
ВИДАННЯ Є СКЛАДОВОЮ  
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКТУ

• Підручник
• Зошит для контролю навчальних досягнень учнів
• Розробки уроків

Створений досвідченим автором — фахівцем з історії Старо-
давнього світу та Середніх віків, підручник відбиває новітні 
досягнення  й тенденції в галузі вивчення історії. Велика кіль-
кість ілюстрацій, історичні документи, погляди відомих людей 
на різні події, довідкова інформація зроблять уроки насичени-
ми та цікавими.

ВСЕСВІТНЯ 
ІСТОРІЯ

С. В. Д’ячков, С. Д. Литовченко



Початок Нового часу: події в  історії

Дата Подія
1405—1433 Морські експедиції китайців до 

країн Індійського океану

1445 Відкриття португальцями ост-
ровів Зеленого Мису

1453 Захоплення турками Константи-
нополя. Загибель Візантійської 
імперії

1485—1603 Правління династії Тюдорів 
в  Англії

1486 Відкриття мису Доброї Надії 
португальцем Б. Діашем

1492 Відкриття Америки Х. Колумбом

1494 Договір про поділ неєвропей-
ських земель між Іспанією та 
Португалією

1498 Відкриття Васко да Гамою мор-
ського шляху до Індії

1502—1736 Держава Сефевидів

1513 Відкриття Тихого океану іспан-
цем Ф. де Бальбоа

1510 Захоплення португальцями 
порту Гоа в  Індії

1516 Видання «Утопії» Т. Мора

1517 Початок Реформації в  Німеччині

1519—1521 Перше навколосвітнє плавання

1524—1525 Селянська війна в  Німеччині

1526—1754 Імперія Великих Моголів в  Індії

1529 Облога Відня турками

1532—1536 Завоювання Перу іспанцями

1534 Початок Реформації в  Англії

1540 Заснування Ордену єзуїтів

1542 Заснування інквізиційного три-
буналу в  Римі

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

1550 Видання Судебника Івана  IV 
Грозного

Дата Подія
1552 Приєднання Казанського хан-

ства до Російської держави

1555 Аугсбурзький релігійний мир. 
Зречення Карлом  V імператор-
ського престолу

1555 Договір між Османською імпе-
рією та Персією про поділ Пе-
редньої Азії та Закавказзя

1557 Отримання португальцями 
в  оренду китайського міста 
Макао

1558—1583 Лівонська війна

1559 Установлення католицькою церк-
вою «Індексу заборонених книг»

1562—1594 Релігійні війни у  Франції

1564 Видання першої друкованої кни-
ги  — «Апостола» І. Федорова

1565—1572 Опричнина в  Росії

1566—1609 Буржуазна революція в  Нідер-
ландах

1569 Люблінська унія Польщі з  Лит-
вою. Утворення Речі Посполитої

1571 Розгром турецького флоту іспа-
но-венеціанською ескадрою під 
Лепанто

1572 «Варфоломіївська ніч»

1574 Видання «Букваря» І. Федорова

1579 Утрехтська унія північних про-
вінцій Нідерландів

1581 Початок походу Єрмака до Си-
біру

1587 Страта Марії Стюарт в  Англії

1588 Похід і  загибель іспанської 
«Непереможної армади»

1589 Убивство Генріха ІІІ. Припинен-
ня династії Валуа у  Франції

1589 Заснування патріаршества 
в  Росії



Дата Подія
1598 Нантський едикт французького 

короля Генріха ІV

1605 Повалення династії Годунових, 
воцаріння Лжедмитрія  І в  Росії

1606 Повстання в  Москві та вбив-
ство Лжедмитрія І

1607 Перше постійне англійське по-
селення в  Америці

1609—1618 Польсько-шведська інтервенція 
в  Росію

1612 Звільнення Москви від інтер-
вентів

1613—1917 Правління династії Романових 
у  Росії

1618—1648 Тридцятилітня війна у  Європі

1623—1625 Повстання в  Грузії проти Персії

1628—1644 Селянська війна в  Китаї

1630—1653 Будівництво мавзолею Тадж-
Махал в  Індії

1640 Заснування першого англій-
ського форту Св. Георгія в  Індії 
(Мадрас)

1640 Початок буржуазної революції 
в  Англії

1644—1911 Правління маньчжурської ди-
настії Цин у  Китаї

1648 Вестфальський мир

1649 Страта короля Карла  І та про-
голошення Англії республікою

1653 Земський собор щодо питання 
про приєднання України до Росії

1654 Церковні реформи патріарха 
Никона. Початок розколу

1660 Реставрація монархії в  Англії

1661—1708 Будівництво Версаля  — рези-
денції французьких королів

1670—1671 Селянська війна під проводом 
С. Разіна

Дата Подія
1683 Поразка турецької армії під 

Віднем
1687 Заснування Слов’яно-греко-

латинської академії в  Москві
1688—1689 «Славна революція» в  Англії

1689 Росія виборює право торгівлі 
в  Пекіні

1700—1721 Північна війна
1701 Проголошення королівства 

Пруссія
1703 Заснування Санкт-Петербурга
1709 Полтавська битва
1724 Заснування Академії наук у  Росії
1727 Створення першої турецької 

типографії
1755 Заснування Московського уні-

верситету
1756—1763 Семилітня війна

1772 Перший поділ Польщі
1773—1775 Селянська війна під проводом 

О. Пугачова
1774 Кючук-Кайнарджийський мир-

ний договір між Туреччиною 
і  Росією

1775—1783 Війна за незалежність англій-
ських колоній у  Північній 
Америці

1776 Декларація незалежності. 
Утворення Сполучених Штатів 
Америки

1783 Ліквідація Кримського ханства
1784 Винайдення Дж. Ваттом паро-

вої машини
1785 «Жалувана грамота дворян-

ству» в  Росії
1787 Прийняття другої Конституції 

США
1793 Другий поділ Польщі
1795 Третій поділ Польщі
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Шановні школярі!

Навчальна книга, яку ви тримаєте в руках, допоможе зрозу
міти складний, але дуже цікавий період історії людства, що настав 
після Середніх віків. Історія цього часу характеризується подаль
шим розвитком людської цивілізації, складними процесами в дер
жаві й суспільстві, яскравістю історичних постатей.

Перш за все ознайомимося з тим, як працювати з підручни-
ком. Він містить шість розділів, розподілених на 30 параграфів. 
Кожен розділ починається зі вступу, у якому розкрито найваж
ливіші особ ливості історичних подій і процесів, що висвітлені 
в цьому розділі. Перед параграфом автори підручника формулюють 
і звертають увагу школярів на головну навчальну проблему, якій 

присвячений матеріал ( ). Варто також знайти відповіді на за

питання, розміщені на початку кожного параграфа. Це допомо
же пригадати раніше вивчені історичні події та явища, а також 
краще опрацювати новий матеріал підручника. Наприкінці кож
ного розділу підбиваються його підсумки у вигляді невеликого 
узагальнюючого тексту.

Ви вже знаєте, що до підручників з історії включено й прак-
тичні заняття. Вони передбачають добре організовану роботу в кла
сі із різними видами історичних джерел і навчальних посібників. 
Завдання практичних занять виконуються самостійно, у парах або 
групах під керівництвом учителя.

Зверніть увагу, що всі найважливіші імена, терміни, визна
чення й дати, які слід запам’ятати, виділено курсивом або на-
півжирним шрифтом. До імен згаданих у підручнику правителів 
у дужках подано дати правління, для інших видатних особистос
тей вказано роки життя.

Основні визначення та висновки для зручності сприйняття та 
кращого розуміння починаються з нового рядка та виділені кольором.

Заглибитися у світ минулих часів, насолодитися чарівною 
красою творів мистецтва вам допоможуть ілюстрації. Звертайте ува
гу на підписи до них: вони пояснюють, що саме зображено. Деякі 
рисунки містять завдання, які треба виконати. Крім того, у підруч
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нику ви знайдете історичні карти, які розвиватимуть ваше просто
рове сприйняття епохи, що вивчається.

Наприкінці параграфа розміщені запитання й  завдання  , 

які дадуть вам змогу перевірити здобуті знання й навички та за
кріпити вивчений матеріал. Деякі з них позначені зірочкою (*). 
Ці завдання автори вважають найбільш цікавими та складними. 
Їх виконання потребує осмислення й аналізу змісту нового та ра
ніше опрацьованого навчального матеріалу.

Майже кожний параграф містить уривки з історичних дже
рел та цікаву додаткову інформацію, яку виділено іншим, дрібні
шим шрифтом і розташовано за спеціальними рубриками, що по
значені піктограмами, тобто символами:

 Увага, джерело!

 Рядками документа

 Очима сучасників

 Для допитливих

 Людина Нового часу

Крім того, у підручнику є Енциклопедичні сторінки, за до
помогою яких ви отримаєте більш повне і глибоке уявлення про 
життя та діяльність видатних особистостей XV—XVIII ст., озна
йомитеся із цікавими й маловідомими фактами їхньої біографії. 
Вони запрошують до себе допитливих учнів, які прагнуть дізна
тися більше.

На сторінках підручника ви зустрінете позначку .  Вона 
означає, що за допомогою мережі Інтернет ви зможете здійсни
ти інформаційний пошук на сайті http://interactive.ranok.com.ua. 
Вам буде нескладно знайти потрібну статтю, адже весь матеріал на 
сайті об’єд нано за розділами та параграфами, так само, як у підруч
нику. Завдання для тематичного оцінювання, розміщені в електрон
ному додатку, допоможуть виявити рівень засвоєння навчального ма
теріалу.

Бажаємо успіхів!
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§ 1. Вступ: на порозі Нового часу

 Тисячолітнє Середньовіччя змінило світ і створило необхідні 
умови для переходу людства до наступного періоду історії, 
який ми називаємо Новим часом. Чи дійсно він став Новим 
порівняно із Середньовіччям?

Варто пригадати! 1. Які чинники сприяли зростанню середньовіч
них міст у Західній Європі? 2. Які країни намагалися встановити 
своє панування у Європі в XIII—XV ст.? 3. Які наслідки мав роз
кол християнської церкви на католицьку та православну?

1 Середні віки в  історії людства.

У Середні віки світ невпізнанно змінився. У Європі, Азії та 
Африці виникли несхожі одна на одну цивілізації. В Європі посту
пово затвердилася християнська цивілізація. На Сході розвивали
ся потужні і своєрідні цивілізації Китаю та Індії. Наймолодшою 
і найбільш активною виявилася арабо-мусульманська цивілізація, 
що поширила свій вплив на землях Північної Африки, Близького 
Сходу, Середньої та ПівденноСхідної Азії.

Середньовічне тисячоліття суттєво змінило державний устрій 
європейських країн. У житті багатьох держав Західної Європи важ
ливу роль відігравали станово-представницькі збори (парламенти, 
Генеральні штати, сейми, кортеси тощо). Вони обмежували все
владдя королів та імператорів. Середні віки стали часом народжен
ня таких сучасних європейських держав, як Франція, Англія, Іспа
нія, Росія, Туреччина та інші.

Середньовіччя  — важливий період історії, під  час 
якого було створено необхідні умови для подальшого 

розвитку цивілізацій Заходу й  Сходу.

2 Що таке Новий час?

Наприкінці XV ст. в історії людства розпочалася епоха, 
яка дістала назву Новий час. Однак чому Новий час, — спи
таєте ви, — якщо його відділяє від сьогодення 500 років? Так 
цю епоху почали називати самі європейці ще в XVI ст., коли 
стало зрозумілим, що у світі відбуваються надзвичайні перетво
рення. Тому вони поділили всю історію людства на Античність, 
Середньовіччя та Новий час. Ви зможете переконатися, що це 
не помилка.
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Первісний 
лад

Стародавній 
світ

Середнь о
віччя

Новий час
Новітній 

часРанній 
Новий час

Пізній 
Новий час

2 млн  — 
4 тис. 
до  н.  е.

4 тис. 
до  н.  е.  — 
V ст. н.  е.

V—XV ст. Кінець XV  — 
друга поло
вина XVIII ст.

Друга полови
на XVIII  — по
чаток XX ст.

Початок 
XX  — 
ХХІ ст.

Порівняно із Середніми віками XVI ст. було справжнім по
чатком Нового часу. В епоху Середньовіччя розвиток країн Європи 
був таким повільним, що багатьом здавалося, що навколишній світ 
зовсім не змінюється. Від кінця XV ст. почалися нечувані, а ча
сом несподівані перетворення майже в усіх сферах життя. Саме 
в цю добу були закладені підвалини сучасного суспільства, зро
блені важливі наукові відкриття, значно змінилося становище 
християнської церкви. Середньовічне рицарство почало поступати
ся місцем купцям та городянам. Західноєвропейські країни тіс
ніше взаємодіють із народами Америки та Африки, із великими 
цивілізаціями Сходу.

Однак не слід думати, що перетворення Нового часу відбува
лися самі по собі, без зв’язку з минулим. Підвалини цих процесів 
були закладені ще в Середні віки, коли виникли політичні, соці
альні та економічні передумови змін Нових часів.

  Рис. 1. Вогнепальна зброя зробила безпорадною рицарську кінноту й  посла
била вплив феодалів у  середньовічному суспільстві. Сучасний малюнок.
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Історія Нового часу охоплює понад чотири століття — від кін
ця XV до початку XX ст. Нову історію людства фахівці поділили 
на два періоди. У 8 класі ми вивчатимемо перший період — ран-
ній Новий час, який ще називають Ранньомодерною добою. Цей 
період закінчується у другій половині XVIII ст. з початком Ве
ликої Французької революції. Саме протягом цих трьох століть 
у Європі відбулися докорінні зміни в усіх галузях життя.

Ранній Новий час (Ранньомодерна доба) охоплює 
період від кінця XV до другої половини XVIII  ст.

Порівняно із Середньовіччям у Новий час значно збільшила
ся кількість писемних джерел. Розвиток книгодрукування привів 
до небаченого поширення друкованої книги, появи газет та журна
лів. Церква та світська влада вже не мали змоги повністю контро
лювати видання книжок, тому до нашого часу збереглися різні, іно
ді протилежні погляди європейців на тогочасні події. Це дає змогу 
більш повно уявити життя людей в XVI—XVIII ст.

3 Світ у  Новий час.
У Ранньомодерну добу з’ясувалося, що світ значно більший, ніж 

його уявляли жителі Європи. Під час морських подорожей європейці 
відкрили нові континенти, познайомилися з досі невідомими народа
ми. Технічні переваги жителів Європи призвели до захоп лення ними 

  Рис. 2. На фундаменті середньовічних замків виросли палаци нової європей
ської знаті. Замок у  Шотландії. Сучасний вигляд.
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земель Америки, Африки, Азії та Австралії. Відносини між європей
ськими країнами та великими державами Сходу були дуже складни
ми. Спочатку Османська імперія стрімко насувалася на Європу, але 
згодом європейські країни рішуче зупинили наступ Туреччини й самі 
почали проникати на Схід. Більше того, європейці намагалися підко
рити своїй владі великі цивілізації Китаю та Індії.

У Європі укріпилися могутні централізовані держави Англія, 
Франція, Іспанія, які вели невтомну боротьбу за владу на континен
ті та в заморських колоніях. На політичну арену також вийшли нові 
держави, які в епоху Середньовіччя не мали великого впливу на сві
тові події. На Балканському півострові та узбережжі Чорного моря 
закріпилася Османська імперія. У Центральній Європі утворилася 
велика держава — Річ Посполита. У Східній Європі набувало ваги 
Велике князівство Московське, яке згодом стало однією з найбіль
ших держав світу. У свою чергу, Італія та Німеччина залишилися 
роздробленими та ще більш залежними від сильних сусідів.

4 Європейське суспільство.
Найважливіші зміни в період Нового часу відбулися в еконо

мічному розвитку європейських країн. В епоху Середньовіччя го
ловним багатством людей була земля, а основний дохід надходив 
від сільського господарства, тому цивілізацію того часу часто на
зивають аграрною (сільськогосподарською). Проте поступово міські 
ремесла і торгівля почали приносити більший дохід, ніж виробни

  Рис. 3. Лондонський порт у  1600  р. Гравюра XVII  ст.

 ? Чим відрізняється лондонський міст від сучасних мостів?



§ 1. Вступ: на порозі Нового часу 

9

цтво сільськогосподарських товарів. Цивілізацію, у якій міські ремес
ла, промисли і торгівля відіграють важливу роль, називають інду-
стріальною (промисловою).

Розвиток ремісничого виробництва спричинив зростання впли
ву міського населення — ремісників та купців — на суспільне 
життя. Вони почали вимагати захисту своїх прав від свавілля 
феодалів та влади монархів. У тих державах, де розвиток реме
сел досяг значного рівня, населення відкрито виступало проти 
влади феодалів. Тут відбувалася нечувана для Середньовіччя по
дія — докорінна зміна суспільного ладу — революція. У країнах, 
де революції перемогли, значно поширився вплив представниць
ких органів влади — парламенту, Генеральних штатів тощо. Зго
дом у Північній Америці з’явиться перша велика країна, де зо
всім не буде монарха,— республіка.

  Рис. 4. Світ на початку Нового часу.

 ? Чи можна вважати, що в Новий час кордони світу, відомого європейцям 
і  жителям Азії, значно розширилися?
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Проте в більшості країн Європи монархи, спираючись на 
підтримку дворян та армії, спромоглися не тільки зберегти свою 
владу, але й значно посилити її. Влада монархів стала необме
женою.

У Новий час відбулися значні зміни 
в  політичному устрої країн Європи.

5 Духовне життя.
Соціальні та політичні зрушення мали значний вплив на ста

новище католицької церкви. Безмежна влада церкви в Європі посту
пово відійшла в минуле. У Нові часи ситуація почала змінювати
ся. Усе більше людей вимагали обмежити світську владу церкви, 
угамувати безмірні бажання священиків. Широкі верстви населен
ня і навіть деякі монархи почали висловлювати своє невдоволен
ня всевладдям церкви. Проте католицька церква, захоплена при
множенням своїх багатств та розширенням впливу в нових землях, 
не звертала уваги на протести й поступово втрачала можливість 
для реформування.

У XV—XVI  ст. ставлення європейців до 
католицької церкви почало змінюватися.

У галузі культури в Новий час продовжували поширюватися 
ідеї гуманізму, що виникли ще в період Середньовіччя. Відроджен-
ня, яке тривалий час не виходило за межі італійських держав, 
поступово охопило більшість країн Західної Європи. Культура, як 
і наука, почала позбавлятися контролю з боку католицької церк
ви. XVI—XVIII ст. стали епохою, коли були створені справжні 
шедеври світового живопису, скульптури та архітектури.

Запитання й  завдання
1.  Які досягнення Середньовіччя ви вважаєте найбільш значними й  видат
ними? 2.  Розкажіть про основні відмінності Нового часу від епохи Серед
ньовіччя. 3*. Поясніть, чому освічені люди XVII—XVIII  ст. вважали, що вони 
живуть у  «нові часи». 4.  Назвіть головні відмінності аграрної цивілізації 
від індустріальної. 5.  Зміни в  яких сферах життя європейців ви вважаєте 
найбільш важливими? 6*.  Пригадайте, у  чому різниця між монархічною та 
республіканською організацією державного устрою. Наведіть приклади 
з  історії Стародавнього світу та Середніх віків. 7.  У чому, на вашу думку, 
проявилася криза релігійного й  духовного життя європейців наприкінці 
Середньовіччя?
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РОЗДІЛ І. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ 
ТА  СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

Ранній Новий час починають Великі географічні відкриття, що 
охопили період від другої половини XV до середини XVII  ст. Наприкінці 
Середньовіччя Європа «занедужала» на «золоту лихоманку». Торгівля, яка 
бурхливо розвивалася, вимагала великої кількості золотих і  срібних монет, 
а  їх катастрофічно не вистачало. У  той час вважалося, що тільки далекі 
країни Сходу могли забезпечити зростаючу європейську економіку необ
хідною кількістю коштовних металів.

У передових країнах Європи поступово відбувалося становлення 
абсолютної монархії. Для неї характерна необмежена особиста влада пра
вителя, яка тримається на слухняному дворянстві, королівських чиновни
ках і  сильній постійній армії.

Новий час характеризується суттєвими змінами, що торкнулися всіх 
сторін людського життя. У передових країнах поширюються нові форми гос
подарської діяльності, зароджується заснований на приватній власності ка-
піталізм, головною метою якого стає отримання прибутку й  постійне роз
ширення виробництва.

Захід
1486 

Бартоломеу Діаш 
досягає південної 

точки Африки

1492 
Христофор Колумб 
відкриває Америку

1498 
Васко да Гама  

досягає берегів Індії

1519—1522 
Перше навколосвітнє 

плавання

Схід
1405—1433 

Китайські морські  
експедиції до країн  
Індійського океану

1468—1474 
Подорож Афанасія 

Нікітіна до Індії

1539 
Турецький флот 

виходить в Індій
ський океан

1542 
Португальці  
відкривають  

Японію

Україна
1492 

Документальне 
свідоцтво про 

козаків

1528 
Похід козаків під керівни
цтвом черкаського старо

сти О. Дашкевича на Очаків

1556 
Заснування князем 

Д. Вишневецьким Січі 
на о. Мала Хортиця

1563 
Похід  

Д. Вишневецького 
до Молдавії
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§ 2. Великі подорожі

 У другій половині XV ст. правителів європейських держав та 
торговців вражали розповіді про нечувані скарби Індії та 
Китаю. Проте на шляху до них стояли правителі Туреччини 
та Єгипту, які наживалися на посередницькій торгівлі між 
країнами Європи та Азії. Європейці наполегливо шукали нові 
шляхи до багатств східних країн…

Варто пригадати! 1. Чи можна вважати хрестоносців середньовіч
ними мандрівниками? 2. Із якою метою «мандрували» жителі 
Середньовіччя (селяни, торговці, прочани, феодали)? 3. Які землі 
Європи та Азії захопили турецькі султани в XIV—XV ст.?

1 Передумови Великих географічних відкриттів.
Чому саме в другій половині XV ст. склалися сприятливі умо

ви для організації далеких морських плавань?
Насамперед далекі подорожі стали можливими завдяки роз

витку науки й техніки. Італійський вченийастроном Паоло Тоска-
неллі (1397—1482) переконливо довів, що Земля має форму кулі, 
і склав карту світу. Він сміливо стверджував, що, рухаючись на 

захід, можна досить швидко досягти берегів Ін
дії. Син португальського короля Енріке Море-
плавець (1418—1460) організував кілька мор
ських експедицій. Він зібрав при своєму дворі 
кращих картографів, які працювали над ство
ренням портоланів — карт, що містили до
кладний опис морського узбережжя.

Від кінця XIII ст. в країнах Серед земно
мор’я з’являється новий тип кораблів — кара-
вели. Ці маневрені трищоглові судна з подвій
ною обшивкою бортів могли витримати удари 
океанських хвиль. Вітрила каравели давали 
змогу рухатися не лише при бічному, а на
віть при зустрічному вітрі (рис. 1). У трюмах 
можна було розмістити великий вантаж і за
пас продуктів. Нові точні навігаційні прила
ди — компас і астро лябія, які стали відомі 
європейцям, допомагали мореплавцям визна
чати сторони світу, напрямок руху й місце роз
ташування корабля.

  Рис. 1. Каравела  — найпо
ширеніший тип морських 
суден у  європейських мо
реплавців XIV—XVI  ст.
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Загадковий Схід
У Середні віки знання європейців про країни Сходу були дуже далеки

ми від дійсності. Не випадково всі землі на схід від Палестини  — від Ара
вії до Китаю  — вони називали «Індіями», загадковими і  майже недосяжними. 
Звичайно, у  монастирських бібліотеках і  королівських архівах зберігалися 
праці античних географів, описи східних країн, складені середньовічними 
європейськими та арабськими мандрівниками. Проте ці відомості лишалися 
доступними небагатьом.

У ці часи в Європі знову з’явилися «зайві люди» — збід
нілі рицарі, селяни, які втратили землю, ченці закритих монас
тирів та інші бродяги. Вони були готові з ризиком для життя 
вирушити на пошуки нових земель, багатств та кращої долі. Упев
неності у власних силах їм додавали ручна вогнепальна зброя 
та артилерія.

Таким чином, Великі географічні відкриття були закономірним 
явищем середньовічної історії європейської цивілізації, 

а  також об’єктивною необхідністю її подальшого розвитку.

2 «Відкриття» Америки.
Вчені вважають, що фінікійські купціпі

рати, китайські ченці, норманські вожді в різ
ний час досягали берегів Америки. Нормани 
в XI ст. навіть заснували там своє поселення. 
Проте всі ці «відкриття Америки» були незаба
ром забуті «через непотрібність».

Рановранці 12 жовтня 1492 р. моряк іс
панської каравели «Пінта», який дивився впе
ред, схвильовано прокричав: «Земля!» До цієї 
події син генуезького ткача Христофор Колумб 
(1451—1506) ішов кілька десятиліть. Колумб 
здобув добру «морську» освіту. У 30 років він 
уже був досвідченим мореплавцем, знавцем 
астрономії та картографії. Якщо Земля має фор
му кулі, вважав він, то, рухаючись на захід че
рез Атлантичний океан, можна досягти омрія
них берегів Індії (рис. 2).

Проект такого плавання Колумб пропо
нував королям Франції, Англії, Португалії. 

  Рис. 2. Христофор Ко
лумб. Сучасний малюнок.



РОЗДІЛ І. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН 

14

Однак португальці в цей час наполегливо 
шукали шлях до Індії в обхід Африки, 
а французький та англійський монархи не 
бажали фінансувати ризикований задум. 
Тільки «католицькі королі» Іспанії Ферди-
нанд II та Ізабелла I підтримали італійця 
(рис. 3). Вони прагнули поповнити збіднілу 
під час Реконкісти іспанську скарбницю за 
рахунок заморського золота, яке щедро обі
цяв їм упевнений у своєму успіху Колумб.

Велика помилка
До своєї подорожі Колумб готувався дуже ретельно. Він вивчав праці 

античного географа Птолемея, італійського вченого Тосканеллі, книгу подо
рожі Марко Поло. Однак у  своїх розрахунках він припустився суттєвих по
милок. На його думку, відстань від Канарських островів до Японії становила 
3,8  тис. км. Проте насправді вона складає понад 17  тис. км. Чи вистачило  б 
Колумбу мужності вирушити в  плавання, якби він усе розрахував правиль
но? Помилка Колумба допомогла зробити одне з  найбільших відкриттів 
в  історії людства.

Отже, 8 серпня 1492 р. три каравели — «СантаМарія», «Пін
та» і «Нінья» — вийшли в море. Використовуючи вітер і течії, пере
боровши сумніви й тривоги, моряки перетнули Атлантичний океан.

Першим був відкритий один із Багамських островів, який іс
панці назвали СанСальвадор, потім — острови Куба та Гаїті. Колумб 
наполегливо шукав «справжню» Індію. Адже те, що він побачив на 
відкритих ним островах, зовсім не збігалося з описами Індії, і, що 
найголовніше, тут не було золота!

Відкриття Канади
У 1497  р. італійський мореплавець Джованні Кабото (Джон Кабот), що 

перебував на службі в англійського короля, на невеликому суденці з 18 мо
ряками на борту вирушив на захід у  пошуках казкових багатств Китаю. Че
рез 52  дні плавання моряки досягли землі. Це були острови біля узбереж
жя Канади. Так почалося освоєння Північної Америки.

Після тріумфального повернення в Іспанію Колумб переконав 
уряд виділити кошти для наступних експедицій. Він так і не зрозу
мів, що відкрив новий материк, який перегороджував шлях до бе
регів Індії (рис. 4).

  Рис. 3. Фердинанд II Арагон
ський та Ізабелла  I Кастильська.
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Після смерті королеви Ізабелли Колумб залишився без заступ
ництва. Великий мореплавець зазнав гонінь, втратив майно й по
мер у забутті.

Подорож Х.  Колумба докорінно змінила хід світової історії.

3 Морський шлях до Індії.
Від 30х рр. XV ст. португальці, рухаючись уздовж західно

го узбережжя Африки, наполегливо намагалися знайти шлях до 
Індії. Чутки про те, що на екваторі вода закипає, а моряки стають 

  Рис. 4. Великі географічні відкриття.

 ? За даними карти установіть, скільки разів Х. Колумб плавав до Індії. Які землі 
залишалися невідомими людству наприкінці ХVІІ ст.?
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чорношкірими, не зупиняли цих мужніх лю
дей. Нарешті у 1486 р. кораблі Бартоломеу 
Діаша досягли південного краю Африкан
ського континенту, де потрапили у великий 
шторм. Діаш назвав це місце мисом Бур. 
Однак за наказом португальського короля 
Жуана II на карту нанесли іншу назву — 
мис Доброї Надії (рис. 5). Які ж надії да
рувало це досягнення?

Португальці сподівалися, що плаван
ня в обхід Африки отот відкриють шлях 
до «індійських скарбів». Першим, кому вда
лося здійснити зухвале на той час плаван
ня, став 30річний капітангенерал порту

гальського флоту Васко да Гама (1460—1524). У липні 1497 р. 
чотири кораблі під його командуванням узяли курс до берегів 
Індії.

У травні 1498 р., через десять місяців сповненого небез
пек і поневірянь плавання, три кораблі Васко да Гами за до
помогою арабського моряка кинули якір в індійському порту 
Калікут. Арабські купці не бажали допускати європейців до 
індійських товарів, тому місцевий правитель зустрів їх непри
язно. Васко да Гамі довелося застосовувати свій дипломатич
ний талант, а іноді й корабельну артилерію, щоб завантажити 
судна прянощами та іншими товарами. Тільки у вересні 1499 р. 
до Лісабона повернувся один корабель і третина команди. Вар
тість доставленого товару дала португальській скарбниці вели
чезний прибуток.

Відкриття Васко да Гами зробило можливим 
подальше просування європейців до  Китаю, 

Філіппін, Індонезії та Японії.

4 Перше навколосвітнє плавання.
Перше навколосвітнє плавання організував португальський 

моряк Фернан Магайльяш, що служив іспанському королю й уві
йшов в історію людства під ім’ям Фернан Магеллан (1480—1521) 
(рис. 6). Він вважав, що якщо обігнути Америку з півдня, то до
сить швидко можна допливти до Молуккських островів, надзви
чайно багатих на прянощі й спеції. Іспанський король виділив кошти 
для організації експедиції.

  Рис. 5. Мис Доброї Надії.
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У вересні 1519 р. флотилія з п’яти кара
вел з екіпажем понад 250 моряків узяла курс на 
південний захід. Плавання видалося винятково 
важким. Моряки, що не витримували труд
нощів подорожі, зчинили заколот, вимагаю
чи повернення на батьківщину. Лише завдяки 
залізній волі Магеллана, якому довелося жор
стоко покарати бунтівників, стало можливим 
подальше плавання.

Три тижні серед островів біля південного 
краю Америки Магеллан шукав прохід через 
протоку, що тепер названа його ім’ям. Нарешті 
очам мандрівника відкрився безкрайній океан. 
Погода сприяла подорожі, тому Магеллан назвав 
його Тихим. Три місяці мореплавці рухалися по 
безжиттєвому морському простору. Виснаження 
й страшна хвороба цинга щодня забирали жит
тя моряків. Тільки в березні 1521 р. мандрівни
ки знайшли острови, де змогли поповнити запа
си продуктів і води.

Щоденник мандрівника
Протягом трьох місяців і  20  днів ми були абсолютно позбавлені свіжої 

їжі. Сухарі, якими ми харчувалися, являли собою не хліб, а  пил, змішаний 
з  черв’яками… Вода, яку ми змушені були пити, була гнилою і  смерділа. 
Щоб не вмерти з  голоду, ми їли шкіру, якою вкривали снасті, щоб дерево 
не перетирало канати… Часто ми харчувалися тирсою. Криси продавалися 
по півдуката за штуку, але навіть по такій ціні їх неможливо було знайти. 
(Зі щоденника Антоніо Пігафетти, супутника Магеллана).

 ? Яких труднощів зазнавали мореплавці в  XV—XVI  ст.?

Невдовзі Магеллан досяг Філіппінських островів. Тут він спро
бував навернути місцеве населення до християнської віри, за що 
й поплатився життям. Два кораблі, що залишилися, далі повів 
Хуан д’Елькано. Він уникав зустрічі з португальцями, які госпо
дарювали в Індійському океані, і виконав поставлене завдання. 
У вересні 1522 р. в Іспанію повернувся останній корабель — кара
вела «Вікторія» із 18 моряками на борту. Це були перші люди, 
які здійснили навколосвітнє плавання. Ще дуже довго ніхто не на
важувався користуватися західним шляхом в Індію.

  Рис. 6. Фернан Магеллан. 
Гравюра Нового часу.



РОЗДІЛ І. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН 

18

Навколосвітня подорож довела, що Америка є континентом, 
а Земля має форму кулі.

Запитання й  завдання
1.  Поясніть поняття «Великі географічні відкриття». 2.  Чому саме напри
кінці XV  ст. європейці розпочали рішучі пошуки шляху до Індії? 3.  Які змі
ни в  науці й  техніці зробили можливим далеке океанське плавання? 4.  Іс
панці й  португальці шукали шлях в  Індію, але чому одні вирушали на захід, 
а  інші намагалися обігнути Африку? 5.  Поясніть значення термінів і  по
нять: «золота лихоманка», каравела, прянощі, компас, портолан. 6. У XIV—
XV  ст. східні товари (прянощі, пахощі, перли, шовкові й  бавовняні тканини 
тощо) стають у  Європі надзвичайно цінними. «Арабський», «перський», «ін
достанський» — ці визначення в Середні віки були рівнозначні словам «роз
кішний», «коштовний», «вишуканий». У  чому причина такого ставлення до 
східних товарів у  більшості європейських країн? 7*.  Уявіть, що ви капітан 
корабля. Випишіть до свого «судового журналу» п’ять найбільш важливих 
подій першого навколосвітнього плавання, користуючись додатковою літе
ратурою та ресурсами Інтернету. 8.  Використовуючи текст підручника, за
повніть таблицю «Великі подорожі» (у  зошиті).

Першовідкривач
Країна, яку він 

представляв
Чого досяг Дата відкриття

Христофор Колумб      

Бартоломеу Діаш      

Васко да Гама      

Фернан Магеллан      

Із листа Х.  Колумба іспанським королям
Таким чином, з  одного лиш того, що було виконано під час [першої] по

дорожі, їх високість може впевнитися, що я  дам стільки золота, скільки їм 
потрібно, якщо їх високість надасть мені найменшу допомогу; крім того, 
прянощі та бавовни  — скільки забажає їх високість звеліти…

Звідси можна… відправляти всіх рабів, яких виявиться можливим про
дати, й  красильне дерево. І  якщо відомості, які я  маю, справедливі, то… 
можна продати 4000 рабів… А раби із цих земель… будуть коштувати втри
чі дорожче за гвінейські. І  нехай навіть вмирають раби під час подорожі  — 
все  ж таки не всім їм загрожує така доля.

 ? 1.  Які доводи використовував Колумб, закликаючи іспанських монархів 
надати допомогу його експедиціям? 2.  За текстом листа мореплавця ви
значте, які цілі ставили європейські першовідкривачі нових земель.
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§ 3. Завоювання Нового Світу

 Іноді стверджують, що під час Великих 
географічних відкриттів відбулася «зустріч 
цивілізацій», які були роз’єднані у попе
редні часи. Проте для цивілізацій Аме
рики, а також цивілізацій африканських 
народів, що народжувалися, ця «зустріч» 
закінчилася їх загибеллю. Над цивілі
заціями Індії та Китаю нависла загроза 
втрати незалежності. Чому так сталося?

Варто пригадати! 1. Чому Африку називають 
«батьківщиною людства»? 2. Коли первісні 
племена заселили Америку? 3. Із якою ме
тою давні фінікійці й греки засновували ко
лонії? Чи можна вважати Фінікію й Грецію 
колоніальними імперіями?

1 Народи «Чорної Африки» в  Середні віки.
Північна Африка, яку омивають води Се

редземного моря, і в давнину, і в Cередні віки 
була важливою частиною великих середземно
морських цивілізацій (античної, візантійської, 
арабомусульманської). Країни, розташовані на 
південь від пустелі Сахари, здавна називали 
«Чорною Африкою». Основним заняттям аф
риканців було мотичне землеробство, оскіль
ки більша частина континенту вкрита тонким 
шаром родючого ґрунту (рис. 1). Географічне 
положення Африки не дозволяло використо
вувати культурні й технічні досягнення пере
дових народів Азії та Європи.

Історична доля народів Африки була склад
ною. Багато держав і цивілізацій (Сонгай, Малі, 
Конго, Мономотапа та інші), що виникли на 
континенті в Середні віки (рис. 2), припини
ли своє існування через внутрішні протиріч
чя або напади арабів і берберів, а також пер
вісних племен. Справжнім лихом для Африки 
стала работоргівля. Містадержави на східно

  Рис. 1. Обробіток землі 
мотикою в  Африці.

  Рис. 2. Цариця африкан
ського царства Іфе. 
Дерев’яна скульптура 
(Нігерія).
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му узбережжі континенту, що перебували під контролем араб
ських купців, процвітали завдяки продажу чорношкірих рабів 
правителям Індії, Арабського халіфату та інших країн (рис. 3). 
Тисячоліттями работоргівля знекровлювала африканські народи.

Уже в  Середні віки народи Африки суттєво відставали 
у  своєму розвитку від провідних цивілізацій Євразії.

2 Доколумбові цивілізації Америки.
Народи Америки пройшли свій неповторний історичний шлях 

від первісності до великих централізованих держав.
На XV ст. припадає час розквіту співдружності містдержав 

майя, що займали територію сучасної Гватемали та півдня Мексики 
(півострів Юкатан). Майя будували великі й просторі міста (Майя
пан, ЧиченІца), вони створили рисункове письмо, добре продуману 
систему права, точне літочислення на основі сонячного календаря.

У долині Мехіко (сучасна Мексика) на початку XIII ст. осе
лилися племена ацтеків. Держава ацтеків розкинулася від Атлан
тичного до Тихого океану. Легенди розповідають, що місце для 
їхньої столиці вибрали боги — там, де орел сидить на кактусі й по
жирає змію. Столиця ацтеків — місто Теночтітлан — була розта
шована на острові озера Тескоко. Її прикрашали широкі вулиці, 
просторі площі, кам’яні палаци, храми й піраміди (рис. 4, 5). Вож
ді ацтеків підкорили й обклали тяжкою даниною сусідні племена. 
Ацтеки були вправними хліборобами й ремісниками. Частину про

  Рис. 3. Палац 
правителя на 
східному узбе
режжі Африки 
(реконструкція).
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дуктів (кукурудза, овочі, бавовна) вони вирощували на штучних 
«плаваючих» островахозерах. Важливу роль у житті ацтеків віді
гравала релігія. Вони поклонялися численним богам, серед яких 
виділявся бог війни.

Література ацтеків
Більшість жителів Теночтітлана були грамотними. Ацтеки створили ба

гату літературу: прозу, поезію, драматичні твори. У країні проходили загаль
нонародні поетичні змагання, переможець яких нагороджувався премією 
від правителя.

 ? Чи можна стверджувати, що розвиток літератури свідчить про високий рі
вень культури ацтеків?

У першій половині XV ст. племена інків підкорили своїй 
владі величезні території на заході Південної Америки (Еквадор, 
Болівія, Перу). Згодом слово «інка» стало розцінюватися як ти
тул. Верховного Інку називали «Сином Сонця», йому поклоняли
ся як божеству. Неприступна столиця інків місто Куско було роз
ташоване високо в горах. Володіння інків з’єднували вимощені 
камінням дороги, їх захищали міцні фортеці (рис. 6). На гірських 
терасах і в річкових долинах інки вирощували картоп лю, квасо
лю, кукурудзу. За допомогою оригінального вузликового письма, 
що складалося з різнобарвних мотузочок із вузликами різної фор
ми й розміру, інки зберігали особливо важливі відомості, надси
лали одне одному повідомлення. На початку XVI ст. інки вели 

  Рис. 4. Піраміда 
ацтеків.

 ? Піраміди амери
канських народів 
призначалися 
для виконання 
важливих релі
гійних ритуалів. 
Чим вони відріз
нялися від відо
мих єгипетських 
пірамід?
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кровопролитні міжусобні війни за владу та намагалися підкорити 
собі сусідні племена.

Напередодні подорожі Колумба цивілізації Америки досягли 
значних успіхів у  землеробстві й  ремеслі, монументальній 
кам’яній архітектурі й  містобудуванні, науці та мистецтві.

3 Конкістадори в  Новому Світі.
В історії Нового часу важко знайти подію більш драматичну, 

ніж та, що відбулася із жителями Америки, яких помилково нази
вали індіанцями. Вони відчули на собі всі жахи чужоземного заво
ювання. Європейці безжалісно руйнували квітучі міста, прирікаю
чи на загибель народи й безцінні скарби індіанської культури.

Відкриті країни та землі європейці назвали Новим Світом.

У 1526 р. сучасник повідомляв: «З Іспанії виїхало стільки 
чоловіків, що місто Севілья обезлюділо й майже опинилося під вла-
дою жінок». На освоєння відкритих земель вирушали безземельні 
рицарі, селяни й ремісники, які розорилися, найманці, студенти 
і просто авантюристи. Одні мріяли почати нове життя в Новому 
Світі, інші прагнули розбагатіти за рахунок пограбування «дику
нів». Цих людей називали конкістадорами (від іспанського слова 
«конкіста» — завоювання, «конкістадор» — завойовник). За велінням 
іспанських монархів вони захоплювали нові землі й оголошували 
їх володіннями іспанської корони. Награбовані багатства поповню

  Рис. 5. Столиця ацтеків Теночтітлан (реконструкція).
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вали королівську скарбницю, зміцнювали владу і вплив римської 
церкви. Конкістадори допомагали монахаммісіонерам навертати до 
християнства «нерозумних» індіанців.

Серед численних завойовників особливо прославився Ернан 
Кортес. У 1519 р. Кортес із 400 піхотинцями, декількома верш
никами і 13 гарматами вирушив на завоювання держави ацтеків. 
Йому допомагали загони індіанських племен, підкорених ацтека
ми. Луки й списи ацтеків не могли протистояти гарматним залпам 
і рушницям іспанців. Особливий жах в індіанців, які ніколи не ба
чили коней, викликали кавалеристи. Одягнений в обладунки верш
ник був для ацтеків жахливим чудовиськом. Після семимісячної 
облоги завойовники увірвалися до Теночтітлана. Руйнування й по
грабування столиці поклало початок знищенню цивілізації ацтеків. 
Останні вогнища опору майя та ацтеків іспанці придушили тільки 
через 170 років.

У 1532 р. на завоювання держави інків до Перу був відправ
лений загін під командуванням малограмотного, але відчайдушного 
Франсіско Пісарро (1475—1541) (рис. 7). Крім використання вогне
пальної зброї, іспанці часто діяли віроломно та підступно. «Про ін-
діанців нічого не сказано в Біблії, тому до них можна не застосо-
вувати Божі заповіді» — приблизно так міркували конкістадори. 

  Рис. 6. Багато споруд інків, складених 
із величезних кам’яних блоків без 
скріп люючого розчину, збереглося 
до  наших днів.

  Рис. 7. Франсіско Пісарро  — 
підступний і  жорстокий  
завойовник імперії інків.
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Індіанці чинили мужній опір. Понад 40 років знадобилося іспанцям, 
щоб остаточно підкорити інків та інші племена Південної Америки.

Загибель «Сина Сонця»
Пісарро взяв у  полон правителя інків Атагуальпу й  обіцяв звільнити 

його, якщо індіанці до стелі заповнять золотом і  коштовностями в’язницю, 
у  якій тримали вождя. Інки виконали умову, але Пісарро стратив «Сина 
Сонця» і  призначив замість нього іншого, слухняного Інку. Перед стратою 
він охрестив індіанського правителя, і  той помер як «раб Божий Франсіс
ко де Атагуальпа».

 ? Чи можна вважати, що місіонерство було головною метою конкістадорів?

До середини XVI  ст. самобутні цивілізації 
індіанців були знищені європейцями.

4 Перші колоніальні імперії.
Іспанці й португальці без зволікання розпочали «освоєння» 

відкритих земель. Усі території, завойовані іспанцями в Новому 
Світі, були оголошені власністю короля. Зміцнюючи своє пануван
ня, завойовники будували містафортеці: Панаму, Ліму, Боготу. 
Тут розміщувалися палаци іспанської знаті, будинки переселенців, 
християнські храми й монастирі. Общини індіанців були зобов’язані 
виконувати трудові повинності на користь завойовників, працювати 
на золотих і срібних копальнях. Уже в середині XVI ст. американ
ські копальні давали половину світового видобутку срібла. Управляв 
завойованими землями віцекороль. Так виникли іспанські колонії 
в Америці. Після подорожі Ф. Магеллана іспанці оголосили відкри
ті ним острови своїми володіннями. Великий архіпелаг на схід від 
Китаю іспанці назвали на честь свого короля Філіппінами. Так ви
никла іспанська колоніальна імперія.

Колонія  — країна, що перебуває під владою іноземної 
держави (метрополії). Як правило, колонії виникали 
в  результаті завоювання. Місцеве населення колоній 
перебувало в  залежному, пригнобленому становищі.

«Попелюшка Європи» (так називали Португалію) не мала 
сил для завоювання нових країн і народів. Вона розпочала бо
ротьбу за торговельні шляхи. Португальці зводили фортеці на 
важливих пунктах узбережжя Африки, Індії, Індонезії, розміщува
ли в них сильні гарнізони й торговельні факторії. Португальський 
флот витіснив з Індійського океану арабів й установив контроль 
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над морськими шляхами із країн Азії в Єв
ропу (рис. 8). Торговельна монополія при
носила величезні прибутки. Португальці 
за безцінь скуповували прянощі та інші 
колоніальні товари й за штучно високими 
цінами продавали їх у Європі. У 1500 р. 
португальський адмірал Педру Кабрал ви
падково відкрив атлантичне узбережжя Пів
денної Америки і назвав його Країною Свя-
того Хреста. Пізніше цю країну назвали 
Бразилією, і вона стала величезною коло
нією крихітної Португалії.

В Індії португальцям залишалося лише 
захоплюватися багатствами й міццю вели
чезної держави Великих Моголів та нама
гатися встановити вигідні торговельні контакти з ними. Проте на 
півдні півострова Індостан, де невеликі індійські князівства вели 
нескінченні війни одне з одним, португальцям вдалося захопити 
трохи землі, збудувати фортеці та торговельні факторії (Гоа, Ка
лікут, Кочин). Так почалося колоніальне освоєння омріяної Індії.

Перший поділ світу
Суперництво на морях загострило відносини між Іспанією та Португалі

єю. Посередником між ними виступила католицька церква. У  1494  р. Папа 
Римський Александр VI провів умовну межу по меридіану Атлантичного оке
ану на захід від Азорських островів. Усі відкриті й  невідкриті землі на схід 
від цієї межі передавалися у  володіння Португалії, а  на захід  — Іспанії: 
«Богу  — душа; земля  — королю».

 ? Чого не врахував у  цьому поділі Папа Римський?

За лічені десятиліття знайдені в ході Великих географічних 
відкриттів землі перетворилися на колонії Іспанії та Португалії. 
Незабаром до боротьби за колонії в Новому Світі, а також у краї
нах Африки та Азії долучилися й інші європейські держави.

5 «Відкриття» Китаю та Японії.
Чергове «відкриття» Індії та Китаю показало, що підкорити 

ці сильні централізовані держави, як це сталося в Африці та Аме
риці, європейці не зможуть. У 1516 р. португальці вперше висади
лися на китайському березі поблизу Гуанчжоу. Наступного року до 

  Рис. 8. Португальський форт 
у  Момбасі на східному узбереж
жі Африки. Сучасний вигляд.



РОЗДІЛ І. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН 

26

«Піднебесної» вирушила велика ескадра. Намагання європейців за
снувати свою колонію в Китаї завершилися поразкою. У сухопут
них та морських битвах китайці розгромили прибульців. Однак 
«морські чорти», як їх називали китайці, були надзвичайно на
полегливими. Величезними хабарами вони підкупили китайських 
чиновників і взяли в оренду територію міста Аоминь (Макао). 
У 1624 р. голландці захопили острів Тайвань (Формоза).

У 1542 р. португальці вперше висадилися в Японії. Японці 
називали європейців «південними кольоровими варварами». Слідом 
за португальцями до японських берегів посунули іспанці, голланд
ці, англійці. Основним європейським товаром на японському рин
ку стала вогнепальна зброя (мушкети).

Японці очима європейця
Християнський місіонер Франциск Ксав’є в  середині XVI  ст. писав: «Люди, 

яких ми зустріли, здалися нам набагато кращими за всіх, кого ми колине
будь зустрічали, і  мені здається, серед язичників не знайдеться раси, рів
ної японцям. Вони на подив люди чесні й  цінують честь над усе на світі. 
Вони високо цінують зброю й  дуже на неї покладаються, й  вищі, й  нижчі 
із 14річного віку носять із собою меч і  кинджал».

У Японії, яку роздирали міжусобиці, християнство дістало де
яке поширення, оскільки віра в єдиного бога, здавалося, може при
мирити людей. При цьому дисциплінованих японців вкрай дивува
ла жахлива невідповідність між настановами християнської моралі 

  Рис. 9. Леви  — захисники влади 
імператора в  Китаї.

  Рис. 10. Португальські купці 
в  Японії. Мініатюра XVII  ст.
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та повсякденною поведінкою європейців. Уже на початку XVII ст. 
європейців вигнали з Японії, і про християнство швидко забули.

Європейці спробували поширити католицизм в Індії та Китаї. 
До священиківмісіонерів тут поставилися терпимо. Однак духов
ний тиск західноєвропейських християнських цивілізацій в краї
нах Сходу не мав значних успіхів.

«Зустріч цивілізацій» під час Великих географічних відкриттів 
сприяла бурхливому розвитку європейської християнської 

цивілізації, але призвела до занепаду цивілізацій Індії та Китаю.

Запитання й  завдання
1.  Чому народи Африки до початку Великих географічних відкриттів відста
вали у  своєму розвитку від країн Азії та Європи? 2.  Яких успіхів досягли 
корінні народи Америки напередодні завоювання їх європейцями? 3.  Чому 
ми називаємо державні утворення індіанців Америки цивілізаціями? 4.  Яким 
чином конкістадорам вдалося завоювати держави індіанців, населення яких 
досягало декількох мільйонів осіб? У  чому причини успіху конкістадорів?  
5.  Поясніть значення термінів і  понять: «Чорна Африка», мотичне землероб-
ство, індіанці, конкістадори, колонія. 6.  За допомогою сучасної політичної 
карти світу установіть, чи збереглися донині перші іспанські містафортеці 
Панама, Ліма, Богота? До яких держав вони належать? 7*.  Чому відкрит
тя, здійснені в  галузі гео графії, суттєво вплинули на хід всесвітньої історії?  
8*.  Чому в  період раннього Нового часу європейцям не вдалося перетво
рити на колонії Китай та Японію?

Із книги «Найкоротша повість про руйнування Індії»  
іспанського монаха-домініканця Б. де Лас Касаса (1474—1565)
Острів Еспаньйола був першим, на якому… висадилися й  здійснили ве

ликі спустошення та знищили місцевих жителів християни… І почали вони 
з  того, що стали відбирати в  індіанців їхніх дружин і  дітей, щоб жити їх пра
цею і  щоб пожирати те, що потом і  працею добували нещасні… І  деякі інді
анці ховали свій хліб, інші  — дружин і  дітей, багато хто тікав у  дрімучі ліси…

І тому стали шукати індіанці способи, якими можна було  б викинути 
християн зі своєї землі, і  повстали вони, але жалюгідною і  нікчемною була 
їхня зброя… Християни зі своїми кіньми, шпагами, списами накинулися на 
них і  творили побоїща й  жорстокості незбагненні… І  вступаючи в  селища, 
не милували вони ні дітей, ні старих, ні жінок, ні породіль, знищуючи з  ко
рінням усе живе, громлячи й  руйнуючи й  не залишаючи каменя на камені, 
наче пси, спущені з  ланцюга...

 ? 1.  Кого Лас Касас називає християнами? Як він оцінює поведінку європей
ців? 2.  Кому співчуває автор книги?
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§ 4. Матеріальний світ і  капіталістичні відносини 
в  Ранньомодерну добу

 Протягом багатьох століть землі феодалів обробляли залежні се
ляни. Доходи феодалів були постійними й обмежувалися кіль
кістю землі й можливостями селян. У Новий час «нові люди» 
у нових умовах життя навчилися в багато разів збільшувати свої 
прибутки. Яким же чином грошей ставало більше?

Варто пригадати! 1. Що таке реміснича майстерня? 2. Які повин
ності відбували залежні селяни на користь феодалів? 3. Що таке 
суспільний стан? Які стани характерні для середньовічного су
спільства?

1 Людина й  природа.
У XVI—XVIII ст. світ залишався величезною селянською кра

їною, у якій 80—90 % населення жили за рахунок того, що виро
щували на землі. Люди були тісно пов’язані з природою. Тому при
родні катастрофи часто викликали соціальні потрясіння: голод, 
епідемії, міграції населення.

Загалом продуктивність сільського господарства залишалася 
низькою. Два погані врожаї, що йшли один за одним, призводили 
до лиха. У 1622 р. королівські чиновники в Бургундії (Франція) 
повідомляли короля: «Голод цього року прирік на смерть 10 тис. 
родин Вашої провінції, а третину жителів навіть добрих міст 
змусив харчуватися травою».

Прогнози й  пророкування
Прогнозувати зміни природи люди не вміли й  довірялися народним 

прикметам і  астрологам. Наприклад, у  1551  р. один із них пророкував: 
«Якщо Сонце, Венера й  Місяць зійдуться під знаком Близнюків, письменни
ки мало зароблять цього року, слуги будуть непокірні своїм панам… Проте 
на Землі буде чудовий достаток пшениці, а  дороги стануть небезпечні через 
велику кількість злодіїв».

 ? Чи можна за такими прогнозами організувати життя і  справи?

У великих містах стала відчутною нестача води. Водогонів 
було мало, подекуди використовували римські акведуки. У бага
тьох містах існували цехи водоносів. У Стамбулі влітку воду про
давали невеликими чашечками. Очисних споруд на той час не існу
вало. У Парижі, наприклад, воду, як і раніше, пили із Сени, хоча 
її якість була далеко не найкращою. У Лондоні XVIII ст. воду три 
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рази на тиждень доставляли в будинки по дерев’яному трубопрово
ду, її зберігали у великих дерев’яних бочках.

Люди намагалися використовувати всі багатства полів, лісів, 
морів. Тріска й оселедець у багатьох приморських країнах рятували 
від голоду; у лісах і на болотах залишалася велика кількість дичи
ни та ягід. Водночас люди рішуче урізноманітнювали природу. У Єв
ропі поступово набувають поширення «американські» рослини: ку
курудза, картопля, томати тощо. Завдяки цим культурам загроза 
голоду в європейських країнах поступово зменшується.

Періодичні похолодання й потепління клімату, посухи й по
вені, виверження вулканів і землетруси впливали на життя людей.

2 Мануфактура й  капіталізм.
Предмети повсякденного попиту й споживання — одяг, взуття, 

хатнє начиння, як і колись, виготовляли прості ремісники. Сіль
ські ремісники були конкурентами міським цехам. Проте і для тих, 
і для інших у ранній Новий час з’явився дуже серйозний супер
ник — мануфактура.

Мануфактура (від латин. manus — рука і factura — виготов
лення) — велике виробництво, що ґрунтувалося на ручній праці. На 
мануфактурах використовувалася праця найманих робітників. Про
цес виготовлення виробу ділили на окремі операції (рис. 1). Протя
гом робочого дня (12—16 годин) працівник виконував одну просту 
операцію (наприклад пришивав ґудзик або обрізав край книги). 
Тому на мануфактурах працювали жінки, підлітки й навіть діти. 

  Рис. 1. Типографська 
справа Нового часу. 
Гравюра.

 ? Поясніть дії учасни
ків виготовлення 
книжок. Чи можна 
цей процес назвати 
мануфактурою?
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Продуктивність праці на мануфактурах у десятки разів перевищу
вала можливості ремісничих майстерень.

Мануфактура

Велике ручне  
виробництво з  метою  
отримання прибутку

Розподіл праці  
між робітниками

Використання праці  
найманих робітників

  Рис. 2. Головні риси мануфактурного виробництва.

Мануфактури у  друкарстві
В Антверпені (Нідерланди) в друкарні Плантена працювали 22 друкарські 

верстати (рис.  3). Їх обслуговувало близько 100  працівників. Тут використо
вували 66  шрифтів на 13  мовах. За рік друкарня випускала сотні тисяч 
примірників книг. У  Європі виникли найбільші центри книговидання  — 
Париж, Венеція, Базель, Ліон. Проводилися міжнародні книжкові ярмарки.

Мануфактури виникали перш за все в но
вих видах виробництва, наприклад друкарстві, 
цукроварінні, склоробстві. Вони обслуговували 
інтереси монархів (суднобудування, військова 
справа, предмети розкоші). Організація ману
фактурного виробництва вимагала великих ко
штів. Необхідно було придбати землю, побуду
вати виробничі приміщення й склади, закупити 
обладнання, сировину, найняти робітників. Ви
трати окупалися, адже мануфактура давала 
значні доходи. Таким чином, витрачені кошти 
давали нові гроші — прибуток.

Гроші, вкладені в  якунебудь справу, 
що дає прибуток, називаються 

капіталом. Таку організацію виробництва 
називають капіталістичною.

Особливо великі капітали зосереджували
ся в банківській справі та заморській торгівлі. 
У XVI ст. розпочався розквіт банків, що з мі
няльних контор перетворилися на великі фінан
сові підприємства. Банки вкладали свої капітали 
в заморську торгівлю, мануфактури, освоєння 

  Рис. 3. Друкарський 
верстат XV—XVI  ст. 
Експонат музею.
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колоній. Королі європейських держав були боржниками банкірів 
і тому захищали їхні інтереси.

Світова торгівля, що охопила всі відомі на той час країни 
й землі, сприяла появі великих торговельних компаній. Купці, бан
кіри, королі об’єднували свої кошти для організації дуже ризико
ваної заморської торгівлі, що давала нечувані прибутки. Про основні 
напрямки торгівлі говорять назви компаній: ОстІндська, Африкан
ська, Балтійська, Московська.

У XV—XVI  ст. капіталістичні відносини розвивалися 
серед незначної частини суспільства. Європейська 
цивілізація мала пройти складний шлях подолання 

середньовічних феодальних устоїв і  традицій.

3 Технічні нововведення й  транспорт.
Основним видом енергії залишалася фізична сила людини 

й тварин. Ручна праця панувала повсюдно. Основні вдосконалення 
відбувалися у використанні енергії води й вітру. Наприклад, водя
ні колеса примушували рухатися важкі ковальські молоти, насоси, 
підйомники в шахтах тощо (рис. 4).

Джерелами теплової енергії залишалися деревина, кам’яне 
вугілля й торф. Використання дерева як основного джерела тепла 
призводило до масового вирубування лісів у Європі.

  Рис. 4. Використання 
водяного колеса в  гір
ничій справі (Німеччи
на, XVII  ст.).   Рис. 5. Доменна піч. Малюнок XVIII  ст.
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Горн і  домна
Головним досягненням у  металургії став винахід домни. Вона замінила 

відомий із глибокої давнини горн. Доменна піч, що досягала висоти 4,5  м, 
дозволяла добувати 1,5 т чавуну за день (у горні виплавляли не більше 8 кг 
заліза за добу) (рис. 5). У  домні використовували кам’яне вугілля. За допо
могою великих міхів, які надавали руху водяним колесам, досягали потріб
ного вмісту кисню в  печі. Це значно підвищувало температуру плавлення 
металу і  його якість. Стали ширше використовувати сплави різних металів 
(заліза, міді, свинцю, цинку, срібла тощо).

 ? Як ви вважаєте, винахід домни зробив вироби із заліза дешевше чи дорожче?

Суттєві зрушення відбулися у виробництві вогнепальної зброї. 
До цього часу навчилися відливати цільні стовбури гармат, що 
підвищувало дальність і точність стрільби (рис. 6). Широкого за
стосування набула індивідуальна вогнепальна зброя — аркебузи, 
мушкети, які довели свою ефективність під час завоювань країн 
Нового Світу.

Бурхливо розвивалися текстильне виробництво, особливо виго
товлення шовку й сукна, канатів і мотузок, прозорого скла (рис. 7), 
миловаріння. Розвиток книгодрукування забезпечив появу на почат
ку XVII ст. перших газет і журналів.

  Рис. 6. Виготовлення гармат у  XVI  ст. 
Сучасний малюнок.

  Рис. 7. Склодуви. 
Мініатюра XVI  ст.

  Рис. 8. Каменярі 
за  роботою.  
Міське будівництво. 
Мініатюра XVI  ст.
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Найбільша кількість вантажів перевозилася морським і річ
ковим транспортом. Проте набули більшого значення сухопутні 
дороги. Завдяки досягненням людей у давнину й Середні віки 
в Західній Європі виникла мережа доріг. Про це свідчать перші 
«ітинерарії» — путівники з описом найбільш важливих шляхів 
сполучення.

Незважаючи на нові технічні відкриття XVI—XVII  ст.,  
люди ще не досягли революційних зрушень 

у  техніці, не знали нових джерел енергії.

4 Зміни в  суспільстві.
Характерний для Середньовіччя поділ суспільства на три ста

ни — ті, що моляться; ті, що воюють; ті, що працюють,— не від
повідав реаліям життя в Новий час.

Значні потрясіння в XVI ст. очікували католицьку церкву. 
Нові напрямки в християнстві, що виникли в цей час, порушили 
сувору ієрархію церковної організації й беззаперечну могутність 
папи римського.

Багато феодалів (ідальго в Іспанії, «дворянство шпаги» у Фран
ції) намагалися зберегти старі порядки. «Старе дворянство» зі збро
єю в руках відстоювало своє монопольне право на володіння землею 
із селянами, що жили на ній, а також привілеї на владу й пануван
ня в суспільстві. «Славне рицарство» залишилося в Середньовіччі. 
Потужні гармати легко руйнували найгрізніші рицарські замки.

Буржуазія

Купці, торговці

Банкіри

Власники  
мануфактур

«Нові дворяни»

Цехова верхівка

Наймані робітники

Селяни, які  
втратили землю

Ремісники, 
що  розорилися, 

та підмайстри

Монахи, вигнані 
з  монастиря

Міська біднота

Інтелігенція

Юристи

Вчителі, викладачі 
університетів

Люди творчих 
професій

Лікарі

Інженери

  Рис. 9. «Нові люди» Нового часу.
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У той самий час з’явилися «нові дворяни». У своїх маєтках 
вони здавали землю в оренду, сіяли технічні культури, розводили 
високопродуктивних овець. За рахунок нових форм господарюван
ня «нові дворяни» підвищували прибутковість маєтків. Їхньою ме
тою стає виробництво продуктів для продажу на ринку й отри-
мання прибутку. Нехтуючи становими забобонами, вони разом із 
купцями й банкірами брали участь у спільних комерційних захо
дах, засновували мануфактури й торговельні компанії. У свою чер
гу, деякі розбагатілі купці й банкіри купували дворянські титули 
й високі державні посади, які давали змогу збільшувати їхні ба
гатства або тішити марнославство: «із хама пан».

Таким чином, банкіри, лихварі, купці й торговці, цехова 
верхівка, власники мануфактур і «нові дворяни» утворили нову 
соціальну групу — буржуазію. У Середні віки бюргерами, або 
буржуа, називали жителів міст. У Новий час значення цього тер
міна поступово змінилося: «буржуа» і «буржуазією» стали нази
вати власників капіталів, які використовували працю найманих ро-
бітників.

У містах і на селі з’явилася цілком помітна соціальна група 
найманих робітників. Вона формувалася за рахунок селян, що за
лишилися без землі, ремісників, які розорилися, «вічних підмай
стрів», ченців, вигнаних із монастирів, тощо. Частіше за все вони 
не мали своєї власності, тому до них інколи застосовують давньо
римський термін «пролетарі».

  Рис. 10. Будинок заможних людей.   Рис. 11. Селяни.  
Художник Джордж Морланд. XVIII  ст.
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Особливе місце в житті суспільства належало міській інте-
лігенції, тобто людям, які заробляли на життя своїм розумом, 
талантом та знаннями: юристам, вченим, викладачам універси
тетів, письменникам, архітекторам, лікарям, художникам тощо 
(рис. 9). Інтелігенція формувала мету, цінності та світогляд лю
дей Нового часу. Вона захищала та відображала інтереси світ
ської частини суспільства.

Тотальне розшарування суспільства XVI—XVIII  ст. характерне для 
перехідного періоду від аграрного суспільства до індустріального, 

від середньовічного феодалізму до капіталізму Нового часу.

Запитання й  завдання
1.  Чи можна стверджувати, що розвиток європейської цивілізації в  Новий 
час забезпечив більшу незалежність людини від природи? 2.  Що спільно
го й  відмінного між середньовічною ремісничою майстернею та мануфак
турою? 3.  Чому власники мануфактур прагнули використовувати як на
йманих робітників жінок, підлітків і  дітей? 4.  Дайте визначення термінів 
і  понять: мануфактура, прибуток, аркебуза, інтелігенція, наймані робітни-
ки. 5*.  Чи можна заховані в  тайнику гроші назвати капіталом? Свою точ
ку зору обґрунтуйте. 6.  Які технічні винаходи XV—XVI  ст. мали, на ваш по
гляд, найбільші наслідки для життя європейського суспільства? 7.  Чому 
деяких феодалів XV—XVI  ст. називають «новими дворянами»? У  чому полягає 
«новизна» їхнього життя й  становища в  суспільстві? 8*.  Уявіть, що якийсь 
зухвалий і таланистий пірат уникнув шибениці та змінив своє життя. Яким 
чином він би міг стати капіталістом?

Із «Балади про відомого сукнороба Джека із Ньюбері» (1597  р.)
У світлиці, просторій та довгій, стояло двісті верстатів міцних: на цих 

верстатах працювало двісті чоловік… Поряд із кожним верстатом сиділи 
хлопчики і  вправно орудували човниками. А  поряд в  іншому приміщенні 
сто жінок невтомно чесали вовну.

У наступній кімнаті працювали сто дівчат… Ці чарівні дівчата, не зупи
няючись, пряли в  світлиці весь день…

У другій кімнаті вони побачили бідно вбраних дітей: всі вони си
діли і  скубли вовну, відділяючи найтоншу від грубої… їх було сто п’ятдесят 
дітей бідних і  слабких батьків. Як нагороду за свою працю кожний із 
них отримував увечері по одному пенні, крім того, що вони вип’ють 
і  з’їдять за день.

 ? 1.  Підрахуйте, скільки операцій у  ході виробництва сукна згадується в  цьо
му уривку з  балади. 2.  Про скількох робітників ідеться в  тексті? 3.  Кого 
і  на яких умовах залучав як робітників Джек із Ньюбері?
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§ 5. Повсякденне життя людей у  XVI—XVII  ст.

 Людям Нового часу іноді здавалося, що історія ніби приско
рила свій хід, оскільки умови життя людей порівняно із Се
редніми віками почали рішуче змінюватися. Звичайно, по
всякденне життя населення Європи та Азії в XVI—XVII ст. 
помітно відрізнялося від життя людей нашого часу. У чому 
полягали ці відмінності?

Варто пригадати! 1. Якою була тривалість життя людей у Середні 
віки? 2. Яку хворобу називали в Європі «чорною смертю»? 3. Чи 
можна вважати, що життя людей у Середні віки було комфортним?

1 Життя людей раннього Нового часу.
У XVI—XVII ст. кількість населення Європи збільшилась удві

чі й досягла 180 млн осіб. Найбільш густонаселеними країнами 
були Нідерланди, Німеччина, Італія. Населення Парижа, Рима, Ге
нуї, Лісабона, Праги й деяких інших міст перевищило 100 тис. осіб.

У Новий час міграція населення іноді набувала загальноєвро
пейських масштабів. Люди шукали роботу й кращі умови життя, 
тікали від війн та епідемій, рятувалися від релігійного або націо
нального гніту. Міграції були тяжким випробуванням, адже люди 
вибивалися зі звичного способу життя. З іншого боку, відбувалося 
взаємозбагачення досвідом, навичками, досягненнями культури.

У цей час помітно збільшилася тривалість життя людей. 
Багато аристократів доживали до 64—68 років, а, наприклад, 

  Рис. 1.  Танець смерті. Художник Ганс Гольбейн (Молодший). XVI  ст.

 ? Які верстви населення «залучив» до танцю зі смертю художник?
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король Іспанії Філіпп II (1555—1598) помер аж на 72 році. Трива
лість життя простих людей зазвичай була значно меншою. Як і ра
ніше, дуже високою залишалася смертність серед немовлят і дітей. 
У XVII ст. у провінції Бовезі (Франція) від 25 до 33 % дітей вми
рало у віці до одного року.

Однією з головних причин високої смертності залишалися 
численні хвороби, із якими тогочасні лікарі ще не вміли боротися. 
Наприклад, на туберкульоз хворіли навіть французькі королі Фран
циск II, Карл IX, Людовік XIII. Європейці страждали також від 
скарлатини, тифу, дизентерії. Час від часу в країнах Європи спа
лахували епідемії чуми й холери. Чума приходила часто, до неї 
звикли. У 1561 р. житель Тулузи спокійно розмірковував: «Ця за-
разна недуга завжди накидається на бідних людей. Господь по ми-
лості своїй цим задовольняється. Багаті ж вживають заходів обе-
режності». Головним засобом порятунку від епідемій була втеча 
з густонаселених міст.

Лікарів не вистачало, медична допомога коштувала дуже до
рого. Так, вчений XVIII ст. писав: «У Німеччині селянин і бідняк 
вмирають, жодного разу не скориставшись якими-небудь ліками. 
Ніхто й не думає про лікаря — частково тому, що він занадто 
далеко, частково ж тому, що він занадто дорогий».

2 Шлюб і  родина.
У Новий час законним вважався шлюб, укладений у церкві, 

де його письмово реєстрували. Тут же хрестили та реєстрували ді
тей. Тільки зареєстровані в церкві діти вважалися законно наро
дженими. У цей час діяла найсуворіша заборона розлучень. Повтор
ний шлюб був можливим лише із благословення священика в разі 
смерті когось із подружжя. Тогочасне суспільство різко засуджува
ло будьякі форми подружньої зради.

Порівняно із Середньовіччям у ці часи значно збільшився вік 
вступу в шлюб — 23—26 років для дівчат і 28—29 для чоловіків. 
Зазвичай родини були багатодітними. У середньому виживало п’я
терошестеро дітей, а в деяких районах Європи й більше. Як пра
вило, у сільських родинах дітей було більше, і вони з 10—12 років 
залучалися до хатньої праці або роботи в полі. Робочі руки в се
лянському господарстві завжди цінувалися.

Жінка несла на своїх плечах увесь тягар ведення хатнього 
господарства й виховання дітей. Вона перебувала в повній владі чо
ловіка. Безумовна покірність дружини чоловікові вважалася необ
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хідною умовою подружнього щастя. Автор трактату про сімейне 
життя радить жінці, скривдженій чоловіком: «Не ремствуй на долю; 
піди до себе, поплач, поскаржся Богу».

Джерела не зберегли імен жінок — членів парламенту або 
міського управління, ми не знайдемо жінок і серед студентів євро
пейських університетів. Значний вплив на державне й громадське 
життя здійснювали тільки жінки з аристократичних і королівських 
родів. Наприклад, завдяки зусиллям Ізабелли I Кастильської (1469—
1504) відбулося об’єднання Іспанії та завершення Реконкісти, екс
педиція Колумба. У роки правління Єлизавети I (1558—1603), яка 
знала вісім мов, в Англії настав розквіт культури й науки, країна 
перетворилася на провідну державу Нового часу.

3 Харчування.
У XV—XVIII ст. їжа простих людей складалася в основному 

з рослинних продуктів. Скорочення споживання м’яса в Європі було 
пов’язане з різким зростанням народонаселення. Селянин вживав 
переважно просяну кашу, раз на тиждень їв м’ясо, а на ринок ніс 
кращу частину своєї продукції: пшеницю, яйця, птицю, цапенят, 
телят, ягнят.

На початку XVII ст. працівники мідних копалень у Верхній 
Саксонії (Німеччина) могли на свій заробіток харчуватися лише 
хлібом, кашею та овочами. А нюрнберзькі ткачіпідмайстри скар
жилися, що вживають м’ясо лише тричі на тиждень. Солонина 

  Рис. 2. Сільська родина.  
Художник Луї Ленен. XVII  ст.

  Рис. 3. Селянське весілля.  
Художник Пітер Брейгель Старший. XVI  ст.

 ? Яким чином подають страви до столу?
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(солона яловичина або свинина) входила до убо
гого м’ясного раціону європейської бідноти від 
Франції до Росії.

Основними продуктами харчування про
стого люду були сир і риба. У ті часи в річках 
ще було багато риби. Луара славилася своїми 
лососями й коропами, а Рейн — окунями. Води 
північних морів були багаті на оселедці. Народ
ними напоями вважалися пиво й вино. Різнома
нітні сорти пива вживали в країнах Північної 
Європи. В Іспанії, Португалії, Італії і Франції 
віддавали перевагу вину, що було доступне всім 
верствам населення. У країнах Східної Європи 
пили квас. Для приготування страв використо
вували місцеві прянощі: чебрець, майоран, лав
ровий лист, аніс, часник.

Багаті й знатні люди обмежень у їжі не 
знали. Столи аристократії ломилися від вишу
каних і дорогих страв. В особливі соуси дода
вали рідкісні продукти: перець, мигдаль, амбру, 
трояндову воду тощо. «Багатими» вважалися 
страви, виготовлені з великою кількістю пряно
щів: корицею, гвоздикою, мускусним горіхом, 
імбиром.

Уже в XVI ст. загальноприйнятим стає ви
користання за столом ложки. Кожний учасник 
трапези мав персональний кубок та свою таріл
ку (олов’яну або дерев’яну, золоту або срібну). 
Поступово європейці звикли користуватися ви
делкою. Багато страв їли руками, особливо це 
стосувалося м’ясної їжі, яка переважала за сто
лом. Тому в деяких будинках під час обіду при
слуга часто подавала посудини для миття рук.

Солодке життя
Фламандський картограф Ортелій у  1572  р. писав: «Цукор, який раніше 

можна було купити тільки в  крамницях аптекарів, що тримали його для 
хворих, тепер поглинають через обжерливість. Те, що колись було ліками, 
стає нам їжею». Цукор у  деяких європейських країнах залишався розкішшю 
до кінця XVI  ст.

  Рис. 4. Дівчинка  — про
давщиця фруктів. Худож
ник Бартоломе Естебан 
Мурільйо. XVII  ст.

  Рис. 5. Косовиця.  
Художник Пітер Брей
гель Старший. XVI  ст.
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Екзотичним фруктом вважалися апельсини. Їх зберігали як 
цінність від Різдва до травня. У кращих європейських будинках 
подавали арабську каву, мексиканський шоколад, китайський чай. 
Вживання міцних спиртних напоїв і паління тютюну також вважа
лися ознаками розкішного життя.

У врожайні, мирні й  спокійні роки населення Європи, як 
правило, не відчувало нестачі продуктів. Якість харчування 

людей залежала від їхнього соціального становища й  статку.

4 Житло, комфорт, санітарія.
У селі споруджували криті соломою або дерев’яним тесом бу

динки. Невеликі вікна закривали промасленим папером або бичачим 
міхуром. Підлоги були земляними або глиняними. Узимку їх вкри
вали соломою, а влітку — запашними травами. Європейські селяни 
селилися здебільшого на хуторах. У країнах Східної Європи пере
важали великі села.

У містах перший поверх будинків споруджували з каменю, 
інші поверхи залишалися дерев’яними. Тому міська пожежа пе
ретворювалася на справжнє лихо. Наприклад, у жахливій поже
жі 1666 р. згоріло три чверті Лондона. Після цього випадку в міс
ті заборонили будувати оселі з дерева й зводили тільки кам’яні 
або цегляні будинки.

Як правило, європейське місто було розділене на квартали 
або райони відповідно до соціального й майнового стану його жи
телів. Для міської бідноти зводили багатоповерхові будинки з кри
хітними кімнатками. Жителі таких осель готували їжу на вугіллі 
в переносних печах із цегли, обшитих деревом. Ці убогі, без жод
них зручностей помешкання, повні комах і пацюків, були головни
ми розсадниками хвороб.

Просторі кам’яні будинки купців, банкірів, юристів, аристо
кратів вкривали черепицею. Вікна таких осель були засклені прозо
рим або непрозорим кольоровим склом, а підлога вкрита паркетом. 
У будинках з’являються дорогі меблі з рідкісних порід дерева, при
везених із колоній. Помешкання освітлювалися різноманітними свіч
ками й масляними лампами. Проте навіть у таких будинках ванна 
кімната в XVII—XVIII ст. залишалася рідкістю.

У містах Європи раннього Нового часу було мало суспільних 
і приватних лазень. Відсутність щоденної гігієни призводила до швид
кого поширення захворювань. Люди різного статку й суспільного 
становища однаково страждали від бліх, вошей і клопів. Лікарі 
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прописували миття в лазні як лікувальний засіб. 
Іншим було становище у Східній Європі. Тут збе
реглася традиція користування суспільними або 
приватними лазнями як природна потреба.

5 Одяг. Мода. Косметика.
Як і завжди, одяг людини свідчив про її 

становище в суспільстві. Для простої людини 
одяг був необхідним захистом від холоду й не
годи, він мав бути практичним і зручним під 
час роботи. Тому переважав костюм із недоро
гого полотна й грубої вовни. Багато селян самі 
ткали полотно для пошиття одягу. Тканини 
фарбували природними барвниками. Наприклад, 
як чорну фарбу використовували кору дуба.

Заможні та впливові люди мали потребу 
у великій кількості дорогого одягу, щоб за його 
допомогою утверджувати свій соціальний ста
тус. При дворі французького короля Генріха IV 
(1589—1610) людину не вважали заможною, 
якщо в неї не було 25—30 туалетів різного фа
сону, які вона мусила міняти щодня. Аристо
крати й багатії уважно стежили за модою. У цей 
час у Європі поступово формуються національні 
моди: французька, англійська, італійська.

В епоху раннього італійського Відроджен
ня переважав розкішний костюм із яскравих 
і дорогих тканин: парчі, атласу й оксамиту із 
золотим і срібним шиттям. У XVI—XVII ст. 
віддавали перевагу більш стриманому костюму 
темних тонів із камзолом, що облягав тіло, 
штанами й пуфами, коротким плащем із дуже 
високим коміром, облямованим невеликим жабо. 
Значним попитом користувався одяг, що був 
прикрашений хутром. Часто мода формувалася 
в королівських дворах. Іспанський король Фі
ліпп IV (1621—1665) установив при дворі суво
рі вимоги, що забороняли одяг яскравих кольо
рів. Навіть чужоземці допускалися до монарха 
лише «одягненими в чорне».

  Рис. 6. Майстерня кравця. 
Гравюра кінця XVI  ст.

  Рис. 7. Портрет Сюзанни 
Фоурмент (Солом’яний ка
пелюшок). Художник Пітер 
Пауль Рубенс. XVII  ст.
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Косметичні досягнення Нового часу
Туалет  — це набір усіх пудр, усіх есенцій, усіх рум’ян, необхідних для 

того, щоб змінити зовнішність і  зробити юною й чарівною найстарішу й най
потворнішу. Саме при туалеті виправляють ваду зросту, роблять собі бро
ви, вставляють зуби, створюють собі обличчя й, нарешті, змінюють фігуру 
й  шкіру. («Повчальний словник», XVII  ст.)

Уже в той час люди розуміли, що мода мін
лива. Купці й торговці сприяли зміні моди, адже 
торгівля вовною, шовком, бавовною та іншими до
рогими тканинами давала величезні доходи.

Крім модного одягу, заможні люди залиша
ли неабиякі кошти в перукарів. У XVII—XVIII ст. 
налічувалося близько 400 видів стрижки. У цей 
час поширюється мода на вигадливі перуки. На 
початку XVIII ст. з Туреччини почали завозити 
цапину вовну, спеціально оброблену для виробни
цтва перук.

Великі гроші витрачалися на косметику. На 
туалетних столиках аристократів і просто замож
них людей можна було побачити парфуми на осно
ві есенцій троянди, фіалки, жасмину, нарциса, 
лілії, конвалії тощо. Із заморських країн і коло
ній доставляли міцні аромати на основі амбри 
й мускусу.

Європейська християнська цивілізація 
раннього Нового часу досягла значних змін 

на краще в  повсякденному житті людини. 
Однак якість життя людей багато в  чому 
залежала від їх місця проживання, віку, 

соціального та майнового становища.

Запитання й  завдання
1.  Від яких чинників залежала тривалість життя людей у  ранній Новий час?  
2.  Чи можна стверджувати, що в  XVI—XVIII  ст. докорінно змінилося стано
вище жінки в  родині й  суспільстві? 3.  Чому саме жителі міст особливо 
сильно страждали від епідемій інфекційних захворювань? 4.  Які зміни 
в  облаштуванні міських осель відбувалися в  Новий час? Що із цих ново
введень збереглося в  наші дні? 5.  Із яких тканин шили одяг європейці 
Нового часу? 6.  Хто впливав на розвиток моди цього часу? 7*.  Які змі
ни у  повсякденному житті Нового часу збереглися до наших днів?

  Рис. 8. Портрет  
французького короля 
Карла  IX. Художник 
Франсуа Клуе. XVI  ст.

 ? Які предмети чоловічо
го гардеробу не збере
глися до нашого часу?
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§ 6. Наслідки Великих географічних відкриттів 
для  історії людства. Практичне заняття

 На практичному занятті ми об’єднаємося в групи й погово
римо про найбільш складні та дискусійні проблеми історії, 
а також наслідки Великих географічних відкриттів. Для успіш
ної роботи скористаємося матеріалом § 2—4, а також відпо
відною картою атласу для 8 класу.

Варто пригадати! 1. Які географічні відкриття в Середні віки здій
снили нормани і як європейці скористалися цим? 2. Яка книга 
була для християн головним джерелом знань про Землю?

1 Під час Великих географічних відкриттів перед людством по
стали нові горизонти. Наукові уявлення про Землю зазнали іс

тотних змін. Видатні відкриття були здійснені в галузі географії. За 
підрахунками вчених, у XV ст. європейці знали, що площа суходолу 
Землі становить 50 млн км2, а вже в XVII ст. розміри суходолу, що 
був відомий людям, уже становили 310 млн км2 (рис. 1). Знач но роз
ширилися знання європейців про рослинний і тваринний світ.

  Рис. 1. Карта світу середини XVII  ст. Так європейці уявляли Землю в  ті часи.

 ? Які ділянки суходолу відсутні на карті? Чи правильно зображені обриси ма
териків?
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На географічну карту світу були нанесені нові країни, річки, 
острови, моря й океани. Так, виявилося, що між Європою та Ки
таєм розташовані два океани — Атлантичний і Тихий, розділені 
новою, невідомою раніше частиною світу — Америкою. Мореплав
цям вдалося встановити обриси берегів Африки, хоча внутрішні 
простори цього величезного континенту лишалися невідомими для 
європейців до кінця XIX ст. Великі плавання іспанців, португаль
ців, англійців, голландців на практиці довели, що Земля має фор
му кулі та обертається навколо Сонця й навколо своєї осі.

Запитання для обговорення. Яке велике плавання найбільше 
змінило наукові уявлення про планету Земля?

Великі плавання XV—XVI  ст. докорінно змінили 
уявлення людей про навколишній світ.

2 У Середні віки кораблі європейських купців дуже рідко зали
шали Середземне, Північне та Балтійське моря. Вони плавали 

уздовж берегів і не ризикували виходити у відкрите море. Після Ве
ликих географічних відкриттів основні морські торговельні шляхи 
перемістилися в Атлантичний, Індійський та Тихий океани. Через 
це занепали колись могутні та багаті морські республіки Венеція, 
Генуя, Піза. Важкі часи переживали міста Ганзейського союзу.

Кораблі, навантажені заморськими товарами, перетинали 
Атлантику й прямували в Амстердам, Антверпен, Лондон, Лісабон 
(рис. 2), Севілью. У XVII ст. Іспанія й Португалія поступилися па
нуванням на морях Англії, Нідерландам, Франції, у яких бурхли
во розвивалися капіталістичні відносини.

  Рис. 2. Лісабонський порт. Гравюра XVI  ст.

  Рис. 3. Прянощі та спе
ції  — товари, що збагачу
вали європейських купців.
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Чим же завантажували трюми кораблів? Європа поставляла на 
ринки Азії й Америки вироби із заліза й сталі, вогнепальну зброю (ар
кебузи та мушкети), гармати, сукно, вино, високоякісні дзеркала. 
Із часом європейцям вдалося прибрати до своїх рук посередницьку тор-
гівлю між Китаєм, Індонезією, Японією, Філіппінами. Ці азіатські кра
їни перетворилися на величезний ринок збуту колоніальних товарів 
з Америки (срібло, картопля, кукурудза, арахіс, тютюн). У свою чер
гу, із Китаю до Європи везли шовк і пор целяну, з Індії — золото, пря
нощі, коштовне й напівкоштовне каміння, бавовну, цукор (рис. 3).

З африканських країн вивозили традиційні товари: золотий 
пісок, слонову кістку й чорношкірих рабів. Величезні іспанські ко
раблі — галеони, навантажені золотом і сріблом, рухалися морськи
ми шляхами до Європи, нещадно грабуючи колонії (рис. 4). Пізні
ше на американських землях колоністи створили безкраї плантації, 
на яких вирощували бавовну та цукрову тростину. Ці товари та
кож відправляли на європейські ринки.

Запитання для обговорення. Які європейські товари користу
валися найбільшим попитом у жителів Африки?

У ранній Новий час виник новий ринок світової 
торгівлі, який сприяв бурхливому розвитку 

економіки передових країн Європи.

  Рис. 4. Іспанський галеон «Сан Мар
тін». Судно створене для пограбу
вання американських колоній  
та панування на морях.

  Рис. 5. Морська битва 
поблизу Діу.
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3 Географічні відкриття перегорнули нову сторінку в історії люд
ства — виникли й зміцніли перші колоніальні імперії. Для 

захисту своїх колоній та торговельних інтересів європейці не вага
ючись застосовували військову силу й флот. Вони використовува
ли свою беззаперечну перевагу — вогнепальну зброю.

Торговельна війна на морі
У 1509  р. відбулася жорстока морська битва між португальцями та об’єд

наним арабомусульманським флотом поблизу індійського міста Діу (рис. 5). 
Незважаючи на величезну перевагу в  кількості кораблів, мусульмани були 
розбиті. Залпи потужних португальських гармат розкидали численні воро
жі кораблі. Старі тактичні прийоми  — таран та абордаж  — виявилися без
порадними перед точним гарматним вогнем, який знищував кораблі на від
стані 200  метрів. Португальці встановили свій контроль над торговельними 
шляхами в  Аравійському морі Індійського океану.

Виникнення колоніальних імперій розділило людство на дві 
частини: незалежні самостійні держави та колонії. Завоювання ко
лоній супроводжувалося нечуваним досі пограбуванням корінних 
народів.

Запитання для обговорення. Чи можна вважати, що в ранній 
Новий час Китай та Індія стали колоніями?

У колоніях широко застосовувалася дешева праця рабів. Ви
добуток золота, срібла, міді, коштовного каміння здійснювався руч
ними знаряддями праці у глибоких примітивних шахтах. Рабиін
діанці буквально викопували руду, що містила коштовні метали, 
із ґрунту і в кошиках виносили її на поверхню. Нестерпно важкі 
й небезпечні умови праці призводили до масової загибелі людей.

Поділ награбованого
Відомо, що завойовник країни інків Франсіско Пісарро для зручності по

ділу награбованого наказав переплавити в  зливки однакової ваги золоті 
й  срібні предмети, захоплені в  індіанців. До плавильних печей кидали ста
туї, вази, кубки та інші вироби індіанських майстрів, що мали величезну 
художню цінність. Щоб переплавити все золото й  срібло, знадобилося не 
менше місяця. На користь королівської скарбниці відклали п’яту частину 
коштовних металів. Вершники отримали як здобич понад 40  кг золота та 
81  кг срібла. Піхотинцям дісталось удвічі менше. Основні багатства присвоїли 
Франсіско Пісарро та його брати.
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За підрахунками вчених, перед початком Конкісти (XV ст.) 
кількість народів Америки становила понад 15 млн осіб, а напри
кінці XVII ст. корінних жителів материка налічувалося приблизно 
8 млн осіб.

Крім того, жителі Америки були беззахисними перед хворо
бами, які принесли із собою європейці: тиф, чума, холера, віспа, 
кір, грип. Від них загинули мільйони людей. Скорочення кількос
ті населення й робочих рук в Америці було настільки стрімким, 
що на їхній захист виступила католицька церква, а також імпера
тор Священної Римської імперії Карл V. Він оголосив індіанців під
даними короля, що перебувають під захистом закону.

Масова загибель корінного населення призвела до того, що 
в американських колоніях не вистачало робочих рук. Сотні іспан
ських, португальських, англійських та інших кораблів везли чор
ношкірих рабів до американських берегів, де їх продавали планта
торам. Африканських рабів стало так багато, що помітно змінився 
склад населення американських колоній. Крім того, чорношкірих 
невільників із задоволенням купували правителі східних держав та 
європейська «еліта» для використання як прислуги.

Работоргівля стала одним із найвигідніших «торговельних 
заходів», що збагачував буржуазію, яка народжувалася.

4 Величезна кількість «дешевого» золота й срібла, награбова
ного в колоніях, широким потоком ринула до Європи. Під

рахунки вчених свідчать, що в першій половині XVI ст. з амери
канських колоній тільки до Іспанії було вивезено понад 180 тонн 
золота і майже 17 тис. тонн срібла. Надлишок коштовних мета
лів мав несподівані й серйозні наслідки для жителів багатьох дер
жав Європи й Азії. Велика кількість золота зробила багатьох лю
дей бідними! Чому так сталося?

Приплив дешевого срібла й золота призвів до того, що вар
тість монет почала невпинно зменшуватися. На довгі десятиліття 
Європу охопила «революція цін». Значно виросли ціни на хліб та 
інші продукти харчування, предмети першої необхідності, ткани
ни, одяг. У той самий час рівень заробітної плати залишився май
же без змін.

Запитання для обговорення
1. Уявимо собі, що ви взяли в оренду землю терміном на 

50 років за чітко встановленою ціною. У цей час почалася «рево
люція цін», тому хліб, який ви вирощували, або овеча вовна на 
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ринках значно подорожчали, а орендна плата 
за землю відповідно до договору лишилася не
змінною. Хто ж виграв від «революції цін»?

2. Власник мануфактури з виробництва 
вовняних тканин чесно виплачує раніше встанов
лену заробітну плату своїм найманим робітни
кам. Однак у ході «революції цін» вовняна тка
нина значно подорожчала. Хто став багатшим?

Таким чином, підвищення цін привело 
до збагачення частини населення. Поступово 
багатства, що виникли в результаті пограбу
вання колоній або несправедливої торгівлі, осі
дали в скарбницях європейських монархів, ка
толицької церкви, а також у купців, банкірів, 
власників мануфактур тощо. Капітали невпин
но зростали.

«Революція цін» сприяла 
поширенню капіталістичних 

відносин та зростанню капіталів.

5 «Зустріч цивілізацій» під час Великих гео
графічних відкриттів мала неоднакові на

слідки для народів різних континентів. Можна 
сміливо стверджувати, що європейська християн
ська цивілізація розширила межі, встановивши 
своє панування в Північній та Південній Аме
риці, підкоривши інші народи Африки. Зіткнув
шись із різноманіттям світів, європейці осягнули 
свою єдність, що базується на спільній христи
янській вірі. Католицька церква поширила свій 
вплив в Америці, Африці, Азії. На цих землях 
припинили людські жертвопринесення, поча
ли зводити храми, кількість християн у XVI—
XVII ст. значно збільшилася. Однак варварська 
політика колонізаторів призвела до загибелі 
самобутніх цивілізацій майя, ацтеків, інків.

Знищення доколумбових цивілізацій ви
значило подальшу історичну долю народів Аме
рики.

  Рис. 6. Страта іспанцями  
Тупака Амару  — останнього 
Інки, керівника повстання 
проти колонізаторів.  
Малюнок XVI  ст.

  Рис. 7. Висадка Х.  Колумба 
в  Америці. Гравюра XVI  ст.

 ? Як на гравюрі показане 
ставлення індіанців до гос
тей? Із якою метою прибу
ли європейці, із  точки зору 
художника?
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Географічні відкриття, міграція, работоргівля сприяли появі 
нових груп населення. Наприклад, креоли були нащадками європей
ських переселенців до Америки. Вони говорили іспанською, порту
гальською або французькою мовами, вважали себе «білими» людь
ми, проте байдуже ставилися до Європи. У результаті змішання 
європейців та індіанців з’явилися метиси, а мулати були нащад
ками європейців та африканців. У Новий час на території колоній 
метиси й мулати вважалися людьми «другого сорту» й зазнавали 
гноблення, як і корінні народи — аборигени.

Великі географічні відкриття, створення колоній та работор
гівля привели до помітних змін у расовому складі населення Землі.

Народи Америки щедро ділилися з європейцями своїми до
сягненнями. Через деякий час після освоєння Америки в європей
ських країнах почали вирощувати кукурудзу, картоплю, томати, 
перець, квасолю. Ці рослини швидко стали доступними й поши
реними продуктами серед простого люду. Із какаобобів для євро
пейських аристократів варили гарячий шоколад. З Америки до 
Європи й Азії прийшла шкідлива звичка курити тютюн. У свою 
чергу, через європейців в американських країнах набули поши
рення алкогольні напої.

Світова торгівля зробила китайський чай та арабську каву 
найбільш популярними напоями на всіх континентах.

Запитання для обговорення. Чи можна вважати, що Великі 
географічні відкриття XVI—XVII ст. були прогресивним, позитив
ним явищем в історії людства?

Наслідки Великих географічних відкриттів невпізнанно 
змінили життя людей на всіх континентах. Вони сприяли 

перемозі Нового часу в  Європі та Америці.

Запитання й  завдання
1.  Доберіть назви до пунктів параграфа. 2.  Користуючись матеріалом § 2, 
3, 5, 6, заповніть таблицю «Наслідки Великих географічних відкриттів XV—
XVII  ст.» (у  зошиті).

План Характеристика

Політичний устрій світу

Економічний развиток і  торгівля

Наука й  культура

Повсякденне життя людей
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3.  Перемалюйте схему в  зошит. Користуючись матеріалом параграфа, на 
стрілках підпишіть рух товарів після Великих географічних відкриттів та ви
никнення світової торгівлі.

АЗІЯ 
(Індія та Китай)

ЄВРОПА

НОВИЙ СВІТ 
(Америка)

АФРИКА

4.  Чому період Великих географічних відкриттів часто називають «епохою» 
в  історії людства?

ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ. У XVI—XVII ст. європейська християнська ци
вілізація зазнала докорінних змін, що охопили всі сфери життя 
людини й суспільства. Перші кроки до переходу від аграрного су
спільства до індустріального, від середньовічного феодалізму до 
капіталістичних відносин були зроблені під час Великих географіч
них відкриттів. Вони не тільки змінили наукові уявлення про на
вколишній світ, але й викликали суттєві зміни в житті самих єв
ропейців. Переміщення торгових шляхів, становлення світового 
ринку й колоніальної системи були важливими чинниками роз
витку капіталістичних відносин.

Суспільне життя європейських країн охопили помітні зміни. 
Під тиском нових явищ система феодальних станів опинилася у гли
бокій кризі. Середньовічне рицарство впевнено крокувало до 
свої загибелі. Потужна вогнепальна зброя піхотинцівнайманців 
рішуче протистояла рицарській кінноті, а різноманітні гармати були 
спроможні перетворити неприступні замки на руїни. Таким чином, 
феодали втрачали своє головне призначення — збройний захист 
інте ресів середньовічного суспільства. Королівська влада все часті
ше віддавала перевагу багатіямбуржуа, на гроші яких можна було 
утримувати армію і флот. Залежне селянство поступово визволялося 
від феодальних обов’язків і перетворювалося на вільних батраків 
або заможних фермерів, які вели господарство, орієнтоване на рин
кові відносини й отримання прибутку. Про зміни у християнській 
церкві ми поговоримо в наступному розділі.
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Новий час вимагав нової церкви, яка мала забезпечити ідеологічну 
підтримку капіталістичного суспільства, що зароджувалося. У  першій поло
вині XVI ст. відбулися події, які похитнули основи християнського світу. У Єв
ропі розгорнувся широкий суспільний рух, спрямований проти католицької 
церкви,  — Реформація (латин. reformatio  — «перетворення», «виправлен
ня»). Реформація передбачала перегляд основних догматів католицької церк
ви. Це привело до виникнення нового напрямку християнства  — протес-
тантизму, що розділився на три основні течії.

Освічені люди вимагали змін не тільки в релігійному житті, але й у куль
турі. Новий етап розвитку європейської культури почався ще в XIV ст. в  Іта
лії. Він увійшов в  історію під назвою Відродження, або Ренесанс.

Важливою ознакою епохи Відродження стало поширення в  суспіль
стві нових поглядів на світ, що дістало назву «гуманізм». Гуманісти цікави
лися перш за все людиною та всім, що її оточувало.

Захід
1517 

Початок  
Реформації  
в Німеччині

1524—1525 
Селянська війна 

в Німеччині

1555 
Аугсбурзький 

релігійний мир

1559 
Перше видання  
«Індексу забо
ронених книг»

1600 
Страта  

Джордано  
Бруно

Схід
1502 

Заснування 
держави  

Сефевидів 
в  Ірані

1552 
Приєднання 
Казанського 

ханства 
до Росії

1587 
Перший  

антихристиян
ський указ 

у Японії

1532—1624 
Тулсі Дас,  

автор перекладу 
мовою хінді  

поеми «Рамаяна»

1632 
Початок  

будівництва  
мавзолею  

ТаджМахал в Індії

Україна
1564 

Поява Орде
ну єзуїтів у 

Польському 
королівстві

1596 
Берес

тейська 
церков
на унія

1574 
Видання 

«Апостола» 
І. Федоро

вим у Львові

1578 
Відкриття 
Острозь
кої ака

демії

1586 
Відкриття 
Братської 

школи 
у Львові

1616 
Видання першої 

книги Лавр
ською друкар

нею в Києві

1632 
Створен
ня Київ
ського 

колегіуму
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§ 7. Реформація в  Німеччині

 До XVI ст. Священна Римська імперія німецької нації, зда
валося, була оплотом і захисником безкрайніх володінь като
лицької церкви. Проте саме тут виникло вчення, яке позбав
ляло римського папу святості. Чому так сталося?

Варто пригадати! 1. Коли виникла Священна Римська імперія? 2. Хто 
такі єретики? 3. Чого навчав і до чого закликав Ян Гус?

1 Німеччина напередодні Реформації.
На політичній карті початку XVI ст. територія Священної Рим-

ської імперії, основу якої складали німецькі землі, нагадувала «клап
тикову ковдру». До неї належали численні князівства, герцогства, 
єпископства, незалежні міста й землі. Насправді імператори влади 
не мали, їх обирали курфюрсти — правителі найбільш сильних ні
мецьких земель, які прагнули обмежити вплив центральної влади. 
У країні не існувало єдиних законів, єдиної монети й війська.

Під пишною назвою «Священна Римська імперія німецької нації»  
в  XVI  ст. приховувалася роз’єднана й  роздроблена країна.

  Рис. 1. Карл  V Габсбург (1519—
1558). Обраний німецьким імпера
тором у  1519  р. Володів країнами 
й  землями в  Європі, колоніями 
в  Америці, був королем Іспанії. 
Німеччина була лише частиною 
його величезних володінь.

  Рис. 2. Якоб II Фуггер  
(1459—1525). Один із найбагатших 
людей Європи, виділив 500  тис. 
флоринів на обрання Карла  V 
Габсбурга імператором Священ
ної Римської імперії.
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Господарство на німецьких землях розвивалося вкрай нерів
номірно. На всю Європу були відомі німецькі ярмарки. Місцеві ру
докопи вважалися найдосвідченішими у світі. Процвітала торгівля 
з іншими країнами. У деяких галузях економіки міцнішали капі
талістичні відносини, з’явилися власники великих капіталів. Вони 
вкладали свої кошти в гірничу справу, торгівлю, банки й лихвар
ство. Німецькі банкіри давали гроші в борг римським папам, ко
ролям та імператорам (рис. 2).

Однак більша частина німецьких земель занепадала. Розви
ток торгівлі всередині Німеччини стримувався різними обмеження
ми, заборонами, відсутністю єдиної грошової системи. Численні міс
та скоріше нагадували невеликі селища. Провідна роль у їхньому 
житті належала сільському господарству (виноградарство, винороб
ство, тваринництво тощо). Більшість селян перебувала в особистій 
і господарській залежності від власників землі — феодалів.

2 Католицька церква на межі XV—XVI  ст.
Наприкінці XV ст. не існувало сили, здатної конкурувати 

з могутньою католицькою церквою. Римські папи були найбільши
ми землевласниками Європи. Церковні землі й промисли давали не
бачені доходи. Величезні кошти надходили з Німеччини та інших 
країн Європи від виплати десятин, торгівлі церковними посадами, 
за пошанування святих, різних ікон і мощів. На 30 тис. жителів 
Кельна на початку XVI ст. припадало 19 храмів, 100 каплиць, 22 мо
настирі й 12 притулків для прочан. Особливо прибутковою справою 
стала торгівля «відпущенням гріхів» — індульгенціями. Наприклад, 
одному з німецьких курфюрстів належало 19 тис. церковних релік
вій, він «викупив гріхи» на два мільйони років вперед.

У Німеччині католицька церква не зустрічала 
опору з  боку світської влади й  повною мірою 

користувалася політичною роздробленістю країни.

Спосіб життя римських пап мало відрізнявся від способу жит
тя світських правителів. Вони передавали своїй рідні вигідні поса
ди, безконтрольно розпоряджалися церковним майном, втручалися 
в політичне життя європейських держав. Услід за папами багато 
єпископів і абатів безсоромно наживалися, використовуючи своє 
особливе положення в суспільстві. У той самий час рівень життя 
й доходи парафіяльних священиків нічим не відрізнялися від до
ходів їхніх парафіян — простих городян і селян.
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Негативні явища в житті церкви приве
ли до падіння авторитету пап і духовного ста
ну в цілому. Нескінченні церковні побори зачі
пали матеріальні інтереси всіх соціальних груп. 
Усе голосніше лунали вимоги обмежити вплив 
церкви лише турботою про духовне життя па
рафіян.

Наприкінці XV — на початку XVI ст. ка
толицька церква опинилася на межі глибокої 
кризи, що охопила всі сфери релігійного життя.

3 Мартін Лютер і  початок Реформації.
На початку XVI ст. доля католицької церк

ви опинилася в руках нікому не відомого чен
ця Мартіна Лютера (1483—1546) (рис. 3). Він на
родився в сім’ї заможного рудокопа в Ейслебені 
(Саксонія). Усупереч волі батька Мартін Лютер 
залишив навчання на юридичному факульте
ті Ерфуртського університету, став монахом
августинцем і повністю присвятив себе служінню 
Господу. Життя Лютера було тісно пов’язане 
з містечком Віттенберг (2,5 тис. жителів, чо
тири церкви, два монастирі й університет). Тут 
він став священиком Замкової церкви й профе
сором місцевого університету.

Реформація почалася зі звичайної події. 
На околицях Віттенберга з’явилися посланці 
місцевого архієпископа, які діловито торгували 
індульгенціями. 31 жовтня 1517 р. Лютер при
бив до дверей своєї церкви «95 тез», у яких різ
ко засудив торгівлю «спокутою гріхів» (рис. 4). 
Він хотів виправити й зміцнити Всесвітню церк
ву, нагадати про євангельські ідеали бідності 
й рівності серед християн. Це був перший, ще 
несміливий крок на шляху боротьби з вадами 
католицької церкви.

«Тези» досить швидко поширилися по 
всій Німеччині. Десятки тисяч людей схваль
но сприйняли ідеї ченця з Віттенберга. Спира
ючись на підтримку деяких німецьких князів, 

  Рис. 4. Двері Замкової 
церкви, до яких Лютер 
прибив свої тези проти 
продажу індульгенцій. 
Сучасний вигляд.

  Рис. 3. Мартін Лютер. 
Портрет XVI  ст.
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рицарства й бюргерів, Лютер із кожним кро
ком усе рішучіше вимагав реформування ка
толицької церкви.

Поступово формувалися основні ідеї вчен
ня Лютера, головне місце в яких посідав дог мат* 
про «виправдання вірою». Євангелія навчають, 
говорив Лютер, що віра є «несказанною добротою 
й милістю Господа». Ставлення до Бога — це 
внутрішній стан віруючого, й божественну благо
дать він отримує не завдяки «добрим справам» 
на користь церкви, а через глибоку особисту віру. 
Спасіння віруючому дарує сам Господь. Таким 
чином, Лютер заперечував роль церкви як посе
редника між Богом і людиною.

Лютер стверджував, що єдине джерело 
віри міститься у Святому Письмі. Тому скла
дене людьми Святе передання (постанови цер
ковних соборів, твори «отців церкви», папські 
булли) не може бути непогрішимою істиною. 
Дотримуючись тексту Євангелія, реформатор 
заперечував чернецтво, поклоніння святим, ша
нування ікон, пости, численні церковні свя
та. Лютер вважав, що серед семи християн
ських таїнств у Євангелії згадуються тільки 
два — хрещення й причастя, які однаково до
ступні кожному християнину.

Євангелічні ідеї Лютера стали 
основою реформаційного руху 

в  Європі й  мали руйнівні наслідки 
для католицької церкви.

Папа оголосив вчення Лютера єрессю. 
Спроби вмовити Лютера зректися своїх поглядів 
закінчилися провалом. Своїм противникам мо
нах пропонував спростувати його погляди тек
стом Біблії, який знав напам’ять. У відповідь на 
спалення його книг церквою Лютер спалив пап
ську буллу, а Папу оголосив Антихристом.

* Догмат — основна, беззаперечна ідея будь
якого вчення.

  Рис. 5. Руйнування като
лицьких церков у  Німеч
чині в  період Реформації. 
Мініатюра XVI  ст.

  Рис. 6. Німецькі селяни.  
Художник Альбрехт Дюрер.  
Гравюра кінця XV  ст.
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Користуючись гарантіями недоторканності, у 1521 р. Лю
тер прибув на рейхстаг у місто Вормс. Народ зустрічав його з ра
дістю. На засіданнях рейхстагу Лютер непохитно відстоював свої 
переконання. Обурений імператор залишив зал засідань. Доро
гою додому озброєні люди захопили Лютера й відвезли в невідо
мому напрямку. Так заступник Лютера курфюрст Фрідріх Мудрий 
врятував його від розправи й сховав у своєму замку під ім’ям 
«рицаря Георга». Тут Лютер уперше переклав із латини німець
кою мовою текст Нового Заповіту. Доступний і зрозумілий текст 
Євангелія став потужною зброєю в боротьбі проти католицизму 
й за поширення лютеранства.

Лютер вважав, що Реформацію повинні здійснити німецькі 
князі. Проте на його заклик відгукнулися широкі верстви населен
ня Німеччини. Однак єдності в поглядах на цілі й результати Ре
формації серед її учасників не було.

4 Народна Реформація.
Найзавзятішим прихильником Реформації був мандрівний 

проповідник Томас Мюнцер (1489—1525) (рис. 7). «Час диспутів 
минув», — вважав Мюнцер. Він звинувачував Лютера в нерішу
чості й закликав до активної збройної боротьби проти всіх гноби
телів простого народу, за негайне встановлення «царства Божо-
го» на землі (рис. 8).

Проповіді Мюнцера отримали палкий від
гук серед пригніченого феодальними й цер
ковними поборами селянства. Спалахнула Се-
лянська війна (1524—1525 рр.), що охопила 
всю ПівденноЗахідну й Середню Німеччину. 
Зі зброєю в руках піднялися понад 200 тис. 
людей. Лютер намагався зупинити повсталих: 
«Я не хотів би, щоб Євангеліє відстоювало-
ся шляхом насильства і пролиття крові». 
Проте вожді повстанців жадали крові й сво
боди. Повсталі вимагали скасування особис
тої залежності, передачі землі тим, хто її об
робляє.

Селяни штурмували й грабували монас
тирі й замки, чинили жорстокі розправи над 
священиками, феодалами та їхніми родина
ми (рис. 9).

  Рис. 7. Томас Мюнцер. 
Із  гравюри XVI  ст.
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Лютер і  повсталі селяни
Із памфлету Мартіна Лютера «Проти розбійницьких і  грабіжницьких 

зграй селян»: «Кожен, хто може, повинен рубати їх, душити й  колоти, таєм
но і  явно, так само, як убивають скажену собаку… Тому, любі добродії… 
не слід виявляти до селян хибного милосердя».

Розрізнені, погано озброєні й не навчені військової справи се
лянські загони були швидко розбиті. У вирішальній битві війська 
імператора й найманці вчинили люту розправу над повсталими, 
у якій загинуло понад 5 тис. людей. Полоненого Мюнцера після 
страшних катувань стратили.

Після поразки Селянської війни справа Реформації в  Німеччині 
перейшла до рук німецьких князів, які використовували 
боротьбу з  католицькою церквою у  власних інтересах.

5 Народження протестантизму.
У 1526 р. в боротьбу за реформу церкви вступили німецькі 

князі, які намагалися використати ідеї Лютера для зміцнення сво
єї влади й незалежності від імператора й папи римського.

У 1529 р. на рейхстазі в місті Шпейєрі імператор Карл V за
жадав суворого дотримання католицького віросповідання на всій те
риторії Священної Римської імперії. П’ять князівств і 14 міст ви
словили різкий протест. Вони вважали, що в справах віри й совісті 
не можна підкорятися рішенню більшості. Від цього часу прихиль

  Рис. 9. Напад селян на рицаря.  Рис. 8. Повсталі селяни.
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ників Реформації стали називати протестантами. Князіпротестанти 
уклали військовополітичний союз для продовження Реформації.

Розпочалася виснажлива війна між князямикатоликами й кня
зямипротестантами. Із метою придушення Реформації Карл V пе
реправив до Німеччини 40 тис. добірних іспанських солдатів. Війна 
йшла з перемінним успіхом. Тільки в 1555 р. на рейхстазі в місті 
Аугсбург був укладений релігійний мир. Мирна угода зафіксувала 
головний принцип: «Чия влада, того й віра».

Аугсбурзький мир призвів до ще більшого розколу 
Німеччини, лютеранські князівства вийшли зпід контролю 

папського Риму, розпад імперії став неминучим.

Запитання й  завдання
1.  Охарактеризуйте політичне й  економічне становище Німеччини напере
додні Реформації. 2.  Назвіть основні джерела доходів католицької церкви 
наприкінці XV  — на початку XVI  ст. 3.  Чому римські папи розглядали Свя
щенну Римську імперію як свою вотчину? 4.  Чому вчення ченця Лютера 
оголосили єрессю? Які положення у  вченні Лютера становили найбільшу за
грозу для католицької церкви? 5.  Яку роль відіграв Лютер в  історії Рефор
мації в  Європі? 6*.  Поясніть назву четвертого пункту параграфа «Народна 
Реформація». 7. Назвіть основні причини поразки Селянської війни в Німеч
чині. 8. Чому прихильників Реформації називають протестантами? 9.  Які 
цілі мали німецькі князілютерани? Чому вони повстали проти папи й  імпе
ратора? 10. Як закінчилася релігійна війна в Німеччині та якими були її ре
зультати? Поясніть головний принцип Аугсбурзької мирної угоди: «Чия вла
да, того й  віра».

Із Вормського едикту  
імператора Священної Римської імперії Карла  V (1521  р.)

Ми бажаємо, щоб ніхто не брав вищезгаданого Лютера на проживання, 
не давав йому ні їсти, ні пити, не переховував його, не надавав йому сло
вом або ділом, потай або явно, допомоги та сприяння. Де  б він не з’явився, 
заарештуйте його й  відправте під наглядом до нас… За таку святу справу 
ви отримаєте гідну нагороду.

Ми нагадуємо, щоб ніхто не купував, не продавав, не читав, не тримав 
у  себе, не переписував, не друкував вищезгадані твори Лютера, видані до 
цього часу латиною або німецькою… Нагадуємо також, щоб ніхто не до
тримувався вчення, не підтримував його, не поширював і  не захищав.

 ? 1.  Якими методами влада намагалася боротися з  вченням Лютера? 2.  Як 
ви вважаєте, чи засвідчує цей документ, що Лютера підтримували жителі 
Німеччини?
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