим, зимним, замкненим в собі, часами навіть
жорстоким. Ревний католик, все говорив, що
волївби володїти над пустинено, як над
просторим і богатим краєм єретиків. В своїх
краях поступав супроти протестантів дуже
жорстоко, установив суд званий сьвятою
інквізициєю с. є. духовний суд, котрий мав

строго карати вcїх відступників від католиц
кої церкви. Війн Филип II

.

н
е любив, однак

обставини так склали ся, що мусїв їх вести.
Війна з Франциєю. Зараз з початком

свого володїня вів Филип II
.

війну з Франциєю,

а іменно з Генриком ІІ
.
з котрим получив ся

папа Павло IV. щоб прогнати Іспанцїв з Іта
лїї. Іспаньскі війска під проводом Альби
ЗМусили папу відступити від союза, а вожд
Филипа ґраф Еґмонт побив двічи Французів,

почім заключили спорячі сторони мир, який

утвердив перевагу Іспаніїї над Франциєю, по
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мимо сего, що союзничка Іспанїї Анґлїя

утратила в cїй війнї кріпoсть Калє.
Війна з Турками. За часів панованя

Филипа дійшла могучість турецкої держави
до найвисшого степеня. Підчас коли нїмецко

австрийскі Габсбурґи вели з Турками війни
на суші, Филип постановив знищити силу

Турків на мори. В coloзї з папою Пієм V.
і Венециєю-виставив Филип II

.

велику фльоту

н
а чолї якої станув єго брат Дон Хуан д
'

Австрия (Don Juan d' Austria) і розбив цїлко
вито турецку фльоту під Лєпанто 1571. чим

зломав раз н
а

всегда могучість Туреччини

на мори.

Филип занимає Портуґалїю. В 1580. р.

перейшла під панованє Іспаніїї Португалїя.

На піренейскім півострові було з початком
нових віків дві держави Іспанїя і Портуґалїя.

Послїдна дійшла до найбільшої могучости
за панованя Мануїла Великого 1495.—1521.

Внук Мануїла Себастиян згинув без слїду

в борбі з Арабами в Марокко, а коли єго

стрий Генрик помер по коротким панованю,

заняв Филип II
.

Портуґалїю 1580. на cїй під
ставі, що був сином дочки Мануїла Великого.

Від сего часу оставала Портуґалїя під пано
ванєм Іспанїї до року 1640. Хотяй Филип II

.

старав ся правити Портуґаліїєю при помочи
самих Портуґалцїв і поступав дуже оглядно,
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Портуґалцї ненавидячи Іспанцїв і зривали ся
- часто до повстань. Іспанцї дбали дуже мало
про португальскі кольонїї, з чого скористали
Голяндцї, які заняли майже всї португальскі

кольонїї в Азиї і утворили одну з наймогу
чійших морских держав.

-

Повстанє в Нїдерляндах. Вільгельм
князь ораньский. Не так щасливим був Фи
лип в війнї з Нїдерляндами і Анґліїєю. Нїдер
лянди належали в 15. столїтіо до князївства
Бургундиї, яке піднїс до найбільшої могучости
князь Кароль Сьмілий. Через подружиє Мак
симілїяна І. з дочкою Кароля Сьмілого Ма
риєю перейшли Нїдерлянди під панованє
Габсбурґів. Коли-ж Габсбурґи подїлили ся на
дві лїнїї старшу іспаньску і молодшу австрий
ску, перейшли Нїдерлянди під панованє Іспа
нїї. Нїдерлянди складали ся з країв; нинїшної
Бельгії, Голяндиї, Люксембурґу і француских
пocїлостий Фляндриї і Артуа ; були подїлені
на 17 провінций. Кароль V. перебував дуже
часто в Нїдерляндах і опікував ся щиро сим

краєм. Він виріс в Нїдерляндах і уважав ся

Нїдерляндцем. Филип II
.

виховав ся в Іспанїї,

і признавав ся д
о

Іспанцїв. Сам д
о

Нїдер
ляндів н
е виїздив, управу Нїдерляндів віддав

своїй сестрі Маргареті княгинї Парми, а як
дорадника додав єї кардинала Гранвелю.

Управу краю повірив іспаньским урядникам,
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а в містах удержував іспаньскі залоги. Щоби
спинити ширенє протестантизму в Нїдерлян---
дах, завів Филип сьвяту інквізицино і поста
новив побільшити число епіскопів в крапо.
Зарядженя Филипа ІІ

.

викликали великі невдо
воленя в Нїдерляндах. 300 найзнатнїйших

нїдерляндских мужів удало ся в депутациї
до Маргарети з просьбою, щоб реґентка
вставила ся у короля і довела до відкликаня
королївских розпоряджень. Марґарета настра
шила ся депутациї і з початку не знала що
робити. Тогди оден з дорадників Маргарети
мав сказати „Нема чого бояти ся сих жебра
ків" (тезів). З сего часу вcї невдоволені Нї
дерляндцї стали звати себе Гезами, а коли
побачили, що всякі просьби остають без
успіху, підняли повстанє і стали нищити
церкви т

а монастирі. Щоб успокоїти Нїдер
лянди, вислав Филип ІІ

.

з війском князя
Фердинанда Альбу. Найбільшого значіня
зазнавали в сим часї в Нїдерляндах Вільгельм
ораньский князь, ґраф Еґмонт і адмірал Горн.
На відомість про похід Альби до Нїдерлян
дів утїк Вільгельм з краю, Еґмонт і Горн
позістали, але мусїли за се відпокутувати.
Як лише Альба прибув до Нїдерляндів, Мар
гарета виїхала з краю. Альба покликав вcїх
підозрілих о участь в забуренях перед суд

і засудив н
а

смерть до 2000 люда між ними
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Еґмонта і Горна. Богато протестантів до

100.000 ратуючи ся перед інквізициєю, опус
тило рідний край. На разї здавало ся, що
в краю настане супокій, колиж Альба став
накладати на нарід Великі податки, та огра
ничив торговлю Нїдерляндів з Англїєю, ви
бухло в північних провінциях повстанє. Віль
гельм Ораньский зібрав довкола себе чи
сленних утїкачів, звербував в Нїмеччинї війско,

нападав на Нїдерлянди і наносив Іспанцям

великі шкоди, а навіть здобув денеякі при
бережні міста.

Филип II
. побачив, що жорстоким посту

пованєм Альби н
е успокоїть краю, відкликав

князя, а на єго місце вислав Дон Хуана д'

Австрино, а сей старав ся лагідностию і то
лєрaнциєю позискати любов народа. По єго
смерти став намісником Нїдерляндів Алексан
дер Фарнесе син Маргарети з Парми. Єму

удало ся відзискати для Іспанїї полудневі
провінциї, замешкані католиками (нинїшна
Бельґія). Північні провінциї утворили 1579. р

.

Утрехтску унїю, і узнали релїґійну свободу

з застереженєм виключно кальвіньскої науки
для Голяндиї і Зеляндиї, однак узнавали на
дальше Филипа ІІ
.

королем. Доперва 1581.
виповіли Нїдерляндцї послух Филипови і о

голосили Голяндию републикою, а намісни
ком вибрано Вільгельма Ораньского. По за
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мордованю Вільгельма обняв управу єго син
Маврикий. Нова република не лише задер
жала свою независимість, яку признано єї
остаточно 1648. р. але загарбала велику

часть портуґальских кольонїй і стала одною
з наймогучійший морских держав. Рівночасно
прославили ся Нїдерлянди великим числом

учених і знаменитих малярів. Якраз жили
тогди Павло Рубенс, Ван Дик, Рембрандт.
Мария Стюарт, єї увязненє і смерть.

В борбі Нїдерляндцїв з Іспанїєю помагала
першим анґлїйска королева Єлисавета. Рівно
часно з Єлисаветою, панувала в Шкоциї ко
ролева Мария Стюарт. Родина Стюартів на
лежить в загалї до найнещасливійших пану
почих родин. (Більша частина королїв з сего
роду умерла неприродною смертино). Оден

з сеї родини Яків V. король Шкоциї оженив
ся з дочкою Генрика VIII. З сего подружия
уродила ся дочка Мария, що в хвили смерти
Якова V. мала всего 8 день. Мария, вихована
на францускім дворі, позискала серця вcїх

своєю красою і добротою. Вийшла замуж
за Францїшка II

.

француского короля, однак

повдовіла дуже скоро, опустила Францию

і повернула до Шкоциї. В ріднім краю зас
тала лихі відносини, Іван Нокс (Кнох) ученик
Кальвіна защіпив тут. кальвінїзм. Молода ко
ролева, вихована в католицкім дусї, призви
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чаєна до блеску і забав на француским
дворі, не подобала ся своїм підданим.
В краю повстали розрухи, нищено і грабо
вано церкви і монастирі. Мария своїм посту
пованєм і добротою, позискала дуже скоро
серця підданих, а коли віддала руку крівному

Генрикови Дарнлєєви, приєднала єще більше

Шкотів для себе. Однак Мария переконала
ся, що Дарнлєй є негідним єї любови. Пя
ниця, зарозумілий, домагав ся від Мариї по
дїлу королївскої влади, а коли Мария не
згодила ся на се, убив Генрик зі своїми при
хильниками дорадника королевої Річія. Не
вдовзї по убійстві виїхав Генрик на село, де
серед ночі вилетїв разом з замком в воздух.
В Шкоциї підозрівано о сей злочин дорадни
ка королевої Ботвеля. Колиж, Мария віддала
Ботвелеви свою руку, посуджено королеву
о співучасть в убійстві Генрика. В Шкоциї
вибухло повстанє. Мария дістала ся до вяз
ницї, але завдяки своїм приятелям удало ся
єї втечи. Она удала ся до Єлисавети, в тій
гадцї, що у своєї крівної знайде поміч. (Ма
рия виступала передтим з претенсиями до
анґлїйскої корони. Коли-ж Єлисавета засїла
на англїйскім престолї, жадала Мария, призна
ня єї прав до англїйскої корони по смерти

Єлисавети).
- =

-
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Єлисавета, хоть глубоко образована,

була пустою і незвичайно мстивою. Памята

ючи добре, що Мария виступала з претен
сиями до анґлїйскої корони, місто дати єї
поміч, увязнила. З сего часу перевела Мария

19 лїт в тяжкій неволи (1568.—1587.) Коли-ж
1587. р. утворили католики заговір на житє
Єлисавети, обвинила королева Марию о спів
участь в заговорі, поставила перед суд,

який засудив Марию на смерть. Засуд вико
нано 8. лютого 1587. р. *

Війна Филипа ІІ
.
з Анґлїєю. Велика

армада. Смерть Мариї Стюарт була остаточ
ною причиною війни поміж Филипом а Ан
ґлїєю. Відносини Іспанїї до Анґлїї вже від

довшого часу були дуже напружені. (Єлиса
вета відмовила Филипови II

.

своєї руки, під
помагала з початку грошем, а відтак і війско
воно помочию Нїдерляндцїв, фльота англїйска
грабила іспаньскі кольонїї). Смерть Мариї
розбудила співчутє в цїлій Европі, а Филип II

,

що так ненавидїв Єлисавету, почав приго
товляти ся до виправи на Анґлїю. Велика

фльота зложена з півтора сотки кораблїв,
так звана, непобідима армада, поплила під

проводом Медини Сидонїя на здобутє Анґлїї
1588. Але в проливі Калє буря розбила ве
лику часть фльоти, а з останками Медина
Сидонїя н
е

міг ставити опору англїйскій
- 5 II

I
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фльотї. тому оплив довкола Англіїю і вернув
до Іспанїї. Филип II

.

приняв з великим супо
коєм відомість про розбитє фльоти. „Не
проти вітрів, а проти людий я вислав свою
фльоту“.

-

Послїдні лїта Филипа і Єлисавети.
Розбитє непобідимої армади мало великі
наслїдки в істориї. Давні могучі морскі дер
жави Іспанїя і Портуґалїя підупадають цїл
ковито, їх місце занимають від тепер Англїя

і Голяндия.

Остатні лїта Филипа були сумні. Умира
ючи бачив Филип II

.

упадок свого значіня

і могучости. Умер зі словами „Так минає
ВсЯКа ВелИЧ“.

-

Рівно-ж не зазнала щастя і Єлисавета.

Грижа совісти з причини засуду Мариї Стю
арт н

е

давала єї супокою. Щоби хоть в части
-облегчити свому сумлїню, записала англїй
ский престіл синови Мариї Яковови VI.
За часів Єлисавети дійшла Анґлїя до

гарного розцьвіту. Францїшок Драке, який
мав перший привести бульбу з Америки до
Европи, заложив в Америцї перші анґлїйскі
кольонїї, які в честь Єлисавети названо Вір
гінїєю. За Єлисавети розпочала Анґлїя велику
торговлю зі сходом. -

За Єлисавети жив найбільший драма
тичний поет Вілїям Шекспір. Найважнїйші



дїла Шекспіра є драми : Гамлєт, Отельльо,

Король Лїр, Юлїй Цезар, Макбет, Венецкий
купець і инші. В Іспанїї за часів Филипа ІІ

.

жив найбільший іспаньский поет Сервантес,

автор Дон Кіхота. -

За наслїдників Филипа ІІ
,

Филипа ІІІ. і IV.
підупадає Іспанїя чимраз більше. Филип III.
мусїв узнати независимiств Голяндиї 1640. р.

а Портуґалїя висвободила ся з під панованя
Іспанїї.

Фердинанд І. 1556.—1664. Рівночасно

з Филипом ІІ
.

засїдали н
а

нїмецкім престолї

Фердинанд І. Максимілїян ІІ
.

1564.—1576.

і Рудольф ІІ
.

1576.—1612. Фердинанд старав

ся злучити тїснїйше майже окремо стоячі
австрийскі краї, тому вже 1527. р

.

почав тво
рити центральні інституциї, з яких найважнїй
ші були: Тайна рада, що занимала ся загра
ничними справами, надворна рада, яка мала

вести нїмецкі справи, надворна канцелярия,

скарбова палата і надворна війскова рада.

Млаксимілїян ІІ
.

1564.—1576. Борба з Тур
ками. Перед смертию подїлив Фердинанд
австрийскі краї поміж синів. Найстаршому
Максимілїянови, котрий одержав цїсарске
достоїньство, дав обі Австриї, Чехи і Угоp
щину, Фердинандови дав Тироль і Передну
Австрию (посїлости Габсбурґів в Альзациї

1

Льотарингії) з
і столицею в Інсбруку ; третий
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Кароль одержав Стирию, Країну, Каринтино
і Істрино зі столицею в Грацу.
Максимілїян був чоловіком ученим, лю

бував ся в штуках і науках, передовcїм цїнив

високу музику. Супроти протестантів був то
лєрантним, тому протестантизм ширив ся

в Австриї.

За панованя Максимілїяна піднїс старий

турецкий султан Солейман свою державу до
найвисшого розцьвіту. Розпостер панованє

Туреччини над Молдавією, Венециянам видер
Морею і богато островів на еґейскім морю,

- на Персиї здобув Георгію, в Африцї Тріполїс,

а Тунїс і Альжир узнали єго зверхність. Сво
єю рукою сягнув по остров Мальту, де пе
ренїс ся орден Йоанїтів, а коли не удало ся
єму здобути Мальти, постановив єще раз

попробувати щастя у Відни. 156б. р. виру
шив з великою армією до Угорщини і обляг
твердинно Сиґет, Твердинї боронив Никола
Зрінї, який присягнув, що скорше , згине, як
віддасть замок Туркам. Кілька приступів від
била хоробра залога. На дармо жертвував
султан Зpiийому Хорвацию за видачу замку,

надармо грозив, убитєм єго сина, що знахо
див ся в турецкім полонї. В кінци згрижений

неповодженями захорів старий султан і під
час облоги помер, проклинаючи кождого
султана, котрий хотївби здобути Відень. Єго
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син Селім затаїв смерть батька і вів облогу
дальше. В кінци оборонцям замку не стало
поживи, они постановили хоробро умерти.
З окликом Ісус встала залога під проводом
Зрінйого і ударила на Турків, де серед борби
полягли до одного. З великою радостино

впали Турки до замку, але в хвили, коли за
мок був повний Турків, наступив страшний
вибух пороху, замок вилетїв в воздух, покри
ваючи своїми руїнами 3000 Турків. Зрінї іду
чи до послїдної борби, полишив в замку
вірного жовнїра, котрий в хвили як замок
заповнив ся Турками, підпалив склади пороху
і висадив замок в воздух. Знеохочений Селїм

заключив з Максимілїяном II
.

мир н
а
підставі

давних договорів і завернув в Туреччину.

8 8
.

Істория східної Европи

в ХVІ. віцї.
-

Початки ривалїзациї Московщини

з Литвою о рускі землї. Від часів подружия
Ягайла з Ядвигою і сполученя унїєю Литви

і ІІольщі, виступають в обидвох союзних
державах два зовсїм собі противні стремлїня
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Підчас коли Поляки старали ся, знищити зов
cїм самостійність велико-литовского князївства,

а литовскі краї прилучити впрост до Польщі
як коронні провінциї, то Литовцї і Русини
стреміли до зірваня, унїї. Казимир Ягайлович
з початку стояв по сторонї Литви, з часом
під впливом польских панів, перехилив ся

в сторону Польщі і не позволяв поставити
в Литві осібного великого князя, а управу
Литви віддав литовским панам.

В тім часї повстає на Литві новий рух,

який виявив ся в перше в Київщинї. Литовскі
пани опираючи ся на католицкій Польщі,

нехтували права Русинів і православну церкву.

В Київі за часів Казимира був осібний князь,

свояк короля Семен Олелькович. По смерти
Семена, Казимир не хотїв обсадити князївства
і надати єго синови Семена, Михайлови Олель
ковичови, але вислав там свого намісника

Литвина Мартина Гаштовта. Се дало причину

до змови. Рускі князї хотїли посадити на
велико-княжім престолї Михайла Олельковича

і увійшли в близші зносини з Москвою. Однак
змову викрито 1481. р. і Михайла Олелько
вича покарано смертино. Кинене раз зерно не

пропало. Московскі князї побачили, що много
маленьких князїв, які були головно в погра
ничній Чернигівщинії, бачучи погорду литов
цїв до православної віри, радо-б перейшли
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на сторону Москви, стали намовляти князїв
до переходу до Москви. В лїтах 1470.—1490.
богато чернигівских князїв перейшло зі своїми
областями до Москви. З причини переходу
чернигівских князїв до Москви, прийшло до
війни помежи Литвою і Москвою. Найтязші
часи для Литви настали за наслїдника Кази
мира Олександра.

Іван І. Ольбрахт 1492.—1501. По смерти
Казимира зірвали Литовцї і Русини унїю зПоль
щею. В Польщі вибрано королем Івана Оль
брахта, в Литві великим князем єго брата

Олександра. З часів панованя Івана Ольбрахта

в Польщі замітні є дві подїї. 1. Пйотрківскі
статути 1496. р. на підставі яких ; а) лише

шляхта могла занимати виснші уряди, б) мі
щанам заборонено набувати земскі добра.
Друга подїя, се похід - Івана Ольбрахта на

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

до сего підчас повороту скрізь буковиньскі
лїси, напав на повертаючого короля, молдав
ский воєвода і розбив цїлковито.
Олександер (як в. лит. князь 1492.—1506.

як польский король 1501.—1506.) Рівночасно
з Іваном Ольбрахтом володів на Литві Оле
ксандер. Часи єго панованя записали ся дуже
сумно в істориї України. Чернигівскі князї
дальше переходять до Москви, з чого при
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ходить до нових непорозумінь поміж Литвою
а Москвою. Щоб увільнити ся від свого во
рога московского князя Івана III. оженив ся
Олександер з єго дочкою Оленою, але і се
подружиє не принесло мира, противно дало

причину до дальших непорозумінь. Іван III.
під позором, що єго дочку навертають на
католицизм, шукав нової зачіпки з Олексан
дром, а в кінци получив ся з молдавским
воєводою Стефаном і з перекопским (крим
ским) ханом Менглї-ґераям, увійшов з війском
в Чернигівщину і взяв цїлу землю в своєї
посїданє, Чернигів, Стародуб, Новгород-Сї
верский перейшли під панованє Москви. Рів
ночасно нищив Менглї-герай україньскі землї.

1482. пішов походом на Київщину, заняв Київ,

знищив околицю, а в слїдуючих лїтах напав
на Подїлє і знищив - в застрашаючий спосіб.
По Українї і Подїлю знищили Татари Волинь.
Цїле Поднїпровє зістало знищене татарскою
ордою і перемінене майже в пустиню. Допер
ва 1506. р. побіда Михайла Глиньского над

Татарами під Клецком, положила конець страш
ному пустошеню україньских земель.

З внутрішної істориї Польщі за часів

Олександра є замігною полїтична реформа
під назвою Nihil Novi 1505, на підставі якої
король і єго наслїдники не могли нїчо нового

«
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------,

установити без наради з сенатом і соймом.
Олександер умер нагло 1506. р.

Жиґмонт І. Старий 1506.—1548. По
- встанє Михайла Глиньского. З часів пано
ваня Жиґмонта І. найважнїйшою подїєю для
нас є повстанє Михайла Глиньского. Рід Глинь
ских, походженя татарского, осїв за часів Ви
товта на Руси і зрущив ся. Родина Глиньских

не визначала ся нїчим, славною зробив єї
доперва Михайло Глиньский, чоловік сьмілий,

здібний і образований. В молодім віцї виїхав
за границю, був в Італіїї, Іспанїї, Голяндиї,

жив на пворі цїсаря Максимілїяна І. По по
воротї до вітчини здобув собі великий вплив
на велико-литовского князя Олександра. О
лександер полюбив Глиньского, зробив єго
своїм дорадником, а єго братів і свояків на
дїляв почестями і добрами.
Олександер умер нагло і денеякі стали

підозрівати, що Михайло Глиньский отруїв
Олександра, щоби міг стати великим князем.
Найбільший ворог Михайла Глиньского, Іван
Забжезїньский, став отверто голосити, що

Глиньский убив Олександра. Глиньский за
пізвав Забжезїньского на суд короля Жиґ
монта, а коли тут не знайшов справедливости,

убив Забжезїньского, а сам візвав руску шлях
ту до повстаня проти Польщі. Здаєсь носив
ся Глиньский з гадкою при помочи Москви
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і Татар, утворити з україньских земель кня
зївство під зверхностию Москви. Однак руска
шляхта не зрозуміла ваги повстаня, поперла

Глиньского дуже слабо, хан помочи не дав,

московский князь вислав вправдї війско, але

завернув єго скоро назад і повстанє не удало
ся. Глиньский мусїв утїкати в Москву. Пов
станє Глиньского потягнуло за собою цїлий
ряд війн з Москвою, в яких Польща утрати
ла, помимо великої побіди князя Острозького
під Оршою Смоленьск.
А за часів панованя Жиґмонта Старого

довершило ся кілька замітних подїй в Поль
*щі, як: а) Секуля р и з а ция Пру c 1525.
Великий маґістер Хрестоносцїв Альбрехт
Бранденбурский з роду Гогенцолєрнів, скинув
монаші ризи, приняв протестантизм, оголосив
ся сьвіцким князем під зверхностию Польщі,

і зложив на краківскім ринку голд польскому

королеви. б) В роцї 1529. в и м е р а є p o
д и н а Пяст і ь в Мазовії, і з сего часу ма
зовецку землю прилучено впрост до корони.
в) Жиґмонт старав ся завести лад в державі
і стремів до переведеня реформ в Польщі.
Головно старав ся зреформувати війско
і скарб. Однак через опір шляхти не удало

ся королеви перевести сего дїла. Лише на

Литві зумів Жигмонт зібрати закони. Їх спи
сано в рускій, польскій і латиньскій мові під
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заголовком Литовский Статут 1529, г) Закрі
пощенє селян в Польщі. Якраз тодї шляхта
в Чехах і в Угорщинї закріпoстила селян. За
їх приміром пішла Польща. На соймі в То
руни 1521. р. ухвалено, ловити вcїх селян,

що утїкали на східні границї і змушувати їх
(на разї) до одного безплатного дня роботи
на паньскім ланї. Се був початок до цїлко
витого закріпoщеня селян, які незадовго по
тім попали під судівництво і повну зависи
мість шляхти. з) Послїдні лїта панованя
Жиґмонта зазначили ся зіпсутєм і корупциєю

двора. За одержанє якої небудь посади
потреба було оплачувати ся. Перед у тім

вела жена короля Бона Сфорца КНЯГИНа

Бару і Медиоляну. З таких обставин була не
вдоволена польска шляхта. Коли-ж 1537. ко
роль скликав ішляхту на війну проти мол
давского воєводи, шляхта зібрала ся в числї
понад 100.000 люда під Львовом, але замість
іти на ворога, утворила сойм, і виступила

рішучо проти надужить. Король мусїв при
няти денеякі услівя шляхти, яка не пішла на
війну, а розїхала ся домів.

Жиґмонт ІІ
.

Авґуст. 1548.——1572. При
лученє Інфлянт. Пановане Жиґмонта Авґуста,

(що був рівночасно польским королем і ве
ликим литовским князем) є важним задля

внутрішної істориї держави. З зовнїшних
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Польщі і Литви. На північно-східних побе
режах Балтийского моря, над заливами фінь
ским і ри ским, лежать три країни Естонїя,
Лївонїя і Курляндия, звані спільним іменем
Інфлянтами. Пануючим в Інфлянтах був нї
мецкий Орден Мечевий. В часах реформациї

Мечевий Орден підупав, а що край мав бо
гато догідних пристаний, тому cycїдні дер
жави як Данїя, Москва, Швеция і Польща
старали ся заволодїти краєм. Московский

цар Іван Грізний 1533.—1584. наїхав Інфлянти

і заняв Нарву і Дорпат. Рівночасно Шведи
заняли Естонїно, Данцї частину Курляндиї
і остров Езель. В такій прикрiй хвили звер
нув ся великий інфлянтский маґістер Готгард

Кетлєр до Польщі, піддався Польщі і Литві, за
що запоручили обидві держави Інфлянтам
автономіо, свободу авґзбурского віроіспо
віданя, а Готгард Кетлєр одержав Курляндию,

яколенно Польщі. Цїлі Інфлянти належали до
Польщі і Литви лише з імени, доперва поль
ский король Стефан Баторий здобув цїлий
край. у ч

Зріст просьвіти на Руси. Братства, За
часів панованя Жигмонта Августа припадає

найкрасший час розцьвіту польского пись
меньства. Рівнож і в рускій лїтературі зазна
чили ся тогдїшші часи піднесенєм нашого



письменьства. Під впливом реформациї, гума
нїзму і винаходу друку підносить ся просьві
та на Руси. В краківскій друкарни Швайпольта

Фіоля друкує ся перша книга кирилицею.
1491. р. Франц Скорина друкує в Празї
біблїю, Іван Федорів засновує друкарню у
Львові і видає в Острозї Острозьску біблїю.
Рівночасно завязують ся при церквах цер
ковні братства, які удержують школи. Най
славнїйшим було львівске братство при церкві
Успенія. Пр. Дїви Мариї зване Ставропігією.
З поміж инших братств замітні братства
в Вилнї, Київі, Острозї і ин.
Побіда католицизму. Від часів рефор

мациї ширили ся в Польщі ріжні секти. Лю- .
теранїзм зчайшов ту мало прихильників, за
се богато з шляхти перейшло на Кальвінїзм,

повстала секта Ариян, а у Велико-Польщі
ширила ся наука Ческих Братчиків, останків

Гуситів. На Руси ширили ся найбільше Каль
вінїзм і Ариянїзм, крім ріжних найдивачнїй
ших сект. При католицкій церкві позістало
дуже мало вірних, так що Польщу годї було
уважати католицконо державою. Жиґмонт

Авґуст видав на соймі 1562. р. толєранций
ний патент, яким запоручив свободу віри,

але сам, позістав вірним католицкій церкві

і позволив на спровадженє Єзуїтів до Польщі
1565. Завдяки прaцї Єзуїтів більша частина
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протестантів повернула назад до католицкої

церкви. Польща в короткім часї стала знова
католицкою державою.

Жиґмонт Авґуст старав ся перевести ре
форми сойму, війска, скарбу, суду, але з єго
працї не вийшло нїчого. Шляхта посварила

ся на соймі і розїхала не ухваливши жадних
реформ.

-

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

сповнили ся доперва на соймі в Люблинї
1569, p. Довгі часи не могли Поляки довер
шити сего дїла, з причини опору литовско
руских панів, як рівнож і з причини своїх
королїв. Ягайлони самі були противні тїсній

унїї і старали ся вповнї задержати велико-,

княжий престіл. Польща була державою елєк
цийною, Литва наслїдственною. Дїдичні пани
Литви могли мати надїю на легкий вибір
польским королем. Се добре розуміли Ягай
лони і у власнім інтересї не попирали унїї.
Обставини змінили ся за панованя Жигмонта

ІІ
.

Авґуста. Він дїтий н
е

мав і байдуже було
єму, хто буде єго наслїдником. Жиґмонт II

.

дав ся переконати польским панам, що тїсний

союз Литви з Польщею може вийти лише на

користь обидвом державам, постановив До
вести дїло зачате перед віками до кінця. Ли
товскі пани опирали ся унїї, бо через унїю
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Тратили своє значіне. Кілька соймів скликаних

для Заключеня унїї не довели до цїли. О мало
що не розбив ся також люблиньский сойм.

Литовскі пани не хотїли нїчо чути про унїю
і в ночи з 28. лютого на 1 марта виїхали
потайки з Люблина. Тогди Поляки постано
Вили перевести унїю без литовских панів. Пе
редовсїм постановили підтяти Литві крила,

прилученєм руских країв до Польщі. Вперед
намовили короля пірилучити до Польщі Во
линь і Підлясє. Король видав грамоту при
лученя сих земель до Польщі і наказав сена
торам і послам сих земель засїсти в польскім

соймі. Коли-ж литовскі і рускі сенатори не

хотїли сего вчинити, загрозив король відо
бранєм урядів і дібр, чим змусив литовских
і руских сенаторів з Волиня 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 польскій коронї.
Литовскі пани загрожені Москвою, полишені
собі, позбавлені руских земель, приїхали до
Люблина, де мусїли згодити ся на унїю.
На підставі Люблиньскої унїї, Литва пе

рестала істновати як осібна держава. Велико
князївске достоїньство знесено цїлковито,

сойм мав бути спільний, Литва одержала лише

своїх урядників, свій скарб і своє війско, однак
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з застереженєм, що уряди на Литві можуть
занимати також Поляки,

З прилученєм руских країв до Польщі
прийшов на Україну новий лад і польске
право, яке цїлковито змінило обставини в краю.
Князї і пани утратили свої давні привілєї
і значіне, стали зрівнані зовсїм зі шляхтою.
Руска шляхта і пани переходять дуже скоро
на латиньский обряд, а за тим покидають
свій национальний табор, польонїзують ся
і стають найбільшими ворогами всякою рус
кого народного руху. Міщаньство видане на
ласку і неласку шляхти, не маючи жадних

заступників в соймі, підупадає дуже скоро.

Найfірше дїяло ся селянам, які попали в цїл
ковиту зависимість від шляхти, они стають

паньскими кріпаками, а польске право по
зволяє шляхтї своїх підданих навіть ка
рати смертию.

Перший свобідний вибір в Польщі. По
смерти Жигмонта запанувала в Польщі хви
лева безрадність. Заходом тогдїшного при
маса зібрав ся зїзд в Касках коло Варшави,

де ухвалено скликати сойм до Варшави. Та
кий сойм мав збирати ся від тепер все по

смерти кождого короля і звав ся конвока
цийним. Перший конвокацийний сойм зібрав
ся в cїчни 1573. р. На соймі порішено, дер
жавою завідує підчас безкоролївя при
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мас держави, він має скликати єойм, підчас

вибору короля має проводити, а по виборі
має іменувати короля. Вибір короля має від
бувати ся viritim, значить кождий шляхтич

має право вибирати короля. -

Підчас нарад некатолицка шляхта, звана

в Польщі дисидентами, злучила ся разоM для
оборони свободи віроісповіданя, а сойм при
няв їх заяву до відома.
1573. р. в цьвітни відбув ся вибір коро

ля при участи около 40.000 шляхти. 3 поміж
многих кандидатів, найбільше обiцював за
стуниик француского королевича Генрика
Валєзия, тому і Генрик дістав найбільше го
лосів. Заки приголошено єго королем мусїв

повномочник Генрика згодити ся на услівя

звані від тепер pacta. conventa, які предкла
дано до затвердженя кождому нововибрано
му королеви. Найважнїйші з поміж них були

а) король признає свій вибір елєкцийним
і зрікає ся наслїдства престола, б) запевняє
вcїм свободу віроісповіданя, в) зобовязує ся
не вести війни анї закліочати мира без приз
волу сенату, г) має бодай що два роки скли
кувати сойм, д) наколи-б не додержав одного
з услівій, увільняє нарід від послуху.

Генрик Валєзий 1573.—1574. чоловік
лихого характеру, зовсїм не думав додержати
даних приречинь, противно носив ся з гадкою,

6
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завести в Польщі такий сам абсолютний

спосіб правлїня, як у Франциї, але не мав
на се часу. На відомість про смерть свого
брата француского короля Кароль ІХ. виїхав
потайки з Польщі, прибув до Франциї, де
став володїти під іменем Генрика III. В Поль
щі по кілька місячнім очікуваню, оголосили
безкоролївє, а при новім виборі вибрано ко
ролем Стефана Батория семигородского князя.

Стефан Баторий 1576.—1586. носив ся
з великими плянами. Хотїв здобути Москву,

стати московским царем і спільними силами

Польщі і Москви ударити на Турків. Причину
до війни дав сам московский цар Іван Гріз
ний, наїхавши польскі Інфлянти. В війнї, що
тревала від 1577.—1582. поводило ся Іванови

Грізному зле. Польскі війска 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-лїтних розєм, в якім Польща одер
жала Полоцк і майже цїлі Інфлянти.
По смерти Стефана прийшло підчас ви

бору короля до борби. Більша часть шляхти
під прoвoдoм Зборовских вибрала королем
архикнязя Максимілїяна, сина цїсаря Рудоль
фа, меньша під прoвoдoм гетьмана Івана За
мойского, швецкого королевича Жигмонта
Вазу. В борбі, яка повстала з причини
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подвійного вибору, побив Замойский Макси
міліїяна, в наслїдок чого в цїлій Польщі

узнано королем Жиґмонта. Жигмонт впро
ваджує на польский престіл нову династию,

За якої відограли ся на Українї великі подїї
звістні в істориї під іменем козацких повстань.

8. 9.

Початки к0381ччини.

Перші відомости про козакiв. В істо
риї України-Руси відограло козацтво велику
ролю. Козацтвом занимало ся богато учених,

они старали ся пояснити початки козаччини.

На жаль сказати щось певного про перші

часи козацтва годї, бо в часах формованя ся
козацкого стану нїхто не звертав на него у
ваги, не припускаючи, що колись сему ко
зацтву прийде ся відограти так важну ролю
в істориї східної Европи. *

Місцем де козацтво повстало було се
Тредуще Поднїпровє понизше Київа. Почавши

від десятого віка, людність середного Под
нїпровя жила все на воєнній стопі, як погра
нична сторожа проти кочуючих на степах
народів, як Печенїгів, Половцїв і Татар. По
упадку самостійного житя на Руси Поднїпрове
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прийшло під пановане Литви. Литовский ряд
дбав дуже мило про долю сих сторін, які по
грізних нападах кримскої орди, передовcїм
за часів татарского хана Менґлї-Герая опустїли

майже цїлковито. Людність краю скупляла ся
доокола укріплених городів, якими були Київ,
Канїв, Черкаси, Житомир, Врацлав... Але і на
селенє городів і їх окресностий жило у віч
нім страсї о своє добро і житє, у вічній
борбі з Татарами, тому держало все воєнну
збрую і уміло добре володїти оружиєм.
Помимо страху, який кидала татарска

орда, богатства України надили до себе чис
ленних очайдухів, які на зиму вертали до
укріплених замків, а лїтом перебували в сте
пах, де вели з першу оборонну борбу з Та
тарами, яка з часом перемінила ся в зачіпну,

та в грабежу татарского добра. Від поверта

ючих під зиму, старостиньскі урядники відби
рали звичайно найкрасшу частину добичі, яко
оплату на замок. З 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 татарского походженя, означає
тілько що бродягу жовнїра. І так потреба

розуміти се слово в перших початках козач
чини. Доперва пізнїйше слово козак стало
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назвою осібного стану. З початку означувало

оно лише рід занятя, рід способу житя. Го
ворено, ходити в козаки, іду козакувати. Хо
дити в козаки означало іти на промисл

в степи, ловити рибу, зьвірі, занимати ся па
cїчництвом, а як лу 1ить ся нагода вчинити

похiд на Татар, ограбити татарского купця.

Ходженє в козаки давало україньскій люд
ности великі користи, тому число козакуючих
зростало з кождим днем.

Перші проби орґанїзациї козакiв. Не
звичайно скорий зріст козацтва і сформованє
єго в осібний стан, припадає під конець ХVІ.
і на початок ХVII. віка. На се зложили ся
головно три причини. 1. По заведеню люб
линьскої унїї, впроваджено в руских краях
підданьство селян. Польска шляхта довідавши
ся, що на Українї знаходять ся великі про
стори дуже урожайної землї, випрошує у ко
ролїв грамоти на посїданє величезних просто
рів землї, прибуває на Україну і старає ся
замінити вільну до тепер людність в своїх
підданих. Свобідна україньска людність не
могла погодити ся з новими обставинами

і волїла радше вирічи ся рідної землї і іти
в козаки, як ставати паньским підданим.

2. Другою причиною зросту козаків було
почутє своєї сили. Люди бачили, що Татари
не є непобідимі, повага Татар підупадає,
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а сьвідомість народа, що козак се великий

воїн і чоловік, причинила ся не мало до
збільшеня числа козаків. 3. Сам польский

ряд давав причину до зросту козаків, орґа
нїзуючи їх як рід свого війска. Польща вела
великі війни, потрібувала війска, а що поль
ский скарб майже завcїгди був порожним, то
мусїла Польща оглядати ся за дешевим
жовнїром, а таким якраз були козаки. По
укінченко війни мали-б паньскі піддані верта
ти в кріпацтво, але зазнавши волї волїли іти
і збільшати ряди козаків. Часті набіги Татар
навіть помимо данини, яку платив польско
литовский ряд Татарам, (Данину Татарам на
3ивали Поляки дуже з лагідна упомінкем.)
спонукували Польщу і Литву до органїзациї

козакiв в цїли оборони границь держави.
І так вже велико-литовский князь Жиґмонт

1524. р. радив литовскому правительству у
ладити з козакiв вiддїл 1000 до 2000 люда.
Однак з сеї ради нїчо не вийшло, як нїчо
не було з ради старости Дашкевича, який
поставив таке саме внесенє на польскім соймі

1533. р. А тимчасом число козакуючих зрос
тало, а зі зростом козакiв повтаряли ся чим
раз частїйше напади на татарскі землї. З дру
гої сторони Татари нападали на землї поль
ского королївства і поясняли, що їх напади
є нїчим иншим, як відплатою за козацкі
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наїзди. Тому то великий князь Жигмонт радив
знов списати козаків і піддати під надзір
мійских старостів. Жигмонт Авґуст задумав

успокоїти козаків і взяти їх на державний
жолд. Козаки реєстрові мали бути вільні від

паньскої юрисдикциї і мали творити рід ко
ролївского війска. З сих реформ не вийшло
нїчого. Списано заледви около 300 козаків,

а прочі вели свої напади дальше. 1577. р.
наїхали Молдавіно, а 1578. р. Туреччину. У
відповідь Туреччина загрозила Польщі війною.
Тогдїшний польский король Стефан Ба

торий звербував до 500 кoзaкiв на війну
проти Москви, а проти позісталих козаків
видав дуже суворі розпорядженя, ловити

і арештувати всяких учасників походу на ту
рецкі і татарскі землї.

Кождоразове приниманє козакiв в дер
жавну службу, мало для розвою козацтва
велике значінє, бо правительство принимаючи
когось в реєстр козаків, увільняло єго рівно
часно від всяких панщизнянних робіт, від
паньского судівництва, а робило зависимим
лише від козацких властий. Хотяй ті привілєї
(до списаня козакiв в реєстр стреміли старости
Остап Дашкевич, Предислав Лянцкороньский

і Дмитро (Байда) Вишневецкий) відносили ся

лише до так званих реєстрових козаків, ко
ристували ся сими привілеями і не реєстровцї



так що поміж народом виробила ся гадка,

що кождий приступивши до козаків стає
свобідною людино!о.

Запороска Сїч. Нї правительство н
ії тим

більше шляхта не мали охоти признавати коза
кам свобід. Тому в спокійних часах, коли прави
тельство н

е
потрібувало війска, старало ся зни

щити козацкий рух. Але здавити козакiв польске
правительство не могло, бо побиті козацкі
ватаги утїкали в степи, або понисше порогів
Днїпра, та в недоступні для королївскої влади .

місця. Вже під конець ХVІ. віка утворили
козаки рід воєнного братства. Осередком

братства був укріплений табор званий кошем,

Сїчию. Сїч н
е

бувала довго в однім і тім

самім місци, але переносила ся з одного
місця н

а

друге. Серед табору стояли великі

деревлянні шопи, в яких мешкали козаки. Т
і

шоли звали ся куренями, звідки і назва ку
рінний атаман. В окремім домі серед Сїчи

мешкав начальник війска кошовий атаман,

що мав найвисшу війскову і цивільну владу.

Однак єго влада була неограниченою лише

підчас війни, підчас мира була обмежена ра
дою старшини і радою цїлого запороского
війска. Крім кошового і курінних атаманів
належали до старшини війсковий судия, вій
сковий писар і війсковий осаул, що був по
мічником кошового атамана і сповня в полії - -
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цийну владу на Запорожу. Урядова назва
запороского війска була: Славне війско за
пороске низове". З часом заволодїли Запо
росцї всеio землею над долїшним Днїпром
і назвали єї запороскими вольностями. Воль
ности дїлили на паланки, (мала кріпoсть,

слово турецке) а на чолї паланок стояли
полковники. Частина запоросцїв перебувала
стало в Сїчи і була готова кождої хвилї до
воєнного походу, друга частина поселяла ся
по козацких вольнос гях, занимала ся рибо
лoвством, скопарством, або мисливством.
Козак міг кождої хвилї виступити з братства
і поселити ся на хуторі, але тогди мусїв
платити данину до коша.

Великий зріст козацтва, вічні наїзди на

турецкі і татарскі землї, напади на шляхоцкі
двори, мусїли звернути увагу польского пра
вительства. Польский ряд старає ся знищити
козаків, на що они відповідають оружиєм

і так приходить до перших козацких повстань.

Про б у н т козаків говорити не можна, бунт
се виступ поодиноких людий, що найвисше

якоїсь верстви, але рух народний, а такими
були козацкі повстаня, називати бунтом не
МОЖНа.

Повстанє Кшиштофа Косиньского 1592.
Перші козацкі повстаня не мали нї полїтич
ної нї релїґійної закраски, а були повстанями
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з чисто економічних причин. Шляхта хоче
знищити козаків, відобрати їм їх вольности
і замінити в своїх кріпаків, козаки відплачу
ють ся за се руйнуючи шляхоцкі двори. Були
се якраз часи, коли польска шляхта цїлими

сотками зїздить на Україну і хоче закріпoстити
тамошню людність. Населенє України поки
дає свої землї, вступає в ряди козаків і мстить
ся грабіжию і паленєм шляхоцких осель.

Перше козацке повстанє вибухло під прово
дом польского шляхтича Кшиштофа Косинь
ского, 159і. р. Косиньский наїхав добра князя
Василя Острозьского, пограбив і забрав бо
гато майна князя, здобув Київ, Переяслав
і богато меньших городів. З Київщини удав -
ся Косиньский на Волинь де змушував панів
признати владу козаків над собою. Князь
Острозький з другими шляхтичами зібрав вій
ско і побив кoзaкiв пiд Пяткою. Козаки зо
бовязали ся видати Косиньского і не грабити
шляхоцких дібр, однак Косиньского не ви
дали а 1593. приготовляють ся до нової
борби з панами. Сим разом звертає ся Ко
синьский проти князя Вишневецкого, але
Вишневецкий заманив Косиньского в засїдку.
Косиньского вбито, момо того козаки в ко
ротким часї стали панами східної України.
Однак дійшовши несподївано до такої сили,
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козаки не уміли використати обставин, тому

правительство скоро знищило їх силу.
Повстанє Наливайка і Лободи 1596. р.

По смерти Косиньского став козацким гетма
ном Григорий Лобода, а на Волини склала
ся самостійна козача громада під проводом

Семерина Наливайка. Поміж обидвома ґрупа

ми відносини були не зовсїм приязні. Якраз
в тим часї цїсар Рудольф ІІ

.

прислав своїх
послів до козаків, щоб позискати їх до по
ходу н

а Волощину. Козаки Лободи н
а Воло

щину не пішли, але пішов Наливайко, побив
Волохів, знищив Молдаву, спалив Яси і зму
сив молдавского воєcду покинути Турків

і получити ся з цїсарем. В походї проти
Турків мало брати участь 12.000 кoзaкiв.
По поворотї з Молдавії вернув Нали

вайко на Волинь і почав грабити наново шля
хоцкі добра. Польский ряд постановив поло
жити конець грабежам козаків і висилає

проти них гетьмана Станислава Жолкевского.
Жолкевский хотїв побити осібно Наливайка

а осібно Лободу. Коли-ж єму се не удало ся,

заждав аж надійшла поміч і пішов за усту
паючими козаками, наздігнав їх під Лубнами

і окружив зі всїх сторін. Козаки отаборили

ся і бороли ся дуже завзято, однак помежи

ними вибухли непорозуміня, серед яких убито

Лободу. Жолкевский бачив, що козацкого
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табору так легко не здобуде, тому обіцяв

козакам свобідний вихід, як видадуть стар
шину, армати, і оружиє. Колиж козаки зро
били се, зажадав Жолкевский проти умови,

щоби кождoму панову було вільно вибрати

собі з поміж козаків своїх підданих. Козаки
на се не згодили ся. Тогди кинуло ся польске
війско на безборонних і вирізало безмило
сердия майже всїх козаків. Лише не велика
частина передерла ся і утїкла на Сїч. Нали
вайка держано рік у вязници, а відтак пока
рано смертино.

Берестейска унїя 1596. Перші козацькі
повстаня мали чисто економічний характер,

доперва в дальших повстанях видно побіч,

економічних вже релїґійний і народний еле
мент. Козацтво, яке з початку стояло в звязи

лише з україньским селяньством, дбало лише

про інтереси селян, починає чимраз більше

ставати в оборонї вcїх верств україньскої
суспільности і боронити віри і цїлий українь
ский нарід перед польским правительством

і шляхтою. Одною з причин сеї зміни була
берестейска церковна унїя.

Руска церква в сих часах була дуже

підупала. Епископами були часто люди негідні
сего достоїньства. Богато лїпших і знатнїй

ших мужів з поміж руского духовеньства
старало ся перевести церкозні реформи, а



—- 93 —

що з Царгороду годї було сподївати ся по
пертя, бо царгородскі патриярхи попали самі
в тяжку турецку зависимість, тому денеякі

епископи підняли гадку звернути ся. до Риму
і відновити фльорентийску унїю. Великими

приклонниками унїї були з польскої сторони
Єзуїти головно Скарга і Поссевин, а з поміж
Русинів Іпатий Потїй і Кирило Терлецкий.
По кількох зїздах і нарадах епископів

зібрав ся синод в Береєтю литовскім 1595. р.

де уложено услівя унїї, причім епископи
застерегли собі збереженє своїх обрядів. Ко
роль Жиґмонт був дуже вдоволений дї
лом унїї і обіцяв зі своєї сторони опіку і по
міч. Єще сего року Потїй і Терлецкий поїхали
в грудни до папи і зложили присягу на вір
ність католицкій церкві.

З унїї не було сподїваної користи
і добра. Князь Острозький, з початку

прихильний унїї, перейшов па сторону неунї
ятів і потягнув за собою кількох епископів.
Коли на нозім соборі 1596. р. в Берестю
мали оголосити унїно, скликав Острозький

рівночасно антисобор, який відкинув унїно.

Між иншими неприняли унїї епископи львів
ский і перемиский. - -

З сего часу польске правительство стало
переслїдувати неунїятів. Польский король

Жиґмонт III. Ваза був ревним католиком і хо
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тїв Русинів хотьби силою змусити до унїї.
Правительство на силу відбирало неунїятам
церкви, обсаджувало диєцезиї лише унїятами.

Неунїяти знайшли ся з часом в дуже принкрім
положенно, і стали бояти ся, що з часом не

стане неунїятских епископів і сьвященників,

Осередком неунїятів був Печерский монастир,

де завдяки ігумена Єлисея Плетеньского осно
вано, зглядно спроваджено зі Львова дру
карню і заложено братство. Правительство

дуже радо було-б розвязало братство і сягнуло
по Печерский монастир, але не сьміло cего

зробити, бо поза братством стояли козаки,

готові кождої хвилї боронити православної
віри.

Кільканайцять ліїт по берестейскій унїї
переїздив через Україну єрусалимский патри
ярх Тофан і на просьбу козацкого гетьмана
Петра Конашевича Сагайдачного, установив

на ново неyнятских епископів і в сей спосіб
місто бажаної унїї наступило роздвоєнє
в церкві, унїяти і неунїяти стали поборювяти
себе найострійшими средствами. Унїяти мали
по своїй стороні польский ряд, неунїяти козакiв.

Жиґмонт Ваза тратить швецкий пре
стіл. Жиґмонт Ваза був наслїдником престола
в Швециї. В 1592. роцї помер єго отець Іван,

і Жигмонт став швецким королем, але що
він був завзятим католикoм a Шведи про
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ТесТаНТаМИ, Нелюбили єго В Швециї. 3 сего

невдоволеня скористав єго стрий Кароль

князь судерманьский і оголосив ся королем
Швециї. Се далу причину до довгих війн по
між Польщею а Щвециєю. Дві війни за ча
сів Жигмонта, закінчили ся шестилїтним ро
Зємом в Альтмарк 1629. (в північно західних

Прусах) в якім Швеция задержала велику

часть Інфлянт і денеякі надморскі міста
в Прусах.

Вимертє Руриковичів в Росиї. Само
званцї. В 1598. роцї вимерла родина Рури
ковичів в Росиї. Цар Іван Грізний мав двох
синів Дмитра і Федора. Федір був слабосиль
ним і можна було предвидїти, що не поживе
довго. Дмитра убив свояк царя Борис Году
нов, (Слїдство ведене в cїй 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 пізнїйше, явив
ся на дворі польского короля чоловік, котрий
казав, що він є нїбито убитим Дмитром. Він
знайшов віру в Польщі, передовсїм у сяндо
мирского воєводи Юрия Мнїшка, з котрого
дочкою Мариєю, обіцяв ся оженити. Так зва
ний Дмитро Самозванець дістав від польских
панів поміч, віднїс над московскими війсками

-
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побіду, засїв 1605 р. на московскім престолї
і оженив ся з Мариєю Мнїшківною, Панованє
єго не тревало довго. Коли Дмитро почав
насильно вводити католицизм в Москві, ви
бухло повстанє, Дмитра убито, а царем про
голошено Василя Шуйского 1606. р.
Не задовго потім зявив ся в Польщі

другий Дмитро Самозванець і хотяй вcї знали,

що він є лише самозванцем, дістав з Поль
щі поміч, Мария Мнїшківна узнала єго своїм
мужем, і новий Дмитро виправив ся на Москву.
Тогди московскі бояри постановили положи
ти конець замішаням в державі і хотїли

вибрати царем сина Жиґмонта, Володислава,

під услівєм, що перейде на православє. Одіак
нещирість і захланність Жиґмонта, що хотїв
здобути московску корону для себе, а не
для сина, попсували все. Хотяй польскі вій
ска заняли Смоленьск, а Станислав Жовкев
ский віднїс побіду під Клушином, не удало
ся Жигмонтови засїсти на московскім пре
столї, ба що більше, московскі бояри поми
нули тепер вже і Володислава і вибрали царем

Михайла Романова 1613. р. "

Чотири роки пізнїйше виправив ся Во
лодислав на Москву і хотїв здобути корону
вже для себе. Однак наємне війско не одер
жавши гроший, збунтовало ся, в більшій

части опустило Володислава, і королевич
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знайшов ся в дуже прикрім положеню, з я
кого освободив єго козацкий гетьман Петро
Конашевич Сагайдачний, що прийшов на по
міч Володиславови з 20.000 армією. Завдяки
козацкій помочи, Володислав вправдї не від
зискав московскої корони, але заключив для
Польщі дуже користний мир, в якім Польща
зискала Смоленьск, Новгород сїверский і Чер
нигів.

Зріст козаччини. Петро Конашевич
Сaгaйдaчний. Жолкевский розбив козаків
під Лубнами і здавало ся, що козакiв зни
щено цїлковито. Однак не так легко було

знищити житєву силу народа. Козацтво від
живає дуже єкоро і приходить до єще біль
шого значіня. Сам Жолкевский каже, що -

в таборі короля під Смоленьском 1609. р. було
понад 30.000 кoзaкiв. Певно що не вcї коза

ки пішли на війну з Москвою, а богато ти
сяч лишило ся на Українії, тому силу козаків
около 1610. можемо сьміло чисЛИТИ На

50.000 люда.

По московскій війнї тисячі козакiв вер
нуло на Україну. Призвичаєні до вічної війни
і добичі, шукають нового поля до борби
і звертають ся на Чорне море проти Турків
і Татар. Борба козакiв з Магометанами від
значає ся великою відвагою, завзятєм і зруч
ностию, тому і не диво, що сено борбою

- 7 III
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здобули собі козаки славу в цїлій Европі,

так що навіть француский посол, який бачив
на власні очи наїзд козаків на турецкі землї,

радить францускому рядови, не щадити гро
ша, утворити козацку фльоту і нею здержу
вати Турків від Середземного моря. Свої
морскі.походи відбували козаки на малень
ких лодках званих чайками. Брали довгий

около 15 метрів вербовий або липовий пень,

видовбували в нїм заглубленє, відтак обби
вали дошками. Тогди човен мав до 20 метрів
довжини a до 4 м. ширини. В серединї човна
ставили щоглу на вітрила, по боках давали

10. до 12. весел з переду і з заду керми.
В такий човен cїдало 50 до 70 люда; фльо
тиля зложена зі 100 човен була вже на козачі
сили досить значною. Почавши від 1613. р.
виправляють ся козаки майже що року на ту
рецкі і татарскі землї, нищать їх і грабують.
Турки висилали проти них тяжкі кораблї
звані ґалєрами, однак в борбах козаки зви
чайно виходили побідоносно і затопили бо
гато турецких ґалєр, а рівночасно знищили ту
рецкі міста Кафу, Синопу, Трапезунт, ба навіть

відважили ся наїздити на сам Царгород.

В тім часї стає на чолї козаччини Петро
Конашевич Сагайдачний, родом з Галичини
з Самбірщини. Коли вступив на Запороже
Не Знати, мабуть вже в около 1590. а виступає
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як гетьман по 1615. р. Конашевич був ви
значним полїтиком. Він хотїв піднести зна
чінє козаччини і привернути неуніїятску церкву

Єго полїтика полягала на сим, щоби услуга-.
ми козакiв для Польщі, приспати увагу поль
ского ряду на зріст козацтва. Коли прийшло
до переговорів межи Польщею a кoзaкaми,

Сaгaйдaчний годив ся на всї услівя і на огра
ниченє козакiв до кількох тисячів, але нїколи

не виповняв точно услівій, а тимчасом на
дійшла нова війна, Польщі було потреба ко
зацкої помочи і умови лишали ся не сповнені,

а число козакiв зростало.
Війна з Туреччиною. Битва під Цецо

рою. Походи козаків викликували в Туреччинї
гнїв. Турецкий султан грозив Польщі війною
єсли не знищить козаків і не перепинить їх
нападів. Коли-ж з сих погроз нїчого не вийшло,

вислав султан Скіндер-башу з 80.000 на
Польщу. Проти такої сили виступив Жолкев
ский з заледви 8,000 армією і укріпив ся під
Цецорою. Неслухняність польского війска
довела до катастрофи. Одної ночи більша
половина війска утїкла з табору, на прочу
напали Турки і вирізали в пень. Поляг тогди
і сам Жолкевский. В битві під Цецорою
брало участь дещо козаків, поміж ними чи
гириньский сотник Михайло Хмельницкий

і єго син Богдан. Михайло поляг на поли
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битви, а Богдан дістав ся в турецкий ясир,

де перебув два роки.

Битва пiд Хотином. Султан Осман за
охочений легкою побідою під Цецорою,

виправив ся слїдуючого року сам на Польщу
на чолї 300.000. Поляки знайшли ся в дуже
прикрім положеню, бо могли виставити за
ледви 30 до 35 тисяч війска. Польский ряд
постановив звернути ся знов о поміч до ко
заків. На чолії козаччини стояв тогди Сагай
дачний, але велика часть козаків, невдоволена

мирною полїтикою Сагайдачного супроти
Польщі, вибрала гетьманом Якова Бородавку.
Сaгaйдaчний постановив використати обста
вини, дати Польщі поміч, а за се одержати
привілєї для козаків і признанє неунїятскої

церковної єрархії. -

Гетьман Бородавка повів козацке війско

під Хотин, де козаки мали получити ся
З польским війском, а Сагайдачний поїхав до
короля, просити признаня неунїятскої єрархії.

Підчас походу козакiв пiд Хотин, лучила ся
подїя, яка може сьміло рівнати ся з грецкими

Термопілями. Гетьман Бородавка позволяв

- поодиноким віддїлам козакiв полишати го
ловний табор і виходити на здобичу, через
що згинуло по дорозї богато козакiв. Раз
відбив ся віддїл 400 люда від головногО та
бору за далеко, єго окружило кілька тисяч
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Татар. Страх перед козаками був так вели
кий, що Татари не важили ся самі напасти
на козаків і ждали приходу цїлого турецкого

війска. Надійшов Осман з Цїлою армією і ка
зав ударити на козаків, що отаборили ся
в печері. Вcї приступи Турків відбили козаки
і через два дни 400 кoзaкiв повздержало

кількасоттисячну турецку армію. Доперва ко
ли султан казав наскладати богато галузя

під печерою і підпалити, козаки щоб не у
дусити ся мусїли вийти з печери. Турки пе
реловили вcїх і убили.
Підчас коли Козацке війско ішло під

Хотин, вернув Сагайдачний з Варшави, від
найшов козаків і впровадив до табору під
Хотином. По дорозї одержав в борбі з Та
тарами рану. Рана не гоїла ся і від неї прий
шло ся пізнїйше Сагайдачному умерати.По при
ходї Сагайдачного під Хотин, виступили козаки
проти Бородавки, закинули єму, що зле вів
війско і через се потратив богато люда в пе
реході через Молдавiю. Бородавку скинено
з гетманьства і стято. Козаки увійшли в поль
ский табор в силї около 35.000 люда.
Сполучені козаки з Поляками відперли

вcї приступи Турків і Татар, ба навіть козакам
удало ся кілька разів впасти до турецкого та
бору і нанести великі втрати. Знеохочений сул
тан, невдїявши нїчого відступив з під Хотина.
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Слїдуючого року 1622. помер Сагайдач
ний від рани, яку одержав в битві під Хо
тином, а з єго смертию скінчили ся добрі
відносини козакiв до Польщі. Бо хотяй ко
заки причинили ся дуже богато для добра
Польщі, то Поляки обходили ся добре з ни
ми так довго, доки їх потребували.
Козацкі повстаня 1625. і 1630. р. По

битві під Хотином вислали козаки послів до

короля і просили підвисшеня платнї з 40.000 на
100.000 золотих і признаня неунїятскої єрархії.
Король Жиґмонт котрий вже не потре
бував козаків, жадної війни тогди не було, дав
козацким послам виминаючу відповідь, а сам

казав вислати комісарів до козаків, яким при
казав обмежити число козакiв до 2.—3. тисяч,

прочі мали вернути в паньске підданьство,

що-ж до віри, то мало лишити ся все по
давному. Відомість про се дійшла до Сагай
дачного і добила хорого гетьмана. Сагайдач
ний помер, але єго дїла остали, він показав

слїдуючим гетьманам дорогу, куда іти. Вcї
наслїдники Сагайдачного пильнували від тепер

Не лише козацкої справи, але признали пра
вославних владик, старали ся піддержати не
- унїятску україньску шляхту. Козацтво стає
від тепер в оборонї цїлого народа.
Король був противний такій полїтицї

козаків, але козаки собі з сего нїчо -не ро
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били, ходили на море, грабили Турків, напа
дали навіть на сам Царгород. Польский ряд

терпів все, бо на разї не мав сили виступити
проти козаків, але де міг там не відступав

від знищеня неунїятів. Коли-ж роздражнені

Білоруси убили 1623. р. унїятского владику
Иосафата Кунцевича, покарав ряд жорстоко
винних і невинних. А тимчасом польский
гетман Конецпольский збирав війско, щоби
знищити непокірних козаків. Як раз тогди
виступили Кияни проти свого віта Федора
Ходики, великого прихильника унїї і втопили
єго в Днїпрі. В оборонї унїятів станув Ко
нецпольский і несподївано наїхав на Україну.
Козацкий гетьман Жмайло був до борби не
приготований, тому Конецпольскому удало

ся побити козаків, усунути Жмайла, а число

козаків ограничити до числа 6.000. Се стало
ся 1625. р.

В роцї 1630. виступають козаки до но
вої борби. Коло Переяславля в битві так
званій Тарасовою ночию, розбили козаки

Конецпольского і реєстр козакiв пiдвисшено
до числа 8.000.

Часи перед повстанєм Богдана Хмело
ницкого. В 1632. р. помер Жигмонт. Єго
наслїдником мав стати єго син Володислав,

пізнїйший король Володислав IV. На конво
кацийнім соймі піднесли неунїяти знов справу
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затвердженя нових владик. Берестейска унїя
не то що не принесла пожаданої згоди, але
противно подїлила Україну на два ворожі
табори, Володислав заняв ся церковною
справою і вже на елєкцийнім соймі подїлено
церковні добра поміж унїятів і не унїятів,

признано свободу віроісповіданя і дано о
бидвом сторонам право будувати церкви,

закладати братства і школи. Неунїятский

митрополит одержав церкву сьв. Софії в Київі
враз з добрами, а неунїяти дістали диєцезиї
львівску, перемиску, луцку і могилівску. Однак
справи сим не полагоджено. головно тому
що в церковні відносини мішали ся чужі
патриярхи, тому Володислав IV. хотїв осно
вати патриярхат на Руси. Єго стараня попи
рав неунїятский митрополит Петро Могила,
основатель славної Могиляньскої колєґії.

Після умови з 1630. р. мало бути козакiв ли
ше 8.000, прочі мали вернути в паньске піддань
ство. Однак умова не довела до цїли. Випи
сані козаки не вертали зовсїм в паньске
підданьство, а утїкали на Сїч, або закладали
осібні громади і нищили паньскі двори. Щоби
спинити утечу людий на Сїч, побудував Ко
нецпольский кріпoсть Кудак, в якій мало
стояти стало війско і придержувати вcїх утї
качів на Сїч. Побудованє кріпости Кудак,

викликало повстанє Івана Сулими. Вправдії
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Сулима зруйнував Кудак, але з сего нїчо не
вийшло. Сулиму побито, взято в полон і стято.
В два роки пізнїйше вибухає повстанє

Павлюка, єго побиває Микола Потоцкий під
Кумейками. Шляхта бажає тепер знести вcї
козацкі привілєї, що викликує нове повстанє
Яцка Острянина і Дмитра Гунї. Однак Остря
нина побив Потоцкий, а Гуня окружений
польским війском мусїв з голоду піддати ся
1638. р. Тепер придушено цїлковито козаччи
ну. Козацке війско ограничено до 6.000
але і сего числа не додержувано. Козаки не

мали від тепер права вибирати гетьмана

і старшини, їх наставляли польскі власти і то
з поміж польских шляхтичів. Вcї не вписані

в реєстр мусїли повернути в підданьство па.

нів. З сего часу запанував на Українї через
10 лїт глухий супокій. Прибитий нарід стогнав
і терпів, доки не розбудив 1648. р. нового
житя гетьман Богдан Хмельницкий.
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S 10.

Трийцятьлїтна війна.

Рудольф ІІ
.

1576.—1612. Авґзбурский

мир 1555. н
е

впровадив в Нїмеччинї мира.
Протестантизм ширив ся чим раз більше,

а рівночасно протестанти проти угоди заби
рали церковні добра. За часів панованя Фер
динанда І. і добродушного Максимілїяна ІІ

.

навіть католицка Австрия стала в більшій
части протестантскою. По Максимілїянї всту
пив н

а

престіл цїсар Рудольф II
.
чоловік у

чений, добродушний, але не здібний володїти
державою в так бурливих часах. Рудольф
любував ся в науцї і штуцї, громадив на

своїм дворі твори штуки, та окружав ся
ученими.

За часів Рудольфа II
.

жили на цїсарскім

дворі учені Тіхо Браге і Келлєр. В сих часах
побіч правдивих наук хемії і астрономії, роз
вивали ся ложні науки альхемія і астрольоґія.

Альхемики думали при помочи ріжних міша
нин, винайти „камінь мудрости" з якого вже
дуже легко можна би зробити золото. Астро
льоґи хотїли з бігу зьвізд вичитати будучність.
Так одна я
к
і друга наука була ложною,
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але в тих часах всї були переконані о прав
дивости обидвох наук, тому дуже богато

людий навіть учених занимало ся ними. Та
кож і Рудольф II

.

велику частину свого житя
посьвятив альхемії. Державними справами за
нимав ся дуже мало, тому члени Габсбурскої
родини ухвалили на родиннім зїздї, узнати
головою родини єго брата Матвія. Матвій
заключив з семигородским князем Стефаном
Бочкаєм мир у Відни, а з Турками в Зітва
Торок 1606. де Турки за одноразове винад
городженє в сумі 200.000 дукатів, зрікли ся

річного гарачу по 30.000 дукатів.

Лист маєстату 1609. Рудольф ІІ. не узнав
мирів заключених Матвієм і своєї власти не
хотїв відступити, тому поміж обидвома прий
шло до борби. Матвій увійшов 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 т

у

н
е

чув

себе безпечним. Щоби задержати для себе
Чехи і приєднати собі ческих протестантів
видав цїсар 1609. лист маєстату, яким запо
ручив ческим станам, а іменно вельможам,

шляхтї і міщаньству свободу віроісповіданя.
Однак і се не помогло. Матвій получив ся

1611. р
. з протестантами Чех і прогнав Ру
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дольфа з Праги. Рудольфови остав лише
сам цїсарский титул.

Унїя 1608. Лїґа 1609. Рівночасно в Нї
меччинї омало що не прийшло до війни.
Протестантскі мешканцї місточка Донауверт
напали на католицку процесию, за що цїсар
кинув на них опалу, а виконанє еґзекуциї

повірив князеви Бавариї Максиміліянови. На
страшені протестантскі князї утворили союз
Унїю 1608. під прoвoдoм елєктора Палятинату
Фридерика V. У відповідь на се католицкі
князї зложили союз Лїґу 1609. На чолї Лїґи
станув Максимілїян Баварский.

Тогдїшний король Франциї Генрик ІV.
станув по сторонї Унїї Генрик ІV. хотїв під
нести значіне королївскої влади і замінити
Францию в абсолютну державу. Рівночасно
старав ся загоїти рани завдані домовою вій
ною, заопікував ся селянами, старав ся під
нести рільництво і промисл. Своєю працею
коло піднесеня добробиту, позискав Ген
рик ІV. у народа велику популярність. Звіст
ні єго слова. „Хочу, щоби кождий з моїх
селян Мав що недїлї курку в горшку"

В заграничній полїтицї стремів Генрик ІV.
до зломаня Габсбурскої могучости, в тій цїли
получив ся з Унією і приготовляв ся до
війни. Однак несподївана смерть (Генрик ІV.
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умер замордований) відсунула початок війни
в Нїмеччинї о кілька лїт,

Матвій 1612.—1619. Причина трийцять
лїтної війни. Наслїдник Рудольфа II. Матвій
знайшов ся в дуже прикрім положеню. В бор

б
і
з Рудольфом опирав ся Матвій н
а про

тестантах, тому надав їм численні привілєї,
коли-ж став цїсарем хотїв обмежити привілєї
протестантів, через що опинив ся в лихім

положеню. В Чехах побудували протестанти

н
а

церковних добрах в Гробі і Брунові свої
церкви. Цїсар казав одну збурити, другу
замкнути. Ческі протестанти підозрівали, що
причиною такого рішеня були намісники Чех,

впали до цїсарского замку і викинули скрізь

вікно цїсарских намісників Мартинїца і Сля
вату 23. мая 1618. Викененє цісарских наміс
ників скрізь вікно дало початок до трийцять
лїтної війни.

Трийцятьлітна війна дїлить ся н
а

чотири

части. 1
)

Ческо-палятинацка війна 1618.—1625.

2
)

Даньска війна 1625.—1629. 3
)

Шведска вій

н
а

1630.—1635. 4
)

Шведско-Француска війна
1635.—1648.

Ческо - палятинацка війна. Ферди
нанд ІІ

.

1619.—1637. По викененко цїсарских
намісників установив ческий сойм нове прав
лїнє і почав приготовляти ся до війни. Тим
часом Помер цїсар Матвій, а єго наслїдником
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став Фердинанд ІІ
.

Архикнязь Фердинанд,

вихованок Єзуїтів, був великим ворогом про
тестантів. Перед смертию Матвія володїв

в Стириї, д
е

знищив цїлковито протестантів.

Чехи відмовили послуху Фердинандови і по
кликали н

а
престіл елєктора Палятинату Фри

дерика V., щоби в сей спосіб запевнити собі
поміч протестантскої унїї, і вислали свої вій
ска під прoвoдoм ґрафа Льва Турна під Ві.
день. Рівночасно австрийскі стани наставали

на Фердинанда ІІ
.
і хотїли вимусити свободу

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

прибули до Відня. Турн побачив, що Відня

н
е здобуде, завернув до Чех, а Фердинанд

удав ся до Франкфурту над Меном, де єго
вибрано цїсарем. Рівночасно ческий сойм о
голосив детронїзацию Фердинанда, а Фриде
рик V

.

приняв ческу корону і вислав ґрафа
Мансфельда з війском боронити Чех.

Битва на Білій Горі 1620. Обставини
змінили ся дуже скоро і то н

а

користь цїса
ря. Папа прислав Фердинандови гроші, вій
скову поміч дала Лїґа і Іспанїя. Католицкі

війска під прoвoдoм славного вожда ґрафа
Тіллього впали до Чех і в одногодинній

битві н
а Білій Горі, розбили цїлковито Ческо

палятинатскі війска. По битві н
а

Білий Горі
Фридерик V
.

утїк з Чех, а Фердинанд власно
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ручно знищив лист маєстату і відобрав Чехам
вcї привілєї, засудив на смерть богато ческих
протестантских вельмож, сконфісковав соткам

їх добра, а протестантам велїв або приняти
католицку віру, або опустити край. На Фри
дерика кинув цїсар опалу. Цїсарскі війска у
війшли до Палятинату. Фридерик утїк до
Анґлїї, а Палятинат віддав цїсар разом з елєк
торскою гідностию князеви Максимілїянови.
Даньска війна 1625.—1630. Альбрехт

Валєнштайн. Побіда цїсаря і католиків затрі
вожила протестантів, але що самі не мали
сили вести дальше війни, звернули ся з прось
бою о поміч до короля Данїї Християна IV.
Християн одержав грошеву підмогу з Фран
циї і Анґлїї і впав до північної Нїмеччини.

До тепер цїсар не мав свого війска, че
рез що був зависимим у всїм від Лїґи і Іспа
нїї. В такій хвили фридляндский князь Аль
брехт Валєнштайн обіцяв виставити цїсареви

щонайменьше 20.000 армію, яка не буде цї
саря нїчо коштувати. Альбрехт Валєнштайн
походив з ческої протестантскої родини, але
був вихований (по смерти родичів) в като
лицкій вірі. В борбі цїсаря з Чехами, стояв
По сторонї цїсаря, відзначив ся в кількох
битвах, защо винадгородив єго цїсар по
війнї, надав богато сконфіскованих дібр і ти
тул фридляндского князя.
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В короткім часії зібрав Валєнштайн кіль
кадесять тисячну армію, яку удержував запо
мочию контрибуций накладаних на здобуті
краї. Валєнштайн скоро зєднав собі всїх
своїх жовнiрiв, a принимаючи битву лише
тогди коли був певним побіди, позискав
назву непобідимого вожда.

Протестанти виступили проти цїсаря

з двома арміями. Одну провадив Мансфельд,

другу Християн IV. Валєнштайн побйв Манс
фельда під Дессав, гнав за ним на Угорщину,

де змусив семигородского князя Бетлєна за
лишити дальшу борбу проти цїсаря. Пере
слїдуваний Мансфельд помер в Боснії. Тим
часом вожд Лїґи Тіллї побив Християна під
Лютер ам Баренберге. Валєнштайн вернув
з Угорщини, впав до Данїї і заняв посїлости
Данїї на суши, защо одержав від цїсаря
Меклембурске князївство, через що став
одним з наймогучійших князїв в Нїмеччинї.

Валєнштайн постановив побудувати цїсарску

фльоту і зробити Нїмеччину могучою мор
скопо державою, однак перешкодила єМу

в замірах морска кріпoсть Штральзуд, якої

помимо вcїх старань немії здобути. Христи
ян IV. бачив, що дальший опір неможливий,

заключив з цїсарем мир в Любецї 1б29, за
ручив, що не буде мішати ся в нїмецкі справи,

за що одержав назад утрачені краї.
*
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Реституцийний едикт 1629. По даньскій
війнї дійшов цїсар до найвисшого степеня
могучости, тому постановив використати об
ставини і знищити протестантизм в Нїмеччинї,

як знищив з Австриї і Чехах. В тій цїли ви
дав реституцийний едикт, яким приказав про
тестантам звернути вcї Церкові добра, які

загорбали по 1555. р. (Два архиепископства,

12 епископств і понад 100 монастирів і мень
ших церковних дібр). Цїсар розпоряджав
близько 100.000 армією, міг отже сподївати

ся перевести свої пляни. Однак сим разом
не пішли за ним навіть католицкі князї, бо
і они не бажали за великого зросту цїсар
скої власти. Коли-ж цїсар хотїв перевести
вибір свого сина на цїсаря єще за свого жи
тя, вcї князї зажадали димісиї Валєнштайна,

на котрим якраз опирав цїсар цїлу свою си
лу. Цїсар уступив і дав Валєнштайнови ди
місию, але князї помимо сего не вибрали
єго сина цїсарем, але відложили вибір на
пізнїйше. Фердинанд сподївав ся, що по Ди
місиї Валєнштайна війско позістанне при нїм,

однак завів ся. З Валєнштайном зникло

і війско і то в хвили, коли якраз єго най
більше цїсар потребував.
Шведска війна 1630.—1635. Побїди цї

саря і зріст могучости Габсбурґів занепокоїли
передовсїм Францино, де по смерти Генрика IV.

8ш
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засїв на престолї Людвик ХІІІ. 1610.—1643.
В єго імени правив державою оден з най
визнатнїйших француских мужів, кардинал
Рішелїє, котрий стремів до заведеня цїлко
витого абсолютизму у Франциї і до знищеня
Габсбурскої могучости. По смерти Генрика IV.
обняла управу в імени малолїтного сина

Людвика ХIII. єго мати Мария Медицейска.
У Франциї вкрав ся нелад, довги зросли, то
му Мария скликала 1614. р. ґенеральні Стани.

Доперва коли управу краю обняв кардинал
Рішелїє, настав лад і супокій в державі. Рі
шелїє желїзною рукою здусив всякий опір
панів і шляхти, Гугенотам відобрав надані

Генриком IV. твердинї, а полишив лише сво
боду віроісповіданя. В короткім часї завів
у Франциї абсолютну управу, навіть мати
короля Мария мусїла опустити край, а брат

короля упокорив ся перед кардиналом. За
вівши лад у внутр держави, постановив зни
щити могучість Габсбурґів. Він то намовив
Християна IV. до війни з цїсарем, а коли
Християна побито, старанєм Рішелїє прийшло
до мира поміж Швециєю а Польщею (розєм
в Альмарк 1629. р.) щоби шведский король
Густав Адольф міг ударити на Нїмеччину.
Густав Адольф в Нїмеччинї. 1630. р.

висїв Густав Адольф з 15.000 армією в Нї
меччинї. Шведский король сподївав ся, що
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вcї протестантскі князї перейдуть сейчас на
єго сторону, але завів ся. Страх перед могу
чим цїсарем був так великий, що жаден
з князїв не получив ся з Густавом добро
вільно. Густав Адольф здобув Меклембурґ
і змусив бранденбурґского елєктора получити
ся з ним. Тимчасом вожд Лїґи Тіллї обляг
Маґдебург, який не хотїв узнати реституций
ного eдикту, здобув місто і не знати з чиєї
вини і з якої причини місто згоріло. По здо
бутю Маґдебурґа увійшов Тілї до Саксонїї.
Тогди саксоньский елєктор візвав помочи
Густава Адольфа. Не далеко Липска під
Брайтенфельдом 1631. р. побив Густав Адольф
війска Лїґи, чим отворив собі дорогу до по
лудневої Нїмеччини. Ранений Тіллї мусїв
скоро уступати, однак Густав Адольф наздіг
нав єго і побив над рікою Лєхом. Т і л л ї
п о л я г в б о р б і. Густав Адольф мав отво
рену дорогу на Відень. Могучість цїсаря у
пала відразу. Валєнштайнового війска не
було, війско Лїґи розбите, найлїпший вожд
Тіллї помер. В так прикрiй хвили постановив
цїсар звернути ся з просьбою о поміч
до Валєнштайна. —

Смерть Густава Адольфа і смерть Ва
лєнштайна. По довгім надумуваню згодив
ся Валєнштайн виставити цїсареви армію, але

зажадав від цїсаря; винадгородженя за утра
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ченє Меклембурґского князївства і необмеже

ної влади над війском, яке сам збире і сам
буде удержувати В короткім часї виставив
Валєнштайн сильну армію і вирушив проти
Густава Адольфа. В Бавариї під Норимбергією
станули обидва найбільші вожди проти себе,

але жаден не хотїв розпочинати битви.
Остаточно Густав Адольф загрожений голо
дом ударив приступом на табор Валєнштайна,

але відбитий завернув до Саксонїї. За ним
пішов Валєнштайн. Під Лїтцен 1632. р. прий
шло до завзятої битви. Густав Адольф "побив
Валєнштайна, але в борбі сам поляг.

По смерти Густава Адольфа вкрали ся
в шведскім таборі непорядки і якби Валєн
штайн був хотїв використати обставини, мі
дуже легко розбити Шведів. Однак Валєнг

штайн думав прощо инше. Він заміряв зра
дити цїсаря, увійти в переговори зі Шведами

і протестантами і при їх помочи здобути для
себе ческу корони. На цїсарскім дворі стали
підозрівати Валєнштайна, в кінци цїсар дав
Вождови димісию. Валєнштайн постановив

перейти до шведского табору, але більша
частина війска позістала вірною цїсареви
і опустила Валєнштайна. З останками війска,

які полишили ся при Валєнштайнї, спішив

вожд чимскорше до Шведів, але в місточку
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Хебі (Єґер.) полковник Вальтер Бутлєр і на
чальник-твердинї Хеб убили Валєнштайна 1634.
Мир в Празї 1635. р. По смерти Валєн

штайна обняв провід над війском архикнязь
Фердинанд, пізнїйший цїсар Фердинанд III.
і віднїс над Шведами під Нердлїнґен так рі
шучу побіду, що Шведи не могли дальше
вести війни. Зараз по битві відступив від

Шведів саский елєктор і заключив з цїсарем
мир в Празї. Цїсар відступив Саксонїї Лужицї
і обіцяв здержати виконанє реституцийного

едикту 40 лїт. За приміром саского електора
заключили з цїсарем мир майже всї знатнїй
ші нїмецкі князї з винятком Бадену, Віртем
берґії і Гесиї.
Війна шведско-француска. 1635.—1648.

Такого закінченя війни зовсїм не желав собі

кардинал Рішелїя. Вся єго праця над знище
нєм Габсбурскої могучости, тілько виданого
гроша малоби піти на дурно. Шведи самі не
мали сили вести дальше війни, тому Рішелїє
постановив дати поміч Шведам. З сено хви
лею зміняє війна свій характер. До тепер була
се чисто релїґійна війна. Проти себе стояли
з одної сторони протестанти з другої като
лики. Тепер католицка Франция лучить ся

з протестантскою Швециєю проти католицко
го цїсаря, протестантскі князї Саксонїї і Бран
денбурґії дають поміч цїсареви. Війна веде ся
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дуже жорстоко і завзято. Серед війни помер

Фердинанд ІІ., єго син Фердинанд III. 1637.—
1657. провадив війну дальше. Війна ставала

чимраз більше нещасливою для цїсаря, швед
скі ґенерали заганяли ся майже під Відень,

а тимчасом Франция старала ся заволодїти
пocїлостями Габсбурґів в Альзациї. 1648. р.

шведский ґенерал Кенїґсмарк вже здобув части
ну Праги, коли надійшла відомість про за
ключенє мира. Війна розпочала ся і закінчила

ся в Празї.
Вестфальский мир 1648. р. Рішелїє не

діждав кінця війни (умер 1643. p.) але єго на
слїдник Мазарінї, мінїстер малолїтлого Людви
ка ХІV. пішов слїдами свого попередника
і зібрав овочі працї своєї і свого попередника.
Мир заключено в двох містах Вестфалїї Мін
стер і Оснабрік. Що до релїґійного питаня
принято рік 1624. за нормальний. Котра сто
рона посїдала що в cїм роцї, се оставало при
нїй. Цїсар міг згодити ся на рік 1624. бо се

було вже по битві на Білій Горі, коли про
тестантизм в Чехах і в Австриї вже був зни
щений.

Франция одержала признанє занятих
єще Генриком II
.

міст Мец, Туль і Верден,

крім сего одержала Габсбурскі посїлости

в Альзациї, а по правім боцї Рену кріпoсть
Брайзах. Швеция одержала західне Поморє,
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остров Руґію і округи Бреми і Верден, через
що взяла в свої руки горла вcїх найбільших
нїмецких рік. Крім сего дістала 5,000.000 та
лярів воєнного відшкодованя. Бранденбурґія
одержала Магдебурґ і часть Поморя, Саксонїя
Лужицї, Бавария горішний Палятинат і титул
елєктора. Син Фридерика V. Кароль одер
жав долїшний Палятинат. Швайцариї і Го
ляндиї признано независимість. Нїмецкі князї
стали майже независимими панами ; могли на
віть проти волї цїсаря заключати союзи, коби
лише не проти цїсаря і нїмецкої держави.

З сего застереженя нїмецкі князї нїчого собі
не робили.

Власть цїсаря в Нїмеччинї змалїла цїл
ковито, зате зістала зміцненою в австрийских

дїдичних краях. Значінє станів звинятком У
горщини підупало, на їх місце наступив абсо
ЛК0ТИ3М.

-

Наслїдки трийцятьлїтної війни. Вест
фальский мир піднїс значінє Швециї і Фран
циї, які стають домінуючими державами, зате
упадає цїлковито значінє Іспанїї. Нїмеччина

розбита на більше як 300 князївств, тратить
на довгий час своє значіне. Габсбурґи бачили
упадок цїсарскої власти в Нїмеччинї, тому

дбають мало про Нїмеччину, а старають ся
піднести свої дїдичні краї. Добробит в Нї
меччинї зруйнованій чужими війсками, підупав
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цїлковито. Цїлі сотки cїл зникли зовсїм, по

містах стояли доми пустками. Людність Нї
меччини спала з числа 18 міліїонів на 7, в Че
хах з 3 мілїонів на 1. Війна вплинула лихо на
моральне вихованє. Цїлі поколїня не бачили
нїчого як війну, пожари і знищенє, що впли
нуло не користно на виробленє нових ха
рактерів.

б (7
)
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Друга Ч8lСТb.

стюарти в Анґлїї 1603.—1688.

Олївер Кромвель.

Яків І. 1603.—1625. Панованє чотирех
королїв з родини Стюартів було неперерив
ноно борбою королїв з парляментом. Вже від
давна здобув англїйский нарід численні при
вілєї для себе. Без позволеня парляменту ко
роль не міг видати жадних установ, не міг
накладати податків, не міг самовільно вязнити

і судити англїйских горожан. Тудори уміли
зручно обходити устави і нїколи не доводили
до борби з парляментом. За Стюартів обста
вини змінили ся. Вже перший зі Стюарті e,
Яків І. голосив все „Власть моя походить

лише від Бога", підчас коли парлямент ува
жав короля намісником краю, якому дав власть

нарід. Яків І. вже по кількох лїтах стратив
любов Англїйцїв. Англїйскі католики, думали,

що син католицкої Мариї, приверне католицку
церкву в Анґлїї, коли-ж завели ся на короли,

що був ревним протестантом, уложили заго
вір і хотїли висадити короля разом з парля
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ментом в воздух. Заговір викрито, а поло
жене католиків єще погіршило ся.
Кароль І. 1625.—1649. Спір поміж ко

ролем а парляментом довів за Кароля І. до
отвертої війни. Панованє Кароля се непере
ривна борба з парляментом. Кароль проти
волї парляменту вмішав ся в борбу з Нї
меччиною, де попирав Фридерика з Паляти
нату і розпочав борбу з Франциєю, де попи
рав Гугенотів. Кароль легковажив права па
рляменту, не признавав єму права накладати

податків і кілька разів розвязував неслухня
ний парлямент, а від 1629.—1640. року пра
вив державою без парляменту. В Льондонї
панувало велике невдоволенє, мимо сего не
оглядний Кароль розпочав борбу зі Шкотами.
В Шкоциї пануючою релїґією був кальвінїзм,

а Кароль хотїв завести анґлїканьску церкву.
Шкоцкий парлямент ухвалив усунути еписко
пів в Шкоциї, зібрав армію і виступив проти
короля. Кароль побитий мусїв скликати анґ
лїйский парлямент, але розвязав єго вже по
трех тижднях. Коли-ж Шкоти наїхади Анґлїю,

скликав новий парлямент званий довгим 1640. р.

Новий парлямент станув сейчас до борби з ко
ролем, знїс вcї розпорядженя короля видані
без парляменту і ухвалив, що король не сьміє
розвязати теперішного парляменту. Відносини

помежи Каролем а парляментом ставали чим
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раз гірші і довели остаточно до війни. По
сторонї Кароля станула переважно шляхта
так звані кавалєри, по сторонї парляменту
міщани, так звані круглі голови.

Олївер Кромвель. На чолї армії парля
менту станув Олївер Кромвель, чоловік стро
гий, на позір побожний, неустанно зносив очи
до неба, молив ся, взивав iмя Бога, а рівно
часно супокійно видавав засуди кари смерти

і в жорстокій спосіб нищив своїх противників.

Кромвель зібрав за свої гроші зі своїх одно
думцїв полк війска, що складав ся з побож
них і богатих людий, яким не вільно було
лихословити, грати в карти, ходити до театру,

вcї вільні хвилї мали посьвячувати молитві
і побожним сьпівам. Кромвель і єго товариші
не узнавали жадних церковних урядів, анї
сьвященників, кождий котрий чув в собі по
кликанє, міг виступити і проповідати сьвяте
Письмо.

Кромвель побив кілька разів королївске
війско, взяв короля до неволї і спровадив до
Льондону. Своїм війском окружив парлямент,

усунув з него вcїх прихильників короля, а від
так поставив Кароля перед суд парляменту.

Король боронив ся відважно і заперечив
парляментови права судити короля. Але парля
мент, в якім були самі однодумцї Кромвеля,

засудив Кароля на смерть. Засуд виконано
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1649. р. 29. cїчня. Кароля стято, а Анґлїю
проголошено републикою
Анґлїя републикою. Кромвель про

тектором Анґлїї. Ірляндия і Шкоция не узна
ли англїйскої републики і покликали на пре
стіл сина Кароля І. Кароля ІІ

.

але Кромвель

кроваво здусив повстанє, покарав сторонни
ків Стюартів і злучив всї три краї в одну
републику. Англїя стала републикою, але лише

з імени. В дїйсности настав більший абсолю
тизм я

к

за Стіоартів. Кромвель впровадив

війскове правлїнє, н
е

звертав уваги н
а парля

мент де навіть єго давнїшні сторонники по
чали виступати проти Кромвеля. Кароль ІІ

.

утїк з краю і перебував у Франциї.
На зовнї пановане Кромвеля богато при

чинило ся до піднесеня могучости Анґліі.
Кромвель збільшив фльоту і задав рішучий
удар другій морскій державі Голяндиї. Голян
дия від часу освободженя ся з під зависи
мости Іспанїї прийшла до великої могучости.
Вела значну заграничну торговлю, мала
численні кольонїї з яких черпала доходи.
Кромвель постановив підорвати могучість

Голяндиї. В тій цїли видав розпорядженє
„Навігацийний акт“ яким заказує чужим ко
раблям привозити до Анґлїї чужі плоди. Се
було звернене проти Голяндцїв, котрі приво
зили велику силу східних товарів до Англїї.
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Голяндия відповіла Кромвелеви війною. По
короткій борбі перехилила ся побіда на сто
рону Анґлїї. Вправдї Кромвель заключив з Го
ляндиєю мир і злагодив дещо навігацийний
акт, але зломав силу Голяндиї, яка з сего

часу стало підупадає, що виходить на користь
Анґлїї, яка вже від часів Кромвеля, стає най
могучійшою морскою державою.

За заслуги Кромвеля для піднесеня Ан
ґлїї, надав єму парлямент титул Протектора.

По смерти Кромвеля 1658. став управителем
Анґлїї єго син Ришард. Ришард не мав здіб
ностий свого вітця і сам по короткім часЇ
зложив владу Новий парлямент ухва
лив привернути королївство і покликав на
престіл Кароля II

. ч

Поворот Стюартів. Кароль ІІ. 1660.-1685.
Повертаючого до краю Кароля ІІ

.

приняли

в Англїї з великим одушевленєм, але дуже
скоро відвернув ся нарід від свого короля.
Король сприяв католикам i вiв полїтику про
тивну волї народа. Якраз тогди панував у Фран
циї Людвик ХІV чоловік гордий, зарозумілий

і жадний влади. Єго нїчим н
е

оправдані напа
ди на суcїдні краї, викликали у всїх cycїдів

Франциї ненависть проти Людвика ХIV. До
сего Людвик ХІV. знїс Нантейский eдикт

і приказав вcїм француским протестантам пе
рейти н
а

католицизм. Людність Англїї бажала
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війни з Франциєю і не могла погодити ся

з полїтикою Кароля ІІ., котрий якраз вступив
в союз з Людвиком ХІV. ба навіть упав Мо
рально так низько, що побирав від Людвика
ХIV. річну пенсию. Коли-ж Кароль ІІ. хотїв
полїпшити долю католиків в Англїї і надати їм

повну релїґійну свободу, виступив проти сего
парлямент і змусив Кароля ІІ

.

видати розпо
рядженє, на підставі котрого католики н

е

могли одержати жадного державного уряду.

Нові сторонництва в Анґлїї, віґи і то
риси. З

а

часів панованя Кароля II
.

повстають

в Англїї два сторонництва, які з усякими змі
нами задержали ся до нинї. Се сторонництва

віriв i тoрисів. Так віґи як і ториси були сто
ронниками конституцийної монархії, але по
глядами на королївску владу зовсїм ріжнили
ся від себе. Підчас коли віґи казали, власть

короля походити від народа, тому парлямент

має право навіть усунути короля і вибрати
нового, ториси були гадки, що корона похо
дить від Бога, єї нарушити не можна, вільно
бороти ся з королем лише правною дорогою.

З часом почато звати в Анґлїї торисами тих,

що старали ся задержати істнуючі порядки

в церкві і державі (так звані нинї консервати
сти), а віґами тих, що стримiли до змін устрою
держави (нинї названоби їх поступовими).
Стюарти тратять англїйcку корону
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1688. р. 1685. року засїв на престолї брат

Кароля ІІ
.

Яків II
.

1685.—1688. завзятий ка
толик. Він хотїв запевнити католикам най
більше значінє. в Англїї і тим розбудив до
себе ненависть Англїйців. Так віги я

к
і ториси

звернули ся до мужа дочки Якова ІІ
. Віль

гельма Ораньского намісника Голяндиї і візвали
єго н

а

англїйский престіл. 1688. р
.

прибув

Вільгельм до Анґлїї, а
,

Анґлїйцї опустили ко
роля. Яків ІІ

,

утїк до Франциї, парлямент
оголосив англїйский престіл опорожненим,

віддав корону Вільгельмови і єго женї Мариї,

a вcїх католицких членів родини (сина Якова

ІІ
.

Якова III.) усунув від престола. Вільгельм
заприсяг, що буде правити державою згідно

з парляментом. -

S
.

12.

Людвик хіV. 1643—1715.

Початки панованя Людвика ХІV. Лю
двик ХІІІ. умираючи полишив пятилїтного
сина Людвика ХIV. В єго імени правила мати
Анна Австрийска. Она здала ряди Італїйцеви
НОлїєви Мазаріньому. Мазарінї провадив даль
ше розпочате дїло своїм попередником і стре
мів до знищеня Габсбурскої могучости. Великі
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кошта війни, піднесенє податків, невдоволенє
королївскої родини з правлїня мінїстра Мариї,

викликали домову війну. Мазарінї мусїв хви
лево утїкати з Франциї, зібрав за свої гроші
війско, вернув до Парижа, поборов невдово
лених і з сего часу правив державою до своєї
смерти 1661. Умираючи радив Людвикови ХIV.
управляти державою без головного мінїстра.
Нїхто у Франциї не думав, щоби молодий
веселий король хотїв сам занимати ся спра
вами держави, тому вcї дуже здивували ся,

коли Людвик Заявив, що буде сам правити
державою.

-

Людвик ХІV. чоловік великих здібностий
уважав себе паном Франциї. „Держава се я“

говорив все. Від свого окруженя жадав оез
взлядного послуху, а найменьший непослух

карав вязницею без суду і переслуханя. Жа
ден з мінїстрів не сьмів на свою руку видати
якого небудь розпорядженя. На висші уряди

покликував Людвик XIV. лише дрібну шляхту
і міщан, вельможам і членам королївскої ро
дини не щадив своєї ласки, ордерів і поче
стий, але від впливових урядів держав їх все
з далека. Людвик ХІV. мав велике щастс |

у виборі урядників. Окружив ся найлїпшими
силами Франциї, які працювали для єго слави.

Найбільше заслужив ся для піднесеня Фран- |

циї мінїстер Кольберт, сумлїнний і трудящий
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урядник. Кольберови завдячував Ліодвик,

що сму пїколи не забракло гроший на веде
нс війни і на виставне житс. Кольбер піднїс

француский промисл і торговло, головно
морску. Для забезпеченя торговлї постарав
ся Кольбер о сильну воснну фльоту, яка
перевисШала навіть англїйcку. СвосІо довго
лїтною і щирою працеІо довів Кольбер до
сего, що у Франциї піднїс ся добробит. Пер
іші лїта самостійного панованя Ліодвика ХIV.
се одні з найкрасших часів Франциї.
Побіч Кольбера цїлий ряд визначних

лодий прaцiовав для піднесеня Франциї. Ви
досконалено і збільшено француске війско,

а границї Франциї покрили ся нездобутими

твердинями.

Розцьвіт францускої науки і штуки.
За часів Людвика ХIV. доходить француска
лїтература до найкрасшого розцьвіту. В сим
часї жили і писали Петро Корнель (Сorneille)
і Іван Расін (Rasine) найбільші францускі
драматурги, писатель комедий Молїєр (Моlier)
інисатель байок Ляфонтен (Lafontaine). Вcї
жили на дворі короля, старались єму при
подобати ся і славили короля в своїх письмах.
Рівночасно підносить ся штука пере

дoвcїм архитектура. За Людвика ХIV повстас
новий стиль бароковий, який ріжнить ся від

ренесансу нечуваного пересадою в окрасах,
9п
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залишенєм Правила гармонїї і гоненєм за
штучними вражінями. Величаві палати в Ст
Жермен і у Фонтенебльо не вдоволили Люд
вика. Він бажав поставити нову палату і ве
личавійшу від попередних. На єго приказ
станув замок в Версалю, зі славним огоро
дом, водограями, статуами. Стїни нової па
лати приокрасив славний француский маляр

Лєбрен.
-

На дворі Людвика панував незвичайний
збиток. Францускі вельможі спішили з цїлої
Франциї до Версалю і старали єя о ласку
короля. Около палати короля виросло в ко
роткім часї цїле місто поменьших палат. Цїла
Европа глядїла з подивом на француский
двір, Всіода старали ся наслїдувати Людвика
і cго двір, що дало початок до францускої
моди в Европі. Під сим зглядом Европа єще
до нинї не визволила ся з під панованя

Франциї.

Відкликанє нантейского eдикту 1685.
Людвик, пан Франциї, не міг знести сего,

щоби в єго краю визнавав хтось иншу віру
як він, тому постановив знищити Гуґенотів.

Росказав протестатским родичам виховувати
свої дїти в католицкім дуcї, а як котрі не
хотїли сего зробити, закватеровував до не
Послушних королївских драгонів. В кінци хо
нив ся остаточного средства, 1685. року від
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кликав нантейский eдикт. Серед Гуґенотів

повстав великий страх. Протестанти цїлими

тисячами покидали границї Франциї. Гуґеноти
займали ся переважно промислом, тому гро
зила Франциї небеспека, що по виеміґровано
Гуґенотів упаде промисл Франциї. Щоби до
сего не допустити, обставив Людвик границї
держави війском і не позволяв опускати Гу
ґенотам краю. Позісталі мусїли перейти на
католицизм. Помимо сего около 50.000 про
тестантских родин опустило Францию. Най
більше з них удало ся до Берлїна, де бран
денбурский елєктор приняв їх дуже радо.
Знесенє нантейского eдикту творить границіо
в панованю Людвика ХIV. Часи до 1685. ce
красші часи Франциї. Від 1685. підупадас

добробит Франциї, великі війни Людвика ви
порожнили цїлковито француский скарб. Люд
вик ХІV. умираючи полишив величезні довги.
Заборчі війни. Зараз по обнятю власти

розпочинає Людвик ХІV. ряд заборчих війн.
Людвик не питав ся зовсїм о причину до
війни, навіть не вишукував їх хоть би на
позір, часто розпочинав борбу не маючи
жадної правної причини, лише охоту загар
баня чужого краю. Війни Людвика можна
сьміло назвати розбишацкими, заборчими,

а Людвик сими війнами позискав собi iмя

лицаря розбишаки (равбрітера) на престолії.
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Заборчих війн вів Людвик ХІV. три.
В першій хотїв заволодїти іспаньскими Нї
дерляндами. Щоби не допустити до сего,
зличули ся Голяндия, Анґлїя і Швеция в по
трійний союз, дали поміч Іспанїї і змусили
Ліодвика заключити мир в Аквізґранї. Людвик
вдоволив ся частиною Фляндриї (в північно
східній Франциї) і денеякими містами на гра
ници Бельгії.

Всю вину своєї невдачі бачив Людвик
в Голяндиї, тому постановив розбити потрій
ний союз і покарати Голяндино. Грішми під
купив Ліодвик анґлїйского короля і запевнив
собі невтральність Англїї. За гроші обовязала
ся Швеция напасти на Бранденбургію. Поли
шену саму собі Голяндию, наїхав Людвик
і омало єї не заняв. Голяндцї ратували ся лише
сим, що продерли греблї і заляли край во
дою. Людвик мусїв спинити дальший похід
війска і ждати зими. Тимчасом Голяндцї о
держали поміч від цїсаря, Іспанїї і бранден
бурского елєктора. Шведскі війска ударили
на Бранденбургію, але зістали цїлковито по
биті під Ф е р б ел ї н о м 1675. почім бран
денбурский елєктор Фридерик Вільгельм
здобув шведске Поморє.
Ліодвик постановив роздїлити против

ників, заключити з кождим з осібна мир
і в сей спосіб зискати як найбільше. Перша
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приступила до мира Голяндия в Нїмвеґен 1678.
защо нїчо не втратила, другий цїсар. Сей
вже мусїв відступити Франциї Фрайбурґ

в Брайсгаві. Іспанїя відступила Франциї ґраф
ство Франш-Комте і 12. пограничних твер
динь. Полишений вcїма бранденбурский e
лєктор мусїв погодити ся з Людвиком і від
ступити Шведам здобуте Поморє. В сей спо
сіб Людвик ХІV. дипльоматично поборов
вcїх своїх противників.
Реінїони. По другій заборчій війнї ста

нув Людвик ХІV. на вершку своєї могучости
і щастя, Він хотїв використати догідну хвилю
і придбати для Франциї нові краї. В тій цїли
установив чотири трибунали, які мали дохо
дити прав Франциї до нових країв. Людвик
ХIV. рішив заняти вcї міста і села, що нате
жали колинебудь до відступлених єму країв
в послїдних мирах. В сей спосіб прилучив до
Франциї богато міст і cїл, а найважнїйшою
добичено було занятє богатого міста Штрас
бурґа 1681. Цїсар Лєопольд занятий війною
з Турками не міг виступити оружно проти
Людвика ХIV.
Трета заборча війна. В кілька лїт по

занятю Штрасбурґа виступив Людвик з пре
тенсиями до Палятинату і без виповідженя,

війни єго війска увійшли до краю і знищили

Палятинат в застрашаючий спосіб. Лише
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дикі Вандали або Гуни могли допустити ся
таких дїл. Богато руїн над Реном остало до
нинії, як сьвiдки високої культури францус
кого короля. Французи знищили богато міст,

а навіть нарушили кости давних цїсарів. Таке
поступоване Людвика звернуло проти него
майже цїлу західну Европу, а душею коалїциї
був Вільгельм Ораньский. Він сам обняв
провід над союзними війсками, Анґлїї, Го
ляндиї, Нїмеччини і Іспанїї. Війска францускі
мусїли уступити з Палятинату, а сполучена

фльота Анґлїї і Голяндиї знищила майже
щїлковито француску фльоту. Ліодвик бачив,

що мусить уступити перед коалїциєю і зго
див ся на мир в Райсвіку в якім звернув

більшу часть неправно загарбаних країв і міст.

8 13.

Лєопольд I. 1658.—1705.

Війни Австриї з Туреччиною.

Лєопольд І. наслїдник Фердинанда III.
чоловік мирної вдачі, противник війни, мусїв
як раз провадити довгі і завзяті війни. З за
ходу зновляв Ліодвик ХІV. одну війну за
другою, від полудневого сходу загрозила
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Австриї турецка держава, де відновлено за
борчу полїтику Солеймана Великого і поста
новлено здобути Відень.
По смерти Солеймана Великого упали

значіне і могучість Туреччини, доперва за ча
сів Лєопольда І. великі везирі з родини Кепрілї
піднесли Туреччину до давної могучости. Турки
здобули Крету, побили Польщу і здобули
в Бучацкім мирі Україну і Поділє з Камінцем.
Перша війна з Туреччиною 1664. Турки

хотїли замінити ленне семигородске князївство
в свою провінцию. 1660. р. вибрали Семиго
родцї князем Івана Кеменього, але султан
Магомет IV. не узнав єго князем і надав кня
зївство Михайлови Апафієви. Кеменї звернув
ся з просьбою о поміч до Лєопольда. Цїсар
дав поміч і се стало причиною до війни. Ту
рецке війско вступило вУгорщину, але австрий
ский вожд, князь Монтекукулї, віднїс над
Турками велику побіду під Ст. Готгардом.
Побіда над Турками, хотяй не принесла жад
них великих користий, мала велике значінє,

бо европейскі народи пізнали, що Турків
можна на суши побідити.

По битві під Ст. Готгардом заключив
цїсар з Турками без порозуміня з Уграми мир,

на підставі давного стапу посїданя. Цїсар не
міг використати побіди, бо мусїв всї свої сили
звернути проти Людвика ХIV. Сего не хотїли
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зрозуміти Угри і повстали проти Габсбурґів.
Повстанє в Габсбурскій Угорщинї придушено,

але невдоволенє на Угорщинї тревало дальше.
Тимчасом Людвик ХІV. старав ся намо

вити Турків до нового нападу на Відень.
Людвик, мріяв про цїсарску корону в Нїмеч
чинї. Він хотїв, щоби Турки заняли Відень,

а тогди нїмецкі князї мусїли би звернути ся

до него з просьбою о поміч. Він побє Тур
ків і слава розбитя Магометан припаде єму.
Однак пляни Людвика не здїйснили ся.

Облога Відня 1683. р. За намовою Люд
вика ХIV. піднїс Емерик Текелїй повстанє на
Угорщинї, а султал Магомет IV. вислав 200.000

армію на Відень під прoвoдoм вeликoгo вe
зира Кари Мистафи. Цїсар предвидїв війну
з Турками і вже заздалегіть старав ся позис
кати для себе польского короля. Іван Со
бєский, польский король, був з початку сто
ронником Людвика ХIV, але по короткім часї
перейшов на сторону цїсаря. Собєский провів

цїле своє житє на борбі з Турками. Турки
були для него найбільшими ворогами, тому

мусїв Собєский лучити ся з ворогами Туреч
чини, а таким ворогом Турків був як раз Лє
опольд і.

На відомість про похід Турків, Лєопольд

опустив Відень і перенїс ся до Лїнцу. Оборо
ну Відня полишив ґрафови Р и ди ґ е р о в и



— 137 —

Ш т а р е м б е р ґ о в и і залозї міста зложе
ній з 14.000 люда. 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
тяжкої облоги, думав вже Штаремберг про
послїдну борбу на улицях міста, коли неспо
дївано, серед ночи над горою Калєнберґ, ви
летїло в воздух кілька ракет на знак, що
поміч зближає ся.

Битва під Віднем 1683. p. 12. вересня.
На поміч загроженому містови спішив з нїмец
ким війском князь Кароль Льотариньский
і польский король Іван Собєский. Над спо
лученими війсками обняв начальний провід
Іван Собєский і віднїс над Турками під Від
нем цїлковиту побіду. Цїлий турецкий табор
з величезним майном дістав ся в руки побід
ників. Собєский вїхав до Відня, витаний уща
сливленими мешканцями, а Кару Мустафу
покарав султан смертиєю. Битва під Віднем

є гробом турецкої могучости. Від сего
часу цїсарскі війска відносять над Турками

одну побіду за другою, значінє Туреччини
упадає цїлковито.
Евгенїй Сабавдский. Іван Собєский по

вертав до Польщі через Угорщину і віднїс по
дорозї славну побіду над Турками під Парка
нами, почім піддала ся цїсареви твердиря Гран,
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а Кароль льотариньский здобув на Турках 1686.
Буду. Угри одушевлені побідами цїсарского
війска піддали ся Лєопольдови, а угорский

сойм 1687. р. oгoлoсив угорский престіл дї
дичним в Габсбурскім родї. Проти Турків пов
стала велика коалїция зложена з Австриї,
Польщі, Венециї і Росиї, однак головний тя
гар війни спочивав на Габсбургах.

Австрийский вожд Людвик Баденьский
побідив Турків під Салянкемен 1691. р. однак
мимо сего війна вела ся досить млаво. До
перва по скінченко третої заборчої війни
на заходї, зміг цїсар перекинути свої війска
проти Туреччини і вести успішнїйше борбу.
На чолї цїсарского війска стає оден з най

більших австрийских вождів Евгенїй Сабавд
ский, крівний пануючого володаря в Сабавдиї
Евгенїй уродив ся і виховав ся в Парижи
і хотїв вступити до француского війска. Евге
нїй був слабосильний, малого росту, тому
Людвик ХІV. побачивши малого чоловіка,
порадив Евгеніїєви вступити до монастиря а не
до війска. Обиджений такою радою, удав ся
Евгенїй Сабавдский до Австриї, а Лєопольд
приняв єго в ряди свого війска. Евгеній аван
зував дуже скоро і єще перед кінцем війни
з Турками став начальним вождoм aвстрий
скої армії, напав 1697. р. на Турків під Зен
тою і нанїс їм так страшний погром, що
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30.000 Турків знайшло смерть в водах ріки
Тиси. m

Мир в Карловицях 1699. р. Султан ба
чив, що дальший опір стає неможливим, за
ключив мир в Карловицях. Туреччина зрекла
ся в користь Австриї цїлої Угорщини з ви
нятком Темешварского Банату, віддала Австриї
Семигород, який вже в часї війни заняли ав
стрийскі війска, а семигородский сойм 1697.

ухвалив прилученє краю до Габсбурскої мо
нархії. Польща одержала Україну і Подїлє
з Каменцем, Венеция, Дальмацию і Морею,

Росия пристань Азів.
Цїсар Леопольд бажав дуже скорого

укінченя війни з Турками, бо якраз тогди на
заходї почали збирати ся нові хмари і гро
зила нова війна з Франциєю.
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8 14.

Сукцесийна іспаньєка війна
1701—1714.

Родовід іспаньских Габсбургів.

Филип II
.

—7
Филип III.

—^—

Филип IV. Анна жінка Мария Анна
Людвика ХIII. жінка
•^-—— Фердинанда ІІІ.

Людвик ХІV. Рерлинанда п
і

- Лєопольд I.
Мария Тереса Маргарета Тереса Кароль ІІ

.
жінка жінка і 1700.

Людвика ХIV. Лєопольда I.

Людвик Дельфін Мария Антонїна——-"--— жінка
Филип V.

Максимілїяна Емануїла
9.д.

"чв —
- Иосиф Фердинанд.

Причина війни. В Іспанїї володїв від
1665.—1700, послїдний з іспаньских Габсбур
гів Кароль ІІ
.

Він н
е

мав жадних дїтий, тому

вже за єго житя стали виступати кандидати



— 141 —

до іспаньскої корони; Людвик ХІV. і Лсо
польд І. Людвик ХІV. в дїйсности не мав
жадних прав до Іспанїї. Вправдї єго отець
Людвик ХІІІ. і він сам оженили ся з іспань
скими княгинями, але так жінка Людвика ХІІІ.
як і Людвика ХIV. виходячи замуж, зрекла
ся всяких прав до іспаньскої корони. Однак
Людвик ХІV. не узінав зреченя ся свої жінки
і хотїв здобути іспаньску корону для свого
внука Филипа V.
Більші права до Іспанїї мав Лєопольд I.

Він рівнож оженив ся з іспаньскою княгинено
Марґаретою Тересою, котра не зрекла ся
своїх прав до Іспанїї, до сего Лєопольд по
ходив з Габсбурґів, які панували в Іспанїї.
Найбільші права до іспаньскої корони

мав хто инший. Маргарета Тереса мала лише
одну дочку Марино Антонїну, на яку перейшли
вcї права до іспаньскої корони. Мария Анто
нїна вийшла замуж за баварского електора

Максимілїяна Емануїла і з сего подружия у
родив ся Йосиф Фердинанд і він був дїдичем
Іспанії. Кароль II

.

навіть записав Йосифови

Фердинандови цїлу неподїльну Іспанїю. На
жаль, Иосиф помер 1699. р

.

значить ся єще

перед смертиєю Кароля II
.

Одиноким дїдичем
іспаньскої корони був тепер Лєопольд I. Він
хотїв посадити н
а

іспаньскім престолї молод
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шого сина Кароля, старший йосиф мав одер
жати австрийскі краї і цїсарску корону.
Тимчасом Людвик ХІV. не дармував і єго

дипльоматам удало ся намовити Кароля II
.

записати цїлу Іспанїю внукови Людвика ХIV.
Филипови V

.

під услівєм, що Іспанїя остане
неподїльною і н

е

буде нїколи полученою

з Франциєю. Лєопольд І. не узнав завіщаня
Кароля ІІ

.

через що прийшло до так званої
сукцесийної війни 1701.—1714. -

Лєопольд I. позискав богато coloзників.

Князеви Гановеру надав єще 1692. р
.

титул
елєктора, а бранденбурскому електорови дав

1700. р
.

титул короля, за що обидва приобі
цяли цїсареви поміч у війнії з Людвиком ХІV.
Рівнож Анґлїя і Голяндия не бажали занадто

великого зросту Бурбонів і станули по сто
ронї цїсаря. Людвик ХІV. одержав поміч лише
від баварского елєктора Максимілїяна Еману
їла і від архиепicкопа Кольонїї.
Дїї війни. Перша частина війни випала

щасливо для Людвика ХIV. Францускі війска
заняли Медиолян і Неаполь і загрозили дї
дичним краям Габсбурґів, а баварский елєктор

впав до Тиролю, але повстанє хороброї і вір
ної Габсбурґам людности, змусило елєктора
вищофати свої війска. Анґлїя і Голяндия з по
чатку узнали Филипа V
.

королем Іспанїї, але
коли Людвик ХІV. став попирати сина Якова
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II
.

Якова ІІІ. і хотїв посадита єго на англїй
скім престолї перейшли Анґлїя і Голяндия на

сторону цїсаря. До коалїциї проти Людвика
ХIV. приступили єще Сабавдия і Портуґалїя.
Англїйский парлямент, д

е

тогди мали перевагу
віґи, ухвалив великі суми н

а

війну і вислав

проти Людвика війско під прoвoдoм князя
Івана Мальбру (Мarlborough).

Війна вела ся рівночасно в Італіїї, Нїдер
ляндах і Іспанїї. В Італїї удало ся Евгенїєви

Сабавдскому перейти Альпи і побити Фран
цузів. Тимчасом Мальбру вступив до Нїмеч
чини, получив ся з повертаючим з Італїї Евге
нїєм Сабавдским і обидва побили цїлковито

француске війско під Гохштет 1704. почім

здобули Баварино. З сего часу стало непово
дило ся Людвикови ХIV. Евгенїй поспішив
назад до Італїї, побив Французів під Турином
1706. в наслїдок чого францускі війска мусїли

уступити з Італіїї, а рівночасно Мальбру віднїс
побіду в Нїдерляндах під Рамілє. Відтак оба
вожди злучили свої сили і побили Французів
під Уденар 1708. р

.

і під Мальпляке 1709.

Людвик ХІV. знайшов ся в дуже прикрім по
ложенно, а навіть сам радив Филипови V

.

Зречи

ся іспаньскої корони, коли несподївано дві

подїї ввели цїлковиту зміну обставин.
йосиф І. 1705.—1711. По смерти Лєо

польда I. засїв н
а

нїмецкім престолї єго син
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іІосиф 1. a cі о брат Кароль мав стати іспань
ским королем. Коли-ж 1711. умер Йосиф 11.
не полишивши мужеского наслїдника, Ка
роль став нїмецким шїсарем і паном австрий
ских країв. Англіїя і Голяндия бояли ся захи
Таня европейскої рівноваги. Они підняли
війну лише тому, щоби зломати могучість
Людвика ХIV. а тепер малаби наступити ли
ше зміна імени. Кароль VI. мав стати паном
Австриї, Нїмеччини і Іспаніїї. До сего в Англіїї
упало войовниче сторонництво вігів, а пере
вагу одержали ториси, які відкликали князя
Мальбру з поля битви. Анґлїя і Голяндия
закліочили з Людвиком ХІV. мир вУтрехтї 1713.
Мир в Раштатї 1714. Цїсар Кароль VI.

пробував вести війну дальше сам, але поба
чив, що не буде в силї здобути Іспаніїї, тому
заключив мир в Раштатї 1714. Филип V. став
іспаньским королем і одержав Іспанїю разом
з американьскими кольонїями, а Франция за
ручила, що Іспаніїя нїколи не буде злученою
з ФранциєІо. Бельґіо, Неаполь, Медиолян
і остров Сардинїно одержав цїсар. Сицилїно
дістав король Сабавдиї, Анґлїя зискала Гіб
ральтар і францускі посїлости над рікою
сьв. Лаврентия. По межи Іспанїcio a цїсарем
не заключено жадного мира, цїсар не зрік
ся своїх прав до Іспаніїї, а Филип до Італіїї
і Бельгії.
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В кілька Лїт пізнїйше хотїв Филип V.
здобути Італїio, получив ся з королем Са
бавдиї і наїхав посїлости Кароля VI. Однак
союз Австриї, Анґлїї, Голяндиї і Франциї
відпер наїзд Іспаніїї, а королеви Сабавдиї за

кару заміняно остров Сицилїю, (який одер
жала Австрия), на гірший Сардиніїio. З сего

часу стало ся королївство Сабавдиї звати
королївством обидвох Сардинїй.

8 15.

Кароль VI. 1711—1740.

Кароль VI. Сукцесийна іспаньска війна
збільшила посїлости австрийских Габсбурґів,

але ново здобуті краї були винищені війнами.
Заняті єще за Лєопольда І. Угри, знищило
довголїтне і нездарне пановане Туреччини,

Бельгію і Льомбардию зруйнувала війна. Ка
роль VI. пильно старав ся загої ги нанесені
війною рани, піднести добробит, промисл
і торговлю в Австриї. Щоби піднести тор
говлю, оголосив Кароль Триєст і Фіноме віль
ними містами, і побудував битий гостинець

з Відня до Триєсту через Семерінґ. Для о
живленя торговлї зі сходом заложив в Остен
дї східно-індийску компаніїio, яка мала вести
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торговліо з Азиєю. В короткім часї східна
компанїя розвинула ся так гарно, що стала
загрожувати інтересам Анґлїї і Голяндиї. За
часів Кароля повстало богато фабрик головно
в Чехах (вироби суконні і шклянні). Для під
несеня промислу накладав Кароль великі

оплати на чужі вироби і старав ся піднести

добробит Б державі.
Рівночасно опікував ся Кароль штуками

і науками. За єго часів збудовано величаву
палату в Шенбрунї, а у Відни повстало бо
гато красних будівель, з яких найважнїйші
були церква Кароля і палата Бельведер по
будована Евгенїєм Сабавдским.

Війна з Туреччиною. Зараз по сукце
сийно-іспаньскій війиї провадив Кароль нову
війну з Турками, які заняли Венециям Мо
рею. В оборонї Венециї цїсар виповів Ту
реччинї війну. Славний вожд Евгенїй повів
австрийскі полки до нової побідоносної війни.
Він побив Турків під Петроварадином 1716.
здобув Білгород і змусив султана заключити

мир в Пожаревачу, в якім Австрия зискала
Темешварский Банат, північну Боснїю, північну
Сербію і Волощину по ріку Алюту.
Праґматична санкция. Кароль VI. не

мав мужеских потомків, а бачив наглядно,

що стало ся з Іспанїєю, тому постановив
забеспечити Австриї неподїльність. В тій цїли
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видає він 1713. р. розпоряджене, Санкциіо
праґматичну, яке установляє. 1. Австрия є
неподїльною, 2. управилняє наслїдство пре
стола. В браку мужеских потомків мають за
cїсти на престолї дочки Кароля VI. і їх на
слїдники, а в браку сих наслїдники дочок
Иосифа II

. По кількох лїтах признали праґма
тичну санкцию вcї австрийскі краї.

Кароль старав ся, щоби вcї европейскі
держави признали праґматичну санкцию. В сих
часах держави рідко додержували даного
слова, тому Евенїй Сабавдский зовсїм добре
радив цїсареви, що вcї умови з европейскими

державами нїчого н
е

варті. Добра і сильна
армія буде найлїпшою запорукою прагма
тичної санкциї. Цїсар не слухав Евгенїя і по
нїс задля праґматичної санкциї великі жертви.

Англїя і Голяндия узнали прагматичну санк
цию доперва тогди, коли Кароль VI. знїс
східну компанїю в Остендї, яка в короткім
часї дуже красно розвивала ся.

З нїмецких князїв не хотїли у3нати
прагматичної санкциї елєктори Бавариї і Сак
сонїї, бо они обидва оженили ся з дочками
Иосифа І. і на cїй підставі виступали з пре
тенсиями до австрийских країв. Щоби по
Зискати для себе саского електора, постано
вив Кароль VI. поперти єго при виборі н
а

польского короля. Якраз тогди умер польский
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король Авґуст II При виборі частина поль
скої шляхти віддала свої голоси єго синови

саскому елєкторови Авґустови III. друга час
тина оголосила королем Станислава Лєщинь
ского. Росия попирала Авґуста III. Франция
Станислава Лєщиньского Кароль дав поміч
Авґустови III. за що сей узнав прагматичну
санкцию, але Кароль замотав ся через се

у війну з Франциєю і Іспанїєю. Вправдї при
помочи Росиї і Австриї засїв на польскім

престолї Авґуст III., однак Кароль понїс у
віденьскім мирі 1735. велики страти. Муж

дочки Кароля VI. Мариї Тереси, Францішок
Стефан льотариньский князь зрік ся Льота
ринґії, яку одержав досмертно Станислав

Лїщиньский. По смерти Лєщиньского Льота
рингія мала перейти під пановане Франциї.

Яко винадгородженє одержав Францїщок
льотариньский Тосканїю, де якраз тогди ви
мерла Медицейска родина. Рівночасно відсту
пив Кароль Іспанії, Неаполь і Сицилїю з яких
утворено секундоґенїтуру іспаньского дому.
Одиноким вдоволенєм Кароля VI. було хиба
се, що майже всі европейскі держави узнали
прагматичну санкцию.

Війна з Турками. При кінци житя вів
Кароль VI. спільно війну з Росиєю проти
Туреччини. Старий вожд Евгенїй вже не жив

(умер 1736. р.) нові генерали не уміли по
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вести австрийского війска. Турки здобули
Білгород, а в білгородскім мирі 1739. р. зрік
ся Кароль VI. північної Боснїї, Сербії і Во
лощини по ріку Алюту.
В рік по білгородскім мирі помер Ка

роль VI., а з ним вимерла мужеска лїнїя
Габсбургів. На австрийский престіл вступила

єго дочка Мария Тереса.
-

8 16.

Повстанє і розвиток прускої
держави до Фридерика II

.
Початки прускoї дeржaви. 1415. р. за

ставив цїсар Жигмонт Люксембурский бран
денбурску мархію родинї Гогенцолєрнів. З сего
часу позістала бранденбурска мархія стало

під скиптром Гогенцолєрнів і їм завдячує она

своє значінє і зріст. 1525. р. здобула родина
Гогенцолєрнів новий край для себе. Альбрехт

з Гогенцолєрнів великий маґістер нїмецкого
ордену, скинув монаші ризи, перейшов н

аЛю
теранїзм і оголосив ся сьвітским дїдичним кня
зем під зверхностию Польщі. В сей спосіб
панували Гогенцолєрни в бранденбурскій мар
хії і в Прусах. Коли-ж 1618. р. вимерли прускі
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т

Гогенцолcрни, одїдичили бранденбурскі Го
генцолєрни також Пруси. До сего здобули
Гогенцолерни над Реном князївства Клєве
і грабства Марк і Равенсберґ, а в трийцять

лїтній війнї одержали часть Поморя, Маґде
бурґ і денеякі духовні посїлости. Вcї три
комплекси країв зєднав в одну цїлість і на
дав їм спільну управу Фридерик Вільгельм
Великий електор. Користаючи з війни помежи
Каролем Х. королем Швециї. a Іваном Кази
миром королем Польщі, одержав за обіцяну
помiч Пoльші 1657. р. звільненє від польскої
зависимости, збільшив і видосконалив бран
денбурску армію. (Хоробрість і вдатність бран
денбурскої армії показала ся в битві під Фер
белїном.)
Син і наслїдник Фридерика Вільгельма

Фридерик ІІІ. приняв 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 кінци житя полишив великі довги.
Для Прус заслужив ся Фридернк І. головно
основанем академії наук в Берлїнї і заложе
нем уніїверситету в Гальлє, (Нalle).

Фридерик Вільгельм I. 1713.—1740. на
слїдник Фридерика І. великий деспот, однак

строгий і жорстокий лише там де ходило

о заведенє ладу і добра для держави. Чоло
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вік скритий, неприятель виставного житя і во.

рог францускої цивілїзациї. Зараз по вступле
ню на престіл продав дорогоцїнности батька
і зменьшив видатки на театр, оперу, науку

і штуки. Не жалував гроша лише на війско, "
тому постепенно все збільшував пруску армію.
Фридерик Вільгельм чув велику слабість до
високих ростом людий, з яких утворив свою
прибічну сторожу. По цїлій Европі їздили
королївскі аґенти і вербували високих людий.
По при вcї свої дивацтва і деспотизм,

Фридерик Вільгельм богато нричинив ся для
піднесеня прускoї дeржaви. Завів лад в прус
кім скарбі, не лише поплатив довги батька,

але зложив єще богато гроша, завів взірцеву
адмінїстрацию, завів лад і порядок.

Свого сина Фридерика ІІ
.

старав ся вже

в молодости призвичаїти до Війскового житя,

однак молодий хлопець одушевляв ся якраз
сим, чого н

е любив отець. Він був марно
травним, любовав ся в лїтературі і музицї.

Іlоміж батьком а сином приходило часто до
непорозумінь. Остаточно Фридерик ІІ

.

поста
новив опустити батьківский дім, але утеча

н
е

удала ся. Фридерик Вільгельм замкнув

сина в кістриньскій кріпости, а єго дорадника

казав покарати смертию. Незадовго потім

погодив ся Фридерик ІІ
.

з батьком і приняв

службу в урядї. Серед працї пізнав Фриде
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рик ІІ
.

адмінїстрацию держави і навчнв ся

цїнити працю свого вітця. Хотяй і надальше
віддавав ся наукам і лїтературі, все-ж таки

повірив словам вітця, що жерелом всякої

слави є могучість т
а

сила і коли лише став
королем, сейчас збільшив своє війско о

20.000 лі1ода.

S 17.

Мария Тереса і Фридерик II.

Війна сукцесийна австрийска і дві
перші шлескі війни. Заледви Кароль VI. зам
кнув очи, а вже згромадили ся чорні хмари

над єго дочкою Мариєlо Тересою. Баварский
елєктор, що н

е

узнав прагматичної санкції,

виступив з претенсиями до австрийского
престола, позискав для себе поміч Франциї,

Іспаніїї і розпочав сукцесийну австрийску
війну 1740.—1748.

-

Рівночасно пруский король Фридерик II
.

званий Великим 1740.—1780. виступив з пре
тенсиями до Шлеску, впав до краю і розпо
чав ряд шлеских війн. (Фридерик Н

.

не мав

жадних прав до Шлеску, а єго претенсиї до
сеї країни були що найменьше дивні : 1) 1523.

р
.

посїдав оден з Голенцолєрнів мале шлеске
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князїв:тво Єґерндорф, але стратив єго по

битві під Білою Горою 1623. 2) Електор
Иоахім ІІ

.

заключив 1537. р
.
з князем Лїґнїци

умову наслїдства, але сеї умови н
е

признав

Фердинанд І. На сих двох з перед висше як
сто лїт подїях опер Фридерик Н

.

свої
претенсиї до цїлого Шлеску.)
Рівночасно з сукцесийно австрийскою

війноно вела Мария Тереса дві війни шлескі
1740.—1742. і 1743,—1745. Хотяй майже всї
европейскі держави узнали прагматичну санк
цино, помимо сего Іспанїя, Франция, Бавария

і Саксонїя виступили проти Мариї Тереси.
Баварский елєктор Кароль Альберт впав до
Горішної Австриї і Чех, здобув обидва cї

краї, удав ся до Франкфурту, де вибрано
єго цїсарем під іменем Кароля VII. 1740.— 1745.
Рівночасно Фридерик ІІ

.

впав до Шлеску
віднїс побіду під Мольвйцями 1741. почім

майже цїлий Шлеск впав в єго руки.
Мария Тереса н

е

стратила відваги, уда

л
а

ся н
а Угорщину, д
е

п
о

коронациї в Прес
бургу прибула до соймової салї і зі слезами

в очах просила Угрів о поміч. Угри, оду:

шевлені промовою королевої, виставили дві
армії, прогнали баварскі війска і з Чех

і з Австриї, а навіть заняли Баварию. Лише

з Фридериком ІІ
.

н
е

була Мария Тереса щас
ливою. По новій побідї Фридерика II під
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Чаславом заключила Мария Тереса з ним
мир в Берлїнї 1742, в якім віддала Фридери
кови ІІ

.

цїлий Шлеск звинятком цєшиньского
і опавского князївства.

Тимчасом прибув н
а

поміч Мариї Тересї
гaнoверский електор і заразом анґлїйский

король Юрий ІІ
.

Англїйскі війска увійшли

в Нїмеччину і віднесли над сполученими

Французами і Баварцями побіду під Деттінґен
1742. р

.

Фридерик II
.

настрашений побідоно

Мариї Тереси і боячи ся, щоб Мария Тереса

н
е

відобрала єму здобутого Шлеску, розпо
чав без виповідженя війни нову борбу, але
хотяй віднїс кілька побід, не зискав нїчого

і заключив 1145. р. мир в Дрезнї 1745. на
підставі услівій берлїньского мира. В тім са
мім роцї умер Кароль Альберт (1745. p.) а

єго син Максимілїян погодив ся з Мариєно

Тересоло і закліочив мир у Фіссен, одержав

назад Баварино, защо зобовязав ся так як

і Фридерик ІІ
.

при виборі цїсаря віддати свій
голос мужеви Мариї Тереси Францїшкови
Стефанови. 1745. р

.

Францїшок Стефан став
цїсарем 1745.—1765. і з сего часу родина

Габсбурско-Льотариньска панує без перерви

в Нїмеччинії до 180б. а в Австриї до нинії.
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Родовід Габсбурско-Льотариньского дому.

Мария Тереса жена Францїшка І. Льотаринского

Йосиф ІІ
.

Лєопольд ІІ
.

Фердинанд.

Францїшок II
.

(І.)

Мария Люіза Фердинанд I. Францїшок Кароль
ЖЄНа

*

Наполєона І.

Францїшок Йосиф Максимілїян, Кароль Людвик

Рудольф Францїшок Отто. Фердинанд— "- .

Фердинанд.
— 7ч —

Елисавета Кароль.

Сукцесийна австрийска війна вела ся ме
жи Іспанїєю і Франциєю з одної сторони,

а Австриєю і Анґлїєю з другої єще кілька
лїт. Вправдї францускі війска здобули Бель
ґіо, зате Анґлїя нанесла Франциї великі по
раженя н

а моріо і видирала єї одну кольо
нїio за другою, тому Франция згодила ся на

мир в Аквізґранї 1748. в якім звернула Австриї
Бельгію. Австрия утратила лише князївства
Парму і Піященцу, які одержала яко ви
надгородженє за часів Кароля VI. за утра
чений Неаполь і Сицилїєю у віденьскім мирі.

В сей спосіб вийшла Австрия з тяжких війн
лише зі стратого Шлеска і малих італїйских
князївств.
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S 18.

Реформи Мариї Тереси.
Трета шлеска війна.

Війскові реформи Мариї Тереси. Мария
Тереса вступила на престіл в тяжких і прикрих

хвилях. Славно заповідало ся володїнє Ка
роля VI., але скінчило ся досить сумно. Дер
жавна каса була зовсїм порожною, війско
підупало на дуcї, і було приноблене послїд
ними неповодженями, ґенерали і всї мінїстри

були людьми старими та нездарними.

Мария Тереса мала тяжку задачу обо
ронити свій край від численних ворогів і пе
ревести цїлковито орґанїзацию своєї держа
ви. В першій мірі старала ся Мария Тереса

перевести війскові реформи і впровадить до

армії нового духа. За порадою ґенерала ґра
фа Леопольда Давна, заложила Мария Тереса

академіо у Вінернайштатї, де мали вихову
вати ся нові офіцири, місце старих та не
здарних генералів заняли люди молоді і оду
шевлені для армії.

-
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Конець ривалїзациї Габсбурґів з Бур
бонами. Рівночасно, головний дорадник Ма
риї Тереси і канцлєр австрийскої держави,

Вячеслав Кавнїц працював над позисканем
нових союзників проти Фридерика ІІ

.

Завдяки

стараням Кавнїца удало ся Мариї Тересї за
мінити Францию з ворога в приятеля. 1756. р

.

приступив Людвик ХV. до coіоза з Австриєю.
Через се наступила цїлковита зміна в полї
тичнім житю Европи. Два найбільші вороги,
що від довгих віків вели з собою тяжкі

борби подали собі руки до згоди і до при
язни. За т

е довголїтна приятелька Австриї,

Англїя, покинула Австрию і перейшла н
а

сторону Фридерика ІІ
.

Англіїя вела з Фран
циєю довголїтні війни о кольонїї в Америцї.
Коли-ж Австрия погодила ся Франциєю, н

е
могла Анґлїя оставати в приязни з Австриєю,

яка получила ся з єї ворогом і перейшла на
сторону ворога Австриї Фридерика II.

Семилїтна або трета шлеска війна
1756.—1763. Австрийскому канцлерови Кавнї
щови удало ся позискати для Австриї крім
Франциї, росийску цїсареву Єлисавету, Саксо
нїю і Швецино. Вcї союзники (Австрия, Росия,
Франция, Саксонїя, Швеция) мали вислати

свої війска проти Прус і знищити Фридерика

II
.

Однак заки єще коалїция дійшла до кінця,

Фридерик ІІ
.

н
е

чекав виповідженя війни, але
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сам розпочав воєнні кроки, чим дав початок до
третої (семилїтної) шлескої війни 1756.—1763.
Фридерик ІІ

.

несподївано впав до Саксо
нїї і змусив саску армію до здачі під Пірною,

а слїдуючого року 1758. впав до Чех і обляг
Прагу. На поміч загроженому містови поспі
шив ґенерал Давн і віднїс над армією Фри
дерика ІІ

.

цїлковиту побіду під Кол ї н о м.

Фридерик ІІ
.

мусїв полишити облогу Праги

і опустив поспішно Чехи.
На відомість про побіду під Колїном,

настала у Відни велика радість, а Мария Те
реса установила в памятку побіди ордер Ма
риї Тереси, який можуть одержати лише вій
скові люди за воєнні заслуги. Перший одер
жав сей ордер Генерал Давн.
По побідї під Колїном впало австрийске

війско до Шлеску і заняло столицю краю
Вроцлав, а тимчасом наcпіли на терен війни

війска союзників. Француска армія стратила
вже своє значіне і показала ся слабою і не
здарною. Фридерик ІІ

.

знищив єї майже цїл
ковито під Росбахом, впав на Шлеск побив
князя Кароля Льотариньского і здобув на но
во Шлеск, а невдовзї потім віднїс побіду над

Росиянами під Цорндорфом. В загалї у війнї
поводило ся лїпше Фридерикови ІІ
.

Коалїция

вела війну безпляново, кожда держава вела

борбу н
а свою руку, підчас коли Фридерик
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II
.

вів війну сам і після точного з гори озна
ченого пляну.

По щасливих лїтах для пруского короля
настали прикрi часи. Генерал Давн впав до
Саксоніїї, а коли проти него звернув ся Фри
дерик ІІ., напав Давн на пруске війско так
несподївано під Гохкірхом, що Фридерик ІІ

,

був вдоволений, що виратував останки свого
війска від цїлковитої заглади.

Найтязші часи настали для Фридерика II
.

1759. р
. Росийскі війска сполучили ся з австрий

скими під прoвoдoм ґенерала Лявдона і зав
дали Фридерикови ІІ

.

рішуче пораженє під

Кунерсдорфом. По битві Фридерик ІІ
.

стратив

всяку надїю на побіду, а навіть носив ся

з гадкою відобрати собі житє. Росийскі війска
заняли Берлїн. Однак з лихого положеня
освободила Фридерика ІІ

.

смерть росийскої
царицї Єлисавети. Наслїдник Єлисавети цар

Петро III. великий почитатель Фридерика II
.

казав зараз перейти росийским війскам н
а

сторону Прус. Справдї цар Петро панував
заледви кілька місяцїв, але єго наслїдниця

Катерина II
.

відкликала росийскі війска з поля
битви. На францускі війска годї було Австриї
числити, тому Мария Тереса мусїла сама своїми

силами вести дальшу борбу. Обидві сторони,

так прускі я
к

австрийскі війска бороли ся
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хоробро і на переміну відносили пооіди, але
побороти противника не мали сили.
Мария Тереса побачила, що не буде в си

лї здобути Шлеска, заключила з Фридериком

ІІ
.

мир в Губертсбурґу 1763. і полишила Пру
сам Шлеск.
Рівночасно Анґлїя і Франция заключили

мир в Парижи. В Европі Франция н
е

втратила
ніїчого, але єї значіне в Індиях підупало цїл
ковито, а в Америцї відступила свої кольоніїї
аж по ріку Мiсicїні Анґлїї.

S 19.

Реформи Мариї Тереси

і Фридерика II.

Сьвітлий абсолютизм.

Реформи шкільництва за Мариї Тереси.
Єще перед семилії тноно війною розпочала
Мария Тереса реформу шкіл. За порадоно

свого прибічного лїкаря Гергарда ван Світена
зорганїзовано вже 1749. р. унїверситети, а 1760.
утворено н а д в о р н у ед у к а ц и й н у к о

м і с и ко.

В р
.

1773. папа Клементий ХІV. знїс ор
ден Єзуїтів. По орденї полишало ся велике
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майно, з якого утворила Мария Тереса шкіль
ний фонд.

В 1774. р. Іван Фельбіґер з Жеґаня зор
ґанїзував народні школи і подїлив їх на три
роди. 1. Нормальні школи по головних містах,

які заступали нинїшні семинариї. 2. Головні
чотироклясові школи по меньших містах і 3.

тривяльні школи по маленьких місточках і по
СЄЛаХ.

Рівночасно Грациян Маркс уложив плян
реформи ґімназияльних шкіл. Установлено
шість кляс. По укінченю шестої кляси, всту
пали ученики на дволїтний фільософічний
курс, а доперва по укінченю фільософічного
курсу могли вступати на теольоґічний, прав
ничий, або медичний курс на унїверситетї.
Лїтературний рух у Франциї. З почат

ком ХVIII. віка виступає в науцї новий фільо
софічний напрям; рационалїзм, який опирав
ся на досьвiдї над природою. Вітцем раци
оналїзму був англїйский фільософ Джон Льок,

але рационалїзм розвинув ся найкрасше і най
скорше у Франциї, де виступають славні ми
слителії як: Вольтер, Монтескіє, Русо і инші.
Вольтер чоловік великого талану, незвичай
ний письменник, але лихого характеру, був

завзятим ворогом християньства і виступав
завcїди проти церкви і духовеньства. Другий
писатель Монтескіє був приклонником консти

11ШI/
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туцийної монархії і бажав поділу власти по
між короля а нарід, Яків Русо горячий ре
публиканець провадив завзяту борбу з абсо
лютизмом. Побіч згаданих писателїв виступа
ли у Франциї цїли десятки учених і писателїв,

що під прoвoдoм Дідерота видають першу
Енцикльопедино (збір всякого знаня). Письма
француских писателів діставали ся вперед до
аристократичних сальонів, а відтак переходили

в найнизші верстви, діставали ся також на

двори европейских володарів і викликували
всюда переворот.
Сьвітлий абсолютизм. Европейскі во

лодарі використовували новий літературний

рух і голосячи, що хотять добра для своєї
держави і свого народа розпочали борбу
з упривілїованими станами і стреміли до
цїлковитого знесеня привілєїв поодиноких
станів, та заведеня необмеженого абсолютизму.
Сей рух носить назву : „Сьвітлий абсолютизм".
Наймогучїйшим станом в сих часах була церква,

тому всюда звертаються монархи проти церкви,

а головно проти Єзуїтів і остаточно доводять
до сего, що папа Климентий ХIV. зносить
орден Єзуїтів 1773. (Найбільше проти Єзуїтів
виступали Бурбони).
Реформи Мариї Тереси і Фридерика II
.

Головними представителями сьвітлого абсо
лютизму були Мария Тереса і Фридерик ІІ
.

По
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укінчено третої шлескої війни старали ся
Мария Тереса і Фридерик ІІ

.

загоїти рани, які

нанесла обидвом краям семилїтна війна. Вже
підчас семилїтної війни розпочала Мария Те
реса реформувати управу своїх країв, по укін
ченко війни старала ся єще пильнїйше попра
вити відносини в краю. Так Мария Тереса як

і Фридерик ІІ
.

жадали від своїх горожан цїл
ковитого підданьства, правили державою абсо
ліотно, але дїлали все лише в користь своєї
держави і свого народа. Мария Тереса посту
пала в реформовано держави обережно і чи
слила ся з ріжнородними уладженями своїх
країв. Передовсім злучила вcї австрийскі краї

В одну цїлість, усунула на границях поодино

ких країв цла і мита. і стреміла до централї
зациї краю; усувала станові привілєї і утво
рила для всіх країв спільну австрийску адмі
нїстрацию. До часів Мариї Тереси духовень
ство і шляхта були вільні від плаченя податків,

Мария Тереса наложила податки н
а

всі стани.

В судівництві наступила рівнож велика зміна,

списано закони, які обовязували вcїх горожан
(Nemesis Тheresiana) а 1776. р

.

знесла Мария

Тереса тортури. Рівночасно опікувала ся Ма
рия Тересау школами, піддержувала вже істну
ючі школи, та закладала нові. тому справедливо
названо єї основателькою народної австрий
скої школи.
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Рівночасно з Мариєю Тересою праціо
вав Фридерик ІІ

.

Він заводив численні реформи
на поли судівництва і школи, він періший
завів шкільний примус. Сам звав себе най
висшим урядником народа і старав ся піднести
рільництво, промисл і торговлю, а рівночасно
стремів до цїлковитого знесеня привілеїв ста
нів. В державі старав ся піднести просьвіту,

але н
а

нїмецку лїтературу не звертав уваги,

зато любовав ся у француских письмах; Воль
тер був єго особистим приятелем.

-

За часів Мариї Тереси жив оден з най
більших нїмецких музиків Моцарт.

8 20, -

Цїсар Йосиф ll.

йосиф II
.

1765.—1790. В роцї 1765 р. умер

нагло цїсар Францїшок І. н
а

удар серця. По

нїм наслїдив нїмецкий претіл єго син Иосиф -

ІІ
.
а Мария Тереса приняла єго за співреґента

в Австриї і віддала вcї війскові справи і веденє
заграничної полїтики.

Йосиф ІІ
.

старав ся розширити границї

австрийскої держави, тому взяв участь в пер
шім подїлї Польщі 1772, в якім зискала Австрия
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нинішну Галичину без Кракова, а 1775. р.
заняли австрийскі війска турецкий край Бу
ковину.

При кінци житя Мариї Тереси омало що
не прийшло до нової війни з Фридериком ІІ

.

1777. р
.

вимерла родина баварских електорів
Віттельсбахів, а Баварино мав одїдичити

елєктор Палятинату Кароль Теодор. Цїсар
йосиф ІІ

.

виступив з претенсиями до части
Бавариї. Фридерик ІІ

.

н
е хотїв допустити до

зросту Австриї і наказав своїм війскам увійти
до Чех. Йосиф ІІ

.

хотїв розпочати війну з Пру
сами, бо австрийске війско було добре зорга
нїзоване, але Мария Тереса заключила зФри
дериком ІІ

.

проти волї Йосифа 1779. р. мир,

в якім одержала з Бавариї лише округ над
Іном, який прилучила до горішної Австриї.
Слїдуючого року 1780. 29. падолиста по

мерла Мария Тереса, а управу австрийских

країв обняв Йосиф ІІ
.

Зараз по смерти своєї
матери, хотїв Йосиф ІІ

.

єще раз спробувати на
бути Баварию, яку хотїв одержати за Бельгію.
Але Фридерик ІІ

.

утворив союз нїмецких кня
зїв проти цїсаря і Йосиф ІІ

.

мусїв залишити
свій плян. -

Реформи йосифа II
.

Йосиф II
.

в
ів

дальше

реформи розпочаті Марию Тересою. Лише
єго мати була в переводженю реформ більше
обережною йосиф ІІ
.

стремів до безвзглядної



централїзациї, хотїв накинути всім своїм краям
одні устави і одну урядову мову. З єго реформ
найважнїйші дві. Церковні реформи і знесенє
підданьства селян. Йосиф ІІ

.

стремів до цен
тралїзациї, тому хотїв підчинити церкву сьвіц
кій власти, сам видавав церковні устави,

а епископами іменував таких людий, о котрих
знав, що будуть поступати після єго волї. В р

.

1781. видав цїсар „толєранцийний патент“,

яким признав протестантам і греко-католикам

повну свободу віри, рівність перед правом

і вільний доступ до всїх державних урядів.
(Толєранцийний патент н

е
відносив ся доЖи

дів і инших віроісповідань.)

Єще більшого значiня був eдикт з року
1781. яким цїсар знїс підданьство селян, чим об
легшив долю робучого люду. Крім сих розпо
ряджень видав цїсар богато инших. Заказав

оголошувати в Австриї папскі булї без поз
воленя пануючого, 1782. р. знїс вcї Монасти
рі, які н

е

занимали ся якою небудь публичною
працею. Вcї монастирі, які удержували школи,

дбали про хорих, Йосиф ІІ
.

полишив. (Тог

д
и

знесено 138. монастирів.) Добра замкнених
монастирів Иосиф ІІ

.

забрав і утворив з них

релїґійний фонд в цїли піднесеня добробиту
низшого духовеньства. Цїсар н
е

поперестав

н
а

сих реформах, але почав мішати ся в най
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дрібнїйші церковні справи, все мусіло бути
після его волї.

На відомість про церковні реформи, при
був папа Пій VI. до Відня і старався відвести
Иосифа II

.
від дальших церковних реформ.

Иосиф ІІ
.

приняв папу дуже величаво, називав
себе сином папи, але від реформ н

е

відступив.

Рівночасно реформував йосиф ІІ
. школи,

які після него мали служити державі і приго
товляти єї добрих і здібних урядників. Знїс

денеякі унїверситети, а другі зреформував. З
а

Иосифа II
.

повстав 1784. р
.

львівский унївер
ситет. При cїм унїверситетї істнувала цїла
ґімназия, яку потім віддїлено від унїверситету,

є се нинїшна академічна ґімназия у Львові.
Йосиф ІІ

.

впроваджував свої реформи
дуже скоро, часто без відповідного пригото
ваня, чим викликав заколот в державі, в Бельґії

і Угорщинї вибухли народні повстаня, а Йосиф

ІІ
.

мусїв перед смертию відкликати богато

своїх реформ.

. При кінци свого панованя підняв цїсар
Иосиф ІІ

.
в спілцї з Катериною II
.

росийскою
царицею війну з Туреччиною. Підчас коли ро
сийскі війска під прoвoдoм Суварова відносили
побіди, австрийскій армії не поводило ся. Цї
сар захорував на поли битви і хорий вернув
до Відня де незадовго помер.
Вдача Иосифа II

.

Иосиф ІІ
.

був людяним
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і добротливим чоловіком. Через цїлий час сво
го володїня подорожував по своїх краях і ста
рав ся пізнати стан своїх підданих, і де

лише міг нїс свою поміч. Свої подорожі від
бував цїсар звичайно під укритим іменем як

ґраф з Фалькенштайну. Своїм поступованєм і
добротою позискав Иосиф ІІ

.

серця своїх підда
них. Найбільше любили єго віденцї, яким
цїсар висьвідчив богато добра, а вже великим

добродїєм віденцїв став цїсар, коли віддав
огороди Авґартен і Пратер до розпорядимости

вcїх віденцїв. Вдячні віденцї поставили Йоси
фови ІІ

.

памятник з написом. „Иосифови ІІ
,

що
жив для добра народа, не довго, але лише
ДЛЯ негО.“

Лєопольд II
.

1790—1792. Наслїдник Йоси
фа ІІ

.

єго брат Леопольд ІІ
.

архикнязь Тос
канїї зумів розумними розпорядженями ути
хомирити Бельгійцїв і Угрів і привернути су
покій в державі. З Турками заключив Лєопольд

ІІ
.

мир в Систові, н
а

підставі стану з перед
війни.

S 21.

Повстанє
Богдана Хмельницкого.
Володислав IV. 1632.— 1648. польский

король мусїв з початком свого панованя прова
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дити війну з Москвою. Цар Михайло зірвав під
час безкоролївя розєм і обляг місто Смоленьск.
Польскі війска освободили Смоленьск, побили

московскі війска і змусили царя до заключеня
мира в Полянові. В мирі зрік ся Володислав
царскої корони, а Москва відступила Польщі,

Сїверщину, Чернигівщину, Смоленьск і Ін
флянти.

Церковні відносини на Руси. Берестей
ска унїя, не принесла бажаної поправи церков
них відносин, але противно подїлила Русь на
два ворожі табори, унїятів і неунїятів. Неунї
яти вносили жалоби на уніїятів, унїяти на не
унїятів. Володислав заняв ся церковною спра
вою і вже на елєкцийнім соймі подїлено церков
ні добра і церкви поміж унїятів і неунїятів.
Обидвом сторонам признано свободу віроіспо
віданя, право закладаня шкіл, брацтв і будови
церквей. Неунїятский митрополит одержав

церкву сьв. Софії, а неунїятам признано ди
єцезиї львівску, перемиску, луцку і могилівску.

На неунїятскім митрополичім престолї засїдав
в cїм часї Петро Могила, чоловік вельми за
служений около піднесеня просьвіти на Руси.
Єго найважнїйшою заслугою є основанєвисшої
школи так зв. Могиляньскої колєґії.

Причини повстаня Богдана Хмельниц
кого. Король Володислав хотїв вкоротити
самоволю польскої шляхти. До сего потрібу
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вав він сильної армії, тому задумав провадити
війну з Туреччиною. Війну мала вести Польща
в союзї з папою, Венециєю і Москвою. Ко
роль візвав до себе козацку старшину і дав
їм гроші на будову чайок. Козаки мали на
пасти на турецкі землї і викликати війну з тур
ками. Але пляни короля вийшли скоро на яву,

шляхта повстала проти короля і змусила роз
пустити вже зібране війско. Майже рівночасно
з тими подіями став ся факт, який спричинив
велике повстанє українського народа під про
водом Богдана Хмельницкого

Причиною повстаня було загальне пере
слїдуванє україньского народа та насильства,

яких допускала ся польска шляхта на спілку
з жидами над україньским народом. Кривда
заподіяна лично Хмельницкому зовсїм не була
причиною повстаня, була лише остатною
краплиною, яка викликала вибух.
Богдан Хмельницкий походив зі старин

ного козацкого роду, був сином Михайла

Хмельницкого. Богдан одержав, як на cї часи
дуже старанне виховане. Брав участь в битві

під Цецорою 1620. де дістав ся до турецкої
неволї, в якій перебув два роки. Тогди научив
ся говорити по турецки.

По своєму батькови одiдичив Богдан
хутір Суботів, але Чигириньский староста

Олександер Конецьпольский віддав хутір під
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старостови Чаплиньскому. Чаплиньский наїхав

на хутір, жінку Хмельницкого увів з собою,

а малого сина Хмельницкого так побив, що
сей від побитя помер. Хмельницкий упоминав

ся від Чаплиньского звороту коштів, які вло
жив в хутір, а коли Чаплиньский не звернув
гроший, заскаржив єго до суду але в судї
справу програв. Хмельницкий удав ся на скаргу

до короля, але король був безрадним супроти
надужить шляхти і не міг нїчо помочи Хмель
ницкому. Підчас авдиєнциї Хмельницкого мав

король сказати до Хмельницкого: „Ви-ж ко
заки, маєте шаблї при боцї, а скаржите ся".
Від короля поїхав Хмельницкий просто

на Сїч, де почав збирати довкола себе всїх
невдоволених. З Сїчи удав ся Хмельницкий
на Крим, щоби намовити хана до походу на
Польщу. Якраз тогди татарский хан посварив
ся з Польщею, за се, що не заплачено єму
гарачу, який в Польщі називано делїкатно
упомінкем. Татарский хан, незнаючи, чи удасть

ся Хмельницкому побідити Поляків, не пішов
сам з війском, а вислав на поміч Хмельниц
кому кілька тисяч Татар під проводом Тугай
бея перекопского мурзи.

Битви під Жовтими Водами і під Кор
сунем 1648. р. З Криму вернув Хмельницкий
на Україну, вийшов з козаками з Сїчи і пішов
проти польского війска, що стояло на Українї.
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Король Володислав IV. довідав ся про пов
станє козаків і вислав комісило для перегово
рів з Хмельницким. Однак коронний гетьман
Микола Потоцкий не послухав королївского
розказу і вислав свого сина Стефана з поль
ским війском і реєстровими козаками проти
Хмельницкого. Реєстрові козаки перейшли на

сторону Хмельницкого, а козаки з Татарами
окружили Стефана Потоцкого над Жовтими
Водами і розбили польске війско. Стефан

Потоцкий від рани помер. -

З під Жовтих Вод пішов Хмельницкий

проти головного польского війска, яким до
водили Микола Потоцкий і Калиновский,

наздігнав їх під Корсунем, заманив польске
війско в урочище Крута Балка і розбив цїл
ковито. Обидва гетьмани дістали ся в татар
ску неволю.

Битва під Пилявцями. Якраз в тим часї
помер король Володислав IV. На конвокаций
нім соймі повстали два сторонництва. Одно
під проводом Осолїньского і руского шляхти
ча Адама Киcїля, котре хотїло згоди з коза
ками і друге під прoвoдoм народного рене
ґата Яреми Вишневецкого, котре хотїло цїлко
витого знищеня козаків. Перемогла і адка Ки
cїля, ухвалено розпочати переговори з коза
ками, але рівночасно приготовлювано ся до
війни. Вибрано трех вождів Заславского, Ко
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нецьпольского і Остророга. Їх називав Хмель
ницкий глумливо „перина, дитина і латина".
Рівночасно розгоріла цїла Україна. По

цїлім краю творять ся численні козацкі полки,

які на свою руку ведуть борбу з Польщею,

нищать шляхоцкі добра, убивають шляхту,

Єзуїтів і Жидів. Велика різня шляхти і Жидів
по цїлій Українї вчинила переговори з коза
КаМИ НЄМОЖЛИВИМИ.

Проти Хмельницкого вислала Польща
велике війско, яке заздалегідь вихвалlовало ся

своєю будучою побідою, але на відомість про
прихід Хмельницкого утїкло з поля битви під
Пилявцями (на Волини) і цїлий польский та
бор дістав ся в руки Хмельницкого.
З під Пилявець пішов Хмельницкий на

Львів, але не хотїв єго здобувати, а вдоволив
ся великим окупом і підступив під Замость.
Ту наспіла відомість, що королем по бажаню
Хмельницкого вибрано Івана Казимира.

Битви під Збаражем і Зборовом. Збо
рівска угода. На відомість, що королем ви
брано Івана Казимира, відступив Хмельницкий
з під Замостя і вернув до Києва, де нарід
витав єго як свого спасителя. В Києві насту
пає у Хмельницкого цїлковита зміна думок.
До тепер Хмельницкий не думав про нїчо, як
лише про приверненє козацких привілеїв, він

навіть настрашив ся свого дїла і по битві під
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Пилявцями думав, що пішов за далеко. Перед
своїми очима мав він лише козацкі справи,

а про цїлий україньский нарід дбав лише
остілько, оскілько потрібував єго до осягненя
козацких бажань. В Києві під впливом патри
отичного руского духовеньства та єрусалим
ского патриярха, котрий тогди перебував
в Києві і мав титулувати Хмельницкого
князем Руси, змінив Хмельницкий свої думки.
Від сего часу починає Хмельницкий думати
про визволенє цїлого україньского народа. На
се вказують єго слова „Визволю з ляцкої не
волї 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
Хмельницкий виконати свій намір, вже мину
ли, а слїдуюча війна Хмельницкого з Поль
щею, через зраду Татар, не повела ся.
Невдовзї по поворотї Хмельницкого до

Київа приїхали на Україну польскі комісарі, під
проводом Адама Кисїля, але з договорів нїчо
не вийшло і в 1649. роцї відновила ся війна
на ново. В борбі взяв участь сам татарский
хан Іслям-Гірей що прийшов Хмельницкому на

поміч з цїлим своїм війском. Князь Ярема Виш
невецкий щофав ся перед переважаючими си
лами козаків і Татар і замкнув ся в окопах
Збаража. Хмельницкий замкнув Збараж зі всїх
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сторін і держав єго півтора місяця в облозі.
Тимчасом король спішив з війском на поміч
Збаражеви. Хмельницкий полишив частину

війска під Збаражем, з другою частию вийшов
проти короля і окружив єго під Зборовом.
Хмельницкий бувби цїлковито розбив польске
війско, якби не зрада татарского хана, котрого

підкупили Поляки сумою 200.000 талярів. Хан
відступив від дальшої борби, а навіть став
наставати на Хмельницкого, щоби мирив ся

з Польщею. Хмельницкий мусїв вчинити ханову
волю, бо боявся, щоби хан, разом з польским
війском, не ударив на козаків і розпочав пе
реговори з Польщею. Розуміє ся само собою,
що в таких обставинах, не міг Хмельницкий

думати про визволенє цїлого-україньского на
роду, але мусїв пристати на угоду, яку подик
тував король.

Зборівска угода опирала ся на слідуючих
точках. Король признає Хмельницкого козац
ким гетьманом, а реєстр козацкого війска під
носить ся до 40.000. Козакам вільно мешкати

у воєводствах Київским, Чернигівским і Бра
славским. На осїдок признано гетьманови місто
Чигирин над рікою Тасьмином, правобічною
протокою Днїпра. В трех згаданих воєвод
ствах не сьміли стояти польскі війска, ані не

могли поселювати ся Єзуїти і Жиди. Вcї уряди
в повисшиx тpeх воєводствах мали одержувати
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лише неунїятскі шляхтичі, а київский неунї
ятский митрополит мав одержати місце в сенатї.

Битва під Берестечком. Угода в Білій
Церкві. Зборівска умова не могла удержати
ся. Обидві сторони заключали єї не цщиро, і
жадна не мала охоти виконати єї. Хмельниц
кий, хотьби був і хотїв, умови додержати не
міг. По єго сторонї бороло ся цїле населенє
України, а зазнавши личної свободи, не хотїло
вертати в паньске підданьство. Коли-ж Хмель
ницкий почав переводити реєстр, вибухло на
селенє України обуренєм на Хмельницкого, а

невдоволенє народних мас не притихло навіть
тогди, коли Хмельницкий збільшив число ко
заків далеко поза 40.000 Простий нарід под
ражнений поворотом шляхти до своїх маєтків,

неслухав нї шляхти, нї Хмельницкого, творив
нові загони, нападав і грабив паньскі добра.
Не хотїли і не мали охоти додержати

угоди і Поляки. Польска шляхта не могла су
покійно згодити ся на се, щоби в державі
істнувала, так сильна війскова орґанїзация як

40.000 козаків, а польске духовеньство не хо
тїло допустити неунїятскою митрополита до
сенату. Обидві сторони хоть позірно погоди
ли ся, приготовляли ся до нової війни.
Хмельницкий хоть навчений прикрим

досьвiдом з ханом, місто оперти ся на щирім

союзі зі своїм народом, починає знов шукати
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заграничної помочи. Щоби бути певнїйшим
татарскої помочи, піддає ся Хмельницкий Ту
реччинї, а татарский хан дістав з Царгороду
приказ іти Хмельницкому на поміч.
Нова борба 1651. випала єще більше не

щасливо для України. В битві під Берестечком
(на Волини) зрадив татарский хан Хмельниц
кого і підчас борби уступив з поля битви, а
коли Хмельницкий хотїв єго намовити ДО пО

вороту до борби, хан увіз Хмельницкого з со
бою і випустив доперва за зложенєм окупу.
Тимчасом польске війско побило козаків
в тридневній битві. Хмельницкий не міг наразі

провадити дальше борби і заключив з Поль
щено умову в Білій Церкві. Число козаків
ограничено до 20.000, а на поселенє визначе
но їм лише київске воєводство.
Битви під Батогом і Жванцем. Умову

в Білій Церкві заключив Хмельницкий не з щи
рого серця, а з конечности і певно не думав
додержати єї

,

ходило єму о використанє часу

і приготоване ся до нової війни. Але він знов
поповнив той сам блуд і місто сперти ся на

силї свого народа, будував пляни н
а союзах

з заграничними державами, на яких виходив
все дуже зле. Сим разом хотїв він здобути
для себе Молдавію і тому хотїв одружити
свого сина Тимоша з дочкою молдавского

воєводи Лупули, а коли воєвода не хотїв від
12 III
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дати руки своєї дочки Тимошеви, вислав
Хмельницкий до Молдавії козаків. Козакам

заступив дорогу польский гетьман Калинов
ский, але єго козаки побили під Батогом (над

Богом) 1652. р. почім козаки увійшли до Мол
давії знищили Яси, а Тимош одержав руку
дочки молдавского воєводи. Іван Казимир пі
шов проти козаків на поміч Молдавії, однак
єго побили козаки під Жванцем. Хмельницкий

і сим разом не міг знищити короля, бо та
тарский хан знов зрадив кoзaкiв. Тимош бо
ронив ся довший час в Сучаві, але згинув

підчас облоги, а козаки з нїчим вернули на
Україну.
Союз Хмельницкого з Москвою. В кін

ци побачив Хмельницкий, що на приязнь Та
тар нема що числити, тому звертає ся до мос
КОВского царя і піддає ся Москві.
В Москві панував тогди син царя Михай

ла Романова Олексїй Михайлович 1645.—1676.

р. Хмельницкий розпочав переговори з мос
ковским правительством і просив помагати ко
закам і взяти в свою оборону всю Русь. Однак
зносини Хмельницкого з Москвою були з обох
сторін не щирі. В Москві зрозуміли союз з
Хмельницким, як підданє ся України під мос
КОВске Володїнє, а Хмельницкий післав послів

до царя, хотїв єго мати нїби царем, а рівно
часно піддас ся турецкому султанови (1650)
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ПересправЛЯЄ З семигородским князем то Вхо
дить в умови з королем Швециї Каролем Х.
Остаточно прийшло до зїзду в Переяславі

1654. р. де уложено точки, на яких мала Укра
їна злучити ся з Москвою, як вільна країна,

що задержує свобідний вибір гетьмана, власне
судівництво і власну управу. Гетьман може за

відомостию царя входити в зносини з чужими
державами і може принимати послів від чужих

держав. Число козаків піднесено до чис
Ла 60.000.

Зараз таки на самім зїздї у Переяславї
вийшло непорозумінє. Хмельницкий жадав, що
би московскі посли присягли в імени царя, що
цар буде боронити України від ворогів і буде
шанувати права, та вільности козацкі. Однак

московскі бояри не зложили присяги, а ко
зацка старшина присягла лише, тому щоб
не розбити справи. Вже в Переяславі стало
ясно, що Москва хоче на місце польских

урядників прислати своїх, а по всїх містах на
ставити своїх воєводів. Також не хотїла Мос
ква признати церковної автономії України, а
домагала ся, щоб київский митрополит піддав

ся під власть московского патриярха.

Підданє України Москві викликало війну
Польщі з Москвою. Цар Олексій вислав дві
армії, одна вступила на Литву, друга на У
країну Цїлий ряд міст між иншими Смоленьск
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і Київ знайшли ся в руках Москви, а Хмель
ницкий з московским війском загнав ся аж

під Львів. Але росийский цар в короткім часї
відступив від війни, бо Поляки зробили єму
надїю, що вибируть єго польским королем.
Польща погодила ся з Москвою, а Україна
вийшла знова з порожними руками. Тогди
Хмельницкий постановив получити ся зі швец
ким королем Каролем Х.
Зносини Хмельницкого зi Швeциєю

і Семигородом. Вcї три польскі королї з ро
дини Вазів, виступали все з претенсиями до
швецкої корони. Коли-ж дочка Густава Адоль
фа Христина, зложила корону в користь Ка
роля Х. Густава князя Двох Мостів, Іван Ка
зимир запротестував проти такої зміни, чим

дав початок до війни Швециї з Польщею
1655.—1660. Кароль Х. впав до Польщі, заняв
Литву і Польщу разом з Краковом і Варша
вою ; Іван Казимир мусїв утїкати на Шлеск.
Кароль Х. получив ся з Юрим ІІ

.

Ракочієм

і Хмельницким. Хмельницкий постановив злу
чити ся зі Шведами і Семигородом з двох
причин: 1. щоб визволити Україну з під па
нованя Польщі; 2

. щоб увільнити ся від
Москви, тому дуже радо приняв зазив швец
кого короля до спільної борби з Поль
щею. Щоби відтягнути Хмельницкого від
війни зі Швециєю Іван Казимир обіцював
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навіть повну автономіно Українї, але Хмель
ницкий вже не вірив польскому правлї
ню. В році 1656. укладає Хмельницкий тісний
союз зі Швециєю і Семигородом, умовляє ся
подїлити польскі землї поміж козаків, Шве
цию і Семигород, а в роцї 1657. рсзпочали
козаки, Шведи і Семигородцї спільну війну
з Польщею, з цїлино положити конець поль
скій державі. Однак війна не повела ся. Данїя
наїхала швецкі посїлости і Кароль Густав му
сїв опустити Польщу, Ракочій зістав побитий
і вернув до Семигороду. Серед війни захору
вав старий гетьман, а козаки довідавши ся

про слабість гетьмана, заявили, що без згоди
Москви не будуть вести війни з Польщею.
Довідав ся про все Хмельницкий і так тим

зіритував ся, що єму відобрало мову, а в кілька
днїв потім він помер 27. червня 1657. Помер
в найважнїйшій хвили, коли важила ся доля

України.
-

Хмельницкий безперечно чоловік вели
кого талану, великий полїтик і державний
муж. Україну любив щиро і хотїв єї добра,

але не мав відваги здати ся на власні сили

свого народа, входив в союзи з чужими дер
жавами, з яких виходив все з порожними

руками.
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Р у ї н а.
Гетьманованє Івана Виговского. Голов

ною причиною невдачі Хмельницкого, було
роздвоєнє поміж народом а козацкою стар
шиною. Козаки підняли борбу не проти Поль
щі, а щоби здобути собі права польскої
шляхти, простий нарід хотїв визволити ся
з під паньского підданьства, бажав Вигнати

шляхту з України і заволодїти єї землями.
Всякі проби згоди козакiв з Польщею ро3
бивали ся, бо україньский нарід бояв ся, по
вороту шляхти на Україну і нового закріпо
щеня селян. Козацка старшина забравши всю
власть в свої руки, старала ся здобути для
себе всії права шляхти, а навіть випрошувала

собі в Москві грамоти на посіданє земских
дібр. Через се помежи козацкою старшиною,

а народом було роздвоєнє, яке ослабило сили
України.
Роздвоєне поміж козацкого старшиною

а народом зазначує ся сще яркiйше по смерти

Богдана Хмельницкого. Козацка старшина

стремить до згоди з Польщею і до зрівнаня
з польскою шляхтою, нарід боячи ся під
даньства бачив цїле своє спасене в Москві.

Єще за житя Богдана Хмельницкого ви
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брано гетьманом нездарного сина Богдана

НОрия Хмельницкого, але зараз по смерти

Богдана усунено Юрия, а наставлено гетьма
ном Івана Виговского полкового писаря, чо
ловіка досьвiдченого, розумного, великого

україньского патрийота і не злого полїтика.
В початках гетьманованя вів Іван Вигов

ский полїтику Хмельницкого і держав ся со
юза з Москвою, а рівночасно вів переговори
з татарским ханом і Польщею. Проти Вигов
ского виступило Запороже і денеякі козацкі
полковники, однак Виговский розбив повстан
цїв, головно полтавского полковника Мартина
Пушкара, почім став сильнїйlшою ного о на
Українї. Як лише Виговский позбув ся вну
трішних ворогів, стремів до цїлковитого зір
ваня з Москвою, а рівночасно старався збли
жити до Польщі. За радою образованого
руского шляхтича Юрия Немирича заключив
Виговский з Польщею умову в Гадячи 1658.
р. Се була одинока угода Польщі з Україною,

що опирала ся на справедливих підставах. Три
воєводства, київске, брацлавске і чернигівске

злучено разом і утворено з них велике руске
князївство, на таких самих правах, як велико
литовске князївство. На чолї козаччини мав

стояти свобідно вибираний гетьман, котрий
мав одержати до помочи осібних урядників

з такими титулами як в Польщі. Вcї урядники
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Одержали сенаторске достоїньство, а козакам
признано права польскої шляхти. Забезпечено
свободу віроісповіданя так грецкого як і рим
ского з виключенєм уніїятів, а епископам і ми
трополитови признано сенаторскі крісла

Гадяцка умова не увійшла в житє, бо
Москва, щоб розбити згоду козакiв з Поль
щено розпочала на ново війну. На Українї
прийшло до значiня московске сторонництво,

котре за впливом кошового Сїчи Сїрка, ски
нуло з гетьманованя Виговского, а вибрало

гетьманом нездарного Юрия Хмельиицко
ГО 1659. *

Подїл України на польску і московску.
В війнї поміж Москвою а Польщено стояв

ІОрий Хмельницкий по сторонї Москви, але
коли побачив, що Москва стремить до отвер
того знищеня автономії України, перейшов
з козаками на сторону Польщі. Москві пово
дило ся у війні зле, воєвода Шереметєв по
терпів під Чудновом цїлковите пораженє, а
московске війско мусїло піддати ся. Все-ж таки

Москва уміла дуже зручно використати незго
ду поміж козаками і потягнула за собою лї
вобережну Україну. В наслїдок сего розпала
ся Україна на дві части, правобічну польску

і лївобічну московску. В польскій части геть
манував Юрий Хмельницкий, а по сго уступ
лeню 1663. р. Павло Тетера, в московскій Іван

- 2--
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Бріоховецкий. Через подїл України упала при
чина війни, поміж Польщею а Москвоно при
ходить до тринайцятьлїтного розєму в Андру
пові 1667. в якім Москва одержала Смоленьск,

лївобічну Україну і на два роки Київ.
Петро Дорошенко. В сей спосіб роздї

лила ся Україна на дві части, що єще більше
ослабило сили України і щезла надїя визво
лeня з під чужого панованя.
Поміж обидвома частями приходить до

суперечок а з частих замішань користають
лiоди, котрі дбають про своє добро, а не
про долю України. Серед тяжких часів висту
пає на Українї муж, що хотїв добра України

і стремів до злученя обидвох частий нещас
ливо країни. Сим чоловіком був Петро До
рошенко, чоловік великого духа, відданий
цїлковито рідному краєви. Дорошенко став
гетьманом правобічної України по Павлї Те
тері. Дорошенко хотїв зручно обходити
Москву, Польщу і Туреччину та запевнити
Українї свободу і независимість. Дорошенко
піддає ся Туреччинії, щоби придбати Українії
таке становище як мала Волощина. При по
мочи татарского війска прогнав Дорошенько
польскі війска з України і освободив право

бічну Україну, а відтак задумав позбути ся
з лївобічної України Брюховецкого.
Брюховецкий удержував ся на лївобічній
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Українї лише доносами в Москву на козацку
старшину, та сповнюванєм волї московских
бояр. Він посунув ся так далеко, що вислав

до царя просьбу, щоби цар переняв на себе
управу України, прислав своїх воєводів на
Україну, щоби митрополита присилано зМос
кви, та щоби Москва сама збирала податки
на Українї. На лївобічній Українї вибухло
повстанє, з сего скористав Дорошенко, при
був з війском на лївобічну Україну, зловив
Брюховецкого, а козаки вбили єго. Москов
скі війска не мали відваги воювати з Доро
шенком і уступили з України. Весного 1668. р.
цїла Україна опинила ся в руках Дорошенка
і єго плян забезпечити Українї автономіно
вже майже здїйснив ся. Але Дорошенко в рі
шаючій хвилї поповнив блуд ; вернув до чи
гирина, а на лївобічній Українї полишив пол
ковника Демка Многогрішного. Многогрішний
полишив Дорошенка, оголосив ся гетьманом,

а козацка старшина під напором Москви
ухвалила піддати ся Москві. Многогрішний
виступив проти Дорошенка, але любив щиро
Україну і боронив єї автономії, але не мав
сили оперти ся Москві і на радї в Глухові
16б9. мусїв згодити -ся на услівя Москви.
Московскі воєводи мали бути від тепер не

лише в Київі, але і по инших містах України.
Дорошенко бачив, що лївобічної України
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не зможе сам здобути, тому піддас ся на
ново Туреччинї. 1672. р. вирушив турецкий
султан Магомет IV. на Польщу, здобув по
дільский Каменець і змусив Польщу заклю
чити мир в Бучачи 1672. р. в якім Польща
відступила Туреччинї Подїлє, а Україну мав
одержати Дорошенко.
Послїдні лїта панованя Івана Кази

мира. Війна Польщі зі Швециєю закінчила
ся по смерти Кароля Х. І устава миром в Оли
ві під Гданьском 1660. р. Польща зрікла ся
в користь Швециї Інфлянт по Двину, а Іван
Казимир зрік ся своїх прав до швецкої корони.
Великі війни (козацкі, московскі і швец

ка), знищили зовсїм Польщу. Від сего часу
Польща паде чимраз низше. Упадає також
просьвіта, письменьство, добробит, а з кож
дим днем збільшає ся нелад внутр держави.
До збільшеня неладу причиняє ся передовсїм
„liberum veto" яким оден посол міг зірвати

вcї соймові ухвали. Першим що зірвав сойм
був Володислав Сїцїньский 1652. р. Liberum
vetо нанесло Польщі великі шкоди, бо від

тепер всії, що хотїли пошкодити дїяльности
сойму, вельможі, шляхта, король, а що най
гірше посли чужих держав, позискували собі
послів і зривали сойми.
Знеохочений вcїма неповодженями, ко

роль Іван Казимир зложив 1668 р. корону,
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опустив Польщу і удав ся до Франциї, де
помер 1672.

-

Михайло Вишневецкий 1669.— 1673. р.
Підчас вибору короля прийшло до забурень,

а навіть шляхта стріляла до сенаторів. Борба
вела ся помежи кандидатом француским кня
зем d'Enghien a австрийским Каролем Льота
риньским. Серед борби несподївано оголо
сила шляхта королем Михайла Вишневецкого

сина славного Яреми.

Михайло Вишневецкий оден з найбіль

ших нездар на польскім престолї заключив
з Турками мир в Бучачи і обовязав ся пла
тити Туреччинї данину. Але Польща не при
няла мира і провадила війну дальше, а вожд

Іван Собєский віднїс побіду над Турками
під Хотином.

В тим часї, в мартії 1672. усунено Мно
гогрішного, а Москва вивезла єго на Сибір,

де Многогрішний прожив зі своїми дїтьми
довгі лїта в тяжкій бідї. В лївобічній Українї
став гетьманом Іван Самойлович, чоловік

услужний для Москви. Самойлович перехо

дить з війском на правобічну Україну, скли
кує 1674. р. раду до Переяславя, де вибрано

єго гетьманом і правобічної України.
Дорошенко старав ся бороти з Самійло

ловичем, але з борби вийшов побідженим
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і зложив булаву 1676. Єго вивезено на північ,

де він і помер 1698.

По упадку Дорошенка, висилає Туреччи
на на . Україну Юрия Хмельницкого 1677.
котрий скинув чернечі ризи і прибуває на

Україну. Війна з Туреччиною не принесла
Українї хісна, противно знищила єще більше.
Війна закінчила ся миром в Бакчисараю 1681.

На підставі сего мира край поміж Богом
а Днїпром мав лишити ся пустинею, яка ма
ла розмежувати краї польскі, московскі і ту
рецкі. Україна і на дальше остала поділеною.
З сего часу на правобічній Українї козацтво
зводить ся цїлковито.

Руїна. Повстанє Богдана Хмельницкого
мало лихі наслїдки для України. Невдача
повстаня відобрала охоту до всяких бла
городнїйших поривів. Походи козаків, на
пади і пустошеня татарских, турецких,

московских і польских війск, знищили Укра
їну так під зглядом економічним як і культур
ним. Населенє дуже зрідло, бо богато люда
згинуло у війнї, друга частина попала в та
тарский ясир, а третя, шукаючи супокійних
осель, пересилила ся в доньскі степи. Богато

міст і cїл перемінило ся в згарища та руїни,

а з упадком міст, упали давні огнища прось
віти, брацтва і школи. На Українї упадає
духовий і письменний рух, а нечисленні
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письменники мовби встидали ся своєї мови,

пишуть по польски або по московски. Дрібна
руска шляхта іде за приміром магнатів поли
шає национальний табор і стає чужою для
свого народа. По упадку повстаня Богдана
Хмельницкого переходить велике число люда
на правобічну Україну, переселює ся за
московску границю в так звану Слобідчину.
Київщина і Брацлавщина опустїли майже
цїлковито, всяке житє на західнїй Українї
устало, тому і не дивно, що нарід назвав cї
часи руїною.

8 23.

Велика північна війна. Росия

за часів Петра Великого.
Упадок автономії України.

Швеция по трийцятьлїтній війнї. Від
часу Густава Вази зростала Швеция посте
пенно до чимраз більшої сили і стреміла
отверто до здобутя вcїх побережий Балтиц
кого моря. Підчас трийцятьлїтної війни дійшла

Швеция до великої могучости, а в Вестфаль
скім мирі одержала Поморє і горла рік Лаби
і Везери. За панованя нової династиї Двох



— 191 —

Мостів зростала сила Швециї дальше. Кароль
Х. Густав наїздить Польщу і в мирі в Оливі
одержує Інфлянти по ріку Двину. По смерти
Кароля Х. підчас малолїтности єго сина Ка
роля ХІ. захитала ся хвилево могучість Шве
циї в наслїдок битви під Фербелїном. З по
раженя Швециї скористав Кароль ХІ. визво
лив ся з під опіки великих панів, завів абсо
лютизм в Швециї, привернув лад в державнім
скарбі і піднїс на ново значінє Швециї. Уми
раючи полишив 15 лїтного сина Кароля ХІІ.
1697.—1718. З малолїтности Кароля ХІІ. по
становили скористати Росия, Польща і Данїя,

щоб зломити перевагу Швециї над Балтиц
ким морем.

Польща перед великою північною вій
ною. По смерти нездарного Михайла Вишне
вецкого вибрано королем Івана ІІІ. Собєского
1674.—1696. знаменитого вожда, що цїле своє

житє перевів в борбах з Турками. Собєский
помагав у війнї цїсареви Лєопольдови І. і го
ловно єго помочи завдячує Відень своє осво
бодженє. По поворотї з Австриї, провадив
Собєский війну з Турками в Польщі, але по
мимо всїх зусилій не удало ся єму ані від
зискати Каменця, анї здобути Молдавії. Со
беский не діждав ся кінця війни. Єго наслїд
ник Авґуст II
.

Саский 1697.—1733. виправив

ся з саским війском проти Турків і відніс по
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біду під Пiдгайцями, а в Карловицкім мирі
одержала Польща Подільский Каменець.

Початки панованя Петра Великого.
Цар Олексїй полишив трех синів Федора,
Івана, Петра і дочку Софіно. По короткім
пановано Федора 1676.—1682. мав вступити
на престіл Іван V., але що він був нездаpolo

і тупоумним, окликали Росияни царем Петра,

пізнїйшого Петра Великого. Сестра Петра
Софія хотїла сама стати царицею, тому до
вела до сего, що царска гвардия окликала
царями обидвох братів, а управу держави

віддала в руки Софії. Софія старала ся дер
жати Петра здалека від управи краю, в тій
цїли окружила єго розпустними молодцями,

надїючи ся що лихе окруженє вплине дуже
лихо на молодого царя, з него стане ся ве
лике ледащо, а нарід відверне ся від Петра,

а она Софія стане царицею Росиї.

Бажаня Софії не сповнили ся. Завдяки
кільком европейцям, що були в окруженю
Петра, головно женевця Лєфора, цар Петро
запізнав ся з західною культурою і виріс на
молодця сильного характеру, повалив ряди

Софії і сам оголосив ся царем 1689.—1725.
Цїлию єго житя було перемінити єще на пів
азиятицку Росию в европейску державу, та
увійти в тїсну звязь з західною Европою.
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Петро Великий приступив до коалїциї про
ти Туреччини і здобув кріпoсть Азов над азов
ским морем. По війнї з Турками удав ся Петро
в подорож по західній Европі. В товаристві
Лєфора виїхав через Берлїн до Голяндиї, де
в Цаандамі, перебраний за простого теслю

працював в корабельних варстатах. З Голян
диї удався цар до Англїї, а з відси їхав через
Дрездно і Відень до Венецнї. По дорозї о
держав відомість, що в Росиї вибухла воро
хобня під прoвoдoм єго сестри Софії. Петро
вернув в Росию здусив бунт, покарав жор
стоко ворохобників, а сестру Софію вкинув
до Вязницї, де она закінчила житє.

По поворотї в Росию, став цар Петро ду
же пильно вводити численні реформи і пере
мінювати Росию на взір західно-европейских
держав. Спроваджував з західної Европи чу
жинцїв, утворив нове піше і кінне війско, за
вів. на царскім дворі одїж, звичаї і обичаї
францускі, висилав молодїж на науку до за
хідної Европи, але заки зміг перевести свої
реформи, вибухла велика північна війна.
Велика північна війна 1700.—1721. Петро

Великий бачив, що Росия так довго не буде
мати більшого значіня, доки не буде мати дос
тупу до моря. Вправдї притикала Росия до
трех морий, але море Каспійске, се лише ве
лике озеро, над Азовским морем посїдала Ро

-

13 п
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сия лише одну кріпoсть Азов, море Біле не
придатне до плавби, бо через більшу часть
року покрите ледом. Цар Петро постановив
здобути частину побережа Балтийского моря,

а сего не міг зробити без війни зі Швециєю.
Єще підчас повороту з західної Европи, зїхав

ся цар Петро в Раві Рускій з польским королем
Авґустом ІІ

.
і намовив єго до війни з Шве

циєю. До солоза приступила також Даніїя. Цар
мав одержати побережа фіньского заливу,

Польща Інфлянти, а Даніїя Гольштин. Швец
кий король Кароль ХІІ. не ждав аж вороги
зорганїзують ся і нападуть н

а

єго краї, але

сам розпочав борбу.
-

Північна війна. Скорим нападом наїхав
Кароль ХІI. Даніїio і обляг Копенгагу, в наслї
док чого даньский король заключив Мир

в Травендаліо i вiдступив від союза з Росиєю

і Польщено. З Данїї звернувся Кароль ХІІ.
проти ІІетра Великого, (Петро облягав тогди
місто Нарву,) і побив сго цїлковито під Нар
вою. Відтак звернув ся проти Польщі, побив

війска Августа II
.

викликав в Польщі варшав
ску конфедерацино, і перепер вибір воєводи
Станислава ЛїIциньского на польского короля.
Авґуст II
.

утїк до Саксоніїї, але Кароль ХІI.
ніпшов за ним і змусив Авґуста II
. до заклю
ченя мира в Альтранштатї 1706, в якім Август
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зрікся польскої корони і відступив від союза
з Росиєю. -

Гетьман Іван Мазепа. З Саксонїї звер
нув ся Кароль ХІІ. проти Петра Великого. Ко
ли Кароль ХІI. воював з Авґустом ІІ. цар Пе
-тро наїхав шведскі посїлости над Балтицким
морем, здобув їх і заложив там нові кріпости
Шлїсельбурґ і Кронштат і почав серед багни
стої пустинної околицї над Невою будувати
нову столицю Петербург, а рівночасно вислав
свої війска до Польщі і старав ся привернути

пановане Авґуста ІІ., але н
а відомість, що Ка

роль ХІІ. повертає з Саксонїї уступив з Поль
щі. Кароль ХІІ. поповнив великий блуд і міс
то перенести війну до надбалтицких провін
ций, завернув на Україну.
За гетьманованя Самойловича Москва зло

мила церковну автономію України, а київских
митрополитів наставляли від тепер московскі
патриярхи. Але помимо всїх заслуг Самойло
вича для Москви, спіткала єго незавидна до
ля. Єго обвинено, що дїлав умисно на неко
ристь Москви і довів до сего, що похiд Мо
скви н

а

Крим н
е

повів ся, а царівна Софія за
слала старого гетьмана н

а Сибір, д
е

він в два
роки потім помер.

м

На Українї вибрано нового гетьмана Івана
Мазепу 1687. р
.

Мазепа пішов слїдами Самой
ловича. Не виступав проти Москви, сповняв
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cї воліо, а рівночасно старав ся присвоїти со
бі та старшинї, просторі землії. Козацка стар
шина стала поволеньки перемінювати ся в по
міщиків, та старала ся закріпoстити нарід, а
зате мусїла мовчки глядїти на се, як Москва
ностепенно ограничувала автономію України.
Г8 короткім часї місто давних польских панів
настали нові козацкі пани. З сеї причини по
встало на Українї велике невдоволенє проти
козацкої старшини, а гетьман і старшина нічо
не робили, щоби усунути народне невдоволенс.
Якраз тогди віджило дещо козацтво

н правобічній Українї, де полковник Палїй про
вадив досить щасливі борби з Польщею, че
рс.; 11цО 3єднав собі серед народа велику По
1пулярність. Мазепа бояв ся, щоб Палїй не у
сунув cго з гетьманьства, запросив Палїя до
себе, зловив і відослав в Москву під закидом,

що Палїй держить сторону Шведів, а цар
Петро вислав сго в Сибір. Доперва пізиїйшс,

коли Мазепа перейшов на сторону Шведів,

позволив цар Паліїєви вернути на Україну.
Битва під Полтавою 1709. і єї наслїдки.

Кароль ХІІ. мав намір іти на Смоленьск, ко
ли-ж почав побоювати ся, що єму нестапе
поживи, завернув на Україну і підступив під
Стародуб По довгих надумуванях сполучив
ся з ним гетьман Мазепа, але зробив се так
пізно і незручно, що не потягнув за собою
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народа. Царскі війска увійшли ша Україну, 3до
були столиціо гетьмана Батурин, а цар наказав

вибрати нового гетьмана Івана Скоропадско
го. З Мазепіоно получило ся заледво кілька
тисяч козаків головно Запорожска Сїч. На

Українії настала страшна зима, підчас якої зги
нуло богато Шведів. Кароль ХІІ. приступив
остаточно до облоги Полтави, в якій знахо
дили ся великі припаси поживи. Під Полта
ву надійшов з чотири разів силнїйшою армією
цар Петро і віднїс 1709. велику побіду. Кароль

ХІІ. з Мазепою ледви утїкли на турецку тери
торино. Битва під Полтавоно має незвичайно

Івелике значінє в істориї східної Европи. Могу
чість Швециї зістала знищена раз на всегда,
а місце єї заняла Москва. Битва під Полтавою

с також гробом автономії України. Мала она
рівнож лихі наслїдки для Польщі і Туреччини,

бо обидві cї держави дістано'ть ся під вплив
Росиї.

Кароль ХІI. утїк до Туреччини, де удало
ся сму наклонити Турків до війни проти Пе
тра. Цар Петро загнав ся необачно над Прут,

де попав в турецку засїдку. Над Прутом 1711.
окружили єго Турки, але великий Везир дав

ся підкупити і згодив ся на мир. Цар прирік
відступити Туреччинї Азов і беречи козацкі
волБности. Кароль ХІІ. оставав єще якийсь
час + Туреччинії і старав ся намовити Турків
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до війни, коли-ж побачив що сro праця да
ремна, опустив Туреччину і удався до Швециї.
Конець великої північної війни. По

битві під Полтавою змінили ся обставини не
користно для Швециї. Авґуст II

.

вернув назад
до Польщі і прогнав Станислава Лїщиньско
го, Данїя розпочала війну на ново, до борби

зі Швециєю приступили Пруси і Гановер. Ка
роль ХІI. хотїв за втрачені краї здобути для
Швециї Норвеґїю, але згинув підчас облоги крі
пости Фредеріксгаль 1718. Єго сестра і наслїд
ниця Ульриха Елеонора дістала ся під цїлко
виту власть Ради державної і заключила за

посередництвом Анґлїї мир зі всїма ворогами.

- Гановер одержав горла Лаби і Везери, Пруси
майже цїле Поморє, Даніїя одержала Шлезвік.
Польским королем став Авґуст II

.
Найпізнїй

ше бо аж 1721. р. заключила Швеция мир з

Росиєно. Цар Петро зискав швецкі провінциї

над балтицким морем (Інґрипо, Карелїю, Ли
вонїно і Естонїio.) Швеция спала відразу н

а

становище треторядної держави. Натомість Ро
сия стає першорядною державою. Цар Петро
принимає титул царя „всеї Росиї.“
Упадок автономії України. Битва під

Полтавою положила конець самостійности У
країни. Зараз по битві під Полтавою знїс цар

свобідний вибір гетьмана і приказав вибрати
гетьманом Івана Скоропадского, якому казав
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ocїсти в Глухові. Нового гетьмана віддав
цар під нагляд московских урядників, і y
становив так звану Малоросийску колеґію, Зло
жену з шести висших московских офіцирів,

які мали на кождім кроцї контролювати геть
мана. Малоросийска колєґїя мала стало пере
бувати в Глухові, она мала між иншим дбати

про се, щоби козакам і народови не дїяло
ся кривди, але в дїйсности кривдила нарід,

та поволеньки вводила паньщину. Козакiв у
живано до найтязших робіт, будьто при бу
дові нової царскої столицї, будьто при сипаню

валів від Волги до Дону. Серед тих тяжких
праць згинули тисячі козакiв.

Єще дальше посунув ся цар Петро по
смерти Скоропадского іменуючи сам Павла
Полуботка наказним гетьманом. А коли По
луботок відважив ся обстати за правами Укра
їни, покликав сго цар до Москви, вкинув до
вязницї, де Полуботок помер 1724. р. Наслїд
ниця царя Петра знесла цїлковито гідність

гетьмана. Цїсарева Єлисавета відновила сей

уряд і наказала вибрати гетьмана. Доперва
Катерина ІІ

.

знесла 1764. цїлковито уряд геть
мана. Україна дістала урядову назву Малоро
сиї, єї подїлено так як вcї росийскі краї н

а

ґубернїї. Козацтво починає дуже скоро вина
родовляти ся. Козацка старшина покидає свою



— 200 —

народність і московіцить ся, а козацку чернь і
селян перемінює в кріпаків.

Знищенє Сїчи. Зараз по битві під Пол
тaвoіо знищив Петро Сїч, а козаки приняли
протекторат татарского хана і оснували Сїч
над Днїпровим лиманом. Житє Запорож
цїв під Татарами було лихе і коли прийшло
до війни помежи Кримом а Росиєю, Запорожцї
скористали з сего і перенесли ся назад до
Росиї, де перебували до 1775. Сего року ви
слала Катарина ІІ

.

ґенерала Текелього, котрий

заняв і збурив Сїч. Знатнїйших козаків вислано

н
а Сибір, або в далекі міста Росин, а послїдного

кошового Петра Кальнишевского замкнула
цариця в Соловецкім монастири, де він помер

1803. р
.
в 112. роцї житя. Підчас росийско

турецкої війни 1787.—1791. утворив генерал

Потемкин полк козаків чорноморских, але
більшість козакiв перенесла ся над Дунай

і піддала ся Туреччинї. Доперва з початком
ХІХ. віку вернули козаки до Росиї і поселили

ся над Азовским морем.

\
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S 24.

Наслiїдники Петра Великого.
Катерина II. Упадок Польщі.

Стан Польщі за Авґуста ІІ
.
і III.

(1697—1733, 1735.—1763.) За часів панованя
королїв з Саскої родини Авґуста II

.
і Авґуста

ІІІ. дійшов в Польнці нелад до найвисшого
степеня. Упали зовсїм IIIколи, просьвіта, пись
меньство, релїїїйна нетерпимість дійшла до
сего, що в роцї 1733. відсунено вcїх н

е като
л:иків від полїтичних прав і урядів. Єще більше
появив ся упадок Польщі в публичнім житло.
Темна зависима від вельмож шляхта затратила

гсяке почутє права, обовязку і любови вітчи
ни. Великі маґнати стали всемогучими панами

н Польщі, звичайно ставали н
а

службу чужим
дворам, н

е

встидали ся брати від чужих дер
жав гроші і дїлати н

а

некористь свого краю.
Не дивниця, що з Польщею нїхто не числив
ся, а суcїдні лержави головно Росия і ІІруси
піддержували в Польщі нелад, щобй тим
легние панувати над Польщею.

Наслїдники Петра Великого. По смерти
Петра Великого засїла н

а

престолї Катерина І.

1725.—1727. а відтак Петро II
.

1727.—1730. По
єго смерти стала царицепо Анпа 1730. — 1740
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Она старала ся задержати вплив Росиї в Польщі
і не допускала до жадного скріпленя польскої
держави. Щоби при виборі не допустити на
польскій престіл француского сторонника, пе
реперла она вибір сина Авґуста ІІ., Авґуста III.

3 поміж наслїдників Петра Великого причи.
нила ся найбільше до піднесеня значiня Росиї

Єлисавета 1740. — 1762. велика неприятелька.
Фридерика ІІ

.
і Катерина II
.

-

Цар Петро III. наслїдник Єлисавети, одру
жив ся з нїмецкою княгинею, котра прибрала

імя Катерини ІІ
.

Она утворила палатний заговір,
Петра ІІІ. скунено з престола і убито, а сенат
оголосив Катерину царицею. (1762.—1796.)
Катерина ІІ

.

дбала дуже про своїх під
даних, старала ся усувати надужитя, і хотїла
піднести добробит краю. Зглядом Польщі вела
давну поліїтику і старала ся задержати Польщу

в підданьстві Москви. По смерти Авґуста III.
вибрано під страхом росийских баґнетів Ста
нислава Понятовского. 1764.—1795. чоловіка
образованого, добродушного, однак слабої
волї, неспосібного до жадного самостійного

дїла. До сего король був безсильним, бо мав
проти себе з одної сторони росийского амба
садора, з другої сторони свою власну шляхту.
Сейчас по виборі короля зажадала Росия

устами свого амбасадора Репнїна, щоби вcїм

н
е

католикам дано рівні права з католиками,
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а коли денеякі сенатори хотїли оперти ся сему
жаданіо, казав Репнїн пірвати знатнїйших се
наторів і вислав їх в глубину Росиї, почім
настрашений сойм згодив ся на жаданя Росиї,

після яких віддано опіку над Польщею Росиї.
Ся ухвала викликала серед патриотичної части
шляхти невдоволенє, утворено навіть конфе
дерацию в Барі в цїли оборони вітчини, але
сили конфедератів підорвав великий народний

рух на Українї, звістний під іменем Гайда
маччини і Колїївщини. -

Гайдамаччина. Коли в польскій Українї
стала підупадати людність, ряд польский старав

ся приманити з росийскої України людий на
поселенє. Пани закликали людий і обіцІовали

увільняти поселенцїв на трийцять лїт від вся
ких данин і робіт, в наслїдок чого богато
люда перейшло з московскої України на поль
ску. Коли ж минули свобідні (слобідскі) роки,

стали пани заводити знов паньщину, через
що викликали великий рух народний звістний
під іменем Гайдамаччини. На чолї гайдамаків

станули Максим Залїзняк, запорожский козак
і Іван Гонта. Гайдамаки заволодїли майже
цїлою Київщиною, Брацлавщиною і Поділєм,

та вчинили страшну різьно шляхти і жидів.
В самім місточку Уманї мало впасти. з рук
гайдамаків кільканайцять тисяч люда. Польща

не могла самаякзнищити сего руху, ДОперва-
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при помочи росийских війск знищено гайда
маків, а провідників (Іoиту) страчено
Перший подїл Польщі 1772. р. В тим

самим часї вела Росия війну з Туреччиною

(1768.—1774) і длятого мало мішалася в поль
скі справи. Війна Росиї з Туреччиною вика
зала цілу неміч Туреччини. Росийскі війска

заняли Молдавіно і Волошину і посунули ся
аж до Дунао, а росийска фльота знищила
цїлковито турецку. Війна закінчила ся миром

в Кучук-Кайнарджі 1774. Туреччина зрекла ся

зверхности над кримскими Татарами, а Крим

незадовго потім прилучено вирост до Росиї.
Єнце перед укінченєм турецко-росийскої

війни прийшло до першого подїлу Польщіці.
Росия заняла Волощину і Молдавіно, що було
небезпечним для Австриї, де навіть стали ду
мати про війну з Росиею. Щоби недопустити
до европейскої війни, Фридерик ІІ

.

пруский
королі», піддав плян полагоди ги спір кошітом

ІІольщі. А іменно : за зворот Молдавії і Во
лощини мала Росия одержати відповідну ча
стину Польщі, а що такий зріст Росиї бувби
небезпечним для Австриї і Прус, то Австрии

і Пруси мали також одержати якусь частину

польскої держави. Катерина ІІ
.

не годила ся

з початку н
а

такий плян, б
о

уважала цїлу
Польщу своєю, але в кінци згодила ся на

плян Фридерика ІІ
.

Найдовше опирала ся Ма
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рия Тереса, але і она згодила ся за намовою
йосифа II

.

на подїл Польщі. В сей спосіб

прийшло до першого подїлу Польщі 1772. р
.

Росия одержала польскі Інфлянти і Білу Русь

п
о Цвину, Пруси західні Пруси без Торуня

і Гданьска, Австрия меньше більше нинїшну
Галичину без Кракова. Польский сойм під на
Пором чужих війск признав подїл Польщі.
Польща по першім подїлї. Перші лїта

по першім подїлї Польщі творять перелім у

1инутрішнім у
с

грою держави. Починає ся у всїх
напрямах зворот до лїпшого. До полїнішеня
долї Польщці причинили ся зреформовані шко
ли Конарским і едукацийною комісиєю. В змі

1
ії управи настав зворот до лїtншого, утворе

н
о

досить сильну центральну власть (Постійна
рада,) Заведено лад і старано ся піднести о
ружну силу Польщі до числа 100.000 люда.
Вкінци скликано сойм так званий чотиролітний,

який надав Польщі нову конституцино, третoгo
Мая 1791. Головні точки нової конієтитуциі
були. Католицка віра обох обрядів є паную
чою, а інновірцям запевнює ся свободу віро
ісповіданя. Законодатну власть сповняє сойм,

що складає ся з двох налат, І1алати ПОсЛИВ і

сенаторів. Виконуючу власть сповняє король

і міністри. Король має роздїляти урядії, а під
час війни є начальним вождом. Короліївский

2
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н

престіл є наслїдственний в родинї саского e
лєктора. * *

- Другий і третий розбір Польщі. З ре
форм чотиролїтного сойму не було жадних ко
ристий. Росия не хотїла допустити до заве
деня ладу в Польщі, утворила своє сторон
ництво, вислала свої війска до Польщі, а рів
ночасно порозуміла ся з Прусами і 1793. р.
прийшло до другого подїлу Польщі. Росия
забрала решту України, Подїлє, Волинь і о
станок Білої Руси, а Пруси Гданьск, Торунь,
Великопольщу, Куяви і часть Мазовії. Під гро
зою росийских армат сойм затвердив другий
подїл Польщі, але серед народу вибухло пов
станє під прoвoдoм Тадея Костюшка. Вправ
дї Костюшко віднїс побіду під Рацлавицями,

але зістав побитий під Мацеовицями і ране
ний дістав ся до неволї. Росийский ґенерал
Суваров підступив під Варшаву і здобув єї

,
почім наступив 1795. р

.

третий розбір Поль
щі. Росия забрала Чорну Русь, переважну часть
Литви і Підляся, Австрия одержала край між
Бугом, Вислою, а Пилицею і назвала єго За
хідною Галичиною, Пруси одержали останки
Великопольщі і Мазовії з Варшавою. Стани
слав Понятовский зложив корону 1795. Він

умер в Петербурзї 1798.
-

\
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- S. 25.

Анґлїя з кінцем ХVIII. столїтя.
Повстанє північної Америки.

1

Англїя за перших королїв з Гановер
скої родини. По смерти королевої Анни покли
кали Англїйцї на престіл протестантского князя
Юрія І. Гановерского (1714—1727.) В єго і
мени правив державою Роберт Вольполь, влас
тивий органїзатор парляментарно ґабінетової

управи в Англїї. За наслїдника Юрія І, НОрія

II
.

(1727—1760.) піднїс син Якова III. Кароль
Едвард повстанє, і єще раз пробували Стю
арти повернути до Англїї, але повстанє н

е

повєло ся.

Підчас семилїтної війни правив англїй
скою державою ґенїяльний мінїстер Вільгельм
Піт старший, котрий за короткий час свого
правлїня, бо лише за чотири роки, знищив
зовсїм становище Франциї так в північній А

мерицї як у Східних Індиях. Піт звернув свою
дїяльність н

а

море і до кольонїй, і підчас се
милїтної війни виперли Анґлїйцї Французів

з долини ріки Огейо, а вкінци заволодїли цї
лою Канадою, а в мирі в Парижи відступила
Франция Анґлїї свої посїлости в північній А
мерицї.

-
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Повстанє анґлїйских кольонїй в пів
нічній Америцї. Вже давнїйше в часах 30.-лїт
ної війни заснували Анґлїйшї побіч фран
цуских кольонїй в північній Америцї 13. осель,

які з часом стали дуже гарно розвивати ся,

помимо ненастанних борб з місцевою люд
ностию. Зі своїх осель мала Англїя великі фі
нансові користи, бо поселенцям нїгде не віль
но було збувати своїх плодів, лише в Анґлїї.
Семилїтна війна потягнула за собою великі
кошта. Аurлїйцї думали, що коли війну веде
но головно в користь кольонїй, то поселенцї
повинні за се причинити ся до покритя тяга
рів, тому англїйский парлямент наложив на
кольонїстів - стемилевий податок і привозове
мито від чаю. Кольонїсти спротивили ся та
кому рішеню і обставали при сим, що лише
тогди будуть платити податки, если будуть

мати в анґлїйскім парляментї своїх заступни
ків. Коли-ж анґлїйский парлямент не згодив

ся на се, а наслїдком наложеня цла, чай по
дорожів, постановили Американцї не пити чаю.
Коли-ж до пристани Бостону прибули англїй
скі кораблї з чаєм, молоді американцї, пере
брані за Індиянi, нaпaли на кораблї і вкинули
чай в море. Англїйцї відповіли на се острими
зарядженями, через цщо викликали у Поселен
цїв отверте повстанє проти Англїї.
Анґлїйскі кольонїї стають независи
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мими. У відповідь ша зарядженя Англіїї, зїхали ся
посли вcїх кольонїй до Філядельфії 1775.након
ґресі ухвалили боронити своїх прав перед Англї
єю. Тогди король Анґлїї Юрій III. (1760—1820.)
вислав свої війска до Америки. На чолї пов
станцїв станув Юрій Вашинґтон, котрий ро
зумним і оглядним поступованем удержав кар
ність у війску повстанцїв і витворив хоробру
армію. Европа споглядала прихильно на борбу
кольонїстів, ба навіть богато визначних мужів

як марґраф Ляфаєт з Франциї і Тадей Ко
стюшко поспішили до Америки і затягнули ся
в ряди охотників. В 1781. р. завдав Вашінґтон
рішучий удар Анґлїї і змусив цїлу арміо до
капітуляциї, почім англїйский король заключив
мир у Версаліо, в якім признав независимість

Станів північної Америки.

На чолї нової держави станув президент
вибираний що чотири роки. (Першим прези
дентом був Юрій Вашинґтон), а законодатну
Власть виконує конґрес, що складас ся з се
нату і палати послів. Вашинґтон помер у Вір
джінїї 1799. р.

Понесені в Америцї страти відбила собі
Анґлїя здобутєм Східних Індий. В Індиях во
лодїли численні малі князї звані Набобами, які
провадили вічні війни з собою. Зложена з ан
глїйских купцїв, східно-індийска компанїя, ви

*ь.

14III
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користала борбу помежи поодинокими князи
ками і підбила майже цїлі Індиї.

Рівночасно Англїєць Коок відкрив Австра
лїю, яка рівнож перейшла під панованє Англїї.
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Часть трета.

Часи від францускої
революциї.

S 26.

Причини францускої
революциI.

Франция по смерти Людвика ХIV.
1789. вибухає у Франциї великий народний
рух, звістний під іменем великої францускої

революциї. Француска революция перемінила
цїлковито внутрішний устрій францускої дер
жави і на місце давної абсолютної і станової
держави впровадила ряди конституцийні і рів
ність вcїх горожан перед правом. Понад Фран
циєю, а відтак і понад Европою перелетїла
велика буря, яка забрала богато людских
жертв, але полишила по собі чистий воздух,

рівність вcїх горожан, рівні права і рівні обо
вязки для всїх. В революциї францускій були
часи страшного тероризму, коли то цїлию
управи були масові убійства, та жорстокий

пролив крови, але за се не потреба виновати
цїлого француского народа, а лише одну най
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гіршу часть, найшисшу верству народа, яка
діставши управу в свої руки, допускала ся
жорстоких масових убійств.

*

Головною причиною францускої рево
люциї було невдоволенє з істнуючих обставин
і ненастанний зріст француских довгів. п6
Людвику ХIV. вступив на француский престіл
Людвик ХV. 1715.—1774. внук Людвика ХIV.
В часах єго малолїтности правив державоно
єго вуйко Филип Орлеаньский, чоловік на
скрісь зіпсутий і лихих обичаїв. Щоби позбу
ти ся бодай в части величезних довгів, як

полишив по собі Ліодвик ХІV. позволив Фи-і
лип шкоцкому спекулянтови Іванови Ля, за
ложити акцийний банк, який з часом одержав

назву короліївского банку і взяв в свої руки
всю скарбову адмінїстрацию, а в кінци Іван
Ля став мінїстром скарбу. Іван Ля пустив в обіг

величезну масу банкнотів, які з початку тї
шили ся великою популярностино, але оста
точно цїлковито спали, а банк збанкротуваї,

і потягнув за собою руїну великого числа
людий, а довги держави зовсїм не зменшили ся.
По смерти Филипа Орлеаньского правив

державою археопископ Флєрі. Він старав ся
виминати коштовних війн і заводити ощад
ности у видатках. По єго смерти обняв держа
ву сам Людвик ХV. чоловік доброї волї, але
легкодушний і розпустний ; віддав управу
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держави марґрафинї Помпадур, а по єї смерти
своїм дальшим любовницям.

Вже в хвили смерти Людвика ХIV. довги
Франциї виносили около 3.200 мілїонів корон,

а на саму сплату процентів потреба було річно
200 мілїонів корон. За панованя Людвика ХV.
довг єще більше зріс, з причини виставного
житя двора і нових дорогих війн, (сукцесийна
австрийска, семилїтна, та війна американьских

кольонїй з Англіїєю.) Дефіцити зростали з кож
дим днем, а рівночасно зростало марнотрав
ство француского двора.

Причини францускої революциї. Великі
довги француского скарбу не були одинокою
причиною революциї. Тягар податків був роз
ложений дуже не рівномірно. Перші два фран
цускі стани, стан шляхти і духовеїiьства по
cїдали в своїх руках близько дві треті цїлої
Франциї, а мимо cerо не платили майже жад
них податків, а весь тягар плаченя податків

спочивав на так званім третім станї, се є на
міщанах, а ше більше на селянах. Податки

стягано через віднаєм. Богаті люди віднаймали
стяганє податків від держави і стягали з на
рода о много більші суми як було приписано.
До сего положенє селян погіршали ріжні да
нини, як оплата десятини духовеньствови та
оплати дїдичам. Положенє селян було дуже

\
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лихе. Посеред нужди, гнету і темноти дичів
француский селянин.

Серед таких обставин мали великий вплив
на нарід писаня тогдїшних француских писа
телїв як Вольтера, Руса, Дідерота і инших, що
виступали з критикою тогдїшного церковного
і державного устрою. (Великий попит мала в
тих часах невелика брошурка Sieyesa „Що се
є третий стан.)

Якраз в тим часї вела ся війна поміж аме
каньскими кольонїями а Анґлїєю. Богато фран
цускої шляхти брало участь в cїй війнї, они
бачили в Америцї свободу горожан, а повер
нувши до своєї вітчини, хотїли завести аме
риканьский устрій в своїй вітчинї і старали ся

викликати переворот в державі. Також без
радність ряду, що не умів запобічи зростови
довгів, була одною з причин францускої ре
волюциї.

Скликанє Генеральних Станів. По Люд
вику ХV. засїв на францускім престолї Ліод
вик ХVІ, чоловік чесний, доброго серця, з най
лїпшими намірами працювати для добра свого
народа, але без жадної енергії, легко підпа
дав під впливи окружаючих єго осіб, голов
но євоєї жени Мариї Антонїни, дочки Мариї
Тереси. Щоби спинити зріст довгів, хотїв Люд
вик ХVІ. oграничити видатки на королївский
двір, але під напором своєї жени уступив. (Ви
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датки на одержанс королївского двора були
впрост застрашаючі. Королївскі брати поби
рали 8,300.000 лїрів, королева 4.000.000, коро
лївскі тїтки по 200.000 лїрів річно, а на удер
жанє двірских дам видавано по кількадесять

тисяч лїрів тижднево.) За радою своїх мінїст
рів скликав король збори шляхти і висшого
духовеньства і хотїв їх намовити, щоби самі
на себе наложили податки, а коли шляхта і

духовеньство не згодили ся платити подат
ків, Людвик ХVІ. скликав за радою мінїстра
Некера Генеральні Стани, вcїх трех станів, яких
не скликувано від року 1614. Рівночасно рішив
король, що третий стан має вибирати тілько
послів, що перші два стани разом і що всї
три стани мають радити зовсїм окремо.

8. 27.

Генеральні Стани і Народні
-

Збори.

Генеральні Стани перемінюються в На
родні Збори. Серед великої радости народа
зійшли ся дня 5. мая 1789. Генеральні Стани
до Версалю, а сам король отворив наради.

Коли давнїйше скликувано Генеральні Стани,

то кождий стан радив осібно і голосував в о



— 216 —

1

кремій сали, тому шлахта і духовеньство, ко
трі все ішли разом, всегди переголосувували

третий стан. Щоби і тепер не було так як
давнїйше, постановили представники третoгo
стану, не уступити і домагали ся спільних на
рад. Коли-ж шляхта і духовеньство не хотїли
згодити ся на спільні наради, посли третoгo

стану зібрали ся 17. червня і узнали себе ре
презентантами цїлого народа і назвали себе
Народними Зборами, а дня 20. червня присяг
ли, що лоти не розійдуть ся, доки не ухва
лять конституциї для краю. Богато з поміж
послів першого і другого стану получило ся

добровільно з послами третого стану, а ко
роль не хотїв уживати острих средств і нака
зав послам шляхти і духовеньства получити ся

з послами третого стану. Се була перша по
біда, яку віднїс третий стан.

Збуренє Бастилїї 14. липня 1789. Тим
часом король побоюючи ся народних розру- .
хів, послухав підшептів лихих дорадників,

віддалив Некера і почав стягати війско в о
колицї Парижа. На відомість про димісию
Некера стали збирати ся товпи народа на пло
щах Парижа. Хтось крикнув на Бастилїю,

а товпа не роздумуючи богато, вирушила на

Бастилїно. Бастилїя була зненавидженою вяз
нищено в Парижи, де замикано звичайно по
лїтичних проступників, она була загально
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зненавидженою, будила відразу і страх. Не

велика залога Бастилїї піддала ся добро
вільно без борби, під услівєм свобідного ви-"
ходу, але розярена товпа впала до твердинї,

убила залогу, а твердиніо збурила і зрівнала

з землею. Настрашений Людвик ХVІ. вищофав
війско з Парижа, а опіку над містом обняла
народна ґвардия під проводом Ляфаєта.
Деклярациа прав чоловіка. З сего часу

настали в Парижи вічні забуреня, упала всяка
власть, а рядила товпа народа. Провінция на
слїдувала столиціо і по цїлій Франциї розпо
чала ся борба проти панів. Лїпша частина
шляхти, бажала щиро добра вітчинї, думала,

що коли добровільно зріче ся своїх давних
прав, настане у Франциї супокій. На внесенє

шляхти ухвалено в ночи з 4. на 5. серпня
знести вcї станові привілcї. Почім Народні
Збори, в яких прихильники конституцийної
монархії мали рішучу перевагу, заняли ся уло
женєм конституциї. На внесенє Ляфаєта ухва
лено де кл я р а ц и Іо п р а в чо л о в і ка.
Зрівнано всїх горожан перед правом, за

поручено свободу слова і печати, заборонено
вязнити горожан без рішеня суду, а нарід у
знано жерелом всякої власти.
Напад на Версаль 5. і 6. жовтня 1789. p

Тимчасом в Парижи від часу збуреня Бастилії
день за днем повтаряли ся уличні забуреня.
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Потворили ся численні клюби, (найважнїйший
клюб Якобінів) де відчитувано дневники і обго
Творювано полїтичне положенє. В клюбах по
чали здобувати собі чимраз більше значіне
всякі крикуни і демаґоґи, котрі підбурювали
нарід проти короля, шляхти, духовеньства,

ряду, а навіть проти Народних Зборів. Коли-ж
з причини неврожаю наступив в Парижи го
лод і велика дорожня, провідники кліобів
зовсїм несправедливо кинули клич, що тому

всему винен король. Дня 5. жовтня велика
товпа мущин і женьщин, уоружена чим хто
міг, вирушила на Версаль. Королївска родина
знайшла ся хвилево в великім небеспеченьстві

і омало що не переплатила житєм. Лише при
хід Ляфаєта з народною ґвардиєю на поміч
королеви, виратував королївску родину з біди.
Все-ж таки король і короліївска родина мусїли

На зазив народа перенести ся до Парижа. За
королем перейшли до Парижа і Народні Збо
ри. В Парижи так король як і збори були
цїлковито здані на ласку товпи і народної
ґвардиї.

Цивільна конституция духовеньства.
В Парижи ухвалили Народні Збори, що вcї
уряди мають походити лише з вибору. Край

подїлено на 83. департаменти. В загалї за
ведено у Франциї цїлковиту децентралїзацию
і знесено старий устрій. Давні власти упали,
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нові не здобули єще собі узнаня і поваги, так
що у Франциї властиво не було жадного ря
ду, а панувала велика анархія. Державні до
ходи зовсїм упали, бо давних податків нїхто
не платив, а громади не уміли і не мали си
ли стягати нових. Кредит правительства упав

цїлковито. Щоби роздобути гроший, хопили
ся Народні Збори радикального средства, по
становили сконфіскувати духовні маєтки, про
дати їх, і ужити на державні конечности. Але
Народні Збори сим не вдоволили ся і ухва
лили цивільну конституцию духовеньства.

Кожда парафія мала сама вибрати собі сьвя
щеника, парафії лучено в диєцезиї, які мали

вибирати епископів, котрі не потрібували зов
cїм затвердженя Риму. Вcїм сьвященикам на
значено час доки мають зложити присягу на
нову конституцию, але майже всї епископи і
*/з. духовеньства не хотїли зложити присяги
на нову конституцию. -

Утеча короля з Парижа. Вже по збу
реніо Бастилїї, а єще більше по париских за
буренях, богато францускої шляхти утїкло
з Франциї. Поміж еміґрантами знаходив ся та
кож брат короля ґр. Артоа. Шляхта виїхала
за границю і старала ся викликати на чужих

дворах інтервенцию, щоби привернути дав
ний лад з Франциї. Людвик ХVІ. був з по
чатку противником еміґрациї, але з часом по
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чав побоювати ся о житє своє і своєї роди - у
ни, тому рішив ся потайки опустити Францию.
В червни 1791 виїхав ночию з Парижа, але
недалеко границї в місточку Варен єго пізна
ли, задержали і завернули назад до Парижа,

а Народні Збори завісили єго у виконуваню
В Ла СТИ. -

Конець Народних Зборів. По близько
трех лїтах працї (1789.—1791.) уложили Народ
ні Збори конституцию. Законодатна власть
мала спочивати в руках Законодатних Зборів,

вибираних що два роки. Законодатних Зборів
король не міг розвязати, але єму прислугува
ло право weta супроти їх ухвал. Людвик ХVІ.
приняв конституцино і заприсяг єї

,

почім На
родні Збори привернули єму власть і з кінцем
вересня 1791. розвязали ся. На послїдних за
cїданях поповітили Народні Збори великий
блуд, ухваливши, що нїхто з Народних Збо
рів не може увійти до Законодатного тїла, бо
через сю ухвалу увійшли до нового тїла зов
cїм нові люди, н

е

маючі жадного досьвiду і

полїтичного образованя.
—
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8, 28.

Законодатні Збори.
(1. вересня 1791. до 21, вересня 1792.)

Сторонництва в Законодатних Зборах.
Вибори до Законодатних Зборів змінили зов
cїм силу сторонництв в новім тїлї. Підчас
коли в Народних Зборах рішучу перевагу мали
прихильники конституцийної монархії, то в За
конодатних Зборах творили більшість умірко
вані републиканцї звані Жирондистами (ї

х

звано так тому, що їх найбільше вийшло 3 де--
партаменту Жиронди). Сторонництво монар
хічне змалїло зовсїм. Побіч Жирондистів зєд
нували собі з кождим днем більше значіне
скрайні елєменти, так звана Гора, або Якобіни,

котрі остаточно стали панами ситуациї.
Напад на Туілєри 20. червня 1792. р

.

Король старав ся позискати більшість палати,

тому покликав до мінїстерства Жирондистів,

a cї змусили короля виповісти війну Францїш
кови І. панови Чех і Угорщини.
Рівночасно в Законодатних Зборах запали

дві важні ухвали. Одна наказувала вcїм сьвя
щеникам зложити присягу на нову конститу
цию- до означеного дня, в противнім случаю
загрозили їм Збори відобранєм платнї друга
звертала ся проти еміґрантів, котрим розказано
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вертати сейчас до відчини під загрозою кари
смерти для членів королївскої родини і уряд
ників, а конфіскати дібр. для прочих. Король
відмовив обидвом ухвалам санкциї. Щоби сте
роризувати короля, зорґанїзували Якобіни на
пад на королївску палату. Дня 20. червня
товпа зложена з найнизших 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 непохитність,

а товпа не вдїявши нїчого, опустила палату.

Конець Законодатних Зборів. Тимча
сом Австрия (Францїшок І.

)
і Пруси (Фриде

рик Вільгельм II
)

утворили коалїцию проти
Франциї, а начальний вожд коалїцийної армії

Фердинанд князь Бруншвіцкий розпочав похід

н
а Францню. Здезорганізовані полки фран

цускої армії утїкли з поля битви н
а

сам вид

зближаючої ся армії. Законодатні Збори у
хвалили оповістити „Вітчина в небезпеченьстві “

і покликали вcїх здібних до оружия до війска
Рівночасно Якобіни стали обвинювати Люд
вика ХVІ., що він є причиною нещасливої вій
ни. Зорґанїзовано новий напад н

а

короля. Па
риске населенє здобуло війсковий арсенал і у

оружене кинуло ся в ночи з 9
.

на 10. серпня,

серед ударів дзвонів, н
а королївску палату.
Король утїк перед товпоно і схоронив ся разом
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З родиною до салї обрад Законодатних Збо.
рів. Тимчасом товпа здобула королївску па
лату, вимордувала Швайцарів, що боронили
палати, а Законодатні Збори ухвалили завіси
ти короля в урядованю і скликати надзвичай
ні збори, Народний Конвент, котрий мав рі
шити, чи полишити на дальше королївство, чи
завести републику.

8. 29.

За веден є републики.
Народний Конвент

(від 21. вересня 1792. до 26. жовтня 1795.)

Часи тероризму
(від 2. червня 1793. до 28. червня 1794.)

Вересневі убійства в Парижи. Якобіни,

котрі хвилево прийшли до значіня, бачили
дуже добре, що величезна більшість народа
не годить ся з їх поступованєм, та що більше
значінє мають они лише в Парижи, тому по
становила терором дійти до сили і при нових
виборах одержати більшість. Управа міста
Парижа, що була в руках Якобінів, Комуна,

установила Комітет Надзору, а сей перевів
тисячі арештовань, як казали Якобіни, підозрі
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лих лодий, яких посаджено в париских вязни
цях. Незадовго потім за відомостило Якобіна,

мінїстра справедливости Дантона, впали уору
жені товпи так звані Санскільоти до вязниць

і в днях 2.—б. вересня вимордовали до 3.000
вязнїв. Наслїдок сего нечуваного зьвірства,

і терору показав ся скоро. При нових вибо
рах "/10 що найлїпших синів Франциї усунуло
ся від голосованя, тому не диво, що Якобіни
Вийшли у великім числї, а поміж послами

були їх вcї провідники, як Дантон, Робеспер
і Мара.

-

Заведенє републики. Страченє Людви
ка ХVI. Зараз на першім заcїдано ухвалив
конвент знесенє королївства і завів репуб
лику, а заразом обвинив Людвика ХVІ. о зра
ду держави і поставив перед суд. Жиронди
сти, котрі увійшли до конвенту лише в малім
чиєлї, мали добру воліо боронити короля, але

не мали відваги виступити проти Якобінів.
Ліодвика ХVI поставлено перед суд конвені
ту і хотяй не доведено єму жадної вини, за
суджено на смерть і то одним голосом біль
шости. (За укаранєм смертию Ліодвика ХVI.
голосувало 361. проти 360. 361, голосом був
голос нужденного крівного Ліодвика ХVI.
Филипа князя Орлєаньского, котрий, - щоби
приподобати ся Якобінам, приняв назву Бga

lite (рівність) і голосував за смертино Ліодви
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ка. Дня 21. cїчня 1793. р. страчено Людвика.
В тим самім роцї страчено також королеву
Марию Антонїну, сестру Людвика, стято та
кож Филипа Бgalite, котрого помимо прислуг
для Якобінів поведено на смерть. Королївского
сина віддано на вихованє в руки шевця Яко
біна, а сей бажаючи виховати з него доброго
горожанина, учив єго лихих слів і дїл. Не
щасна дитина умерла по двох лїтах.

Часи тероризму у Франциї. Власть спо
чивала в руках Якобінів, які користаючи з сего
розпочали в страшний спосіб проливати кров
своїх гс рожан і то не лише в Парижи, але по
цїлій Франциї. Они обвинили одержавну зраду
вcїх Жирондистів і засудили їх на смерть.
З сего часу мстили ся Якобіни на своїх про
тивниках масовими убійствами, а коли вида
вало ся їм, що ґільотина (прилад до стинаня
голов) працює за поволи, вкидано сотками
повязаних людий до води. В провінциї Вандеї,

де cїльска людність була прихильною коро
лївству, вибухло кріваве повстанє, яке зни
щили Якобіни і в жорстокий спосіб перемінили
цїлий край майже в пустиню. Великі міста як
Лїон, Тульон, Марсилїя, Бордо, виповіли Кон
вентови послух, але якобіньскі війска здобули

міста і зрівнали їх з землею. Жирондистка
Шарльота Корде, думаночи, що виновником
вcїх убійств с Марат, прибула до Парижа

15 ш
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і пробила Марата мечем. Смерть Марата не
спинила дальших убійств. По здобуто міста
Лїону, розказав Конвент, картачами ноубивати
тисячі полонених, а місто цїлковито збурити.

Найбільше жорстоким показав ся про
відник терористів Робеспєр. Він хотїв зірвати
цїлковито з минувшиною. На єго внесенє
знищено всякі памятки королївства і христи
яньства. Заведено новий калєндар. Рік подї
лено на 12. місяцїв, місяць на три декати.

Кождий десятий день був сьвятим. При кінци
року додавано пять днїв, в котрих мали від
бувати ся народні сьвята. Рівночасно знесено
християньску віру, а заведено почитанє ро3у
му, усунено християньску еру, а рік 1792. при
нято як перший.

Вcї дивачні реформи Конвенту упали
дуже скоро, полишив ся лише новий деся
тичний спосіб мір (метер, кільоґрам, лїтер).
В кінци прийшло до непорозуміня помежи
самими Якобінами. Сам Дантон, котрий пер
ший зорґанїзував терор і перший пропаґував
Масові убійства, сказав „досить проливу крови",

але Робеспєр обвинив єго о зраду і довів до
сего, що Дантона засуджено на смерть і стято.
На внесенє Робеспєра Конвент знїс почитанє
розуму і ухвалив, що є душа і якесь висше
єство. Остаточно вcїм надоїла жорстокість
Робеспєра. Людність Франциї постановила
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скинути з себе ярмо кількох тиранів. Робеспєра
зловлено, засуджено на смерть і страчено 28.

липня 1794. а зі смертиєю Робеспєра устали
найстрашнїйші часи у Франциї. Упав тероризм.
Нарід скинув з себе панованє жорстокої
верстви, у Франциї стали поволи повертати

давні супокійні часи. «м- -

8. 30.

Перша коалїцийна війна.
1792.—1797.

Директорят 1795.—1799.

Початки першої коалїцийної війни.
Під напором Жирондистів виповів Людвик
ХVІ. війну Австриї. Австрия получилася з Пру
сами і обидві держави розпочали проти Фран
циї першу коалїцийну війну. З початку вели
війну лише Австрия і Пруси, але по страченю

Ліодвика ХVI. приступили до коалїциї Анґлїя,
Іспанїя, Італїйскі князї і полуднева Нїмеччина.
Австрия і Пруси думали без великого труду

здобути Францию, а головний вожд коалїций
них війск, Фердинанд князь Бруншвіцкий ви
дав, обиджаючий француский нарід, манїфест

і взивав вcїх Французів до зложеня оружия
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до приверненя давної монархії. Вправдї
перші битви випали на користь союзних армій,

але Іцасте Луже скоро змінило ся. Велике
число. доброволцїв, зложених з найлїпшої

части населеня Франциї, утїкало перед теро
ром до війска, через що француска армія
зискала найлїпші сили, а француский інжінєр
Карно надав війскови нову орґанїзацию і вляв
и армію нового духа. В короткім часї армія
союзників мусїла щофати ся, а по двох лїтах
війни францускі війска заволодїли цїлим лї
вим берегом Рену, здобули Бельгію, вдерли
ся до Голяндиї і перемінили єї в батавску
републику.

Поміж членами коалїциї повстало роздво
єнє. Пруси, а за ними Іспанїя заключили

-

з Франциєю мир в Базилєї 1795. р. і узнали
француску републику. На конець полишили
ся у війнї з Франциєю лише Анґлїя і Австрия.
Директорят 1795.—1799. Рівночасно ста

ла француска людність чим раз силнїйше
виступати проти терористів. Конвент мусїв

розвязати ся і передати управу новим чинни
кам. На чолї держави стануло пять директорів,

які мали власть виконуІочу, Законодатна власть

мала спочивати в руках двох тїл Ради Пяти
сот і Ради Старших зложеної з 250.
Директорят не мав поміж людом богато

прихильників, бо бажав війни, та не числив
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ся з бажанєм народу, що тужив за супокій
ними часами. Помимо всего вів директорят
рішучу війну з Анґлїєю і Австриєно і відносив
сьвітлі побіди, які завдячував передовcїм мо
лодому ґенералови Наполєoнoви Бонапартови
Директорят виставив проти Австриї три

армії, які спільними силами мали нанести

Австриї рішучий удар. Генерал Журдан і re
нерал Моро мали перейти Рен, увійти до Ти
ролю і ту получити ся з третoно армієно, ко
тра під прoвoдoм Наполєона мала увійти до
Австриї від полудня з італїї. Але славний
тогди австрийский вожд архикнязь Кароль
побив і Журданіа і Моро і викинув обидвох
за Рен. Зате менше щасливою. була Австрия
в борбі з Наполєоном.
Наполєон Бонапарте уродив ся в Аячі

йо на Корсицї 1769. р. Батько єго був адво
катом, мати корсиканка, вщіпила в серце мо
лодця лiобов до свого краю, а ненависть до
Франциї. Наполєoи думав в молодих лїтах про
борбу з Франциєю, але з часом забув цїлком
на свій корсиканьский патріотизм, вступив до
францускої армії і за часів революциї був о
фіцером. Перший раз відзначив ся при здо
бутю міста Тульону за часів Конвенту і сим
звернув на себе увагу загалу. З сего часу a
вaнзував дуже скоро, і вже в 28. роцї житя
став головним генералом полудневої армії. На .
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полєон незвичайний війсковий ґенїй, чоловік

вельми талантовитий, здібний адмінїстратор,

невтомимий робітник, умів покористувати ся
кождою нагодою для себе і дійшов остаточ
но до найвисшої почести, став дїдичним цї
сарем Франциї і затряс підвалинами цїлого ци
вілїзованого сьвіта.

Мир в Кампо Форміо 1797. Наполєон
на чолї невеликої армії увійшов до Італіїї, де
відносив одну побіду за другою, а остаточ
но здобув сильну австрийску кріпoсть Ман
тую, упокорив численних малих пануючих в пів
нічній Італіїї і положив конець Венецкій репуб
лицї, почім вступив зі своєю армією до Ка
ринтиї і Стириї. Проти Наполєона вибухло пов
станє в Венециї, тому Наполєон заключив
з Австриєю дуже користний мир так для Фран
циї як і для побідженої Австриї в Кампо
Форміо 1797. Австрия відступила Франциї
Бельгію, защо одержала венецкі краї по ріку
Алижу. З венецких країв на захід від Адижі
і з Льомбардиї утворив Наполєон цісальпіньску
републику. Франция одержала також західні

побережа Рену, а за утрачені посїлости мали
нїмецкі князї одержати відповідні винадгород
женя коштом духовних дібр в Німеччинї.
В тій цїли мав зібрати ся конґрес в Раштатї.
В слїду очім роцї замінила Франция Ге

ную, в ліїґурийску републику, а Швайцарию
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в Гельвецку републику, а Женеву прилучила

впрост до Франциї.

8. 31.

Похід Наполєона до Єгипту
- 1798.— 1799.
Упадок. директоряту. Конзу

лят 1799.—1804.

Виправа Наполєона до Єгипту. Фран
ция одержала жаданий мир але лише на суші,

бо Англіїя, де тогди управляв державою зна
менитий мінїстер Піт Молодший, вела війну
дальше і знищила союзну фльоту Англїї, Го
ляндиї і Іспанії. Директорят робив приготова
ня до великої виправи на Англїно, але Напо
лєон переконав директорят, що наїзд на Англїio
є неможливим і хотїв заатакувати Анґлїю в зов
cїм иншій сторонї. Цїле своє богатство чер
пала Анґлїя з Передґанґесових Індий, тому На
полєон постановив здобути Єгипет, щоби з від
си можна ударити на Індиї. І коли вcї сподї
вали ся наїзду на Англїно, Наполєон відплив
в маю 1798. р. з Тульону до Єгипту. По до
розї заняв Мальту, висїв в Александриї і від
нїс велику побіду над Мамелюками під Іlipa
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мідами. Але незадовго потім знищив анґлїй
ский адмірал Нельзон француску фльоту під

Абукір і відтяв Наполєoнoви відворот. З Єгип
ту виправив ся Наполєон на Сирино, але не

міг здобути кріпости Акону і мусїв повернути
до Єгипту. В Єгиптї довідав ся Наполєон, що
директорят розпочав нову війну з коалїциєю
европейских держав, в якій француским вій
ском зовсїм неповодить ся, тому постановив

вертати до Франциї. Управу над війском пе
редав ґенералови Клеберови, а сам серед чис
ленних небезпеченьств, переплив щасливо Се
редземне море і прибув до Франциї. Францус
ке війско оставало в Єгиптї єще якийсь час, до
ки Англїя не заключила мира з Франциєю і
на своїх кораблях не перевезла війска до
Франциї.
Одинокою користию виправи Наполеона

на Єгипет були наукові здобутки. Велике чис
ло француских учених і артистів удало ся з
Наполеоном до Єгипту. Там звідали они сей
старинний край, знайшли численні історичні
памятки, гієроглїфічні письма, які з часом нав
чили ся читати. Давна старинна істория Єгип
ту, закрита до тепер цїлковито, почала посте
пенно розяснІовати ся.

Упадок директоряту. Заведенє конзу
ляту. Наполсон вернув до Франциї, але не
удав ся на війну, а постановив наперед заве

—-
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сти лад в державі, тому улас ся до 11арижа,

13 Парижи приєднав собі кількох генералів, а і”а
да Старіших іменувала єго начальним вождом

францускої армії. На чолї війска вступив 1іа
полеон до палати нарад, розігнав Раду ІІяти
сот, а місто директоряту установлено інову у -

праву. На чолї держави стануло трех конзулїв
вибираних на 10 лїт. Перший конзуль правив
державою, два другі мали дорадчий голос.

ІІерішим конзулем став Наполеон.

Друга коалїцийна війна 1799.— 1802.
Заборча полїтика француского директоряту
довела до нової війни. Директори увязнили
пану Пія VI. а папску державу перемінили на
римску републику. Піємонт перейшов під фран
луске панованє, а король Піємонту виїхав на

Сардинїно. Францускі війска увійшли до Неа
полю прогнали короля і утворили партенопеii
ску републику. За старанєм Англіїї приходить

до цїли друга коалїция проти Франції зло
жена з Англїї, Австриї, Росиї, (де панував цар
Павло 1. 1797.—1801.) Туреччини і князїв по
лудневої Нїмеччини. Цар вислав до Італїї вій
ко під прoвoдoм хороброю вожда, cїмдесять
лїтного старця Суварова. Війска росийско-ав
стрийскі віднесли кілька побід в Італіїї і ви
перли зовсїм Французів з Італїї. В руках Фран
циї полишила ся лише Генуя. Лише в Швай-,

цариї бороли ся Французи щасливо, тому те
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нерал Суваров постановив перейти до Швай
цариї, але в рішаючій хвили посварили ся Ав
стрийцї з Росиянами, а цар Павло дав наказ
росийскій армії уступити з поля битви і то
якраз в тій хвили, коли Наполєон станув на

чолї армії і приготовляв ся до походу проти
коалїциї.

Мир в Лїнвіль 1801. р. Наполєон перей
шов через Альни і 1800. року побідив австрий
скі війска під Маренґо, черех що став шаном

цїлої північної Італїї. Рівночасно ґенерал Мо
ро нобив австрийскі війска в Нїмеччинії під
Гогенлїнден, в наслїдок чого цїсар був при
неволеним заключити мир вЛїнвіль 1801. який
утвердив услївя мира в Кампо Формio. В Римі
і Неаполи панували давні володарі, але пів
нічна Італіїя позістала під цїлковитим впливом

Франциї. Незадовго потім наступив мир в А
мієн помежи Англїєю а Франциєю 1802. і в цї
лій Европі запанував від давна бажаний супокій.
- Франция вже в першій коалїцийній війнї

зискала західний беріг Рену, а князї, котрі стра
тили свої посїлости, мали одержати винадго
родженє, Винадгородженє наступило в двоя
кий спосіб. Через секуляризацию, себто через
наданє князям церковних дібр в Нїмеччинії і

через медиятизацино, се є через наданє князям
чicзависимих нїмецких міст. Винадгородженє о
лсржали князї головно за посередництвом На
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полєона, через що вже і так мала власть цї
саря в Нїмеччинї упала майже цїлковито.

м

8. 32.

Наполєон цїсарем Франциї
1804.—1814.

Трета (1805.) 1 четверта ко
алїцийна війна. (1806.—1807.)

Реконструкция Франциї. Зараз ціо за
кінченю війни розпочав Наполєон велику пра
ціо над приверненєм ладу в державі. Передов
cїм положив конець домовій війнї у Вандеї.
Позволив всїм еміґрантам повернути до крано,

а навіть принимав їх радо на своїм дворі.
В загалії Наполеон старав ся затерти ріжниціо

поміж численними франнускими партиями. 180 |
р. закліочив з папою Пієм VII. конкордат, на
підставі котрого привернено всї права като
лицкій церкві, епископів мав іменувати конзуль,

а папа мав їх затверджувати.
Рівночасно завів Наполеон лад в дер

жавнім скарбі і хотяй Франция провадила
Довгі і тяжкі війни, завдяки богатим воєнним
контрибуциям, скарб був все повним. Напо
лєон завів сталу адмінїстрацию і привернув
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давнііі нентралії манітінні «нстем. Сам імену
на і усував начальників і при фекті; і y riи ріів
сили.ну центральну власть. І”ірні учасно дбав
також про, розвій шкіл, науки і просьвіти.
а під єго умілоно рукого приходила Франция

незвичайно скоро до добробиту. А вже 1іаіі
більше прислужив ся Наполссії зібрансм прав.
Так званий кодекс Наполеона є взірцем 11іі

Івілі.ного права до нинії.

Завдяки Наполсо:нови настав у Франциї
лад і поря і ок, Франция відо їхнула по многих
зворушенях. З вдячности хотїв сенат продов
жити l latioЛсОНОВИ к011.;уЛ9ірну ВЛасТЬ До
смерти, а француский нарід запитаний чи
годить ся на се, відповів 4.000.000 ГОЛОсін;

„Так”. В роцї 1802. став І Іаполеон доживот
ним конгулем, а в два роки пізніїiiше 1804.

окликав француский нарід Наполеона цїсарем
і установив наслїдіс 1іїcapст і о і родинї На
понсона 1804.

Повстанє Австрийского цїсарства. Пов
станс француского цїсарства мало свої на
слїдки в Австриї. Габсбурги котрі з дїда, пра
дїда, носили титул цїсарів станули тепер в ти
тулї низше від Наполеона, бо они були лише
елскцийними цїсарями, підчас коли Наполєон
був дїдичним цїсарем. Тому то єще 1894. р.
Франц II
.

принимає титул дїдичного цї
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саря Австриї і яко такий зове ся Фран
щом І.

В рік пізнійше 1805. перемінив Наполеон

італійску републику на королївство і корону
вав ся в Медиолянії давною короного льом
бардских королїв.
Трета коалїцийна війна 1805. р. На

підставі мира в Амієн мала Англїя, занятий
підчас війни остров Мальту, звернути Фран
циї. Коли ж помимо зазиву Наполєона Англіїя

Мальти не звернула, виповів Наполєон війну

Анґлїї 1803. Англїйска фльота нищила побе
режа Франциї, за се Наполєон впав до Гано
веру і заняв єго. Рівночасно видає приказ
замкнути вcї пристани у Франциї і зависимих
від неї країв, для англїйских кораблїв, а сам

приготовляє ся до наїзду на Англіїю.
Щоби відвернутій від себе грозяче не

беспеченьство, старала ся Анґлїя, намовити

Австрию і Росию до війни з Нашолєоном, що

єї дїйсно удало ся. Наполеон не міг рівно
часно виправляти ся на Анґлїю і вести війну
з Австриєю і Росиєю, тому залишив плян
нападу на Анґлїю, а звернув ся проти Австриї.
Цїсар Франц І. думав, що Наполєон пе
ренесе війну до Італїї, тому вислав там ар
хикнязя Кароля з 120.000 армією, а до Нїмеч
чини вислав ґенерала Мака. Наполєон сим
разом постановив звести борбу в полудневій
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Нїмеччинї, перетягнув на свою сторону Ба
варино, Віртембергію і Баден, заманив Мака

в засїдку, в наслїдок чого Мак з 23.000 ар
мією капітулював в Ульмі.
Наполєон мав отверту дорогу на Австрию,

заняв безборонний Відень і вирушив на Мо
равію, де очікував єго цїсар Франц I.

і росийский цар Александер 1. (1801.—1825.)

Під Славском (Австерлїц) прийшло в грудни
до битви трех щїсарів, в якій Наполєон роз
бив цїлковито австрийско-росийскі війска.

Александер зараз по битві уступив з Австриї,

а цїсар Франц заключив мир в Прешбур
гу 1805. в якім зрік ся Венециї, яку Наполєон
прилучив до італїйского короліївства і Тиролю
в користь Бавариї. Яко відшкодоване за утра
чені краї одержала Австрия Сольногород.
Князї Бавариї і Віртембергії одержали

від Наполєона титули королїв, а Пруси за
невтральність у війнї дістали Гановер. Рівно
часно усунув Наполеон бурбоньских королїв
з Неаполіо і віддав корону Неаполю свому
братови Иосифови, а батавску републику пе
ремінив на Голяндске королївство і надав cro
другому братови Людвикови.
В Нїмеччині утворив Наполєон союз нї

мецких князїв так званий Надреньский союз,

над котрим сам обняв протекторат. В наслї
док сего власть цїсаря в Нїмеччинї упала
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цїлковито, а Франц зложив нїмецку коро
ну 1806. р.
Битва під Трафальґар. Рівночасно вела

Франция війну на мори з Анґлїєю, але тут
стрітило єї рішуче неповодженє. Англїйский
адмірал Нельзон знищив в бою під Трафаль
гар 1805. сполучену француско-іспаньску фльо
ту так, що Франция від тепер не могла мріяти
про морску війну з Англїєю.
Четверта коалїцийна війна 1806.—1807.

По Австриї прийшла черга на Пруси: Як довго
Наполєон потребував невтральности пруского
короля, так довго обходив ся з Прусами ла
гідно, коли-ж поборов Австрино, хотїв упоко
рити також Пруси. Наполєон хотїв заключити
мир з Англіїєю і носив ся з гадкою звернути

єї дарований вже Прусам Гановер. Коли-ж
пруский король зажадав від Наполєона від
кликаня своїх війск з полудневої Нїмеччини,

Наполєон розпочав війну. Пруска армія зіста
ла цїлковито розбитою під Єною і Аверштет,
почім Наполєон заняв Берлїн. Король Фри
дерик Вільгельм III. утїк до східної части
своєї держяви, де прибули єму на поміч ро
сийскі війска. По битвах під Прускою Ілавоно
і Фрідляндом, де росийскі війска були побиті,

зїхав ся Наполєон з царем Александром
в Тильжи, і ту обидва монархи не лише по
годили ся, але заключили зачіпно вірпорний
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союз. Пруси полишені самі собі, мусїли зго
дити ся fla услівя мира подиктовані Наполє
оном. Пруский король муєїв відступити вcї
свої посїлости на захід від Лаби. З них утво
рив Наполєон королївство Вестфалїї і надав
єго братови Єронимови, а на сходї відступи
ли Пруси здобуті краї на Польщі в другім
і третім подїлї Польщі, з них утворив Напо
лєон Варшавске князївство, котре надав саско
му елєкторови, котрого піднїс рівночасно до
королївского достоїньства.

Наполєон сягнув своєю рукою аж до
далекої Швециї, де усунув Густава IV

.
і змусив

Шведів узнати наслїдником престола фран
цуского маршалка Бернадоттого.

В Берлїнї розвинув Наполєон в повні
континентальну систему, якою думав зруйну
вати АнІлїю. Він наказав всїм державам, що
стояли в зависимости від Франциї, замкнути

свої пристани для анґлїйских кораблїв, щоби

в сей спосіб знищити англїйcку торговлю
довести Анґлїно до упадку.
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Наполєон на найвисшім степе

ни своєї могучости.
Війна з Австриєю 1809.

Забори Наполєона. По війнї з Прусами
станув Наполєон на вершку своєї могучости
і від тепер не оглядав ся зовсіїм на нїкого, а

поступав зовсїм самовільно. Коли Портуґалїя
не хотїла згодити ся на заведенє континен:

тальної системи, Наполєон вислав свої війска

до Портуґалїї, а Портуґальский король утїк до

Бразилїї. Незадовго потім прилучив Наполєон
Тосканїю до Франциї, прогнав з Риму а відтак
увязнив папу Пія VII, а 1808. р. усунув Бурбо
нів З Іспанїї, а іспаньску корону надав свому
братови Иосифови, а на єго місце до Неаполно
вислав свого шваґра Мірата.

Таке поступоване обурило іспаньску лiод
ність. В Іспанїї вибухло кроваве повстанє, і
на цїлім Піренейскім півострові розгоріла ся
завзята борба, підтримувана Анґлїєю, яка вис
лала там свої війска під прoвoдoм князя Уе
лїнґтона. Доперва коли сам Наполєон випра
вив ся до Іспаніїї, здобув Мадрит і прогнав
англїйскі війска з Іспанїї, міг вїхати Йосиф
до Мадрита. Війска іспаньскі зістали розбиті,

16 III



але помимо сего Іспанцї провадили дальше
партизантску війну і не спочили доси, доки

не прогнали йосифа з Іспанїї.
Рівночасно вибухло повстанє проти Фран

циї і Бавариї в Тироли. На підставі мира
в Пресбурґу Тироль перейшов під панованє
Бавариї, але людність Тиролю незвичайно
вірна Габсбурскій династиї, не хотїла пого
дити ся з гадкою, бути підданою чужого
володаря. В Тироли вибухло грізне повстанє,

а душено повстаня був Андрій Гофер.
Також в Нїмеччинії почав будити ся на

родний дух. Німцї стали відчувати упокоренє
і приготовляли ся до скиненя француского
ярма, а що Пруси були цїлком безсильними,

то всю надїю покладали Нїмцї на Австрию.
Війна Австриї з Наполєоном 1809. По

війні в 1805. Австрия зорґанїзувала наново
і скріпила свою армію, а заохочена народним
рухом в Нїмеччинї, повстанєм в Тироли і не
поводженями Наполєона в Іспанїї, ладила
ся до нової борби з Наполєоном. На відо
мість про зброєня Австриї, впав Наполєон до
Нїмеччини, получив свої війска з армією Рень
ского соноза і заняв без опору Відень, але
коли хотїв перейти через Дунай, побив єго
в кровавiй дводневній битві архикнязь Кароль
під А с п е р н 1809.
На відомість про побіду архикнязя Ка
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роля розгоріло cя єшце силнїйше повстанє
в Тироли, а в Нїмеччинї запанувало велике
одушевленє. Але побіда під Асперн не мала

жадних реальних наслїдків. Наполєон одержав
помічні війска з Італїi, перейшов Дунай і від
нїс побіду під Ваграмом, а не задовго потім
заключив цїсар Франц I. мир у Відни,

в якім відступив Франциї Країну, Побереже,

часть Каринтиї і Хорвациї, Бавариї, Сольно
город. Варшавскому князївству Західну Гали
чину, а Росиї тернопільский округ.
Повстанє в Тироли упало, Андрія Гофера

піймано і розтріляно в Мантуї. Мощі Андрія
Гофера перевезено пізнїйше до Інсбруку
і зложено в катедрі, а Австрия поставила єму
красний памятник в Інсбруку.

Зараз по віденьскім мирі оженив ся На
полєон з дочкою цїсара Франца Мариєю
Ліоізою. З сего подружия уродив ся син На
полєон ІІ., котрому Наполєон надав вже
в колисцї титул короля Риму.

По мирі у Відни дійшла слава Наполєона
до найвисшого степеня. Одинока Англїя вела

побідоносну війну з ним на мори. Континен
тальна система, якою хотїв Наполєон знищити
Англїно, була для союзних з Франциєю дер
жав великим лихом і причинювала ся до

упадку торговлї і промислу країв.
Голяндский король Людвик Бонапарте
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бачив добре, як великі шкоди наносить кон
тинентальна система Голяндиї, просив Напо
лєoнa o злагодженє системи, а коли Наполєон

відмовив єго просьбі, Людвик зложив корону,

а Наполеон прилучив Голяндию впрост до
Франциї. Незадовго потім 1810. р. прилучив
Наполєон до Франциї Гамбурґ і Любеку.
Однак цїла могучість Наполєона стояла

на крихких підставах. Наполєона боялися, але
не любили, а не виступали проти него, лише
тому, що бояли ся єго сили. Одинокою дер
жавою, що могла єще змірити ся з Наполє
оном була Росия.

8. з
а
.

Похід Наполєона
на Москву 1812.

Причини війни Франциї з Росиєю. Під
час зїзду в Тильжи цар Александер зобовя
зав ся замкнути свої пристани для анґлїйских
кораблїв, за се Наполєон приняв до відома
прилученє Фінляндиї до Росиї. Але приязнь
помежи Франциєю а Росиєю н
е

тревала дов
го. Цар Александер бачив, що континенталь
на система приносить шкоду росийскій дер
жаві, тому позволяв впроваджувати анґлїйскі
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товари до росийских пристаний, а рівночасно
предвиджуючи близьку війну з Наполєоном
приготовляв ся до борби. Коли-ж Наполєон
збільшив Варшавске князївства по віденьскім
мирі, відносини єще більше погіршили ся, а о
статочною причиною війни було прилученє
Ольденбурґа, де панував свояк росийского ца
ря, до Франциї. Обиві сторони стали приго
товляти ся до війни.

Наполєон постановив розбити послїдну
державу, що важила ся ставити єму опір, а
цїла Европа мала єму в тим помочи. Він зі
брав величезну арміно, що виносила понад пів
мілїона людий, і складала майже зі всїх наро
дів Европи ; а іменно, з Французів, Нїмцїв,
Голяндцїв, Італїйцїв, Іспанцїв, Портуґалцїв,

Поляків, навіть Австрия і Пруси мусїли вис
лати свої помічні полки. На чолї великаньскої
армії виправив ся Наполєон 1812. р. на підбій
Росиї. Росийскі війска не зводили битви, але

уступали все в глубину краю і нищили все за
собою, так що Наполеонони часто не става
ло поживи для єго великаньскої армії. В кін
ци Наполєон дігнав росийске війско, котрим
доводив Котузов і під Бородином прийшло
що незвичайно крівавої битви. 70.000 люда ляг
ло на побоєвищи. Котузов уступив з поля
битви, а Наполєон вирушив на Москву.

Пожар Москви. Наполєон думав, що по
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занятно Москви осягне свою цїл і змусить ца
ря до згоди. Однак помилив ся. Наполеон за
няв Москву, але цар зовсїм не спішив ся з за
ключенєм мира. Губернатор Москви Розтоп
чин єще перед приходом Наполєона, видав
розка3, опустити Москву і коли Наполєон у
війшов до міста, застав улицї і доми зовсїм
пистими. Не задовго по приходї Наполєона
вибух в Москві великий огонь, який знищив
цїле місто і сим способом Наполєон стратив
можність перезимувати в Москві. -

Наполєон ждав цїлий місяць в Москві,

чи цар не розпічне переговорів і доперва 15.
жовтня розпочав страшний поворот. Судьба

якби заприсягла ся шкодити Наполєонови. На
ступила незвичайно скора і дуже остра зима

(морози заходили до 27"R.) яка здесяткувала
ряди францускої армії. Жовнїрі непокоєні зі
вcїх cтopiн Росиянами, а передовcїм козака
ми, морені голодом та ріжними недостатками,

умирами цїлими тисячами. В кінци серед страш
нив трудів дійшов Наполєон над Березину.
Підчас переходу через ріку наздігнали Напо
лєона росийскі війска і похід через ріку замі
нив ся в страшну катастрофу. З величезної
армії заледви 500. лiода вернуло до Королїв
ця у війсковім порядку. Росияни казали, що
слїдуючого року спалили більше як 200.000

трупів. По переходї через Березину побачив
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Наполєон, що все страчене, сїв на прості сіль
скі санки і в сей спосіб утїкав з Росиї сей,

що вибирав ся на чолї півмілїонової армії здо
бути Москву,

- 8. з5
.

Упадок Наполєона. 1814. Ві
деньский конґрес 1815.

Битва під липском. єще підчас війни
Наполєона з Росиєю відступили від Наполє
она Австрия і Пруси, а пруский король заклю
чив з царем зачіпно відпорний союз. За вдя
ки мінїстрів Штайна і Шарнгорста переведе
но в Прусах в роках 1807.—1812. численні ре
форми, улїпшено армію і Пруси виставили силь

н
е

війско. В Нїмеччинї наступило велике о

душевленє, вcї приготовляли ся до завзятої
борби.

Наполеонови удало ся єще раз зібрати

велику армію і віднести кілька побід, почім
наступило завішенс оружия. Австрия заняла

невтральне становище, а навіть підняла ся

посередництва поміж Наполєоном з одної, а

Росиєю і Прусами з другої сторони і жадала
вищофаня француских війск з Нїмеччини і з се



редучої Европи. Коли-ж Наполєон відкинув
пропозицино, Австрия приступила до союзни
ків і виповіла Наполеонови війну.

Союзники виставили три армії, північну
під проводом Бернадотоно, котрий перейшов
на сторону коалїниї, середучу під проводом
прускою ґенерала Блїхера і полудневу під про
водом князя Шварценберґа. Начальний провід
над всїми арміями обняв Шварценберг. Під
Липском прийшло до кровавої тридневної бит
ви (16.— 19. жовтня) в якій побито Наполєo
на. Сонозні війска увійшли з двох cтopiн до
Франциї. Зі сходу увійшов князь Шварценберґ,

від полудня князь Уелїнґтон, котрий прогнав

францускі війска з Іспаніїї і привернув пано
ванє бурбоньских королїв. Союзники видали
відозву, що не ведуть війни з Франциєю, ли
ше з Наполєоном. По кровавiй борбі піддав
ся Париж і союзні війска увійшли до столи
цї Франциї, а сенат оголосив детронїзациіо
Наполєона і покликав на престіл брата Ліод
вика ХVІ. Людвика ХVІІІ. Наполєон бачив,
що все для него страчене і зложив корону.
Союзники полишили єму цїсарский титул,
2,000.000 річноіо доходу і пановане на остро
ві Ельбі, а з Франциєю заключили мир в Па
рижи, в якім признано cї границї з 1792. року.
Уладженєм і упорядкуванєм полїтичних відно
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син в Европі мав заняти ся зїзд дипльоматів
у Відни так званий віденьский конґрес.
Сто дневне панованє Наполєона. Під

час коли віденьский конґрес занимав ся упо
рядкованем полїтичних відносин в Европі, по
становив Наполєон єще раз спробувати щастя

і вибороти собі на ново пановане у Франциї.
На чолї 1000 ґвардистів всїв на корабель і
в мартії 1815. р. прибув до Франциї. Вcї вій
ска вислані проти Наполеона перейшли на єго
сторону, і в три тижднї по прибуто до Фран
циї вїхав Наполеон в трипомфі до Парижа.
Людвик ХVIII. утїк з Франциї.
На відомість про поворот Наполєона, ухва

лив віденьский конґрес вислати проти него
дві армії, англїйcку під прoвoдoм Уелїнґтона
і пруску під проводом Блїхера. Наполєон мав

замір не допустити до сполученя обидвох ар
мій, тому ударив на Блїхера і віднїс побіду
під Лїнії. Але помимо сего удало ся в ріша
ночій хвилї получити ся Блїхерови з англїй
скою армією і нанести Наполєoнoви рішучий
удар в битві під Ватерльо 1815. чим поло
жили конець. стодневному панованіо Наполєo
на. Англїйско-пруске війско заняло на ново
Париж, а Людвик ХVIII. вернув назад до сто
лицї. Союзники подиктували Франциї тяжкі
услівя мира. Признали Франциї границї лише
з 1790. р. і наложили велику контрибуцино.
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До сего мала Франция через шість лїт удер
жувати в своїх границях і своїм коштом 150.000
армію союзників.

- *

Наполеон хотїв покинути Францию і удати
ся до Америки, але єго зловили Англїйцї, а
союзні монархи засудили на вигнанє на
остров сьв. Єлени. Ту пережив Наполеон під
надзором Англїї послїдні лїта свого житя, ту
і умер 1821. По 19. лїтах 1840. р. перевезено
тїло Наполєона до Франциї і похоронено

в каплици інвалїдів. -

Віденьский конґрес 1815. Осени о 1814.
приїхало до Відня богато князїв і послів
на конгрес. Рішаючий голос у всїх спра
вах мало пять держав. Австрія, Анґлїя,
Пруси, Росия і Франция. Союзники довгий
час не могли погодити, ся а розходило ся

передовcїм о дві справи, польску і саксоньску.

Були хвилї, коли здавало ся, що конґрес роз
летить ся і поміж союзниками прийде до

борби. Але з часом союзники погодили ся
і уложили новий полїтичний подїл Европи.

Австрийска держава одержала назад у
трачені в мирах 1805. і 1809. Тироль, Соль
ногород, Льомбардию, Венецию і тернопіль

ский округ, Прусам звернено загарбані Напо
лсоном краї і велику частину Саксонїї. Вар
шавске князївство з винятком Познаньщини

(яку одержали Пруси) одержав цар Алексан
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дер і утворив з сих країв польске королївство.
Англїя одержала потвердженє здобутих у війнї

з Наполєоном кольонїй (Цейльон, Ріг Доброї
Надїї, Мальту.) З Бельґії і Голяндиї утворено
Нїдерляндске королївство під династиєю
Ораньских князїв. В Італїї відновлено власть
давних князїв, а Геную прилучено до Піємонту.
В Нїмеччинї привернено до давних посїло
стий сьвітских князїв, Бавариї, Гановeрoви,

Саксонїї і Віргемберґії признано королївскі
титули, але давного нїмецкого цїсарства вже

не відновлено, установлено лише Нїмецкий Со
юз зложений з 34. удїльних держав і 4. віль
них міст, яким правила спільна Союзна Ра
да під проводом Австриї. Швеция одержала

Норвеґію.

S. 36.

Часи управи Метернїха.

Сьвятий союз. По упадку Наполєона на
став в Европі довший час мир. Цар Алексан
дер, цїсар Франц і пруский король Фридерик
Вільгельм ІІІ. заключили Святий Союз, до ко
трого приступило з часом богато европейских
держав. Володарі зложили обіт, що будуть
володї ги після християньских засад і будуть



— 252 —

сгарати ся удержати супокій в Европі. На чо
л
ії европейских держав станула Австрия, якою

управляв знаменитий полїтик княз Метернїх,

котрий умів желїзною рукою удержати дов
гий час мир в Европі і повести справи в той
спосіб, що всї держави ішли за єго проводом.
Метернїх був противником всякого рево

люцийного руху і стремів до удержаня при
пановано леґальних монархів, т

а до привер
неня абсолютної управи.
Народні рухи. В цїлій середучій Еввопі,

а передовсїм в Нїмеччинії і Австриї, також

в Італїї, настало велике народне невдоволенє.
Европейскі народи воюючи з Наполєоном спо
дївали ся, що по упадку єго наступлять кон
ституцийні часи, побачили з жалем, що їх ба
жаня н

е

сповнили ся. Конституцийні ряди ма
ла лише Англїя, Франция, де хотяй правили
Бурбони, але вже н

е абсолютно, в Іспанїї і
Портуґалїї. В Нїмеччинї дві найбільші держа
ви, Австрия і Пруси були противні всяким ре
формам, а конституцию одержал:и лише не
значні держави я

к Бавария, Віртембергія, Ба
ден і кілька дрібнїйших країв. З сеї причини
повстав сильний народний рух, шо стремів до
здобутя свободи, рівности і конституцийної у

прави. Мегернїх виступав проти всяких народ
них рухів і умів переконати вcї держви про

шкідливість лїберальних і народних рухів. Ав
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стрия стала головною покровителькою абсо
лютизму і консерватизму. А коли в Італїї і
Іспанїї вибухли полїтичні заворушеня, увійшли

австрийскі війска до Італїї 1821. р. а францус
кі до Іспаніїї 1823. згнобили народний дух і
привернули абсолютні управи. Вcї союзні дер
жави поступали завcїгди зовсїм згідно і ішли

все за проводом Метернїха, доперва повстанє

Греків впровадило роздвоєнє поміж державами.

Повстанє в Грециї. На віденьскім конґ
ресї не управильнено справ Балканьского пів

острова. Там вже 1816. р. вибухло проти
Турків сербске повстанє під прoвoдoм Мілоша
Обреновича і султан мусїв признати Сербам

широку автономію. Майже рівночасно осво
бодила ся з під панованя Турків Румуніїя
і стала лише ленним краєм Туреччини. 1821.

р. вибухло на Балканї грецке повстанє. Ме
тернїх був противним повстанно і разом з дру
гими державами головно з Анґлїєю не бажав
ослабленя Туреччини, тому не попер повстаня.

Турки побили Греків над Дунаєм, за те під
несли Греки повстанє на Мореї, а 1822. р.
оголосили свою независимість. Хотяй ряди
поодиноких держав були не прихильні грецко
му повстаню, народні маси- станули по сто
ронї хоробрих оборонцїв своєї свободи. Зі
вcїх cтopiн зїздили доброволцї до грецкої
армії, цїла Европа посилала гроші повстаи
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цям. Коли-ж Турки зачали допускати ся страш
них жорстокостий, пiд нaпoрoм публичної
опінїї, наступив зворот в европейскій полїтицї.
Анґлїя, Росия і Франция не пішли за радою
Метернїха, вислали Грекам на поміч свої ко
раблї і знищили турецку фльоту під Навари
ном, а росийска армія перейшла Балкан і за
грозила Царгородови. Настрашений султан

заключив з царем Миколаєм І. (1825.—1855.)
мир в Адриянополи 1829, в якім узнав само
стійність Грециї. Грецию признано независи
мою державою, а королем став баварский
князь Отон.

м

*

8. 37.

Липнева революция 1830. -

і єї наслїдки в Европі.

Липнева революция в Парижи 1830.
р. По прогнаю Наполєона, засїв на францус
кім престолї Людвик ХVIII. Він надав Фран
циї нову конституцию, на підставі якої міг нарід
через своїх послів мати вплив на ухвалюванє
і змінюванє законів. Внутр Франциї вела ся
дальше завзята борба поміж численними пар
тиями, републиканьскою, сторонництвом Бур
бонів і сторонниками цїсарства. Спори спр:1
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чинювали часті заколоти і викликували Загаль
не невдоволенє. Людвик ХVІІІ. хотїв правити
державою при помочи уміркованих мінїстрів,

але помимо сего опозиция, підпирана рухли
вим дневникарством виступала стало проти

ряду. -

Кароль Х. 1824.—1830. По смерти Люд
вика засїв на престолї єго брат Кароль Х. Він
бажав скріпити власть короля, і іменував мі
нїстрами людий не популярних, а вкінци ви
дав розпорядженє, яким зміняв виборче право

В сим напрямі, щоби забеспечити перевагу при
виборах найвисше оподаткованим верствам,

а рівночасно запроваджував цензуру для ча
сописий. В наслїдок сего розпорядженя пов
стало у Парижи велике невдоволенє, людність
хопила за оружнє і стала будувати барикади.

(1830. р. в липни) Війско по три дневній бор
бі уступило з Парижа, Кароль Х. зложив ко
рону, а посольска палата жертвувала корону
Орлеаньскому князеви Людвикови Филипови,

синови князя Филипа Бgalite.
м

Повстанє в Бельґії. Утворенє бельґій
ского королївства 1830.—1831. Липнева ре
волюция викликала ряд повстань в инших кра
ях. На віденьскім конґресї утворено з Бельґії
і Голяндиї одно спільне королївство під про
водом Вільгельма Ораньско-насавского Полу
ченє обох країв в одну державу було зовсїм
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чар

лихе і блудне, бо обидва народи ріжнили ся
зовсіїм від себе так мовою як вірою, звичаями
і обичаями. Правительство Вільгельма попи
рало Голяндцїв, через що викликало велике
невдоволенє в Бельґії. Коли-ж до Бельгії прий
шла відомість про француску революцино, ви
бухло в Бельгії повстанє, а европейскі держа
ви узнали Бельґію свобідною державою під
управоно короля Лєопольда князя саско-ко
бурского. *

*

Повстанє в Польші 1830.— 1831. Утво
реноне на віденьскім конґресї Польске королїв
ство, одержала Росия. Цар Александер надав
короліївствови осібну конституцию, яку шану
вав з початку, але відтак старав ся ограни
чити єї

.

Коли-ж по Александрі засїв 1825. р
.

цар Миколай І. обставини з мінилися для По.
ляків на гірше. В Пояьщі вибухло 1830. р

.

пoвстatiє, але росийскі війска розбили повстан

цїв. Польща утратила конституцию, а цар Ми
колай завів в краю війсково-полїцийну управу

- S
.

38.

Европейскареволюция 1848 р
.

Австрия перед роком 1848. Француска
революция з 1830. р. не засягнула Австриї, де
панував цїлковитий мир і супокій. По смерти
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цїсаря Франца І. вступив на престіл єго син
цїсар Фердинанд І. 1836.—1848. а князь Ме
тернїх був на дальше головним мінїстром і
дорадником цїсаря. Хотяй Метернїх гнобив
всякий лїберальний рух, все-ж таки правитель
ство старало ся за помочию внутрішних ре
форм удержати лад і спокій в державі, та
піднести добробит і просьвіту в своїх краях.
Повстають численні нові наукові заклади,

а рільничі союзи і школи стремлять до під
несеня рільництва. Численні нові промислові
школи спричинoють піднесенєпромислу вкраю,

а для піднесеня торговлї побудовано нові
дороги. В сих часах повстали перші желїзницї
з початку кінні, (1830) а відтак парові, а для
піднесеня морскої торговлї в Австриї повстало
осібне товариство Lloyd.

Революция у Франциї 1848. р. Людвик
Филип покликав на президента мінїстрів Гі
зота, чоловіка здібного і проворного, котрий
підкупствами та надаванєм ріжних почестий

і ордерів, умів все одержати більшість в па
латі послів. Француский нарід був невдоволе
ний, з управи Гізота, а в Парижи і в цїлім краю
настала аґітация, за розширенєм виборчого
права і реформою парляменту. Остаточно аґі
тация довела до лютової революциї 1848. р.
Филип Ліодвик утїк до Англїї, а Францию
оголошено републикою. Законодатну власть

17 III
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повірено Законодатним Зборам, а виконуючу
президентови републики, вибираного що чо
тири роки загальним голосованєм. Президен
том републики вибрано величезною більшо
стию Людвика Наполєона Бонапартого, сина
бувшого голяндского короля Людвика.
Революцийні рухи в Австриї і Нїмеч

чинї. Француска революция з 1848. мала ве
ликий вплив майже на цїлу Европу, але жадна

держава не дізнала так сильних потрясень як
Австрия. В Австриї правив до 1848. р. Метер
нїх, котрий дусив всякий лїберальний рух. До
сего в Австриї були крім лїберальних змагань
дуже сильно розвинені народні антаґонїзми,

які найсильнїйше виступили в Угорщинї, Че
хах, а відтак в Хорвациї. (В Галичинї висту
пає в сїм часї Маркиян Шашкевич і викликує

живійший рух поміж галицкими Русинами).

Перший революцийний рух в Австриї
вибух в західній Галичинї, де мазури вирізали

панів. Австрийскі війска згнобили кроваво пов
станє почім прилучили вільну републику Кра
ків до Австриї 1848. р. (Віденьский конґрес
установив з Кракова і околицї осібну независи
му републику під опікою Австриї Росиї і Прус).
Революция в Австриї 1848. Перші ре

волюцийні заворушеня в Австриї звернули ся
проти управи князя Метернїха, в наслїдок чого
Метернїх уступив вже в мартії 1848.
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Але упадок Метернїха не дав супокою
австрийским краям, бо бажаня австрийских
народів були занадто ріжні, щоб могли скоро
погодити ся. Нїмцї бажали централїзацийної
конституциї, Угри хотїли одержати повну авто
номію, а з Авсриєю хотїли лише перзональної
унїї. Славяни бажали (головно Чехи) замінити
Австрию у федерацийну державу. В Кракові
і у Львові Поляки хотїли приготовити відбу
дованє Польщі. Найскорше здавили австрийскі
війска народні рухи в Галичинї і Чехах, а від
так князь Віндішгретц здусив революцию у
Відни. Всюда привернено супокій, а у Відни
зібрав ся парлямент, в котрім були заступлені
вcї австрийскі краї з винятком Угорщини.
Парлямент зараз на перших засїданях ухвалив
Знесенє Всяких оплат селян і паньщини, та

заняв ся нарадами над конституциєю.
Війна в Італіїї 1848.—1849. О много

тяжше прийшло ся Австриї поборювати рево
люцию в Італїї і Угорщинї, де прийшло до
формальної війни. В Італїї вже в мартї 1848.
р. вибухло повстанє в Медиолянї, а в кілька

днїв у Венециї. Австрийскі війска мусїли усту
пати. У Італїйцїв повстало бажанє, получити
цїлий апенїньский півостров в одну італїйcкy

державу. Вcї італїйскі партиї хотїли злученя
краю, але сперечали ся, який має бути буду
чий - устрій нової держави. Скрайна партия
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радикальна, хотїла усунути вcїх пануючих

в Ігалїї, та заложити італїйcку републику, мо
нархічна партия хотїла федерациї князїв; але

обі партиї були згідні бажанєм усунути австрий
ске панованє з північної Італїї. Король Сар
динїї, Кароль Альберт, хотїв використати на
родний італїйский рух для своїх династичних
цїлий, надав своїм краям конституцино, наїхав

з війсками Льомбардию і Венецию і прогнав

австрийскі війска. В Італїї настало велике оду
шевленє, а в північній части краю ухвалено

піддати ся під управу сардиньского короля.

Але австрийский вожд Радецкий побив італїй
скі війска під Кустощою 1848. р. і під Нава
рою 1849. р. В наслїдок сих битв Кароль

Альберт зложив корону в користь свого сина

Віктора Емануіла, котрий за значне грощеве

воєнне відшкодованє, одержав від Австриї мир.

Австрийскі війска заняли на ново Вене
цию і Льомбардию, підчас коли францускі

війска увійшли до Риму, повалили новозасно

вану римску републику і привернули власть

папи. В Італїї вернуло все до давного стану,

лишило ся лише бажанє Італїйцїв, усунути

Австрию з Італїї і сполучити Італїю під скип
тром сардиньского короля.
Повстанє в Угорщинї 1848.—1849. По

чавіни від Лєопольда I. стреміли Габсбурґи

до централїзациї Австриї і Угорщини, але з по
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чатком ХІХ. столїтя вибороли Угри для себе
численні привілєї. В 1848. р. угорский сойм

ухвалив нову централїстичну конституцию зі
шкодою вcїх инших не мадярских народів
Угорщини. Цїсар Фердинанд затвердив кон
ституцино, але не мадярскі народи Угорщини
не хотїли приняти конституциї, а бан Хорва
циї, Єлячич, розпочав з угорским правитель
ством формальну війну.

Цїсар Фердинанд знеохочений вcїма не
поводженями зложив цїсарску корону в ко
ристь свого брата Франца Кароля, а сей зрік

ся престола в користь свого сина Франца
Йосифа I. Цїсар Франц Йосиф І. уродив ся
18. серпня 1830. p, і яко 18 лїтний молодець

засїв на австрийскім престолї.
м

Щоби положити конець забуреням в дер-.
жаві, надав цїсар Франц Йосиф І. 4. марта
1849. р. конституцию для цїлої австрийскої
держави разом з Угорщиною. Ся конституция
не увійшла нїколи в житє. Угри відмовили
зараз з початку принятя конституциї з 4. марта
1849. р., а коли австрийскі війска увійшли до
Угорщини і заняли Буду, перенїс ся угорский
сойм, в котрім визначну ролно грав мінїстер

Людвик Кошут, до Дебречина. В короткім
часї перехилило ся воєнне щастє на сторону
Угрів, цїсарскі війска мусїли з Буди уступити,

а сойм ухвалив на внесенє Кошута, детронї
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зацию Габсбурскої династиї. Цїсар Франц
Йосиф І. звернув ся з просьбою о поміч до
росийского царя Миколая І. Росийскі війска,

під прoвoдoм Пашкевича, увійшли в Угорщину.
Угорскі війска не могли оперти ся переважа
ючим силам і зложили оружиє під Віляґош.

В наслїдок побіди в Італїї і на Угорщинї знїс
цїсар Франц Иосиф І. конституцию, а в цїлїй
Австриї повернув назад абсолютизм.
Рівночасно радив у Франкфуртї спільний

нїмецкий парлямент, котрий уложив демокра
тичну конституцию і жертвував цїсарску коро
ну прускому королеви Фридерикови Вільгель
мови ІV. Коли-ж пруский король відмовив
принятя корони, відновлено в Нїмеччинї со
юзну Раду Франкфуртску, а провід віддано
знов Австриї. Однак вплив Австриї в Нїмеч
чинї меншає з кождим днем, бо проти Австриї
виступають Пруси і стремлять отверто до у
суненя Авсгриї з Нїмеччини і до обнятя геґе
моніїї в нїмецкім союзї.
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S. 39.
-

Часи Наполєона III.
1852.—1870.

Франция цїсарством. Людвик Наполєон
Бонапарте, як президент републики, старав ся

скріпити центральну власть і стремів до зне
сеня републики. Законодатні Збори вибрані на
новоскладалися в більшій части з прихильників
монархії. Наполєон хотїв зміни конституциї,

бо після тогдїщної устави, президентом ре
публики можна було бути лише раз. Коли-ж
на своє внесенє не міг одержати */

4 голосів,

розвязав Законодатні Збори і звернувся з за
питом до народа, а населенє Франциї плє
бісцитом продовжило Наполєoнoви конзуляр

н
у

власть н
а

1
0 лїт (1851. p.) В рік пізнїйше

1852. на підставі нового плєбісциту приняв
Наполєон титул цїсаря як Наполеон III.
1852.—1870. (умер 1873).

Кримска війна 1853.—1856. Цар Мико
лай І. хотїв скористати з ослабленя західно
европейских держав революцию і положити
кінець турецкій державі. Він зажадав від сул
тана, признаня цареви Росиї протекторату над
вcїма православними християнами в Туреччинї.
Признанє протекторату рівнало би ся повній
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зависимости Туреччини від Росиї, тому турец
кий султан за намовою Анґлїї і Наполєона ІІІ.
відмовив жаданю царя. Миколай І. вислав свої
війска до Туреччини, а рівночасно росийска
фльота знищила турецку під Синопою.
В оборонї Туреччини виступила Анґлїя,

Сардинїя (Піємонт) і Наполєон III. і вислали
свої війска на Крим, де приступили до облоги
кріпости Севастополя, а рівночасно Австрия
заняла опущені росийскими війсками Волощи
ну і Молдавiю. Підчас облоги Севастополя
умер цар Миколай І. Єго наслїдник Алексан
дер ІІ

.

1855.—1881. по упадку Севастополя,

заключив мир. На конґресї в Парижи запо
ручено цїлість Туреччини, ухвалено невтраль
ність Чорного моря, а Волощину і Молдавію
надїлено повною автономією. В 1866. роцї
князь Кароль Гогенцолєрн став князєм Румунїї.
(полученої Волощини і Молдавії).
Італїйска війна 1859. В Кримскій війнї

взяв участь Сардиньский (Піємонтский) король
Віктор Емануіл, за радою свого мінїстра ґр.
Каміля Кавура і тим позискав для себе На
полєона III. Коли-ж 1859. р. прийшло до війни
помежи Піємонтом а Австриєю і коли австрий
скі війска увійшли до Піємонту, вирушив проти
них Наполєон III. на чолї францускої армії.
Битви під Маджентою і Сольферіном випали

н
а

некористь Австриї, але Наполєон III. понїс
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так великі страти, що сам запропонував Австриї
мир, тимбільше, що бояв ся інтервенциї Нї
меччини і Прус. В мирі в Цуриху відступила
Австрия Піємонтови Льомбардию. Наполєон
одержав за се від Піємонту провінциї Сабав
дию і Нїцу.
Утворенє італїйского королївства. Вій

на з Австриєю 1859. принесла Піємонтови ве
ликі користи. Піємонтскі війска прогнали Бур
боньских і Fабсбурских князїв з Моденя, Тос
канїї, Парми, увійшли до папскої держави
і заняли єї з винятком Риму і округа. Рівно
часно вожд італїйскої армії Гарібальді прогнав
бурбоньского короля Франца ІІ

.

з Неаполю

і з Сицилїї. На підставі загального голосованя
злучив Віктор Емануіл в своїх руках цїлу Іта
лїно з винятком Венециї, Риму і републики

Сан Маріно. В 1861. р
. зібрав ся в Туринї

перший парлямент цїлої Італїї і ухвалив для
Віктора Емануіла титул італїйского короля.

Внутрішний розвиток Австриї. В роцї
1851. завісив цїсар Франц Иосиф І. австрийску
конституцию, а власть спочивала знов в ру
ках монарха. В новім мінїстерсвi найбільше
значінє мав мінїстер внутрішних справ Алексан
дер Бах, тому і цїлу управу названо часами

управи Баха. 1851.—1859. Бax прямував до
цїлковитої централїзациї монархії і впровадив
нїмецку мову у всїх урядах і школах.
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Нещаслива італїйска війна потягнула за
собою упадок Баха і єго системи. На чолї
нового мінїстерства станув ґр. Аґенор Ґолу
ховский, котрий уложив нову конституцию,

яку надав цїсар під назвою, ж о В т н е в о г о
п а т е н т у. 1860. Конституция Голуховского
опирала ся на підставі. автономії країв. Краєві
сойми мали дуже широкий круг дїланя, они
висилали депутованих з поміж себе до пар
ляменту. м

- Німцї були невдоволені з конституциї
Голуховского, тому цїсар покликав до управи
мінїстерства Антона Шмерлїнґа, котрий уло
жив нову конституцию. 3 єго інїциативи вий
шов так званий Л ю т о в и й п а т е н т 26.

л о т о г о 1861. Він установляв дві палати
(палату панів і послів) а парлямент одержав

широкий круг дїланя. Краєві сойми зійшли на
друге місце. Взагалї цїла Шмерлїнґівска кон
ституция була централїзацийною.

Угри не хотїли брати участи в спільнім
парляментї, тому розпочато з ними переговори,
але заки они дійшли до кінця, прийшло до
війни Австриї з Прусами і Італїєю.
Даньско-нїмецка війна 1864. р. Вже від

віденьского конгресу стреміли Пруси до цїл
ковитого усуненя Австриї з Нїмеччини і до
обнятя протекторату над Нїмеччиною. Спір
о провід в Нїмеччинї збільшав ся з кождим
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днем, а Пруси позискували чимраз більші
симпатиї для себе.

. По війнї з Італїєю, задумав цїсар Франц
Иосиф І. заняти ся справами Нїмеччини і від
був з нїмецкими володарями зїзд у Франк
фуртї. На сей зїзд пруский король не прибув,

через що збільшив єще роздвоєнє поміж
обидвома державами.
Хвилево настала поміж обидвома дер

жавами згода — а навіть обидві держави висту
пили спільно проти Данїї. Князївства Гольштин

і Шлєзвик були получені з Данїєю перзональ
ною унїєю. Король Данїї Фридерик VII не
мав мужеских потомків. На підставі даньско
го права наслїдства могли дїдичити і женьскі
наслїдники, а в князївствах Шлєзвик і Гольштин
лише мужескі. В Данїї мав панувати Християн
Глїксбурский, в Шлєзвику і Гольштинї Фриди
рик Авґустенбурский. Коли-ж 1863. р. обняв
корону Данїї Християн ІХ. князївства Шлєзвик
і Гольштин не хотїли узнати єго князем. Кан
цлєр прускої держави, Отто Бісмарк, намо
вив Австрию до спільної війни проти Данїї.
Даньскі війска зістали побиті, а в мирі у Від
ни зрікла ся Данїя Шлєзвику і Гольштину.
Війна Австриї з Прусами і Італіїєю

1866. р. Побідники подїлили ся добичею в сей
спосіб, що Австрия одержала заряд Гольшти
ну, а Пруси Шлєзвику. Спір о провід в Нїмеч
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чинї, що хвилево затих відновив ся на ново,

а справа Шлєзвику і Гольштину, котрі хотїли
Пруси прилучити до своєї держави, довела о
сгаточно до війни. Бісмарк заключив з Італїєю
зачіпно відпорний союз, запевнив собі нев
тральність Наполєона і виповів Австриї вій
ну. 186б. р. мусїла Австрия вести рівночасно
війну і з Прусами і з Італїєю. На чолї австрий
скої о війска в Італїї станув архикнязь Аль
брехт і віднїс рішаючу побіду під Кустощою,

а рівночасно адмірал Теґетгоф розбив о много
силнїйшу італїйcку фльоту коло острова Лїси.
За се не новело ся австрийским війскам проти

Прус. Війска прускі під прoвoдoм ґенерала

Мольткого віднесли побіду над австрийскими
під Садовою, заняли Прагу і вступили до
Моравії. В наслїдок пруских побід заключив
цїсар Франц Йосиф І. мир в Празї. Австрия
виступила з нїмецкого союза, а Пруси заняли
Шлєзвик, Гольштин, Гановер, Гесию, Насав
і вільне місто Франкфурт. Італїя одержала про
вiнцию Венецию. Зараз по війнї у гворили Пру
си новий союз північно нїмецких князїв зі

спільною армією, спільним парляментом і
спільного заграничною полїтикою.
Угода австро-угорска. 1867. р. Війна

Австриї з Прусами приспішила уконстатуоване
ся австро-угорскої монархії. Переговори з У
грами довели остаточно до австро-угорского
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дуалїзму. 17. лютого 1867, р. oгoлoсив цїсар
угоду поміж Австриєно a Угорщиною. Після
сеї угоди монархія розпадає ся на дві само
стійні держави, австрийске цїсарство, або Пе
редлитавію і угорске королївство або За
литавію. Обидві держави є злучені перзональ
ною унїєю, мають спільне війско, спільний
скарб і спільну заграничну полїтику. Справи

спільні полагоджують Делєґациї, до котрих

обидві сторони висилають що річно по 60
делєґатів. 1848 р. 14. падолиста надав цїсар

монархії титул: „Монархія австро-угорска".
Внутрішний розвій австрийскої дер

жави по 1867. р. Того самого року 21. груд
ня (1867.) оголошено в Астриї головні підста
ви австрийскої конституциї. На підставі кон
ституциї вcї горожани є рівні перед правом,

мають особисту свободу. Вcїм горожанам є
запоручена ненарушимість майна, тайна ли
стів, вільність учити як і научати, повна релї
ґійна свобода. Вcї горожани мають право
активного вибору по укінченю 24-го року

і пасивного по укінченім 30-тім роцї житя.
До обовязків горожан належить платити по
датки, відбувати війскову службу і повинува
ти ся державним законам.

Дальший розвій австрийскої держави пі
шов лєґальною парляментарною дорогою. Че
хи не узнали конституциї з 1867 р. а ческий
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сойм не хотїв вислати послів до парляменту,

тому 1873. р. запроваджено безпосередні ви
бори до парляменту і утворено 4 куриї. : 1.
великої посїлости, 2. торговельних палат, 3.
міст, 4 cїл.

В р. 1896. заведено пяту загальну курию,

а 1907. р. знесено зовсїм курияльні вибори
і заведено загальне, рівне, тайне і безпосе
дне голосоване до парляменту. Число послів
піднесено до числа 516. з сего з Галичини

108. В поодиноких краях держави ідуть спо
ри поміж поодинокими народами і так маємо

спір ческо-нїмецкий, руско польский, нїмецко
словіньский і словіньско - італїйский. Рівноча
сно Угри починають чим раз більше стреміти

до цїлковитого зірваня з Австриєю і до за
держаня лише перзональної унїї.
Північна Америка за часів Наполєона

ІІІ. Підчас Наполєоньских війн відпали від
Іспанїї майже всї американьскі кольонїї і пе
ремінили ся в ряд независимих републик. Вcї
нові републики перебували часті забуреня
і революциї, але найбільше заворушень пе
рейшла мексиканьска република. У війнії зі
Сполученими Станами північної Америки стра
тив Мексик Тексас, новий Мексик і Нову Ка
лїфорнїю. Президент ребублики Юарез, хотїв
вcїх европейцїв, що перебували в Мексику;

змусити до війскової служби. Проти такого
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поступованя виступили Анґлїя і Франція. На
полєон III. вислав свої війска до Мексику,

здобув столицю і накинув Мексикови заведе
нє цїсарства. Цїсарем став брат цїсаря Фран
ц8 Йосифа архикнязь Фердинанд Максимілїян
1864. Републиканьска партия не зложила ору
жия і вела завзяту борбу з новим цїсарем.
Коли-ж 1865. року на жаданє Союзних дер
жав північної Америки Наполє рн III. мусїв
вищофати свої війска з Мексику, цїсар Макси
мілїян не міг сам удержати ся проти перева
жаІочих сил, зістав побитим і дістав ся до
неволї, а воєнний суд мексиканьскої републи
ки засудив єго на смерть і казав розстріля
ти 1867. ,

Союзні Держави північної Америки роз
вивали ся по війнї з Англїєю дуже скоро.
В наслїдок купна Люізіяни від Франциї, Аляшш
ки від Росиї, одержаня на підставі умови з Іспа
нїєю Фльориди, через здобутє Каліїфорнїї і
Мексика, розпростерли ся від Атлянтицкого

по Тихий океан, а людність краю дійшла
1866. р. до 31,000.000. Але помежи північними
і полудневими станами не було згоди. Пів
нічні стани хотїли завести цло від чужих то
варів, полудневі були за свобідною торговлею.
В полудневих станах цвила управа цукру, ри
жу, бавовни. До робіт уживали ту єще му
риньских невільників, а північні стани були



— 272 —

противні муриньскій неволи. Спори поміж
станами довели до сего, що полудневі стани
виступили з союза і утворили осібну державу.
У війні, яка вибухла з сеї причини, побідили
північні стани, в наслїдок чого знесено не
вільництво муринів і надано їм вcї полїтичні
права.

Війна француско-нїмецка 1870.—1871.
Підчас війни Австриї з Прусами і Італіїєю, На
полєон III. задержав невтральність і думав,

що через ослабленє воюючих з собою держав,
буде міг піднести своє значіне, але завів ся

дуже в своїх обчисленях. Пруси не то що не
вийшли з війни знесиленими, але противно
могучими і з новими здобутками. Наполєон
ІІІ. хотїв не допустити до тїснїйшого союза
північної і полудневої Нїмеччини — тому
приготовляв ся Ло війни і постановив ско
ристати з кождої нагоди, щоби розпочати
борбу з Прусами. Нагоду дали обставини
в Іспаніїї.

-

В 1868. р. прогнали Іспанцї королеву
Ізабелю, а 1870. р. жертвували іспаньску ко
рону Леопольдови Гогенцолєрнови. Хотяй
князь Лєопольд остаточно не приняв іспань
скої корони, зажадав Наполєон III. від пруского
короля Вільгельма приреченя, що в будуччинї
жаден князь з Гогенцолєрнів не прийме іспань
скої корони. Вільгельм відмовив Наполєонови
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і приреченя не дав в наслїдок чого Наполєон
III. виповів Прусам війну. Обидві сторони так

Нїмцї як Французи приняли виповідженє війни
з радостино, але Наполєон скоро побачив, що
перерахував ся. Наполєон ІIІ. думав, що по
тягне за собою полудневу Нїмеччину, а тим
часом війска Бавариї, Віртембергії, Бадену
получили ся з Прусами зараз з початком
війни.

-

Війна була рядом великих побід Нїмеч
чини, а упокорень Франциї. Пруска армія по
Казала ся хоробропо, карною і оставала під

проводом знаменитих ґенералів, підчас коли
Франция була до війни неприготованою, не
мала нї добрих вождів, нї вправних жовнїрів,

анї добре обдуманого воєнного пляну. Напо
лєон вислав проти шїмецких війск дві армії,

але нїмецкі війска побили одну армію і зам
кнули єї в містї Мец. На поміч першій армії
спішила друга француска армія в якій знахо
див ся сам Наполєон III. але і сю арміо о
кружили нїмецкі війска під Седаном і змусили

до здачі. 83.000 війска зложило оружиє. На
полєон III. дістав ся до неволї, а 1іїмецкі вій
ска, не спинені нїким, підступили під Париж і

облягли столиціо Франциї.

На відомість про пораженя француских
війск, вибухла у Парижи революция і повалила

француске пїсарство. Франция стала знов ре
181п.
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публикою. На чолї управи станув адвокат Гам
бета, котрий видістав ся бальонем з Парижа
і з великою рішучостию органїзував по про
вiнциї нові армії для оборони Парижа, але всї
вислані на поміч армії, розбили Нїмцї, а тим
часом капітулювала француска армія в Штраз
бурзї і 150.000 армія в Мецу. Остаточно в cїчни
1871. р. по більше як тримісячній облозї під
дав ся Париж.

Народні Збори скликані до Бордо від
дали управу держави мінїстрови Т'єрсови.
Т'єрс заключив з Прусамй мир у Франкфуртї.
Франция відступила Нїмеччинї Альзацию зі
Штразбурґом і половину Льотаринґії з крі
постию Мец, крім сего зобовязала ся запла
тити величезне воєнне відшкодоване в сумі

пять мілїярдів франків.
-

Нїмецке цїсарство 1871 р. Наполєон
ІІІ. по війнї удав ся до Англїї, де і помер.
Єго син, Наполєон IV. згинув в борбі Анґлїй
цїв з Кафрами в полудневій Африцї.
Єще підчас війни у Верзалю, на внесе

нє баварского короля, проголошено торже
ственно короля Вільгельма І. нїмецким цїса
рем 18. cїчня 1871. р. Від сего часу кождий
пруский король носить рівночасно титул нї
мецкого цїсаря. Вcї полуднево нїмецкі краї
як Бавария, Віртенберґія, Баден, Гесия при
ступили рівночасно до нїмецкого союза. З се
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го часу Німеччина стає одною з наймогучій
ших мілїтарних сил в Европі.
Република у Франциї. По уступленю

нїмецких війск вибухло в Парижи кріваве по
встанє так зв. Комуна. Повстанє, підтримува
не головно социялїстами, відмовило послуху
НароднимЗборам, а президент републики Т'єрс.
казав нечисленним війскам уступити з Пари
жа. Доперва по поворотї француских війск
з нїмецкої неволї, здушено кроваво повстанє
і покарано провідників повстаня. З сего часу
удержала ся република до нинї. В 1875. р. у
хвалили збори нові закони і зорганїзували тре
ту з ряду француску републику. Законодатну
власть мають у Франциї дві палати ; Палата
сенату і Палата депутованих. Виконуючу власть
має президент републики, вибираний на 7. лїт
спільно обидвома палатами.

Наслїдки Нїмецко-Францускої війни.
Нїмецко француска війна мала наслїдки поза
Нїмеччиною і Франциєю. Передовсїм Росия
користаючи з занятя держав війною, заявила,

що не узнає невтральности Чорного моря, а
італїйске правительство по уступленіо фран
цуских війск з Риму, заняло столицю папскої
держави і перенесло сюди столицю зєдине
ної Італїї.
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8. 40.

Війна росийско-турецка
1877—1878. Берлїньский
конґрес 1878.

Війна Росиї з Туреччиною 1877—1878.
По кримскій війнї цар Александер ІІ

.

почав
переводити численні реформи з поміж котрих
найважнїйшою було знесенє підданьства і

панщизнянних робіт. Александер розпростер
свої реформи також н

а Польщу, помимо сего
Поляки були невдоволені реформами і підняли
повстанє 1863. Повстанє упало, а Польщу при
лучено впрост до росийских країв. З сего ча

су росийский ряд стремить до цїлковитого зни
щеня не росийских народів. Найтязше дала

ся в знаки росийска полїтика Руси-Українї де
1876. р

.

заказано навіть писати і видавати

книжки в україньскій мові.

По упадку Наполєона III. настав в Евро

п
і

довгий мир, серед якого розвиває ся про
мисл, торговля, наука, штука і добробит кра

їв
.

Лише н
а

балканьскім півострові заєдно під
носять ся часті заворушеня і війни. 1875. р.

вибухло в Боснїї і Герцоґовинї повстанє про

т
и Турциї, за чим пішла сербско турецка вій
на, в якій Турки побили Сербів Велика різня



Болгарів викликала війну Росиї з Туреччиною
1877.—1878. В оборонї словяньских народів
виступила Росия і виповіла Туреччинї війну.
Росийскі війска перейшли Балкан, здобули
Адрианопіль і загрозили Царгородови. Настра
шений турецкий султан, Абдуль Гамід, заклю
чив з Росиєю мир в Сан Стефано 1878. р.
Берлїньский конґрес 1878. Европейскі

держави не згодили ся на услівя мира в Сан
Стефано, тому зїхали ся на конґрес в Берлїнї,

де полагоджено справи Балканьского півост
рова. Росия одержала в Азиї Батум і Карс,

а в Европі доступ до горла Дунаю і воєнне
відшкодованє 410. мілїонів рублїв. Румунїя і

Сербія одержали повну независимість, Сербія,

Чорногора а відтак Греция одержали розши
ренє границь коштом Туреччини. На північ

від Балкану утворено окреме Болгарске кня
зївство, зависиме від Туреччини. Країна Схід
на Румелїя (на полудни від Болгариї) одер
жала повну автономію. (В кілька лїт пізнїй
ше вибухло у Східній Румелїї повстанє, яке
довело до злуки сеї країни з Болгариєко.) Для
задержаня полїтичної рівноваги, віддав кон
грес заряд Боснїї і Герцоговини Австриї. Ав
стрия вислала до обидвох країв 18.000 армію
під проводом Филиповича. По довгих борбах
здобули австрийскі війска Сараєво і побороли

повстанє магометаньских народів. Під австрий
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скою уtправою обидва краї прийшли до доб
робиту, а місто давної ненависти поміж ма
гометаньскими і християньскими народами на- то

ступила згідна праця над піднесенєм добро
биту в краю.

8. 41.

Важнїйші подїї по Берлїнь
скім конґресї.

Повстанє тридержавного союза. Серед
загального мира наступило нове угруповане

европейских держав. Росия чула ся покрив
дженою ухвалами берлїнского конґресу і від
чужила ся від Нїмеччини, тому Бісмарк за
ключив 1879. р. зачіпно відпорний союз з Ав
стриєю, до котрого втягнув 1883. р. Італїю
(затрівожену занятєм Тунїсу Франциєю.) З се
го часу потрійний союз Австриї, Нїмеччини і
Італїї є запррукою европейского мира. Супро
ти потрійного союза наступило зближенє Ро- .

сиї до Франциї, до котрих в наслїдних лїтах
приступила Анґлїя. Всей спосіб проти тридер
жавного союза, стоїть потрійне порозумінє.
Прочі европейскі держави мають лише друго
або треторядне значінє і на сьвітову полїтику

Впливають дуже мало.

Ч
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Спірні справи держав полагоджують ся
по більшій части при помочи міжнародного
мирового комітету в Гаадзї. В 1899. p. хотїла
конференция в Гаадзї довести бодай до ча
стинного розброєня Европи, але наради над
сею справою не довели до цїли, противно
вcї европейскі держави довершили цїлковитої
реорґанїзациї і побільшеня війска, та на взір

Прус завели всюда загальну війскову служ
бу. Мілїтарні сили европейских держав пожи
рають великі грошеві суми, але рівночасно є они

запорукою мира в Европі, бо держави боять
ся великих воєнних коштів і стараються оми
нати всяких конфлїктів. За се европейскі

держари старають ся здобути для себе про
сторі кольонїї поза границями Европи, що
доводить до частих позаевропейских війн.
Справи балканьского півострова. В Ев

ропі лише на балканьскім півострові нема

супокою. Лиха господарка Турків, часті різнї
християн, як і повстанє на острові Кретї ви
кликали 1897. р. турецко-грецку війну. Грецкі

війска потерпіли пораженє, але Греция завдя
ки інтервенциї великих европейских держав

пе понесла жадних територяльних страт. Евро
пейскі держави вислали свої кораблї і війска
на Крету, надали островови саморяд. а на чолї
острова поставили сина грецкого короля
Юрия. 3 сего часу справа Крети не сходить
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/ з дневного порядку і приносить богато кло
поту европейским державам.
В 1904. р. зїхав ся цїсар Франц Йосиф і.

з царем Миколаєм ІІ
.
в Стириї, де порозуміли

ся що д
о

спільного дїланя проти Туреччини.
Розходило ся передовcїм о справу турецкої
провінциї Македоніїї, де будьто Турки, будьто
повстанцї допускають ся вічних мордів. Дер
жави старали ся вплинути на Туреччину і зму
сити перевести реформи в Македонїї. Хотяй
Туреччина перевела дїйсно денеякі реформи,

все-ж таки не удало ся єї завести ладу в Ма
кедонїї. З кождою весною зривають сч Маке
донцї до борби з Туреччинoю, a в послїдних
часах підносят клич самостійної Македонїї.

Внутрі Туреччини зайшла велика зміна.

Заведено конституцийну управу. Під впливом
патриотичного поступового сторонництва Мо
лодотурків, турецкий султан Абдуль Гамід II

.
надав Туреччинї конституцино 1908. р. Султан
заприсяг конституцино, але потайки стремів

до приверненя абсолютизму. Війско, що по
зістало вірне Молодотуркам пішло на Царго
род, Молодотурки здетронїзували Абдуль
Гаміда ІІ

.
і посадили н
а

султаньскім престолї
Магомета V. м

Майже рівночасно з проголошенєм кон
ституциї, Болгария оголосилася независимою
державою з титулом королївства, а Австрия

« .
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прилучила Боснїно і Герцоговину в жовтни 1908.

до австрийско-угорскої монархії. Туреччина,

одержала грошеве відшкодоване і узнала

прилученє обидвох країв до Австриї. Лише
Сербія противилася прилученіо Боснїї і Герцо
ґовини і приготовляла ся до війни з Авсриємо,

але коли побачила, що Росия не попрe єї
оружною силою, згодила ся на анексико.
В рік пізнїйше приняв князь Чорно

гори Данило титул короля.
Анґлїя і єї кольонїї. За панованя Юрия

IV. 1820.—1830. змінено в дечім внутрішний

устрій краю. Від часів Стюяртів не вільно бу
ло католикам старати ся о жадні державні
уряди в Англіїї. В роцї 1828. під напором ка
толицких Ірляндцїв, змінено уставу і знесено
заборону, що зборонювала католикам доступу
до урядів. За Вільгельма IV. 1830.—1837. змі
нено і розширено виборче право в Анґлїї. По
Вільгельмі вступила на престіл королева Вікто
рия 1837. — 1901. За часів панованя Вікториї
дійшла англїйска держава до великого роз
вою. Внутр держави переведено цїлий ряд
реформ, Англїя стала дїйсно демократичною
Державою.

На зверх є Англїя першою морскою мо
гучою і всесьвітною державою. Своїми ко
льонїями перевисшає навіть простір Росиї
з Сибіром і Тураном.

Найціннійшою
К0Лb0 -

е
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нїєю Анґлїї є Індиї. Передґанґесові Індиї здо
була для Анґлїї східно індийска компанїя
у ХVIII. віцї, а в ХІХ. в. розширила пановане
Англїї на цїлі Індиї передґанґесові, часть Індий
Заґанґесових і на Афганїстан. В серединї ХIХ.
віка 1857 р. вибухло проти Анґлїї велике
повстанє в Індиях, яке анґлїйскі війска ледви

здавили. По упадку повстаня знесло англїйcке
правительство східно індийску компанїю і 1858.

р. прилучено Індиї впрост до анґлїйскої ко
рони, а 1876. приняла Віктория титул цїcape

вої Індий. Індиями завідує анґлїйский намісник
з титулом віцекороля. Індиї є вповнї зависимі
від Анґлїї, котра управляє так просторим
краєм заледви при помочи 200.000 армії.

Поза Азиєно посїдає Анґлїя просторі про
вiнциї в инших частях сьвіта. В північній Аме
рицї полишила ся Анґлїї простора Канада. Ка
нада посїдає від 1840. р. повну самоуправу
і творить федерациіну державу зависиму від
Англїї. Англїйский король іменує губернатора
краю, котрий має власть виконуючу. Власть
законодатну має парлямент Канади. Канада

не поносить жадних тягарів в користь Англїї,

за се удержує торговельні зносини головно
з Англїєю і є заразом місцем збуту для анґлїй
ского промислу.
В такий сам спосіб сполучена з Анґлїєю

є Австралїя яка є рівнож федерацийною дер
жавою зложеною з 5 держав,
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Найновійші кольонїї має Анґлїя в Африцї.
До Англїї належить Єгипет, долина горішного
Нїлю, Судан і полуднева кінчина Африки так
звана Капляндия і пустиня Калягарі. В загалї
Англїя стремить до сего, щоби запанувати над
непереривним пасом африканьскої землї, що
тягнувби ся від Середземного моря аж поріг
Доброї Надїї, в чим має помочи єї желїзни
ця поведена з Александриї до Капштату.
Єгипет зависїв в ХІХ. віцї від Туреччини,

але володарі Єгипту звані кедівами були май
же независити панами. Оден з кедівів Ізмаїл

Паша довів великою марнотравностию фінан
си Єгипту до дуже лихого стану, тому Анґлїя
і Франция накинули єму фінансову контролю.
В наслїдок чужої iнтeрвeнциї вибухло 1882. р.
в Єгиптї повстанє, котре скінчило ся тим, що
Анґлїя заняла Єгипет. Нинї є Єгипет позірно
зависимим від Туреччини, але дїйсними пана
ми Єгипту є Англїйцї. В їх руках є цїла адмі
нїстрация і фінанси краю.
Рівночасно стреміла Анґлїя до розшире

ня свого панованя в полудневій Африцї. В по
лудневій Африцї заложили Голяндцї три ре
публики Наталь, Оранє і Трансфаль. Наталь і
полудневу кінчину Африки заняли Анґлїйцї
єще за часів Наполєоньских війн, дві прочі

републики стали независимими. Колиж в Транс
фалго відкрито великі копальнї золота і ди*

*:



— 284 —

яментів, стало богато Анґлїйцїв п рселювати
ся в Голяндских републиках. Анґлїйцї, що ocї
ли в републиках Голяндцїв (яких ту звано Бу
рами) жадали признаня горожаньских прав. Ко
лиж Бури відмовили їм признаня горожань
ских прав, прийшло помежи ними а Англіїєю

до війни 1899.—1902. Бури боронили ся дуже
хоробро, але помимо героїчної оборони не
могли устояти проти 200.000 армії. Анґлїйцї
заняли обидві републики. Бури одержали са
моряд, а загороди Бурів відбудовано при по
мочи анґлїйских гроший.

По смерти королевої Вікториї засїв на
англїйскім престолї Едвард VII. Нинї панує
в Анґлїї Юрий V.
Франция. Побіч Англїї просторі кольо

нїї посїдає Франция. Вже за часів Наполєона
ІІІ. Франция почала підбивати країну Анам
в Заґанґесових Індиях, де з часом заложила

велику француску кольоніїю. Єще більші ко
льонїї здобула Франция за часів третої ре
публики. В 1881. р. Франция занимає в Афри
цї Тунїс, край над Сенегалем і Нїґром 1894.
р. Тімбукту 1895. р. Мадагаскар. Нинї є Фран
ция панею, щїлої північно західної Африки.
Францускі провінциї не мають самоуправи, але

є вповнї зависимими від матерного краю і
стоять під управою Губернаторів, котрі вико
нують прикази француских мінїстрів, за се

"
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можуть висилати своїх послів до француского
парляменту.

Нїмеччина. По француско-нїмецкій вій
нї, заведено під наглядом Бісмарка много ре
форм. По смерти Вільгельма І. 1888. вступив
на престол хорий Фридерик ІІІ., котрий во
лодїв заледви 99 днїв. Нинї панує в Нїмеччи
нї цїсар Вільгельм II

.
Полїтика Вільгельма II

.

стремить до задержаня сьвітового значіня
Нїмеччини і до здобутя заморских кольонїй.
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 Марияни

в Австралїї.
Італїя. Сполучена Італїя старала ся рів

нож здобути заморскі кольонїї. Над Черво
ним морем здобула Еретрию. а пануючий

в Абісинїї володар, Менелїк, зобовязав ся

узнати зверхність Італїї. Коли-ж lталїйцї хо
тїли підбити Абісинїно і замінити єї у свою
провінцию, побив Менелїк італїйскі війска
1896 р

.
і увільнив ся з під зверхности Італїї.

Італїя н
а

кільканайцять лїт зрезиґнувала з за
граничних здобутків. Доперва 1911. р

.

без жа
дної причини наїхала турецку провінцию Трі
полїс і зажадала від Туреччини відступленя

Тріполїсу. Коли-ж Туреччина не згодила ся

н
а

відступленє просторого Тріполїсу, прий
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шло поміж обидвома державами до війни,
але лише на Африканьскій земли, бо евро
пейскі держави спротивили ся акциї італїйскої
фльоти на европейских водах. Вправдї Італїй
цї здобули прибережні міста і столицю краю
Тріполїс, але у внутр краю поступили дуже
мало, помимо сего, що вислали на поле би
тви понад 100.000 армію. Турки і Араби по
казали велику готовість до борби і з маго
метаньским фанатизмом станули до сьвятої
війни проти наїздників. Італїя правдоподібно

здобуде вкінци край Тріполїс, але війна
обезселить край фінансово на довгий час.

Іспанїя. Підчас Наполєоньских війн стра
тила Іспанїя майже всї свої заморскі провін
циї, а полишили ся єї лише з великих Анти
лїв Куба і Порторіко і в Азиї Філїпіни. Здир
ства і лиха господарка Іспанцїв довели до
повстаня на острові Кубі. Стани Сполучені
північної Америки, попирали повстанцїв, а
в кінци дали їм оружну поміч і виповіли Іспа
нїї війну. Іспаньска фльота зістала знищена
а Іспанїя мусїла зречи ся Порторіка і Філї
пін на користь Союзних Держав Америки,

з Куби отворено нову републичу під опіконо
Союзних Станів північної Америки 1890 р.

З сего часу Іспанїя не має майже жадних за
морских кольонїй. В послїдних часах старає
ся Іспанїя побіч Франциї розширити свій вплив
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на суcїдну державу в північній Африцї Ма
рокко. Несупокої в Марокко дають причину
до часто вмішуваня ся чужих держав в спра
ви краю. Найновійші заворушеня з 1911 р.
омало що не дали причини до европейскої
війни. Нїмеччина хотїла скористати з вну
трішних забурень і здобути для себе яку при
стань в Марокко. Сему супротивила ся Ан
глїя і Франция. Остаточно полагоджено спра
ву мировим способом і Нїмеччина відкликала
свій воєнний корабель з Марокко.
Норвеґія зриває 1906. р. перзональну

унїю зі Швециєю, оголошує ся самостійною
державою і покликує на престіл Гакона VII.
з даньскої династиї.
Китай і Японіїя. Китайцї старинний і ви

соко культурний нарід, замкнули ся цїлкови
то перед Европейцями і не допускали жадних
чужинцїв у внутр свого краю. Европейскі
купцї могли прибувати лише до Кантону. До
перва англїйска виправа 1842 р. на Китай

змусила Китайцїв отворити кілька пристаний
для англїйских купцїв. Єще ширше мусїли
отворити свої границї Китайцї по англїйско
францускій виправі 1857.—1860.
Як Китай так само і суcїдна КитаєвиЯпонїя

замкнула свої границї для заграничної торговлї.
В 1854. р. Союзні Стани північної Америки
вислали фльоту до Японїї і змусили Японцїв

ер
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відчинити свої пристани для всесьвітної тор
товлї. З сего часу Японіїя присвоює собі в не
звичайно скорий спосіб европейску культуру,

а японьский цїсар (мікадо) надас краєви 1889.
р. конституцию. В наслїдок принятя европей
скої культури, численних реформ і великої
працї японьского народа около піднесеня
своєї держави, дійшла Японїя незвичайно ско
ро до великої могучости.
З причини несупокоїв в Кореї, державі

зависимій від Китаю, прийшло до спільної
виправи Японїї і Китаю на Корею. По успо
коєню краю, Японїя не хотїла відкликати сво
їх війск з Кореї, черех що прийшло до війни
поміж Китаєм а Янонїєю 1894.—1805. Війна
показала цїлковиту перевагу Японїї над Ки
таєм. В мирі в Сімоносекі 1895. р. Японіїя одер
жала воєнне відшкодованє і остров Фор
мозу. -

З упадку Китаю скористали европейскі
держави. Росия заняла часть Манджуриї і ви
наняла від Китаю твердиню Артур, —Англіїя
заняла Вей-гай-вей, а Нїмеччина Кіяочав. З сеї

причини вибухли 1900. р. грізне повстанє Бо
ксерів, звернене проти вcїх чужинцїв. В Пе
кінї убито нїмецкого посла Кеттлєра і мор
довано чужинцїв. Европейскі держави, Япо
нїя і Сполучені Стани північної Америки ви
слали свої війска до Китаю, заняли Пекін,
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а Китайцї упокорили ся і признали свободу
перебуваня чужинцям в їх краю.
Росийско — японьска війна 1904.—1905.

Рівночасно старала ся Росия використати для

себе забуреня в Китаю і розширити своє
панованє на Корею. Японцї уважали Коре
ю від японьско-китайскої війни своїм краєм,
до Кореї ішла еміґрация Японцїв, тому зі
згляду на інтерес, своєї держави, не могла
Японїя позволити Росиї заняти Корею. Ко
лиж переговори не довели до нїчого, роз
почали Японцї 18. лютого 1904. війну з Ро
сиєю і сего дня знищили частину росийсгої

фльоти. Цїла незвичайно крізава війна вика
зала нездарність Росиї і брак всякого приго
тованя до війни. Японцї під проводом здіб
них вождів відносили над Росиянами одну

побіду за другою (на суші над рікою Ялю,
під Муґденом і занятє порту Артура, на мо
ри під Чемульпо і Чушімою). За посередниц
твом президента Сполучених Станів північної
Америки Розевельта, прийшло поміж воюю
чими державами до мира в Портсмут 1905 р.

Японія одержала пристань Артур, частину ро
сийскої желїзницї в Манджуриї, полудневу
часть острова Сахалїн і зверхність на Кореєю,

котру незадовго потім, прилучила впрост до
своєї держави.- -

По росийско-японьєкій війнї розпочинає
19Ш
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ся живий рух в Китаю. Поступове китайскі
сторонництво стреміло до заведеня конст
туцийної монархії. Колиж чужа Манджурска
династия, котра панує тепер в Китаю, не хо
тїла оголосити конституциї, вибухла в Китаю
революция, котра захопила передовcїм по
лудневий Китай. В послїдних часах револю
ционери віднесли великі успіхи і в їх руках
знаходить ся нинї більша половина власти
вого Китаю. Революционери оголосили Ки
тай pспубликою.

-

Конституция в Росиї. Підчас росийско
японьскої війни, вибухла в Росиї революция,

котру росийский ряд кріваво здусив. Всеж

таки револіоция не минула без слїду. В 1905.
р. oгoлoсив цар 30. жовтня конституцино і за-х:
повів скликанє думи. Дїйсно Думу скликано;

але коли дві перші Думи показали ся рядови.
за поступовими, ряд розвязав два рази Дy
му, ограничив право вибору і трета Дума
вийшла зовсїм по волї правительства. Про
тягом своєї кількалїтної дїяльности не дала

Дума майже жадної інїциятиви до реформ
в Росиї, а тимчасом росийске правлїнє стре
міло до знищеня свободи і переслїдувало
лїберальні і народні рухи в державі. На чолї
правительства стояв довший час мінїстер Сто
липін, душа вcїх реакцийних рухів. Сто
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липіна убили революционери 1911. підчас по
буту царя в Київі.

Революцийний рух і наданє хоть позір
ної конституциї відбили ся також на Українї.
Почали виходити часописи в народній укра
їньско-рускій мові і помимо всяких переслї
дувань зі сторони управи і чорносетенцїв, на
родно-україньский рух росте і кріпшає з кож
ДИМ ДНеМ.

З А К І Н Ч Е Н
Вже в першій части істориї, заявив я, (не з моєї

вини вступ до першої части не появив ся у всїх при
мірниках), що зовсїм не маю гадки подавати само
стійної істориї, але противно зовсїм далекий від
всяких претенсий до ориґінальности, хотїв я подати

1

молодїжи в можливо найбільше приступний спосіб
найважнїйші подїї всесьвітної істориї, тому і не був
я обовязаний до точного студюваня жерел і всеї но
вої лїтератури. За взір написаня істориї я взяв під
ручник Lehrbuch der allgemeinen Geschidhte fйr Lehrer u,
Lehrerinenbildungsanstalten. Von Dr. Тheodor Тupetz, Wien.
який є одним в найлїпших підручників для семина
рийних шкіл. Вcї міти і історичні оповіданя подав
я тому, що уважав за потрібне, щоби молодїж пізна
ла їх, але подавав їх все як міти, а не як історичну
правду.
При подїлї нової істориї вкрала ся похибка на

сторонї 7.
— Є: 3. Часи францускої революциї і часи ХІХ.

віку до 1848. має бути : Часи францускої революци
і часи ХІХ. та ХХ. віку, а слова під 4. зовсїм відпа
дають.

х



— 292 —

Важнїйшідати з нової істориї.

1492. р.
1492—1501.

1493—1519.

1495.

1496.

1498.

1501——1506.

1503—1513.

1506.

1506—1548.

1515—1547.

1515.

1516—1526.

1517.

1519—1521.

1519—1522.

1519—1556.
1520—1566.

1521.

1522—1544.

1523—1560.

1525.

Відкритє Америки.

Іван Ольбрахт.

Цїсар Максимілїян І.

Сойм у Вормациї.
Пйотрківскі статути.

-

Відкритє дороги до Східних Індий.

Олександер І. король Польщі.
Папа НОЛїй II

.

Смерть Колюмба.

Жиґмонт Старий король Польщі
Повстанє Михайла Глиньского.

Франц І. француский король.

Зїзд у Відни.

Людвик II
.

угорский король.

Перший виступ Лютра.

Фердинанд Кортез здобуває
Мексик.

Подорож Маґеляна довкола землї.

Цїсар Кароль V
.

Сулейман Великий.

Сойм у Вормациї.
Чотири війни Кароля V

.
з Фран

щом І.

Густав Ваза шведский король.
Битва під Павією. Секуляризация

Прус.
-
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1526.

1529.

1530.

1531.

1532.

1534.

1545—1563.

1547—1559.

1547—1553.
1548—1572.

1552.

1553—1558.

1555.

1556—1564.

1556—1598.

1558—1604.

1559—1560.

1560—1574.

1562—1594.

1564—1576.
1567.

1569.

1571.

1572.

1573.

1574—1589.

Битва під Могачем.

Сойм в Спирі. Облога Відня Тур
ками. Литовский статут.
Сойм в Авґзбурґу.
Смерть Цвінґлього.
Сойм в Норимберґії. -

Генрик VIII. анґлїйский король зри
ває зносини з Римом.

Тридентский собор.
Генрик ІІ

.

француский король.
Едвард VII. анґлїйский король.
Жиґмонт Авґуст король Польщі.
Пасавский розєм.
Мария Тудор в Анґлїї.
Авґсбурский мир.
Цїсар Фердинанд I.

Филип II
.

іспаньский.

Єлисавета королева Анґлїї.
Франц II

.

король Франциї.
Кароль ІХ. король Франциі.
Релїґійні війни у Франциї.
Цїсар Максимілїян ІІ

.

Облога Сиґету.
Люблиньска унїя.
Битва під Лєпанто.

Різня Гуґенотів.
Перший свобідний вибір короля

в Польщі. Генрик Валєзий.
Генрик III. король Франциї.
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1576—1586.

1576—1612.
1579.

1580.

1587.

1588.

1592.

1596.

1598.

1603—1688.

1608.

1609.

1609—1632.

1610—1643.
1612—1619.

1613.

1618—1648.

1619—1637.

1620.

1621.

1622.

1624—1642.

1625.

1625—1649.
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Стефан Баторий король Польщі.
Цїсар Рудольф II
Утрехтска унїя.
Прилученє Портуґалїї до Іспанїї.

Страченє Мариї Стюарт.

Непобідима армада.

Повстанє козакiв пiд проводом

Кшиштофа Косиньского.
-

Берестейска унїя. Повстанє Лобо
ди і Наливайка.

Нантейский eдикт. Вимертє Рури
Ковичів в Росиї.

Стюарди в Анґлїї.

Протестантска унїя в Нїмеччинї.
Католицка лїґа в Нїмеччинї.

Густав Адольф король Швециї.

Людвик ХІІІ. король Франциї.
Цїсар Матвій І.
Романовичі в Росиї.

Трийцятьлїтна війна.

Цїсар Фердинанд II
.

Битва під Білою Горою. Битва

під Цецорою.
Битва пiд Хотином. Сагайдачний.

Смерть Петра Конашевича Сагай
ДачНОГО.

Управа Рішлього у Франциї.
Повстанє Жмайла.

Кароль І. король Англїї.
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1626.

1629.

1630.

1632.

1632—1648.
1634.

1635.

1637—1657.

1638.

1643—1715.

1645—1676.

1648.

1648.

1648—1668.
1649,

1649—1660.

1699.

1651.

1653—1558.

1652.

1654.

1657.

Валєнінтайн.

Реституцийний едикт.

Тарасова ніч на Українї.
Битва під Лїцен.

Володислав IV. король Польші.
Смерть Валєнштайна.

і

Мир в Празї.
Цїсар Фердинанд III.
Повстанє Яцка Острянина і Дми
тра Гунї.
Людвик ХIV, король Франциї.
Цар Олексїй Михайлович.
Повстанє Богдана Хмельницкого.

Вестфальский мир.
*

Битви над Жовтими Водами, під
Корсунем, під Пилявцями, під Зба
ражем і Зборовом.
Іван Казимир, король Польщі
Страченє Кароля І. в Анґлїї.
Англїя републикою.
Зборівска умова.
Битва під Берестечком. Умова в Бі
лій Церкві. Навігацийний анґлїй
ский акт.

Кромвель протектором Англїї.
Битва під Батогом.

- Хмельницкий піддає ся Москві.

Призванє независимости Прус.

Смерть Хмельницкого.
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1658—1705.

1558.

1661—1715.

1665—1700.

1667.

1667.

1669—1673.

1674—1696.

1675.

1676.

1676—1682.

1679.

1683.

1685.

1687.

1588.

1789—1725.

1697.

1697—1718.
1697—1733.

1699.

1700—1721.

1701.

1701—1714.

Цїсар Лєопольд I.
Умова в Гадячи.

Особисте правлїнє Людвика ХIV.
Кароль ІІ

.

король Іспанїї.
Мир в Андрусові. Подїл України
на польску і московску.

Битва під Ст. Готгардом.

Михайло Вишневецкий, король
Польщі. Дорошенко піддає сяТу
реччинї. Наїзд Людвика ХIV. на
Голяндию.
Іван ІІІ. Собєский.

Битва під Фербелїном.

Дорошенко зложив гетманьску бу
ЛаВу.

Цар Федір.

Мир в Сен Жермен.
Облога Відня.

Відкликанє Нантейского eдикту.
Гетман Іван Мазепа.

Анґлїйcкa революция.

Цар Перто Великий.
Битва під Зентою.

Кароль ХІI. король Швециї.
Авґуст II

.

король Польщі.
Карловицкий мир.
Велика північна війна.

Пруси королївством.
Сукцесийна іспаньска війна.
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1703.
1704.

1705—1711.

1706.

1709.

1711.

1711—1740.

1713.

1713 — 1740.

1715—1774.

1716.

1718.

1724.

1725—1727.

1927—1730.

1730—1740.

1733—1763.

Віденьский мир.
1740—1786.
1735.

1740—1780.

1740—1748.
1740—1745.

1741—1761.

1745— 1765.

Заложенє Петербурга.
Битва під Гохштет.
Цїсар Иосиф І.
Мир Альтранштатї. Битви під Ту
рином і Рамільє. "
Битва під Полтавою.

Битва над Прутом.

Цїсар Кароль VI.
Мир в Утрехтї. Прагматична
СаНКЦИЯ.

Фридерик Вільгельм 1.

король.

Людвик ХV. король Франциї.
Битва під Петроварадином.

Мир в Пожаревачу.
Смерть Павла Полуботка.
Цариця Катерина І.

Цар Петро II
.

Цариця Анна.

Авґуст III. Саский, король Польщі.

пруский

Фридерик ІІ
. Великий, пруский

король.

Мария Тереса.

Сукцесийна австрийска війна.

Дві перші шлескі війни. Перехід
Шлеска від Австриї до Прус.

Цариця Єлисавета.

Цїсар франц I.
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1748.

1'156—1763.

1760—1820.

1762—1796.

1763.

1764—1795.

1764.

1765.

1765—1790.

1772.

1773.

1774—1792.

1775.

1776.

1783.

1786—1797.

1789.

1789—1791.

1790—1792.

1791.

1791—1792.

1792—1795.

Мир в Аквізґранї.
Семилїтна війна.

Юрий ІІІ. король Анґлїї.
Цариця Кетерина II

.

Мир в Губертсбурґу.
Станислав Авґуст Понятовский,
король Польщі.

Катерина ІІ
.

зносить уряд геть
МаН8.

Спір Анґлїї з кольонїями в Аме
рИЦІ.

Цїсар Йосиф II
.

Перший подїл Польщі.
Знесенє ордену Єзуїтів.

Людвик ХV. король Франциї.
Збуренє Сїчи.
Початок независимости
Північної Америки.
Версальский мир. Анґлїя узнає не
зависимість Союзних Станів пів
нічної Америки.
Фридерик Вільгельм II

.

Генеральні Стани в Верзалї. По
чаток францускої революциї. Збу
ренє Бастилїї.
Народні Збори.
Цїсар Лєопольд II

.

Конституция 3 мая в Польщі.
Законодатні збори.
Народний конвент.

Станів
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1792—1797.

1792.

1793—1794.

1795.

1795—1799.
1796.

1796—1801.

1797.

1797—1840.

1798—1799.

1799—1801.

1799—1804.
1800.

1801.

1801—1825.

1802.

1804.

1804—1814.

1805.

1806.

1806—1807.

Перша коаліцийна війна пр ги

Франциї. х
-

Франция републикою. Страченє

короля Людвика ХVІ. Другий по
дїл Польщі.

Часи тероризму у Франциї.
Третий подїл Польщі. Мир в Ба
зилєї.

Директорят у Франциї.
Наполєон в Італїї.

Цар Павло І.
Мир в Кампо-Форміо.
Фридерик Вільгельм III. пруский
король.
Виправа Наполєона до Єгипту.
Друга коалїцийна війна.

Наполєон конзулем.
Битва під Маренґо і під Гогенлїден.

Мир в Лїнвіль.
Цар Олександер І.

Мир в Амiєн.
Повстанє австрийского цїсарства.
Наполєон цїсарем.
Трета коалїцийна війна. Битва під

Австерлїц і під Трафальґар.

Реньский союз. Конець римского
цїсарства в Нїмеччинї.

Четверта коалїцийна війна. Битва
під Єною. Континентальна система.
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1807.

1808.

1809.

1812.

1813.

1814.

1814—1815.

1815.

1820—1830.

1821.

1824—1830.

1825—1855.
1827.

1828—1829.

1930—1837

1830.

Договір в Тильжи. Варшавске кня
зївство.
Иосиф Бонапарте королем в Іспа
нїї. Повстанє Іспанцїв.
Війна Австриї з Наполєоном. Бит
ви під Асперн і Ваграм. Мир у Ві
дни. Повстанє в Тироли. Андрій
Гофер.

Похід Наполєона на Москву.
Коалїция проти Наполеона. Битва
під Липском.

Абдикапия Наполєона. Людвик

ХVIII. королем Франциї.
Віденьский конґрес.
Стодневне панованє Наполеона.

Битва під Ватерльо, Сьвятий Со
юз. Наполєон на острові сьв.
Єлени. -

Юрий IV. король Анґлїї.
Смерть Наполєона.

Кароль Х. король Франциї.
Цар Миколай І.

Битва під Наваріно. Повстанє
Греків.

Росийско-турецка війна. Признанє

независимости Грециї.

. Вільгельм IV. король Анґлїї.
Липнева революция в Парижи.

Французи занимають Альжир.
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1830—1848.

1830—1831.

1835—1848.
1837—1901.
1840 -- 1861.

1842.
1846.
1848.

1848—Х.
1849.

1851.
1852—1870.

1853—1856.
1858.
1859.

1861.

1861—1888.
1862—1890.
1864—1867.
1864.

1866.

1867.

Людвик Филип Орлеаньский, ко
роль Франциї.
Утворенє бельгійского королїв
ства. Повстанє в Польщі.
Фердинанд .І

.

австрийский цїсар
Віктория, королева Анґлїї.
Фридерик Вільгельм IV. пруский
король.
Англїйско-китайска війна.

Австрия занимає Краків.
Лютова революция в Парижи. Ре
волюция в Нїмеччинї, Австриї.
Повстанє н

а Угорщинї. Битва під
Кустощою. .
Цїсар Франц Иосиф І.

Б
.

під Новарою. Упадок угорско
ГО ПОВСТаНЯ.

Наполєон III. конзулем на 1
0 лїт.

Наполєон III. цїсарем.
Кримска війна.
Знесенє східно-індийскої компанїї.
Війна Австриї з Піємонтом і На
полєоном III. Битви під Маджен
тою і Сольферіно.
Італїйске королївство. Лютова кон
ституция в Австриї. -

Вільгельм І. пруский король.
Бісмарк мінїстром в Прусах.
Мakсимілїян, цїсар Мексику.
Війна Австриї і Прус з Данїєю

о Гольштин і Шлезвик.
Війиa Австриї з Прусами і Іта
лїєю. Битви під Садовою, Кусто
щою і Лїсою.
Австро-угорский дуалїзм.
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1870—1871.

1870.

1871.

1876.

1877—1878.
1878.
1881—1894.
1883.

1888—Х.
1894—Х.
1894—1895.
1898.

Француско - нїмецка війна. Битви
під Мец, Седан.
Заведенє третої републики
у Франциї.
Вільгельм І. пруский король про
голошений у Версалю нїмецким
цїсарем.

-

Королева Віктория, цїсаревою
Індий. ".

Війна Росиї з Туреччиною.
Конґрес в Берлїнї.
Цар Александер III.
Потрійний союз Нїмеччини, Ав
стриї і Італїї.
Цїсар иїмецкий Вільгельм II

.

Цар Миколай II
.

Китайско-японьска війна.
Повстанє на Кубі. Війна Іспанїї

зі Сполученими Станами північної

1899—1909.
1900.
1904—1905.

1905.

1906.
1908.

Америки.
Війна Англїї з Бурами.
Повстанє Боксерів в Китаю.
Росийско-японьска війна.

Мир в Портсмут. Конституция
Pосиї.

*

Норвеґія зриває унїю з
і Швециєю.

Конституция в Туреччинї. Прилу
ченє Боснїї і Герцоґовини до Ав
стриї.
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