


Початок Нового часу: події в історії

Дата Подія
1453 Захоплення турками Константинополя. Загибель Візантійської імперії

1485—1603 династія Тюдорів в Англії

1492 Відкриття Америки X. Колумбом

1494 договір у Тордесільясі про поділ позаєвропейських земель між Іспанією 
та Португалією

1498 Відкриття Васко да Гамою морського шляху до Індії

1500 Відкриття Бразилії португальцем П. Кабралем

1502—1736 держава Сефевидів в Ірані

1517 Початок Реформації в Німеччині

1519—1521 Перше навколосвітнє плавання Ф. Магеллана

1524—1525 Селянська війна в Німеччині

1526—1754 Імперія Великих Моголів в Індії

1529 Перша облога Відня турками

1534 Початок Реформації в Англії. Створення Англіканської церкви

1540 Заснування Ордену єзуїтів

1542 Заснування інквізиційного трибуналу в Римі

1543 Видання книги М. Коперника «Про обертання небесних сфер»

1552 Приєднання Казанського ханства до Московської держави

1555 Аугсбурзький релігійний мир. Зречення Карла V імператорського престолу

1558—1583 лівонська війна

1559 Установлення католицькою церквою «Індексу заборонених книг»

1562—1594 Релігійні (громадянські) війни у Франції

1564 Видання першої друкованої книги І. Федорова — «Апостола»

1565—1572 Опричнина в Московській державі

1566—1609 Національновизвольний рух в Нідерландах

1569 люблінська унія Польщі з литвою. Утворення Речі Посполитої

1571 Розгром турецького флоту іспановенеціанською ескадрою біля лепанто

1572 Варфоломіївська ніч

1579 Утрехтська унія північних провінцій Нідерландів

1581 Початок походу Єрмака для підкорення Сибіру

1588 Похід і загибель іспанської «Непереможної армади»

1589 Убивство Генріха III. Припинення династії Валуа у Франції
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Дата Подія
1598 Нантський едикт французького короля Генріха IV

1613—1613 «Смута» в Московській державі

1613—1917 Правління династії Романових у Московській державі (Російській імперії 
з 1721 р.)

1618—1648 Тридцятилітня війна у Європі

1628—1644 Селянська війна в Китаї

1630—1653 Будівництво мавзолею ТаджМахал в Індії

1640 Початок революції в Англії

1644—1911 Правління маньчжурської династії Цин у Китаї

1648 Вестфальський мир

1649 Страта короля Карла І та проголошення Англії республікою

1654 Церковні реформи патріарха Никона. 
Початок розколу православної церкви в Московській державі

1660 Реставрація монархії в Англії. Спроба відновлення абсолютної монархії

1661—1708 Будівництво Версаля — резиденції французьких королів

1683 Поразка турецької армії під Віднем

1688—1689 «Славна революція» в Англії. Утвердження парламентської монархії

1700—1721 Північна війна

1701 Проголошення королівства Пруссія

1709 Полтавська битва

1756—1763 Семилітня війна

1768—1774,
1787—1791

Російськотурецькі війни

1772 Перший поділ Польщі

1773—1775 Селянська війна під проводом О. Пугачова в Російській імперії

1775—1783 Війна за незалежність англійських колоній у Північній Америці

1776 декларація незалежності. Утворення Сполучених Штатів Америки

1783 ліквідація Кримського ханства

1784 Винайдення дж. Уаттом парової машини

1787 Прийняття Конституції США

1793 другий поділ Польщі

1795 Третій поділ Польщі
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Шановні восьмикласники!

Цього року ви продовжите вивчати курс всесвітньої історії. Як 
ви вже знаєте з досвіду попередніх років, запорукою успішної робо-
ти на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перед тим 
як розпочати роботу, необхідно за змістом підручника познайомити-
ся із його структурою.

Матеріал підручника поділений на шість розділів, кожен 
з яких містить декілька параграфів, які, у свою чергу, складають-
ся з окремих пунктів. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати, 
а також тлумачення основних термінів і понять. На них слід звер-
нути особливу увагу.

Краще засвоїти навчальний матеріал допоможуть історичні до-
кументи, ілюстрації, карти і схеми. Працюючи з параграфом, не-
обхідно уважно прочитати вміщені до нього документи і відповісти 
на запитання до них. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертай-
те увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Формуванню 
уявлень про те, як саме розгорталися події, із якими ви познайоми-
лися, допоможе історична карта, а зрозуміти зв’язки між історич-
ними подіями дозволять схеми.

Після кожного параграфа наведені запитання і завдання, які 
допоможуть вам перевірити свої знання. Опрацювавши навчаль-
ний розділ, ви маєте можливість систематизувати свої знання 
за узагальнюючими запитаннями та завданнями, а також тестови-
ми завданнями. 

У кінці підручника ви знайдете додатки: плани-схеми для са-
мостійної роботи з підручником, додатковою літературою, словник 
термінів і понять тощо.

Проте не завжди інформації, наведеної в підручнику, достатньо 
для того, щоб підготуватися до уроків, зокрема до практичних за-
нять, які потребують опрацювання додаткових джерел. А можливо, 
у вас виникне бажання поглибити свої знання. Із цією метою авто-
ри підручника створили електронний освітній ресурс, на якому роз-
міщено цікаву додаткову інформацію, фрагменти документів та за-
питання до них, тести для самоконтролю тощо. Усе це ви знайдете 
за електронною  адресою: interactive.ranok.com.ua
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Для того щоб вам було зручніше працювати з підручником, 
на його сторінках розміщені позначки, на які слід звертати увагу.

 Запитання, подані в цій рубриці на початку параграфа, допо-
можуть вам пригадати раніше вивчений матеріал і підготува-
тися до сприйняття нового.

«Документи розповідають» — тут наведені фрагменти історичних 
джерел та запитання до них.

«Цікаві факти» — у цій рубриці ви знайдете чимало цікавих 
історичних фактів, пов’язаних зі змістом параграфа.

 «Постать в історії» — під такою рубрикою вміщено інформацію 
про видатних історичних діячів та їхній внесок в історію.

! «Висновки» — тут наведені основні положення вивченого мате-
ріалу.

? Запитання і завдання
Ця рубрика містить запитання та завдання до параграфів, які 
поділені на чотири групи.

~~
«Перевірте, як ви запам’ятали» — за допомогою цих запитань 
ви зможете здійснити самоперевірку і з’ясувати, чи добре ви 
запам’ятали матеріал параграфа.

~* «Подумайте і дайте відповідь» — ці запитання дозволять вам 
осмислити прочитане.

~" «Виконайте завдання» — виконання завдань цієї рубрики розви-
ватиме ваші навчальні вміння (працювати з картою, складати пла-
ни, таблиці тощо).

~� «Завдання для допитливих» — тут ви знайдете завдання і запи-
тання, що виконуються за вказівкою вчителя або тими учнями, 
які прагнуть поглибити свої знання, використовуючи додаткову 
літературу та ресурси Інтернету.

 Під цією позначкою розміщена цікава додаткова інформація, 
фрагменти документів, тести для самоконтролю тощо. 
Усі ці матеріали ви знайдете на сайті за електронною адресою: 
interactive.ranok.com.ua

і
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Вступ

 1. Що вивчає наука «історія»? 2. Які періоди всесвітньої історії ви вивчали 
в попередні роки? 3. Якими були особливості розвитку людства в Серед
ньовіччі?

Цього року ви продовжите вивчати історію людства. У попере-
дніх класах ви познайомилися з історією Стародавнього світу та Се-
редніх віків.

У 8 класі ви розпочнете ви-
вчення Нової історії. Умовно її мож-
на поділити на два періоди. Перший 
називають раннім Новим часом, або 
Ранньо модерною добою (кінець XV — 
перша половина XVII ст.). Визна-
чальними для цієї доби подіями ста-
ли Великі географічні відкриття, 
Відродження, Реформація і Контрре-
формація. Другий період історії  Нового часу (друга половина XVII — 
XVIII ст.) познайомить вас із добою, яка тривала під знаком Про-
світництва.

 � Періодизація всесвітньої історії

Назва періоду Хронологічні межі

Історія первісного суспільства
Від появи людини на Землі — 3 тис. років 
до н. е.

Історія Стародавнього світу 3 тис. років до н. е. — 476 р.

Історія Середніх віків 476—1492 рр.

Ранній Новий час кінець XV — перша половина XVII ст.

Історія Нового часу
I період: друга половина XVII — XVIII ст.
II період: кінець XVIII — XIX ст.

Історія Новітнього часу
I період: 1914—1939 рр.
II період: 1939 р. — до сьогодення

Великі географічні відкриття стали поштовхом до далекосяж-
них зрушень. Тисячі людей із європейських країн вирушили на но-
ві землі в пошуках багатства і слави, нових територій. Так, завдяки 
цим подіям західноєвропейська цивілізація вийшла за межі Європи, 
поширивши свій вплив на Америку, Африку і Азію, суттєво змінив-
ши життя цих народів. Помітно змінилося й життя самої  Європи.

Історія Нового часу — період всесвіт
ньої історії між історією Середніх віків 
та історією Новітнього часу. Поняття «Но
вий час» першими почали вживати 
в XV ст. італійські мислителі, протиставля
ючи цим себе попередній добі історії Се
редніх віків і стверджуючи, що в історії 
Європи розпочався новий період.
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Значні зрушення у світогляді людей започаткувало Відроджен-
ня. У цей час формувалося усвідомлення того, що людина є найви-
щою цінністю, має право на всебічний гармонійний розвиток і реа-
лізацію своїх можливостей.

Католицька церква, яка була основою старого європейського 
суспільства, ставала все більшою перепоною на шляху формуван-
ня нових порядків. Відчутного удару католицькій церкві завдали 
Великі географічні відкриття, унаслідок яких було поставлено під 
сумнів істинність поглядів на побудову світу, поширюваних церк-
вою. Людство вперше зрозуміло, що світ не закінчується на бере-
зі моря чи океану. За цими океанами є континенти, на яких та-
кож живуть люди, і всі вони є представниками єдиної спільноти 
на планеті. 

Рух за переосмислення ролі католицької церкви в суспільстві 
отримав назву Реформація. (Про зміст зрушень, які відбувалися у Єв-
ропі внаслідок Великих географічних відкриттів, розгортання Відро-
дження і Реформації, ви дізнаєтеся, коли вивчите відповідні теми.)

Старе суспільство, що базувалося на традиціях і звичаях, по-
ступово руйнувалося, все більша кількість представників нової єв-
ропейської цивілізації почала керуватися здоровим глуздом і влас-
ним розумом.

Відбувалися зміни і в державному устрої країн Європи: станову 
монархію змінювала абсолютна. Абсолютизм став тією формою дер-
жавного устрою, яка більше відповідала інтересам нових соціальних 
верств. Одночасно в суспільстві визрівало розуміння того, що влада 
має служити суспільству, захищати інтереси і права кожної особис-
тості. Народи все глибше усвідомлювали свою національну належ-
ність. Стало зрозумілим, що створити найкращі умови для розвитку 
своєї нації можна лише у власній державі.

Основними центрами формування нового суспільства були кра-
їни Західної Європи — Італія, Англія, Нідерланди, Франція, Німеч-
чина. Саме тут народжувалися нові ідеали й суспільно-політичні ру-
хи, змінювалися форми державного устрою, формувалися ринкові 
відносини та з’являлися нові соціальні верстви. Руйнувалися старі 
традиційні суспільства, що базувалися на натуральному аграрно-ре-
місничому господарстві.

Ідеї Просвітництва, які виникли в другій половині XVII ст. 
в Англії, символізували початок нового періоду європейської історії. 
Він став добою тріумфу розуму і думки людини. У цей час набули по-
ширення погляди, спрямовані проти абсолютизму, проголошувалася 
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необхідність забезпечення державою кожній людині свободи вірос-
повідання, рівних громадянських і політичних свобод.

Розвиток країн Сходу наприкінці XV — у XVIII ст. відбував-
ся інакше, ніж у Європі. Тут, як і раніше, зберігалися аграрно-ре-
місничі суспільства, тому цивілізації країн Сходу вчені називають 
традиційними. У ті часи посилився тиск новоєвропейської цивіліза-
ції на країни Сходу. Останні, не маючи змоги витримати його, пе-
ретворилися на залежні від Заходу країни.

Отже, доба кінця XV — XVIII ст. стала для країн Заходу пе-
ріодом формування і становлення новоєвропейської цивілізації, що 
динамічно розвивалася, а для країн Сходу — часом уповільнення 
темпів розвитку, збереження традиційних аграрно-ремісничих ци-
вілізацій.

! Висновки

 �У 8 класі ви вивчатимете новий період всесвітньої історії — 
період Нового часу, що охоплює події від кінця XV до кін-
ця XVIII ст.

 �Визначальними подіями Нової історії кінця XV — першої по-
ловини XVII ст., яку називають раннім Новим часом (Ран-
ньомодерною добою) стали Великі географічні відкриття, Від-
родження, Реформація і Контрреформація. Друга половина 
XVII — XVIII ст. минули під знаком Просвітництва.

? Запитання і завдання

~~
1. Яку назву має період всесвітньої історії, що вивчається у 8 класі? 2. На які 
періоди поділяється історія Нового часу? Назвіть їхні хронологічні межі.  
3. Назвіть події, які вважаються визначальними для Нової історії взагалі.  
4. Чи однаково розвивалися країни Європи і Сходу наприкінці XV — у XVIII ст.?

~* 5. Охарактеризуйте основні особливості розвитку країн Європи у Нові 
 часи. 6. Як розвивалося суспільство країн Сходу в цей період?

~" 7. Покажіть на карті в атласі територію і столиці країн Західної Європи, які 
стали  центрами формування нового суспільства в ранній Новий час.

~� 8. Чи поділяєте ви думку про те, що кожний із періодів всесвітньої історії був 
для людства новим кроком на шляху його поступального розвитку? Поясніть 
свою відповідь, спираючись на матеріал з історії Стародавнього світу та істо
рії Середніх віків.
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РОЗдІл I. ВеликІ географІчНІ ВІДкриття 
та  стаНоВлеННя каПІталІстичНих ВІДНосиН

§ 1. Відкриття європейців

 1. Які уявлення про світ панували за Середньовіччя? 2. Якими були життя 
і культура народів Індії наприкінці XV ст.? 3. Що ви знаєте про життя наро
дів доколумбової Америки?

1 Причини й передумови Великих географічних відкриттів. Доба 
Великих географічних відкриттів стала переломною між Серед-

німи віками та Новим часом. Саме в цей період людство накопичи-
ло достатньо знань і відчуло потребу пізнати всю Землю з її невідо-
мими просторами.

Наприкінці Середніх віків торгівля з країнами Сходу набула 
постійного характеру. Різноманітні східні товари — прянощі, юве-
лірні вироби, тканини тощо — стали звичними для європейців. Од-
нак у другій половині XV ст. ситуація значно ускладнилася внаслі-
док загарбання Османською імперією Близького Сходу. Різні побори 
з торговельних караванів і кораблів, грабунки, піратство робили тор-
гівлю дуже ризикованою, невигідною та нерегулярною. З’явилася 
велика кількість посередників (арабів, італійців), що призводило 
до подорожчання товарів. Шлях до Індії через Єгипет і Червоне мо-
ре повністю контролювали араби, які не допускали сюди європейців. 
Отож купцям країн Західної та Північно-Східної Європи про дале-
кі східні ринки годі було й мріяти. Купці і моряки західноєвропей-
ських країн усе частіше замислювалися над пошуком нового мор-
ського шляху до Індії, в обхід арабів і турків.

До пошуків казково багатої Індії європейців підштовхувала й ін-
ша причина: для розвитку торгівлі, заснування нових підприємств 
потрібні були золото і срібло. У Західній Європі їх не вистачало. 

Сучасні історики виділяють такі передумови Великих геогра-
фічних відкриттів:

 �Утворення в Європі великих централізованих держав, які ма-
ли необхідні кошти для спорядження і фінансування заокеан-
ських мандрівок. У першу чергу це Іспанія, а також Англія, 
Франція і Португалія.

Отож, куп-
цям країн Захід-
ної та Північно-
Східної Європи 
про далекі східні 

Водночас уяву європейців при-
голомшували розповіді мандрівни-
ків, які побували в країнах Сходу. 
«Золота, скажу вам, у них дуже ба-
гато, і не вивозять його звідти… Від-
верто кажучи, палац там великий 
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 �Католицька церква ставилася до підкорення нових земель як 
до своєрідного хрестового походу проти язичників із метою на-
вернення їх до християнської віри.

 �У результаті успішного завершення Реконкісти виникла вели-
ка кількість дрібного іспанського і португальського дворянства, 
у якого військовий досвід поєднувався з прагненням наживи 
і релігійним фанатизмом.

 �Створення нових і вдосконалення існуючих навігаційних при-
ладів і карт, нових типів морських кораблів: морського ком-
паса, астролябії, портолана (морської компасної карти), три-
щоглової каравели.

Нові шляхи до країн Сходу першими серед європейських дер-
жав почали шукати Португалія та Іспанія.

2 Відкриття португальців. Сприятливе географічне положення, 
оволодіння арабською географією та математикою, морською 

справою сприяли перетворенню Португалії в XV ст. на морську дер-
жаву. Початок географічних відкриттів португальців пов’язаний 
із діяльністю принца Енріке Мореплавця (1394—1460), талановитого 
організатора морських експедицій, у яких брали участь не лише дво-
ряни, але й купецтво. 

Шлях до омріяних берегів Індії вони намагалися знайти, про-
пливши вздовж західного узбережжя Африки та обігнувши її пів-
денний край. Одночасно португальці починаючи із 40-х рр. XV ст. 
регулярно споряджали експедиції до Західної 
Африки за прянощами, слоновою кісткою, зо-
лотим піском, невільниками. На карті Афри-
ки з’явилися назви «Перцевий Берег», «Берег 
Слонової Кістки», «Золотий Берег», «Невільни-
чий Берег». Із нових земель до португальської 
скарбниці надходили величезні прибутки.

У 1488 р. мореплавець Бартоломеу Діаш 
(1450—1500), пливучи вздовж західного узбе-
режжя Африки, зумів досягти її південного 
краю і вийти до Індійського океану, але був 
змушений повернути назад через загрозу бун-
ту моряків. Південний край Африки назвали 
мисом Доброї Надії — надії на те, що наступ-
ні мореплавці зможуть дістатися берегів Індії.

 � Бартоломеу діаш
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Експедицію, яка знайшла морський шлях до Індії, очолив 
28-річний португалець Васко да Гама (1469—1524). Улітку 1497 р. 
він із чотирма кораблями вирушив із Лісабона. Пропливши вздовж 
західного узбережжя Африки та обминувши мис Доброї Надії, Вас-
ко да Гама дістався Мозамбіку. Там, побачивши арабські кораблі, 
навантажені золотом, сріблом, перлами та прянощами, він збагнув, 

які багатства можна знайти в Індії. Незважа-
ючи на опір арабів, він знайшов провідника 
до берегів Індії.

20 травня 1498 р. португальські кораблі 
увійшли до індійського порту Калікут. Васко 
да Гама наказав членам експедиції скуповува-
ти прянощі. Наприкінці року, завантаживши 
кораблі та отримавши листа від раджі до ко-
роля Португалії, Васко да Гама вирушив додо-
му. Дорога назад тривала майже рік. 

Значення експедиції Васко да Гами поля-
гало в тому, що вона відкрила морський шлях 
до Індії вздовж західного узбережжя Африки. 
Водночас це відкриття заклало підвалини пор-
тугальської колоніальної імперії. Великих тери-
торій португальці зазвичай не захоплювали, 
а створювали на узбережжі численні, добре 
укріплені факторії. 

Торгівлю прянощами було оголошено мо
нополією (винятковим правом) португальського 
короля. Купці, які привозили цей товар до Лі-
сабона, отримували 800 % прибутку. Для збе-
реження високих цін король дозволяв завозити 

лише п’ять-шість кораблів прянощів 
на рік.

Захопивши контроль над схід-
ним шляхом до Індії, португальці 
намагалися знайти і західний шлях. 
Уже після відкриття Америки Колум-
бом ескадра під керівництвом Педру 
Кабрала відкрила в 1500 р. Бразилію 
та оголосила її власністю португаль-
ського короля.

колонія — залежна територія, що пере
буває під владою іншої держави або мет
рополії.

колоніальна імперія — держава, яка за
хопила певні території і включила їх 
до свого складу як колонії. 

факторія — торговельна контора і по
селення, організовані купцями в колоні
альній країні.

Рис. Мис Доброї Надії. Сучасне 
фото (с. 10)

Рис. Джон Вандерлін. Висадка 
Колумба в Америці

і

 � Васко да Гама  
прибуває в Калікут
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3 христофор колумб та його плавання до америки. Першим діста-
тися Індії західним шляхом спробував іспанський мандрівник 

Христофор Колумб (1451—1506).

 христофор колумб (крістобаль колон) народився в Італії. Уже з 14 років 
він брав участь у морських подорожах до Англії та вздовж узбережжя 
Африки. Колумб захопився поглядами італійця Паоло Тосканеллі, який вва
жав Землю кулею, а західний шлях із Європи до Сходу — найкоротшим. 
Тосканеллі склав карту світу, на якій Азія була позначена на західному узбереж
жі Атлантичного океану. За його розрахунками, шлях до Китаю та Індії через 
Атлантику був набагато коротшим, ніж навколо Африки. Проте Тосканеллі поми
лився у визначенні розмірів Землі та, відповідно, відстані від Європи до Азії. 
Згодом казали, що це була велика помилка, яка привела до великого відкриття.

Карта й розрахунки Тосканеллі переконали X. Колумба в мож-
ливості дістатися Індії, рухаючись на захід.

Спираючись на них, мореплавець вирішив спробувати досягти 
берегів Індії, пливучи через Атлантичний океан. Колумб поїхав до Іс-
панії, де запропонував свій проект королю Фердинанду і королеві Іза-
беллі. Королева погодилася на пропозицію Колумба, оскільки успіш-
не завершення експедиції мало принести чимало прибутків Іспанії. 

3 серпня 1492 р. експедиція Колумба у складі трьох каравел — 
«Санта-Марія», «Пінта» і «Нінья» — із командою в 90 осіб вийшла 
в море. Подорож тривала понад два місяці. Нарешті через 69 днів во-
ни побачили землю. Невеличкий острів, на бе-
резі якого було встановлено іспанський прапор, 
був проголошений володінням іспанського ко-
роля і отримав назву острова Святого Спасите-
ля — Сан-Сальвадор. Саме цей день, 12 жовтня 
1492 р., вважається датою відкриття Америки. 

Продовживши подорож, Колумб відкрив 
острови Куба та Гаїті й повернувся до Іспанії. 
Тут він тріумфально повідомив королю про від-
криті на заході землі, які вважав Індією, але 
золота майже не привіз. Королівський двір був 
розчарований. Як віце-король нових земель Ко-
лумб здійснив ще три подорожі, під час яких 
було відкрито Малі Антильські острови, остро-
ви Пуерто-Рико, Ямайку, Тринідад тощо, дослі-
джено узбережжя Центральної Америки.

Рис. Христофор 
Колумб (Заменить_
Христофор Колумб)

 � Христофор Колумб.  
1519. Художник 
Себастьяно дель Пйомбо

11

§ 1. Відкриття європейців



Із листа X. колумба до іспанського короля фердинанда  
та королеви Ізабелли (18 жовтня 1498 р.)

Звідси можна… відправляти всіх рабів, яких можна буде продати, і барв
никове дерево. Якщо відомості, що я маю, правильні, то… можна продати 
4000 рабів… У Кастилії, Португалії, Арагоні, Італії, Сицилії… дуже великий 
попит на рабів, і я вважаю, що вони надходять у недостатній кількості з Гві
неї. А раби з цих земель, якщо їх привезуть [у згадані країни], коштуватимуть 
утричі дешевше за гвінейських… А платня за перевезення [рабів] надходи
тиме з перших грошей, отриманих від продажу рабів. І нехай навіть помира
ють раби в дорозі — адже не всім їм загрожує така доля…

 ? 1. Які факти наводить автор листа? 2. У чому, на підставі цих фактів, він 
прагне переконати правителів Іспанії? 3. Яку оцінку можна дати ставленню 
X. Колумба до корінного населення відкритих ним земель?

До кінця життя Х. Колумб так і не дізнався, що завдяки його 
мандрівці було відкрито нову частину світу. Він вважав ці землі За-
хідною Індією, як спочатку їх називали, — Вест-Індія. Назву «Аме-
рика» відкритий Колумбом материк отримав за ім’ям мандрівника 
Амеріго Веспуччі (1454—1512), який, дослідивши ці землі, заявив, що 
це не Азія, а «Новий Світ». Відтоді цю територію стали позначати 
на картах як «Землі Амеріго», а з часом просто «Америка».

Відкриття Колумба привели до загострення суперництва між 
Іспанією та Португалією за право володіти новими землями. Для 
врегулювання суперечок за посередництва Папи 

 � Висадка 
Х. Колумба 
в Америці 
12 жовтня 
1492 р.  
1847. 
Художник 
джон 
Вандерлін
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Римського Александ ра VI держави уклали в місті Тордесільясі в 1494 р. 
угоду, за якою було проведено межу від полюса до полюса приблиз-
но за 30-градусним меридіаном, на захід від островів Зеленого Ми-
су. Усі відкриті землі та води на захід від меридіана ставали іспан-
ськими, а на схід — португальськими. 

Проте це розмежування було зроблено лише в Західній півкулі. 
Згодом нове протистояння суперників сталося на Молуккських ост-
ровах (спочатку їх назвали островами Прянощів). Тоді 1529 р. в Сара-
госі було укладено нову угоду про поділ нових земель у Східній пів-
кулі за 17-градусним меридіаном на схід від Молуккських островів.

4 Перша навколосвітня подорож фернана Магеллана та ї ї значення. 
Після смерті Колумба учасники його експедицій продовжили 

дослідження відкритих земель. У 1513 р. іспанська експедиція на чо-
лі з Васко Нуньєсом де Бальбоа вперше перетнула Панамський пере-
шийок, шукаючи фантастичну «країну золота» — Ельдорадо. Перед 
мандрівниками відкрився Тихий океан. Проте вони не знали справ-
жніх його розмірів і назвали океан Південним морем. Після цього 
відкриття в іспанців знову виникло бажання відшукати західний 
шлях до Індії.

Першим, хто знайшов західний шлях до Індії та здійснив пер-
шу в історії навколосвітню подорож, став португалець Фернан Магел-
лан (1480—1521).

 � Фрагмент старовинної карти із зображенням 
А. Веспуччі

 � Фернан Магеллан
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 фернан Магеллан більшу частину свого життя провів у морських експеди
ціях, перебуваючи на службі в португальського короля. декілька разів він 
здійснював мандрівки до Молуккських островів і, мабуть, уже тоді почав за
мислюватися над тим, що шлях від Америки до островів має бути коротшим.

Коли португальський король відправив 35річного мореплавця у відстав
ку із жебрацькою пенсією, той запропонував свої послуги молодому королю 
Іспанії Карлу І. Магеллан мав намір досягти Молуккських островів із заходу: 
адже якщо вони лежать ближче до Америки, ніж до Індії, то за Тордесільясь
кою угодою володіти ними мають право іспанці. Магеллан був переконаний, 
що знайде прохід з Атлантичного океану до Тихого і заволодіє островами 
Прянощів.

20 вересня 1519 р. експедиція з п’яти кораблів вийшла в море 
і взяла курс на захід. Подорож тривала три роки. Магеллан дістав-
ся південного краю Америки і знайшов протоку (тепер вона нази-
вається Магеллановою), яка з’єднувала два океани. Під час подоро-
жей стояла чудова погода, і мореплавець назвав цей океан Тихим. 

Тривале плавання було дуже тяжким. Лише навесні 1521 р. 
експедиція досягла островів біля східного узбережжя Азії, які зго-
дом назвали Філіппінськими. На цих островах у бою з місцевими 
племенами Магеллан загинув. Два кораблі, які залишилися під ко-
мандуванням Себастьяна д’Елькано (1487—1526), дійшли до Молук-
кських островів і, захопивши вантаж прянощів, рушили додому. 

6 вересня 1522 р. мореплавці повернулися до Іспанії. Із п’яти 
кораблів уцілів лише один із символічною назвою «Вікторія» («Пе-
ремога»), із 253 осіб екіпажу вижили 18.

4 Індіанські народи та їхня цивілізація. У 1992 р., коли весь світ 
святкував 500-річчя першої експедиції X. Колумба, замість 

звичних слів «відкриття Америки» цю подію назвали «зустріччю 
двох цивілізацій». І це, мабуть, точніше. 

Колумб відкрив шлях до землі, заселеної людьми ще 25—30 
тис. років тому. У корабельних журналах експедиції 1492 р. лиши-
лися свідчення про першу зустріч X. Колумба з індіанцями: «Вони 
приносили клубки бавовняної пряжі, папуг, дротики та інші речі, 
які довелося б довго описувати, і все віддавали за будь-який пред-
мет, що їм пропонували. Я був дуже уважним до них і наполегли-
во дізнавався, чи мають ці люди золото…» Ці слова Колумба не ві-
щували індіанцям нічого доброго. Індіанська цивілізація зіткнулася 
з навалою європейських шукачів легкої поживи, для яких єдиним 
богом було золото.

На підста
ві ретельно ви
вчених таєм
них повідомлень 

Рис. Фернан Магеллан 
(Заменить_Фернан 
Магеллан)

Карта (с. 12)
Індіанські держави напередодні відкриття Америки:
імперія ацтеків
імперія інків
держави майя
Відкриття південного шляху до Індійського океану 

Б. Діашем (1486—1488 рр.)
Відкриття морського шляху до Індії Васко да Гамою 

(1497—1499 рр.)
Пошуки західного шляху до Індії та відкриття 

Америки X. Колумбом:
перша подорож (1492—1493 рр.)
четверта подорож (1502—1504 рр.)
Перша навколосвітня подорож Ф. Магеллана і X. С. 

д’Елькано; відкриття західного шляху до Індії (1519—
1522 рр.)

Експедиція Е. Кортеса; завоювання і знищення 
імперії ацтеків (1519—1521 рр.)

Експедиція Ф. Піссаро; завоювання і знищення 
імперії інків (1530—1534 рр.)
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Культура народів доколумбової Америки налічувала декілька 
тисячоліть і мала високий рівень розвитку. Приблизно 4 тис. років 
тому тут виникло рільництво. Індіанці вирощували невідомі у Єв-
ропі культури — кукурудзу, картоплю, какао, томати, соняшник 
та інші. Вони не вміли виплавляти залізо, не використовували та-
ких відомих у Старому Світі досягнень, як колесо, плуг, вогнепальна 
зброя. Зброю та знаряддя праці виготовляли з каменю, дерева тощо.

В Америці існувало кілька цивілізацій: ацтеків — на Мексиканському нагір’ї, 
майя — на півострові Юкатан і у Гватемалі, інків — в Андах і на Болівійському 
нагір’ї, чибча — у гірській частині Колумбії. У цих народів уже були держа
ви, багато гарних міст, що з’єднувалися мережею брукованих доріг. Вулиці 
міст прикрашали кам’яні храми та палаци правителів. Через річки було про
ведено мости, існувала навіть пошта.

! Висновки

 �Пошуки нових шляхів до країн Сходу і зростання потреб 
у золоті та сріблі стали головними причинами Великих гео-
графічних відкриттів.

 � Завдяки здійсненим відкриттям португальці першими створи-
ли колоніальну імперію, населення якої на початку XVI ст. 
становило близько 1 млн осіб. 

 � Загострення боротьби між Португалією та Іспанією за нові 
землі спричинило перший в історії колоніальний поділ світу.

 �Унаслідок подорожі Ф. Магеллана було вперше доведено, що 
земля є кулею, і отримано загальні відомості про її розміри.

 �У доколумбовій Америці існували цивілізації, розвиток яких 
було перервано європейськими загарбниками.

? Запитання і завдання

~
~

1. Яка країна в другій половині XV ст. захопила Близький Схід? 2. Яке від
криття здійснив Васко да Гама? 3. Яка подія вважається датою відкриття 
Америки? 4. Коли було укладено Тордесільяську угоду? 5. Який морепла
вець першим знайшов західний шлях до Індії? 6. Назвіть народи доколум
бової Америки, які створили власні цивілізації.

~* 7. Охарактеризуйте причини й передумови Великих географічних відкрит
тів. 8. Розкажіть про географічні відкриття португальців. 9. Як було відкри
то Америку? 10. Розкрийте історичне значення експедиції Ф. Магелла
на. 11. Охарактеризуйте цивілізації народів доколумбової Америки.

і
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~" 12. Прослідкуйте за картою в атласі напрямки морських експедицій європей
ців кінця XV — першої половини XVI ст. і визначте їх результати. 13. Скла
діть у зошиті таблицю «Географічні відкриття кінця XV — першої половини 
XVI ст.».

Рік 
відкриття

Хто очолював 
експедицію

держава —  
організатор експедиції

Зміст 
відкриття

Історичне 
значення

~� 14. Чому відкриття Америки називають великим відкриттям, здійсненим че
рез велику помилку? 15. Яке поняття, на вашу думку, найбільш влучно ха
рактеризує події 1492 р. з точки зору їх наслідків: «відкриття Америки» або 
«зустріч двох цивілізацій»? Обґрунтуйте свій вибір.

§ 2. Завоювання Нового світу

 1. де пролягали основні торговельні шляхи з країнами Сходу до XVI ст.?  
2. Що вам відомо про рівень суспільного розвитку народів доколумбової Аме
рики? 3. Якими були уявлення про Землю в Середні віки?

1 конкістадори в Новому світі. У 1495 р. король і королева Іс-
панії видали указ, яким дозволяли всім бажаючим споряджати 

експедиції до нових земель на заході для пошуків золота. Дві тре-
тини знайденого золота вони мали віддавати до королівської  
скарбниці. Завдяки цьому іспанська корона вирішувала одразу дві 
важливі проблеми: позбавлялася тієї небезпечної сили, якою були 
численні войов ничі ідальго (дворяни), що не знаходили заняття 

 � Піраміда Сонця — 
найбільша споруда 
доколумбового міста 
Теотіуакан (Мексика)
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на батьківщині після завершення Реконкісти, і забезпечувала нове 
джерело прибутків.

Спочатку іспанці захоплювали острови, будували на них форте-
ці та поселення для переселенців з Іспанії, прокладали дороги, ство-
рювали плантації цукрової тростини, прянощів. 

Із 1510 р. розпочався новий етап Конкісти (ісп. conquista — за-
воювання) Америки — освоєння земель континенту. У 1517—1518 рр. 
загони  Ернана де Кордоби і Хуана де Гріхальви, шукаючи нових рабів, 
висадилися на півострові Юкатан. Тут на конкістадорів чекала ве-
лика несподіванка. Замість примітивних будиночків тубільців, які 
вони бачили на островах Карибського моря, перед ними постали чу-
дові міста, піраміди, кам’яні храми. 

Це була держава майя — найдавніша з доколумбових цивілі-
зацій Америки. Індіанці майже не чинили опору, оскільки іспанці 
здавалися їм богами. У храмах іспанці знайшли багато золотих ре-
чей і дізналися, що ці речі майя отримують із країни ацтеків, роз-
ташованої на північ від Юкатану.

На завоювання держави ацтеків у 1519 р. вирушив загін іспан-
ців на чолі із Ернаном Кортесом, що налічував 400 солдатів-іспанців, 
16 вершників, 200 індіанців і 13 гармат. Висадившись на берег, Кор-
тес наказав спалити кораблі, пояснивши, що відступати і поверта-
тися додому не збирається. Діючи рішуче й жорстоко, Кортес під-
корив ацтеків.

 � Зустріч правителя ацтеків Монтесуми та Е. Кортеса � Ернан Кортес
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Кортес із відносно невеликими втратами підкорив цілу державу. Правитель 
ацтеків Монтесума зустрів іспанців як друзів і запросив їх до столиці своєї 
держави — Теночтітлана, що була розташована посеред озера. Однак Кортес 
плекав недобрі наміри. Коли Монтесума зі своїми наближеними увійшов 
до палацу, де оселився Кортес, іспанці раптово зачинили ворота палацу й за
хопили Монтесуму в полон. У палаці іспанці знайшли скарбницю ацтеків, де 
ті століттями накопичували коштовності, і пограбували її.

У «ніч смутку» ацтеки спробували звільнити свого правителя, але іспан
ці вбили Монтесуму. Кортес наказав відступати. Коли іспанці, атаковані ац
теками, у великій паніці скупчилися на містку через дамбу, він обвалився. 
У провалля падали коні, поранені іспанці. Проте Кортесу вдалося вирватися 
із пастки, забравши скарби. Він втратив армію й товаришів, але отримав зо
лото. Згодом, складаючи звіт про події тієї ночі королю Іспанії, він, однак, на
писав, що всі скарби ацтеків поглинули води озера.

За рік Кортес повернувся і знову захопив столицю ацтеків. Місто Теноч
тітлан було зруйновано, а на його руїнах Кортес заснував нову столицю — 
Мехіко.

Кортес став намісником «Нової Іспанії» (так іспанці називали Мексику). 
Протягом кількох років він захопив усю Мексику. Іспанці стали володарями 
чи не найбагатших у світі золотих і срібних копалень. Однак на шляху до по
вного підкорення країни на Кортеса чекало розчарування. Племінник Мон
тесуми, останній правитель ацтеків Куаутемок, сховав більшу частину золо
та, і ніякі тортури не примусили його розкрити таємницю.

Рис. Ернан 
Кортес (с. 17)

Рис. Монтесума 
(с. 17)

 � Франсіско Пісарро � Карта ацтецької столиці Теночтітлан, складена  
в 1524 р. Е. Кортесом та його підлеглими
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Одночасно із завоюванням Мексики іспанські конкістадори ру-
шили до Південної Америки вздовж її Тихоокеанського узбережжя. 
Завойовників приваблювали розповіді про казкові багатства країни 
Біру (або Перу). На цих землях у той час існувала імперія інків.

Протягом 1531—1536 рр. державу інків завоював конкістадор 
Франсіско Пісарро із загоном, що налічував 62 вершників і 102 піхо-
тинці. Завойовані землі були проголошені володіннями іспанської 
корони і поділені на віце-королівства Перу та Нова Іспанія (Мекси-
ка). Керували ними призначені з Мадрида віце-королі.

Пісарро хитрощами захопив у полон «верховного інку» Атахуальпу, знищив
ши при цьому три тисячі інків. Решта індіанців, утративши вождя, розбігли
ся. Коли Атахуальпа зрозумів, що іспанців найбільше цікавить золото, він за
пропонував за свою свободу нечуваний викуп: засипати золотом величезну 
кімнату на висоту піднятої руки, а дещо меншу кімнату двічі наповнити сріб
лом. Пісарро погодився на це. два місяці інки збирали коштовності, щоб 
звільнити свого правителя. За приблизними оцінками, викуп становив 
60 центнерів золота і 120 центнерів срібла. Проте це не врятувало життя 
Атахуальпи — Пісарро наказав його стратити. Після смерті «верховного ін
ки» загони іспанських завойовників розсіялися по всій країні, грабуючи хра
ми й палаци. Усе награбоване золото вони розплавляли, знищуючи унікаль
ні витвори мистецтва інків.

2 Перші колонії. Індіанці після Великих географічних відкриттів. 
На відкриті землі Нового Світу ринули шукачі пригод і легкої 

поживи. Вогнем і мечем підкоряли вони нові землі. Жорстокість 
конкістадорів викликала обурення навіть серед самих іспанців. Такі 
дії іспанців щодо індіанців, а також завезені завойовниками хворо-
би (чума, віспа, тиф) призвели до ката-
строфічного зменшення кількості міс-
цевого населення. На 1630 р. у Цент-
раль ній Америці із 40 млн осіб, які 
жили там у доколумбову еру, залиши-
лося близько 4 мільйонів.

У тих, кому пощастило врятувати-
ся, іспанці відбирали землі, а самих ін-
діанців примушували працювати в ко-
пальнях, видобуваючи золото і срібло. 
Там індіанці невдовзі вмирали або вби-
вали себе і своїх близьких, щоб не бути 
рабами. Католицькі священики силою 

Рис. Франсіско 
Пісарро (с. 18)

 � Франсіско Пісарро

 � З Африки до Америки  
завозили чорношкірих рабів
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навертали їх на християнство. Індіанці вимирали від тяжкої праці, 
голоду, хвороб. Для того щоб замінити померлих на важких роботах, 
до Америки почали завозити чорношкірих рабів з Африки. За одного 
чорношкірого раба на невільницьких ринках Бразилії в XVI ст. пла-
тили в 15 разів більше, ніж за раба-індіанця. Із тисяч рабів, яких 
захоплювали в Африці та везли на суднах через океан, виживали 
не більше половини, але й це забезпечувало торговцям «живим то-
варом» нечувані прибутки. 

Работоргівля стала вигідною справою й тривала в Америці 
до першої половини XIX ст.

3 Наслідки і значення Великих географічних відкриттів. Географіч-
ні відкриття справили величезний вплив на економічне життя 

всієї Європи. Якщо раніше головні торговельні шляхи пролягали 
через Середземне й Балтійське моря, то тепер вони перемістилися 
в океани. Виникла світова торгівля, що налагоджувала зв’язки між 
окремими материками. На відкриті континенти до колоній везли ви-
роби із заліза, зброю, тканини тощо. До країн Європи з Америки 
та Азії завозили тютюн, каву, чай, какао, прянощі, золото, срібло, 
коштовності. Почалося формування світового ринку як складової 
частини економіки нового суспільства.

Місце Італії як найбільш розвиненої торговельної країни у Єв-
ропі посіли спочатку Португалія та Іспанія, а згодом — Нідерлан-
ди та Англія. Новими центрами ділової активності стали такі євро-
пейські міста, як Кадіс і Севілья в Іспанії, Антверпен і Амстердам 
у Нідерландах, Лондон в Англії.

Європейці навчилися вирощувати 
нові культури — кукурудзу, квасолю, 
картоплю, томати. Поширилося вжи-
вання шоколаду, цукру, земляних го-
ріхів, тропічних фруктів, м’яса індич-
ки. Із поширенням картоплі європейці 
нарешті позбулися загрози голоду. Ку-
курудза стала поживною їжею для лю-
дей та гарним кормом для худоби. Роз-
виток виробництва цукру у Бразилії 
та його експорт до Європи сприяли по-
яві нових галузей харчової промисло-
вості. Солодощі стали доступні не лише 
заможним, а й простим людям. У меню 

Рис. Піраміда ацтеків 
(с. 19)

Рис. Завоювання 
столиці ацтеків 
Теночтітлана (заменить_
Теночтитлан)

 � Прянощі —  
головний товар Індії
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європейців з’явилися різноманітні рибні страви. З Америки євро-
пейці запозичили також звичку палити тютюн і грати з пружним 
каучуковим м’ячем (зародження сучасних баскетболу і волейболу).

Безпосереднім наслідком відкриттів стало створення колоніаль-
ної системи. Першими колоніальні імперії створили Португалія 
та Іспанія, згодом — Нідерланди, Англія, Франція. Володіння ко-
лоніями приносило країнам-колонізаторам величезні прибутки 
та сприяло розвитку їхньої економіки. У той самий час колонії ста-
ли причиною колоніальних війн. Першою з них вважається спроба 
французів у 60-х рр. XVI ст. відібрати в іспанців північноамерикан-
ський півострів Флориду. 

Одним із найважливіших на-
слідків Великих географічних від-
криттів стала «революція цін». 

У 40-х рр. XVI ст. ціни на біль-
шість товарів почали стрімко зрос-
тати, дивуючи та обурюючи жителів 
Європи, які звикли до усталених цін. 
Ціна на хліб у XVI ст. зросла в 5—7 разів. Європейці звинувачували 
скупників, спекулянтів у завищенні цін, але причина подорожчан-
ня полягала в тому, що кількість золота і срібла, завезених до Єв-
ропи з Америки та Індії, була надзвичайно великою. Це призвело 
до значного здешевлення золотих і срібних грошей та відповідного 
підвищення цін на товари, що, у свою чергу, і зумовило підвищен-
ня вартості життя.

Наплив коштовних металів, збільшення попиту на ремісничі 
вироби завдяки заснуванню колоній у Новому Світі привели до ви-
никнення нових підприємств — мануфактур. Завдяки поділу пра-
ці на них виготовлялося набагато більше продукції, ніж у ремісни-
чих майстернях.

Епоха Великих географічних відкриттів охопила порівняно не-
великий відрізок часу — із кінця XV до середини XVII ст. Півтора 
століття — незначний проміжок часу в історії людства, але за цей 
час сталися величезні зміни в уявленнях людей про світ, який їх 
оточував. На карті світу з’явилися нові континенти, острови, торго-
вельні шляхи. Уже ніхто не мав сумнівів у тому, що Земля є кулею. 
Великі географічні відкриття стали поштовхом до нових досліджень. 
Розпочиналися пошуки легендарного Південного материка (Австра-
лії), відомого з міфів. З’явився величезний матеріал для розвитку 
природничих наук — географії, біології, астрономії, фізики, хімії.

Рис. Прянощі —головний 
експортний товар Індії (Новий_
Прянощи)

Рис. З Африки до Америки 
завозили чорношкірих рабів (Новий_
Раби)

колоніальні війни — збройні зіткнення 
між великими державами за перерозпо
діл колоній.

«революція цін» — знецінення грошей 
унаслідок падіння вартості золота і зрос
тання цін на товари першої необхідності.
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 � Наслідки Великих географічних відкриттів

Колоніальні загарбання іс
панців і португальців; ство
рення колоніальних імперій; 
перший поділ світу

Переміщення основних 
торговельних шляхів 
із Середземного моря 
до Атлантичного океану

Наплив зо
лота і срібла 
в Європу

Зміна уявлень 
європейців про 
навколишній 
світ

Поштовх до нових відкрит
тів; залучення до боротьби 
за володіння колоніями 
 інших держав Європи

Виникнення світової 
 торгівлі та поява нових 
її центрів

«Революція 
цін» у  Європі

Розвиток 
 наукових знань 
і подальші нау
кові відкриття

Створення сприятливих умов для 
 розвитку ринкових відносин у Європі

Початок формування новоєвропейської цивілізації

Географічні відкриття змінили звичну для європейців картину 
світу. Уперше вони відчули, наскільки величезним і різноманітним 
є навколишній світ. Відома європейцям на початку XVII ст. тери-
торія Землі збільшилася в шість разів порівняно з XIV ст. Зустріч 
з іншими народами допомогла їм також усвідомити власну історич-
ну єдність, спільність релігійних і культурних традицій.

! Висновки

 �Унаслідок завоювань іспанців у Новому Світі сформувала-
ся найбільша на той час іспанська колоніальна імперія, 
що простягалася від Вогняної Землі в Південній Америці 
до верхів’їв річки Ріо-Гранде в Північній Америці.

 �Великі географічні відкриття спричинили важливий і не-
однозначний вплив на розвиток як європейських країн, так 
і відкритих європейцями континентів.

? Запитання і завдання

~~
1. Який конкістадор завоював державу ацтеків? 2. Коли було завойовано 
державу інків? 3. На яких роботах іспанські колонізатори використовували 
індіанців? 4. Які європейські міста внаслідок Великих географічних відкрит
тів стали новими центрами ділової активності? 5. Що таке «революція 
цін»? 6. Із якою метою велися колоніальні війни?
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~* 7. дайте оцінку дій іспанців під час підкорення Нового Світу. 8. Визначте 
спільне і відмінне в діях іспанців та португальців при формуванні своїх ко
лоніальних імперій. 9. Які з наслідків Великих географічних відкриттів, на ва
шу думку, є найважливішими? Чому?

~" 10. Визначте за картою в атласі, якими були колоніальні володіння європей
ських держав на середину XVII ст.

~� 11. Один іспанський конкістадор писав про індіанців: «Переважна частина 
 цієї землі заселена і безправно захоплена дикими тваринами і нерозумними 
істотами або грубими дикунами, які внаслідок свого безбожного невігластва 
і богохульного ідолопоклонства гірші за хижаків». Поясніть наведене твер
дження. 12. Як іспанці виправдовували своє право підкорювати індіанців? 
Ким, на вашу думку, були конкістадори: поширювачами християнської циві
лізації чи жорстокими завойовниками?

§ 3. Матеріальний світ і суспільство

 1. На прикладі передумов Великих географічних відкриттів установіть 
взаємозв’язок між новими винаходами й розвитком суспільства. 2. Якими 
були основні ознаки ремісничого виробництва? 3. Що таке стани? Які пра
ва та обов’язки мали три стани середньовічного суспільства?

1 епоха винаходів і вдосконалень. Ранній Новий час став періо-
дом, коли в Європі розгорнувся технічний прогрес — з’явилася 

велика кількість різноманітних винаходів і технічних удосконалень. 
Європейці вже не запозичували винаходів, зроблених арабами, ки-
тайцями та індійцями, як було раніше, а самі здійснювали відкрит-
тя, значно випереджаючи інші народи.

Одним із головних напрямків наукового пошуку європей-
ців було вдосконалення джерел енергії та двигунів. Ясна річ, що 
головний «двигун» давніх часів — м’язова сила людини — зали-
шався, і ніщо не могло його замінити. Проте було покращено ін-
ші механізми. Так, удосконалено колесо, що приводило в рух во-
дяний млин. Його діаметр сягав десятків метрів. Завдяки цьому 
в другій половині XVII ст. на млинах стали виробляти 37 кг бо-
рошна за годину (у XII ст. виробляли 17 кг). У першій половині 
XVI ст. в Нідерландах навчилися використовувати у промисловості 
як джерело енергії вітряки. Завдяки їх енергії полегшувалася важ-
ка праця в гірничодобувній справі, подрібнювалася руда, приводи-
лися в рух шліфувальні пристрої, бури, пили, помпи, преси тощо.
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Велике значення мало вдосконалення кон-
струкції й техніки виготовлення гвинта — важли-
вого елемента будь-якого приладу, що передає енер-
гію. Спочатку гвинти робили вручну, вирізаючи їх 
із дерева або металу. Згодом, коли було винайдено 
токарний верстат (1568 р.) і розроблено процес лит-
тя гвинтів із бронзи та латуні, з’явилася можливість 
удосконалити виробничі процеси в інших галузях. 
У Нюрнберзі близько 1550 р. вперше почали вико-
ристовувати друкарський гвинтовий прес. 

Відчутні зміни сталися в гірничодобувній спра-
ві. У XVI — першій половині XVII ст. у гірничодо-
бувному виробництві вже використовували помпи для 
відкачування води із шахт, транспортери для піднят-
тя руди на поверхню, у шахтах створювали системи 
вентиляції. На міднорудних промислах Словаччини 
в XVI ст. вперше для доставки руди до місця пе-
реробки стали застосовувати вагонетки; їх тягли по 
дерев’яних рейках коні. Через деякий час цей вина-
хід застосовували і в англійських кам’яновугільних 
копальнях. Згодом, в епоху парових двигунів, цю 
ідею використали для створення залізниці, замі-
нивши дерев’яні рейки металевими. Заміна руч-
ної праці кінською або механічною тягою дозволи-
ла значно збільшити продуктивність праці гірників.

У ранній Новий час європейці вдосконалили 
існуючі технології плавлення металів. По-перше, бу-
ло внесено зміни в процес плавлення й конструкцію 
плавильних печей. Наприкінці XVI ст. у країнах Єв-
ропи почали використовувати доменну піч. Завдяки 
вдосконаленню процесу плавлення навчилися отри-
мувати чавун і високоякісну сталь. По-друге, розши-
рили видобуток кам’яного вугілля, яке мало вищу 
температуру горіння порівняно з торфом і дерев-
ним вугіллям. Намагання замінити деревне вугілля 
кам’яним було пов’язано також зі стрімким змен-
шенням у XVI ст. лісових масивів. Уперше за свою 
історію людина побачила, як унаслідок її діяльності 
стали зникати природні ресурси. Це спонукало ре-
гулювати використання лісів. 

Рис. Використання 
водяного колеса в гірничій 
справі (Німеччина, XVII ст.) 
(с. 23)

Рис. Доменна піч (с. 24)
Рис. Склодуви (с. 24)
Рис. Каменярі за роботою 

(с. 24)

 � доменна 
піч

 � Склодуви
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Використовувати кам’яне вугілля було 
неможливо через наявність у ньому шкідли-
вих домішок, які погіршували якість металу. 
У 20-х рр. XVI ст. англійці навчилися вироб-
ляти з кам’яного вугілля кокс, випалюючи 
з нього шкідливі домішки у спеціальних печах. 
Англія, яка мала великі запаси кам’яного ву-
гілля, придатного для виробництва коксу, пе-
ретворилася на головного його виробника й по-
стачальника. 

2 ринкові відносини і селяни. У XVI ст. дав-
ній селянський світ почав змінюватися. 

За Середньовіччя його головними персонажами 
були селяни і феодали. Селяни, за винятком 
землі, мали все необхідне для життя: знаряддя 
праці, житло, робочу худобу. Для того щоб 
отримати землю в її володаря — сеньйора, се-
ляни сплачували йому ренту, виконували ви-
значені сеньйором роботи, і віддавали частину 
продуктів свого господарства. Спочатку для то-
го щоб утримати селян у своєму господарстві, 
сеньйори перетворювали їх на залежних людей, 
позбавляючи особистої свободи. Проте поступо-
во розуміння того, що вільна людина працює 
краще, ніж залежна, спонукало їх повертати 
селянам особисту свободу. Сеньйори надавали 
селянам додаткові наділи, дозволяли їм госпо-
дарювати самостійно за умови виконання об-
року і сплати грошової ренти. Деякі селяни 
навіть викуповували свою особисту свободу. Між 
селянами і сеньйорами, які володіли землею, 
складалися нові ділові відносини. Сеньйор уже 
вважався не захисником, якому селянин мусив 
коритися, а лише володарем землі, за оренду 
якої належало регулярно сплачувати гроші.

Селянин перетворювався на самостійного 
господаря. Він постачав свою продукцію на ри-
нок, визначав, які товари матимуть найбіль-
ший попит у найближчому місті, а які — ні. 
Звичайно, не кожен селянин досягав успіху: 

 � Використання водяного 
колеса в гірничій справі 
(Німеччина, XVII ст.)

 � Селянин та селянка. 
1498. Художник 
Альбрехт дюрер
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одним таланило і вони багатіли, тоді як інші розорялися. Розвиток 
ринкових відносин на селі привів до майнового розшарування серед 
селян. Для роботи заможні селяни наймали за невелику платню або 
просто за їжу своїх збіднілих односельців, які не змогли сплатити 
грошову ренту і втратили свої наділи. Сеньйорам набагато більше по-
добалося мати справу з одним-двома великими орендарями, які справ-
но сплачували ренту, ніж із десятками володарів дрібних ділянок. 

3 капіталізм у містах. У європейських містах на початку XVI ст. 
найбільшими багатствами володіло купецтво. Завдяки міжна-

родній торгівлі, використовуючи різницю між цінами (особливо 
на колоніальні товари) і своє панівне становище на ринках, євро-

пейське купецтво накопичило вели-
чезні капітали. Проте вкласти ці 
гроші в розвиток виробництва в міс-
ті було дуже важко. Середньовічні 
цехові статути перешкоджали засну-
ванню нових підприємств. Замість 
створення рівних умов для розвитку 
виробництва цехові правила гальму-
вали його розвиток.

Спочатку купецтво вкладало 
свої кошти в різні банківські опе-
рації. У той час у містах Європи 
з’явилися банківські контори та бір-
жі, на яких укладали угоди, здій-

снювали різноманітні торговельні операції. Для зручності почали 
використовувати у взаємних розрахунках різні цінні папери, пла-
тіжні доручення, розписки тощо.

Банкіри й купці поступово перетворилися на одну з найвпли-
вовіших сил суспільства, залишаючись представниками непривіле-
йованого третього стану, який, на відміну від духовенства і дворян, 
мусив сплачувати податки. Проте їхні реальна влада й значення 
в суспільстві стали набагато більшими.

4 Поява мануфактур. Збільшення попиту населення Європи і но-
воутворених колоній на різноманітні вироби стало поштовхом 

до появи нових великих підприємств, що називалися мануфактура
ми (від латин. тапufactura — виготовлення руками).

Найчастіше такі підприємства виникали в ткацтві й перш 
за все сукнарстві. Як вони створювалися? Підприємець, купець або 

капітал — термін, яким у період станов
лення капіталізму стали називати гроші, 
які підприємці вкладали в розвиток свого 
виробництва з метою отримання при
бутку.

капіталізм — суспільноекономічний 
лад, за якого основними суспільними 
верствами стають наймані працівники 
і буржуазія, основні засоби виробництва 
перебувають у приватній власності бур
жуазії, яка використовує найману робочу 
силу.

Рис. Альбрехт Дюрер. 
Селянин и селянка. Гравюра 
(Новий_Крестьянин)

Рис. Будинок заможних 
людей у Голландії (с. 25)
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цеховий майстер, коли збільшувався попит на сукно, закуповував 
вовну і роздавав її на переробку ремісникам різних спеціальностей. 
Цим господар ставив у залежність від себе спеціалізованих ремісни-
ків, які часто, втрачаючи право власності на знаряддя виробництва, 
продовжували працювати на нього в себе вдома. Таке підприємство 
назвали розсіяною мануфактурою.

Найбільш ефективною формою 
нового підприємництва стала цен
тралізована мануфактура, коли 
всі виробничі операції здійснювали-
ся під одним дахом працею найма-
них працівників. Вони не були влас-
никами знарядь праці, — їх самих 
купував підприємець і одноосібно 
встановлював обсяг роботи та вина-
городу, яку отримає за неї кожний 
працівник. На цих підприємствах 
переважала ручна праця — ніяких 
машин або знарядь праці, які приво-
дилися б у рух інакше, ніж м’язами 
людини, не використовувалося. Ко-
жен працівник завдяки максималь-
но дрібному, до найпростіших опе-
рацій, поділу праці виконував певну 

Мануфактура — велике підприємство, 
у якому використовувалися ручні знаряд
дя праці та існував поділ праці між робіт
никами. Завдяки поділу праці робітники 
на мануфактурі виготовляли значно біль
ше виробів, ніж у ремісничій майстерні.

Наймані працівники — особисто вільні 
робітники, які, не маючи інших засобів 
до існування, змушені працювати на влас
ника основних засобів виробництва.

Буржуазія — початкова назва городян 
на противагу іншим станам феодального 
суспільства (духовенству і дворянам). 
У період становлення капіталізму пере
творюється на панівну суспільну верству, 
що володіє основними засобами вироб
ництва та існує за рахунок використання 
найманої праці.

 � Ткацька шовкова мануфактура � Мануфактура з виробництва капелюхів
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частину роботи. Завдяки цьому, а також за рахунок удосконален-
ня процесу виробництва і знарядь праці на централізованих ману-
фактурах вироблялося більше товарів, ніж на розсіяних мануфак-
турах. Проте централізованих мануфактур було набагато менше, 
оскільки для їх створення підприємцю необхідно було мати наба-
гато більше грошей.

Із появою мануфактур у суспільстві з’явилися нові соціальні 
верстви — наймані працівники та підприємці, або буржуазія.

опис централізованої мануфактури  
(за баладою про відомого сукнороба Джека з Ньюбері, 1597(8) р.)

У приміщенні, просторому і довгому, стояли двісті верстатів, міцних і силь
них: на цих верстатах працювали двісті чоловіків, усі в один ряд. Біля кож
ного з них сиділо по одному чудовому хлопцю, які з великим захопленням 
готували човник. Поряд, у сусідньому приміщенні, сто жінок без перепочин
ку чесали вовну… У наступній кімнаті працювали сто дівчат… які цілий день 
пряли і співали чудовими, схожими на солов’їні, голосами. У наступній кім
наті побачимо бідно одягнених дітей; усі вони сиділи і чесали вовну, відді
ляючи тонку від грубої; їх було півтори сотні, дітей бідних, слабких батьків; 
як винагороду за свою працю кожен із них отримував щовечора по одному 
пенні, крім того, що вони вип’ють і з’їдять протягом дня. для бідних людей 
це було великою допомогою. У наступному приміщенні … [сиділи] ще 50 мо
лодиків — це були стригалі, які показували тут своє мистецтво і вміння. По
руч із ними працювали 80 валяльників. Окрім цього, він [джек із Ньюбері] 
ще мав фарбувальню, при якій тримав 40 чоловіків, а також сукновальню, де 
було ще 20 робітників.

 ? 1. Які факти, наведені в документі, свідчать про те, що: а) мануфактура була 
великим підприємством; б) на ній працювали наймані працівники; в) вико
ристовувалися ручні знаряддя праці; г) існував поділ праці? 2. Підрахуйте, 
скільки людей працювало на мануфактурі. Яким був їхній фах? 3. Що в тек
сті, на вашу думку, є фактами, а що — поетичною вигадкою автора?

 � Ознаки мануфактурного виробництва

Велике  
виробництво

Ручна праця  
найманих працівників

Поділ праці між працівниками  
різних спеціальностей

Зростання продуктивності праці

Зростання виробництва товарів
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! Висновки

 �У ранній Новий час було здійснено чимало винаходів та вдо-
сконалень, які сприяли розвитку економіки європейських 
країн і водночас закладали підвалини для розгортання ін-
дустріалізації в другій половині XVII — XVIII ст.

 �У сільському господарстві в XVI — першій половині XVII ст. 
поширювалася наймана праця. Особиста залежність поступа-
лася місцем економічній залежності найманих працівників 
від своїх господарів.

 �Набувала поширення нова форма підприємств — мануфакту-
ри. Упродовж раннього Нового часу мануфактурне виробни-
цтво було основною формою промислового виробництва в за-
хідноєвропейських країнах.

? Запитання і завдання

~~
1. Що стали використовувати як джерело енергії в першій половині XVI ст. 
в Нідерландах? 2. де вперше почали використовувати друкарський гвинто
вий прес? 3. Що таке капітал? 4. Що таке мануфактура? 5. Назвіть два 
види мануфактур. 6. Як називали власників мануфактур?

~* 7. Які винаходи і вдосконалення були зроблені європейцями в XVI — першій 
половині XVII ст.? 8. Які зміни відбувалися під впливом поширення ринко
вих відносин у сільському господарстві західноєвропейських країн? 9. Як 
було організовано роботу в розсіяній та централізованій мануфактурах?  
10. Охарактеризуйте зміни, що відбулися у структурі суспільства в ранній Но
вий час.

~" 11. Пригадайте особливості організації праці в середньовічній ремісничій 
майстерні й порівняйте їх із тими, що були притаманні мануфактурі. Запов
ніть таблицю (у зошиті).

Ознаки Реміснича майстерня Мануфактура

Розміри підприємства

Характер праці (ручна або машинна)

Поділ праці

Склад працівників

~� 12. Чи могли в західноєвропейських країнах XVI — першої половини XVII ст. 
представники різних станів увійти до однієї соціальної верстви? Обґрунтуй
те свою думку.
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§ 4. Повсякденне життя Західної Європи

 1. Як у середньовічній Європі змінювалися склад та кількість населен
ня? 2. Як змінювалося життя європейців за Середньовіччя? 3. Як вигляда
ли середньовічні міста? 4. Чим харчувалися європейці в Середні  віки?

1 Населення. Упродовж XVI — першої половини XVII ст. кіль-
кість населення Європи постійно зростала. Передусім це стосу-

ється XVI ст., протягом якого цей показник збільшився з 69 млн 
до 95—100 млн осіб. 

На середину XVII ст. кількість населення Європи дорівнюва-
ла 110—115 млн осіб. Причинами цього явища стали зростання на-
роджуваності, покращення умов життя, зміни у раціоні харчуван-
ня європейців.

Середня тривалість життя складала 30—35 років, але деякі 
люди досягали похилого віку. Більшість чоловіків помирали у ві-
ці 40—60, жінок — 20—40 років. Як і раніше, високою лишалася 
смертність дітей: лише половина з них досягала десятирічного віку. 
Пов’язано це було з відсутністю медичної допомоги під час пологів, 
нехтуванням елементарними правилами гігієни. Лікарень у сучас-
ному розумінні просто не існувало, були лише притулки для неви-
ліковно хворих, калік і старих.

Рис. Луї Ленен. Селянська 
родина (с. 30)

Рис. Пітер Брейгль 
старший. Селянське весілля 
(с. 30)

 � Благодійний 
базар.  
Близько 1600.  
Художник Ісаак 
ван Сванебюрх
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Жахливі санітарні умови, особливо в містах, робили їх осеред-
ками поширення хвороб і епідемій. Під час спалаху чуми в 1629—
1631 рр., що охопила майже все Середземномор’я, померло більше 
половини місцевого населення. Значними були людські втрати та-
кож від епідемій віспи, холери, тифу.

Населення Європи гинуло не лише від епідемій, а й від голоду 
в неврожайні роки, пожеж, воєнних спустошень. Особливо відчут-
ними були втрати від війн, пов’язані з початком використання вог-
непальної зброї та масовим убивством мирного населення, що стало 
звичною практикою ведення воєнних дій. Величезними були втрати 
під час громадянських війн у Франції та першої загальноєвропей-
ської Тридцятилітньої війни. За приблизними підрахунками, лише 
в XVII ст. Європа втратила у війнах 3 млн осіб.

2 Міста. Більшість населення Європи на той час складали селяни. 
Городяни становили 10—20 % населення. Винятком були лише 

Нідерланди, де на невеликій території існувало близько 300 міст, 
а їхні жителі становили 60 % від загальної кількості населення. 
Більшість міст зберігала середньовічний вигляд. Вони були невели-
кими, 3—5 тис. жителів, відокремленими від навколишнього світу 
старовинними мурами, із вузькими вуличками, на яких навіть уліт-
ку не висихала багнюка й паслися свині. Найбільшим містом Євро-
пи залишався Париж із населенням 300 тис. осіб. Йому поступали-
ся Неаполь (270 тисяч), Лондон і Амстердам (по 200 тисяч), Венеція 
та Антверпен (по 150 тисяч), Рим, Мілан, Генуя, Брюгге, Прага (по 
100 тис. осіб). Ці міста потребували щоденного постачання великої 
кількості продуктів, вугілля, предметів першої необхідності. Дороги 
з’єднували їх із селами та містечками, звідки надходило все необ-
хідне для їхнього існування. На дорогах з’являлися заїжджі двори, 
склади для купців, які закуповували селянську продукцію та по-
стачали її містам.

На відміну від передмість, центральна частина міста була тим 
осередком, де жили заможні городяни, розміщувалися громадські 
споруди, собори, ратуша, банки, контори адвокатів. Через брак міс-
ця для забудови дорожчали земельні ділянки в центрі міста, що дало 
поштовх спорудженню багатоповерхових будинків. Італійські архі-
тектори першими в Європі стали розробляти проекти ідеальних міст, 
які складалися з розташованих колами або квадратами будинків, 
оточених деревами й фонтанами. Передбачалося також створення ка-
налізації та водогонів, що мало покласти край хворобам і антисані-
тарії. У XVI ст. ці проекти почали втілюватися в життя. У містах 
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Італії руйнували середньовічні будинки, прокладали нові широкі ву-
лиці, споруджували багатоповерхові будівлі та розплановували ве-
ликі майдани. Саме тоді архітектура із ремісничої справи перетво-
рилася на мистецтво. Через деякий час за прикладом італійських 
міст змінили свій вигляд Париж і Лондон. Поступово змінювалися 
також інші міста Європи.

3 Житло, хатнє начиння. У XVI — першій половині XVII ст. біль-
шість селян на півдні Європи будувала свої оселі з каменю, 

на півночі — із дерева. Дах будинку робили із соломи або очерету. 
Усередині будинку окремих кімнат зазвичай не було — усі члени 
сім’ї жили у спільному приміщенні. Для опалювання помешкання 
і приготування їжі використовувалося вогнище. Меблів у селянській 
оселі було обмаль: простий стіл, лави, скриня для речей, один-два 
табурети і сінник замість ліжка. Їжу готували в казані, що висів 
над вогнищем, а їли переважно зі спільного посуду, бо мисок і кух-
лів на всіх не вистачало. Селянські житла впродовж тривалого часу 
не змінювалися, залишаючись такими, як у минулому.

Житла городян у цей час зазнали суттєвих змін. У містах 
з’являється все більше кам’яних будинків. Прості городяни вікна 
своїх будинків затягували пергаментом або промасленим папером, 
а заможні вставляли у вікна скло й навіть робили вітражі. Підлогу 

Рис. Вулиці 
середньовічного міста 
(новий_улица)

 � Нідерландські 
приказки.  
1559. 
Художник 
Пітер 
Брейгель 
Старший
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в будинках заможні городяни вкривали кам’яною або керамічною 
плиткою, а найбагатші замовляли майстрам підлогу з паркету, ви-
кладеного орнаментом. Прості городяни обмежувалися дерев’яною 
підлогою. Із XVII ст. дах своїх будинків міська знать почала вкри-
вати черепицею, за яку тоді сплачували великі гроші.

Звичні для нас паперові шпалери з’явилися у Європі саме 
в XVII ст. Спочатку вони прикрашали будинки простих городян, 
а згодом набули популярності й серед знаті. У будинках заможних 
городян з’явилися вітальні, де господар приймав гостей, спальні, 
їдальня, робоча кімната господаря та окремі приміщення для слуг. 
Якщо будинок належав реміснику чи купцю, то на першому поверсі 
розміщувалася лавка, де продавали товари, або торговельна контора.

Меблі та речі були свідченням заможності господаря. Коштов-
ний посуд виставляли на спеціальних полицях. Різноманітні речі 
та одяг зберігали у скринях, що прикрашалися орнаментом і розпи-
сом. Італійські майстри, які вважалися в Європі законодавцями мо-
ди, першими почали ставити свої скрині вертикально. Так у XVI ст. 
з’явилася шафа. Був у будинку і звичайний стіл, оточений лавами. 
Проте біля нього ставили крісло, здебільшого прикрашене різьблен-
ням, — для глави сім’ї.

Заможні європейці в XVI ст. вже влаштовували у своїх оселях 
спеціальні ванні кімнати, оскільки боялися відвідувати міські лаз-
ні. Це було пов’язано з поширенням нової 
небезпечної хвороби — сифілісу, завезено-
го до Європи після відкриття Нового Сві-
ту. Проте рівень гігієни більшості населен-
ня був надзвичайно низьким.

4 Європейська кухня. Людина XVI — 
першої половини XVII ст. ще не зо-

всім звільнилася від психологічного страху 
голоду, який переслідував європейців про-
тягом Середньовіччя. Проте згодом життя 
стало легшим, а трапеза заможного і про-
столюдина — смачнішою.

Урочистий обід у заможного європей-
ця справив би велике враження на нашого 
сучасника. Столи розташовувалися у вигля-
ді літери «П». На чолі столу сідали госпо-
дар і найбільш шановані гості. На вкри-
тих вишитими скатертинами столах стояли 

 � Селянська родина. 1667. 
Художник Адріан ван Остаде
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золоті й срібні сільниці, соусниці. Кожен гість мав свої тарілку, 
ложку і ніж. Звичною для нас виделкою європейці не користували-
ся, оскільки церква вважала її знаряддям диявола. Велику двозубу 
виделку використовували лише для того, щоб узяти м’ясо зі спіль-
ної тарілі, а далі їли його руками. Лише в середині XVIII ст. видел-
ка стала предметом загального вжитку.

Особливу увагу привертала величезна кількість м’яса на столі. 
Під час обіду подавали до десяти видів м’ясних страв. Усі страви го-
тувалися з великою кількістю східних прянощів, які стали доступ-
ними європейцям. Як і раніше, звичним напоєм європейців залиша-
лося виноградне вино.

Із XVI ст. у Європі почало набувати популярності вживання 
«палаючих вин» — міцних горілчаних напоїв. Проте зловживан-
ня ними в країнах Європи різко засуджувалося. На десерт подава-
лися зварені в цукрі фрукти або горіхи. У XVI — першій полови-
ні XVII ст. європейці стали споживати багато цукру завдяки його 
надходженню з колоній у Новому Світі. Для бідних людей цукор 
став ласощами, а для заможних — звичним продуктом. Чільне місце 
в раціоні європейців посідала риба, особливо в дні релігійних  постів.

Селяни та бідні городяни харчувалися набагато скромніше, ніж 
знать, проте й їхнє меню стало більш різноманітним. Під час обіду 
на їхньому столі були каша, сир, яйця, хліб, олія і масло, а у свята 
з’являлися окости й ковбаси. Добрим додатком до столу були овочі 
зі свого городу чи базару, а також ягоди, горіхи і фрукти.

 � Натюрморт 
із глечиком, 
шинкою, рибою  
та склянкою вина.  
1654. Художник  
Пітер Клас
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5 Шлюб, сім’я, становище жінки, освіта. У Європі на початку ран-
нього Нового часу єдиною визнаною суспільством формою шлю-

бу був церковний, який укладали один раз і на все життя. Розлу-
чення католицька церква забороняла. Розірвати шлюб можна було 
в особливому випадку (наприклад, за нездатності дружини народити 
дитину) лише за дозволом вищої церковної влади.

Сім’я, як і в попередні часи, була патріархальною, із повною 
батьківською владою над дітьми. Головою сім’ї був чоловік-годуваль-
ник. Він мав право здійснювати власний суд над її членами. Жінка 
повністю залежала від чоловіка в матеріальному відношенні і була 
мало захищена законами.

Сім’я для європейця ранньої Нової доби складалася перш за все 
з найближчих родичів — дружини, чоловіка, батьків і дітей. Зміни-
лося ставлення до дітей. У Середньовіччі жінки щорічно народжува-
ли по дитині (із яких більшість помирала), і в сім’ї вони вважалися 
лише робочою силою. У ранній Новий час, незважаючи на високу 
дитячу смертність, до дитини ставилися як до продовжувача сімей-
ної справи. Для заможного городянина дитина ставала таким самим 
символом процвітання, як прибуткова справа і багатий будинок. Се-
лянин, що володів будинком, певною власністю і був особисто віль-
ною людиною, також мав повне право заповісти майно своїм дітям. 

Сім’я, як і раніше, залишалася для європейців головним місцем 
виховання та освіти дитини. Їй давали домашню освіту, за власним 
вибором запрошуючи вчителів, і готували до продовження сімейної 
справи. Світські школи та університети існували для дорослих лю-
дей. Знать узагалі особливо не втомлювала своїх дітей освіченістю, 

Рис. Бартоломе Естебан 
Мурільйо. Дівчинка — продавщиця 
фруктів (с. 31)

Рис. Пітер Пауль Рубенс. 
Солом’яний капелюшок (с. 31)

 � Шлюбний контракт.  
1745. Художник Вільям 
Хогарт
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навчаючи їх лише читати та писати — не вмі-
ти цього вважалося неприпустимим. Для за-
доволення власних потреб у знаннях, а також 
навчання дітей заможні європейці наймали 
освічених секретарів, знавців грецької мови, 
латини і «семи вільних мистецтв». Чимало ви-
пускників шкіл та академій вважали за честь 
працювати секретарями при дворах великих 
вельмож. Серед них було багато поетів, пись-
менників і мислителів, які своїми працями 
уславили європейську культуру цієї доби.

6 Примхлива мода. Зміни, що розпочалися 
в усіх сферах життя європейців, охопили 

й світ одягу. Поширилося правило не просто 
одягатися, а наслідувати моду, змінюючи що-
річно фасони суконь і камзолів. 

Проте вир моди захопив не всіх. Одяг бід-
няків і селян залишався незмінним. Вони мали 
один незмінний робочий одяг і святкове вбран-
ня, що переходило від батьків до дітей.

Заможні європейці стали тими суспіль-
ними верствами, завдяки яким у XVI — пер-
шій половині XVII ст. запанувало царство мо-
ди. Так, у Європі основним правилом моди 
стає можливість змінювати гардероб відповід-
но до обставин. Остаточно це правило закрі-
пилося у Європі наприкінці XVII ст. Відтоді 
мода поширювалася у світі у своєму новому 
значенні: не відставати від сучасності. Сприй-
няття суспільством моди стало свідченням йо-
го готовності до змін і перетворень. Сучасний 
дослідник цієї епохи Фернан Бродель визначив 
цю особливість так: «Майбутнє належало… су-
спільствам, які навчилися відкидати давні тра-
диції».

Законодавцем моди ставав той, ким най-
більше на той момент захоплювалися європей-
ці. Наприкінці XV — на початку XVI ст. 
 такими вважали італійців. Пишний костюм 
 доби італійського Відродження із широкими 

 � Автопортрет з Ізабеллою 
Брант. 1609. Художник  
Пітер Пауль Рубенс

 � Меніни (фрейліни).  
1656. Художник дієго 
Веласкес
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 рукавами, золотим і срібним шитвом, парчею та оксамитом був при-
кладом для значної частини європейських країн. 

У XVI ст. серед вищих верств суспільства набув популярності 
суворий, застебнутий доверху чорний костюм, який носили іспанці. 
Він неначе символізував переваги «всесвітньої» імперії католицько-
го короля. На початку XVII ст. поширився голландський стиль — 
комір із мережива та високий капелюх. Він уособлював економічне 
зростання нової європейської держа-
ви — Голландії (Нідерланди). Проте 
і цей стиль не утримався довго. Його 
замінив французький костюм вільно-
го крою з яскравого шовку.

! Висновки

 �Кількість населення країн Європи в першій половині XVII ст. 
зростала повільно, що обумовлювалося передусім епідеміями 
і війнами.

 �У ранній Новий час змінився вигляд європейських міст: 
з’являються багатоповерхові будинки, широкі прямі вули-
ці, що поділяли місто на окремі квартали.

 �Харчування більшості європейців у цей час поліпшилося. Ча-
си Середньовіччя, коли голод був звичним супутником біль-
шості населення Європи, стали забуватися.

 �Наслідування моди поступово перетворилося з примхи на сти-
мул розвитку суспільства. Завдяки їй розвивалася торгівля, 
виникали нові підприємства й галузі виробництва.

? Запитання і завдання

~~
1. Якою була кількість населення Європи на середину XVII ст.? 2. Які чин
ники обмежували зростання кількості населення? 3. Назвіть чотири міста 
Європи, що мали найбільшу кількість населення. 4. Коли у Європі з’явилися 
паперові шпалери? 5. Меблярі якої країни започаткували виготовлення 
шаф? 6. Які стилі панували в одязі заможних європейців наприкінці XV  — 
у першій половині XVII ст.?

~* 7. Як змінювалося населення Європи впродовж раннього Нового часу? 8. Що 
змінилося у вигляді європейських міст тієї доби? 9. Чим житло і хатнє на
чиння тогочасних європейців стали нагадувати сучасне? 10. Які зміни від
булися у правилах поведінки за столом? 11. Яку роль у розвитку тогочас
ного європейського суспільства відігравала мода?

~" 12. Уявіть, що ви — житель європейського міста XVI ст. Складіть меню сво
го святкового і буденного обіду.

Мода — нетривале панування певних 
смаків в одязі та інших сферах життя ве
ликих груп людей.

Рис. Костюми доби Італійського 
Відрождення (новий_Итальянская 
мода)

Рис. Костюми в голландскьму 
стилі (новий_нидерландская мода)
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§ 5. Практичне заняття
«Наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства» /  
«Цивілізації доколумбової америки» (на вибір вчителя)

 Мета (визначається за обраною темою):
1) визначити наслідки Великих географічних відкриттів;
2) з’ясувати особливості цивілізацій доколумбової Америки.

Завдання до практичного заняття: підготувати повідомлення за темою, 
 визначеною вчителем, відповідно до змісту заняття.

? Запитання і завдання для роботи на практичному занятті
1. Об’єднайтеся в малі групи й обговоріть зміст своїх повідомлень.
2. Представте учням класу результати роботи своєї групи.
3. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.

Узагальнення знань за розділом I 
«Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин»

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для розвитку захід
ноєвропейського суспільства цієї доби. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «Великі географічні відкриття», «Конкіс
та», «колоніальна імперія», «зустріч цивілізацій», «революція цін», «мануфак
тура», «капіталізм», «буржуазія», «найманий працівник».

3. Виконайте завдання за історичною картою:
1) покажіть напрямки подорожей європейців у період Великих гео-

графічних відкриттів і назвіть результати, яких вони досягли;
2) покажіть колоніальні володіння європейських держав у Новому Світі;
3) порівняйте землі і моря, відомі народам Старого Світу до і після 

епохи Великих географічних відкриттів.

4. Хто з історичних діячів, на вашу думку, мав найбільший вплив на розвиток 
тогочасного європейського суспільства? Поясніть свою точку зору.

5. Висловіть власну думку про передумови, причини та вплив Великих геогра
фічних відкриттів на розвиток європейського суспільства.

6. Визначте характерні риси матеріального світу і повсякденного життя люди
ни раннього Нового часу.

7. Порівняйте середньовічне суспільство доби розвиненого Середньовіччя 
та капіталістичне суспільство Ранньомодерної доби у країнах Західної Євро
пи. Заповніть таблицю (у зошиті).

Критерії для порівняння Середньовічне суспільство Ранньомодерне суспільство
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тестові завдання за розділом I 
«Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин»

1. Який мореплавець у 1486 р., пливучи вздовж західного узбережжя Африки, 
зумів досягти її південного краю?
А Бартоломеу Діаш Б Христофор Колумб 
В Васко да Гама Г Фернан Магеллан

2. Коли було відкрито Америку?
А 1490 р. Б 1492 р. В 1498 р. Г 1510 р.

3. Хто здійснив першу в історії навколосвітню подорож?
А Бартоломеу Діаш Б Христофор Колумб 
В Васко да Гама Г Фернан Магеллан

4. Завоювання держави якого з індіанських народів розпочав у 1519 р. Е. Кортес?
А ацтеків Б майя В інків Г чибча

5. Завоювання держави якого з індіанських народів розпочав у 1531 р. Ф. Пі
сарро?
А ацтеків Б майя В інків Г чибча

6. Яка європейська держава наприкінці XVI ст. найбільше постраждала від 
« революції цін»?
А Англія Б Франція В Іспанія Г Нідерланди

7. Яка європейська держава у XVI ст. стала головним європейським виробни
ком і постачальником коксу?
А Англія Б Франція В Іспанія Г Нідерланди

8. Що навчилися використовувати як джерело енергії у промисловості Нідер
ландів у першій половині XVI ст.?
А сонце Б воду В вітер Г пару

9. Що з наведеного є ознакою праці на мануфактурі?
А постійне використання машин і механізмів
Б поділ праці між робітниками
В використання праці учнів і підмайстрів
Г участь власника підприємства у виробництві

10. Яке місто Європи в XVI — першій половині XVII ст. було найбільшим за кіль
кістю населення?
А Лондон Б Амстердам В Париж Г Рим

11. У якій із тогочасних європейських країн було близько 300 міст?
А Німеччина   Б Іспанія 
В Італія   Г Нідерланди

12. Якою була середня тривалість життя людини у ранній Новий час?
А 30—35 років   Б 40—45 років
В 50—55 років   Г 60—65 років
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РОЗдІл II. Високе ВІДроДжеННя.  
рефорМаЦІя В ЗахІДНІй ЄВроПІ

§ 6. гуманізм. Високе Відродження

 1. Яку роль відігравала церква в культурному житті середньовічної Євро
пи? 2. Як виникли і розвивалися ідеї раннього гуманізму?

1 Особливості культури Відродження. Близько середини XIV ст. 
в Італії виникла культура епохи Відродження, або Ренесансу, 

як її називали французи. Саме італійські майстри відродили мисте-
цтво Стародавніх Греції та Риму, звідки й походить назва епохи. Но-
ве мистецтво виникло на основі гуманізму. Видатним майстрам Рене-
сансу була притаманна різнобічність їхніх обдарувань: вони поєдну-

вали заняття живописом, архітекту-
рою, філософією з вивченням точних 
наук. Творчість майстрів епохи Від-
родження заклала підґрунтя європей-
ської культури раннього Нового часу.

Найвищого розквіту культура 
Відродження досягла за часів Висо-
кого Відродження (кінець XV — пер-
ші десятиліття XVI ст.) — «золотого 
віку» італійської літератури, образо-
творчого мистецтва, філософії та на-
уки. Це були часи титанів Відро-
дження, що закладали підвалини 
нового розуміння світу та місця лю-

дини в ньому. Під впливом Італії мистецтво Відродження пошири-
лося в країнах Північної Європи. Тут на становлення нової культу-
ри вирішальний вплив мала не антична спадщина, а християнство.

Доба Відродження започаткувала суттєві зрушення у світогляді 
людей, їх релігійних і політичних переконаннях. Розпочалося фор-
мування нового типу людини, яка була більше духовно розкріпаче-
ною і впевненою в собі, ніж раніше. Нові ідеї торували собі шлях 
у боротьбі з офіційним релігійним вченням, готуючи переворот у сві-
тогляді людей, що відбувся в роки Реформації.

Відродження — рух у літературі, науці 
та мистецтві другої половини XIV — 
XVI ст., що був започаткований в Італії 
та ґрунтувався значною мірою на віднов
ленні античних традицій.

гуманізм — світське вільнодумство епо
хи Відродження, що протистояло духов
ному пануванню церкви в суспільстві. 
У широкому розумінні — визнання цін
ності людини як особистості, її права 
на вільний розвиток і реалізацію своїх 
можливостей.
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2 Нікколо Макіавеллі. Одним із найвідоміших 
теоретиків політичної думки XVI ст. став 

гуманіст Нікколо Макіавеллі (1469—1527). Супер-
ечки навколо його поглядів не припиняються 
із часу появи творів Макіавеллі. Одні вважають 
мислителя безпринципним негідником, інші — 
твердим реалістом, який наважився зобразити 
світ таким, яким він був насправді.

Упродовж усього життя Макіавеллі Іта-
лія була роздерта на десятки дрібних князівств 
і приваблювала цим володарів сусідніх держав. 
Постійні внутрішні чвари, напади чужоземних 
військ підштовхували італійців до роздумів над 
тим, яким має бути правитель, здатний об’єднати 
Італію й міцною рукою навести лад у країні.

Над цим питанням замислювався і Макіа-
веллі. Із цього приводу він написав декілька 
книг, серед яких найвідомішою є трактат «Воло
дар» (1516 р.), присвячений правителю Флоренції Лоренцо Медичі. 
Сумління може лише заважати правителеві в його діяльності. Головна 
думка твору полягає в тому, що коли правитель хоче досягти успі-
ху, він має відкинути моральні принципи та діяти силою, хитрістю.

Макіавеллі одним із перших запропонував ідею, що держава 
створюється не Богом, а людьми. Оскільки інтереси людей є різ-
ними і дуже часто навіть протилежними, талант правителя поля-
гає у здатності розуміти потреби суспільства і враховувати людську 
психологію. У своєму творі мислитель радив правителю піклувати-
ся про підтримку народу, оскільки в разі небезпеки в нього не бу-
де прихильників. Він розумів і те, що для збереження своєї влади 
правитель іноді має бути рішучим і безжальним. Тому Макіавеллі 
радив тому, хто захопив владу у державі, одразу вдатися до жор-
стоких заходів, а згодом зменшувати кількість насильства і тоді на-
род заспокоїться.

Католицька церква рішуче засудила цей твір як несумісний 
із християнською етикою. Флорентійський мислитель лише першим 
висловив те, що було політичною дійсністю його часів.

3 леонардо да Вінчі. Майбутній великий художник Леонардо 
да Вінчі (1452—1519) народився у Флоренції. У 14-річному віці 

він почав навчатися живопису. Проте на цьому не зупинився —  

Рис. Ніколло Макіавеллі. 
Портрет роботи Санті ді Тіто 
(заменить_Макиавелли)

 � Нікколо Макіавеллі.  
друга половина XVI ст. 
Художник Санті ді Тіто
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упродовж усього життя наполегливо вивчав різні науки. Мабуть, не-
має галузі людських знань, якою б не цікавився Леонардо. Він за-
ймався математикою, анатомією, різними галузями техніки, будував 
літальні апарати й підводні човни, у його записах можна знайти опи-
си гелікоптера, парашута, автомобіля, телефона тощо.

Леонардо-живописець працював дуже повільно, постійно шу-
каючи чогось нового, експериментуючи. Живопис був для нього за-

собом пізнання світу. Він вдивлявся в обличчя 
людей, прагнучи зрозуміти їхній внутрішній світ 
і перенести на свої картини. 

У період розквіту свого таланту Леонардо 
створив фреску на біб лійну тему «Таємна вече
ря» У її основі лежить євангельський сюжет про 
те, як під час вечері перед стратою Христос ска-
зав учням, що один із них зрадить його. Майстер 
зумів досить реалістично передати вирази облич 
учнів Христа, сповнені обурення і здивування, 
і охоплене жахом обличчя Юди.

Одним із найвідоміших творів Леонардо 
став «Портрет Мони Лізи», дружини купця дель 
Джокондо. Цей твір вважають першим у західно-
європейському живописі психологічним портре-
том. Живописець зумів зосередити увагу глядача 
не на зовнішній привабливості Мони Лізи, а на її 
внутрішньому світі. 

і

Рис. Леонардо да Вінчі. 
Автопортрет (с. 103)

Рис. Креслення 
Леонардо да Вінчі (с. 103)

Рис. Леонардо да Вінчі. 
Мона Ліза (с. 104)

Рис. Леонардо да Вінчі. 
Таємна вечеря (с. 104)

 � леонардо 
да Вінчі. 
Автопортрет  

 � Портрет Мони лізи. 
1519. Художник  
леонардо да Вінчі

 � Таємна вечеря (фреска в домініканському 
монастирі СантаМаріяделлеГраціє в Мілані).  
1495—1498. Художник леонардо да Вінчі
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4 Мікеланджело Буонарроті. Якщо Леонардо мав вдачу мислителя, 
то Мікеланджело Буанаротті (1475—1564) був вічним бунтівни-

ком. Він постійно боровся проти заздрощів, нерозуміння, навіть про-
ти самого себе і довів, що людина може здійснити неможливе про-
тягом свого короткого життя.

Мікеланджело зробив головним персонажем своїх творів люди-
ну. Жодний пейзаж не цікавив майстра — тільки зображення пре-
красного людського тіла. 

У своєму величному мармуровому «Давиді» він усупереч біблій-
ному міфу зобразив не хлопчика, а розквітлого юнака, сповненого 
титанічної сили. Ця статуя стала водночас і символом повернення 
античної краси до мистецтва, й ідеалом нової людини, втіленням не-
похитної волі та могутності.

Працюючи над розписом плафона Сикстинської капели, протя-
гом 1508—1512 рр. Мікеланджело самостійно розписав 600 м2 стелі 
на висоті 18 м сюжетами з біблійних міфів. Проте його композиції 
далекі від традиційного релігійного змісту, вони звучать гімном люд-
ській величі та красі. Такі ж силу й натхнення вклав він у виконан-
ня мармурової статуї Мойсея для надгробка Папи Юлія II. У тракту-
ванні Мікеланджело Мойсей — це могутній вождь, якого в ті часи 
так не вистачало роздробленій Італії.

Рис. Мікеланджело 
Буонарроті. Давид (с. 
104)

Рис. Мікеланджело 
Буонарроті. Розпис 
плафона Сікстинської 
капели (с. 105)

 � давид. 1504.  
Скульптор 
Мікеланджело  
Буонарроті

 � Створення Адама  
(фрагмент розпису стелі Сикстинської капели у Ватикані).  
1512. Художник Мікеланджело Буонарроті
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Мікеланджело був найбільш незалежним серед усіх митців іта-
лійського Відродження. На прохання Папи Римського зробити його 
величезну статую скульптор відповів у листі: «Про те, що робити або 
не робити… дозвольте вирішувати тому, хто до цього причетний».

Мікеланджело підніс мистецтво скульптури на новий рівень. 
Одного разу, розглядаючи античну статую, він сказав, що її автор 
«знав більше, ніж сама природа». Ці слова можна віднести й до са-
мого Мікеланджело.

5 рафаель санті і тиціан Вечелліо. Рафаеля Санті (1483—1520) на-
зивали світлим генієм італійського Відродження, який спро-

мігся поєднати дух античності з духом християнства. За своє корот-
ке життя Рафаель зумів зробити дуже багато. Декілька років він 
керував будівництвом собору Св. Петра в Римі, укрив фресками сті-
ни багатьох залів папського палацу у Ватикані, створив чудові пор-
трети своїх сучасників. У його роботах відтворено найтонші відтінки 
людських почуттів, духовну та фізичну красу персонажів. Новий 
ідеал людини він утверджував насамперед у портретах і численних 
зображеннях Мадонн.

Вершиною творчості Рафаеля вважають створену в 1513 р. «Сик
стинську Мадонну». Цікавою є композиція картини: розкривається 
завіса, і ми бачимо жінку, яка тримає перед собою дитину; жінка вод-
ночас і віддає свою дитину, і хоче утримати її, у її погляді — сум, 

 � Сикстинська Мадонна. 1514. 
Художник Рафаель Санті

 � Афінська школа.  
1511. Художник Рафаель Санті

44

Розділ II. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі 



тривога за долю дитини, яку вона жертвує в ім’я 
спасіння людства. Перед нами не просто Мадон-
на, а жінка, матір, що страждає, як і кожна лю-
дина. Головна ідея творчості  Рафаеля — ство-
рення узагальненого образу ідеальної людини.

Тиціан Вечелліо (1477—1576) був найвідо-
мішим італійським художником венеціанської 
школи. Багато уваги він приділяв біблійним 
сюжетам («Христос і Магдалена», «Покладан-
ня в труну»). Образи Тиціана спов нені внутріш-
нього спокою, краси, випромінюють внутріш-
нє світло.

Неперевершених висот досяг майстер 
у мистецтві портрета.  Йому вдавалося відтво-
рювати різні, іноді суперечливі риси характе-
ру героїв: велич, скупість, підозрілість, лице-
мірство, хитрість тощо. Художник відкривав 
у своїх героях те, що вони намагалися прихо-
вати, і знаходив неповторні, ледь помітні засо-
би, щоб це передати. Його портретам завжди 
була притаманна цікава особливість — доміну-
ючий колір, що повторювався у відтінках. Най-
відоміші серед портретів Тиціана — «Іпполіто 
Медичі», «Карл V». 

6 Північне Відродження. Північним Відро-
дженням називають культуру Ренесансу 

в країнах, розташованих на північ від Італії: 
у Німеччині, Нідерландах, Франції та Англії. 
Культура Від родження в них була менш поши-
рена, ніж в Італії. Проте й тут були творці сві-
тового рівня. Північне Відродження, на відміну 
від італійського, натхнення черпало не лише 
в античності, а також у готиці та працях се-
редньовічних богословів. 

У мистецтві Північного Відродження про-
відна роль належала живопису. 

Уже в другій половині XV ст. досягає роз-
квіту мистецтво Нідерландів, а кінець XV — 
перша половина XVI ст. — це «золота доба» 

Рис. Рафаель 
Санті. Сікстинська 
Мадонна (с. 106)

Рис. Рафаель 
Санті. Афінська 
школа (с. 106)

Рис. Ієронім Босх. 
Сад земних насолод (с. 
106)

Рис. Пітер Брейгель 
Старший. Сліпі (с. 107)

 � Алегорія часу. 1570. 
Художник Тиціан Вечелліо

 � Юдіфь з головою 
Олоферна. 1530. Художник 
лукас Кранах Старший
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німецького живопису. Серед кращих майстрів варто назвати іме-
на Лукаса Кранаха Старшого (1472—1553), автора відомого портрета 
М. Лютера (див. с. 64), та Ганса Гольбейна Молодшого (1497(1498)—
1543), який був придворним майстром англійських королів і досяг 
вершин майстерності у створенні портретів. 

Видатними творами Північного Відродження є картини Пітера 
Брейгеля Старшого (1525(1530)—1569). На них красиве існує поряд 

 � Генріх VIII. 1538.  
Художник Ганс  
Гольбейн Молодший

 � Сліпі  
(Притча про сліпих). 
1568. Художник 
Пітер Брейгель 
Старший

 � Тріумф смерті.  
1565. Художник Пітер Брейгель Старший

46

Розділ II. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі 



із потворним, радість — із трагедією. Йо-
го картини відбивають реа лії своєї епохи. 
Їхні назви говорять самі за себе: «Тріумф 
смерті», «Танець під шибеницею», «Сліпі», 
«Каліки». 

Своїми творами він, як й інші май-
стри Північного Відродження, намагався 
показати зворотний бік тогочасного жит-
тя — невпевненість у майбутньому, страх 
перед зміною звичного способу життя.

Центральне місце в німецькому мисте-
цтві XVI ст. посідає  Альбрехт Дюрер (1471—
1528). У його творчості відображено дра-
матичні події історії Німеччини того часу. 
Дюрер вирізнявся характерною для май-
стрів Відродження різноманітністю впо-
добань: він цікавився анатомією, матема-
тикою, інженерною справою, живописом 
і виготовленням гравюр.

Дюрер написав багато портретів відо-
мих сучасників, що жили і діяли в ті бу-
ремні роки в Німеччині. Особливої май-
стерності він досяг у мистецтві гравюри, 
створивши понад 200 картин. Використо-
вуючи відомі біблійні сюжети, художник 
вкладав у них новий зміст. 

Відомою є серія його гравюр «Апока
ліпсис», де під виглядом Стародавнього Ва-
вилона, що накликав на себе Божу кару, 
художник зобразив папський Рим. Дюрер 
прихильно ставився до Реформації, що роз-
горнулася в Німеччині, підтримував вимо-
ги повстанців у Селянській війні.

7 еразм роттердамський. Видатним пред-
ставником Північного Відродження, 

культура якого поширилася в XV—XVI ст. 
у північній частині Європи, був вчений-гу-
маніст Еразм Роттердамський (1466(1469)—
1536). 

Рис. Альбрехт Дюрер. 
Чотири вершники (с. 108)

Рис. Альбрехт Дюрер. 
Рицар, смерть та диявол 
(с. 108)

 � Рицар, смерть та диявол. 
1513. Художник Альбрехт 
дюрер

 � Альбрехт дюрер 1498.  
Автопортрет
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Після завершення в 1499 р. навчання 
на теологічному факультеті Паризького універ-
ситету він посів провідне місце в європейсько-
му науковому світі як видатний філолог, пись-
менник і мислитель. 

У творах Еразма Роттердамського викла-
дені основи його гуманістичного вчення. Зокре-
ма, він розглядав християнство як вищий етап 
морального розвитку людства, підготовлений 
попереднім періодом розвитку античної куль-
тури й науки.  Саме античність, на його думку, 
визначила важливе значення людяності та люд-
ської гідності у загальному процесі морального 
самовдосконалення.

У своїх сатирах «Похвала глупоті», «Роз-
мови запросто» Еразм Роттердамський викри-
вав формалізм, догматизм і відсутність будь-
якої розумної основи— «глупоту» в усіх сферах 
життя — політичній, церковній, культурній. 
Найбільш різко він критикував церковних бо-
гословів. Вчення мислителя сприяло поширен-
ню у Європі реформаційних ідей, хоча він сам 
був рішучим противником Реформації.

Уривок із «Похвали глупоті» еразма роттердамського
…А верховні першосвященики, що займають місце самого Христа? Як

би вони у свою чергу, також спробували наслідувати його життя, тобто йо
го бідність, його працю, його вчення, його страждання, його презирство 
до життя, а також до цього ще й замислилися про значення свого титулу 
«папи», тобто отця і святійшого, то скажіть, що було б сумнішим за стано
вище папи? І хто б став ціною свого добробуту боротися за це місце? Хто, 
купивши  його, став би відстоювати його мечем, отрутою і будьяким насиль
ством? Скільки переваг втратив би папський престол, якби сюди дісталася 
мудрість? Що б сталося з усіма цими багатствами, з усіма цими перемога
ми, з усіма цими надіями, дозволами та порушеннями церковних заборон, 
поборами, індульгенціями, кіньми, мулами, охоронцями, що б відбулося, ка
жу я, з усіма цими принадами?.. 

? Як зображує Еразм Роттердамський спосіб життя римських пап?

Рис. Ганс Гольбейн 
Молодший. Еразм 
Роттердамський (Новий_
роттердамський)

 � Еразм 
Роттердамський.  
1523. Художник  
Ганс Гольбейн 
Молодший
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! Висновки

 �Видатні майстри італійського Високого Відродження своєю 
творчістю сприяли поширенню в європейському суспільстві 
нових ідеалів, нових поглядів на людину та її місце в на-
вколишньому світі.

 �Для Північного Відродження було притаманне звернення 
до проблем, що хвилювали тогочасну людину, умов її по-
всякденного життя, непевності в сьогоденні.

? Запитання і завдання

~~
1. Що таке Відродження? 2. Назвіть хронологічні межі доби Високого Від
родження. 3. Які живописні твори леонардо да Вінчі ви знаєте? 4. Назвіть 
живописця, який створив «Сикстинську Мадонну». 5. Яких майстрів Північ
ного Відродження ви знаєте? 6. Хто створив серію гравюр «Апокаліпсіс»?

~* 7. Охарактеризуйте особливості культури Відродження. 8. Чим уславився 
Еразм Роттердамський? 9. У чому полягали нові погляди на державу і су
спільство, сформульовані Н. Макіавеллі? 10. Визначте спільні та відмінні ри
си, притаманні творчості титанів італійського Високого Відродження?  
11. Охарактеризуйте творчість митців Північного Відродження.

~" 12. Складіть у зошиты таблицю «Титани італійського Високого Відродження».

Митець Твори

~� 13. Використовуючи додаткову літературу, підготуйте розповідь про одного 
з митців епохи Відродження або про його твір.

§ 7. Зародження культури бароко.  
становлення нової європейської науки

 1. Як мистецтво своїми засобами відображає дійс ність?  2. Із чим пов’язаний 
перехід від одного до іншого стилю в культурі? 3. Які риси були притаман
ні розвитку науки у Середньовіччі?

1 особливості мистецтва бароко. Наприкінці XVI ст. в деяких 
країнах Європи культура доби Відродження стала поступатися 

місцем новому стилю — бароко. Він був започаткований у папсько-
му Римі й пов’язаний із поширенням ідей Контрреформації. Його 
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видовищність і яскраві художні засоби, на противагу скромності про-
тестантських церков, мали підкреслювати грандіозність і пишноту 
католицької церкви. 

Мистецтво епохи бароко змінилося за змістом. Головну увагу 
воно стало приділяти пристрастям і відчуттям людини, поєднувати 
реальне та уявне. Почуттєвий характер цього мистецтва, у якому 
митець ігнорує розміри й норму, зображує контрасти, які створю-

ють ілюзію реальності, справляє ве-
лике враження на глядача. Важливе 
значення має те, що протягом 
XVII ст., що називають «століттям 
бароко», відбулася справжня науко-
ва революція, яка поклала край се-
редньовічному баченню світу.

Найвідомішими майстрами жи-
вопису епохи бароко вважаються голландець Рембрандт ван Рейн, 
фламандець Пітер Пауль Рубенс, іспанець Дієго Веласкес.

Завдяки творчості письменника Мігеля Сервантеса доба баро-
ко стала «золотим віком» іспанської літератури.

2 рембрандт ван рейн. У 30-ті рр. XVII ст. Рембрандт ван Рейн 
(1606—1669) був найпопулярнішим художником Голландії. Ві-

домим його зробила картина «Урок анатомії доктора Тульпа» — гру-
повий портрет доктора Тульпа з учнями. Рембрандт уперше, ство-
рюючи груповий портрет, вирішив відмовитися від традиційної 

Бароко (від італ. barocco — примхливий, 
химерний) — доба в образотворчому 
мистецтві, архітектурі, музиці та літерату
рі країн Європи, колоніальної Централь
ної і Південної Америки кінця XVI — се
редини XVIII ст.

Рис. Джон Лоренцо Берніні. 
Бароко. Вівтар Святої Терези (с. 
109)

Рис. Рембрандт ван Рейн. 
Дама з віялом (с. 109)

Рис. Рембрандт ван Рейн. 
Анатомія доктора Тульпа (с. 110)

Рис. Рембрандт ван Рейн. 
Нічна варта (с. 110)

 � Нічна варта.  
1642. Художник Рембрандт ван Рейн

 � Урок анатомії доктора Тульпа.  
1632. Художник Рембрандт ван Рейн
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композиції, де всі персони стоять біля однієї, 
позуючи художнику. На його картині учні 
оточили стіл в анатомічному театрі, на якому 
лежить тіло людини, і слухають пояснення 
доктора Тульпа. Художник зумів показати 
різну реакцію на кожному з облич учнів. Де-
які з них, наче стурбовані появою глядачів, 
дивляться їм просто у вічі. Картина мала 
 величезний успіх. 

Рембрандт створив багато картин, що-
разу все наполегливіше намагаючись відійти 
від усталених норм, дивуючи сучасників не-
звичністю творчої манери. .

Вінцем життя і творчості геніального 
художника стала картина «Повернення блуд
ного сина» — біблійний сюжет про гультяя, 
який, втративши геть усе в житті, повернув-
ся в рідний дім, до батька.

3 Пітер Пауль рубенс. Пітер Пауль Рубенс 
(1577—1640) був центральною фігурою 

фламандського мистецтва XVII ст. Спільною 
рисою, що об’єднувала фламандське мисте-
цтво з голландським, була любов до життя 
в усіх його проявах. Однак якщо на картинах 
голландських майстрів превалювали побутові 
сцени, портрети бюргерів і міщан, то фла-
мандські художники мали малювати те, що 
влаштовувало католицьку церкву і дворян.

У творчості Рубенса ці особливості про-
явилися найбільш яскраво. Як придворний 
художник іспанського намісника у Фландрії, 
він постійно був перевантажений замовлення-
ми від дворян, церкви, але знаходив час ви-
конувати дипломатичні доручення. Майстер 
написав сотні картин, уславлюючи в яскра-
вих барвах силу, мужність, красу людських 
почуттів і вчинків.

У Рубенса було багато картин на істо-
ричні теми. Одна з найвідоміших серій — 
«Життя Марії Медичі» — складається з 21 

Рис. 
Рембрандт 
ван Рейн. 
Повернення 
блудного сина  � Повернення блудного сина.  

1632. Художник Рембрандт 
ван Рейн

 � Зустріч Марії Медичі 
та Генріха ІV Наваррського 
в ліоні. 1625. Художник  
Пітер Пауль Рубенс
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твору, де він зобразив і реальних істо-
ричних осіб, і міфологічних персонажів, 
відтворив реалії тогочасної історичної 
епохи. Творчість Рубенса справила ве-
личезний вплив на становлення фла-
мандської школи живопису, а його ро-
боти відомі в усьому світі.

4 Дієго Веласкес. Сучасники назива-
ли іспанського майстра Дієго Велас-

кеса (1599—1660) «живописцем істи-
ни». Із 1623 р. до кінця життя він був 
придворним художником іспанського 
короля Філіппа IV. Провідне місце 
в його творчості посідали портрети. Іс-
панська аристократія не вимагала, щоб 
її малювали красивішою, ніж вона була 

насправді, — вона пишалася своїм походженням, а не мінливою кра-
сою. Веласкес писав портрети членів королівської родини, іспан-
ських дворян та їхніх дружин. При цьому він ніколи не відмовляв-
ся від зображення правди, малював людину такою, якою вона була. 
Папа Інокентій, побачивши, яким його зобразив Веласкес, промовив: 
«Занадто схожий».

Рис. Пітер Пауль 
Рубенс. Автопортрет 
з Ізабелою Грант 
(с.111)

Рис. Пітер Пауль 
Рубенс. Коронація 
Марії Медичі (с. 111)

 � Портрет Папи Інокентія Х.  
1650. Художник дієго Веласкес

 � Пряхи (Міф про Арахну).  
1658. Художник дієго Веласкес

 � Повернення діани 
з полювання. 1615. 
Художник Пітер Пауль 
Рубенс
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Наприкінці життя митець створив карти-
ну «Пряхи», де розкрив красу простих жінок-
робітниць, які виткали килим, а поряд із ни-
ми — придворних дам, що розглядали готову 
роботу. Це було останнє велике полотно Велас-
кеса. Він присвятив своє життя служінню істи-
ні пензлем художника.

5 гуманізм сервантеса. Творчість Мігеля де 
Сервантеса Сааведри (1547—1616) вважа-

ють вершиною іспанської літератури XVII ст. 
Головним у творчості письменника є роман 
«Хит ромудрий ідальго Дон Кіхот з Ламанчі».

Головний герой роману, дворянин Алон-
со Кіхано, що уявив себе мандрівним рицарем, 
мріяв відродити рицарські часи тоді, коли во-
ни вже давно минули. Він один не розумів цьо-
го та як останній «рицар “Сумного образу”», 
являв собою кумедну постать. Дон Кіхот нама-
гався самотужки змінити існуючі порядки, за-
хистити вдів і сиріт, покарати винуватців їхніх 
страждань. Насправді ж він створював тільки 
безладдя. Проте мотиви його вчинків — людя-
ні та шляхетні. 

Герой Сервантеса — справжній гуманіст. 
«Нехай сльози бідняка, — казав Дон Кіхот, — 
викличуть у тебе за однаково сильного відчут-
тя справедливості більше співчуття, ніж скар-
ги багатія». У цих словах — відлуння думок, 
що були занадто сміливими, навіть небезпеч-
ними в Іспанії XVII ст. У романі Дона Кіхо-
та супроводжує його вірний товариш — селя-
нин Санчо Панса. Він часто буває незграбним, 
смішним, але водночас є носієм народного гу-
мору, характеру й мудрості.

6 розвиток медицини й математики. Розви-
ток наукових знань у XVI—XVII ст. віді-

грав важливу роль у становленні нового сус-
пільства у європейських країнах. Період 
XVII ст. став часом, коли було зроблено 
вирішальні кроки в пізнанні людини й законів 

Рис. Дієго Веласкес. 
Пряхи (с. 112)

Рис. Дієго Веласкес. Здача 
Бреди (с. 112)

Рис. Іспанський письменник 
Мігель Сервантес де Сааведра (с. 
118)

 � Мігель де Сервантес  
Сааведра

 � Перше видання  
«дон Кіхота»  
(1605 р.)
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Всесвіту, що заклали підвалини нового при-
родознавства.

Значних успіхів було досягнуто в роз-
витку анатомії. Почали провадитися систе-
матичні анатомічні розтини, що дало змогу 
висунути нові теорії про природу людсько-
го організму та винайти нові методи ліку-
вання хвороб. Італійський медик Андреас 
Везалій (1514—1564) видав у 1543 р. фун-
даментальну працю «Про будову людсько
го тіла». Незважаючи на переслідування 
духовної та світської влади, Везалій робив 
розтини людських тіл, вивчаючи анатомію 
людини. Його ім’я залишилося назавжди 
в історії медицини як людини, що зруйну-
вала вікові забобони про побудову людсько-
го тіла і започаткувала сучасну анатомію.

Іспанський вчений Мігель Сервет 
(1511—1553) відкрив і описав систему кро-
вообігу людини. За сміливість наукових по-
глядів і незалежність у думках його було 
страчено.

Існування кровообігу людини було під-
тверджено під час анатомічних досліджень 
Везалія, а англійський лікар та анатом Ві-
льям Гарвей (1578—1657) завершив вивчен-
ня цієї теми, створивши теорію кровообігу 
людини. Згодом Гарвей почав вивчати, як 
зароджується людське життя. Сутність сво-
їх дослідів він підсумував у вислові: «Усе 
живе — із яйця». Медичні світила тогочас-
ної Європи не сприйняли його відкриттів, 
але він не здавався. Сучасники зрозуміли 
й визнали заслуги вченого лише наприкін-
ці його життя.

Вчений-аматор Антоні ван Левенгук 
(1632—1723) винайшов мікроскоп, який 
дозволив йому зробити чимало важливих 
відкриттів. Найбільше їх було здійснено 
в 1674 р., коли він першим дослідив і довів 

 � Видання з анатомії 
«Мікро космографія: опис 
людського тіла». 1631

 � Ілюстрації з книги 
Андреаса Везалія 
«Про будову людського  
тіла». 1543.
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існування мікробів. У краплині води Левенгук від-
крив цілий новий світ.

Із кінця XVI ст. розвивалися майже всі галу-
зі математики. Набула сучасного вигляду алгебра. 
Французький математик Франсуа Вієт (1540—1603) 
започаткував літерні позначення й заклав основи 
загальної теорії рівнянь, завдяки чому він вважа-
ється засновником нової алгебри. Ще один фран-
цузький математик і філософ Рене Декарт (1596—
1650) установив взаємозв’язок між теорією рівнянь 
і геометрією та відкрив нову дисципліну — ана-
літичну геометрію. Основи своєї теорії він виклав 
у праці «Міркування про метод». Нові методи роз-
рахунку нескінченно малих величин запропонував 
професор Болонського університету Бонавентура Ка-
вальєрі (1598—1647) у праці «Геометрія неподіль
них». У розробці цього методу значну роль відігра-
ли також Йоганн Кеплер і Рене Декарт. Останній 
ввів до наукового обігу поняття змінної величини.

7 розвиток астрономії. Бурхливий розвиток мореплавства в Нові 
часи сприяв становленню наукової астрономії. Саме в астроно-

мії було зроблено відкриття, що завдали нищівного удару старій 
системі поглядів на будову Всесвіту. 
За цією системою, що базувалася 
на поглядах Арістотеля і Птолемея, 
у центрі світу була розташована не-
порушна Земля, навколо якої оберта-
лися Місяць, Сонце та зорі.

Хибність старої теорії довів польський вчений Миколай Коперник 
(1473—1543). Унаслідок досліджень він дійшов висновку, що Зем-
ля разом з іншими планетами обертається навколо Сонця й навколо 
власної осі, та створив геліоцентричну систему (із Сонцем у центрі). 
Свої погляди він виклав у відомій праці «Про обертання небесних 
тіл». Коперник створював її впродовж 40 років, але, розуміючи, яку 
реакцію вона викличе, боявся надрукувати. Книга вийшла у світ 
у день смерті вченого й супроводжувалася обережною передмовою 
видавця, у якій він репрезентував викладену в книзі теорію як ці-
каву гіпотезу. Праця «Про обертання небесних тіл» була засуджена 
католицькою церквою і з 1616 аж до 1822 р. згадувалася в «Індек-
сі заборонених книг».

астрономія (від грец. «зоря» та «за
кон») — наука про будову і розвиток 
 космічних тіл та всього Всесвіту.

 � Рене декарт.  
Близько 1649 р. 
Художник Франц 
Хальс
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Наступний крок у дослідженні Всесві-
ту здійснив італієць Джордано Бруно (1548—
1600). На відміну від Коперника, який 
центром Все світу вважав Сонце, Бруно об-
ґрунтував ідею нескінченності Всесвіту, де 
існує безліч світів з окремими сонцями. 
За поширення цих поглядів він був зааре-
штований, провів вісім років у в’язниці, 
але так і не зрікся своїх поглядів. За виро-
ком суду інквізиції його було звинувачено 
в єресі та спалено на багатті. Усі твори Дж. 
Бруно було внесено до «Індексу заборонених 
книг», де вони перебували до останнього ви-
дання в 1948 р.

Італійський вчений Галілео Галілей 
(1564—1642) зробив телескоп зі збільшен-
ням у 32 рази й розпочав із його допомо-
гою регулярні дослідження. Він переконався 
в безмежності зоряного простору, відкрив го-
ри на Місяці, плями на Сонці та супутники, 
що оточують Юпітер. Усе це підтверджува-
ло правильність тео рій М. Коперника та Дж. 
Бруно. У 1632 р. він видав працю «Діалоги 
про дві найвідоміші систе ми світу — Пто
лемеєву та Коперникову», де навів незапе-
речні докази правильності теорії Коперни-
ка. За цю книгу церква влаштувала суд над 
70-річним астрономом. Після п’яти місяців 
принижень і допитів Галілей зрікся своїх 
поглядів. За легендою, після цього він ви-
гукнув: «А все-таки вона обертається!»

До кінця своїх днів Г. Галілей перебу-
вав під наглядом інквізиції, йому заборони-
ли писати й видавати свої праці. В остан-
ні роки життя він досяг знач них успіхів 
у фізиці — відкрив закони сучасної механі-
ки. Лише у 80—90-х рр. XX ст. католицька 
церква визнала, що засудження вчених було 
помилковим, і погодилася з їхніми погляда-
ми на будову Всесвіту.

Рис. Миколай Коперник (с. 121)
Рис. Система світу за Птолемеєм 

Малюнок із середньовічного 
підручника астрономії. (с. 121)

Рис. Система світу за Коперником. 
Малюнок із середньовічного 
підручника астрономії (с. 121)

 � Миколай Коперник

 � Галілео Галілей
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Витяг із вироку кардиналів щодо галілея
Ти, Галілею, був звинувачений на цьому суді в тому, що вважаєш за істи

ну і поширюєш у народі брехливе вчення про те, що Сонце перебуває в цен
трі світу нерухомо, а Земля рухається на осі добовим обертанням; у тому, що 
ти мав численних учнів, яким викладав це вчення. Нарешті з’явився на світ 
твій твір, лист до одного твого попереднього учня, де ти, наслідуючи дур
ниці Коперника, розвинув деякі положення, що суперечать здоровому глуз
ду і Святому Письму. Тому, бажаючи захистити людей від шкоди та спокуси, 
які виходили з твоєї поведінки і загрожували чистоті віри… вченібогосло
ви постановили:
1. Положення, що Сонце — центр Всесвіту і є нерухомим, є думка безглуз

да, філософськи неправильна і вкрай єретична, тому що вона суперечить 
Святому Письму.

2. Положення, що Земля не центр Всесвіту і не є нерухомою, суперечить 
 духуві віри…

 ? ? За що церква засудила Галілея? Які докази вона наводила?

! Висновки

 �Доба бароко збагатила європейське мистецтво багатьма тво-
рами, що поєднували пишність, винахідливість та виразні 
художні ефекти.

 �Унаслідок наукових відкриттів XVI—XVII ст. було закладе-
но основи нового природознавства, створено наукову теорію 
будови Всесвіту й прокладено шлях до пізнання ще не від-
критих законів природи.

 � Геоцентрична система Птолемея  � Геліоцентрична система Коперника
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? Запитання і завдання

~~
1. Що таке бароко? 2. Яку назву мав груповий портрет офіцерів амстердам
ської стрілецької роти, намальований Рембрандтом? 3. Який живописець 
створив серію картин «Життя Марії Медичі»? 4. Назвіть головний твір 
М. Сервантеса. 5. Чим уславився Андреас Везалій? 6. Хто створив геліо
центричну теорію будови Сонячної системи?

~* 7. Чим мистецтво бароко відрізнялося від мистецтва Відродження? 8. Що 
нового внесли в розвиток живопису художники епохи бароко? 9. Охарак
теризуйте життя і творчість М. Сервантеса. 10. Визначте, який вплив на роз
виток людства мали відкриття в медицині й математиці, здійснені у XVI—
XVII ст. 11. Якими були основні досягнення астрономії цієї доби?

~" 12. Складіть у зошиті таблицю «Наукові відкриття XVI—XVII ст.».

Вчений Зміст відкриття Значення відкриття

~� 13. Використовуючи додаткову літературу, підготуйте повідомлення про твор
чість одного із живописців доби бароко. 14. За додатковою літературою по
знайомтеся з біографіями М. Коперника, дж. Бруно та Г. Галілея. На прикла
дах життя та діяльності трьох великих астрономів висловіть власну думку про 
те, у чому в той час виявлялася особиста мужність людини.

§ 8. Практичне заняття
«гуманістичні ідеї у творах еразма роттердамського» /  
«Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження» (на вибір вчителя)

 Мета (визначається за обраною темою):

1) визначити особливості прояву гуманізму у творчості Еразма Рот-
тердамського;

2) охарактеризувати засоби і методи реалізації гуманістичних ідей 
у творчості майстрів Високого Відродження.

Завдання до практичного заняття: підготувати повідомлення за темою, 
 визначеною вчителем, відповідно до змісту заняття.

? Запитання і завдання для роботи на практичному занятті

1. Об’єднайтеся в малі групи й обговоріть зміст своїх повідомлень.
2. Представте класу результати роботи своєї групи.
3. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.
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