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ПЕРЕДМОВА 

При написанні цієї книги ми мали на меті не тільки подару-
вати читачам цікавий матеріал про історичних осіб, що існували 
у величезному часовому діапазоні — з XIV століття до н. е. і до 
наших часів, а й дати змогу уявити ті події. Історичні портрети 
політиків, полководців, правителів у деякій мірі відтворюють і зма-
льовують часи, в яких вони діяли. А тепер уявіть себе на їхньому 
місці... 

Ми пропонуємо вам самим зробити аналіз вчинків наших 
героїв. «Все тече, все змінюється...», — казав Геракліт. Тому 
не можна мати раз і назавжди затверджену думку. Можливо, 
ви будете захоплюватися одними персоналіями і обурюватися 
іншими. Але не поспішайте суворо засуджувати їх. Чи пішли 
б ви з величезним військом, зі слонами через Альпи, як Ганні-
бал, щоб зненацька захопити римлян, або чи змогли б ви за-
ради ідеї світової справедливості пожертвувати своїм життям, 
як Че Гевара? 

Було б чудово на машині часу перенестися у минуле і в необ-
хідний момент втрутитися у події та врятувати когось від історич-
ної помилки. Але, на жаль, це неможливо. Проте, як казали ста-
родавні мислителі, «історія — це вчителька життя» (Марк Туллій 
Цицерон). І якщо сучасні правителі будуть знати історію, спра-
ведливо оцінювати ті чи інші історичні події і персоналії, то все це 
буде лише на користь їхнім народам. 

А вам ми побажаємо приємної подорожі у захоплююче ми-
нуле! 



НЕЗРІВНЯННА НЕФЕРТІТІ 
(ХУ-ХІУст. ст.до н.е.) 

Уж если мєдь, граниш, земля и море 
Не устоят, когда придет им срок, 
Как можеш уцелеть, со смертью споря, 
Краса твоя — беспомощьш цветок? 

У. Шекспир 

У грудні 1912 р. німецька археологічна експедиція під керів-
ництвом Людвіга Борхардта вела розкопки на правому узбережжі 
Нілу поблизу убогого арабського села Ель-Амарна. Напередодні 
ученим надзвичайно поталанило — вони відкрили залишки май-
стерні скульптора Тутмоса. Один за іншим витягувалися на світ 
божий шедеври давньоєгипетського мистецтва так званої «амар-
нської школи». «Але цього дня, — згадував пізніше Борхардт, — 
головний і найщасливіший день мого життя, трапилося щось не-
сподіване для моїх колег. Мене (що приховувати?) в наукових колах 
вважали нудним педантом, холоднокровним розумником, система-
тизатором, позбавленим романтики, що загрузнув у безодні ката-
логів і трактатів. Яким же було здивування всіх учасників експеди-
ції, коли «цей зануда», «цей вчений сухар» побачив її, Дивовижну, 
Прекрасну, Незрівнянну, упав на коліна і заплакав. 

Усі навколо стояли в благовірному мовчанні. Нарешті один із 
асистентів вимовив: «Гер професор, що накажете телеграфувати 
до Берліну?» І я, 49-річний учений чоловік, що відчув себе зако-
ханим студентом, затинаючись і заїкаючись, зумів буквально ви-
давити з себе лише дві фрази для телеграфного бланка: «Будь-
який опис безсилий! її треба бачити!!!» 

Йшлося про відкриття знаменитого бюста цариці Нефертіті, 
чиє зображення відтепер стало чи не найбільш тиражованим і по-
пулярним символом давньоєгипетської цивілізації. Його можна 
сьогодні побачити повсюдно: і у шкільному підручнику, і в нау-
ковій монографії, і на упаковці парфумів, і на пачці сигарет, і на 
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марках, листівках, біжутерії, чеканці тощо. Зовнішність прекрас
ної Нефертіті, її ніжний профіль і лебедину шию щодня відтворю-
ють художники-початківці і скульптори всього світу. 

«Она — в мальчишеском наброске 
и у мошпажници на брошке. 
Она кого-то очищаєш, 
не приедаясь, не тускнея. 
и кто-то снова оіцущает 
неполноценноспіь рядом с нею». 

Додамо, що «49-річний професор, що уявив себе закоханим 
студентом» і який досі мав бездоганний авторитет у наукових ко-
лах, від надлишку «так би мовити» відчуттів перший раз у житті 
зважився на звичайну крадіжку. Бюст Нефертіті терміново «упаку-
вали» в глину, на глині ж відтиснули пару-трійку ієрогліфів і у та-
кому вигляді, минувши пильних (і навчених гірким досвідом) чи-
новників Єгипетського департаменту старовини, вивезли до 
Берліна. Тамтешній музей придбав найцінніший експонат, а єги-
петська влада жорстоко розправилася з недбалими інспекторами 
і митниками (запідозривши, що без «бакшишу», тобто хабаря, 
справа не обійшлася), почала нескінченну війну за повернення 
бюста прекрасної землячки. Відтепер кожен новий президент або 
канцлер Німеччини наступного ж дня після свого обрання отриму-
вав із Каїра традиційну телеграму:« Вітаємо! Поверніть Нефертіті!». 
Дехто із державних мужів відмовчувався, дехто натякав на компен-
сацію, а ось Адольф Гітлер із властивим йому нахабством заявив: 
«Німецький народ зберігає те, що йому належить! А наші вчені 
переконливо довели, що Нефертіті дійсна арійка, і її справжньою 
батьківщиною може бути тільки арійська Німеччина». 

Нефертіті (точніше Нефр-ет)... «Прекрасна прийшла», «Кра-
суня прийде» — так зазвичай перекладають ім'я легендарної ца-
риці. У свій час учені схилялися до того, щоб тлумачити це ім'я як 
натяк на її іноземне походження. Дійсно, збереглися згадки про 
якусь юну красуню, дочку правителя держави Мітанні (територія 
Верхньої Месопотамії), що поповнила гарем фараона Аменхоте-
па III. Передбачалося, що старезний фараон поступився нею вже 
як законною дружиною своєму синові і спадкоємцеві Аменхотепу 
IV (майбутньому Ехнатону). Але згодом ця версія була спростова-
на. По-перше, законною царицею в ті часи могла стати лише знат-
на чистокровна єгиптянка, по-друге, подібне ім'я відоме єгиптянам 
з давніх часів, по-третє, збереглися докази про годувальницю Не-
фертіті, якусь Тейе — дружину впливового єгипетського царе-
дворця Ейе, що пізніше захопив престол (деякі сучасні історики 
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висловлюють припущення, що Тейе, яка «виростила і вигодувала» 
Нефертіті, була навіть не годувальницею, а матір'ю нашої' героїні, 
а Ейе, відповідно, її батьком). Але головним аргументом на користь 
корінного походження прекрасної цариці Нефертіті стала її безпе-
речна схожість із її чоловіком — Ехнатоном. На перший погляд, це 
твердження здається безглуздим і навіть блюзнірським. Що може 
бути загального між тією, кому належало стати «безсмертним ета-
лоном жіночої краси всіх часів і народів», і тим, чию потворність 
(рахітичні ноги, роздутий живіт, деформований череп і т.д.) не вва-
жали потрібним приховувати (а можливо, і свідомо підкреслюва-
ли) навіть придворні художники «амарнської школи»? Разом з тим 
загальні риси «красуні і чудовиська»-в наявності: витончені худор-
ляві обличчя з важкими повіками і ніжно окресленими носами, 
черепи з виступаючими потилицями, довгі тонкі шиї. Безумовно, 
близькі родичі. Нерідко Нефертіті оголошують зведеною сестрою 
Ехнатона (діти одного батька, але різних матерів), але супротивни-
ки цієї версії резонно заперечують, нагадуючи, що серед численних 
титулів цариці титул «дочка царя» відсутній. 

Так або інакше, але Аменхотепа (майбутнього Ехнатона) і Не-
фертіті повінчали ще в дитячому віці, і зрозуміло, що на обопіль-
ну згоду, симпатії або антипатії ніхто з улаштовувачів шлюбу не 
зважав. Проте юний царевич (формально проголошений спів
правителем свого батька) закохався, і, здавалося, безповоротно 
і на все життя. Спадкоємець престолу нічим не нагадував своїх 
попередників — грізних і войовничих фараонів-завойовників 
XVIII династії. Якщо вони проводили час у «заняттях, як личить 
володарю», тобто полювали, освоювали «високе» мистецтво 
фехтування, стрілянини й інших військових вправ, то цей царе-
вич, кволий, хворобливий та ще й короткозорий віддавав перева-
гу сентиментальним прогулянкам по тихому палацовому саду, 
серед квітів, птахів і метеликів. І нарешті складав вірші, присвя-
чені, звісно, коханій дружині. 

«Я каждьій день восторгаюсь твоей красотой... 
Юность возвращается ко мне от любви к тебе... 
Називай меня моим именем вечно, а мне без тебя 
всегда чего-нибудь не будет хватать». 

Якщо йому траплялося приносити урочисту клятву (а у такому 
разі належало згадувати богів), то звучала вона приблизно так: 
«Це так само вірно і непорушно, як моя любов до Нефертіті». 
Його, щасливого і закоханого, можна зрозуміти. Цю дивовижну 
дівчину з ніжними рисами обличчя, лебединою шиєю і мигдале-
подібними очима, сповненими невловимої мрійливості, не можна 
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було не полюбити. І недаремно до цього дня навіть найсухіші, най-
манірніші і найнудніші з наших сучасників несподіваним чином 
відкривають у собі поета і «закоханого студента» при одній лише 
згадці про прекрасну царицю. Наведемо лише один із сучасних 
описів знаменитого бюста Нефертіті: «Це найчудовіше зі всіх жі-
ночих зображень. 1 дійсно, тонкість і. жіночність рис точеного об-
личчя, глибина і ясність переживань, що сяють у прекрасних очах, 
трохи відкриті ніжні губи, природно-величава посадка голови, 
царствена витонченість зовнішності і її чудове духовне розкріпа-
чення наповнюють нашу душу захватом. «Як геній чистої краси», 
саме життя світиться нам у цій чудовій статуї!» Втім, сьогодні 
можна почути і такий афоризм: «Немає в світі досконалості! Адже 
Нефертіті була капловухою!» Дійсно, що є, то є, і недаремно зна-
менитий «берлінський» бюст нашої героїні, як правило, відтво-
рюють у профіль, щоб приховати цей (не такий вже, за великим 
рахунком) недолік. Судячи з численних зображень, Нефертіті була 
невисокого зросту, але мала незвичайно струнку фігуру, смугляву 
шкіру, довгасті очі, темні брови і виразне «вольове» підборіддя. 
Колір її волосся нам невідомий, тим паче, що знамениті єгиптянки 
голили голову і в офіційній обстановці носили парик або чіпець. 
Ці чіпці й інші головні убори Нефертіті були численні і вельми 
різноманітні, але у всіх випадках прикрашені знаком царської гід-
ності — зображенням здибленої змії-аспіда. В цілому сучасні 
знавці давньоєгипетського побуту оголошують легендарну цари-
цю «безумовною модницею, хоч і помірною, і достатньо вишука-
ною». І дійсно, на відміну від багатьох модниць свого (додамо, і на-
шого) часу вона не зловживала косметикою (рум'янами, білилами, 
малахітом, помадою, свинцевим блиском тощо), просто, вишука-
но і разом з тим невибагливо одягалася в напівпрозорі сукні з тон 
ких льняних тканин. Виходячи з дому, часто накидала льняний 
плащ знову ж таки вельми простого крою і підперізувалася широ-
кою і довгою стрічкою. Ходила в простих сандаліях, а іноді й бо-
соніж. Щодо сережок, браслетів, кілець, інших ювелірних при-
крас, без яких часом не уявляють свого існування велика кількість 
жінок «усіх часів і народів», то «перша пані Єгипту, як правило, 
успішно обходилася без таких, роблячи виняток лише для ще од-
ного з царських атрибутів — різноколірного намиста з коштовних-
і напівкоштовних каменів. Поза сумнівом, Нефертіті здобула 
блискучу освіту. Відомо, що вона складала вірші, малювала і вчи-
ла малюванню дочок, займалася музикою і «солодким голосом» 
виконувала соло в придворному хорі. І, звичайно ж, найяскраві-
шим і найпереконливішим свідченням її творчої натури і бездоган-
ного смаку стали творіння художників і скульпторів «амарнської 
школи», що подолали застиглі на багато століть догми і канони 
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офіційного мистецтва. Пам'ятки тієї епохи фахівці-мистецтвоз-
навці називають «безпрецедентними, унікальними, революційни-
ми». І це перш за все відноситься до численних зображень царської 
сім'ї. Ми бачимо царя і царицю в сценах прогулянки, сімейної ве-
чері, бачимо, як вони пестять дітей. Досі грізні і недосяжні божес-
тва є, по суті, простими людьми і в радості, і в горі. Вперше від-
чуття «божественної» сім'ї передані так по-людськи просто 
і безпосередньо, вже хоча б тому, що ця сім'я заохочувала худож-
ників відтворювати правду самого життя, дозволяючи красуню 
зображати красунею, а потворного фараона — потворним. 

Що ми сьогодні знаємо про Нефертіті? Найчастіше історики на 
це запитання відповідають: «І дуже багато, і дуже мало». Багато, 
тому що жодній із єгиптянок не присвячувалася така велика кіль-
кість пам'яток мистецтва. І до образливого мало, тому що впродовж 
півстоліття ті самі пам'ятки, тексти зі згадкою Нефертіті і її чолові-
ка, проклятого жерцями, послідовно знищувалися. Ехнатон, про 
якого якщо й згадували, то без імені, супроводжуючи прокляттями 
на адресу «бунтівника, злочинця і єретика», так само, як і три його 
найближчі наступники (Сменхкере, Ейя і Тутанхамон), посмертно 
були оголошені «незаконними царями», а роки їх правління штучно 
віднесли до терміну царювання цілком правовірного владики — Хо-
ремхеба. Ми ще дуже мало знаємо про ту, про кого хотілося б зна-
ти якомога більше. А найсуперечнішим і нині є питання про полі-
тичну роль Нефертіті і її вплив на задум і хід знаменитої релігійної 
реформи Ехнатона. Цей невгамовний фараон зважився на нечува-
не — рішучий перегляд всієї системи релігійних вірувань Єгипту. 
Гірко помилялися ті, хто вважав хворобливого, кволого, коротко-
зорого царевича нікчемним тихонею, боягузом, зніженим мрійни-
ком, що виявляв стійку цікавість лише до палацового затишку і не-
винних сімейних радощів. Сучасний історик відзначив: «Звеличений 
на вершину слави одними і такий, що вважався божевільним інши-
ми, Ехнатон — фігура виняткова, надзвичайна, видатна людина, що 
складається з контрастів і суперечностей». «Божевільний», «ма-
разматик», «юний мрійник», «фанатик, що звихнувся, і фантазер», 
«знівечений раб» — ось лише небагато з епітетів, що дісталися 
цьому фараонові. Є серед них і химерні — «інопланетянин» і на-
віть... «переодягнена жінка». 

Але чимало й епітетів іншого роду — «людина, що випереди-
ла свій час», «перша особа в єгипетській історії, перед якою всі 
її попередники лише бліді тіні», «найчудовіша персона стародав-
ньої історії Сходу». Залишимо суперечки про особу Ехнатона 
професійним історикам, а поки що нагадаємо про знамениту ре-
форму. Метою її було приборкати могутність касти жерців (перш 
за все жерців бога Амона) і тісно пов'язаної з ними столичної 
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аристократії (вона ж зазвичай і поповнювала ряди священиків 
Амона). Зосередивши у своїх руках величезні багатства, великі 
земельні угіддя, десятки тисяч рабів, міста і безліч інших посе-
лень, жерці все нахабніше диктували свою волю фараонам. Вер-
ховний жрець Амона, як правило, займав вищий державний пост 
(«чати» — візир або, говорячи сучасною мовою, прем'єр-
міністр), виконував обов'язки головного казначея країни і вва-
жався головою всієї єгипетської організації жерців. 

Зрозуміло, що саме він контролював «кадрові питання», а та-
кож і в скарбниці фараона розпоряджався так само безпосеред-
ньо, як і у своїй власній. Вступивши на престол 15-річним юна-
ком, чоловік Нефертіті деякий час ще терпів порядок речей, що 
склався, але на шостий рік правління зважився на незвичайний 
крок. Відтепер верховним божеством Єгипту був проголошений 
Амон, що раніше визнавався всього лише «зримим обличчям» 
або «тілом» сонячного бога Ра. Відтепер Амон, зображений 
у вигляді сонячного диска, — «променистий батько усякого су-
щого», присутній у всій природі, в кожній живій істоті і в кожно-
му предметі. Відтепер Амон вважатиметься царюючим фараоном, 
а фараон земний — сином і верховним жерцем-віщуном свого 
новознайденого сонячного батька. Фараон земний поспішив змі-
нити ім'я: Аменхотеп («Амон задоволений») перетворився на Ех-
натона (Аль-на-Йати — «корисний Амону»). За прикладом царя 
придворні чини у свою чергу отримують нові імена, підкреслюючи 
свою прихильність до нової релігії і ретельно видаляючи в іменах 
рідних і близьких будь-яку згадку про «інших богів і богинь». До 
речі, існування цих «інших» Ехнатон ніколи не заперечував, і нова 
релігія, чесно кажучи, єдинобожжям (монотеїзмом) так і не ста-
ла. Фараон просто відмовився від традиційних жертв і пожертву-
вань в їх храмі. Через декілька років Ехнатон взагалі заборонив 
згадувати про «інших богів і богинь», а шкідливому і ненависно-
му Амону оголосив справжню війну, зачинив його храми і конфіс-
кував їх майно. 

Ім'я і зображення Амона повсюдно знищувалися, причому цей 
богоборський терор торкнувся навіть цілком безневинних зобра-
жень гусаків і баранів, оскільки ці представники тваринного сві-
ту вважалися улюбленцями відтепер розвінчаного «царя богів». 
І, нарешті, Ехнатон з усім двором урочисто перебрався до нової, 
ним особисто спланованої столиці, що виросла з казковою швид-
кістю, — Ахетатон («Небосхил Сонця»). 

І знову повернемося до запитання: яку ж роль зіграла 
Нефертіті у всіх грандіозних затіях Ехнатона? Багато вчених 
підтримують тезу про те, що незрівнянна Нефертіті, «ймовір-
но, робила на реформатора величезний вплив і брала знач-
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ну участь в урядових справах або, щонайменше, в суспільних 
церемоніях». Аргументів на користь цієї тези приводиться до
статньо. Нефертіті — постійна супутниця царя на всіх зобра-
женнях, її ім'я так само незмінно відтаорюється в усіх текс-
тах. На одному з рельєфів саме вона в гордій самоті сидить на 
троні, а царствений чоловік примостився біля її ніг на звичай-
ному табуреті. І в абсолютно незвичному вигляді «незрівнянна 
дружина» і «пані всіх жінок країни» зображується на розписах 
царських кораблів. Вона одна, без чоловіка, у бойовому вбран-
ні булавою завдає поразки іноземним ворогам. У останньому 
випадку ми маємо справу з багатою фантазією художника, ос-
кільки відомо, що ні Ехнатон, ні його дружина, які були вірні 
даній обітниці, ніколи не покидали Ахетатон, а відповідно — не 
брали участь у бойових діях. Прихильники версії «величезного 
впливу» Нефертіті вважають, що вона вже не задовольнялася 
титулом цариці 1 що Ехнатон офіційно визнав Незрівнянну... 
царем, тобто співправителем. Менш популярна прямо проти-
лежна думка, згідно з якою скромною долею легендарної ца-
риці була лише домівка. Ії сім'я, її шестеро дочок, повсякден-
ний побут і... все. Єдиним винятком були офіційні церемонії 
і паради, де вона була присутня на правах дружини фараона, 
і релігійні обряди, де їй відводилася роль верховної жриці хра-
му Сонячного Заходу і знову ж таки верховної жриці «Сина 
Променистого Сонця», тобто власного чоловіка. 

Можливо, і так. Звичайна, хай і прекрасна жінка, чий високий 
титул так і не став гарантією довгого і щасливого сімейного життя. 
12-й рік правління Ехнатона був фатальним для подружжя. Пер-
шим важким випробуванням стала смерть однієї з дочок Нефертіті. 
Кожна сім'я по-своєму переживає подібну трагедію. Трапляється, 
що така страшна втрата об'єднує сім'ю, але буває й навпаки, коли 
в сім'ях виникають взаємні звинувачення, образи й докори. 

«Всі щасливі сім'ї схожі одна на одну, кожна нещаслива сім'я 
нещаслива по-своєму», — сказав класик. До того ж при дворі 
була розкрита змова супротивників реформ. Викриті бунтівники 
загинули на шибениці, посмертно спалені, а їх попіл кинутий до 
Нілу. Такий вирок багатьом здався надмірно суворим, адже душа 
єгиптянина, знищена таким чином, позбувшись поховання, буде 
неприкаяною бродити по світу, сумно оплакувати свою долю, хар
чуватися жалюгідними недоїдками на смітниках, лякати живих 
і, у свою чергу, сторонитися них. Відтепер розлючений фараон 
відносно супротивників реформ визнавав єдину зброю — терор, 
а сучасники і нащадки вирішили, що володар Єгипту остаточно 
збожеволів. Тим паче, що реформи залишалися для переважної 
більшості єгиптян чужими і незрозумілими. Гомін наростав, непря-
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мим свідоцтвом чого стала цікава іграшка, знайдена археологами 
в розвалинах Ахетатона, — пес і мавпа, що керують царською 
колісницею. Натяк на Ехнатона і «пані всіх жінок країни» більш 
ніж очевидний. І якщо хтось дозволяв собі подібні витівки в сто
лиці, то що ж відбувалося на місцях! А межі імперії тим часом 
тріщали по швах від натиску знахабнілих сусідів і безперервних 
заколотів раніше скорених народів. Намісники і коменданти фор
тець буквально засипали столицю проханнями про негайну допо
могу. А фараон не вважав за необхідне приймати їх гінців і знайо
митися з донесеннями надзвичайної важливості. Припускають, 
що Нефертіті, переконавшись у безперспективності і небезпеці 
політики свого царственого чоловіка, не побажала мовчати, за що 
й поплатилася. Чим і скористалася її суперниця — якась Кійя. Хто 
вона і як їй вдалося затьмарити й витіснити з серця фараона Єди
ну і Незрівнянну? Мабуть, малоосвічена простолюдинка, наділена 
в той самий час неабиякою життєвою хитрістю і винахідливістю. 
Вона ніколи не прагнула стати рівноправною по відношенню до 
Ехнатона особою, якою вважалася Нефертіті, але безумовно пе
ревершувала опальну царицю в галузі лестощів і інтриг. І нехай 
зліт Кійї виявився недовговічним, і через деякий час вона зникла 
так само раптово, як і з'явилася, але Нефертіті так і не вдалося 
повною мірою повернути собі любов і прихильність чоловіка. За 
нею зберігався царський титул, власний палац, особиста охорона, 
велике присадибне господарство і навіть флотилія торгових кораб
лів. Вона пережила чоловіка, двох його наступників — свого зятя 
Сменхкере і чоловіка своєї колишньої годувальниці Ейе — і помер
ла на четвертому році правління іншого свого зятя — Тутанхамо-
на. Пережила, додамо, переконавшись у красі грандіозних реформ 
Ехнатона. Історик XX ст. так описав зовнішність Нефертіті остан
ніх років правління Ехнатона: «З роками обличчя її схудло, і кістки 
в ньому позначилися помітніше, від носа до кінчиків рота пролягли 
різкі зморшки, груди трохи відвиснули, постава стала трохи суту
лою. Проте у розквіті віку цариця була прекрасна, і одна краса її, 
здавалося б, могла назавжди зачарувати серце фараона». 

Здавалося б, могла, але... Не зачарувала. Чому? З думкою 
істориків ми вже ознайомились, тепер ознайомимось із думкою 
поета Євгенія Євтушенка: 

«И он ілспьітьівал страданья 
от видимости обладанья. 
Носил он важно облаченья. 
Он укреплял свои устои, 
но, как заметил Авиценна. 
в природе рядом с красотою 
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люоая власть неполноценна. 
И фараона мучил комплекс 
неполноценности... 
Он комкал 
салфетку мрачно за обедо.и, 
когда раздумьіоал об зтом. 
Имел он войско, колесницьі, 
ну а она — глаза, ресницьі, 
и лоб, звездами озарєнньїй, 
и шви вьігиб изулиенньїй. 
Когда они в носилках плили, 
то взглядьі всех глазевишх бьіли 
обращеньї, как по наитью, 
не к фараону — к Нефертити. 
Бьіл фараон угрюмьім в ласке 
и допускал прямьіе грубости, 
поскольку видел хрупкость власти 
в сравненье с властью зтой хрупкости. 

Поховання Нефертіті й досі не знайдено. Може, знищили 
мумію цариці злопам'ятні жерці Амона як останки «дружини зло-
чинця з Ахетатона» і «душ єресі»? Або встигли її переховати 
в надійне місце і врятувати від знущання віддані слуги? Хто знає... 
Але в 1997 р., після заборони, яка тривала майже три чверті 
століття, єгипетські власті дозволили іноземним археологам про-
довжити розкопки Долини Царів у Фівах. Завдання поставлене 
чітко і однозначно — «знайти Нефертіті!». А охочих хоч відбав-
ляй. Хто з поважних професорів не мріє хоч на один день відчути 
себе «поетом і закоханим студентом»! 
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(прибл. 1317-1251 рр. до н. є.) 

... Я царь царей. 
Моей державе места мало... 

Шелли П. Б. 

Географічні відкриття здійснюються дослідниками, які подо
рожують вданому просторі і часі, переміщаючись водою, землею 
або, нарешті, повітрям, дізнаючись про нові міста, країни, людей. 
Дослідникам же минулого доводиться, як на машині часу, прони
зувати простір і час. В результаті вони отримують, як речові до
кази при детективному розслідуванні, археологічні знахідки, які 
підтверджують існування народів, що давно пішли, зниклих 
цивілізацій. Проте, зникаючи, народи залишають про себе 
пам'ять: наскальні малюнки, папірус, пергаменти, свідоцтва ста-
родавніх хронік, які оповідають про ті або інші історичні події. 1 по 
цих пам'ятках ми дізнаємося про стародавній світ. Щоправда, 
події, які освітлюються в стародавніх пам'ятках, зазвичай свід-
чать про діяльність правителів, їх досягнення, як правило, вельми 
прикрашені. Особливо це практикувалося на Сході, де влесливі 
слова служили гарантією того, що літописця принаймні не уб'ють 
лютою смертю. Тому, вивчаючи історію правління будь-якого фа-
раона, ми повинні бачити в ньому не тільки сина бога Амона — 
Ра (єгипетський бог Сонця), а людини, хоч і царственої, але зі 
всіма властивими їй людськими слабкостями. Крім того, епоха 
кожного правителя накладає відбиток на існування його підданих, 
звичайних, не царствених людей, і ми дізнаємося багато цікавого 
про їх побут, працю, повсякденне життя. 

Безумовно, для істориків є привабливими археологічні знахід-
ки, що ілюструють життя видатних особистостей. 

З сонму правителів давнього Єгипту ми можемо назвати не-
мало імен фараонів, що прославили себе й епоху свого правління 
славетними діяннями. 
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А зараз перенесемося в стародавній світ. Рамсес II (тронне 
ім'я — Уар-маат-Ра-сомен-ен-Ра) — фараон XIX династії. Він 
прославився багатьма важливими і корисними для Єгипту спра
вами. За часів його правління країна востаннє в епоху Нового 
царства (1552—1070 рр. до н. є.) досягла значного розквіту і мо
гутності. Численні археологічні знахідки підтверджують багатство 
Єгипту того часу. 

Рамсес II був сином фараона Сеті І і Туї, на честь якої був 
установлений культ. Від матері Рамсес успадкував красу і гордо: 

витість, від батька — характер воїна. Він зійшов на престол у двад
цятирічному віді, хоча вже в десять років брав участь разом із 
батьком у військових походах. У нього був старший брат, який 
помер у молодому віці, тому у Рамсеса не було перешкод щодо 
отримання трону. Щоправда, про всяк випадок, зійшовши на пре
стол, він наказав знищити всі зображення брата як сина Бога. 

Отже, Рамсес II став фараоном. Його називали «молоде сон
це Єгипту», «досконалий образ Ра». Роки його правління в де
яких джерелах датуються 1317—1251 рр. до н. є., а в деяких — 
1290—1224 рр. до н. є. Але точно відомо, що правив він 66 років. 
Знайдена мумія Рамсеса II вражає уяву. Фараон лежить у гроб
ниці, ніби живий. У нього орлиний ніс, масивна щелепа, м'ясисті 
губи. Застигла маска не приховує рішучості і, в той же час, ви
тонченості його натури. Незважаючи на те, що він помер у віці 
88 років, його минула краса збереглася. 

Науково доведено, що він мав величезний життєвий потен
ціал ще на багато років, але помер від зараження крові, зірвавши 
з підборіддя маленький прищик. 

Його правління — це епоха успішних завоювань Єгипту, епо
ха великого будівництва, епоха мирного творення. Незважаючи 
на деяку парадоксальність останніх тверджень, стисло пояснимо 
їх. Знайдені археологами і згодом розшифровані письмові джере
ла того часу свідчать нам про постійні військові походи фараонів. 
Сирія, Нубія, Лівія та інші довколишні країни належали до сфери 
територіальних домагань Єгипту. Але до цього прагнули й інші 
великі царства того часу. Наприклад, царство Хеттів довго про
тистояло Рамсесу II в завоюванні Сирії. Славнозвісна битва при 
Кадеші, покрита флером деякої містичності, була кульмінаційним 
моментом у боротьбі двох володарів — Рамсеса II і царя хеттів 
Хатті (Хаттусилі III). У цій сутичці, коли сам Рамсес трохи не за
гинув (у той героїчний час царі брали безпосередню участь у бит
вах, ганяючи на колісницях серед ворогів), йому дивом пощасти
ло. За свідченнями літописців, Рамсес II, опинившись наодинці 
на колісниці в оточенні ворожих воїнів, звернувся до бога Амона, 
щоб той врятував сина свого. І сталося диво. Рамсесу (І вдалося 
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вибратися з оточення. Проте, є прозаїчніші пояснення цьому фе-
номену. Вчасно прибуло підкріплення. І хоча придворні писарі 
фараона славлять блискучу перемогу свого володаря, насправді 
перемогу в повному розумінні цього слова жодна зі сторін у цій 
битві не одержала. 

Будучи розумними правителями, і Рамсєс II, і Хаттусилі III 
вирішили укласти мирний договір. До нас дійшли хеттські і єги-
петські редакції цього першого в історії міжнародного договору. 
А пізніше він був скріплений шлюбом між Рамсесом II і дочкою 
хеттського царя, що для фараона було звичайною справою. «Він 
був високий на зріст і добре складений, з рисами мрійливої і май-
же жіночної краси», — так описують його сучасники. Також свід-
чать, що він володів величезним гаремом, мав більше 100 синів 
і близько 50 дочок. Маючи міцне здоров'я, він пережив багатьох 
своїх дітей і навіть онуків. 

У вільний від походів час Рамсєс II любив вдаватися до сімей-
них радощів, вести приємне життя, але довго залишатися без діла 
він не міг. Невгамовний дух піднімав його на нові здійснення. Він 
також набув слави як фараон-будівельник. За указом сина Сонця 
були споруджені храми в Абідосі, Фівах (Рамессум), в Карнаці 
і Луксорі, печерний комплекс Абу-Симбел та ін. До великих 
будівництв залучалося все більше й більше бідняків, а надалі й 
середній прошарок. Умови праці були жахливими, століттями 
люди вмирали на цій каторжній роботі, а на зміну їм приходили 
нові працівники, які теж вмирали. Споруджуючи прекрасні архі-
тектурні шедеври, що прославляють правителів, вони самі зали-
шалися безіменними, безповоротно відходячи в минуле. 
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СОЛОМОН — МУДРЕЦЬ УСІХ ЧАСІВ 
(965-928 рр. дон. є.) 

/ побачив я, що мудрість 
корисніша, ніж дурість, як 
світло корисніше, ніж тьма. 

Книга Еклезіаста, 
розділ 2, вірш ІЗ 

Вся історія людства пронизана дивовижними загадками, що 
пов'язані, як правило, з сумнівами з приводу дійсного існування 
тієї або іншої історичної персони. У розмаїтті подій виділялися 
особи, які настільки прославили себе своїми мудрими та корисни-
ми для людства діяннями, що про них стали складати легенди 
і навіть міфи. 

Одна з таких легендарних осіб — третій цар Ізраїльсько-іу-
дейської держави (приблизно 965—928 рр. до н. є.) Соломон, син 
царя Давида і красуні Вірсавії. З дня свого народження він був 
улюбленцем батька, оскільки Вірсавія мала статус улюбленої 
дружини в його гаремі. І, незважаючи на існування інших синів, 
цар Давид нарік Соломона, який тільки що народився, спадкоєм-
цем престолу. Звичайно, це викликало обурення у старшого бра-
та Ддонії, що вважав себе єдиним претендентом на верховну вла-
ду. Він почав плести інтриги і влаштовувати змови. Все це було 
цілком природними вчинками в боротьбі за владу у всі часи. 
Змовники не сумнівалися у своїй перемозі. Але вони допустили 
промах. Упевнені в собі, Адрнія зі своїми прибічниками пізно 
дізналися, що Соломона вже помазали на царство потайки від 
братів. Неприємна новина наздогнала Адонію, коли він, нічого не 
підозрюючи, прогулювався в садку. Знаючи східні закони, його 
сподвижники злякалися, і розбіглися, залишивши свого лідера. 
Та і сам лідер не виявив особливої хоробрості. Він кинувся до 
храму і судорожно вхопився за жертовника. Проте страхи були 
марні. Соломон не збирався проливати братську кров. Він при-
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сягнувся, що жодний волос не впаде з голови Адонії за умови, що 
той ніколи і ні за яких умов не замишлятиме змов проти нього. 
Звичайно, Адонія присягнувся, але що означають клятви скрив-
дженої східної людини, яка була переконана, що влада повинна 
належати їй! Він ніяк не міг заспокоїтися. І ось одного разу Адонія, 
напустивши на себе скромний вигляд, прийшов до Вірсавії, ма-
тері Соломона. «Чи з миром ти прийшов до мене?» — запитала 
жінка. Адонія відповів ствердно, шанобливо просячи надати йому 
допомогу. Він просив Вірсавію клопотати перед царем, щоб той 
дозволив йому взяти за дружину Авісару-сунамітянку, одну з на-
ложниць царя Давида. Вірсавія, що не побачила ніякої каверзи 
в цьому проханні, пішла до сина і передала прохання останнього. 
Проте мудрий не за віком Соломон (він отримав трон у двадцяти-
річному віці) розпізнав хитрий задум Адонії. Виявляється, за 
ізраїльськими законами тільки законний спадкоємець мав право 
на гарем покійного царя. Значить, знову непокірний Адонія готу-
вав замах на владу! Коли інтрига була розкрита, розгніваний Со-
ломон зрозумів, що спокою в його царстві не буде, доки живі 
невгамовні змовники, що претендують на царський престол. І, як 
це не сумно, все-таки братська кров пролилася. Можна засудити 
царя Соломона за жорстокість, але ми вважаємо, що навряд чи 
Адонія пощадив би молодшого брата, якби захопив владу. 

Після цих подій Соломон зайнявся державними справами. Він 
був мудрим, справедливим і грамотним правителем, займався і еко-
номікою, і правовими справами країни. У всьому керувався розум-
ними і справедливими принципами. Цікава історія про суд Соломо-
на над двома жінками. Він сидів біля міських воріт в суддівському 
кріслі, коли до нього, кричачи і плачучи, прибігли дві жінки, трима-
ючи в руках немовля. Одна з них розповіла, що відбулося: 

«Я і ця жінка живемо в одному будинку, і я народила при ній 
у цьому будинку. На третій день після мене народила і ця жінка. 
А вночі син цієї породіллі помер, тому що вона ненавмисно при-
душила його під час сну. Тоді ж вона встала серед ночі, узяла мого 
сина у мене, коли я, рабиня твоя, спала, і поклала до своїх грудей, 
а свою мертву дитину підклала до моїх грудей. Встала я удосвіта 
годувати сина мого, а він мертвий. А вранці я придивилася пиль-
ніше — бачу, це не моя дитина, яку я народила». 

І обидві жінки продовжували кричати і звинувачувати одна 
одну перед Соломоном, коли той вимовив: 

«Розрубайте живе дитя навпіл і дайте половину одній і поло-
вину іншій!» 

Почула це перша жінка і перелякано крикнула: 
«Пане мій, благаю тебе — віддай їй дитину живою, не вби

вай!» 
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А інша спокійно вимовила: 
«Хай буде ні мені, ні тобі — рубайте!» 
Тоді цар вказав на жінку, яка благала зберегти життя дитини, 

і прорік: 
«Віддайте їй живого дитяти, не вбивайте, вона — його 

мати». 
Мудрість царя Соломона виявлялася у всіх сферах його 

діяльності. Він чудово справлявся і з роллю дипломата, як урів-
новажений політичний діяч, і з роллю дбайливого господаря 
країни. Пам'ятаючи про зраду брата, він оточив себе тільки пе-
ревіреними людьми, його помічниками були вірні йому друзі. 
Могутність Ізраїлю зростала, особливо, коли молодий цар порід-
нився з Єгипетською династією, узявши в дружини дочку фа
раона. 

Будучи тонким політиком, Соломон провів ряд реформ, які 
поліпшили добробут як царського двору, так і його підданих. На-
приклад, він поділив всю країну на 12 провінцій і повелів, щоб 
кожна з них по черзі один місяць на рік утримувала царський двір. 
Це було цілком під силу регіонам, і вони успішно займалися мир-
ною працею. Також був встановлений фіксований податок, про-
ведені прогресивні реформи в армії. Тоді ж створювалися трудові 
армії для будівництва в столиці Єрусалимі і інших великих містах. 
На горі Офел за наказом царя спорудили храм, який будували сім 
років. Він був пишний, захоплював красою архітектури. Зі всіх 
кінців країни з'їжджалися люди подивитися на багатства столиці. 
Дивували художньою вишуканістю інші палаци і храми. Слава 
Соломона рознеслася далеко за межі Ізраїлю. З багатими пода-
рунками до нього стали прибувати гості. Знаменита цариця 
Савська визнала, що розповіді про царя Соломона — це тільки 
тінь дійсності. Розкішний прийом, який був наданий їй під час 
офіційного візиту до Єрусалима, справив на неї і весь її почет 
незабутнє враження. 

Правителі сусідніх держав з повагою ставилися до царя Соло-
мона^ віддаючи дань його мудрості, чесності в міжнародних спра-
вах. Його північний сусід і союзник, фінікійський цар Хирам, до-
поміг йому спорядити експедицію в загадкову- країну Офір, 
надавши свої кораблі і досвідчені екіпажі. За легендою, ця експе-
диція була успішна і доставила цареві Соломону велику кількість 
золота і слонової кістки. До цих пір учені сперечаються про міс-
цезнаходження цієї легендарної країни, де цар Соломон нібито 
мав свої власні золоті копальні. 

Правління царя Соломона в історії Ізраїльсько-Іудейської де-
ржави згадують, як золоте століття Ізраїлю. Є наукові тверджен-
ня, що книга Еклезіаста написана ним. 
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СОЛОМОН — МУДРЕЦЬ УСІХ ЧАСІВ 

У легендах і міфах важко розібратися, де правда, а де вигад
ка. Історичні літописи підтверджують, що цар Соломон був пер
шим монархом, який отримав трон по спадку. Відомо також, що 
правління його було настільки мудрим, що бідна аграрна країна 
з роз'єднаними провінціями, що жила патріархальним життям, пе
ретворилася на монолітну державу з твердою економікою і могут
ньою військовою силою. Це був правитель, що гармонійно поєднав 
у собі якості дбайливого господаря, талановитого організатора, 
дипломата, будівельника, купця і навіть цілителя. Проте мракобі
си спалили його цілющі книги за указом пануючого Езекія, який 
вважав, що люди, користуючись цілющими порадами Соломона, 
видужували і переставали молитися Богові про своє зцілення. 

За переказами, існувала чаша Соломона, яка була покрита 
таємничими письменами, що пророкували появу Ісуса Христа. 
Більш того, на ній точно вказувалася кількість років від Соломо-
на до народження Христа. 

Популярність царя Соломона зробила крок далеко за межі 
його держави. Про нього знали на Русі, його шанували мусуль-
мани, називаючи на свій лад Сулейманом. Його мудрі вислови 
дійшли до наших днів, наприклад: «Суєта суєт», «Нема нічого 
нового під сонцем». Кажуть, іноді в розпалі найвеселішого бен-
кету цар дивився на свій перстень і хмурнів, а коли він був при-
сутній при якій-небудь сумній події, то, поглянувши на перстень, 
веселішав. Його запитали: «Що написане, о царю, на твоєму 
персні?» На персні було написано: «Все проходить, і це пройде». 

Те, що цар Соломон не міфічна особа, переконують його ціл-
ком земні вчинки: адже і він не уникнув життєвих помилок. Він 
ніколи особливо не піклувався про зміцнення самодержавства, а 
на старості років став недалекоглядним і егоїстичним, що після 
його смерті призвело до катастрофи. Племена збунтувалися, по-
чався розпад держави, і, якщо говорити об'єктивно, то, не дивля-
чись на зовнішню розкіш і могутність, держава, яку створив бать-
ко Соломона цар Давид, розпалася на дві слабкі староєврейські 
держави, між якими нескінченно велася братовбивча війна. Але 
це вже інша історія. 
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ТІГЛАТПАЛАСАР III 
(рік народж. невідомий — 727 р. до н. є.) 

Ассирияне шли, как на стадо аолки, 
В багреце их и в злате сияли полки. 
И без счета их копья сверкали окрест, 
Как в волнах галилейских мерцание звезд. 

Дж. Г. Байрон 

Археологічні розкопки, що проводяться в Межиріччі, при-
множили і збагатили історичні знання про Ассирію і сусідні з нею 
царства. Знайдені глиняні таблички з барельєфами, що оповіда-
ють про події тих давніх часів, літопис нінєвійської бібліотеки, де 
в анналах царя Ассирії Ашшурбанипала описуються його завою-
вання, перераховуються незчисленні багатства, які він награбу-
вав у численних походах, — все це дає нам картину життя старо-
давнього Близького Сходу. Ми дізнаємося про розправи 
з непокірними народами, про повстання, що виникають у різних 
царствах на берегах Тигра і Євфрату. 

Ассирія знавала за час свого існування і зльоти, і падіння, але 
особливо в IX—VIII ст.ст. до н. є. її вплив ослабів, все більше 
царств набували незалежності. 

Глиняні літописи оповідають про сонячне затемнення, яке від-
булося в 746 р. до н. є. і дуже налякало марновірних ассирійців. 
Багато хто вважав, що це згубна для Ассирії ознака. Проте цього 
не відбулося, навпаки, в 745 р. до н. є. на престол вступив якийсь 
Пулу. На честь великого правителя Ассирії він назвав себе царем 
Тіглатпаласаром НІ. Можна з упевненістю сказати, що його при-
вела до влади чергова громадянська війна і слабке правління по-
переднього царя. Саме з його царювання починаються нові, не-
бувалі досі в Ассирії порядки. 

На жаль, літописи нічого не розповідають про походження і вік 
цього царя. Очевидно, він належав до касти воїнів і залишив про 
себе пам'ять як великий реформатор і полководець-завойовник. 
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Його панування ознаменувалося великими соціальними, військо
вими і політичними реформами. Сам він був, судячи по його діях, 
дуже мілітаризованим правителем, похмурим і суворим. Цар Ас-
сирії завжди одягався в просту солдатську форму, на всіх старо-
давніх зображеннях він виглядав як звичайний воїн. Але треба 
сказати, що саме ось такою зовнішністю Тіглатпаласар привер-
тав своїх підданих і вселяв їм відчуття захищеності. До речі, при-
страсть до військового вбрання була у багатьох правителів навіть 
нашого недалекого минулого. Пригадаємо Й. Сталіна, Мао Цзе-
дуна, У. Черчілля, А. Гітлера і багатьох інших політичних і де-
ржавних діячів. Такий воєнізований зовнішній вигляд, як вони 
вважали, мобілізує менталітет народу. Так це чи ні, але, поверта-
ючись до Тіглатпаласара, зазначимо, що його називали першим 
солдатом імперії. Майже вісімнадцять років свого правління 
(745—727 рр. до н. є.) він провів у військових кампаніях, постій-
но когось завойовуючи. 

Як писав Карл Маркс, з незапам'ятних часів у країнах існува-
ли три відомства: фінансове (по пограбуванню власного народу), 
військове (по пограбуванню сусідніх народів) і відомство публіч-
них робіт. Не можна не погодитися з класиком. Але Тіглатпала-
сар III застосував для успішного здійснення своїх цілей дещо інші 
методи. Розуміючи, що армія — це головний захист і опора дер-
жави і влади, він затвердив постійну армію, яка озброювалася за 
рахунок держави. Для поповнення полків він відкрив двері всім 
бідним громадянам і тим самим у найкоротший строк створив ба-
гатотисячну армію, якої в Ассирії ще до нього не було. 

Організаційна структура військ досить вигідно відрізнялася 
від колишньої. Він встановив вимогливі співвідношення між різ-
ними родами військ. На одного колісничого доводилися тепер два 
вершники, четверо тяжкоозброєних і вісім легкоозброєних піхо-
тинців. Це була основна універсальна одиниця, з якої складалися 
будь-які військові частини, — малі і великі. Така організація 
відразу підтвердила правильність вибраного шляху, і в результаті 
значно зросла могутність армії Ассирії, яка стала грозою давньо-
східного світу. 

Крім того, у військах Ассирії вперше з'явилися допоміжні 
підрозділи, які займалися прокладкою доріг, спорудою простих 
і понтонних мостів і таборів-фортець. По рельєфних зображен-
нях, що збереглися, можна судити про високе фортифікаційне 
мистецтво військ Ассирії. Вони будували великі і добре захищені 
стінами і баштами табори кріпосного типу, яким надавали прямо-
кутну або овальну форму. 

Разом із цими «інженерними» загонами у ассирійців з'явилися 
спеціальні облогові підрозділи, прообраз сучасної артилерії. Вони 
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започаткували нововведення, спорудивши метальні знаряддя, які 
мет;:"" голені до 10 кг на відстань 500—600 м. 

1 вже в ті часи особливе значення надавалося розвідці і шпи-
гунству. Спеціально навчені лазутчики і шпигуни пробиралися до 
тилу ворога, на території сусідніх країн, які правитель Ассирії мав 
намір завоювати. Вони діяли, як п'ята колона: сіяли серед насе-
лення панічні чутки, вивчали настрої аборигенів і одночасно вели 
агітацію на користь Ассирії і її непереможного війська. Ще вони, 
прагнули морально подавити дух опору. 

Військові загони Ассирії займали дороги, гірські перевали, 
щоб заблокувати всі проходи ворога. Навіть знищували колодязі, 
а також річкові переправи. 

У Біблії зустрічається докладний опис походів армії Ассирії. 
Про невтомних воїнів Ассирії мовиться наступне: «вони не зна-
ють втоми і дрімоти, не можна помітити ні в кого розстебнутого 
пояса або розв'язаного ременя на сандалі. Скачуть по вершинах 
гір, як горці, біжать вони і, як хоробрі воїни, злітають на стіну, 
і кожен йде своєю дорогою, і не збивається зі шляху свого, і не 
тиснуть один одного, навіть падаючи на списи, залишаються не-
ушкодженими...». 

Окрім військових реформ, Тіглатпаласар III проводив і полі-
тичні реформи. Якщо раніше ворожих солдатів, а в деяких випад-
ках і мирне населення завойованих земель просто нещадно вби-
вали, руйнували міста, тих, хто залишився в живих, заковували 
в кандали і обертали в рабство, то тепер ставлення до завойова-
них народів змінилося. Воно стало, можна сказати, корисним для 
Ассирії. Річ у тому, що з-за нескінченних воєн населення зменши-
лося. Тіглатпаласар зрозумів, що масові страти або обернення 
в рабство не врятують державу Ассирії. І він перейшов до масової 
депортації жителів завойованих земель разом зі всім майном, ху-
добою і пожитками. 

Історики називають ці акції «політикою дальнього прицілу». 
З одного боку, він зменшив небезпеку виникнення повстань на 
скорених територіях, оскільки основна маса аборигенів була пе-
реселена, з іншого боку, переселенці заповнювали нестачу в лю-
дях у самій Ассирії. Треба сказати, що стан населення у войовни-
чій державі був важким, та і правителі боялися все зростаючої 
могутності деяких сусідніх царств. Наприклад, Тіглатпаласара III 
турбували військові і політичні успіхи сусіднього Урарту, розта 
шованого поблизу озера Ван. Для Ассирії це був грізний супер-
ник, що розширив свої межі далеко на північ, захід і південь. Нові 
люди допомагали кількісно збільшити могутність держави Асси-
рії. У глиняних табличках раннього періоду ми читали: «я оточив, 
я завоював, я розтрощив, я зруйнував, я спалив вогнем і перетво-
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рив на пустирі і рсзвалини». У табличках періоду правління 
Тіглатпаласара III ми зустрічаємо вже інші слова: «Стільки-то 
людей я відвів і зарахував їх до населення Ассирії». 

Депортація йшла у величезних масштабах. Наприклад, після 
одного зі своїх походів Тіглатпаласар переселив до Ассирії 154 ти-
сячі чоловік, наступні після нього царі, продовжуючи його полі-
тику, переселяли і більше 200 тисяч чоловік. Полонених людей 
прагнули селити якнайдалі від їх батьківщини і упереміш з інши-
ми племенами. Переселенці швидко асимілювалися і засвоювали 
арамейську мову як спільну розмовну мову. Скоро,арамейська 
мова розповсюдилася на території держави Ассирії повсюдно 
і сильно потіснила аккадську, хоча аккадською мовою продовжу-
вали писати офіційні документи. 

Навіть на стародавніх барельєфах зображали це масове пере-
селення народів: нелегкий шлях, плентаються виснажені жінки 
і діти. Сотні, тисячі, очевидно, загинуть у дорозі, але інші дійдуть 
до нових місць. А підростаюче покоління асимілюється з абори-
генами, забуде рідну мову і звичаї, перетвориться на ассирійців 
і віддано служитиме своїй новій батьківщині — Ассирії. 

Тіглатпаласару вдалося за час свого правління вивести Асси-
рію з глибокої кризи. Він задумав завоювати нарешті Урартське 
царство, сусіда і конкурента. Цар Сардурі II хотів відрізати Асси-
рію від Середземного моря. Він припускав, що йому допоможуть 
перемогти ворога супротивники Тіглапаласара III, об'єднавшись 
у могутню коаліцію. Але цього не трапилося. Правитель Ассирії, 
цей перший солдат імперії, в 743 році до н. є. розгромив і війська 
Сардурі, і його союзників. 

З новим походом Тіглатпаласар рушив далі на захід і після 
тривалої облоги узяв Арпад, у цей час центр Північно-сирійсько-
го союзу. Похід був повторений у 738 р. Багато міст Сирії, а та-
кож південного сходу Малої Азії (Табал) і арабські племена Си-
рійської напівпустелі були вимушені виявити покірність 
і принести данину. У Сирії були створені нові провінції, а значна 
частина населення взята в полон. Потім був зроблений далекий 
похід на схід — в «країну могутніх мідян». Військо Ассирії дійшло 
до гори Демавенд і повернулося з величезною здобиччю і 65 ти-
сячами полонених. У 735 р. військо Ассирії знову вторглося в межі 
Урарту і облягло його столицю Тушпу. Але узяти її з нальоту не 
вдалося, а вести тривалу облогу Тіглатпаласар визнав, мабуть, 
зайвим. Натомість його військо пройшло вогнем і мечем усю 
країну, спричинивши урартам страшний збиток. Подальші роки 
Тіглатпаласар III провів у Сирії й Палестині, де дійшов зі своїм 
військом до самої Гази на межі з Єгиптом. У 732 році був узятий 
Дамаск, що стояв на чолі майже всіх антиассирійських рухів. Ге-
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гемонія Ассирії в Сирії була, таким чином, знов підтверджена 
і закріплена. 

Майже вісімнадцять років правління — це суцільні військові 
походи, причому успішні. Останнім завоюванням Тіглатпаласара 
був Вавилон, який із-за ряду внутрішніх подій виявився таким, 
що перебував у повній анархії. Настав момент для здійснення 
того, до чого давно вже прагнули царі Ассирії. Тіглатпаласар 
з'явився до Вавилона як відновник порядку і спокою. Халдейські 
племена піддалися жорстокому розгрому, 120 тисяч осіб було 
взято в полон. Але завойовану країну не розділили, як завжди, на 
області. Престиж Вавилона був такий великий, що Тіглатпаласар 
вважав за краще коронуватися як вавилонський цар (під ім'ям 
Пулу), об'єднавши, таким чином, всю Месопотамію особистою 
унією. 

Але тут, як завжди несподівано, втрутилася доля. Тіглатпала-
сар раптово вмирає. Це відбулося в 727 р. до н. є. Літописи нічо-
го не повідомляють про причини смерті. Ми навіть не знаємо 
точно його вік. Весь його величезний багатий спадок дістався си-
нові Саламанасара V, який, втім, правив недовго, всього п'ять 
років. Потім його супротивники в Ассирії підняли повстання, по-
валили Саламанасара і звели на престол родоначальника нової 
династії — Саргона II. 
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КІР II ВЕЛИКИЙ 
(прибл. 558—530 рр. до н. є.) 

Если би кто-нибудь в битеє 
тис яче кратно победил тисячу людей, 
а другої! победил би себя одного, 
то именно зтот другой — 
величайший победитель в битеє. 
«Дхаммапада» (III — // сгп. ст. до н. є.) 

Кір II Великий (греч. Кугоз, стар.-перс. — Куруш)(рік наро-
дження невідомий — помер у 530 р. до н. є.), перський цар (пра-
вив у 558—530 рр. до н. є.). Він належав до роду Ахеменидів. 
Його батько був вождем персів-пасаргадів (Пасаргади — місто 
за 80 км від Персеполя, засноване у VI ст. до н. є., рання столиця 
Ахеменидів). Його звали Камбіс, його мати, Мандана, була доч-
кою Астіага, царя Мідії. 

До речі, про родинні стосунки. Дивовижну історію про народ-
ження майбутнього правителя Персії розповідає легенда. Гордому 
і жорстокому цареві Мідії Астіагу двічі снився один і той самий сон, 
неначе з тіла його улюбленої дочки виросла виноградна лоза, а потім 
гілки її стали розростатися, захоплювати все навколо, стали душити 
царя. Наляканий Астіаг покликав мудреця, щоб той розтлумачив 
йому нічний жах. Мудрець пояснив, що цей сон означає: «У твоєї 
дочки, о владико, народиться син, який займе твій трон». Оскільки 
Мандана ще не була заміжньою, він вирішив віддалити ЇЇ від свого 
палацу і видав її заміж за перса Камбіса. Пройшов час, і знову Ас-
тіаг бачить той самий сон. Знову кличе він мудреця і знову отримує 
те ж саме тлумачення сну. Тоді підступний мідійський цар запрошує 
свою дочку погостювати до себе до Екбатани і дізнається, що вона 
вагітна. Під приводом ніжної батьківської любові він залишає Май-
дану у себе, доки не народиться дитина, а сам покликав свого ца-
редворця Гарпагу і суворо наказав йому, що, якщо у дочки наро-
диться син, таємно забрати його і убити. 
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Коли відбулася ця подія, у Гарпаги не піднялася рука на без-
невинне немовля, і він віддав його пастухові Мітрідатові, який 
жив далеко від палацу, і передав йому наказ царя. Але і Мітрідат 
не зміг учинити злодійство, тим паче, що його дружина теж наро-
дила, але мертву дитину. Вони вирішують залишити сина Майда-
ни собі і виховати як свого. Через 10 років стався дивний випа-
док. Прибіг до одного з поважних царедворців його маленький 
син і поскаржився, що син пастуха Мітрідата Кір висік його. 
Дізнався про це Астіаг, обурився і вирішив сам покарати зухва-
лого раба. Привели до нього Кіра, який спокійно пояснив, що 
його вибрали царем, коли вони гралися, а син царедворця не по-
слухав його, за що і отримав покарання. Щось в Астіагові за-
тремтіло. Він побачив красивого гордого хлопчика, в якому став 
пізнавати себе. Він вимагав від пастуха визнань, і той під страхом 
смерті зізнався. Знову Астіаг звернувся до мудреця за порадою. 
Той відповів: «Якщо хлопчик залишився живим і один раз уже 
був царем, то будь спокійним і задоволеним! Прогноз справдив-
ся, повторно він не царюватиме». І Астіаг заспокоївся, але про 
всяк випадок відіслав онука до батьків до Персії, до Пасаргади. 
Проте мідійський цар помилився. Звичайно, справа була не 
в Кірі, а в ньому самому. Але про це трохи пізніше. 

Кір виріс міцною, здоровою молодою людиною і став прави-
телем спочатку однієї з перських областей — Аншана, а потім 
Персії. Маючи талант полководця, жадібний ненаситний харак-
тер, він почав свої завоювання. І відразу ж формував із завойо-
ваних племен (переважно кінних ополчень) сильну армію. 

У ті стародавні часи перед володарями світу стояв лише один 
пріоритет — захопити найбільше територій, награбувати багат-
ства, створити величезну армію для подальших загарбницьких 
воєн. Етичним вважалося те, що приносить збагачення. Влади-
кам здавалося, що їх влада нескінченна, а вони вічні. Так міркував 
дід Кіра, Астіаг, таким був і Кір. 

Тому через декілька років після початку свого правління в Ан-
шані Кір підняв повстання проти правлячої мідійської династії. 
Тут відбулося наступне. Його дід своєю жорстокістю повернув 
проти себе своїх же підданих. Ну, наприклад, він убив сина Гар-
пага і багато інших неугодних йому підданих. Тому вони всі тільки 
і мріяли помститися. Цим і скористався Кір, тим паче що він от-
римав, як указують деякі документи, лист, який свідчив про його 
підтримку мідійською знаттю і військом у разі нападу. 

У 553 р. почалася наполеглива трирічна війна перських пле-
мен на чолі з Кіром проти панування Мідії. Захопивши мідійську 
столицю Екбатану і позбавивши влади царя Астіага, Кір зробив 
Мідію складовою частиною Перського царства. Мідійці увійшли 
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до складу нової держави як формально рівноправна з персами 
народність. У цьому полягав компроміс між персами і пануючою 
в Мідії знаттю. 

До 549 р. їх держава була остаточно завойована перською ар-
мією. Після захоплення Мідії Кір продовжив завойовні походи. 
Протягом короткого часу йому вдалося підкорити Вірменію, Пар-
фію і Каппадокію. 

Тепер Кір починає будувати свою Перську державу. Нічого не 
вигадавши нового, він просто багато що запозичував з державно-
го пристрою Мідії. В країні персів збереглися деякі мідійські за-
кони і адміністративні постанови. Держава Юра II багатшала 
і зміцнювалася, військова могутність зростала. Він створив силь-
ну армію, в якій головним родом військ була кіннота. Важливу 
роль в армії також грала і піхота (ополчення вільних общинни-
ків). На озброєнні армії були бойові колісниці, метальні машини 
і облогова техніка. Звичайно, це не могло не хвилювати сусідів. 

У 547 р. до н. є. три країни — Лідія, Вавилон і Єгипет — 
утворили антиперський союз. Проте це не зупинило Кіра. Він 
поодинці розгромив їх усіх, оскільки в боротьбі з новоутвореною 
антиперською коаліцією керувався стратегією послідовного роз-
грому своїх супротивників, ретельно готував походи в політично-
му і військовому відношенні. Його давно приваблювало казкове 
багатство царя Лідії Креза. Спрямувавши перший удар на Лідію, 
в битві при Сардах (столиця Лідії) у 546 р. до н. є. він завдав 
поразки війську лідійського царя і після 15-денної облоги узяв 
місто Сарди. Сам Крез був узятий у полон Кіром і навіть став 
у нього радником. А Лідія була приєднана до Перської держави, 
відтепер у Сардах знаходився перський намісник. 

Тепер можна було подумати і про захоплення й підпорядку-
вання Персії інших держав. Услід за Лідією Кір завоював і інші 
грецькі міста-держави в Малій Азії. А перед походом на Вавилон, 
щоб забезпечити свій тил, завоював (у 545—539 рр. до н. є.) 
Согдиану і Бактрію — області Середньої Азії (тепер це територія 
сучасного Афганістану, Таджикистану і Узбекистану). Згодом Кір 
подавив велике антипєрське повстання в Бактрії і захопив ще ряд 
областей у Середній Азії. Одночасно полководці Кіра підпорядку-
вали грецькі міста на малоазійському узбережжі Егейського 
моря. 

Маючи кращу на ті часи кінну армію, перський цар досягнув 
успіху в битвах головним чином застосуванням ударів кінних мас 
у фланг і тил ворожого війська. 

У 538 р. Кір приступив до завоювання Вавилона. 
Але він був не тільки талановитим полководцем, а й досить 

грамотним державним діячем. Наприклад, він чудово розумів, як 
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важливо для держави мати зовнішні торгові зв'язки. Тому, здій
снюючи політику ізоляції Вавилона від зовнішнього світу, хитрий 
Юр домігся того, що його торгівля прийшла в занепад, витрати на 
армію різко скоротилися. 

У той час Нововавилонське царство було крупною торгово-
ремісничою державою, столиця якої Вавилон була неприступною 
фортецею. Зважаючи на це, Юр напередодні нападу на Вавилон 
через своїх лазутчиків привернув на свою сторону вавилонських 
жерців, незадоволених правлінням царя Набоніда. Вдершись до 
меж Вавилона, Кір у великій битві розбив вавилонське військо 
і захопив велику частину міста, лише центральна частина якого 
якийсь час чинила опір. 

Проте торгові кола і жерці Вавилона поспішно зорієнтували-
ся. Завдяки їх підтримці Кір зміг швидко опанувати це першоклас-
не для того часу місто-фортецю і приєднав Вавилон до Персії. 
У завойованих областях Кір II заохочував розвиток ремесел і тор-
гівлі, будував міста, фортеці і дороги. У фортецях він встановлю-
вав постійні гарнізони і надавав їм значення опорних пунктів 
перського володіння. 

Після завоювання Вавилона Кір прийняв титул «цар Всесві-
ту, великий цар, сильний цар, цар Вавилона, цар Шумера і Акка-
да, цар чотирьох країн світу». Завойованому місту він залишив 
колишні пільги і привілеї, а також визнав культ вавилонських бо-
гів. Кір звільнив іудеїв від «вавилонського полону» і дозволив їм 
повернутися на батьківщину, до Палестини. Надалі він диплома-
тичним шляхом добився підпорядкування Сирії і Фінікії. 

Кір готував похід на Єгипет, але, згідно з античною традицією, 
перш ніж спрямувати військо до країни пірамід, він вирішив за-
хистити північно-східні кордони свого царства від вторгнення 
саків і массагетів, що кочували в степах на сході від Аральського 
моря. Це були волелюбні племена, у яких ще збереглися первіс-
но-громадські відносини. 

І знову легенда. Розповідають, що Кір зробив пропозицію по-
велительці массагетів Томіріс стати його дружиною. Але та не 
поступилася своєю свободою і відмовила перському царю. Тоді 
Кір ухвалив рішення почати війну. Більш того, за порадою царя 
Креза він влаштував массагетам пастку. 

«Варвари не звикли до розкошів і багатої смачної їжі. Приго-
туй частування, більше вина і відведи з табору все військо в за-
сідку. На місці ж залиш невелику охорону. Повір мені, що недо-
свідчені варвари накинуться на пригощання і вип'ють вино. Після 
цього твої воїни із засідки переб'ють їх, — так повчав Крез. Так 
і трапилося. Коли массагети на чолі з сином Томіріс Спаргапісом 
знайшли табір персів і напали на нього, вони легко перемогли 
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невелику охорону і разом зі своїми воїнами накинулися на приго
щання. А потім п'яних массагетів легко узяли в полон. Син То-
міріс, не витримавши ганьби, наклав на себе руки. Розлючена 
Томіріс разом зі своїми зрадженими людьми накинулася на персів. 
Лють матері була велика, гнів массагетів додав їм сили, і похід 
закінчився для Кіра трагічно. У безкрайніх степах перська армія 
була оточена массагетами і знищена. Сам Юр загинув у бою. За 
повідомленням Геродота, цариця массагетів Томіріс веліла відру-
бати йому голову і опустила її в бурдюк із кров'ю. Останки Кіра 
були поховані в Пасаргадах у гробниці, яка збереглася до наших 
днів. Далі завоювання продовжував його син Камбіс II, який от-
римав у спадок чудово організовану і навчену перську армію. На 
чолі її він доб'ється бажаної перемоги над кочівниками-массаге-
тами і завоює Єгипет. 

Перський цар Кір II Великий залишив помітний сліду історії. 
Створена ним величезна держава проіснувала, процвітаючи, ще 
два сторіччя після його загибелі на бойовому поприщі. Тільки 
Олександр Македонський знищив її могутність. Кір створював 
свою імперію не тільки військовою силою, але і рідкісним умін-
ням знаходити вірних союзників серед переможених. Він був та-
лановитим державним діячем, який піклувався як про процвітан-
ня власне Персії, так і про підкорені народи, терпимо ставився до 
їх релігії і звичаїв. Але жадоба до завоювань його згубила. Ма-
буть, вона жила в ньому на генетичному рівні. А ми тепер може-
мо стверджувати, що завжди треба вчасно зупинитися. 
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(прибл. 490-529 рр. до н. є.) 
Да, я народу почет предоставил, какой ему нужен, — 
Не сократил его прав, не дал и лишних ему. 
Также подумал о шех, кто имел и богатство, и силу, 
Им чтоб никто не чинил несправедливих обид. 
Встал я могучим щитом, и тех, и других прикрьівая, 
И никому побеждать не дал насильем других. 

Солон 

Дивовижна поява на світ Перікла. Ніхто не знає точної дати 
його народження, але відомо, що його матері Агарісті наснилося, 
що вона вагітна левом. Проте народилася звичайна дитина, яка 
хіба що відрізнялася дуже великою головою. Історики датують 
його народження приблизно 500 р. до н. є. 

Ксантипп, батько Перікла, і його мати Агаріста належали до 
найзнаменитіших афінських родів. Ксантипп прославився під час 
греко-перських воєн. Він командував афінським флотом і отри-
мав перемогу над персами при мисі Мікалі біля берегів Малої 
Азії. Агаріста походила з того ж роду Алкмеонидів, що і Клісфен, 
знаменитий політичний діяч, закони якого покінчили в Афінах 
З владою одноосібних правителів і встановили демократію. Але, 
незважаючи на заслуги, з часом Ксантиппа піддали остракізму, 
і він вимушений був покинути Афіни. 

Сім'ю, правда, не чіпали, тому Перікл продовжував навчатися. 
Він відвідував так звану «музичеську» школу, тобто, що «відноситься 
до Муз». Хлопчик вчився писати, читати, він вивчав все, що знахо-
дилося у веденні Муз: літературу, науку, спів, танці. Він проводив час 
за філософськими бесідами з мудрими вчителями. Вони познайомили 
здібного учня з основними заповідями відомих мудреців: «Дотримуй 
міру» (Фалес із Мілета), «Нічого — занадто» (Солон-афінянин), 
«В щасті знай міру, в біді — розсудливість» (Періандр, тиран із Ко-
ринфа). Таким чином, юнак виховувався гармонійною особистістю. 
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Він слухав також лекції філософа Зенона, який був майстер 
сперечатися і умів ланцюжком спритних заперечень поставити 
супротивника в безвихідне становище. Але більше всього збли
жувався з Періклом, що переїхав до Афін із Малої Азії, філософ 
Анаксагор, якого сучасники прозвали «Розумом». Цей мудрець 
стверджував, що подіями управляють не боги, а розум, за допо-
могою якого можна зрозуміти весь навколишній світ. Багатьох 
шокували і лякали погляди вченого. У своєму творі «Про приро-
ду» він зумів показати, як із найдрібніших частинок матерії утво-
рилися земля, моря і навіть зірки, які, на думку марновірних 
греків, з'являлися тоді, коли боги брали на небо якого-небудь 
героя, що відзначився на землі. 

Щобзрозуміти природу зірок, Анаксагорвивчав метеорити і дій-
шов висновку, що свічення зірок пов'язане з тим, що «шматки 
каменя», які швидко летять, розжарюються при польоті. Сонце, 
на думку Анаксагора, зовсім не божество, а просто розжарений 
шматок каменя. Унаслідок віддаленості воно здається нам неве-
ликим, насправді ж воно значно більше від усієї Греції. Те, що ми 
вважаємо світлом місяця, — це лише віддзеркалення світла Сон-
ця. Оскільки Місяць — не розжарена куля, значить, він подібний 
до Землі, і, можливо, учив Анаксагор, на ньому також живуть 
люди. Книга Анаксагора не залишала місця вченню про богів, 
і релігійні люди ненавиділи ученого і мріяли вигнати його з Афін. 
Але Перікл захоплювався Анаксагором і під його керівництвом 
грунтовно вивчив науку про небесні явища. Ми бачимо, що Пе-
рікл здобув прекрасну освіту. 

Великі пізнання і природні здібності зробили надалі виступи 
Перікла перед народом прекрасними за формою і глибокими за 
змістом. Хода його була розміреною, одяг завжди лежав правиль-
ними складками, мова залишалася незмінно спокійною і урівно-
важеною. За сучасними мірками, він уміло попрацював над своїм 
іміджем. Ніхто не міг вивести його з себе. Одного разу якась роз-
бещена людина розсердилася за щось на Перікла і стала при всіх 
лаяти і ображати його. Хоча крик і прокляття не припинялися 
цілий день, Перікл нічого не відповідав кривдникові. Проте той 
не угамовувався. Коли увечері Перікл йшов додому, грубіян ви-
рушив за ним услід, всю дорогу продовжуючи голосно викрикува-
ти образливі слова. Перікл підійшов до будинку, коли було вже 
темно. Він наказав рабові узяти факел і проводити цю злу людину 
додому. 

Узявши за зразок таку особу, як Анаксагор, Перікл у всьому 
хотів бути схожим на нього. Так само, як і його вчителеві, Перік-
лу були чужі всякі марновірства. Одного разу до нього з'явився 
той, що ворожить, і, несучи в руках відрубану голову однорогого 
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барана, пророкував, що скоро вся влада в державі зосередиться 
в руках однієї людини. Дійсно, Періклу незабаром вдалося усуну-
ти свого суперника, і всі державні справи опинилися в його руках. 
Проте Перікл не повірив тому, хто стверджував, що успіх був 
пов'язаний зі сприятливою прикметою. Він доручив Анаксагору 
розібратися, в чому причина потворності барана. Учений довів, 
що внаслідок неправильної будови черепа другий ріг не міг ви-
рости і, отже, немає нічого надзвичайного в тому, що баран був 
однорогим. 

В цей час в Афінах не було видатних політичних діячів: Арістід 
вже помер, Фемістокл був вигнаний, а Кимон весь час знаходив-
ся в далеких походах. Що стосується Кимона, то він був ставле-
ником аристократів, користувався успіхом у досить великої час-
тини людей. Він умів захопити натовп, був товариський. А Перікл, 
хоч і належав до знатного роду, був потомственим демократом. 
Так трапилося, що він майже проти своєї волі виявився залуче-
ним до державних справ, був вибраний на високі посади і, незва-
жаючи на своє знатне походження, до кінця життя присвятив 
себе боротьбі за права бідних громадян афінської держави. Фак-
тично прийти до влади йому допомогли помилки Кимона. Ставши 
вождем демократичної партії, він різко змінив спосіб .життя, пе-
рестав зустрічатися зі своїми родичами і припинив дружбу зі 
знатними друзями. 

Перікл не часто виступав у народному зібранні, уникаючи ви-
голошувати промови з незначних питань. Він не хотів, щоб його 
виступи стали звичними для народу. Мова Перікла була барвиста 
і образна. Свої природні здібності він зумів розвинути, витягуючи 
з наук все корисне для мистецтва красномовства. За це Перікла 
прозвали «Олімпійцем», проте вірогідніше, що він отримав це 
прізвисько не стільки за дар красномовства, скільки за ту владу, 
яку він придбав у державі. Перікл володів дивовижною силою 
переконання. Одного разу спартанський цар запитав знаменито-
го борця Фукидіда, хто сильніший — він або Перікл. Фукидід 
відповів: «Якщо навіть я покладу Перікла на обидві лопатки, то 
і тоді він доведе, що переможений я, і народ йому повірить!» 

А Перікл сам боявся свого красномовства. Коли він захоплю-
вався, то легко міг сказати дуже багато і нашкодити самому собі. 
Тому перед кожним виступом він просив богів, щоб з його вуст не 
зірвалося жодного необдуманого слова. У той час мов не запису-
вали. Все, що збереглося від чудового красномовства Перікла, — 
це ухвали, прийняті на основі його виступів. 

Коли Перікл був ще молодий, вождем демократичної партії був 
Ефіальт, за пропозицією якого була позбавлена влади аристокра-
тична рада — ареопаг. Періклові були ближчі інші переконання, 
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але він дотримувався тих самих політичних ідей. Ефіальт був 
страшний для аристократів і безжальний до людей, що скоїли зло-
чини перед народом. Як висловився один аристократичний пись-
менник, Ефіальт пригощав народ «незмішаною свободою», і після 
цього пригощання народ вже не захотів слухати своїх старих вож-
дів. Ефіальт будував обширні плани, заглядаючи далеко наперед. 
Народ схвалював його реформи, але не всі замислювалися над їх 
наслідками. Дуже часто Перікл розмовляв з ним про це: 

— Ти зробив народ паном, Ефіальте. А чи зможе він бути та-
ким, яким слід? 

— Я не розумію тебе, Перікле. Господар сам вирішує, яким 
йому бути. Я дав демосу повну свободу. Не піде ж вона на шкоду 
йому! 

— Так, якщо у нього завжди вистачить розуму, спокою і тве-
резості. Адже ти наливаєш громадянам нерозбавлене вино сво-
боди, яке легко п'янить і виводить із себе. 

— Ти боїшся народу, Перікле? Або в тобі говорить кров твоїх 
зарозумілих предків? 

— Так, мій рід знатний і багатий, але він ніколи не зраджував 
демосу. Навіть у вигнанні мій батько не прийняв дружби аристо-
кратів. Але народ, наданий самому собі?.. Не знаю, не знаю. На-
строї його мінливі, він образливий, як дитина, і дуже піклується 
про свій шлунок. 

У такому дусі проходили суперечки і бесіди між ними. Це були 
корисні, творчі суперечки, що допомагають удосконалювати су-
спільство. Але вороги підіслали до Ефіальта найманого вбивцю, 
і вождь демократів загинув від його руки. На чолі демократичної 
партії залишився один Перікл. Вождь аристократів Кимон, при-
хильник спартанських порядків, був вигнаний остракізмом за ор-
ганізацію походу на допомогу Спарті, що воювала з повсталими 
ілотами. Народ не прийняв до уваги навіть його блискучі пере-
моги над персами. 

Війни на Балканах спалахували постійно. Ось і тепер не встиг 
ще закінчитися термін вигнання Кимона, як зав'язалася війна 
Спарти з Афінами. Дізнавшись про це, Кимон самовільно повер-
нувся із вигнання і хотів взяти участь у битві. Цим вчинком він 
прагнув довести, що інтереси батьківщини йому дорожчі Спарти. 
Проте прихильники Перікла, пам'ятаючи, що Кимон був вигнаний 
за співчуття до Спарти, не дозволили вигнанцеві стати до бою. 
При Танагрі, на межі Беотії і Аттики, в 457 р. до н. є. розігралася 
жорстока битва. Перікл бився надзвичайно мужньо, не шкодуючи 
свого життя. Але афіняни все ж таки потерпіли поразку. 

У моменти поразок завжди згадують колишніх правителів 
і приписують їм неіснуючі заслуги. Ось і цього разу багато хто 
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в Афінах став шкодувати про вигнання досвідченого полководця 
Кимона, оскільки вважали, що він не довів би Афіни до такої гань-
би. Перікл відчув незадоволення громадян і вирішив піти назуст-
річ їх бажанню. Він сам запропонував повернути Кимона з ви-
гнання. Пропозиція була прийнята. Кимон повернувся і домігся 
ухвалення перемир'я між Афінами і Спартою. Багато хто гово-
рив, що Перікл вніс пропозицію щодо повернення Кимона тільки 
після того, як сестра Кимона Ельпіника пообіцяла йому, що Ки-
мон, повернувшись, піде в морський похід проти Персії, зали-
шивши Періклу владу в Афінах. У 449 р. до н. є. під час цього 
походу, коли афіняни облягали міста на острові Кіпр, Кимон за-
хворів і помер. 

Смерть Кимона ослабила аристократів, які не знали, кого 
вони тепер зможуть протиставити посиленому впливу Перікла. 
Аристократи вибрали своїм вождем зятя Кимона — Фукидіда з Ало-
пеки, сина Мелесія, людини бездоганної репутації. Хоча у нього 
і не було таких військових талантів, як у Кимона, він був хорошим 
оратором, зумів об'єднати аристократів і успішно захищав їх ін-
тереси в народному зібранні. 

Подібно Кимону Фукидід прагнув привернути громадян на 
свій бік різними подарунками, надавав допомогу біднякам. 

Але демократи діяли інакше. Вони не підкуповували народ ра 
зовими подачками, а вважали, що бідняки повинні мати такі ж 
права, як і заможні громадяни. Хоча в Афінах для заняття су-
спільних посад і не потрібно було бути багатим, бідна людина не 
могла займатися державною діяльністю, оскільки весь її час ішов 
на те, щоб заробити собі і своїй сім'ї прожиток. За пропозицією 
Перікла була введена плата за виконання державних обов'язків. 
Спочатку присяжним народного суду, а потім і іншим посадовцям 
стали видавати гроші за кожен день, витрачений ними на суспіль-
ні справи. Проте оплачувані посади діставалися не всім біднякам. 
Щоб полегшити становище інших, Перікл запропонував щорічно 
відправляти в море шістдесят трієр, екіпаж яких набирався з гро-
мадян, що отримували за це плату протягом шести місяців. Весь 
цей час молоді люди вивчали морську справу, знання якої необ-
хідне у разі війни. Крім того, на землі держав, що входили до 
Афінського союзу, створювалися афінські поселення (клерухиї), 
де кожен афінянин міг отримати ділянку землі. Цими поселення-
ми вирішувалися відразу два завдання: створювалися гарнізони 
за межами Аттики і полегшувалося становище простого народу. 

Для бідняків, що залишилися в Афінах, влаштовувалися вся-
кого роду розваги. Перікл часто організовував всенародні приго-
щання, святкові ходи і театральні вистави. Театру надавалося 
таке велике значення, що, за пропозицією Перікла, у святкові дні 
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біднякам навіть роздавали гроші, щоб дати їм можливість відві-
дувати вистави. 

Перікл заохочував розвиток архітектури і будівництва. Зна-
менитий Акрополь був прикрашений чудовими скульптурами. Це 
принесло Афінам велику славу, а у жителів інших міст викликало 
одночасно заздрість і захоплення. Правда, зі всіх державних за-
ходів саме це будівництво викликало більше всього нападок 
з боку ворогів Перікла. 

«Афінський народ, — кричали вони, — втрачає пошану 
греків! Союзники лають нас за те, що ми перенесли загально-
грецьку скарбницю з острова Делоса до Афін, але раніше ми мог-
ли хоч виправдатися тим, що союзна скарбниця знаходиться тут 
у більшій безпеці, ніж у будь-якому іншому місці. Тепер Перікл 
позбавив нас цього виправдання. Гроші, зібрані для ведення вій-
ни, ми самі витратили для того, щоб прикрасити місто 
золотом і коштовними каменями». 

У відповідь на це Перікл відповідав своїм обвинувачам: «Ми 
не зобов'язані давати звіт у витрачанні союзних грошей. Ми чес-
но виконуємо наші зобов'язання по відношенню до союзників і за-
хищаємо їх від нападу варварів. Адже кожному зрозуміло, що 
гроші, віддані за охорону, належать не тим, хто їх заплатив, а тому, 
хто їх отримав, якщо тільки він виконує все, що обіцяв». 

Перікл правив розумно, він постійно пропонував народу про-
екти, розраховані на тривалі роботи, і вимагав застосування пра-
ці вільних ремісників. Там, де матеріалом служили цінні породи 
каменю, мідь, слонова кістка, золото, чорне дерево, не можна 
було доручати справу рабам. Тут трудилися живописці, скульпто-
ри, теслярі, каменярі, золотих справ майстри, чеканники. Будів-
ництво давало роботу й тим, хто підвозив і здобував ці матеріали: 
купцям, мореплавцям, каретникам, тягловим візникам, канатни-
кам і шахтарям. Будівлі, споруджені при Періклі, були не тільки 
надзвичайні за своїми розмірами, але і неповторної краси. Крім 
того, будівельні роботи велися досить оперативно. 

Всім будівництвом керував знаменитий Фідій, але в роботах 
по оздобленню афінського кремля — Акрополя — брали участ 
і багато інших великих архітекторів і будівельників. Храм покро-
вительки міста Діви Афіни (Парфенон) споруджували Каллікрат 
та Іктін. «Довгу стіну», що сполучає Афіни з Пірєєм, також по-
будував Каллікрат. 

При Періклі на Акрополі був також побудований одеон — 
будівля для музичних змагань. Перікл уперше провів через на
родне зібрання ухвалу, щоб на святі Панафіней відбувалися не 
тільки гімнастичні, але і музичні змагання. Будучи вибраний роз
порядником цих змагань, він встановив правила для співаків і му-
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зикантів, що брали участь у них, і добився споруди, зручної для 
співаків — кругло! будівлі-одеона. 

Загальне захоплення викликав прикрашений колонами вхід 
в Акрополь — Пропілеї. Будівництво цієї колонади тривало п'ять 
років, і споруда ця, що збереглася до наших днів, настільки пре-
красна і так гармонує з рештою будівель Акрополя, що здається, 
ніби стоїть тут вічно. 

Фукидід і його прихильники безперервно нападали на Перікла 
за те, що він витрачає дуже багато засобів на будівництво. Наре 
шті боротьба між ними досягла такої гостроти, що в народному 
зібранні було поставлено питання про остракізм. Перікл був 
у небезпеці, але більшість народу була на його боці, і йому вда-
лося добитися вигнання Фукидіда. 

Протягом сорока років Перікл стояв на чолі держави. Після 
вигнання Фукидіда його вплив настільки посилився, що народ 
повністю довірив йому управління державою, і протягом 
п'ятнадцяти років Перікл щорічно обирався стратегом. Він піклу-
вався про благо держави, не роблячи ніяких послаблень примхам 
окремих громадян і не піддаючись масі, коли під впливом момен-
ту вона хотіла ухвалити неправильне рішення. Зазвичай він керу-
вав, користуючись підтримкою народу, але траплялося, що йому 
доводилося вести народ проти його волі шляхом, корисним для 
держави. При цьому Перікл наслідував лікаря, який заради ко-
ристі хворого заподіює йому біль або дає гіркі, але цілющі ліки. 

Величезна довіра, яку висловлював народ Періклові, поясню-
валася не тільки його переконливим красномовством. Всі знали, 
що, перетворивши Афіни на багатюще місто, він аніскільки не 
підвищів власного стану. Всі його дії завжди були спрямовані на 
благо народу. 

Отримавши в спадок від батька багатий маєток, Перікл зумів 
організувати управління ним найбільш для нього вигідним спосо-
бом. Весь урожай, що збирався з полів, Перікл повністю прода-
вав, а все потрібне для господарства купував на ринку. Таке жит-
тя не давало можливості домочадцям безконтрольно 
користуватися будь-чим. У його будинку не було тієї розкоші, яка 
буває в багатих будинках, і все видавалося рахунком у встановле-
ному розмірі. Всім добре організованим господарством Перікла 
керував його раб-керівник Євангел. 

Проте Перікл не був скупий і охоче витрачав гроші на допо-
могу біднякам. Це добре видно у випадку з Анаксагором. Розпові-
дають, що, коли Перікл був зайнятий державними справами, 
Анаксагор, вже дуже старий, лежав хворий, позбавлений необ-
хідного нагляду. Нещасний мудрець закрив собі голову плащем 
і відмовлявся від їжі, вирішивши уморити себе голодом. Перікл, 
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дізнавшись про це, відразу ж поспішив до Анаксагора і став умов-
ляти його відмовитися від свого наміру. Він говорив, що йому 
важко буде обійтися без мудреця, радитися з яким він звик у всіх 
важливих справах. Тоді Анаксагор відкрив голову і сказав: «Хто 
потребує світильника, наливає в нього масло». Перікл зрозумів 
натяк і щедро забезпечив учителя грошима. 

Перікл, не дивлячись на зайнятість державними справами, 
знаходив час для самовдосконалення. Інтерес до наук зближував 
його зі знаменитою Аспасією. Вона була уродженкою Мілета і пе-
реїхала до Афін, оскільки це місто стало при Періклі центром 
наукового і культурного життя. Сюди з різних держав Греції сті-
калися учені, письменники, поети і художники. 

Аспасія відзначалася красномовством, і видатні афінські муд-
реці, такі, як Сократ зі своїми учнями, приходили до неї, щоб по-
слухати її мови. Займалася Аспасія і філософією. У її будинку 
постійно можна було зустріти видатних мудреців, письменників, 
державних діячів. 

Це була незвичайна жінка, і Перікл захопився нею так, що 
розлучився зі своєю першою дружиною, від якої у нього були вже 
два сини, — Ксантипп і Парал. Любов його до Аспасії була така 
сильна, що він дозволяв своїй новій дружині порушувати афінські 
звичаї: виходити до гостей чоловіка, розмовляти з ними і навіть 
брати участь у суперечках. Про Перікла говорили, що він під че-
ревиком у дружини, що жодне державне питання не вирішується 
без її участі. Вороги Перікла жорстоко висміювали його за цю 
слабкість і запевняли, що і війни тепер Афіни ведуть головним 
чином для того, щоб принести задоволення іноземці Аспасії і про-
славити її батьківщину Мілет. Злі язики страшніші за пістолет, 
як сказав класик. 

Зростаюча могутність Афін викликала неспокій у Спарті, якій 
ще з часу греко-персидських воєн належала керівна роль в ел-
лінському світі. Щоб ще більше прославити батьківщину і її зна-
чення в грецькому світі, Перікл вирішив зібрати в Афінах з'їзд 
представників усіх держав. З'їзд цей повинен був вирішити пи-
тання про відновлення храмів, спалених під час греко-перських 
воєн, про безпеку плавання в Егейському морі і про укладення 
миру між усіма грецькими державами. Проте ці мудрі заходи 
в Спарті розцінили як прагнення перетворити Афіни на релігій-
ний і політичний центр усієї Греції. Спарта заборонила залежним 
від неї державам посилати представників до Афін на з'їзд, і спро-
ба Перікла потерпіла невдачу на самому початку. Але вона пока-
зала, проте, наскільки широкі були задуми Перікла. 

Перікл і як полководець користувався великою пошаною, 
оскільки ніколи не діяв навмання, не вирушав на битву, якщо ре-
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зультат її був сумнівний. Ніколи війська, які вів Перікл, не терпі-
ли поразки. Він не схвалював тих стратегів, які, кинувшись до 
ризикованої справи, випадково добивалися блискучого успіху. 
Правитель Афін не раз стояв на чолі війська. Найбільш вдалим 
з його походів був фракійський. На вузькому півострові Херсо-
несі Фракійському, що прикривав вхід в протоку Геллеспонт, 
жили афіняни. Півострів цей мав величезне значення, оскільки 
володіння ним забезпечувало афінські кораблі можливістю без-
перешкодно привозити дешевий хліб із багатих чорноморських 
колоній. Проте фракійці постійно нападали на афінян і погрожу-
вали зовсім знищити колоністів. Перікл розбив фракійців і пере 
городив перешийок укріпленнями від моря і до моря, завдяки 
чому напади на колонію стали вже неможливі. Крім того, Перікл 
переправив на Херсонес ще тисячу поселенців, чим підсилив 
ополчення місцевих греків. 

Афіни постійно піклувалися про посилення свого впливу на 
берегах Понта Євксинського (так греки називали Чорне море), 
звідки вони забезпечувалися хлібом. Щоб показати могутність 
Афінської держави і залучити до Афінського союзу грецькі міста-
держави Причорномор'я, Перікл у 437 р. до н. є. організував да-
лекий морський похід. Велика, пишна ескадра пройшла протоки 
і увійшла до Чорного моря. Перікл, будучи людиною слова, вик-
нав всі прохання греків, що жили на узбережжі, подав їм вій-
ськову підтримку, а царям варварських племен показав, яка ве-
лика могутність Афін. 

Але він завжди намагався стримати прагнення афінян до но-
вих завоювань. Всі сили держави він направив на захист вже на-
явних земель, побоюючись повстань підлеглих Афінам держав 
у випадку, якщо афінське військо знаходитиметься далеко за мо-
рем. І побоювання Перікла підтвердилися. Достатньо було чле-
нам Афінського союзу дізнатися про поразку Толміда в Беотії, як 
багато міст відійшли від Афін. Спочатку заколот спалахнув на ос-
трові Евбеї, і Перікл вирушив туди з великим військом. Це відбу-
лося в 446 р. до н. є. Незабаром він отримав ще одну неприємну 
звістку про те, що Мегари, держава, розташована на південь від 
Аттики, повстали проти влади Афін, покликали на допомогу 
Спарту, і військо спартанського царя Плістоанакта прийшло до 
них на допомогу. Перікл негайно залишив Евбею. Проте він не 
зважився вступити в боротьбу зі спартанцями, вважаючи, що 
військо спартанців сильніше за афінське. Перікл задумав діяти 
хитрістю. Він знав, що Плістоанакт молодий і у всьому слухаєть-
ся радника, якого ефори послали з юним царем. Перікл спробу-
вав підкупити радника царя, і це вдалося. Спартанці припинили 
повстання і покинули Аттику. 

— 40 — 



П Е Р І К Л 

В кінці року, коли Перікл давав звіт народному зібранню про 
ітрачені ним суми, він згадав у графі витрат, що десять талантів 
ттрачено ним «на потрібну справу». Народ довіряв ГІеріклу 
прийняв звіт, не вимагаючи розкриття секрету. 

Захистивши Аттику від небезпеки, Перікл із п'ятдесятьма ко-
зблями, з п'ятитисячним військом знову переправився на Ев : 

гю. Повстання евбейських міст було приборкане, і вони знову 
/ли включені до Афінського союзу. 

Незабаром між Афінами і Спартою було укладено перемир'я 
з тридцять років. 

Але війни продовжувалися. Спалахнула війна з Самосом, 
Перікл зі своїм народом знову брав участь у не потрібних йому 
ттвах, де гинули дорогі йому афіняни. 

Всім'серцем Перікл переживав і співчував сім'ям загиблих, 
овернувшись до Афін, він влаштував урочисте поховання по-
;глих воїнів при облозі Самоса. Промова Перікла над могила-
и справила на слухачів велике враження. Коли він сходив 
трибуни, багато хто поспішав потиснути йому руку, а жінки 
зикрашали його вінками і стрічками, як переможця у змаган-
іх. Підкорення Самоса зміцнило владу і вплив Перікла. Всьо-
і за дев'ять місяців йому вдалося підкорити одну з найсильні-
их держав Греції, яка трохи не відняла у Афін панування на 
зрі. 

Схильний до мирного творення, Перікл постійно вимушений 
/в втягуватися у війни. То відносини зі Спартою ставали все 
льш напруженими, і Перікл вважав, що Афінам необхідно за-
гзпечити собі союзників не тільки серед держав, розташованих 
Східній Греції, але і на Заході, то жителі острова Керкири, що 
>лоділи великим флотом, вели війну з коринфянами, і Перікл 
їреконав народ послати на допомогу керкирянам 10 кораблів, 
ій ескадрі був даний наказ не втручатися у війну і вступити до 
зтви тільки в тому випадку, якщо пелопоннесці спробують висв-
ітися і зайняти острів. 1 так безкінечно. 

Але більше всього Афінам докучала Спарта. 
Найбільш гострим було питання про Мегари. Заборона тор-

вати прирікала мегарців на голодну смерть, і Архидам (прави-
•ль Спарти) повинен був або добитися відміни цієї ухвали, або 
мати війну. До Афін відправили декілька посольств, але Перікл 
шуче чинив опір відміні ухвали про Мегари. Тому згодом всю 
цповідальність за війну покладали на одного Перікла. 

Перікл був повний рішучості не поступатися спартанцям. 
5кщо ви поступитеся пелопоннесцям, — говорив він, — то 
іни негайно пред'являть вам ще тяжчі вимоги, вважаючи, що ви 
шли на поступки зі страху». 
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Вороги Перікла боялися виступити проти нього відкрито 
і стали переслідувати його друзів. Фідія, що керував будівельни-
ми роботами на Акрополі, вони звинуватили в привласненні час-
тини золота, відпущеного на споруду знаменитої статуї Діви Афі-
ни для храму Парфенона. Проте цей наклеп легко вдалося 
спростувати. За порадою Перікла Фідій так зробив золотий одяг 
статуї, що його легко можна було зняти і зважити. Перевірка під-
твердила чесність великого скульптора. 

Проте Фідія продовжувала переслідувати заздрість, бо своїми 
творами він здобував собі величезну славу. Вороги звинуватили 
Фідія у святотатстві: на щиті Афіни був зображений бій з амазон-
ками. Говорили, що Фідій зобразив серед тих, що билися, свого 
покровителя Перікла і самого себе у вигляді лисого старого, що 
підняв над головою камінь. Фідій не міг виправдатися і був 
ув'язнений, де незабаром помер від хвороби. Кажуть, він був 
отруєний ворогами Перікла. 

Добившись засудження Фідія, вороги Перікла стали пере-
слідувати його вчителя Анаксагора. Було прийнято ухвалу про 
переслідування тих, хто не шанував богів і займався вивченням 
небесних явищ. Стало ясно, шо ця ухвала загрожує Анаксаго-
рові, і Перікл допоміг філософові втекти з Афін. Полювання на 
відьом продовжувалося. Не пощадили навіть дружину Перікла 
Аспасію. Вороги відчули тепер свою силу і вирішили притягну-
ти її до суду. Вона звинувачувалася в безбожництві, і для того, 
щоб добитися її випраЕздання, Періклу довелося самому 
з'явитися до суду і принижено просити суддів не карати його 
дружину. 

А спартанці справедливо бачили в Періклові випробуваного 
керівника афінського народу і вважали, що, якщо б його вдалося 
повалити, афіняни стали б поступливішими. Тому вони відправи-
ли послів, щоб ті нагадали афінянам, що по матері Перікл похо-
дить із проклятого богами роду Алкмеонидів, заплямованого свя-
тотатством, і тому повинен бути вигнаний із держави. Проте 
афіняни розгадали, чим керувалися спартанці. Підступи ворогів 
не тільки не призвели до нових звинувачень, але, навпаки, викли-
кали у співгромадян шану до людини, вигнання якої так добива-
лася могутня Спарта. 

Незабаром почалася Пелопоннеська війна. У 431 р. до н. є. 
спартанці з союзниками вторглися до Аттики. Спустошуючи краї-
ну, вони дійшли до Афін і отаборилися там. Вони розраховували, 
що афіняни не стерплять цього і, вийшовши з-за міцних стін, що 
оточують Афіни, кинуться в бій. Але Періклу здавалося небез-
печним вступати до бою з величезним військом пелопоннесців. 
Він утішав селян, що збіглися до міста, оплакували свої загиблі 

— 42 — 



П Е Р І К Л 

сади, кажучи, що замість спиляних дерев можна виростити нові, 
а замість загиблих воїнів дістати інших буде неможливо. 

Відомо, що світом править наклеп.Знали це і вороги Перікла. 
Ще до того, як спартанський цар Архидам на чолі пелопоннесь-
кого війська вдерся до Аттики, Перікл дізнався, що з метою все-
лити недовіру до нього спартанці, що розоряли все навколо, не 
чіпатимуть його маєтку. Перікл зруйнував підступні плани воро-
гів, заявивши в народному зібранні, що, якщо спартанці поща-
дять його володіння, він відмовиться від них і передасть їх дер-
жаві. 

Перікла не бентежило те, що його власні друзі постійно дорі-
кали йому, що вороги загрожували, а багато співгромадян вважа-
ли його дії боязкими і негідними. Вождь бідняків Клеон звинува-
чував Перікла в тому, що той не нападав на ворога і передав до 
рук Спарти ініціативу. Автори комедій, наприклад Арістофан, 
стверджували, що Клеон вже точить кинджал, щоб зарізати Пе-
рікла. У одній з комедій до Перікла були звернені такі слова: 

Варто тільки тобі побачити, як кинджал 
На наждачному бруску починають точити. 
Як клинок заблищить, ти вищиш, лякаючись 
Блискавичного гніву Клеона. 

Проте нападки не чіпали Перікла. Зберігаючи повне самовла-
дання, він спокійно, по-філософськи переносив образи. Споря-
дивши морський похід навколо Пелопоннеса, він не взяв у ньому 
участі, а сам із загоном піхоти вдерся до Мегарської області 
і спустошив її. Афінський флот, відправлений навколо Пелопон-
неса, розграбував багато міст і селищ. Якщо спартанці, вирубав-
ши сади афінських селян, заподіяли їм багато бід, то тепер і вони 
терпіли не менші лиха. 

Тому спартанці вимушені були б скоро припинити війну, якби 
несподіване нещастя не розладнало всіх планів Перікла. На дру-
гий рік війни Афіни відвідав страшний гість — чума, що викрала 
більше громадян, ніж кровопролитні битви. Гнів народу обернув-
ся проти керівника держави Перікла. Лиха, що заподіюються 
епідемією, озлоблювали афінян. Безрозсудним гнівом народу 
скористалися вороги Перікла. Вони говорили, що чума виклика-
на скупченням у місті сільського люду. Коли маса народу живе 
в задушливих наметах або прямо на вулиці у вимушеному нероб-
стві, немає нічого дивовижного в тому, що люди хворіють. Винен 
в цьому один Перікл, що загнав сільських жителів за стіни міста. 
Замкнуті, як худоба в хліві, люди заражають один одного, оскіль-
ки не мають можливості ні змінити свій спосіб життя, ні втекти. 
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Щоб заспокоїти громадян і завдати удару супротивникові, Пе-
рікл спорядив 150 кораблів, зібрав велике військо і сам готував-
ся відправитися на чолі цього походу в Пелопоннес. Ці приготу-
вання вселили афінянам надію на перемогу. Коли екіпажі 
знаходилися на кораблях і Перікл вже стояв на палубі, почалося 
сонячне затемнення. Це надзвичайне явище природи навело жал 
на забобонних афінян, то побачили в раптовому настанні темря-
ви грізне знамення богів. 

Відмітивши страх керманича, Перікл підійшов до нього і за-
крив йому голову своїм плащем. 

— Страшно тобі? — запитав він керманича. — Ні, звичай-
но! — відповідав той. — Атим часом, — продовжував Перікл, — 
відмінність між моїм плащем, що закрив тобі світло, і тим, що 
налякало всіх цих людей, тільки в розмірах. Сонце стало невиди-
мим тому, що його закрив предмет набагато більший за величи-
ною, ніж плащ. 

На жаль, похід Перікла не виправдав надій, оскільки у війську 
лютувала чума. У всіх невдачах звинувачували Перікла. На на-
ступний 430 р. до н. є. Перікла не було обрано стратегом. Проти 
нього навіть порушили процес по звинуваченню в розкраданнях. 
Хоча Перікл і славився своєю безкорисливістю, його все-таки 
засудили до великого грошового штрафу. 

Нещастя звалилися на Перікла і в особистому житті. Стар-
ший із його синів, Ксантипп, був з дитинства схильний до мар-
нотратства. Коли він одружився, йому було потрібно все більше 
грошей. Життя в будинку батька, де гроші витрачалися тільки 
на необхідне, йому не подобалося. Одного разу Ксантипп зайняв 
гроші у друга Перікла, нібито за дорученням батька. Коли ж той 
через деякий час зажадав повернути гроші, Перікл відмовився 
платити борги свого сина. Ксантипп вважав, що батько поступив 
несправедливо; він ходив по всьому місту і висміював поведін-
ку батька. Сварка батька і сина продовжувалася до самої смерті 
Ксантиппа, який загинув під час епідемії. Тоді ж Перікл втратив 
сестру, багато рідних і друзів. Нещастя не зломили Перікла. Ні-
хто не бачив, щоб він плакав біля труни, доки він не втратив мо-
лодшого сина Парала. Це нещастя убило Перікла. Він кріпився, 
тримався мужньо, але, коли надягав вінок на покійного, не ви-
тримав і вибухнув риданнями, чого з ним ніколи ще не траплялося. 

Народ не зміг знайти нікого, хто міг би, подібно Періклу, 
з честю займати відповідальну посаду першого стратега. Афіняни 
зрозуміли це і вирішили запросити Перікла в народне зібрання. 
Але Перікл не виходив з будинку, убитий горем, що спіткало його. 
Проте Алкивіад та інші друзі переконали його здатися народу. 
Йому принесли вибачення за несправедливо накладений штраф, 
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і Перікл знову був обраний стратегом. Тоді він звернувся до на
роду з проханням зробити виняток в законі про незаконнонарод-
жених і визнати його сина від Аспасії афінянином. Оскільки оби-
два сини Перікла від першої дружини загинули і у нього не було 
іншого спадкоємця, окрім сина Аспасії, афіняни погодилися, щоб 
він носив ім'я батька і був внесений до списків громадян. 

Чума не минула і самого Перікла. Йому не судилося знов 
стати на чолі Афінської держави. Хвороба розвивалася поволі: 
важкий стан перемежовувався з періодами полегшення. Проте 
поступово чума підривала сили Перікла. Коли він вмирав, друзі 
й родичі, сидячи біля ліжка Перікла, згадували, які великі були 
його доблесть і розум. Сорок років брав участь він у політичному 
житті, здобуваючи перемоги над ворогами Афін. Друзі говорили, 
вважаючи, що вмираючий знепритомнів і не чує їх. Раптом Пе-
рікл підвівся і сказав: «Ви хвалите мене за те, що здійснювали 
і багато інших, але про найбільше, що я зробив, не говорите ні-
чого. Адже за роки мого правління жоден афінянин не був стра-
чений за моїм наказом». 

Що маємо — не зберігаємо, втративши -— плачемо. Тільки 
коли Перікл помер, афіняни зрозуміли, якого чудового керівника 
вони втратили. Навіть супротивники вимушені були визнати, що 
величезний авторитет Перікла, заснований на любові і підтримці 
народу, був рятівним оплотом держави. Багато хто не помічав 
цього, поки Перікл був живий, але коли він помер, це стало ясно 
кожному. 
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ОЛЕКСАНДР МАКЕДОНСЬКИЙ 
(356—323 рр. до н. є) 

На думку одних, із справедливістю пов'язано 
благовоління до людей; на думку інших, 
справедливість полягає вже в тому, 
щоб володарювала людина сильніша. 

Арістотель 

Діоген лежав і грівся на сонці. Олександр зі своїм почтом 
підійшов до нього. Діоген, почувши шум кроків людей, що набли-
жаються, підняв голову, подивився на Олександра і знову прий-
няв попередню позу, не звертаючи уваги ні на полководця, ні на 
супроводжуючих його людей. 

— Вітаю тебе, мудрий Діогене, — звернувся до нього Олек-
сандр. — Скажи мені, чого ти хочеш, і я негайно виконаю будь-
яке твоє бажання! 

— Відступи трохи убік, — відповів філософ, — не затуляй 
мені сонця. 

Уражений Олександр зрозумів одне: для філософа всі люди 
рівні: і знатні, і прості. 

Супутники Олександра стали сміятися над Діогеном, що він 
не скористався милістю царя і нічого не попросив у нього. 

Олександр різко обірвав їх, вимовивши: 
— Якби я не був Олександром, я хотів би бути Діогеном. 
Такий діалог міг відбутися тільки між двома великими. 
Чи насититься коли-небудь людство війнами? Як урятувати 

його від битв? З найдавніших часів зі століття в століття різні за 
своїм рівнем і масштабом правителі вкривали себе ганьбою 
кровопролитних масових убивств. А мета була одна: нажива 
і влада. 

Стародавня східна мудрість говорить: «Прославляти себе пе-
ремогою — це означає радіти вбивству людей...». Проте в пам'яті 
залишаються досягнення і перемоги саме завойовників, миро-
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любних правителів не пам'ятають. Виникнення імперії, падіння 
імперії... Немає нічого нового під Місяцем. 

Олександр Македонський — історична особа, відома всім. 
Талановитий полководець, щасливий правитель, що підкорив 
безліч країн і народів, проте помер раптово і загадково. Хто ж він 
такий? Яким він був? 

У 356 р. до н. є. у великого царя Македонії Філіпа і його дружи-
ни Олімпіади народився син Олександр. З дитинства хлопчик був 
енергійною і вразливою дитиною. Уперта вдача створювала великі 
проблеми його вчителям, у нього з легкістю можна було викликати 
радість або гнів. Але на ласку і добре ставлення він завжди відгуку-
вався слухняністю, а деякі вчителі відчували його віддану любов. 

Іноді він був захоплений пристрастями, які просто приголом-
шували його. Але навіть у такі моменти в цій, ще зовсім юній, іс-
тоті виявлявся великий, царетвений і справді гордовитий дух, за-
лізна воля, непохитність і невблаганність. Говорять, що ці риси 
вдачі він успадкував від матері. Хоча Філіп теж володів багатьма 
цими якостями. Проте хлопчик більше був прихильний до матері. 
Річ у тому, що македонський цар, перебуваючи в нескінченних 
військових походах, мало спілкувався із сином. Крім того, охоло-
нувши до законної дружини, він оточував себе наложницями. Зви-
чайно, Олімпіада відчувала себе приниженою, її мучили ревнощі 
і озлоблення. Ці відчуття поширилися на Олександра. Він навіть 
не міг захоплюватися доблестю батька. Окрім образи за матір, 
спадкоємець Філіпа відчував до нього ще й муки інших ревнощів. 
Замість того, щоб радіти блискучим успіхам батька, він відчував 
пекучу заздрість. Молодий честолюбний хлопець мріяв, що в май-
бутньому він здобуде перемоги, які затьмарять славу батька. 

Треба відзначити, що Філіп намагався робити все, щоб заво-
ювати довіру, прихильність і любов Олександра, але. підкорюючи 
міста і народи, він так і не зміг підкорити серце власного сина. 
Цар відчував величезний вплив, який Олімпіада мала на Олек-
сандра, і нічого не міг зробити. 

Вирішивши, що домашні вчителі не відповідають запитам 
царственого спадкоємця, він запросив для Олександра найкра-
щого з відомих йому вчителів — великого Арістотеля. Послали 
запрошення філософові па острів Лесбос і отримали згоду. Арі-
стотель відразу побачив в Олександрові майбутнього проводиря 
еллінів і, більш того, наймогутнішого володаря Європи. 

Філософ безпомилково знайшов шлях до серця майбутнього 
завойовника світу. Він не прагнув стати впливовим радником 
царя, його цікавив тільки хлопець, якого йому доручили. У той 
час Арістотелю було приблизно сорок років. Він і не прагнув 
нав'язувати свій спосіб мислення учневі, більш того, філософ 
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хотів, щоб сам учень сприймав свого вчителя не як вже застиг
лу в своїх переконаннях людину, а як мислителя, що сумніваєть
ся, формується, який ще тільки шукає власне «я». Поряд з Олек
сандром опинилася людина, що продовжувала удосконалюватися 
і шукати нове, незважаючи на вже досягнуту велич і славу, що, 
звичайно, не могло не відбитися на стосунках між ними. 1 Арісто-
теля, і Олександра об'єднувало жадання пошуку невідомого в не-
скінченному світі. 

Минали роки. Олександр дорослішав. Філіп вирішує залучати 
сина до управління державою. У 340 р. до н. є. Філіп вирушив 
у похід на Перінф і залишив замість себе Олександра управляти 
Македонією. Шістнадцятирічному Олександрові була доручена 
царська печатка. Раптом, скориставшись відсутністю царя Філі-
па, повстали меди, що мешкали у верхів'ях Стрімона. Але моло-
дий правитель швидко заспокоїв повсталих, придушив заколот і на-
віть перейменував їх столицю в Олександрополь. Після такого 
успіху цар став давати синові й інші доручення. У 338 р. до н. є. 
Олександр вже входив до штабу Філіпа. А в битві при Херонії, 
коли йому було всього вісімнадцять років, командуючи лівим кри-
лом, він охопив фланг супротивника, розладнав порядки афінян, 
які через це не змогли витримати натиск фаланги Філіпа. Завдя-
ки Олександру грецькі держави вимушені були укласти «вічний 
союз» із Македонією. 

Спадкоємець, ймовірно, відчув себе щасливим, коли батько 
надав йому можливість діяти самостійно. Але це не була повна 
свобода, і скоро Олександр став обтяжуватися роллю тіні при 
такому діяльному і геніальному полководцеві, як його батько. Він 
жадав власної слави. 

Розбіжності між Олександром і його батьком продовжували-
ся. Але раптом відбувається подія, що закінчилася несподівано 
і трагічно. 

У 337 р. до н. є. влюбливого Філіпа охопила нова пристрасть, 
цього разу йшлося про дівчину зі шляхетної македонської сім'ї. 
Родичі чарівної Кдеопатри (так звали цю дівчину, не плутати 
з єгипетською царицею) наполягали на тому, щоб діти від цього 
шлюбу мали повне право на спадщину престолу. 

Весілля відсвяткували з великою розкішшю. Олександр ви-
мушений був бути присутнім і на святі, і на бенкеті. Сорокашес-
тирічний цар сяяв від щастя поряд зі своєю шістнадцятирічною 
нареченою. Наречений напився більше, ніж зазвичай. Один 
з роду Пармініона, звідки походила Клеопатра, якийсь Аттал, 
дуже поважний придворний царя, принісши жертву богам, поп-
росив їх дарувати цареві законних дітей (неначе Олександр був 
незаконний). Миттєво в Олександрові спалахнули довго стриму-
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вані пристрасті. Він схопив кубок і шпурнув його в нетактовного 
кривдника, той став захищатися. А Філіп вступився за Аттала 
і навіть підняв меч на сина. Проте, будучи п'яним, не утримався 
і впав. Тоді всі почули уїдливий голос Олександра: «Ось людина, 
яка збиралася йти походом до Азії, а не в змозі навіть пройти від 
ложа до ложа». 

Після такої образи Олександр залишив двір і країну, відвіз 
матір на її батьківщину, а сам вирушив до Іллірії. Протверезівши, 
Філіп зрозумів, що вчинив несправедливо з сином, а можливо, 
побоювався свого талановитого у військовому сенсі спадкоємця. 
Що б там не сталося, він почав вести переговори з Олександром 
і зумів умовити його повернутися, хоча стосунки батька з сином 
продовжували залишатися напруженими. 

їх зближенню заважала не тільки нова цариця, але ще біль-
ше прагнення Олександра до незалежності, що не давало йому 
спокою. 

Здавалося, що напружені стосунки не завершаться. Але доля 
сама вирішила цей вічний конфлікт батьків і дітей. Вона «при-
хильно» позбавила Філіпа всіх подальших лих, які неминуче на-
кликав би на його голову син і нетерплячий спадкоємець. Це 
відбулося улітку 336 р. до н. є. Готувався похід на Персію. Війська 
вже збиралися виступити, але в цей час у старовинному пре-
стольному місті Еге намічалося весілля сестри Олександра 
з епірським царем. Весільний бенкет проходив мирно і урочисто, 
без суперечок і розбіжностей. Наступного ранку чекали піку свя-
та: у ньому повинен був взяти участь народ. Урочиста процесія 
рухалася через святково збуджений натовп. Йшли гості, посли, 
вищі чини македонської армії. 

Потім йшли придворні, сам цар йшов між своїм спадкоємцем 
і нареченим. їх оточувала царська варта. Процесія увійшла до те-
атру. Філіп минув ворота. Пролунали радісні вигуки. І тут немов 
сяйнула блискавка. Підступно захований у складках одягу вбивці 
меч пронизав царя. Філіп осів мертвим. Вбивця намагався втек-
ти, але варта наздогнала його і вбила. 

На жаль, зі смертю Філіпа була зруйнована надія об'єднати 
грецькі і македонські поліси. Та і в Олександра ця ідея не знайш-
ла відгуку. У нього були інші, грандіозніші плани. Задуми Філіпа 
виявилися завузькими для нього. Його завдання було ширше — 
об'єднати всі країни і народи в єдину імперію. 

Нещастя не перешкодило Олександрові рішуче взяти до рук 
владу. Діяти треба було негайно. Це розуміла і ще одна людина, 
наймогутніша з наближених Філіпа — Антіпатр. Він дуже пова-
жав Арістотеля і в освіченому Олександрі бачив послідовника 
його мудрих ідей. Ось чому Антіпатр виступив перед натовпом, 
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що зібрався, з промовою на користь Олександра, хоча було бага-
то нєзадоволених придворних, що мріяли захопити владу. 

Із відданими йому воїнами спадкоємець повернувся до міста 
і зайняв фортецю. Він розумів, що зрадникам потрібно помстити-
ся. Скориставшись сум'яттям, що панувало в народі і армії, 
Олександр знищив усіх, хто здавався йому суперником в бороть-
бі за трон. 

Отже, царем став двадцятирічний хлопець, трон під яким, вза-
галі кажучи, хитався. У всіх народів, скорених Філіпом, у цей пе-
ріод з'явилася чимала спокуса скинути панування і опіку македо-
нян. На Балканах серйозних заворушень не виникало, зовсім 
інакше йшли справи в самій Греції. В Афінах панував святковий 
настрій, Фіви і Амбракія виступили проти македонських гарні-
зонів. Більшість крупних грецьких полісів відмовилися визнати 
Олександра. Молодий цар зрозумів, що головне — запобігти 
створенню проти нього об'єднаного грецького оборонного союзу. 

Він вирішив несподівано прорватися зі своєю армією важко-
доступними стежками до Фессалії. Цей маневр удався. Таким чи-
ном, навіть не пустивши в хід зброю, юний полководець домігся 
того, що його обрали довічним стратегом. А перейшовши в гори, 
він встав табором перед Фівами і надіслав ультиматум Афінам. 
Налякані грецькі міста прагнули перевершити одне одного у ви-
раженні вірнопідданських почуттів і запевняли царя у своїй ло-
яльності. Олександр був визнаний правителем еллінів. У цій акції 
виявився його талант як стратега, молодий полководець проде-
монстрував спритний маневр військового мистецтва — подвійну 
раптовість. 

Настав 335 р. до н. є., який повинен був привести до остаточ-
ного розгрому іллірійців і підпорядкуванню трібаллів {племена іл-
лірійського або фракійського походження, що мешкають на тери-
торії Нижнього Дунаю). Олександр ретельно підготувався до 
походу, зібрав сильне військо і відправив на Дунай ескадру для під-
тримки військових дій піхоти. Македоняни виступили з Амфіполя 
навесні і, пройшовши швидким маршем уздовж Родоп, підійшли до 
підніжжя Балкан. Зломивши сильний опір ворога, вони перейшли 
через гори, знову розбили трібаллів і досягли Дунаю. 

Олександра охопив азарт завойовника. Він вирішив форсува-
ти Дунай. Несподіваний маневр повинен був викликати паніку 
у супротивника. За ніч він переправив через величезну річку час-
тину свого війська і блискавично завдав удару нічого не підозрю-
ючим трібаллам. Тим самим була продемонстрована бойова мо-
гутність непереможної македонської армії. Трібалли вже не 
чинили опір цареві. Тепер володіння Македонії розширилися аж 
до Дунаю. 
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А в цей час, скориставшись тим, що македоняни були в по
ході, повстали іллірійці. Вони утворили сильну коаліцію і захо
пили прикордонну фортецю Пеліон. Молодий цар повернувся з ме-
тою відвоювати втрачені землі. Але іллірійці утримували всі 
навколишні вершини, а у македонян, замкнутих між горами і во-
рожим військом, закінчувалися припаси. Насилу, тільки завдяки 
швидкості і спритності маневру, Олександру вдалося вирватися 
з оточення. Коли іллірійці були вже впевнені у своєму успіху, 
Олександр вибрав вдалий момент і, піднявшись уночі в гори, 
раптово напав на них і розбив. Так звитяжно закінчився іллірій-
ський похід Олександра. Хлопець, якому тільки що виповнився 
21 рік, довів, що цілком може самостійно виходити з найважчих 
ситуацій. 

Поки Олександр радів перемозі над іллірійцями, прийшла 
нова тривожна звістка: повстала Греція, ввійшовши в союз із 
персами. Заколот загрожував позбавити Олександра всіх надій 
на війну з персами. Адже Персія була тільки проміжною ланкою 
в його грандіозних задумах — підкорення світу. Якщо ж Олексан-
дру доведеться обмежитися тільки Македонією, то його влада 
буде не більша від влади будь-якого варварського владики. Це 
не влаштовувало честолюбного царя. Тільки об'єднання маке-
донської корони з повною гегемонією в Елладі додавало його діям 
дійсної величі. Адже Олександр поки що не був тим знаменитим 
завойовником усіх народів, яким він став згодом. 

Авторитет Олександра зростав, і він справедливо сподівався, 
що тільки одна його поява утримає греків від відкритого виразу 
ворожості. Він хотів перемогти без зброї, не бажаючи плямувати 
репутацію гегемонії кровопролиттями і насиллями. Але уперті 
фіванці не поступалися. Олександру не залишалося нічого іншо-
го, як вирішити суперечку силою зброї. 

Захопивши Фіви і влаштувавши в місті бійню, цар тим самим 
придушив заколот. Тепер Олександр готовий був виступити про-
ти Перської імперії. Саме цього могутнього супротивника вибрав 
він, щоб помірятися силами. 

Навесні 334 р. до н. є. Олександр, закінчивши приготування 
до війни з персами, перейшов Геллеспонт (сучасна протока Дар-
данелли) на чолі македоно-грецької армії і вдерся у володіння 
персидського царя Дарія III. Хоча військо персів було у багато 
разів більше війська Олександра, воно не володіло належними 
навиками, було погано навчене, а, крім того, більшість воїнів 
були набрані зі скорених Персією країн. 

Запорукою успіху послужило вміння македонського війська 
перемагати в сухопутних битвах, у найкоротший термін долати 
великі простори і брати укріплені міста. Тільки таким шляхом 
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вони могли підтримувати себе матеріально і у фінансовому плані. 
Перед початком походу цар мав великі борги. Використовуючи 
доходи від копалень, можна було розплатитися з боргами, але 
Олександр учинив інакше: він просто роздав царські гроші і звіль-
нив власників копалень від внесків у державну скарбницю. Зда-
валося, юний цар хотів покінчити з минулим: він нічого не зали-
шав позаду себе. У його сім'ї не залишилося жодного родича по 
чоловічій лінії, і вдома в нього не залишалося ні дружини, ні дітей. 
Олександра нічого не пов'язувало з батьківщиною, і він вирушив 
в дорогу, узявшії собі девіз: «Огппіа теа тесит рогіо» (лат.) — 
«Все своє ношу з собою». 

В кінці березня Олександр наказав виступати. Було вирішено 
переправитися через Егейське море. Флотилія царя узяла курс до 
бухти, де свого часу ахейці влаштували пристань для своїх кораб-
лів. Коли Олександр наблизився до берега, він кинув спис, і той 
встромився в землю Азії. Потім він зістрибнув і першим ступив 
на берег. Цей вчинок символізував підкорення нової території. 
Спис відвіку вважався зброєю богів для виразу свого ставлення 
до дій людей. Тому «завойовані списом» землі вважалися пода-
рунком богів. Так вважав і Олександр. Спис, що встромився 
у землю, служив для нього божественним великим знаком. 

Перша битва відбулася біля річки Граник. Саме там чекали 
Олександра перси. На четвертий день маршу, після обіду, маке-
доняни підійшли до Граника і побачили на іншому березі персів. 
Здавалося, їх була незліченна сила, ряди простиралися до гори-
зонту. Не барившись, Олександр віддав наказ про початок бою. 
Кидати в бій утомлених воїнів було не за правилами військового 
мистецтва, але Олександр дотримувався залізного принципу: на-
падати на супротивника там і тоді, де той менше всього очікує. 
Сам Олександр безстрашно кинувся до бою, наводячи воїнам 
особистий приклад, що дуже вплинуло на результат бою. Підчас 
битви цар потрапив до оточення ворожих солдатів, у нього зла-
мався спис. Один із перських вершників розрубав його шолом, 
а інший збирався завдати смертельного удару ззаду. Але один із 
македонських воїнів кинувся між царем і персом і могутнім уда-
ром відрубав занесену над Олександром руку. Битва закінчилася 
втечею персів з поля бою. Втрати Олександра були незначними, 
всього ЗО піхотинців і приблизно 100 вершників, правда, серед 
них 25 гетайрів (добірних воїнів). Проте було багато поранених, 
про них Олександр виявив особливу турботу. Рідних убитих він 
наказав звільнити від усіх податків. Таким чином цар зарекомен-
дував себе справжнім «батьком воїнів». Не тільки героїзмом, 
славою переможця, але й добрими справами він придбав серед 
них популярність. 
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Далі Олександр вирішив захопити іонічні міста. Там він не 
зустрів ніякого опору. Тільки Мілет довелося штурмувати. Але 
узяттям Мілета Іонічна війна не закінчилася. У Галікарнасу, 
в столиці Карії, супротивник об'єднав свої війська. Коли Олек-
сандр підійшов до цього міста, захисники не ризикнули вийти 
на відкриту битву. Вони поклалися на міцність міських стін. Тоді 
македонський цар ввів удію свої облогові машини і далекобійні 
знаряддя. 

Македонянам вдалося зруйнувати стіни і башти настільки, 
що можна було штурмувати місто. Олександр зволікав, чекаю-
чи, що супротивник здасться. Але цього не відбулося, і тоді цар 
з військових міркувань ухвалив рішення зруйнувати міські спору-
ди, що залишилися. Перси позбулися укриттів. Можливість про-
тистояти Олександру на суші в них була обмеженою. Не бажаючи 
здаватися, вони налаштувалися вести війну на морі і на островах. 

Олександр на морі ще відставав від свого супротивника. Тому 
він зважився на грандіозний крок: завоювати Малоазіатське уз-
бережжя і тим самим відрізати ворожий флот від зв'язку з сушею, 
звідки вони могли б отримувати допомогу. 

В результаті цієї, свого роду континентальної, блокади він 
сподівався завдати флоту ворога остаточної поразки. Завоював-
ши Малу Азію, Олександр не вважав її македонським володінням. 
Знов заселені території ставали не провінціями його батьківщи-
ни, а його особистими провінціями. Потім армія Олександра по-
винна була приєднатися до військ, що знаходилися в Центральній 
Малій Азії. 

Похід був необтяжливим. Без бою впокорювали величезні те-
риторії. Перси всюди відступали. Нарешті армія прийшла до Гор-
дія. У міській фортеці зберігалася стародавня царська колісниця, 
її поводи були зав'язані так хитро, що ніхто не міг розв'язати ву-. 
зол. Адже існував переказ, що царем цієї країни стане той, хто 
зуміє розв'язати цей знаменитий Гордіїв вузол. Коли Олександр 
дізнався про колісницю, то захотів її побачити, а побачивши її, 
азартний цар негайно вирішив розв'язати вузол. Проте вузол не 
розв'язувався. Тоді, довго не розмірковуючи, Олександр просто 
розрубав його мечем. Цей вчинок і зробив його спадкоємцем 
фригійських царів. 

Далі македонський правитель відправляється до Килікиї. За-
хопивши Килікийські ворота, Олександр отримує звістку, що 
Дарій переправився через Євфрат і вступив до Сирії. Великий 
перс мав у своєму розпорядженні величезне військо, можливо, 
найбільше зі всіх, що коли-небудь були в Азії. Дарій вирішив дати 
битву біля міста Сохи, вважаючи, що Олександр знаходиться 
там; насправді ж, як ми знаємо, в цей час македонський цар був 
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у Килікиї. Тоді Дарій через Левовий прохід попрямував до Килі-
киї, а Олександр рушив до Сохи через Ісс. Так би вони і ходили, 
але перський цар першим зрозумів курйозність положення і став 
переслідувати Олександра. Але той вже отримав звістку про міс-
цезнаходження перських військ в Іссі. Перси опинилися в не-
зручному для них місці, де не могли скористатися своєю чисель-
ною перевагою. До двох годин після полудня Олександр закінчив 
підготовку до битви і подав знак до атаки. Битва проходила зі 
змінним успіхом, поки Олександр зі своїми вершниками не опи-
нилися в тилу піхотинців, що билися. Назустріч вершникам кину-
лися охоронці Дарія, але їх відразу зім'яли. Дарій опинився в гущі 
битви, і замість того, щоб очолити армію, він, охоплений паніч-
ним страхом, втік з поля бою. Опір персів був зломлений. Обидві 
сторони понесли великі втрати, навіть Олександр отримав легке 
поранення. 

Македоняни захопили багату здобич: не тільки табір персів, 
але й сім'ю великого царя, його матір, дружину і дітей. Результат 
битви вирішили не війська, а особисті якості полководців. Для 
Олександра тепер були відкриті всі шляхи. Його метою була 
Фінікія. 

Одне за одним міста підкорялися Олександрові. Наймогутні-
ший правитель Тир направив своїх послів до царя, які заявили, 
що Тир хоче залишитися нейтральним або укласти рівноправний 
союз з Олександром, але підкорятися йому не згоден. Маке-
донського правителя охопив гнів. Він настільки звик, що всі схи-
ляються перед його силою, що вирішив жорстоко покарати 
фінікійців, які не підкорилися. Тир знаходився на острові за пів-
тора кілометри від материка. 

Спочатку Олександр планував побудувати величезну дамбу 
від материка до острова, але ця ідея провалилася. Тільки 
об'єднавши фінікійську і кіпрську ескадри у своїх руках, йому 
вдалося перемогти флот супротивника і зруйнувати місто з боку 
моря. 

Олександр міг бути задоволений своїми успіхами. За півтора 
роки він завоював увесь Близький Схід — від Геллеспонту до 
Єгипту. Після завоювання Тира Олександр вже не міг відкладати 
похід до Єгипту. До того ж він хотів дати Дарію час зібрати нову 
армію зі всієї Середньої Азії, Бактрії і Согдіани, а потім одним 
ударом розправитися зі всіма відразу. В цей час Дарій надіслав 
цареві декілька листів, у яких спочатку вимагав, а потім просив 
повернути його сім'ю. 

Відповідь Олександра була такою: «Прийди до мене як до 
справжнього пана всієї Азії. Якщо ти з'явишся переді мною, 
ти отримаєш матір, дружину, дітей; все, чого не побажаєш, 
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якщо ти у мене попросиш, буде тобі дано». Нарешті в листопаді 
332 р. до н. є. Олександр прибув до Єгипту, де він був урочисто 
прийнятий. Незабаром єгипетські жерці оголосили його фара-
оном. У Єгипті Олександр почав будівництво нового міста, яке 
отримало ім'я Олександрія. Це місто стало видатним творінням 
царя. Олександр і його Олександрія істотно вплинули на долю 
єгиптян. До цих пір цей народ був ізольований, але Олександр 
поклав цьому край. Нова Еллада переселилася в дельту Нілу 
і зробила Єгипет із його багатствами доступним решті Ойкуме-
ни. Праця фелахів повинна була йти на користь еллінам, імперії, 
а згодом і решті світу. 

Минуло майже два роки після битви при Іссі. Цього часу ви-
стачило персидському царю, щоб зібрати військо, що перевершу-
вало македонське більш, ніж у п'ять разів. Дійшовши до Гаага-
мел, Олександр дав своєму війську відпочити, а перси, навпаки, 
всю ніч не розлучалися зі зброєю і відчували себе втомленими. 

Перси чекали нападу, але Олександр розвернув своє військо 
направо, в південному напрямі. Тоді Дарій віддав своїй армії наказ 
наступати. При здійсненні цього маневру утворився розрив фрон-
ту — центру і лівого флангу, який швидко заповнили війська 
Олександра, що проривалися до центру — до Дарія. Якби Дарій 
стояв у цей час на чолі атаки, він. поза сумнівом, виграв би битву. 
Але він так само, як колись при Іссі, зустрівся з Олександром і, 
злякавшися смерті, втік. Олександр намагався, але не зміг на-
здогнати Дарія. 

Після перемоги в битві при Гавгамелах Олександра проголо-
сили «царем Азії». Все нове, незвідане привертало македонсько-
го царя. Він мріяв підкорити центри імперії — славний Вавилон 
і, в першу чергу, Сузи — головну резиденцію Ахеменідів. Ну і, 
звичайно, жадав захопити знамениту скарбницю Ахеменідів у Су-
зах. До Вавилона Олександр в'їхав як тріумфатор на своїй коліс-
ниці. У Сузах же він провів символічну церемонію, посівши на 
трон Ахеменідів. Правда, в живих залишався ще останній Ахе-
менід, Дарій. Олександр поспішав. Він ішов без зупинок, але 
коли досяг мети, ворог був вже вбитий своїми ж колишніми со-
ратниками, які були незадоволені поразкою їх правителя. Самим 
убивцям {здалося сховатися. 

Підійшовши до убитого Дарія, Олександр зняв свій плащ і, 
розкинувши його над мертвим, укрив його. Тут розкривається вся 
грандіозність задуму царя. Покриття плащем символізувало 
спробу ліквідувати вічне протистояння Сходу і Заходу. 

З моменту смерті Дарія Олександр, щоб не тільки підпоряд-
кувати собі Схід, але й примусити полюбити себе, прагнув ро-
бити все можливе для створення майбутньої імперії. У придвор-
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ний ритуал почали проникати східні традиції. Олександр почав 
надягати перський одяг і ввів персів до охорони палацу. Він 
спробував увести для своєї свити проскінезу, тобто прийнятий у 
Персії обряд колінопоклоніння перед владикою з подальшим 
поцілунком. Але горді греки і македоняни, що вважали царя 
всього лише «першим серед рівних», не прийняли цю приниз
ливу для них церемонію, і ідея Олександра про введення проскі-
нези провалилася. 

Проте авторитет македонського правителя був надзвичайно 
високий. А сам він не терпів незгодних із ним. Не дивно, що були 
незадоволені. Наприклад, відома змова п'яти «пажів», які заду-
мали вбити царя. Хлопці запланували позбавити його життя уві 
сні, але Олександра врятував тривалий бенкет. Потім «пажі» об-
мовилися, були схоплені і страчені. 

Закріпивши своє панування в Середній Азії, Олександр ру-
шив далі на схід. Цього разу його метою стала Індія. Влітку 
327 р. до н. є. почався його індійський похід. Перейшовши через 
Гіндукуш, македонське військо вступило до Північної Індії і ста-
ло готуватися до переправи через Інд. Там починалася «країна 
чудес». У Північному Пенджабі царю належало підпорядкувати 
трьох великих раджів. Проте один із них, Пор, відмовився під-
корятися Олександру. Пор наважився на вчинок, на який після 
Гавгамел не міг зважитися ніхто: сам вийшов на поле бою проти 
непереможного супротивника. Він розташувався на березі, не 
даючи Олександру форсувати річку. Але досвідчений македоня-
нин знайшов місце, приховане від погляду ворога тропічним лі-
сом і річковим островом, і успішно переправився через річку 
з частиною своїх військ. І тут він зустрів кінноту і бойові коліс-
ниці, якими командував син Пора. Розгромивши їх, цар рушив 
далі назустріч Пору. Сили індусів перевершували за чисельніс-
тю греко-македонське військо. Але не вперше Олександру 
вигравати подібні битви. Не розгорнувши навіть усіх бойових 
резервів, а тільки силами кавалерії і гипаспістів він отримав пе-
ремогу. Вона була досягнута фактично завдяки цілеспрямовано-
му використанню кавалерії і вступу гипаспістів у бій у потрібний 
момент. 

Тепер головною метою Олександра було відкрити судноплав-
ство по Інду. Для цього треба було підкорити ворожих малійців 
і оксидраків. При боротьбі з ними, а саме при штурмі одного 
з міст, Олександр ледве не загинув. Одним із перших він переліз 
через стіну і опинився з трьома своїми воїнами в оточенні. Олек-
сандр був поранений у легеню, але продовжував битися, поки не 
знепритомнів від втрати крові. Підкоренням малійців і оксидраків 
завершилася експедиція Олександра вниз по Інду. Македонські 
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воїни стали ремствувати і зажадали повернення додому. Влітку 
325 р. до н. є. закінчився похід до Індії. 

Олександр розділив армію на три частини. Одна під команду-
ванням Неарха поплила на кораблях до гирла Тигра і Євфрату. 
Друга поверталася додому старим шляхом — через Північну Ін-
дію і Середню Азію. Сам Олександр рушив уздовж берега океану 
на захід. Але дорога була дуже важкою. Люди страждали від спе-
ки і спраги. Багато хто загинув від укусів отруйних змій. Ті, хто 
добирався додому на кораблях, теж зазнали великих втрат. 

Повернувшись у Дворіччя, Олександр Македонський оголо-
сив своєю столицею Вавилон. Він знову став мріяти про нові по-
ходи і завоювання, навіть почав будувати флот. 

Одного разу, повернувшися з бенкету, влаштованого його 
другом Неархом, Олександр відчув не тільки втому, але і жар. 
Сильна лихоманка і повна втрата сил була характерною для ма-
лярії. Короткі паузи полегшення між нападами вказували на те, 
що цар захворів найважчою формою малярії (таїагіа ігоріса). 
З кожним днем у покоях хворого ставало все тихіше. Надії вже не 
було. Увечері 28 грудня 325 р. до н. є. великий Олександр по-
мер. 

Незабаром після його смерті величезна держава, об'єднана 
тільки військовою силою, розпалася. 

Виникає питання, навіщо Олександру Македонському по-
трібно було цілих 11 років, не знаючи відпочинку, відчуваючи 
дискомфорт, голод, холод та інші незручності, блукати по білому 
світу з обозами, колісницями, гаремом, маркітантами, воїнами? 
Чи не краще було, завоювавши країни і награбувавши багатства, 
заспокоїтися і відпочивати? Яка сила гнала його вперед? Важко 
сказати. Але, напевно, саме тому ми і пам'ятаємо його. А прави-
телі-домосіди забуті людством. 
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(прибл. 268-232 рр. до н. є.) 

Дхарма хороша. Но что такое дхарма? 
Безгрєшньї многие дела: милосердне. 
Дальше, истина, чистота. 
Я наделен даром разнообразной прозорливости. 
Мною оказана различная милость по отношению 
Кдвуногим, четвероногим, птицам и существам. 
Живущим в воде. 
Мною сделано много других добрих дел, 
Затрагивающих самьіе основи жизни. 
Для зтой цели я велел написать зту надпись. 
Пусть действуют так! 
И пусть надпись будет долговечной! 
Тот, кто будет действовать таким образом, 
Будет делать доброе дел о. 

Большой колонний здикт № 2 
царя Ашоки 

У IV ст. до н. є. Індія пережила вторгнення військ Олександра 
Македонського. Проте на той час у долині річки Ганг утворилася 
сильна держава, в яку об'єдналися царі країни Магадхи, і маке-
донці пішли з неї. Після цього лідер визвольного руху Чандрагуп-
та захопив владу в Магадхі. Йому і його наступникам вдалося 
поступово підпорядкувати й інші частини країни. Особливо про-
славився в цьому його онук, Ашока. Йому вдалося приєднати 
майже всі частини Індії, окрім крайнього півдня півострова. 
А оскільки Чандрагупта і його нащадки належали до роду Маур'їв, 
то їх державу стали називати імперією Маурь'їв. 

Дослідники індійської історії можуть знайти безліч написів, 
висічених на скелях і колонах, які повідомляють про «милого бо-
гам» правителя Ашоку. Він зійшов на царський престол у 268 р. 
до н. є. Ім'я Ашока означає «позбавлений печалі». Це був могут-
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ній правитель, він встановив дипломатичні і торгові відносини з ба
гатьма країнами Заходу і Сходу. За часів його царювання держава 
стала однією з найбільших у світі. 

Існує безліч легенд і розповідей, як із жорстокого володаря 
Ашока перетворився на мирного мудрого послідовника вчення 
Будди. 

У молоді літа індійський правитель не відрізнявся м'якістю 
вдачі і навіть заслужив прізвисько Чанда Ашока («Жорстокий 
Ашока»). На восьмий рік свого правління він отримав перемогу 
над державою Калінга (територія сучасного індійського штату 
Орісса), отримавши додаткові політичні і торгові переваги. 

Здавалося, великому цареві призначено і надалі вести війни 
і укріплювати свою владу. Проте наскельний едикт Ашоки про 
ненасильство, залишений для потомства, свідчив: «...І скільки 
б людей у той час, коли були скорені калінгяни, не було вбито, 
або померло, або відведено звідти, навіть сота частина цього чис-
ла, навіть тисячна частина обтяжує думку «милого богам». Ашо-
ка був настільки приголомшений спричиненим ним кровопролит-
тям, що розкаявся і став піклуватися про драхму, тобто про 
праведний спосіб життя відповідно до заповідей буддизму. Ще ві-
домий едикт Ашоки: «І якщо хтось заподіє шкоду, «милий богам» 
вважає, що треба помилувати, наскільки можливо». 

Індія — дивовижна і таємнича країна. її жителі потрапляють 
інколи в нез'ясовні ситуації. її фольклор овіяний незвичайними 
історіями, і вже не розумієш, де правда, а де вигадка, настільки 
все правдоподібно описано. 

У буддизмі мовиться про карму людини, про її неодноразове 
повернення на землю в іншому зовнішньому вигляді: людини, 
тварини, птаха. 

Існує легенда про першу появу Ашоки і його зустрічі з самим 
Буддою. 

«Давним-давно Будда вирушив у місто просити їжу. Його 
шлях проходив уздовж берега, де гралися діти. Вони будували 
з піску замки, де були і царський палац, і скарбниця. Діти навіть 
розподілили між собою ролі царя, цариці і сановників. 

Коли Будда з учнями наблизився до них, маленький хлопчик, 
який зображав царя, побачив, що вони прийшли, і дуже зрадів. 
Він набрав жменю піску і гальки, які зображали царські скарби, 
і підбіг до Будди. Побачивши, що хлопчик хоче наповнити чашу 
Будди піском, Ананда (один з учнів) зібрався його прогнати, але 
Будда сказав:'«Дозволь мені прийняти це підношення. Це особ-
ливий знак». 

Будда опустив свою чашу, але хлопчик не міг дотягнутися. Тоді 
він покликав одного з своїх сановників, попросив його встати на 
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карачки, а потім хлопчик встав йому на спину, щоб покласти під-
ношення до чаші Будди. 

Побачивши це, Аианда й інші учні дуже здивувалися і запи-
тали: 

— Хто цей хлопчик? 
— Це не простий хлопчик, — відповів Будда. — Завдяки 

своєму наміру і зв'язку, що виник між нами сьогодні, він через 
двісті п'ятдесят років після моєї Махапарінірвани стане великим 
царем. Він допоможе поширювати моє учення і підтримає саигху. 
Він спорудить по всьому світу стільки статуй Будди, скільки піщи-
нок у нього на долонях. Це абсолютно особлива дитина, і його 
друзі, які допомагали йому сьогодні, й надалі підтримуватимуть 
його діяння. 

Потім Будда вимовив особливу молитву-посвячення і продов-
жив свій шлях у напрямку міста. Таким було його пророцтво про 
царя Ашоку». 

Пророцтво здійснилося. Як і було передбачено, Ашока 
з'явився через двісті п'ятдесят років після Махапарінірвани Буд-
ди. Він був сином дуже знаменитого правителя, проте за індій-
ськими законами не вважався царевичем, оскільки народився не 
в палаці. Ашока був незаконним сином від жінки, що не була дру-
жиною царя і мешкала за межами палацу. Про це знали всі. 
А більшість зведених братів Ашоки народилися і жили в палаці. 
Коли цар помер, почалася природна боротьба за трон. Незважа-
ючи на суперництво і ревнощі один до одного, їх об'єднувала за-
гальна ненависть до Ашоки. Здається, єдине, в чому вони збіга-
лися, що царем не повинен бути Ашока. Але, вихований 
у бійцівському дусі, Ашока поставив мету стати царем. Йому до-
велося захищатися від гніву і ревнощів своїх зведених братів. Від-
булося кровопролитне зіткнення, в якому брали участь багато 
братів, але у результаті переможцем вийшов Ашока. Щоб стати 
царем, він без коливань перебив усіх інших. Незабаром двір пе-
реїхав на нове місце, в Паталіпутру (сьогодні це місто називаєть-
ся Патна). Це місто стало столицею. 

Ашока, рішучий і могутній воїн, почав завойовувати інші 
царства і став правителем майже всієї центральної Індії. Во-
лодіючи безжальним і несамовитим характером, він убив безліч 
людей. Є вельми повчальна історія, як він трохи не став жертвою 
своєї божевільної кровожерливості. Адже дійшло до того, що (як 
мовиться в деяких джерелах) він навіть не сідав за їжу, поки кого-
небудь не вбивав. Існував культ Богині Гніву, і Ашока був його 
послідовником. «Якщо стратиш десять тисяч чоловік, твоя могут-
ність зросте!» — говорив йому вчитель — голова секти. Але 
вбивство повинно бути ритуальним, вбивство на війні не вважа-
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лося. Тоді Ашока побудував храм у самому центрі Паталіпутрг 
У ньому були четверо дверей, по одній у кожному з чотирьох н,і 
прямів. Всякого, хто мав нещастя туди увійти, повинні були стра 
чувати — такий був наказ царя. 

Як передбачив Будда Шак'ямуні, у Ашокя була хороша, міцна 
основа для дхарми, але його великі спрямування тимчасово ви-
явилися затьмареними. Щоб усунутії ці перешкоди. Гуру Рінпоче 
(одне з імен Будди) прийняв подобу простого ченця і увійшов до 
храму жертвопринесень. Кат велів йому підійти і вихопив меч. 

Чернець запитав: 
— Чому ти хочеш мене убити? 
— Так наказав цар, — відповів кат. — Це частина особливо-

го ритуалу. 
Тоді чернець сказав: 
— Дозволь мені пожити тут тиждень, а потім можеш мене 

убити. 
Кат погодився, і чернець негайно ж став розповідати йому про 

шість світів, детально описуючи кожен. На закінчення чернець 
сказав: 

— Убий ти мене відразу, тобі ніколи не довелося б почути ці 
глибокі учення. 

На деякий час чернець занурився в медитацію, а потім дав 
докладніші вчення про пекельні світи. Він повідав про карму, яка 
є наслідком вбивства і спричинення шкоди живим істотам, і ска-
зав, що ці дії призводять до народження в різних пекельних сві-
тах. Він пояснив, як ті або інші погані думки і вчинки співвідно-
сяться з конкретними видами страждань. 

Тоді кат подумав: «До цих пір я знав тільки один спосіб 
убивства, але цей чернець розповів мені про багато інших. Коли 
тиждень закінчиться, я зварю його у великому казані, а потім за-
смажу!» 

До кінця тижня кат приготував усе так, щоб виконати свій 
намір. Він кинув ченця живцем у величезний казан киплячого 
супу. Потім витягнув і став підсмажувати. І раптом посеред 
полум'я він побачив Гуру Шак'я Сенге (ще одне з імен Будди): 
той сидів на лотосі, схрестивши ноги. Уражений цим незвичайним 
видовищем, кат поінформував царя. Ашока прийшов, щоб поба-
чити це на власні очі. Але він не подумав, що увійшов до храму 
для ритуальних діянь, а кат пригадав свої обов'язки. Тому кат ви-
хопив меч. Цар, який ніколи не ходив без меча, вихопив свій і за-
питав: 

— Чому ти намагаєшся мене убити? 
— Такий твій наказ, — відповів кат. 
— Не пам'ятаю, щоб я давав тобі наказ убити мене! 
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— Ти наказав мені убити перші десять тисяч чоловік, які увій
дуть до храму, — нагадав кат. — Я ще не виконав це завдання, 
тому я повинен тебе убити. 

Тоді Ашока сказав: 
— Якщо вже на те пішло, то ти прийшов сюди першим. Ма-

буть, я сам тебе уб'ю. 
У цю мить чернець без жодного зусилля піднявся в повітря. 

Виконавши чотири дії: сидіння, стояння, лежання і ходіння в про-
сторі, він почав давати учення. Поки чернець виконував у небі ці 
дивовижні діяння, цар із катом продовжували сперечатися. 

Незабаром Гуру Шак'я Сенге став розповідати їм про те, яка 
погана карма тих, хто віднімає життя у інших істот. 

— На відміну від благого шляху Дхарми, ці вчинки жахливі, — 
сказав він. — Припиніть творити жорстокість. Якщо цар не бажає 
підкоритися ритуалу і віддати власне життя, як він може віднімати 
життя у інших? Я розповів вам, яке це зло — вбивство, тому ви 
більше не повинні віднімати чуже життя. Користуючись владою 
і вживаючи її собі на користь, ви прирікаєте себе на набагато тяжчі 
страждання, ніж ті, які терплять ваші жертви, — застеріг чернець. 

Почувши це, цар і кат кинули мечі і стали благоговійно слу-
хати Гуру, який продовжував давати учення. Ашока власноруч 
зруйнував храм жертвопринесень і прийняв притулок у Трьох 
Коштовностях. 

Як свідчать історичні хроніки, після цієї події Ашока дав обіт-
ницю ніколи не брати до рук меч під впливом жорстоких або по-
ганих думок. Говорять, що він став найблагороднішим і наймиро-
любнішим царем усіх часів. Навіть без воєн доброта і жалісливе 
ставлення Ашоки забезпечили зростання і процвітання його во-
лодінь. Його царство розповсюдилося на велику частину Півден-
ної Азії. Воно простягнулося від Афганістану на заході до Бірми 
і Камбоджі на сході і до Шрі-Ланки на півдні. 

Ашока був відданий ученню Будди. Він відвідав місця палом-
ництва Будди і у всіх цих місцях спорудив безліч кам'яних колон, 
стел із написами, монументів у формі піраміди і мільйон ступ, що 
містять реліквії Будди. У Непалі, недалеко від Катманду, є чотири 
або п'ять ступ, побудованих Ашокою, є і багато інших на всій 
території Індії. 

Раніше царя звали Ашока Жорстокий, але з того часу, як він 
став послідовником дхарми, його стали звати Дхарма-Ашока. 
Він — один із найвеличніших прикладів релігійного правителя 
в історії світу. Прийнявши подобу простого ченця, Гуру Падма-
самбхава привів Ашоку до дхарми. Несподівана метаморфоза 
Ашоки пояснюється тим, що цар зробився прихильником буддиз-
му і став слідувати буддійським заповідям. 
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Саме коли цар Ашока зустрівся з Гуру Рінпоче, жорстоке сер
це його змінилося, він розкаявся у вбивствах і дав обітницю, що 
ніколи більше не доторкнеться до меча з поганими помислами. 

Як правитель Ашока зробив багато корисних справ: почав 
здійснювати програму реформ, підтримував будівництво ірига
ційних систем, доріг, караван-сараїв і розвиток медицини. Він 
поширював ідею ненасильства, а тому заборонив жертвоприне
сення навіть тварин, а також забій деяких видів худоби для вжи
ваная в їжу, пом'якшив систему правосуддя. Незважаючи на по-
слідовництво буддизму, Ашока не був фанатиком і проявляв 
віротерпимість. Він підтримував дружні відносини з сусідніми 
правителями і посилав посольства Антіоху II Теосу до Сирії, Пто-
лемею II Філадельфу до Єгипту і іншим владикам на заході. За-
вдяки політиці місіонерства відбулося навернення в буддизм жи-
телів острова Олениці (Цейлону); це зробив, як свідчить традиція, 
молодший син Ашоки — Махинда, що сам став ченцем. 

У старості Ашока фактично втратив владу, а деякі індійські 
історики вважають, що його миролюбна політика призвела до 
ослаблення маурійської імперії, яка незабаром після його смерті 
почала розпадатися. У подальші сторіччя пам'ять про Ашоку 
зберігали тільки буддисти, що шанували його як великого заступ-
ника релігії. Тільки в XIX ст. були розшифровані його укази. Пре-
красні монолітні кам'яні колони, на яких вибито багато написів, 
відносяться до шедеврів індійського мистецтва. Повернені спина-
ми один до одного леви, зображені на найзнаменитішій із них, 
Сарнатхській капітелі (поблизу Варанаси), стали національним 
гербом Республіки Індія. 
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ЦИНЬ ШИ ХУАНДІ — 
ПЕРШИЙ ПРАВИТЕЛЬ ЦАРСТВА ЦИНЬ 

(рік народж. невідомий, правління 259 — 210 рр. до н. є.) 

...В зной и холод люди шли и шли, 
Бьіло велено построить им 
Стену в десять тисяч долгих ли... 
Умирали, гибли не от стрел. 
Не в бою за близких и родньїх, 
Беглецам же бьіл один удел — 
Замуровьівали в стену их... 

Плач Мен Цзян-нюй 
возле Великої! стени 

Китайська культура — одна із стародавніх культур світу Народ 
Китаю, талановитий і надзвичайно працелюбний, завжди досягав 
виняткових успіхів у науці, в багатьох галузях землеробства, в про-
мисловості. Китайські астрономи спостерігали за Сонцем та плане-
тами, вони створили календар. Інші вчені написали праці з мате-
матики, історії, агрономії. Незважаючи на те, що окремі провінції 
Піднебесної (так називали китайську імперію) були роз'єднані, це 
не заважало інтелектуальному і промисловому процвітанню країни. 

Минав час. III ст. до н. є. На зміну удільним князям приходить 
особистість, яка побажала об'єднати всі маленькі царства в одну 
державу і, звичайно ж, очолити її. Він походив із правлячої династії 
царства Цинь. У 221 р. до н. є. цей володар вже завоював шість 
китайських царств і створив єдину централізовану імперію Цинь, 
а сам став імператором. Звали його Цинь Ши Хуанді (існує й інше 
ім'я — Ін Чжен). Отримавши титул Першого імператора після роз-
грому своїх супротивників, Ши Хуанді вважав, що тільки він має 
право на вєрховігу владу, оскільки за його стародавнім родоводом 
він вів свій рід від міфічного героя Хуан-ді. Феодальне суспільство 
Китаю на той час занепадало, і це допомогло йому укріпитися на 
троні й успішно боротися із аристократією. Панство, представники 
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обмеженої кількості стародавніх кланів, залишалося єдиним кла
сом, що мав політичну владу. Всі інші (селяни, торговці, ремісники) 
були повністю позбавлені привілеїв і посад. Вони були зобов'язані 
забезпечувати державу робочою силою і засобами для безперерв
них війн, від яких страждали прості люди. Після того, як Ши Хуанді 
консолідувався із ханською династією, в країні наступив довготри-
валий мир, і потреба в такій жорсткій системі зникла. Та й оточуюче 
Ши Хуанді коло не могло пишатися наявністю «блакитної» крові. 

Зате, як завжди у часи смути, з'явилися авантюристи найниж-
чого походження, які змогли закріпитися на вищих постах. Такому 
оточенню були байдужі відкриття вчених, розвиток промисловості 
і землеробства з точки зору науки. Народ завжди був численним, 
робочої сили на полях вистачало, ось і трудилися люди на план-
таціях з ранку до вечора, розбиваючи землю мотиками. Будь-яка 
незадоволеність придушувалася. Убачаючи зло в книгах, імпера-
тор, за порадою свого міністра Лі Си, спалив книги і наказав під-
дати забуттю всі вчені досягнення, що виникли до його правління. 
Ши Хуанді сміливо можна назвати китайським Гєростратом, тому 
що він повністю знищив не тільки державних супротивників, со-
ціально-політичну систему Стародавнього Китаю, літературу ми-
нулого, але й спадщину своїх предків і сім'ї. 

Визнаючи тільки в собі божественний початок і отримавши 
титул Першого імператора, він сподівався, що заснована ним ім-
перія існуватиме впродовж «десяти тисяч поколінь», а також, що 
його нащадки засвідчать цей факт, отримуючи титули Другого, 
Третього, Четвертого імператора і так далі до кінця часів. На-
справді ж його син і єдиний спадкоємець правив менше чотирьох 
років, після чого могутня система циньської імперії була знище-
на, а імператорська сім'я повністю загинула. І найднвовижніше 
те, що за часів царювання самого Ши Хуанді ніщо не провіщало 
такого сумного кінця. Він розправлявся з інакодумцями, знищив 
460 учених. Міністр і царедворець Лі Си улесливо нашіптував 
імператорові: «Я прошу дозволу вилучити всі записи для навчан-
ня пісням, переказам, висловам усіх вчителів. Не вилучати за-
писів з медицини, ліків, ворожіння, землеробства, садівництва». 
Ши Хуанді заслужив ненависть усіх подальших поколінь китай-
ських учених за спалювання книг і неповагу до минулого, але їх 
засудження не змогло зруйнувати той монументальний ідеал єди-
ної імперії, який він залишив у спадок всім династіям. Його мож-
на назвати великим новатором у створенні державної влади. Ра-
зом-зі своїм міністром Лі Си Ши Хуанді був прихильником 
«школи законників» (фацзя), автором якої був Шан Ян. Загаль-
ні постулати вчення були спрямовані на укріплення царської вла-
ди і запровадження деспотичної єдиної держави. 
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Маючи намір зробити свою імперію міцною і довговічною, ім-
ператор і його улюблений міністр змінювали звичаї людей, всіля-
ко викорінювали владу аристократії. Старі закони було скасовано 
і силою введено циньський кодекс, були знищені різні стандарти 
міри і ваги, що ускладнювало торгівлю і заважало збору податків, 
які бралися натурою. Замість них вводили циньські стандарти. 
Іншою важливою реформою, за яку вченим слід віддати дань по-
шани імператорові, стала уніфікація різних стилів написання 
ієрогліфів. До цього в кожному царстві існувало своє, особливе 
письмо, що відрізнялося від письма, яке використовували в інших 
частинах Китаю. Ши Хуанді заборонив таке використання, ос-
кільки воно могло стати відчутною перешкодою щодо здійснення 
його планів, і ця реформа, що зробила,письмову мову зрозумілою 
в усій країні, в подальші століття довела своє значення, оскільки 
письмо назавжди залишилося великою культурною силою, що 
об'єднує. Проводилися грандіозні будівництва: відбудовано місто 
Саньян — тодішня столиця, імператорський палац прикрасився 
дванадцятьма бронзовими статуями. За указом царя побудовано 
розкішний підземний палац-гробницю. Але найзначнішою за 
своїми масштабами спорудою була Велика стіна, побудована 
в цілях оборони. 

Ще в V—IV ст. ст. до н. є. будувалися стіни для захисту від 
набігів кочівників, але така грандіозна споруда зводилася впер-
ше. Незважаючи на непопулярність цього будівництва, його 
можна розглядати як акт гуманності, що дозволяв китайським 
землеробам і скотарям мирно працювати, почуваючи себе у без-
пеці. Окремі ділянки, побудовані раніше, з'єднувалися. Загальна 
довжина стіни досягала майже 5 тис. км, висота — 6,6 м, на ок-
ремих ділянках — до 10 м. На цьому величезному будівництві 
працювали десятки тисяч засланих злочинців під наглядом без-
жальних наглядачів. Якщо вчені кожного нового покоління про-
клинають ім'я Першого імператора за спалювання книг, то 
у пам'яті народу воно викликає нескінченну ненависть з-за будів-
ництва стіни. Навіть сьогодні, опісля понад двох тисяч років, 
люди пам'ятають, що там загинуло приблизно мільйон чоловік, 
і кожен камінь коштує людського життя. 

Проте у наш час китайці стали відновлювати деякі частини 
стіни як цікавий туристичний комплекс, тому що вона є пам'ят-
ником грандіозній праці сотень тисяч будівельників, безсмертно-
му мистецтву стародавніх інженерів. 

Можливо, Цинь Ши Хуанді і Лі Си, які керували «будівниц-
твом століття», відчували ворожість із боку недавно завойовано-
го і звиклого до війни населення, тому вони намагалися відверну-
ти увагу народу на ці гігантські суспільні роботи. В той час як 
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тисячі працювали на будівництві стіни, більшість інших була зай-
нята прокладенням магістральних доріг, які розходилися радіуса-
ми до найвіддаленіших меж імперії зі столиці Саньяна. Цікавий 
приклад законотворчості — указ про стандартизацію довжини 
осей у возів — безумовно, був пов'язаний із намірами імперато-
ра поліпшити комунікації. У Західному і Північному Китаї колеса 
возів глибоко врізалися в сухий піщаний грунт, тому кожен віз 
вимушений був прямувати по наїждженій колії, а самі дороги 
мали поглиблення, набагато нижче за загальну поверхню. Вози 
з іншою довжиною осей не змогли б проїхати по таких дорогах, 
тому що колеса не потрапили б в існуючі колії. Часто потрібно 
було перекладати вантаж або ставити нові осі на вози. Ця систе-
ма була великою перешкодою для транспортування товарів, 
зібраного як податок зерна і продовольчого постачання армії. Та-
ким чином, за указом Ши Хуанді довжина осі стала відповідати 
єдиному стандарту. 

Будівництво доріг було благодіянням для імперії, але в той 
самий час становило небезпеку для самої циньської династії. 
Коли відбувалися повстання, нові дороги більшою мірою допома-
гали бунтівникам. Всі шляхи вели до столиці, і армії повстанців 
легко і швидко могли піти в західні гори, на той час важкодоступ-
ні, а циньським полководцям, що намагалися боротися із заколо-
тами в усіх частинах Китаю, через відсутність бічних доріг було 
важко діяти. 

І усередині держави не все було спокійно. Поки залізна рука 
нової єдиної влади руйнувала місцеві традиції і примушувала но-
ровисту імперію кардинально підкорятися новій моделі держави, 
політика імператора викликала сильне обурення серед класу, для 
якого ці зміни вели до руйнування і деградації. Вони одностайно 
ставали проти циньської імперії і централізованої держави. По-
валення місцевих правлячих династій позбавляло їх спадкової 
влади, впливу і значної частини багатств. Циньські чиновники, 
що були безпосередньо підлеглими трону, правили в колишніх 
столицях царств. Вони не мали потреби у послугах місцевої арис-
тократії, тієї, яку вони справедливо підозрювали у ворожому 
ставленні до їх правителя. Імператорський двір був повний рево-
люційно налаштованих міністрів і чиновників, що підтримували 
тільки тих, хто розділяв їх погляди. 

Хоча не менш сімдесяти «учених найбільшого знання» знахо-
дилося при дворі, до їх порад не прислухалися. Імператор і його 
двір цілкбм усвідомлювали силу і небезпеку цієї опозиції. Негай-
но після завоювання і приборкування імперії за його наказом 
120 тисяч аристократичних сімей зі всіх кінців країни було пере-
везено в Шеньсі, щоб знищити стародавню, засновану на земле-
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володінні владу знатних родів. Таке масове переселення, що зни
зило і'х вплив в успадкованих землях, стало страшним ударом, від 
якого феодальне суспільство так і не отямилося. 

Один із консервативних міністрів ратував за відновлення фео-
дальних держав: «Правителі недавно знищені, але землі Янь (Хе-
бей), Ци(Шаньдун) і Чу (долина Янцзи)дуже далеко. До тих пір, 
поки там не будуть правити князі, не буде можливості добитися 
їх відданості і покірності. Пропоную, щоб сини імператора стали 
правителями цих земель». 

Лі Си, найнепримиренніший із міністрів Ши Хуанді, дотриму-
вався інших поглядів. Він відповів: «Вень-ван і У-ван із чжоусь-
кої династії у великій кількості роздавали наділи своїм синам 
і братам. З часом ці тісні стосунки померли, гілки відокремилися. 
Тоді правителі стали нападати один на одного, як на ворогів, 
і знищували один одного у війнах, а Син Неба не міг управляти 
ними. Зараз все в межах чотирьох морів, завдяки ясновельмож-
ному генієві Вашої величності, зведено до єдиної системи облас-
тей і військових округів. Сини з імператорської сім'ї і всі заслу-
жені люди щедро винагороджені титулами, пожертвуваннями 
з податків і ритуальними обов'язками. Цього цілком достатньо. 
Імперією буде легко управляти, якщо не чіпати теперішній поря-
док речей. Назначити правителів було б невигідно». 

Ши Хуанді погодився із думкою Лі Си і сказав: «Якщо ціла 
імперія бідувала і була жертвою воєн і суперництва, що руйнува-
ли мир, то це тому, що були знать і правителі. Завдяки допомозі 
моїх предків імперія була відновлена. Якщо звеличити нових пра-
вителів, війни вибухнуть знову, і нинішній спокій буде потриво-
жений. Хіба це не буде лихом?» 

Продовжуючи улесливі промови, Лі Си сказав: «П'ять імп-
раторів не наслідували один одного, три династії [Ся, Шан 
і Чжоу] не копіювали попередників. У кожного була своя форма 
правління. Це не означає, що вони опиралися методам передвіс-
ників, але що часи змінилися. Ваша величність є першим, хто 
завершив велику справу. Він досяг слави, яка житиме впродовж 
десятка тисяч поколінь. Це те, чого не можуть зрозуміти вузько-
лобі вчені...». 

Життя імператора Ши Хуанді минало в епоху бурхливих пере-
творень. Всі його задуми і плани виконувалися з таким немило-
сердям, що після його смерті вибухнула буря протесту, але і вона 
не могла знищити закладені ним методи правління. 

Незважаючи на політичні і державні турботи, він мирно по-
мер у 210 р. до н. є. після тридцяти семи років правління в рід-
ному царстві Цинь і одинадцяти років перебування імперато-
ром Китаю. Після його смерті країну охопили повстання. Влада 
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наступників імператора була повалена, і циньська імперія за-
гинула. 
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ГАННІБАЛ 
(прибл. 247—183 рр. до н. є.) 

Шага/от слони Ганнибала 
По узкой альпийской тропе. 
Какая в их спинах усталость, 
Какая покорность судьбе. 

А. Немировский 

Всі війни, під яким би девізом вони не починалися, якими б де-
мократичними ідеями не прикривалися, мета їх одна — нажива. 
Історики й досі сперечаються між собою з приводу такої особи як 
Ганнібал. Одні засуджують його загарбницьку політику, інші ж 
вбачають у ньому великого полководця. Безумовно, мають рацію 
і одні, й другі. Але треба додати до характеру цієї складної людини 
незламну ненависть до Риму, ввібрану якщо не з молоком матері, 
то, вже напевно, виховану його батьком, великим полководцем 
Гамількаром Барка. 

А зараз давайте дещо освоїмося в обстановці того часу. До 
початку III століття до н. є. окріпнули дві могутні держави — Рим, 
який підпорядкував собі Середню і Південну Італію, і Карфаген, 
розташований на північному узбережжі Африки, на березі Тунісь-
кої затоки. Це місто було старіше за Рим. Його заснували фінікій-
ці у 814 р. до н. є. Місто розташовувалося в прекрасній бухті, 
було добре захищене природними перешкодами і могутніми крі-
посними стінами. Воно мало дві гавані (торгову і військову). Вхід 
до них перегороджували важкі ланцюги. 

До V століття до н. є. Карфаген очолював значну частину 
Середземномор'я, основним суперником у той час у нього були 
греки, які також мали безліч своїх колоній у цьому регіоні. І ось 
інтерес двох рабовласницьких держав зосередився на Сицилії. 
Боротьба за цей острів почалася в 480 р. до н. є. В цей час кар-
фагеняни висадили в Сицилії могутній десант, обложили місто 
Гимери і чекалидопомоги союзників. Але секретне послання, в яко-
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му було прохання про допомогу, було перехоплене жителями 
Сіракуз, і вони в призначений день під виглядом союзників увірва-
лися в карфагенський табір. Раптовість появи ворогів, та ще 
й у подобі друзів, зробила своє. Вони знищили спантеличеного 
супротивника, а також спалили флот. Але боротьба за Сицилію 
продовжувалася, карфагеняни облягали Сіракузи, незважаючи 
на те, що в цей час їх вороги штурмували Карфаген. Проте закін-
чилося все мирним договором, оскільки сили були рівні. 

Минуло багато років. І нарешті в 264 році до н. є. почалася 
Перша Пунічна війна (римляни називали карфагенян пунами). 
Цього разу вона була між Римом і Карфагеном. Римляни прий-
няли пропозицію Мессани про допомогу в місцевій війні Мессани 
і Сіракуз. Переправившись до Сицилії, римляни примусили жи-
телів Сіракуз і карфагенян зняти облогу Мессани, у відкритому 
бою розбили сухопутну карфагенську армію, а незабаром і вій-
сько Сіракуз. Справи римлян пішли з таким успіхом, що вони 
підійшли до стін Сіракуз і примусили тирана Гієрона укласти при-
низливий для нього мирний договір, у якому він проголошувався 
союзником Риму, виплачував грошову контрибуцію і зобов'я-
зувався постачати в римське військо продовольство. Мир з Перо-
ном і захоплення Мессани закріпили позицію римлян у Сицилії. 

У 262 р. до н. є. вони повели військо на місто Акрагант, яке 
було сильною фортецею карфагенян. Після шестимісячної обло-
ги Акрагант впав. Карфагенські війська були посунуті на західний 
кут острова, де знаходилися добре укріплені карфагенські війсь-
ково-морські бази: Панорм, Лілібей і Дрепана. Вони були захи-
щені з боку суші, мали сильні гарнізони, а з боку моря постача-
лися усім необхідним. Взагалі карфагенський флот, що панував 
на морі, висаджував десанти у найбільш беззахисних місцях Си-
цилії і Апеннінського півострова і наносив римлянам суттєві 
втрати. Війна продовжувалася майже 23 роки, обидві сторони 
були виснажені. Становище римлян було трохи кращим, бо їм 
належала більша частина острова, і римські війська блокували 
останні карфагенські твердині — Лілібей і Дрепану. Однак кар-
фагенян продовжував виручати флот, і римляни зрозуміли, що 
без флоту вони не зможуть перемогти своїх суперників. Тоді вони 
звернулися до крайніх засобів: багатих громадян вони обклали 
надзвичайним податком у такому розмірі, щоб мати змогу споря-
дити 200 п'ятипалубних кораблів. 

Новий римський флот вирушив у Сицилію і в жорстокій бо-
ротьбі при Егатських островах у 241 р. до н. є. вщент розбив кар-
фагенську ескадру. Карфаген запросив миру, який був підписаний 
у тому ж році, але на дуже тяжких для Карфагена умовах. Рим без 
перешкод тепер організував на островах Сардинія і Корсика, що 
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раніше належали карфагенянам, свої провінції і став найсильні-
шою державою на західному Середземномор'ї. 

Але пуни були ще достатньо сильні і небезпечні для Риму, хоча 
Карфаген був дуже ослаблений війною, проте не зломлений. Він 
зберіг володіння в Африці і багатів за рахунок успішної торгівлі. 
Карфагеняни швидко виплатили Риму контрибуцію, і було ясно, 
що нове зіткнення, викликане фактично боротьбою за панування 
над всією західною частиною Середземномор'я, буде неминуче. 
Вони посилено почали готуватися до нової війни з римлянами. 

На чолі нової військової партії на той час стояв полководець 
і тонкий дипломат Гамількар Барка, який прагнув реваншу. У Кар-
фагені існувало також угруповання, в якому знаходились супро-
тивники ідеї боротьби з Римом. Можливо, вони заздрили Гаміль-
кару, могутності роду Барки, а можливо, і справді вважали, що 
мирна торгівля з Римом принесе більше користі. 

Проте Гамількар, будучи досвідченим воїном і стратегом кар-
фагенського війська, плануючи звитяжну війну з Римом, не хотів 
авантюрних вчинків. Він розробив стратегічний план підготовки • 
до війни. Плануючи напасти на Рим сухопутним шляхом з Іберії 
(сучасна Іспанія), він вирішив спочатку завоювати Іспанію, захо-
пити її срібні копальні, щоб мати достатні засоби для ведення 
бойових дій. Декілька років він бився на чужій території з числен-
ними войовничими племенами іберів, кельтіберів і кельтів. Був 
з ним і його син Ганнібал, який прохав батька узяти його з собою. 

Незважаючи на тривале перебування карфагенян на тери-
торії Іспанії (вже й Ганнібал встиг стати дорослим), завоювати її 
Гамількару не вдалося. За допомогою де сили, а де дипломатії Га-
мількару вдалося захопити більшу частину півострова на південь 
від річки Ербо. Він навчив і загартував у боях свою найману ар-
мію, наповнив казну і заснував місто Новий Карфаген (сучасна 
Картахена). Але трапилося нещастя: в одній із сутичок з іспан-
ськими племенами він загинув. Та війна не припинилася. Продов-
жив завоювання його родич (за одними джерелами — зять, за 
іншими — двоюрідний брат) Гаструбал. Але і його було вбито. На 
той час Ганнібалу виповнилося вже 26 років, і карфагенське вій-
сько проголосило його своїм вождем. 

Ганнібал з дитинства звик до труднощів військового життя, був 
хоробрим воїном. Навіть його вороги в особі римського історика 
Тита Лівія писали про нього: «Наскільки він був сміливий, кидаю-
чись назустріч небезпеці, настільки ж він був обережний і обачний 
під час самої небезпеки. Не було такої праці, при якій би він втом-
лювався тілом і падав духом. І спеку, і мороз він переносив із рівним 
терпінням... він не користувався м'яким ліжком — часто бачили, як 
він, загорнувшись у військовий плащ, спав серед воїнів...». 
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Перша перемога Ганнібала в 219 році до н. є. не принесла 
йому морального задоволення. Він, який у дитинстві мав за куми-
ра Олександра Македонського, зіткнувся з людьми, які віддали 
перевагу жахливій смерті в полум'ї перед карфагенським поло-
ном. Йдеться про облогу міста Сагунта. Жителі, які спочатку че-
кали підмоги від Риму, не отримали її вчасно, тоді молодий Ганні-
бал послав до міста глашатая. На площі зібралися люди, мовчки 
вислухали парламентарія і мовчки розійшлися по домівках. А че-
рез деякий час знову став збиратися народ. Люди несли хмиз, 
складали в центрі. Потім вони запалили багаття і, прощаючись 
один з одним навіки, кидалися з дітьми і дружинами в полум'я 
багаття. Жахливе видовище вразило Ганнібала, не про таку пе-
ремогу він мріяв. 

Проте дана батькові клятва перемогти Рим вела юного пол-
ководця вперед. Весь час Рим спостерігав за діями карфагенян. 
Звичайно, вони знали про наміри Ганнібала, проте не дуже цим 
переймалися. Дізнавшись про похід нового карфагенського вож-
дя, вони не прийняли ніяких рішучих дій, щоб перешкодити йому. 
А Ганнібал, ще знаходячись у Новому Карфагені, вирішив напас-
ти на римлян з несподіваного боку, звідки його зовсім не чекали. 

До вересня 218 року до н. є. його армія без перешкод підійш-
ла до Альп. У нього було величезне військо, прекрасна кіннота 
і головне придбання — слони. Запланувавши восени перейти 
через альпійський хребет, та ще зі слонами, він хотів уразити 
римлян своєю раптовою появою. Але страшно уявити собі ті об-
ставини. Погода, прірва, ніч, ожеледь, крики відчаю, прохання 
допомоги... Ледве йдучи по слизькій стежині, хтось обов'язково 
помилявся і падав у провалля. І весь цей авантюрний задум, хоча 
і був стратегічно виправданий, загубив і багато воїнів, і всіх 
слонів, окрім одного. А Ганнібал у результаті хвороби осліп на 
одне око. Самі Альпи виступили у ролі неприступної фортеці. 
Таким чином, карфагенянин отримав поразку, навіть не розпо-
чавши битви. 

Все ж таки полководець перейшов через гори у родючу доли-
ну річки По. Він дав відпочити втомленим людям, поповнив свої 
ряди галлами, які ненавиділи римлян. У битві біля річки Тицини 
(ліва притока річки По) він переміг римлян. Друга битва біля річ-
ки Требії (права притока річки По) знову принесла йому перемо-
гу. Мета походу була досягнута, але дуже дорогою ціною. 

Рим забив на сполох. Консул Гай Фламіній зібрав військо 
і став чекати Ганнібала в місті Арреций у Північній Етрурії. Обій-
ти це місто, як вважав Фламіній, було неможливо, оскільки річка 
Арно розлилася і затопила всі околиці. Але Ганнібал знову зробив 
те, що зробити було неможливо. Чотири дні і три ночі його армія 
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йшла по болотах, де не було ні клаптика сухої землі, а воїни від
почивали на трупах полеглих коней. Сам полководець їхав на 
єдиному уцілілому слоні. Вони змогли обійти Арреций, але скіль-
ки сил і скільки жертв приніс цей тактичний маневр! Коли рим-
ляни дізналися про це, вони кинулися навздогін. Біля Тразе-
менського озера, коли головні римські війська увійшли до вузької 
долини, за сигналом Ганнібала з навколишніх пагорбів на них ки-
нулися карфагенські загони, що знаходилися там у засідці. Знову 
перемога була за Ганнібалом. Флавінія вбили, а в Римі почалася 
паніка. «Ганнібал біля воріт!» — з жахом викрикували жителі 
Риму ! це увійшло до приказки, колі іму-небудь загрожувала 
небе *пеі Але карфагеняни не піні, і-іч Рим. Вони попрямували 
на п.іі *'ь Італії, де Ганнібал очікував підняти проти Риму півден-
но-італійські племена. 

Знаменита битва відбулася в 216 році до н. є. при Каннах. 
Армія римлян майже удвічі переважала карфагенське військо. 
Більш тог серед римських воїнів було багато селян, які нена-
виділи Ганнібала за те розорення, що він їм заподіяв. Але талано-
витий полководець зумів так налаштувати своїх солдат і так вести 
бій, що з меншими силами він оточив римлян і завдав їм нищівної 
поразки. Це була вершина успіху Ганнібала. Здавалося, все на 
боці полководця. Але битва при Каннах дала перелом у війні між 
Римом і Карфагеном. Незважаючи на те, що Ганнібал ще понад 
15 років провів на Апенінському півострові, він так і не зміг узя-
ти Рим. А можливо, просто не захотів. Це одна із загадок, яку досі 
обмірковують історики. Одна з версій, чому Ганнібал не пішов на 
Рим, полягає в тому, що, по-перше, римляни поповнювали свої 
війська, а карфагенський уряд, остерігаючись впливу Ганнібала, 
не надавав йому серйозної допомоги. 

У 212 році до н. є. після тривалої облоги римляни узяли місто 
Сіракузи. Тут загинув знаменитий учений Архімед, винаходи яко-
го допомогли довго чинити опір римським військам. Наприклад, 
він винайшов машини з довгими руків'ями, на кінці яких були 
гаки. Цими гаками захоплювалися трієри і переверталися, топля-
чи римських воїнів. Але Сіракузи впали через зраду. А потім рим-
ляни опанували Капую і Тареит. Наступними їх діями була вперта 
боротьба проти карфагенян на території Іберії. Тут відзначився 
молодий і талановитий римський полководець Публій Сципіон. 
До 206 р. до н. є. він майже повністю вигнав карфагенян із Пір-
нейського півострова, а в 205 р. до н. є., обраний консулом, він 
оголосив набір добровольців для експедиції до Африки, щоб пов-
ністю знищити сам Карфаген. 

Переляканий уряд Карфагена терміново покликав на допомо-
гу Ганнібала. На кораблях карфагенське військо покинуло Італію, 
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і в 202 році до н. є. біля містечка Зама на південь від Карфагена 
відбулася вирішальна битва, де Ганнібал уперше потерпів пораз-
ку. І в котрий раз довелося укласти мир на важких для карфаге-
нян умовах. Вони втрачали майже всі володіння, зобов'язувалися 
не вести воєн проти Риму, повинні були віддати флот, бойових 
слонів, а також виплачувати велику контрибуцію. 

Що стосується Ганнібала, то він прожив декілька років у Кар-
фагені, а коли римляни зажадали його видачі, втік спочатку до 
Сирії, потім до Малої Азії. Якийсь час він жив у палаці у царя 
Прусія на півночі Малої Азії. Але Прусій, захищаючи себе від не-
приємностей, видав його. Попереджений заздалегідь про це, Ган-
нібал не став ховатися. У нього вистачило мужності зустріти 
смерть. Великий полководець прийняв отруту. 

Так закінчилася Друга Пунічна війна. І лише через 40 років 
після смерті Ганнібала римляни оголосили Карфагену Третю 
Пунічну війну, і остаточно місто було зруйноване в 146 р. до н. є. 
А Рим став центром Середземномор'я. 
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ГРАКХИ — НАРОДНІ ТРИБУНИ 
(Тиберій Гракх: 162— 133 рр. до н. є.) 

(Гай Гракх: 153—121 рр. до н. є.) 

Если о добрих делах вспоминать человеку отравно 
Ь м убежденье, что жизнь он благочестно провел, 
Верьі святой не пятнал никогда, в договори вступая, 
Ради об.чана людей всуе к богам не взьівал... 

Гай Валерий Катулл 

Нестерпне життя рабів, безроздільне правління сенаторської 
знаті (нобілітету), розорення дрібних землевласників, військові не-
вдачі — все це вимагало швидкого введення нових реформ, спря-
мованих на оздоровлення державного ладу, зміцнення внутрішньої 
єдності римського суспільства, на активізацію зовнішньої політики. 
Тим більше що знедолений люд, якому вже нічого було втрачати, 
піднімався на боротьбу з гнобителями. То тут, то там вибухали пов-
стання. Правда, вони жорстоко придушувалися, проте це не зупи-
няло повстанців. Прогресивні політичні діячі чудово розуміли, що 
грізний рух рабів і військові поразки налякали римських рабовлас-
ників. Проте рятувати треба було не їх, а знедолене населення. 

Захисниками народних верств, представниками інтересів пле-
беїв були брати Гракхи — Тиберій (162—133 рр. до н. є.) і Гай 
(153—121 рр. до н. є.). Запропоновані Тибєрієм Гракхом законо-
проекти стали початком могутнього руху вільного громадянства. 

Батьком Гракхів був знаменитий Тиберій Гракх, представник 
патриціанської знаті, цензор, двічі консул і двічі тріумфатор, відо-
мий у народі своєю високою моральністю. їх мати, Корнелія, була 
дочкою не менш відомого Сципіона Африканського, переможця 
Ганнібала. Про юні роки братів відомо небагато, проте Плутарх 
засвідчує, що старший брат, Тиберій, у юні роки знаходився під 
впливом верховного понтифіка Красса, законознавця Муція 
Сцеволи і консула Аппія Клавдія. Великим авторитетом для ньо-
го був і його вічний супутник і друг — грецький оратор Діофан. 
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Нарешті, відомо, що велику роль у вихованні Гракхів зіграла їх 
мати Корнелія, освічена жінка, до якої вони зверталися за пора-
дою і у зрілі роки. Тиберій був скромний і стриманий, поблажли-
вий і м'який, Гай — навпаки, запальний і різкий. 

Вже в юні роки Тиберій був удостоєний звання авгура, най-
більш шанобливого у римлян сану жерців. Колишній консул 
і цензор Аппій Клавдій, його тесть, із повагою ставився до нова-
торських пропозицій Тиберія. У 146 р. до н. є. Тиберій воював 
у Африці під керівництвом Сципіона,у 137 р. в Іспанії під Нуман-
цією під керівництвом консула Манцина. Але консул був розби-
тий, і лише завдяки посередництву Тиберія було укладено 
перемир'я, ш.о врятувало життя 20 тис. римлян. Але Сенат відхи-
лив ганебний для римлян договір. 

З погляду Тиберія, основною причиною падіння римської мо-
гутності в ці роки було обезземелення дрібних вільних земле-
власників, що поповнювали ряди військ. Тому, коли його обрали 
плебейським трибуном, він почав проведення реформ на користь 
простого народу. Перш за все він запропонував новий розподіл 
громадських земель, що знаходилися в ту пору в руках невеликої 
кількості багатіїв. Звичайно, більша частина крупних багатих 
землевласників, спадково маючи претензії на величезні ділянки 
«громадських полів», була проти реформи. Римське міське насе-
лення, що вже відірвалося від важкої землеробської праці, було 
байдуже до ідеї аграрної реформи. А торгово-лихварська знать — 
вершники — зайнята спекуляціями і комерційними операціями, 
теж не була зацікавлена в ній, оскільки Тиберій Гракх пропонував 
закріпити за кожним землевласником його ділянку навіки, що ус-
кладнювало б прибуткову торгівлю земельними володіннями. 

Навколо законопроекту розпалилася запекла боротьба. Ти
берія підтримували натовпи дрібних землеробів (була зима, 
і сільські жителі мали в своєму розпорядженні вільний час). Рим 
нагадував киплячий казан. Після бурхливих обговорень законо-
проект повинен був бути поставлений на голосування. Здавалося, 
все складається сприятливо для реформи, але супротивники ви-
рішили просто не допустити голосування. Один із народних три-
бунів, Марк Октавій, крупний землевласник, виступив проти за-
конопроекту і наклав своє «вето» на законопроект під приводом, 
нібито він зачіпає інтереси римських громадян. Незважаючи на 
те, що Октавій був близьким другом Тиберія, переконати його не 
вдалося. І тоді Тиберій Гракх відважився на крайню міру. Він смі-
ливо поставив перед народним зібранням питання, чи може бути 
народним трибуном людина, яка виступає проти інтересів народу. 
Ті, що прагнули до аграрної реформи, висловили свій протест Ок-
тавію. Взагалі усунення з посади Октавія було першим у римській 
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історії відкритим порушенням існуючих законів про недоторкана 
ність особистості народного трибуна. Вслід за тим поставлений 
на голосування законопроект про аграрну реформу був затвер-
джений. Для його впровадження була створена комісія з трьох 
осіб, якій надали широкі повноваження. У склад комісії увійшли 
Тиберій Гракх, його брат Гай Гракх і тесть Тиберія Аппій Клав-
дій. Комісія тріумвірів із переділу землі негайно приступила до дії. 

Проведення законопроекту про аграрну реформу через на-
родне зібрання всупереч волі Сенату показало Тиберію силу на-
роду. Це підштовхнуло його на новий крок. Тиберій запропонував 
використати скарби, що дісталися від пергамського царя Атта-
ла III, який заповідав своє царство Риму. Тиберій вимагав віддати 
їх аграрній комісії, щоб розподіляти вільні кошти серед колоністів, 
які отримали землю, даючи їм матеріальну допомогу з метою за-
безпечити коштами на придбання сільськогосподарського інвен-
тарю і т. п. Зрозуміло, це знову зустріло бурхливе обурення вла-
ди власників. Вони розпускали наклепи на Тиберія, начебто він 
прагне царської влади і навіть вже приміряє царську діадему 
і пурпуровий одяг, нібито привезений із Пергаму. Сенатори на 
засіданні в храмі богині Вірності організували змову, без будь-
яких підстав звинувативши Тиберія у всіх цих злочинах. Прихиль-
ники Тиберія і Сенату почали озброюватися палицями і ніжками 
від стільців. Сципіон Назіка закликав сенаторів до помсти, вони 
кинулися до Капітолія, де зібралися прихильники Тиберія Гракха. 
Самого Гракха, незважаючи на священну недоторканність трибу-
на і авгура, убили біля входу до Капітолійського храму, а також 
каменями і палицями було вбито понад 300 його прихильників. 
Трупи убитих були кинуті до Тибру. 

Політична діяльність Тиберія Гракха тривала всього декілька 
місяців, але своїми реформами він сколихнув римське суспіль-
ство, давши поштовх розвитку бурхливих подій, які, за переко-
нанням стародавнього історика Аппіана, стали передвісниками 
громадянських воєн у римській історії. 

Гай Гракх був приголомшений смертю брата, проте досить 
тривалий час залишався в стороні від суспільної діяльності. 

Все ж таки супротивники аграрної реформи не наважилися 
відкрито її відміняти, оскільки перетворення були життєво необ-
хідні. Аграрна комісія з наділу землі продовжувала працювати. 
Разом з аграрною реформою були прийняті й інші, наприклад, 
вдалося провести закон про таємне голосування в народних 
зібраннях, про право трибуна бути обраним на наступний термін, 
готувався закон про дарування цивільних прав жителям Італії, які 
знаходилися у стані нерівноправних громадян. На жаль, не всі 
законопроекти вдалося прийняти. Це знову викликало обурення, 
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і почався новий підйом руху за демократичні і аграрні реформи. 
Прихильники цих перетворень пов'язували виконання своїх ви
мог з ім'ям молодшого Гракха, Гая. Він викликав симпатії народу 
і, незважаючи на протидію Сенату, в 123 р. до н. є. його обрали 
плебейським трибуном. Він приступив до здійснення планів свого 
брата. Перш за все він домігся вигнання ненависного народу 
Попілія, що переслідував прихильників Тиберія. 

Законопроекти Гая були дуже численні. Він запропонував 
нові закони про розділ суспільних земель серед бідняків, про ви-
ведення колоній, про спорядження воїнів одягом за рахунок сус-
пільства, про призив на військову службу з 17 років. Він також 
знову пропонував зрівняти італійців у правах з римлянами, пони-
зити ціни на хліб для бідняків. Нарешті, він провів закон, що на-
дав вершникам право бути суддями (раніше це було винятковим 
правом сенаторів). Виступаючи перед народом, він перший серед 
римських політичних ораторів стояв обличчям до народу, а не до 
Сенату. Народ незмінно підтримував Гая в усіх його починаннях, 
тому і Сенат вимушений був прислухатися до його порад. 

У 122 р. до н. є. Гая було повторно обрано плебейським три-
буном. Його зусиллями народне зібрання перетворилося на 
ефективний орган державного апарату, а функції Сенату були об-
межені. Однією зі сторін політичної програми Гая Гракха було 
посилення ролі народного трибуна. Воно знайшло своє відбиття 
в діяльності самого Гракха. Його скромна посада заступника за 
окремих плебеїв перетворилася на найважливіший державний 
магістрат. У своїй політичній діяльності Гай спирався на сильну 
коаліцію, що складалася з різних станів: вершників, міського на-
селення і плебсу. 

Щоб стримати його популярність, Сенат, використовуючи ін-
ших трибунів, найчастіше Лівія Друза, почав проводити ще смі-
ливіші пропозиції на користь народу, щоб затьмарити славу Гая. 
Та і сам Сенат тепер був готовий у всьому догоджати народу. Під 
час від'їзду Гая до Африки для побудови колонії на території зруй-
нованого Карфагена супротивники Гракха почали судові переслі-
дування його прихильників, перш за все Фульвія. Крім того, се-
натська опозиція використовувала його промахи на свою 
користь. 

Гаю не вдалося стати плебейським трибуном у 121 р. до н. є. 
Його супротивники досягли обрання в консули Луція Опімія, 
який одразу приступив до відміни багатьох законів Гракха. В день 
відміни законів прихильники і супротивники Гракха зранку зай-
няли Капітолій. Протистояння тривало декілька днів, поки наре-
шті Опімій не отримав від Сенату ухвалу про порятунок держави 
будь-якими засобами. За голову Гая була оголошена нагорода 
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золотом у кількості, рівній вазі його голови. Почалися зіткнення. 
Гай утік спочатку в храм Діани, а потім до гаю, присвяченого 
Фурії. Там він за допомогою вішаного раба убив себе, і вороги 
обезголовили вже мертве тіло. Ось така трагічна доля спіткала 
обох братів, незважаючи на те, то вони хотіли дати народу бла-
гополучне життя. 

Всього було вбито 3 тисячі прихильників Гая, а тіла їх кинуті 
до Тибру. Вдовам заборонили оплакувати загиблих, а консул 
Опімій спорудив ненависний народу храм Згоди. 

Реформи братів Гракхів, боротьба за виконання їх програм 
значною мірою визначила весь подальший розвиток Риму, аж до 
його падіння. Незважаючи на їх трагічну долю, життя народних 
трибунів було прожите недарма. 

Уроки історії знову вчать нас, що боротьба за демократичні 
перетворення ніколи не обходилася без жертв, але ці жертви не 
були марні. 
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ЮЛІЙ ЦЕЗАР (ВІН ЯК КОЛОСС) 
(прибл. 100—44 рр. до н. є.) 

Загромоздил наш узкий мир собою, 
А ми, созданья жалкие, снуєм 
Меж ног его громадньїх и пугливо, 
Глядя кругом, могил беселавньїх ищем!.. 
Поверь мне, Брут, что можеш человек 
Располагать судьбой, как хочеш. 

Уильям Шекспир. «Юлий Цезарь» 

. Великий полководець, політик, імператор, блискучий оратор, 
талановитий письменник... Всі ці іпостасі втілювалися в одній лю-
дині — такій же складній, суперечливій і великій, як і час, в яко-
му вона жила — Гаї Юлії Цезарі з роду Юліїв. До наших дні-
учені сперечаються про цю особистість і її внесок у світову іс-
торію. Одні вважають Цезаря тираном, який прагнув до влади, 
а інші — талановитим державним діячем і генієм, якому не вда-
лося до кінця втілити свої плани в життя. Як би там не було, на-
вряд чи в історії Давнього Риму знайдеться людина, яка б так 
багато зробила для нього і яка залишила про себе таку міцну 
пам'ять, як Юлій Цезар. 

З приводу дати народження Гая Цезаря також ведуться супе-
речки, але, скоріш за все, він народився або в 102, або в 100 році 
до н. є. у старовинному патриціанському роді Юліїв, який вів свій 
початок від троянського героя Енея. Здавалося б, юному Гаю, 
у якого багато родичів, включаючи батька і дядька Марія, були 
успішними політиками, уготована така ж доля. Однак, за тра-
дицією своєї сім'ї, Цезар-молодший повинен був стати жерцем 
Юпітера. 

В той час Рим переживав смутний і неспокійний період — 
влада часто мінялася, одні правлячі кола змінювалися іншими, 
сенатори плели безкінечні і заплутані інтриги, а репресії і пере-
слідування тих, хто впав у немилість, були звичайною справою. 
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На деякий час владу в республіці захопила партія популярів, на 
чолі якої був як раз дядько Цезаря — Гай Марій. Юлію були да-
ровані усілякі милості, він був призначений верховним жерцем 
і зміцнював свої позиції в партії. Однак світлий період тривав не-
довго. У 82 р. до н. є. владу захопив представник іншої партії — 
Луцій Корнелій Сулла, і Юлій Цезар, котрий вельми сміливо 
висловлював свою думку проти новоявленого правителя, впав 
у немилість. Його позбавили майна, відлучили від посади жерця. 
Лише заступництво родичів і цнотливих весталок, жриць Афроді-
ти, врятувало життя молодого чоловіка. 

Опальному юнаку довелося залишити Рим і приєднатися до 
армії, яка придушувала рух повстанців у римській провінції Азія. 
Тоді, при штурмі міста Мітілен, Цезар одержав свою першу наго-
роду — «дубовий вінок» — за врятування життя римського гро-
мадянина. Декілька років майбутній імператор прослужив під 
командуванням Сервілія Ісаврика і воював із килікійськими піра-
тами, але, коли до нього дійшла звістка про смерть Сулли в 78 р. 
до н. є., він негайно повернувся до Риму, повний рішучості заново 
почати свою політичну кар'єру. 

Він одразу приступив до цього нелегкого завдання з надзви-
чайною рішучістю і наполегливістю. Цезар розумів, що для того, 
щоб чогось досягти, необхідно привернути до себе увагу і завою-
вати любов і визнання народу. У той час, коли в Римі господарю-
вали прибічники Сулли Помпей і Красс, Гай Юлій не побоявся 
притягнути до суду двох видних сенаторів — Гнея Корнелія Дола-
беллу і Гая Антонія, обвинувачуючи їх у грабіжництві і вимаган-
нях під час їх управління провінціями Македонія і Греція. Звичай-
но, Цезар програв обидві справи, зате зміг показати народу 
корумпованість сенаторського судилища, а крім того, закріпити 
за собою славу хороброго і чесного політика. 

Після невдач і судів Цезар вирішив деякий час не брати участі 
в політиці і вирушив на острів Родос вивчати мистецтво красно-
мовства у відомого Аполлонія Молона. За період плавання з Це-
зарем скоївся випадок, який добре його характеризував. Його 
захопили пірати, і, чекаючи викупу, він тримався в їх оточенні з ви-
нятковою холоднокровністю. Більш за все гордовитого Цезаря 
обурило те, що пірати захотіли взяти за нього не дуже велику 
суму, і він порадив їм запросити більше. Крім того, він спокійно 
заявив їм, що повернеться і стратить їх. Як тільки прийшов викуп 
і Юлія звільнили, він, вірний своєму слову, не забув виконати 
погрозу. 

Підчас навчання Гая Юлія на Родосі почалася третя війна з Міт-
ридатом VI Євпатором. Цезар негайно зібрав військо доброволь-
ців, і завдяки їх зусиллям вдалося утримати.в лояльності до Риму 
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азіатські провінції. Коли для командування римськими військами 
в Азії прибув Лукулл, майбутній володар повернувся до Риму, де 
він дізнався, що переміг суперників у виборах на місце понтифі-
ка, яке пустувало ще після смерті його дядька Гая Аврелія Котти. 
Цезар також став першим із шести військових трибунів, обраних 
народом. 

На цій службі він став відновлювати права народних трибунів, 
суттєво обмежених Суллою, і зумів провести закон про амністію 
громадян, які втекли у громадянську війну до Серторія і які вою-
вали в Іспанії. 

Правда, амбіційний і честолюбний Гай Юлій Цезар не за-
довольнився цим, він хотів досягнути більшого, хоча за кожну 
посаду доводилося вести жорстоку боротьбу з конкурентами. 
В 69 році до н. є. Цезар служив уже квестором при наміснику 
провінції Ближня Іспанія, до його обов'язків входив контроль над 
державною казною і фінансами. Це дало йому право іменуватися 
сенатором. В 65 році до н. є. Гай Юлій був обраний еділом, до 
обов'язків якого входило, крім нагляду за порядком і будівниц-
твом в місті, влаштування свят, тут він міг розгорнути бурхливу 
діяльність. Нечуваними витратами на суспільні розваги Цезар 
буквально затьмарив своїх попередників і свого напарника, даю-
чи бенкети і свята, котрих Рим раніше не бачив. 

Витрачаючи величезні суми на церемонії і театральні вистави, 
обіди і бенкети, він покорив римський плебс. 320 гладіаторів, 
озброєння і обладунок яких були зроблені з чистого срібла, 
виставлені ним на одному зі свят, настільки приголомшили рим-
лян, що про його надзвичайну щедрість почали ходити легенди. 
Однак еділ повинен був влаштовувати розваги за свій кошт, тому 
незабаром Цезар практично втратив свої гроші і заліз у борги. 

Кредитори навіть відмовились випускати його з Риму з-за ве-
личезних сум, які він не міг віддати. Однак замість грошей Юлій 
придбав дещо не менш цінне — велику популярність і народну 
любов. Крім того, діяльність Цезаря не зводилася тільки до ор-
ганізації свят, він виступав за відродження відмінених демокра-
тичних традицій і притягав до суду нечесних політиків. Завдяки 
цьому в 63 р. до н. є. Цезар у виборах на посаду верховного пон-
тифіка переміг двох сильніших суперників, набравши голосів 
більше, ніж вони обидва разом. 

Така любов плебсу до Цезаря викликала незадоволення і зане-
покоєння значної частини сенаторів і знаті. Політичні супротивни-
ки, звинувативши Цезаря за брехливим доносам у змові проти 
республіки, притягли його до суду. Гай Юлій, для якого не пройшли 
дарма уроки красномовства, отримані на Родосі, блискуче виграв 
процес. Потім на тій же підставі спробували відлучити його від 
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посади понтифіка. Але розлючені юрби плебеїв, які не хотіли 
втрачати такого щедрого правителя, кинулися в Сенат зі зброєю 
з вимогою відмінити це рішення, і сенаторам довелося погодитися. 

В 61 р. до н. є., після виконання обов'язків претора, контро-
люючого вищу судову владу, Цезар був призначений протектором 
у провінцію Іспанія, куди він вирушив, сподіваючись поправити 
своє сумне матеріальне становище і завоювати славу таланови-
того полководця. До речі, для того, щоб розрахуватися з креди-
торами, Юлію довелося позичити гроші у ще одного видатного 
політичного діяча і свого майбутнього союзника Красса. Отри-
мавши в Іспанії ряд перемог над місцевими племенами. Цезар 
одержав від сенаторів право на тріумф. Це право отримував пол-
ководець, якщо під час війни було вбито більш ніж 5 тис. воїнів 
супротивника або якщо під час військових дій були захоплені по-
лонені царського роду. Цезар був проголошений своєю армією 
імператором — почесне звання, яке солдати давали своїм воєна-
чальникам. Крім військових перемог, імператор захопив велику 
кількість здобичі, яку щедро розподіляв між своїми солдатами, 
чим ще більше зміцнив їх любов до себе. 

Звичайно, і себе Гай Юлій не забував, таким чином, у 60 р. до 
н. є. він повернувся до Риму вже заможною людиною і відомим 
полководцем. 

Тоді наближався час виборів консулів. Ще будучи в Іспанії 
і проїжджаючи біля маленького містечка, Цезар на питання друзів 
про боротьбу за владу в цьому поганенькому містечку рішуче від-
повів, що краще бути першим у селі, ніж у Римі другим. Консуль-
ство було однією із останніх сходинок для того, щоб стати голо-
вною персоною в Римі. 

Однак для того, щоб виставити свою кандидатуру на цю по-
саду, Цезар повинен був відмовитися від свого першого тріумфу, 
адже полководці чекали його біля римських воріт і не мали пра-
ва входити до міста. Цезар навіть прохав Сенат, щоб йому, всу-
переч закону, дозволили і те, й інше, але сенатори з цим не по-
годилися. Тоді Цезар відмовився від заслуженого тріумфу 
і зробив вибір на користь тріумфу майбутнього. Він переміг на 
виборах і став консулом 59 року до н. є. В той період у Римі 
обиралися два консули, але на той час вплив і популярність Це-
заря були настільки великі, що його напарник Марк Кальпурній 
Бібул надав потомку Енея усі повноваження і називався консу-
лом тільки номінально. Народ навіть жартував із цього приводу, 
звучи рік консульства не роком Цезаря і Бібула, а роком Юлія 
і Цезаря. 

Але Гай Юлій Цезар був не єдиним претендентом на місце 
першого в Римі. Крім нього, такі ж амбіції були ще у двох полі-
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тиків — Гая Помпея Магна і Марка Ліцінія Красса. Незважаючи 
на свій політичний вплив, жоден з них поки шо не міг стати єди-
ним хазяїном Риму, тому за ініціативою Цезаря між трьома полі-
тиками було домовлено угоду — не допустити дій, які не задо-
вольняють когось одного з них. Цей союз було названо пізніше 
тріумвіратом ( союз трьох мужів). 

Після року свого консульства Цезар по закону отримав в уп-
равління провінцію Галлія, населену войовничими варварськи-
ми племенами, але в той же час дуже багату, причому, не на 
один рік, а на п'ять років. Використовуючи метод батога і пря-
ника, тобто дипломатію і війну, великий полководець почав по-
волі підкорювати дикі галльські племена. Гай Юлій вміло вико-
ристовував не тільки умовляння, але й військову силу, й розбрат 
племен і кланів, налаштовуючи їх один проти одного і підпорю-
ючи венетів, гельветів, едуїв, секветів, бєлгів, адуатуків та інші 
германські і галльські племена з не менш важкими назвами. До 
56 року до н. є., після тривалої боротьби, території між Альпа-
ми, Рейном і Піренеями стараннями Цезаря виявилися повніс-
тю приєднаними до Риму. В той же період Цезар написав один 
із своїх найвідоміших творів — «Записки про Галльську вій-
ну», котрі ще й досі вивчають у всіх філологічних вузах як кла-
сику латині. 

Цезар першим із римлян перейшов через Рейн, відкинувши 
германські племена. Зробив, знову таки першим, два походи 
в Британію, підкоривши Риму частину кельтських племен і об-
клавши їх оброком. Він буквально завалив Рим захопленим золо-
том і завдяки цьому продовжував активно впливати на політичне 
життя вічного міста. 

Треба сказати, що до цього часу відносини між членами 
тріумвірату почали неухильно погіршуватись. До 56 року до н. є. 
напарники Цезаря — Помпей і Красс — знаходилися на межі 
розриву. Цезар зустрівся з ними в місті Лука, де три політики 
підтвердили прийняті домовленості і розподілили провінції: Пом-
пею відійшли Іспанія і Африка, Крассу — Сирія, Цезарю ще на 
п'ять років продовжили повноваження в Галлії, котра, незважа-
ючи на зусилля Цезаря, все ще залишалася дуже неспокійним 
регіоном. Непокірні племена галлів продовжували бунтувати, і то 
тут, то там вибухали повстання, які необхідно було приду-
шувати. 

Саме в Галлії Цезар починає проводити політику милосердя, 
на принципах якої він буде основувати свою політику в подаль-
шому. Він пробачав тим, хто покаявся, і намагався не проливати 
крові без необхідності, вважаючи за краще мати галлів, які 
зобов'язані йому життям, а не смертю. 
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Однак навіть це не могло зупинити бурю, що наближалася. 
У 52 році до н. є. вибухнуло повстання — Загальногалльське 
повстання, на чолі якого став вождь Вирцингеторикс. Цезар опи-
нився в дуже складних обставинах. У нього було всього 60 тисяч 
чоловік (10 легіонів), а у повстанців — 250—300 тисяч. На боці 
римлян, правда, було військове мистецтво і дисципліна, тоді як 
неорганізовані племена могли брати тільки кількістю. 

Галли, потерпівши поразку у відкритому бою, перейшли до 
партизанських дій. В результаті повстання все, що з такими зу-
силлями завоював Цезар, виявилося втраченим. Втім, у 51 році 
до н. є. під містом Алюзія римлянам вдалося у трьох битвах з ве-
ликими зусиллями розбити повстанців. Вирцингеторикс попав 
у полон, багатьох вождів убили, ополчення галлів утекло, і хребет 
повстання був перебитий. Після цього Цезарю довелося наново 
завойовувати всю територію Галлії, і з цим завданням полково-
дець справився з честю. 

Поки Цезар займався придушенням повстання, в Римі здійс-
нилися зміни. У 53 році до н. є. у військовому поході загинув один 
з учасників тріумвірату, Красс. Після цього Помпей вирішив, що 
руки у нього розв'язані і він не повинен далі слідувати прийнятим 
на себе зобов'язанням. У Сенаті панували сварки, і Республіка 
була практично на межі розвалу. Таким чином, Помпей став ро-
бити все можливе, щоб стати одноосібним правителем. Цезар 
зробив спробу знайти компроміс із колишнім союзником, та нічо-
го не вийшло, прагнення до влади осліпило Помпея. Але й Цезар 
не хотів упускати можливість здійснити мету свого життя і стати 
правителем Риму, а тим більше не мігдозволити це зробити Пом-
пею. Цезар знову повинен вибирати — або розпрощатися зі свої-
ми честолюбними планами, або, порушивши закон, протистояти 
Помпею і, можливо, стати ворогом республіки. 

10 січня 49 року до н. є. всього лише з одним легіоном Гай 
Юлій Цезар зупинився перед річкою Рубікон, яка відділяла його 
від володінь Риму. Історики пишуть, що Цезар звернувся до 
воїнів із такою промовою: «Якщо я не перейду цю річку, друзі 
мої, то це буде початком бід для мене, а якщо перейду, то це 
стане початком бід для всіх людей». Сказавши це, він віддав на-
каз перейти Рубікон, кинувши крилатий вислів: «Нехай буде 
жереб кинуто». 

'Легіон Цезаря пішов на Рим практично без опору, підкорюю-
чи зустрічні міста, а їх військові гарнізони переходили на бік май-
бутнього диктатора. Переляканий Помпей вирішив утекти і при-
ймати бій. У квітні 49 року до н. є. Цезар увійшов у Рим. Та 
сенатори відмовилися стати посередниками у переговорах із 
Помпеєм, і в Римі почалася друга громадянська війна. 
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Ставши до влади, Цезар провів декілька важливих реформ. 
Він скасував все ще діючі каральні закони Сулли і Помпея і надав 
жителям ряду провінцій права римського громадянства, чого 
вони і добивалися. Щоб привернути до себе народ, Цезар збіль-
шив роздачі хліба і частково відмінив борги. Трохи закріпившись 
у столиці, Юлій Цезар із військом вирушив за Помпеєм, який 
втік у Грецію. Однак перша битва з військом супротивника ви-
явилася для нього невдалою, у Помпея ще були шанси отримати 
остаточну перемогу, але він не зміг їх використати. Як відмітив 
сам Цезар: «Сьогодні ворог міг перемогти, якби умів перемага-
ти». Після цього Цезар вже не дав Помпею перехопити ініціати-
ву і вщент розгромив його військо. Повалений Помпей втік до 
Єгипту, і диктатор прослідував за ним. Спритні єгиптяни виріши-
ли вислужитись перед Цезарем і проявили зайву ініціативу: вони 
подарували йому голову Помпея, якого підступно вбили, коли Гай 
Юлій прибув до Єгипту. 

Треба зазначити. Цезар не зрадів такому подарунку і наказав 
поховати Помпея з почестями. Перемога над Помпеєм приверну-
ла Сенат, який зрозумів, що буває з тими, хто стоїть на шляху 
полководця, на бік Цезаря, і Юлій був оголошений довічним дик-
татором із правами без обмежень розпоряджуватися долями 
римських громадян. 

Проте Цезар не поспішав повертатися до Риму. Зачарований 
єгиптянкою Клеопатрою, Цезар пообіцяв допомогти владнати її 
сварку з братом Птолемеєм і посадити її на престол. В результаті 
Клеопатра за допомогою римських мечів зайняла трон, однак 
Єгипет тепер знаходився під римським покровительством. Це-
зар, підкорений Клеопатрою, пробув в Олександрії цілих дев'ять 
місяців, забувши про все, і навіть про державні та військові 
справи. 

Незадоволення римлян, хвилювання в провінціях примусили 
його повернутися до політичних реалій. Син парфянського царя 
Митридата Варнак відвоював Понт і погрожував відібрати у Риму 
Малу Азію. Проти нього Цезар виступив сам і в 47 році до н. є. 
досить легко розбив його, пославши звістку про таку легку пере-
могу: «\'епі. Уісіі. Уісі» («Прийшов. Побачив. Переміг»). А рим-
лян Цезар заспокоїв, повернувшись у столицю, однією своєю 
присутністю. 

Повернувшись до Риму, Цезар, який досі не святкував жодно-
го свого тріумфу, організував собі відразу чотири — Галльський, 
Фарнакський, Єгипетський і Нумідійський. Свята з цього приво-
ду були грандіозні, а при роздачі здобичі не був ображений жоден 
житель Риму. Скрізь стояли столи з пригощаннями, проводилися 
вистави і гладіаторські бої. 
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Тепер влада Гая Юлія Цезаря була абсолютною. Він став дик-
татором на все життя, а до його імені додали титул «імператор». 
Він також отримав почесне звання Батька Вітчизни і Визволите-
ля. Йому надавали майже царські почесті. Його ім'ям навіть на-
звали місяць року, в якому він народився, — липень, на честь 
нього будують храми, його зображення ставлять серед богів... 

Цезар провів ряд реформ: розширив Сенат і збільшив число 
магістратів за рахунок своїх легіонерів, провів аграрну реформу 
і склав новий кодекс законів, надав права римських громадян 
практично всім жителям провінцій, таким чином, їх інтереси були 
хоча б декількома голосами представлені в Сенаті. Крім того, Це-
зар реформував календар, який так і назвав — юліанським, щоб 
покінчити з політичними махінаціями за рахунок суперечок про 
обчислення часу. 

Незважаючи на політику милосердя, яку запроваджував Це-
зар, проти його влади зріло незадоволення. Цезар, який колись 
так жорстоко розправився з піратами, пробачив і повернув мину-
лих помпеянців. Однак подібне милосердя закінчилося для нього 
погано. Супротивники Цезаря, стривожені тим, що влада його 
наближається до абсолютної, почали розповсюджувати плітки 
про те, що Цезар прагне стати царем, що він скоро перенесе сто-
лицю до Малої Азії. Можливо, ці розмови не були безпідставни-
ми, однак ніяких свідоцтв про це не існує. Багато людей, зміще-
них із минулих посад, а також ті, хто щиро тривожився за 
Римську республіку, склали змову, в якій було задіяно 60 чоловік. 

15 березня 44 р. до н. є. у «березневі іди» Цезар, як повинно 
бути, вирушив у Сенат, хоча; за легендою, його дружина, перед-
чуваючи нещастя, відмовляла його від цього. Під час засідання 
Сенату змовники, котрих очолювали помпеянці, а також колиш-
ній друг Цезаря Децим Юній Брут накинулися на диктатора і на-
несли йому 23 поранення. У суєті вони навіть покалічили одне 
одного, Цезар, будучи без зброї, відбивався як міг, але одна рана 
виявилася смертельною. Божественний Цезар загинув у зеніті 
слави на сходах Сенату. 

Оцінюючи політичну діяльність Цезаря як правителя, треба 
враховувати, що вона залишилася незавершеною, багатьом його 
планам не судилося втілитися у життя. Ми не знаємо, що зробив 
би він надалі, чи продовжив би свої реформи, чи піддався б спо-
кусі абсолютної влади, що сталося з наступними римськими імпе-
раторами. Неможливо не визнавати талант полководця, його гу-
мор і великодушність. З другого боку, очевидною була тяга 
Цезаря до влади і деяка безпринципність. Але безумовно одне 
— поза ставленням до нього істориків: він був і залишається од-
нією з найвеличніших постатей у світовій історії. 
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Безумство храбрьіх — вот мудросгпь жизни! 
Пускай ти умер!.. Но в песне смельїх и сильних духом 
всегда ти будешь живим /гримером, 
призиоом гордим к свободе, к свету! 
Безумству храбрих поем ми песню! 

М. Горький. «Песнь о Соколе» 

З тих давніх часів, коли на нашій планеті з'явилися перші ра-
бовласницькі держави, суспільство в них поділилося на вільних 
громадян і рабів. Доля останніх була невтішною. Вони не мали 
ніяких прав, господар міг безкарно зробити зі своїм рабом усе що 
завгодно, навіть убити. Більшість невільників, принижені і без-
правні, задавлені важкою працею, могли про свободу лише мрія-
ти. Але в усі часи були і ті, які не хотіли миритися зі своєю рабсь-
кою долею і свої мрії про свободу втілювали в життя. 
Невеликими групами або поодинці вони здійснювали зухвалі 
втечі, але лише небагатьом із них вдавалося досягти бажаної сво-
боди. Найчастіше втікачів ловили і жорстоко карали для науки 
іншим рабам. Були й такі, що мріяли про свободу не тільки осо-
бисто для себе, але й для всіх своїх товаришів за нещастям. Вони 
піднімали рабів на повстання і ставали вождями всіх пригноблю-
ваних і знедолених. Історії відомі немало таких прикладів. 

Стародавні літописи свідчать про те, що подібні повстання, 
в яких брали участь сотні тисяч рабів, приголомшували у давнину 
весь євразійський континент — від Китаю на сході до Іспанії на 
заході. В окремих випадках вождям повсталих рабів навіть вдава-
лося захопити владу в державі, наприклад, Арістонику в Пергамі 
і Савмаку в .Боспорі. Але правління їх було нетривалим, влада 
поверталася до колишніх правителів, повсталих рабів і їх ватаж-
ків страчували. Минали роки, але нові повстання знову приго-
ломшували рабовласницький світ, нові вожді піднімали рабів на 
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СПАРТАК 

боротьбу за свободу. Найвизначнішим було повстання римських 
гладіаторів під керівництвом Спартака. 

Спартаку в історії пощастило. Забулися імена багатьох мо-
нархів і політиків, що відіграли в історії Стародавнього світу до-
сить значну роль. їх діяльність досліджують лише фахівці-істори-
ки, а ось ім'я, доля й подвиги Спартака відомі зараз майже 
кожному школяру, кожній ерудрваній людині. Чому так сталося? 
Чому ім'я і справи Спартака яскравим метеором промайнули в іс-
торії й залишили в ній незгладимий слід? Було б помилково диво-
вижну долю Спартака пояснювати тільки його видатними особис-
тими якостями, його талантом полководця і організатора, його 
гуманністю і благородством, безстрашністю і натхненністю, ви-
сокими ідеалами боротьби за свободу людської особи. 

Безперечно, що всіма цими якостями Спартак володів, і ця 
обставина робить його найпривабливішою особою у світовій іс-
торії. Але справа не тільки в цьому. Велика особистість розкри-
вається у всій повноті, проявляє закладені в ній якості лише 
в певній історичній обстановці, за конкретних історичних умов. 

Яка ж була загальна історична ситуація в Римі в І ст. до н. є.? 
Після повної перемоги над Карфагеном і загарбницьких воєн на 
Заході і на Сході Римська держава стала наймогутнішою, найба-
гатшою і найвпливовішою у всьому античному світі. До Італії 
постійно доставлялася багата здобич і натовпи рабів. Багато рим-
ських громадян володіли сотнями і навіть тисячами невільників. 
Раби сіяли і збирали хліб, здобували золото і залізо, виготовляли 
знаряддя праці, зброю, тканини, посуд, будували будинки і кораб-
лі, храми і водопроводи. Саме існування рабовласницького Риму 
залежало від виснажливої підневільної праці мільйонів рабів. Раб 
був річчю, «знаряддям, що розмовляє». Він належав рабовлас-
никові так само, як і худоба, будинок або плуг. Рабів, що прови-
нилися, у Римі забивали в колодки і розпинали на хрестах. Але ні 
в чому так не виявлялася жорстокість римських рабовласників, їх 
презирство до рабів, як в організації гладіаторських боїв. Гладіа-
тори (від латинського слова «гладіус» — меч) — це раби, спе-
ціально навчені битися на арені цирку на потіху глядачам. Рим-
ляни запозичили цей звичай у своїх учителів і попередників 
етрусків. У них було прийнято на похоронах представників знаті 
влаштовувати битви між рабами. Надалі римляни з цього старо-
давнього звичаю етрусків зробили справжню виставу для десят-
ків тисяч глядачів. Гладіаторськими боями відзначали перемогу 
над ворогом, завоювання нової області, споруду будівлі. Багаті 
рабовласники влаштовували такі побоїща і з нагоди будь-якого 
сімейного свята. Бійців-гладіаторів озброювали неоднаковою 
зброєю, їх шоломи робили іноді із такими вузькими отворами для 
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очей, що нещасним доводилося битися майже наосліп. Мечі їх 
були дуже короткими, а обладунки закривали незначні частини 
тіла. І все це заради того, щоб гладіатори не могли відразу убити 
один одного: тривала боротьба, вигляд крові збуджували особл-
вий інтерес у пересичених глядачів. Рабів зумисно навчали гладіа-
торському мистецтву в особливих школах-казармах; тут їх добре 
годували, але примушували цілими днями займатися фізичними 
вправами і фехтуванням. У таких закладах панувала палична дис-
ципліна і процвітали доноси: за всяку ціну треба було роз'єднати 
і озлобити майбутніх гладіаторів, не допустити між ними това-
риських стосунків, адже при виході на арену їм вручали зброю! 
Але ніякими покараннями, ніяким стеженням не можна було ви-
нищити любов до свободи, почуття людської гідності. Саме в од-
ній із таких гладіаторських шкіл у місті Капуї зародилися іскри 
великої пожежі, яка охопила в кінці 70-х років і ст. до н. є. всю 
Італію і на тлі якої з'явилася велична фігура Спартака. 

Біографія Спартака у різних істориків відрізняється окреми-
ми деталями. Достовірно відомо, що він народився приблизно 
в 120 р. до н. є. у Фракії (сучасна Болгарія) на землі племені 
медів. 

За однією з версій, Спартак був нащадком благородного роду 
Спартакидів, що царювали в ті часи у Фракії і Пантікапеї. Але 
швидше за все він походив не з царського роду, а з «варварів», 
що жили в суворій Фракії. Римський історик Плутарх прямо го-
ворить із цього приводу, що майбутній вождь італійських рабів 
зростав не в палацах Фракії і Пантікапея, а на полях і в горах тієї 
Фракії, яку Рим своїми військовими походами піддавав вогню 
і мечу. Захищаючи свою батьківщину від захоплення рабовласни-
цьким Римом, Спартак потрапив у полон і був привезений до 
Риму, де вперше був проданий у рабство. Мабуть, волелюбний 
Спартак не раз робив спроби втечі з рабства, за що був засудже-
ний як невиправний і направлений до школи гладіаторів. Після 
навчання в гладіаторській школі Спартак виступає на арені як 
мурмилон (за однією з версій, як рудіарій). Бойове мистецтво 
і безстрашність фракійця роблять його надзвичайно популярним 
серед римської публіки, і вона, користуючись своїм правом, ви-
магає і домагається особистої свободи для свого улюбленця 
Спартака. Ставши вільним, Спартак не пішов зі школи, він зай-
мається навчанням гладіаторів як викладач. Водночас він готує 
змову серед власних учнів і гладіаторів корпорації мурмилонів із 
метою звільнення рабів і гладіаторів. Сильний, сміливий, з ясним 
розумом і великими організаторськими здібностями, він готував 
своїх товаришів до нелегкої боротьби. «Краще піти навіть на над-
звичайну небезпеку заради свободи, — говорив він, — ніж від-
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давати своє життя на арені для потіхи ворогів!» Гладіатори гаряче 
відгукнулися на його заклик, але здійснити план повстання не 
вдалося. У зв'язку із розкриттям змови влітку 73 р. до н. є. при-
близно 70 гладіаторів на чолі зі Спартаком, озброєні кухонними 
ножами і рожнами, вирвалися на свободу. Становище утікачів 
було дуже нелегким. Спартаку і його товаришам довелося схова-
тися на лісистій вершині Везувію (цей вулкан на ту пору не діяв). 
Сюди помалу стали стікатися збіглі раби і навіть розорені селяни. 
Перший загін римських солдатів, посланий проти повсталих, був 
розбитий, і до рук учорашніх рабів нарешті потрапила справжня 
зброя. Але її не вистачало. Багатьом доводилося задовольнятися 
пращами і щитами, сплетеними з лозняку, що ріс на схилах Ве-
зувію. Повстанці почали робити перші зухвалі вилазки зі свого 
табору; здобич ділили порівну, і це збільшувало авторитет Спар-
така. Незабаром римський Сенат зрозумів, що заколот рабів не-
безпечний, і ухвалив рішення негайно подавити його. Проти 
Спартака був відряджений претор Клодій із трьохтисячним заго-
ном. Але добре укріплений табір рабів нелегко було узяти штур-
мом. Тоді римський воєначальник блокував єдину стежку. Він 
знав, що з трьох боків табір повстанців оточений прямовисними 
урвищами, і вирішив зморити обложених голодом. Але Спартак 
знайшов вихід. За його пропозицією з того ж лозняку повстанці 
сплели довгі сходи і під покривом нічної темряви спустилися 
з крутизни. Зайшовши до тилу ворога, вони несподівано напали 
на римлян, розгромили їх і захопили зброю. 

Спартак рушив по багатих областях Південної Італії, до нього 
почали приєднуватися нові загони. Небезпека для рабовласни-
цького Риму зростала з кожним днем. Восени 73 р. до н. є. про-
ти Спартака було відряджено дванадцятитисячне військо на чолі 
з претором Варінієм. Сенат був упевнений, що повстання буде 
пригнічено ще до зими. Але саме в боротьбі проти Варінія Спар-
так вперше виявив у всьому блиску свої здібності полководця. 
Спочатку був знищений двохтисячний загін римлян, потім — ін-
ший, ще чисельніший. Правда, головні сили Варінія відтіснили 
рабів до гірської місцевості і перекрили їм вихід. У повстанців не 
вистачало зброї і харчів. Варіній торжествував. Але він погано 
знав свого супротивника. За наказом Спартака трупи полеглих 
були прив'язані до вбитих у землю колів; здалека здавалося, що 
це вартові, які охороняють табір. Обдуривши пильність воро-
гів, повстанці обійшли їх по гірських стежинах і до ранку були 
вже далеко. Тут уперше виявилися розбіжності серед повсталих. 
Спартак хотів вивести своїх воїнів з Італії на батьківщину; до 
цього прагнули всі ті, хто залишив у далеких краях своїх рідних. 
Але вони були в меншості. Багато рабів не пам'ятали, звідки 
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вони родом: їх вивезли з рідної землі дітьми; інші народилися 
в неволі — куди їм було йти? Вони хотіли продовжувати бо-
ротьбу в Італії і вимагали вести непереможне військо вчорашніх 
невільників на Рим. Спартак розумів, що для такого походу сил 
мало, і його думка перемогла. Раби вщент розгромили Варінія 
і рушили на північ. 

До армії повсталих приєднувалися нові загони. Страх охопив 
римських рабовласників. Влітку 72 р. до н. є. проти Спартака ру-
шили обидва консули — Геллій і Лентулл. Консули вирішили 
оточити його: один обігнав рабів і перегородив їм шлях, інший 
наздоганяв із тилу. І ще раз римські воєначальники помилилися 
і недооцінили талант полководця Спартака. Він зумів відірватися 
від переслідувачів і накинутися на Лентулла, що перегородив 
йому шлях. Розгромивши першого консула, Спартак повернув 
свої загони, напав на Геллія, що наближався, і розбив його. Раби 
продовжували рухатися до Альп. Намісник Північної Італії Касій, 
що виступив їм назустріч, так само не встояв у битві з непере-
можним військом Спартака. Шлях до Альп був відкритий. Але 
блискучі перемоги настільки укріпили упевненість рабів у своїх 
силах, що прихильників відходу з Італії ставало все менше. Біль-
шість вимагала походу на Рим, звільнення своїх братів, що зне-
магали на полях і копальнях. І Спартак повернув на південь. Кон-
сули зробили ще одну спробу зупинити його; нова поразка 
примусила їх відступити. 

Спартак все ж таки вважав, що напад на Рим не приведе до 
перемоги. Безглуздого ризику він не хотів і, залишаючи Рим 
осторонь, йшов усе далі на південь. Там, за вузькою протокою, 
лежить Сицилія, де не раз піднімалися раби на боротьбу, де вони 
роками чинили опір добірним римським військам. Якщо і тепер 
вдасться підняти повстання сицилійських рабів, ненависний Рим 
опиниться на волосок від загибелі. Восени 72 р. до н. є. залишки 
розбитих консульських легіонів і нові війська очолив претор 
Марк Красс, один із найбагатших, найжадібніших і найжорстокі-
ших рабовласників. Красс вже не наважувався нападати, але 
йшов по п'ятах за повстанцями. Сили Спартака зосередилися на 
крайньому півдні Італії, на Бруттійському півострові. Тільки не-
широка стрічка Мессинської протоки відокремлювала їх від Си-
цилії. Але пірати, що пообіцяли спочатку переправити повсталих, 
злякалися римського флоту і сховалися. Спроба переправитися 
на саморобних плотах теж не вдалася з-за шторму. А Красс у цей 
час звів лінію укріплень уздовж вузького перешийка на Бруттій-
ському півострові. Був викопаний рів, насипаний вал, поставлена 
варта. Здавалося, цього разу рабам не уникнути загибелі. Але 
Спартак був іншої думки. Повстанцям вдалося приспати пиль-
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ність римських воїнів, і тоді настав рішучий удар: перш, ніж рим-
ські вартові встигли викликати підкріплення, рів був засипаний 
землею, завалений деревами, і повстанці знову були на волі! 
Красс шаленів. Що буде, якщо раби вирушать на столицю? Він 
відправив донесення до Риму, вимагаючи допомоги. 

Знову рухалися війська Спартака по Південній Італії. Якби 
раптовим нападом вдалося захопити головний порт східного узбе-
режжя Брундизій на човнах, які завжди стояли біля його при-
стані, можна було б перебратися до Греції, а звідти недалеко і до 
рідної Фракії. Але ті, хто не хотів залишати Італію, відокремилися 
від головних сил Спартака. Красс тільки цього і чекав. Йому вда-
лося заманити в пастку і розгромити частину військ Спартака, що 
відокремилися від нього. До цього часу з'ясувалося, що йти 
в Брундизій немає чого: він був заповнений римськими війська-
ми, що поверталися зі сходу. 

Навіть і тепер думка про капітуляцію не приходила в голову 
Спартаку. Швидким маршем він вирушив із армією повсталих на 
північ, назустріч легіонам Красса. Зав'язався останній бій. Це 
сталося в січні 71 р. до н. є. 

Воїни Спартака не просили помилування. Сам він бився в пер-
ших рядах. Спартак, що прагнув відшукати самого Красса, пот-
рапив в оточення. Відступати було нікуди. Він відмовився ско-
ристатися конем для втечі. Поранений у стегно Спартак продов-
жував битися, схилившись на коліно. Але стиснуті з усіх боків 
ворогами він і його товариші були врешті-решт порубані. Самі 
римляни визнавали, що вождь рабів загинув, як належить вели-
кому полководцеві. 

Римляни чинили криваву розправу над переможеними — 
шість тисяч полонених рабів було розіпнуто на хрестах уздовж 
дороги з Капуї до Риму. Так закінчилася справедлива героїчна вій-
на, яку вели повсталі раби під проводом Спартака. Хоча рабам 
і не вдалося повести за собою селян, що розорилися, і міську бід-
ноту (на той час це було майже неможливо), це повстання мало 
величезне значення. Довго не забували про нього раби, пам'ятали 
і рабовласники. Для римської знаті ставало все очевиднішим, що 
республіканський лад погано захищає їх інтереси, і деякі прагну-
ли замінити республіку відкритою військовою диктатурою, що 
надалі і сталося. А для рабів образ Спартака надовго залишився 
священним: він завжди нагадував про славну визвольну боротьбу 
і великі перемоги, навіював надію і вселяв мужність у їх серця. 
. Аналізуючи дії Спартака як вождя повсталих рабів і воєна-
чальника, мимоволі ставиш собі запитання: чи могла доля повс-
танців і їх ватажка скластися інакше, з більшим успіхом? Навряд 
чи. Подолати римську військову машину, наймогутнішу і найор-
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ганізованішу у світі, тоді не міг ніхто. І Спартак це чудово ро-
зумів. Чи міг він вивести свою армію за межі Італії? Така мож-
ливість у нього була, коли він розгромив римські легіони на 
півночі Італії. Дорога через Альпи до Німеччини і Галлії була віль-
на. Але значна частина війська цього не хотіла. їх рідні будинки 
знаходилися в інших краях. Вони розуміли, що в той жорстокий 
час вони легко могли обміняти ошийник раба римського на ярмо 
раба германського. Чимало серед повсталих було самнитів, умб-
рів, оськів та інших, для яких батьківщиною була Італія. Спартак 
розумів, що, залишаючи на римській території своїх товаришів, 
він прирікає їх на вірну загибель. І якби він це зробив, він не був 
би Спартаком. І пізніше, після зради піратів, заблокований зі 
своїм військом на Бруттійському півострові, він міг без зусиль 
захопити швидкохідний корабель і з групою найближчих друзів 
піти на ньому туди, де ще не розповсюджувалася влада Риму. 
Будь-який розбійницький отаман так би і зробив, кинувиш тисячі 
своїх товаришів по зброї, які в нього вірили і сподівалися на ньо-
го. Але Спартак учинив так, як повинен був учинити. Він повів 
своїх соратників у останній бій із переважаючими силами супро-
тивника і героїчно загинув. Загинув, щоб продовжувати жити 
в легендах. 

Пам'ять про Спартака збереглася до наших днів. Йому при-
свячували свої твори скульптори і художники, драматурги і ком-
позитори, письменники і поети. Його ім'я носять вулиці, площі 
і спортивні товариства. А балет А. Хачатуряна «Спартак» у пос-
тановці Великого театру має світове визнання. 
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(рік народж. невідомий — 451 р.) 

...Отшельник уже едва держался в седле, и рим-
лянин поспешил навстречу и подхватил его на 
руки. 
— Что такое? — спросил он. — Что случилось? 
Но тотлишь указал движєнием голови на восхо-
дящее солнце. 
— К оружию. — прохрипел он. — К оружию! 
День гнева насталі 
И, взглянув туда. куда он показьівал, римлянин 
увидел вдали за рекою громадную черную тень, 
медленно подвигавшуюся над равниной. 

А. Конан Дойль. «Нашествие гуннов» 

Аттіла, мабуть, одна з небагатьох персоналій історії, поход-
ження якої досі неясне. Хто тільки не претендував на спорід-
неність із цим варваром. Відомий український письменник І. Бі-
лик навіть висловив фантастичну ідею, що ім'я Аттіла походить 
від імені українського князя Гатило, і досить переконливо і кумед-
но доводить ідентичність цих імен. 

Насправді немає навіть точної дати його народження, та і на-
вряд чи сам ватажок гуннів знав її. Відомо, що з 434 по 453 рік 
він правив варварськими племенами, які періодично вдиралися 
до Римської імперії. Це був страшний для Західної Європи час. 
Підступність і віроломство Аттіли описані сучасними істориками, 
зокрема, в «Історії» Пріська Панійського, який кілька разів 
відвідував табір гуннів і дав його портрет: «...невисокий кремез-
ний чоловік із великою головою, глибоко посадженими очима, 
плеска'тим носом і рідкою борідкою...». Що стосується перего-
ворів, то вони для Аттіли особливого значення не мали, оскільки 
він завжди йшов на поводі своїх диких інстинктів і грубих бажань. 
Інакше як «бич Божий» у Європі його не називали. 
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Перші походи Аттіла здійснює разом зі своїм братом Бле-
дою. На думку істориків, гуннська імперія, успадкована брата-
ми після смерті їх дядька Ругили, простягалася від Альп і Бал-
тійського моря на заході до Каспійського (Гуннського) моря на 
сході. Вперше ці правителі згадуються в історичних літописах, 
в яких повідомляється про підписання мирного договору з пра-
вителем Східної Римської імперії Феодосієм II у місті Маргус 
(нині — Позаревак). Цей мир коштував дорого. Феодосій за-
платив Аттілі 6 тис. фунтів золотом, визнав себе і свій народ 
довічним данником вождя гуннів. Крім того, він зобов'язувався 
щорічно виплачувати сімсот фунтів золотом. Але, скористав-
шись тим, що Аттіла був постійно у стані війни і воював одно-
часно з декількома племенами на півночі і сході від його основ-
них володінь, східні римляни не виплачували щорічну данину, 
обумовлену договором у Маргусі. Аттіла нагадав їм про їх 
обов'язки. Він з'явився, як завжди раптово, у 441 році, ско-
риставшись тим, що римляни вели військові дії в азіатській 
частині імперії. Розбивши незначні римські війська, Аттіла пе-
ретнув кордон Римської імперії, що проходив по Дунаю, і втор-
гся на територію Східної Римської імперії, яка пізніше стала 
відома під назвою Візантії. Дикий варвар захопив і поголовно 
вирізав багато важливих міст: Вімінациум (Костолак), Маргус, 
Сингидунум (Белград), Сирміум (Метровіка)та інші. Римлянам 
знову довелося вести довгі переговори, в результаті яких їм все 
ж таки вдалося укласти перемир'я в 442 році і перекинути свої 
війська до іншої межі імперії. Але в 443 році Аттіла знову вдер-
ся у Східну Римську імперію. Він був нестримний і ненаситний. 
А коли він вторгався куди-небудь, то вогнем і мечем підкоряв 
країни і народи — грабував, різав і руйнував. Це була жахлива 
картина. У перші ж дні він захопив і зруйнував Ратіарій (Арчар) 
на Дунаї і потім вирушив у напрямку до Наїсу (Ніш) і Сердіке 
(Софія), які теж впали. Метою Аттіли було захоплення Конс-
тантинополя. По дорозі гунн дав декілька дрібних битв і захо-
пив Філіпполь. 

Зустрівшись із головними силами римлян, він розбив їх біля 
Аспера і нарешті підійшов до моря, що захищало Константино-
поль зі сходу і півдня. Гунни не змогли узяти місто, оточене не-
приступними стінами. Тому Аттіла зайнявся переслідуванням за-
лишків римських військ, що втікали на Галліпольський півострів, 
і розбив їх. Однією з умов мирного договору Аттіла поставив 
виплату римлянами данини за минулі роки, яка, за підрахунками 
Аттіли, склала шість тисяч фунтів золотом, і уклав щорічну дани-
ну до двох тисяч ста фунтів золотом. Як ми бачимо, рахувати на 
користь собі він умів. 
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Через деякий час, вирішивши, що тільки він один повинен 
бути головним правителем у своїх володіннях, він у 445 році убив 
свого брата Бледу і з тих пір одноосібно правив гуннами. 

Спонукальні причини для наступного походу на східні провін-
ції Римської імперії невідомі. Він справно отримував данину, але 
не воювати він не міг. Відомо, що сили були задіяні більші, ніж 
у походах 441 —443 років. 

Основний удар припав на провінції нижнього Дунаю і Мезію. 
Таким чином, Аттіла просунувся на схід значно далі, ніж у попе-
редній кампанії. На березі ріки Атус (Вид) гунни зустрілися 
з римськими військами і завдали їм поразки, проте і самі зазнали 
важких втрат. Жадібний до наживи, не зупиняючись ні перед чим, 
вождь рушив на південь до Греції, але на перешкоді варвара по-
стали нарешті Фермопіли. 

Подальші три роки були присвячені переговорам між Аттілою 
та імператором Східної Римської імперії Феодосієм II. Про ці 
дипломатичні переговори свідчать уривки з «Історії» Пріська 
Панійського, який у 449 році у складі римського посольства сам 
відвідав табір Аттіли на території сучасної Валахії. Історик роз-
повідав, що вождь був грубий, дратівливий, лютий, при веденні 
переговорів дуже наполегливий і безжальний. На одному з обідів 
Пріськ помітив, що Аттілі подавали їжу на дерев'яних тарілках і їв 
він, як хижак, тільки м'ясо, тоді як його головнокомандуючі при-
гощалися ласощами на срібних блюдах. 

Мирний договір було врешті-решт укладено, але умови були 
набагато суворіші, ніж у 443 році. Аттіла зажадав виділити для 
гуннів величезну територію на південь від Середнього Дунаю і знов 
обклав їх даниною, сума якої нам невідома. 

Потім гунни пішли у володіння Західної Римської імперії. В той 
час там правила мати малолітнього імператора Валентиніана III, 
Галла Плацидія. Дізнавшись, що наближається варвар, який вже 
підім'яв під себе велику імперію, вона доручила командиру при-
дворної гвардії Флавію Аецію очолити оборону. Причина такої 
довіри була в тому, що він провів декілька років у полоні в Аларі-
ха І (короля вестготів) і непогано знав традиції і звичаї варварів. 
Використовуючи умовляння, погрози, підкупи, він привернув на 
свій бік вандалів, франків і бургундів і, що найголовніше, налаго-
див безперебійне постачання продовольства у Рим. 

І зноЕіу невгамовний представник варварів здійснює агресію, 
тепер уже він запланував вторгнення в Галлію у 451 році. І це 
незважаючи на те, що Аттіла, як здавалося, був у дружніх стосун-
ках із командуючим римської придворної гвардії Аецієм (ми 
пам'ятаємо, скільки золота коштували ці «дружні» стосунки). На 
той час Аецій був опікуном правителя західної частини Римської 
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імперії Валентинівна III. Літописи того періоду нічого не поясню--
ють про мотиви, що спонукали Аттілу вступити до Галлії. 

Спочатку він оголосив, що його мета на заході — Вестготське 
королівство зі столицею в Толосії (Тулуза) і у нього немає претен-
зій до імператора Західної Римської імперії Валентиніана III. Але 
навесні 450 року привід з'явився: Гонорія, сестра імператора, від-
правила гуннському вождю каблучку з проханням звільнити її від 
заміжжя, що їй нав'язують. 

Аттіла оголосив Гонорію своєю дружиною і зажадав частину 
Західної імперії як придане. Після вступу гунна в Галлію Аецій 
знайшов підтримку у вестготського короля Теодоріка і франків, 
які погодилися виставити свої війська проти гуннів. Наступні 
події овіяні легендами. Проте не викликає сумніву те, щодо при-
буття союзників Аттіла практично захопив Ауреліаніум (Орлеан). 
Дійсно, гунни вже міцно влаштувалися в місті, коли Аецій і Тео-
дорік вибили їх звідти. Вирішальна битва відбулася на Катала-
унських полях або, за деякими рукописами, при Мауріце (у око-
лицях Труа), точне місце невідоме. Це була справжня «битва 
народів». Після жорстокого бою, в якому загинув вестготський 
король, Аттіла відступив і незабаром залишив Галлію. Це була 
його перша і єдина поразка. 

Трохи згодом, у 452 році, гунни вторглися до Італії і розграбу-
вали міста Аквілею, Патавіум (Падуя), Верону, Бріксію (Бре-
шиа), Бергамум (Бергамо) і Медіоланум (Мілан). Цього разу 
Аецій був не в силах що-небудь протиставити гуннам. Але втру-
тилася доля в особі голоду і чуми, яка лютувала того року в Італії. 
Це примусило гуннів залишити країну. 

У 453 році Аттіла має намір перейти кордон Східної Римської 
імперії, новий правитель якої, Марципан, відмовився платити 
дань за договором гуннів з імператором Фєодосієм II. Проте в ніч 
весілля з дівчиною на ім'я Ільдіко вождь гуннів помер уві сні. Що 
це було? Апоплексичний удар, що убив гунна, який вів безладний 
спосіб життя, або дівчина була підіслана, щоб убити ненависного 
лиходія? Історія не дає конкретних пояснень із цього приводу. 
Одне очевидно: він звів рахунки з життям, а смерть його була до 
нього милосердна. 

Незчисленні багатства Аттіли ховали разом із ним. Ті ж, хто 
ховав його, були убиті гуннами для того, щоб могилу Аттіли ніхто 
не зміг знайти. Спадкоємцями вождя стали його численні сини, 
які і розділили між собою створену імперію гуннів. Таким чином, 
його могутня імперія перестала існувати, розпавшись на дрібні 
володіння, що стали жертвами своїх більш сильних сусідів. 

Немає жодного опису битв, що допомогли б повністю оцінити 
талант полководця Аттіли. А можливо, вони просто не дійшли до 
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нас, загубившись у вирі часу. За рахунок чого він перемагав? З-за 
чисельної переваги в битвах, через жорстокі розправи із завойо-
ваними народами, щоб вже нікому було помститися? Хто знає? 
Але ім'я його з глибини століть все ще викликає відчуття генети-
чного страху, як щось темне і нещадне. 
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ЮСТИНІАН І 
(прибл. 482-565 рр.) 

Юстиниан всю свою жизнь воплощал на 
земле идесіл: єдиний и великий Бог, єдиная 
и великая церковь, єдиная и великая дер-
жава, єдиний и великий правитель... 

Дашков С. Б. 

Ім'я Юстиніана стало прозивним, як і імена Йосипа або Юлія 
Цезаря. І все завдяки одній рисі його характеру, що затьмарила інші 
причини, за якими особистість цього імператора могла б зацікавити. 
Кожний юрист знає про великий внесок Юстиніана в історію права. 
Але він неабияка людина не тільки у сфері юстиції. То була велична 
особистість, чия історія могла б поширити наші уявлення про ідеали, 
які хотіли б наслідувати люди. Навіть дехто з його сучасників вважав 
його «десницею диявола», і тільки насправді сильна людина з заліз
ною волею могла б заслужити такий комплімент від ворогів. 

Він був обдарованою людиною, міг об'єднувати і примирюва-
ти інших не менш сильних особистостей умінням грунтовно 
роз'яснювати ті чи інші обставини. Його дружина, яку він витяг 
із низів, а точніше, забрав її з театральних підмостків (а у деяких 
літописах навіть стверджують, що він знайшов її у стічній канаві), 
була однією із найвидатніших, що колись існували, жінок. 

Взагалі Юстиніан оточував себе талановитими людьми. Він 
знайшов і виховав великого воїна Веліазарія, який своїми військо-
вими подвигами міг зробити конкуренцію найгеніальнішому Ганні-
балу, а також одного зі знаменитих архітекторів Антемія Тралль-
ського, який спроектував і побудував храм Святої Софії. Імператор 
запросив до себе одного з найдосвідченіших юристів — Трибоніана, 
який очолив комісію, що створила кодекс і дігесту (це частина Ко-
дифікації Юстиніана, включає уривки із творів римських класичних 
юристів, в основному з питань приватного права). У сфері літера-
тури він мав найвишуканіше оточення — поетів Павла Мовчазного 
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і Романа, першокласного історика Прокопія Цезарійського, який 
відбив у своїх творіннях його, Юстиніанове, царювання разом з усі-
ма пригодами, авантюрами та навіть скандалами. Всі ці люди 
знайшли в собі сили йти до мети, об'єднані грандіозною ідеєю Юс-
тиніана створити нову, ще не бачену до цього, цивілізацію. Написа-
не Прокопієм — це захоплююче оповідання, найцікавіше з усіх 
відомостей про візантійського імператора та період його царюван-
ня. Позитивною якістю творів Прокопія було те, що він, будучи 
греком і пишучи у рамках інтелектуальної грецької традиції, став не 
тільки розповідачем подій. Він створює всеохоплюючий образ, він 
бачить дії і вчинки людей, простежуючи за ними глибинні мотиви. 
Він якнайточніше передає характери, настрої і суперечності, скрізь 
нам стають зрозумілими мотиви тих чи інших вчинків. У яскравих 
оповіданнях Прокопія нам розкривається істина, незважаючи на 
деякі забобони історика, притаманні тому періоду. Його книга 
«Таємні історії» була відкрита лише у XVII столітті, вона не була 
надрукована за житгя Прокопія. І це не тому, що історик був дуже 
сором'язливий. Просто сторінки цього твору несли сенсаційні від-
криття про імператрицю Феодору, кохану дружину Юстиніана, та 
інших дуже цікавих персоналій того часу. Він описував пікантні де-
талі, які б примусили червоніти навіть сучасних творців порнофіль-
мів. Твір Прокопія викликав багато сперечань, і, мабуть, були під-
стави, бо він підіймав багато проблем першорядної важливості, які 
не втратили своєї актуальності і в наш час. Секрет популярності 
творів Прокопія полягає в тому, що він, по суті, був письменником-
імпресіоністом. Це означає, що він міг правдиво, живо і цікаво пе-
редавати бачене своїми очима, але не міг відрізнити правду від 
брехні в житті. Він не мав інтелектуального розсуду, не мав тієї 
блискавичної інтуїції, яка б допомогла йому в тій чи іншій ситуації 
розпізнати істину. Він сам знаходився серед вишуканих інтелекту-
алів і слухав із захопленням і дивуванням їх дотепні розповіді. Зро-
зуміло, йому розповідали про те, що хотіли видати за правду. Про-
копій не був присутній на оргіях Юстиніана і Феодори. То все були 
казки, які він почув. Такі суб'єктивні втілення спотворювали порт-
рети головних персон, проте навіть у його інтерпретаціях зрозуміло, 
що в історії Візантії того періоду були справжні особистості. 

Майбутній імператор Юстиніан І народився десь біля 482 року 
в маленькому македонському селищі Таурисій (провінція Дарданія, 
поблизу сучасного Скоп'є). Його батько був бідним селянином. При 
народженні хлопчик одержав ім'я Петро Саббатій. Ще підлітком він 
потрапив до Константинополя, куди його запросив дядько по матері, 
Юстин. Дядько Юстин мав вплив при дворі. Не маючи своїх дітей, 
він полюбив племінника, дав йому прекрасну освіту, хоча сам так 
і залишився неграмотним. Після цього він знайшов своєму улюб-
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ленцю перспективну посаду при імператорському дворі. Та й сам 
дядько, мабуть, був незвичайною людиною, бо в 518 році Сенат, 
гвардія і жителі Константинополя проголосили його імператором, а 
той невдовзі оголосив племінника своїм співправителем. Молодий 
Юстиніан мав ясний розум, широкий політичний кругозір. Він був 
цілеспрямований, працьовитий, вперто йшов до поставленої мети. 
А намітив він ні більше ні менше як стати незалежним імператором 
Візантії. Йому пощастило. Фактично ще при житті старого дядька-
імператора він правив країною, а в 527 році, коли дядько помер, 
45-річний Юстиніан став автократором, самодержцем імперії ро-
меїв, як тоді називалася Візантійська імперія. 

В царюванні Юстиніана І можна виділити декілька етапів. 
Взагалі історик стверджує, що життя його починається саме з Фе-
одори. Хто була та жінка? Красива, маленька на зріст, із блідим 
обличчям та довгими загнутими віями, що прикривали великі очі. 
Синяво-чорне волосся хвилями опускалося на плечі. Крім краси, 
вона мала живий розум і чарівність, яка гіпнотизує чоловіків. Та
ким чином, був захоплений нею й Юстиніан, коли він ще був 
просто Петром Саббатієм. 

До зустрічі з ним вона встигла побувати в Єгипті, куди поїхала 
з правителем Пентаполіса, таким собі Гекеболієм. Але життя там 
для колишньої акторки було нудним, і вона втекла в Олександрію, 
а потім повернулася додому, в Константинополь. Деякий капітал 
у неї був, а тому вона винаиняла будинок, купила ткацький верстат 
і почала вести праведний спосіб життя. А невдовзі вона познайо-
милася з майбутнім імператором. її новий друг вигідно відрізнявся 
від тих не дуже моральних кавалерів, які оточували її раніше. Він 
був кремезний сильний хлопець, такий собі енергійний фракійсь-
кий селянин, круглолиций, зі свіжим кольором обличчя, який часто 
буває у тих, чиє дитинство минуло в селі. На тлі Феодори, веселої 
і дотепної, він був серйозним, хоча з деякою квапливістю у поведін-
ці. Можливо, тому, що він завжди хвилювався, коли її бачив. Фео-
дора відразу зрозуміла, що він — людина заможна, навіть багата. 
А вона, хоч і співчувала «чесній бідності», сама не дуже любила 
у чомусь обмежувати себе. А Петро Саббатій зовсім не був ску-
пим, ніколи не вимагав своїх грошей назад, не був дріб'язковим, 
ніколи не мав звички торгуватися. Дружба між ними зміцнилася, 
а подальше життя показало, що їх стосунки не були поверховими. 
Юстиніан цінував не стільки її відточену дотепність, скільки її гли-
бокий інтелект, який неодноразово рятував їх при різних несподі-
ваних поворотах долі. До речі, майбутній імператор був не з тих 
людей, що приховують своїх коханих. Він був порядним і солідним 
чоловіком, а тому прийняв рішення одружитися з Феодорою. Це 
було сміливе рішення, бо він одружився з відомою акторкою і кур-
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тизанкою. Для його тітки, імператриці Еуфемії і вдови Юстина, 
це був страшенний удар. Проте Юстиніан не наполягав. Він був 
миролюбним і здійснив свій намір, коли тітка померла, і ніколи не 
жалкував про це. Прекрасна і чарівна Феодора володіла залізною 
волею і стала незамінною подругою імператора у скрутні часи. 

Початок правління (527—532 рр.) можна назвати періодом ши-
рокої благодійності, зниження податків, роздачі коштів бідним. За 
цей час укріпилися позиції християнської церкви в боротьбі з ін-
шими релігіями. В Афінах була закрита платонівська Академія як 
осередок язичництва, були обмежені можливості відкритого спові-
дання інаковіруючих — іудеїв, самаритян і т. д. Це був період війн із 
сусідньою Персією. Імперія Юстиніана була зовсім не підготовле-
ною до бойових дій. Старе покоління воїнів вимирало, а молоде не 
відзначалося великою боєздатністю. Вони сумлінно несли службу 
згідно з установленими традиціями, не проявляючи потягу до змін. 
Юстиніану треба було щось робити. Він уважно оглянув свої вій-
ська і вибрав двох молодих людей, доручивши їм командування на 
перському та вірменському кордонах. Одним із цих молодих страте-
гів був Ситт, чоловік старшої сестри Феодори Комито. Другим став 
нікому не відомий фракієць на ім'я Веліазарій. Він не користувався 
ані славою, ані впливом при дворі. Вибір Юстиніана був інтуїтив-
ний, але, як ми вже зазначали, він добре розбирався у людях. Й ім-
ператор не помилився — обидва виявили себе гарними воєначаль-
никами. Але їм не вистачало досвіду, а тому в першій битві з персами 
вони потерпіли поразку. На месопотамському кордоні командуючий 
теж зробив декілька непоправних помилок. Юстиніан, який тіль-
ки що вступив на престол, замінив його на молодого Веліазарія, 
бо незважаючи ні на що вірив у нього. І дійсно, полководець не 
підвів його, він одержав блискучу перемогу при Дарі в Месопота-
мії. Проте сам імператор не брав безпосередньо участі у битвах. 
Він зазвичай діяв як тонкий дипломат: де платив гроші, щоб купи-
ти собі перемир'я, а де домовлявся на вигідних умовах. З Персією 
відносини були складні. Битву при Дарі, безумовно, можна назвати 
епохальною. Вона показала всьому світу, що народився новий так-
тик, командир, який уміє планувати бій, як партію в шахи. Той рік 
для Юстиніана був надзвичайно успішним. Він зумів подолати пе-
решкоди у призначенні нового військового керівництва. Ситт у Вір-
менії теж досяг виразних успіхів, захопивши дві могутні фортеці. 

Але цих успіхів все ж таки не вистачало для того, щоб притис-
нути Персію. Потрібно було щось більше. Велися дипломатичні 
переговори між двома державами, та вони ні до чого не приводи-
ли. Цар Персії Коба був людиною сильного характеру, упертим 
і хитрим. Йому запропонували план, як захопити Антіохію знена-
цька, обминувши основні римські укріплення. Навесні перська 
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армія форсувала Євфрат недалеко від Каркезія і пішла на північ 
по Каплініка, де перетнула римський кордон. 

І || - .і пі- і ї ї) ! . вони дійшли до озера Габбала, опинившись 
ІІІІІ гдеснти миль від Антіохії. І раптом приголомшлива 
ін,ііі.ідцятіі милях від них знаходився Веліазарій із 

• мі ітитисячною армією. А все сталося так, що коли Веліазарій 
її ііі.іін я про наближення супротивника, він зробив декілька фор : 

. .її'-. \ маршів, щоб перехопити персів. Поки жителі Антіохії 
ібирали речі і тікали, Веліазарій вклинився між містом і персами. 
Гаким чином, він показав, що вміє не тільки воювати на полі бою, 

а й здійснювати продумані марші і маневри. 
У цей час Юстиніан не сидів без діла. Головна подія цього пе

ріоду — реформа права. У 528 році імператор заснував комісію, 
у складі якої були досвідчені юристи і державні діячі. Головну роль 
у ній грав спеціаліст по праву Требоніан. Комісія спочатку підготу
вала «Кодекс Юстиніана», потім зведення конкретних законів — 
«Дігести», а також посібник для вивчення права «інституції». При 
законодавчій реформі були об'єднані норми класичного римського 
права і духовні християнські цінності. Була створена єдина система 
імперського права і проголошена рівність усіх громадян перед за
коном. Новим було те, у порівнянні зі староримським правом, що 
раба розглядали не як річ, а як людину. Хоч рабство не відміняло
ся, але дня раба з'являлися можливості одержати волю, якщо він 
став єпископом, пішов у монастир або став солдатом. Тепер раба 
не можна було вбити, а вбивство чужого раба каралося стратою. 
Закони Юстиніана забороняли розлучення. Однак реформи імпе
ратора були припинені повстанням «Ніка», яке почалося у Конс
тантинополі. Спочатку був конфлікт між двома партіями болільни
ків у цирку — венетами (синіми) і прасинами (зеленими). А до них 
додалися політичні образи: прасини вважали, що уряд їх принижує 
і притискає, а венетів підтримує. Крім того, низи були незадоволені 
зловживаннями «міністра фінансів» Юстиніана — Іоанна Кап-
падокійського. Лідери прасинів виставляли претензії імператору, 
причому в дуже різкій формі, а коли він їм відмовив, назвали його 
вбивцею і пішли з цирку. Цим автократору було нанесена нечувана 
образа. Лідерам обох партій винесли вирок — страту через пові
шення, але двоє зірвалися з шибениці (помилувані Богом). Та їх не 
помилували все одно, і тоді об'єднались і сині, і зелені. З криками 
«Ніка!» (Перемагай!) у місті почався бунт. Імператор погодився 
поступитися, відправив у відставку декількох ненависних народу 
міністрів, але люди не вгамовувалися. Знать, яка ненавиділа ім-
ператора-вискочку, підтримувала бунтівників, даючи їм подарунки 
і зброю, підштовхувала їх до заколоту. Не допомагали ні сила, ні 
спроби імператора вийти до бунтівників із покаянням і з Євангелієм 
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у руках. Народ вимагав проголосити імператором знатного сена
тора Іпатія. По всьому місту були пожежі. Юстиніан готовий був 
зректися, та в цей момент імператриця Феодора заявила, що краще 
смерть, ніж ганебна втеча. її рішучість зіграла свою роль, і Юс
тиніан вирішив продовжити боротьбу. Віддані йому війська почали 
з відчаєм встановлювати контрольні дії у столиці. Загони Веліазарія 
увійшли до цирку, де в той момент проходив мітинг заколотників, 
і вчинили справжню різню. Казали, що там загинуло біля 35 тисяч 
чоловік, але трон Юстиніана залишився непохитним. 

Незважаючи на цю трагедію, місто почало відбудовуватися на 
кошти державної казни. Пафос будівництва захопив широкий 
прошарок населення. Константинополь поставав, як Фенікс із 
попелу. Особливої краси місто набуло, коли був побудований 
храм Святої Софії архітектором Амфілієм із Тралл та Ісидором із 
Мілету. Краса була не тільки зовні, а й усередині будівлі. Мозаїч
не склепіння, здавалося, начебто висіло у повітрі без усякої опо
ри. Склепіння з хрестом ширяло над віруючими, символізуючи 
божественний покров над імперією і її столицею. 

У 533 році Юстиніан відправив 16-тисячну армію під коман
дуванням Веліазарія до африканських берегів. Візантійцям вда
лося таємно висадитися і без перешкод досягти Карфагена. Пра
вославне духовенство і римська знать урочисто зустрічали 
римські війська. Прості люди теж поставилися до цієї події 
співчутливо, бо Веліазарій карав грабіжництво і мародерство. 
Король Гелімер утік, і вся країна залишилася в руках Веліазарія. 
Майже 100 років з тієї пори провінція почувалася на економічно
му підйомі і була у складі імперії. 

Вслід за підкоренням Африки почалися війни за приєднання 
Італії. У самій Візантії розгорталися сумні для Юстиніана події. 
У 548 році помирає Феодора. Значення її смерті виходило за осо
бисті межі. Зі смертю Феодори зірка Юстиніана втратила свій 
блиск. Як писали історики тих часів, за період життя не можна було 
провести розмежування між цими двома особистостями. Ніхто не 
міг точно сказати, де закінчувався Юстиніан і починалася Феодора. 
А коли її не стало, всі побачили, що десь подівся доблесний юнаць
кий дух, а з'явилася старіюча, схильна до меланхолії, не дуже світ
ська людина, котра часто забувала те, що потрібно було пам'ятати, 
і відкладала на завтра те, що потрібно було зробити сьогодні. 

Завдяки талантам Веліазарія вдалося завоювати столицю вар
варів Равенну, але це здійснилося після багатьохднів облоги. Італія 
була проголошена провінцією. Але готи ще мали сили. Молодий 
король готів Тотила вирішив відвоювати свої колишні володіння. 
Йому сприяла удача, і до 551 року до готів відійшли Сицилія, Кор
сика і Сардинія. Юстиніан посилає талановитого візантійського 
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командуючого євнуха Нарсеса з добре спорядженою армією. Нар
сес був також секретарем Юстиніана і начальником його особистої 
скарбниці. Літописи оповідають, що на Нарсеса завжди дивилися 
деякою мірою здивовано і разом з тим поблажливо. Але він не об
ражався. Він був одним зі значних людей свого часу і оточення. 
Юстиніан довіряв йому повністю. «Євнух-головнокомандуючий» 
звучить дійсно дивно, але він насправді був прекрасним солдатом 
і разом з тим світською людиною. Він був наділений даром проник
ливого розуму, скрізь, за будь-яких обставин, знав, як себе пово
дити, розумів без винятку всіх людей, з якими спілкувався, що 
складало основу здорового глузду. 

Стрімко просуваючись від Равенни на південь, він розбив 
готів при Тагіні у центрі Апеннін в останньому рішучому бою біля 
підніжжя гори Везувій. Таким чином, Нарсес розчистив Італію від 
франків і алеманів, придушивши останні крихти опору готів. 
Отже, остготське королівство перестало існувати. Нарсес пра
вив у Равенні як патрицій із 556 до 567 р. Після нього намісник 
став називатися екзархом. 

Здавалося, влада Юстиніана не знала меж. Але тут перси по
рушили підписаний 10 років тому мир, і шах Хосров І вдерся до 
Візантії з величезним військом. Вони пограбували Антіохію, 
а жителів обернули у рабство. Погроза зі сходу співпала з нава
лою слов'ян на Дунаї. Веліазарія достроково перекинули на Схід, 
і йому вдалося приборкати персів. 

Схід цікавив Юстиніана з економічної точки зору. Наприклад, із 
Китаю були таємно контрабандою вивезені яйця тутового шовкопря
да у запечатаній посудині. За ними ходили, доглядали згідно зі спе
ціальною методикою і нарешті змогли одержати свій власний шовк. 

Що стосується релігії, то ще при житті Феодора завжди твер
дила, що імперії потрібне добровільне релігійне об'єднання. Юс
тиніан продовжував працювати в цьому напрямку, почуваючи, що 
цим він ушановує її пам'ять. 

Прогрес у справі завоювання Італії просунув прогрес духов
ного об'єднання. Це була важка задача хоча б тому, що як тільки 
збирався Константинопольський собор для обговорення цього 
питання, духовні особи обговорювали все що завгодно, якісь суто 
богословські спеціальні питання, тільки не те, заради чого вони 
тут зібралися. Так було і так є, і, мабуть, так буде, бо політика 
очікування дає іноді непогані результати. А пани богослови, безу
мовно, хотіли для себе щось виграти від цього. Навіть Папа про
являв обережність. А причина була в різних пріоритетах грецько
го Сходу і римського Заходу. Таким чином, Константинопольський 
собор прийняв рішення про остаточний розпад Римської імперії 
як світової держави. 
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Юстиніан же виступав за повернення давніх кордонів імперії. 
Але війна, поява комети, а потім чуми оповістили про кінець до
леносного періоду. Поки Нарсес воював в Італії, а єпископи об
говорювали свої релігійні тонкощі, в Малій Азії стався величез
ної сили землетрус. Через три роки почалися поштовхи 
в Константинополі. В той же рік Юстиніану вдалося відігнати 
персів від Понта Євксінського. Формально уклали мир. З війна
ми було тимчасово покінчено. 

Юстиніан старів. У його житті настала така пора, коли він, який 
завжди несамовито багато працював, раптом міг задрімати за робо
чим столом. Наближені його не впізнавали. Ще в молоді роки його 
вади були дивними і незрозумілими для людей. Він не належав до тих 
державних діячів, які викликають народну любов. Та йому це і не 
було потрібним. Коли ж він постарів, -чдворні розуміли, що скоро 
Юстиніан піде з життя. Та знайшлися і, такі, що захотіли поквапити 
цей процес. Створили змову якісь темні особи. Імператора хотіли 
вбити в часи його відпочинку. Та змова була викрита і придушена. 
В ній брали участь двоє слуг Веліазарія, які заявили, що діяли за 
наказом свого хазяїна. Спочатку Веліазарія посадили під домашній 
арешт. Але заслуги його перед імператором, державою, армією були 
такі високі, що через деякий час він був відпущений. Юстиніан не 
повірив наклепу. Проте потрясіння було таким сильним, що через 
рік і дев'ять місяців Веліазарій помер. Обірвалися останні нитки, шо 
пов'язували Юстиніана з цим світом. Всі, кого він любив, пішли 
з життя. 14 листопада 565 року не стало і великого імператора. 

Його дії давно оцінені як дії людини, що випередила свій час. 
Зміцнення позицій церкви, ідейні та духовні консолідації 
православ'я, визволення західної церкви від влади аріанських ко
ролів зіграли величезну роль для формування середньовічного 
суспільства. А «Кодекс Юстиніана» пережив століття і став ос
новою наступних правових норм. 
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(рік народж. невідомий — 814 р.) 

Карл-імператор радостен а горд: 
Взял Кордову он штурмом, башни снес, 
Баллистами своими стени смел, 
Рать оделил добичею большой — 
Оружьем, золотом и серебром. 
Язьічников там нет ни одного: 
Кто не убит в бою, тот окрещен... 

«Песнь о Роланде» 

Середньовічні легенди, твори сучасників, а також літописи 
зображують могутнього монарха, короля франків із 768 року, 
Карла І Великого як видатного законодавця і просвітника. Не
зважаючи на те, що сам він був неосвіченою людиною, він завж
ди тягнувся до знань та навіть навчався у видатного вчителя Се
редньовіччя Алкуїна разом зі своїми дітьми і не соромився цього. 

Карл був сином Пипіна Короткого, першого франкського ко
роля із династії Каролінгів. Після його смерті залишилося двоє 
синів — Карл і Карломан. Тому і королівство було поділене на дві 
частини. Франки, зібравши загальний з'їзд, урочисто назвали 
обох братів королями, але поставили умову: північні та західні 
області відходили до Карла, а центральні та південно-східні — до 
Карломана. Вони прийняли умову, але (і це зрозуміло, коли річ 
іде про поділ спадщини) почалися чвари, які ледве не привели до 
війни між братами, та раптова смерть молодшого з них, Карло
мана, усе вирішила. А подальший хід подій пояснив справжню 
причину ворожнечі: його вдова з синами та найбільш знатними із 
придворних втекла до Італії шукати заступництва у короля ланго-
бардів Дезидерія. А Карла нарекли єдиним королем франків. 

З цього моменту головною метою Карла І було створення мо
гутньої християнської держави. Розуміючи, що просто так язичники 
не поєднаються з ним, він провів багато військових походів, із яких 
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27 очолював сам, щоб здійснити свої наміри. За роки його правлін
ня Франкська держава збільшилася удвічі. Проте держава Карл а 
зміцнювалася не тільки війною, але й мирними заходами. 

Найдовшою і найважчою була війна з саксами 772—804 років, 
в результаті якої Саксонію насильно зробили християнською і при
єднали до франків. 1 що цікаво, спочатку сакси погодилися прий
няти християнство, однак потім на завойованих землях почали 
виникати повстання. Для язичників франкська влада і християнс
тво — релігія завойовників — руйнували звичаї, традиції. Вони 
з гнівом убивали як завойовників, так і їх священиків, бо франки, 
у свою чергу, руйнували святині саксів. Так було знищене гран
діозне святилище язичників — статуя Армінія, що був найсвяті-
шим кумиром цього народу. Франки страчували тисячі людей на 
захоплених територіях. Але з часом війна вичерпала себе, і в по
дальшому сакси увійшли до християнської Європи. 

Що стосується Іспанії, яка була зайнята арабами-мусульманами, 
то походи проти них завершилися створенням у Франкській державі 
іспанської марки на північному сході Піренейського півострова. 
Перший похід 778 року був невдалим, ар'єргард війська був розби
тий басками. Саме в цій битві загинув славетний граф Хруоланд 
(Роланд), про якого створили пізніше «Пісню про Роланда». Це 
один із кращих примірників середньовічного епосу, в якому розпові
дається, як християни потерпіли поразку і поверталися додому через 
Піренеї. У похмурій Ронсевальській ущелині на вояків, що відстали, 
напали місцеві жителі — баски. У жорстокій боротьбі загинув 
наближений Карла — Хруоланд. А вже народна фантазія нагороди
ла його легендарними рисами та зробила символом доблесті. 

На сході від франків жили слов'яни та авари-кочівники. 
У 787—796 роках Карл завоював населені аварами землі (зараз 
це території Австрії та Угорщини). Авари, вихідці з азіатських зе
мель, проявили неабиякий протест проти захоплення їхніх зе
мель. Але франки розгромили їх «кінну імперію», і вона припи
нила своє існування. Потім франки просунулися далі до Дунаю. 

Ще один напрям політики Карла — італійський. Після заво
ювання Італії лангобардами Римська область залишилася під 
владою Константинополя. Папи були намісниками візантійських 
імператорів. У них була і церковна, і світська влада, але вони 
мріяли визволитися з-під залежності як Константинополя, так 
і лангобардів. Тому вони звернулися до правителя франків. Карл 
Великий і Папа виступили разом проти лангобардського короля 
Дезидерія. Врешті-решт Дезидерій втратив трон і опинився у мо
настирі, а Карл в Італії був коронований і став чимось на кшталт 
покровителя Риму. Коли ж там вибухнуло повстання проти Папи 
Лева III, Карл з'явився до Риму, зібрав єпископальний суд, який 
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заявив, що ніхто не має права судити Папу. На Різдво 25 грудня 
разом із місцевою знаттю король франків слухав різдвяну месу. 
Раптом Папа наблизився до свого шляхетного гостя і поклав на 
його голову імператорську корону. Усі, хто знаходився у соборі, 
почали кричати: «Хай живе і перемагає Карл Август, Богом 
повінчаний великий і миротворчий римський імператор!» Треба 
сказати, що несподіванкою для Карла це не було. Та, за свідчен
ням Ейнгарда, спочатку він робив вигляд, що незадоволений та
ким «свавіллям» Папи. Навіть казав, що якби знав про це, то не 
пішов би в цей день до церкви, навіть незважаючи на Різдво. Але 
усі розуміли, що то було «кокетування». Як ми бачимо, сильним 
світу цього теж притаманна слабкість, і вони теж полюбляють 
грубі лестощі. Що стосується романських імператорів, то їхню 
ненависть Карл стерпів спокійно, а візантійський уряд відмовив
ся признати за Карлом цей титул і тільки після війни 809— 
814 років погодився на це. Якщо ж проаналізувати події того 
часу, то можна зробити висновок, що могутній розвиток каролінг-
ської держави і відхід Візантії з європейського континенту вима
гали імперської ідеї. Тісні стосунки між християнським королем 
і головою церкви були цілком зрозумілі. Папа не міг завоювати 
авторитет без сили і титулу імператора, а політика Карла одер
жувала внутрішню впевненість і святість завдяки його ролі охо
ронця серця Вселенської церкви. 

Розбудова держави Карла знаменувала розвиток феодалізму. 
Вища знать, що була пов'язана з Карлом денною присягою, по
винна була з'являтися на війну з підвладними їм людьми. З 789 року 
Карл багаторазово давав накази, у яких кожна вільна людина по
винна була знайти собі сеньйора, під владою якого вона служити
ме. Збільшилася кількість залежних селян. Уся імперія поділялася 
на округи, якими керували призначені монархом із місцевої знаті 
графи, у яких була адміністративна і військова влада і які від імені 
короля вершили суд і розправу. Кожний рік збиралися так звані 
«травневі поля», тобто з'їзди вищої світської та церковної знаті, 
на яких Карл представляв накази та капітулярії, що стосувалися 
усіх боків життя, у тому числі і церковного. 

Ми вже казали, що до кінця свого життя король Карл зали
шався малоосвіченим. Проте він багато уваги приділяв саме ос
віті. З юнацьких років він поважав освіту, до своїх дітей він за
прошував найкращих педагогів. Йому належить наказ про 
створення шкіл при монастирях і капітулярій про освіту, де нака
зувалося проводити обов'язкову освіту для дітей вільних людей. 
Нам важко уявити собі загальну грамотність у VIII столітті. Апє 
при дворі короля був організований вчений кружок на чолі з Кар
лом, який назвали Академією. Культивувалися латинь, мистец-
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гво, що дало змогу історикам назвати епоху Карла і його найближ
чих спадкоємців Каролінгським Відродженням. Карл цікавився 
також германською старовиною, примушував записувати пісні, 
сказання народними мовами, а також скласти германську грама
тику. Він запрошував до себе просвітників з усієї Європи і бага
тьох із них призначав на виші державні та церковні посади. Зро
зуміло, що таке «відродження» було поверховим, обмеженим 
рамками вузького кола — скоріше забавою при дворі, але воно 
показує нам, що поширені реформи були під силу лише королю, 
якого, до речі, називали в Академії Давидом на честь біблійного 
царя, що служив прикладом боголюбивого монарха. 

Щодо характеру Карла як людини, то він був дуже простим та 
помірним у своїх звичках. Як германець він завжди одягався 
у звичайний одяг простолюдина — сорочку, штани та плащ, 
і тільки коли навідувався до Риму, то, як римський імператор, 
одягався у патриціанський одяг. Він мало пив вина, взагалі нена
видів пияцтво. На обіду нього рідко було більше ніж чотири стра
ви, окрім печені, яку самі мисливці подавали прямо на рожнах 
і яку Карл полюбляв більше, ніж інші делікатеси. Тому він не ро
зумів римських патриціїв, які об'їдалися за столом. Під час прий
няття їжі він завжди слухав музику або читання. Його переймали 
подвиги давніх людей, а також твір святого Августина «Про град 
Божий». Влітку після обіду він з'їдав декілька яблук та відпочи
вав роздягнутим дві-три години на свіжому повітрі. Сон його був 
завжди неспокійний, що притаманно знервованим людям, він 
просинався чотири-п'ять разів, навіть вставав із ліжка. А під час 
ранкового одягання Карл приймав друзів. Іноді, коли була дуже 
термінова справа, яку без нього не можна було вирішити, він 
вислуховував різні сторони та виносив вирок. Щоб не гаяти часу, 
він зранку віддавав своїм міністрам та слугам розпорядження на 
весь день. Незважаючи на неосвіченість, він був обдарованою 
природою людиною. Його красномовність дивувала. Карл легко 
висловлював свої думки, наче ритор. Він навіть намагався вивча
ти інші мови. Знав досить добре латинь і міг говорити нею, як 
рідною мовою, грецьку мову розумів, але розмовляв погано. Ра
зом з дітьми намагався вивчати граматику, діалектику, його ціка
вила астрономія. Завдяки цьому він міг обчислювати церковні 
свята і спостерігати за рухом зірок. Король дуже хотів навчитися 
писати і для цього постійно тримав під рукою дощечки для пись
ма. Але ця праця, дуже пізно почата, була йому не під силу. 

Незважаючи на те, що Карл Великий був християнським ко
ролем, він, згідно з германським звичаєм, мав кілька жінок. Від 
трьох жінок і п'яти фавориток у нього було семеро синів і вісім 
дочок. А дочок своїх король дуже любив, балував і так ревнував, 
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ні і їм ті\.і.іи їм їм заміж. Він пережив усіх своїх синів, 
м Людовіка, від жінки Гідельгарди. Спочатку він 

• і їм. його королем Аквітанії. А незадовго до смерті у 813 році 
і і|ці покликай його до себе і, скликавши урочисте зібрання знат-

франків усієї"держави, призначив його своїм співправителем 
і спадкоємцем. Потім він поклав корону йому на голову і наказав 
іменувати сина імператором Августом. 

Незабаром він зненацька зліг, вражений тяжкою лихоман
кою. Правда, у ті часи лихоманкою називали будь-яку хворобу, 
яка супроводжувалася високою температурою. Потім до лихо
манки приєднався плеврит, і на сьомий день імператор Карл по
мер. Це сталося 28 січня 814 року. 

Імперія Карла Великого проіснувала недовго і за Верденським 
договором 843 року була поділена на три держави, дві з яких — 
Західно-Франкська і Східно-Франкська — стали попередниками 
теперішніх Франції та Німеччини. 

Образ Карла після його смерті став легендарним. Все ж таки 
він зробив багато корисних справ для свого народу, і завдяки 
цьому його пам'ятають в історії. Ще у ранньому Середньовіччі ім'я 
Сагоіиз стало у Східній Європі титулом «король». У літературі 
Карл постає як мудрий, суворий правитель. Іноді його описують 
добрим, але слабким, а іноді віроломним та хитрим. Зараз важко 
уявити, яким він був насправді. Але можна стверджувати, ідо це 
була надзвичайна, обдарована, талановита людина, яка навіть у 
дикому похмурому Середньовіччі розуміла необхідність освіти і 
передбачала у її світлі майбутній прогрес і процвітання людей. 
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ЧИНГІЗХАН 
(прибл. 1155-1227 рр.) 

Великий квадрат не має кутів; 
Велика посудина довго виготовляється; 
Сильний звук не можна почути; 
Великий образ не має форми. 

/ Дао Де Цзин 

Чингізхан (біля 1155—1227 рр.) — монгольський імператор. 
Ім'я його досі є символом великого воїна. Його звали Темучжин, 
син Єсугея хороброго. Він був водночас імператором і царем усієї 
Монголії, був сучасником Всеволода Юрійовича Велике Гніздо, 
при якому Володимиро-Суздальська Русь досягла найвищого 
розквіту. Але держава, яку створив Чингізхан, була набагато 
більшою; за його словами: «шлях від її середини зайняв би цілий 
рік». Що ж було причиною безупинних завойовницьких дій мон
гольського героя? Кажуть, що він був невільником помсти. З ди
тинства він чув, що його діда було вбито, а батька підступно от
руїли. Мабуть, це запало в серце хлопцеві, і з тієї пори його 
життя '— це життя месника. Але існує й інша думка. Як не дивно, 
цей не знаючий страху і жалю воїн був справжнім «царем-арис-
тократом». Він мріяв про створення єдиного Царства Людства. 
Здійснення цієї благородної ідеї дасть, як він тоді справедливо 
вважав, змогу покінчити із взаємними війнами. Звучить непри
родно, але ця ідея належить саме йому. Він мріяв, що будуть 
створені умови для мирної праці, буде процвітати духовна і ма
теріальна культура. Життя однієї людини, зрозуміло, надто ко
ротке для здійснення такої грандіозної задачі, проте Чингізхан та 
його спадкоємці ледве не досягли цієї мети, коли володіли 4/5 
світу у своїй державі — Монголосфері. Так ким же він був, той 
монгольський мрійник, страшним жорстоким завойовником, 
яким досі лякають маленьких дітей, месником чи геніальним Бо
жим створінням, який був посланий на землю з метою об'єднати 
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народи? Знову треба шукати відповідь, звернувшись у минуле та 
проаналізувавши основні його вчинки протягом життя. 

Чингізхан народився на березі річки Онон (притока Амура). 
Батько його Єсугей у той час вів військову кампанію проти та
тарського ватажка Темучжина. Монгольський вождь одержав пе
ремогу. Повернувшись додому після розгрому ворога, Єсугей 
дізнався, що його жінка, Оелун, народила йому сина. Роздивив
шись малюка, батько побачив на маленькій долоні, яка була стис
нута у кулак, пляму засохлої крові. Забобонний монгол пов'язав 
це з перемогою над татарським вождем і нарік сина Темучжином. 

Коли Темучжину виповнилося 9 років, Єсугей із ним поїхав, 
за звичаєм монголів, сватати йому наречену у дальній рід (щоб 
запобігти шлюбу в близьких ступенях спорідненості). На шляху 
вони зустрілися з іншим вождем племені, Дай-Сеченом, який, 
дізнавшись мету їх подорожі, запропонував заїхати до нього 
в гості у його стійбище і подивитись на його дочку, красуню Бор
те. Причому Дай-Сечен сказав Єсугею-багадуру наступне: «Цю 
ніч приснилося мені, ніби я у вигляді білого кречета тримаю во
рона, що зображує сульде Кият-Борджигін (тобто, бачив родове 
знамено Чингізхана), підемо до мене, у мене є дев'ятирічна дочка 
Борте, я її віддам (якщо вона сподобається). У нас ведеться з дав
ніх-давен такий звичай». 

Батькам взаємно сподобалися їхні діти, і вони помінялися, за 
звичаєм, подарунками; після цього залишалося лише чекати пов
ноліття (14—17 років) для весілля. 

Вертаючись додому, Єсугей-багадур був отруєний татарами, 
які підступно запросили його до себе ніби на свято. Отрута подія
ла не відразу. Він помер через деякий час після повернення додо
му. Темучжин залишився у 9 років із матір'ю і двома братами. 
Кинута сім'я знаходилася у важкому становищі. Майже вся худо
ба, що їм належала, була забрана невірними васалами. Темучжин 
із братами полював на сурків і борсуків. Часто й густо вони мали 
тільки овочеву їжу, що для кочівників було дуже незвичним. Про
те у такому житті і гартувався характер майбутнього воїна і вели
кого завойовника. Але і при житті його батька побут сім'ї мон
гольського кочівника не був занадто розкішним. 

«Витривалість була першою спадщиною, що отримав Чингіз
хан... На молодому Темучжині було багато обов'язків. Хлопчики 
у сім'ї повинні були ловити рибу в річках під час переїздів від літніх 
до зимових пасовищ. Табуни знаходилися під їх піклуванням, і вони 
зобов'язані були, їздячи верхи по степу, розшукувати тих тварин, 
що відбилися, а також знаходити нові місця, що годилися б для па
совища. Малі хлопчаки несли і охорону, стежачи, чи не з'являється 
де на горизонті шайка мародерів, і при цьому не одну ніч прово-
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дили без вогню в снігу просто неба. При необхідності вони при
вчалися залишатися у сідлі, декілька діб підряд, нерідко без їжі». 

За монгольськими законами (після раптової та загадкової 
смерті батька), саме Темучжин повинен був стати верховним вож
дем монголів. Але, скориставшися смертю Єсугея, деякі племена 
вирішили відокремитися, хоча до цього вони жили разом, під вла
дою могутнього вождя. Мати Темучжина дуже страждала, дивля
чись, як влада сина великого Єсугея стає слабкою. І ось ця мудра 
жінка і віддана мати звернулася до тих, хто ще залишався вірним 
йому. В результаті приблизно половина васалів колись великої 
орди з коливанням, але все ж таки зберегла вірність Темучжину. 

Проте навіть із такою невеликою кількістю соратників Те
мучжин перемагав ворогів, він розкривав змови і заколоти та 
викривав зрадників. Молодий правитель монголів скликав з'їзд 
вождів (курултай), на якому його проголосили великим ханом над 
усіма племенами і дали нове ім'я Чингізхан (кит. «Спеп§-$ге» — 
справжній правитель). Але у нього ще залишався один відкритий 
супротивник у монгольських степах — найманський хан. Чингіз
хан спрямував проти нього свої війська і здобув перемогу. Кучлук 
встиг утекти, а разом із ним до Іртиша втік і його союзник — мер-
китський хан Тохта-беки. 

Чингізхан був неспокійною, непосидючою людиною. У нього 
виникає намір завоювати Китай. Першим кроком для здійснення 
цієї акції було завоювання західної частини держави тангутів Сі-
Ся. Він захопив декілька укріплених міст. Але влітку 1208 року 
примушений був перечекати страшенну спеку, відійшовши до Лун-
цзиню. Тим часом старі вороги почали готувати нову війну з ним. 
Але Темучжин перехопив ініціативу і розбив їх ущент на берегах 
Іртиша. Тохта-беки було вбито, а Кучлук врятувався втечею до Ки-
данських гір. Задоволений перемогою, Чингізхан знову спрямував 
свої війська проти Китаю. Він захопив фортецю і прохід у Великій 
Китайській стіні, що дало йому змогу увірватися безпосередньо 
у саму Китайську імперію, царство Цзннь. Вперто йшов великий 
завойовник, укриваючи свій шлях трупами, у глибину континенту. 
Він встановлює свою владу скрізь, не гребуючи навіть маленькими 
містечками. Деякі полководці, бачачи, що монгольський імператор 
одержує перемогу за перемогою, не знаючи поразок, перебігли на 
його бік. Цілими гарнізонами вони здавалися у полон. 

Таким чином Чингізхан затвердив свою безмежну владу і поло
ження правителя уздовж усієї Великої Китайської стіни. Восени 
1213 року він посилає аж три армії у різні кінці Китайської імперії. 
Одна з них на чолі з його синами Джучі, Чагатая і Угедея пішла на 
південь. Інші під керівництвом його братів і полководців — на схід, 
до моря. Сам же Темучжин із сином Тулі очолив основний півден-
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ІШ і <ідний напрям. Він скрізь одержав перемогу і нарешті, можли-
іііі, побоюючись міжусобиць, відправив ультиматум китайському 
імператору: «Усі ваші володіння в Шаньдуні і в інших провінціях на 
північ від Жовтої річки тепер належать мені. Єдиний виняток — це 
Йенпин (сучасний Пекін). За волею неба ви тепер такі ж слабкі, 
як я сильний. Однак я хочу залишити завойовані землі, але, щоб 
задовольнити моїх воїнів, які ставляться до вас вороже, вам треба 
обдарувати їх цінними подарунками». Зраділий китайський імпера
тор уклав мир, подарував йому дочку покійного імператора, інших 
принцес імператорського дому, п'ятсот юнаків та дівчат, три тисячі 
коней. Не встиг Чингізхан піти за Велику Китайську стіну, як імпе
ратор Піднебесної перевів свій двір до Кайфину, подалі від могут
нього ворога. Проте монгольський правитель розцінив цей вчинок 
як ворожі дії, і війна продовжилася. 

У ті жорстокі часи одні тільки те й робили, що завойовували 
царства, а інші гинули. Однак ворог Чингізхана Кучлук мріяв 
помститися йому. Він попрохав татарського хана допомогти йому 
зібрати залишки армії, розбитої біля Іртиша. Це вдалося зроби
ти. Маючи досить сильне військо, Кучлук підступно домовився 
з шахом Хорезму Мухаммедом проти свого сюзерена. Після ко
роткої кампанії союзники залишилися у виграші, а татарський 
хан примушений був відмовитися від влади на користь незваного 
гостя. Потім Кучлук задумав помірятися силами з самим монголь
ським правителем. Та Чингізхан дізнався про це раніше. Він 
виступив першим у похід, розгромив найманів і захопив Кучлука, 
а його володіння стали удільним князівством величезної Мон
гольської імперії. Після цього Темучжин пішов до Хорезму. Він 
відправив до шаха послів із подарунками і посланням наступного 
змісту: «Вітаю тебе! Я знаю, наскільки велика твоя влада і на
скільки велика твоя імперія. Я ставлюся до тебе, як до свого 
улюбленого сина. Однак ти повинен знати, що я захопив Китай 
і всі території тюркських народів на північ від нього. Ти знаєш, що 
моя батьківщина воїнів — земля, багата на срібло, і мені не по
трібно захоплювати інші землі. Наші інтереси рівні і полягають 
у тому, щоб підтримувати добросусідські торгові відносини між 
нашими підданими». Таке миролюбне послання було добре спри
йняте шахом, і монгольські армії, мабуть, ніколи б не з'явилися 
у Європі, якби не одна подія. Після повернення додому Чингізхан 
послав перших купців до Хорезму. Але вони були захоплені 
і вбиті, обвинувачені у шпигунстві. Розгніваний Темучжин вима
гав видачі правителя, який порушив угоду. Однак замість того, 
щоб виконати вимогу монгольського правителя, Мухаммед відру
бав голову одному з послів, а інших відпустив, відрізавши їм бо
роди. І не такі образи були приводом до початку війни. 
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Основною метою монголів було завоювання Сигнака і Дженда. 
Мухаммед послав армію кількістю чотириста тисяч воїнів Але вона 
потерпіла поразку. За словами очевидців, «на полі бою залишилося 
сто шістдесят тисяч мертвих хорезмійців». Із залишками свого вій
ська Мухаммед втік до Самарканду. Тим часом син Чингізхана Ча-
гатай підійшов до гирла ріки Яксарт (Сир-Дар'ї), пройшов Тарс 
і зробив облогу міста Ортрар, де правителем був той, хто наніс об
разу Темучжину. П'ять місяців продовжувалася облога фортеці, 
а потім монголи взяли її штурмом. І правителя, і усіх його наближе
них стратили, а місто після пограбування зрівняли з землею. Ось як 
помстився Чингізхан за несправедливо нанесену йому образу. 

Взагалі були речі, які великий завойовник приймав і вітав, 
а були й такі, до яких він ставився з презирством. Наприклад, він 
цінував вірність, самовідданість, стійкість, але переслідував зрад
ництво, боягузтво. За цими ознаками Чингізхан поділяв людей на 
дві категорії. Для одного типу людей їхнє матеріальне буття і осо
биста безпека ставилися вище, ніж їхня особиста честь, тому 
вони були здатні на зраду. Така людина — раб свого страху. Чин
гізхан без жалю знищував таких. Проте він поважав навіть воро
гів, які залишалися вірними своєму господарю, нагороджував їх 
після завоювання, навіть коли йому це було невигідно. Такі люди 
виїде за все ставлять свою честь. У їх свідомості є поняття мо
рального кодексу, такі люди, на погляд монгольського правителя, 
релігійні', вони розуміють світ як раз і назавжди встановлений 
Богом порядок, порушувати який безчесно. Людина такого пси
хологічного складу підкоряється своєму начальнику не як деякій 
особистості, а як частині Богом встановлених ієрархічних сходів. 
Ось на таких ієрархічних сходах, з людьми такого психологічного 
питу і будував свою імперію Чингізхан. Сам будучи типовим мон
голом і людиною такого складу, він шукав і знаходив таких же 
людей, однодумців і серед кочових народів. Кочові народи, тобто 
монголи, були більш релігійними, ніж осілі, не накопичували ма
теріальні блага, не мали спокуси заради них зраджувати. Кочів
ник усе, чим він дорожив, носив у серці, а житель міста — у ма
теріальному достатку. Тому великий Темучжин тільки у виключних 
ситуаціях ставив на високі посади людей осілих. 

Проте не можна робити висновок, що Чингізхан не розумів 
блага цивілізації. Навпаки, однією з найважливіших політичних 
задач, які він перед собою ставив, було створення Азіатської дер
жави, посередниці між цивілізаціями Сходу і Заходу, з тим щоб 
підвладні народи змогли користуватися благами і тієї, й іншої, 
а особливо результатами матеріальної культури цивілізованих 
народів, яку, правда, окрім техніки, недуже цінував. Цей геніаль
ний дикун і народи розподіляв на дві категорії: тих, які були хи-
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жяками і заважали міжнародним відносинам, і тих, що поважали 
і служили справі цивілізації. Як писали його сучасники, «кидали
ся в очі природна велич душі, благородне обходження, лицарство 
вчинків, що дивувало навіть китайців. Він був у душі аристокра
том і царем». Його також можна було б назвати просвітником, 
але азіатського типу. Сам він до кінця життя не знав іншої мови, 
окрім монгольської, але запобіг тому, щоб його спадкоємці зале
жали від іноземних чиновників. З цією метою він дав освіту своїм 
дітям та й взагалі молодому поколінню монгольської знаті-

Що стосується руйнування та побиття, то проводилися вони 
тільки під час війн і звалися «військовою необхідністю». 

У Монгольській імперії, зрозуміло, народоуправління не було. 
В основу держави була покладена релігія, але офіційного віро
сповідання не було. Серед його людей були і буддисти, і мусуль
мани, і християни. Важливим для Чингізхана було, щоб релігія 
існувала, бо, підкоряючись Вищій Істоті, люди не здатні на пору
шення законів. А закони Чингізхана вкладалися у кодекс — Яси, 
що проголошував: «Я велю всім вірувати у Єдиного Бога, Творця 
Неба і Землі, єдиного подавця багатства і бідності, життя і смер
ті за його волею, що має могутність у всіх справах». 

Чингізхан насамперед не хотів вносити чвари у релігійні питан
ня, тому його імперія і трималася так довго при його житті. А не
розумний правитель починає переслідувати людей за їхню віру та 
мову. До такої широкої віротерпимості, яка царювала у Чингізхана 
у ХШ столітті, Європа дійшла тільки у XVIII столітті, після того як 
вона пережила хрестові походи, які мали мету знищення усіх «єре
тиків та язичників», після страшних вогнищ інквізиції. 

Міцно посівши на троні, Чингізхан із властивими йому енер
гією і організаційним талантом продовжує розбудовувати свою 
кочову державу. В основі її був родовий побут тодішнього мон
гольського суспільства та супідрядність осіб і класів як одного 
племені, що очолювалося степовими аристократами, так і усієї 
Імперії з тією різницею, що в Імперії ця ієрархія досягала більш 
грандіозного розвитку. Родовий побут утверджує ідею особис
тості, ідею правителя роду, підкорення одноосібному авторитету. 
Це було схоже на військову організацію, але освячену глибокою 
релігійністю, яка відзначається на цей час такою характерною 
особливістю, що віру сповідують не формально, а впроваджують 
у повсякденне життя. Тобто, щоб релігія увійшла в побут, а побут 
у релігію. Це була одна з головних основ державного будівниц
тва. Як писав В. В. Бертольд, «...Чингізхан вселяв думки, що до 
його появи у монголів не було ніякого порядку, що молоді не слу
хали старших, підлеглі не поважали своїх начальників, а началь
ники не виконували своїх обов'язків відносно підлеглих. Чингіз-
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хан, вступивши на престол, вказав кожному своє місце». Заради 
справедливості скажемо, що великий монгольський монарх все ж 
таки при призначенні на вищі адміністративні та військові посади 
керувався не тільки походженням свого ставленика, а приділяв 
велику увагу його особистим якостям, ступеню відповідності да
ної особи для виконання своїх обов'язків, моральним якостям. 
Він дуже добре розумівся в людях, був тонким психологом, як усі 
геніальні постаті, вмів розпізнавати людські характери. 

Не перестаємо дивуватися, як цей насправді дикий чоловік 
був прозорливим далекоглядним політиком. Наприклад, він 
відразу зрозумів велике значення письменності і скористався 
послугами полоненого уйгурського сановника Тота-тунги, що був 
хранителем печаті найманської держави Таян-хана, який загинув 
у битві з Чингізханом. Монгольський правитель використовував 
його для потреб своєї держави, для підняття рівня культури свого 
народу. Звичайно, він міг би звернутися до другої давньої цивілі
зації, китайської, та він віддав перевагу уйгурській, очевидно 
тому, що вона була ближчою по духу кочівникам. Засвоєння мон
гольською знаттю цієї культури не відривало її від свого народу 
і не підривало в ній відданості степовим традиціям. Особливого 
успіху досяг у цьому названий брат Чингізхана Шиги-Кутуку, 
тому його і було поставлено головним суддею. Вибір був досить 
вдалий. Шиги-Кутуку зразково виконував свої суддівські 
обов'язки і навіть у деяких випадках був, так би мовити, вищий за 
свій час: наприклад, він не брав до уваги свідчення, що були дані 
під страхом. 

Письменність дала змогу закріпити і кодифікувати монголь
ське право і народні звичаї та погляди. Зрозуміло, що на цю ко
дифікацію вплинули погляди самого Чингізхана. Це законодав
ство сформувалося у «Великій Яси», щось на кшталт кодексу. 
Він поділявся на два розділи: 

1, «Білік» — збірник висловлювань самого Чингізхана, який 
містив у собі думки, повчання і рішення законодавця як суспіль
ного теоретичного характеру, так і такі, що підходили б до різно
манітних конкретних випадків. 

2. Власне «Яси» — це зведення позитивних законів, військо
вих та громадянських, звичайно з установленням відповідних по
карань за невиконання. «Яси була для нащадків Чингізхана не
порушним законом, від її вказівок вони ні в чому не 
відступали», —зазначалося у літописах. 

Ще в монгольських літописах розповідалося: «Після вигнан
ня Алтан-хана китайського і підкорення своїй владі великої час
тини тібетців і монголів Чингізхан, володіючи просвітленням, 
думав так: закони і постанови китайців тверді, тонкі і незмінні, і при 
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цих думках він запросив до себе із країни народу великого вчите
ля письмен і вісімнадцять його розумних учнів. Чингізхан доручив 
їм скласти закони (йосон), від яких би йшов спокій і благоденство 
для всіх його підданих, а особливо книгу законів (хулі-йосони 
білік) для охорони правління його. Коли ж складені закони ці 
були оглянуті Чингізханом, то він відкрив, що вони відповідають 
його думкам, і нагородив тих, хто складав їх». 

Більшість письменників-монголознавців віддають належне 
тому величезному значенню, яке мало оголошення законів Ве
ликої Яси для встановлення твердого порядку, а також благо
дійного впливу на звичаї кочівників, на розвиток законодавства 
у наступних царюваннях. Наприклад, І. Я- Коростовець дає таке 
резюме зведенню законів Чингізхана: «Джасак наказує культиву
вати терпимість у питаннях релігії, повагу до храмів, до духовних 
осіб і до старших, а також милосердя до бідних, він встановлює 
суворий контроль над сімейним і домашнім життям монгола...». 
Етика Яси карає смертю такі вчинки як звертання князів до 
третіх осіб, опріч хана, ненадання допомоги в бою, покидання 
посту без дозволу начальника, недбалість солдатів і волонтерів 
у виконанні своїх обов'язків, прояв милосердя до полонених без 
відома того, ким вони були взяті у полон, невидача рабів, що 
втекли, та полонених володарю, вбивство, крадіжка, несправед
ливі свідчення, зрада, перелюбство, свідома брехня, чаруван
ня, таємне підслуховування, підтримка третьою особою одного 
з двох, що сперечаються або борються і т. д.». Як ми бачимо, об
межень було багато, але, мабуть, більшість людей так створена, 
що, знаючи, так би мовити, алгоритм життєвого шляху, спокійно 
живе, виконуючи свою основну місію на землі. Хоча, безумовно, 
є винятки. Що стосується Чингізхана і його законів, то можна 
стверджувати, що вони не були тільки теорією, великий прави
тель умів примусити виконувати їх. Цього він досяг суворістю 
і вмінням добирати людей, а ще тим, що він розумів: законність 
у народі набирає сили лише тоді, коли він (народ) бачить, що 
закон виконується і правителями, і підлеглими. І сам Великий 
правитель являв своєю особою втілення безумовного підкорення 
цьому закону. Ось яке з його висловлювань приводять літописи: 
«Якщо володарі, що з'являться після цього (після Чингізхана), 
вельможі, багадури і нойони... не будуть міцно дотримуватись 
Яси, то справа держави здригнеться і перерветься. Знову охоче 
будуть шукати Чингізхана і не знайдуть... Після цього до п'ятисот 
років, до тисячі, до десяти тисяч років, якщо нащадки, які наро
дяться і займуть моє місце, збережуть і не змінять такий закон 
і Яси Чингізхана, то від Неба прийде їм допомога благоденства». 
На жаль, кодекс Чингізхана не працює ніде у світі, навіть у Мон-
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голії він невідомий сучасним монголам. Таким чином, ми бачимо, 
що Монгольська держава у світі історії уявляється зовсім відмін
ною від інших деспотій, у яких найвищим законом була сваволя 
верховного правителя. 

Захопившись розбудовою держави і законотворчістю, Чингіз-
хан не забував про своїх ворогів навіть у похилому віці. У лютому 
1226 року він прийшов до Тунгутського царства, щоб покарати 
свого непокірного данника. Як полководець він розумів, що не 
можна розраховувати на міцні успіхи у справі підкорення китай
ських царств Цзинь і Сун, коли у будь-який час могло з'явитися 
вороже тунгутське військо. Правда, проти цього походу заперечу
вав Єлюй Чулай, пояснюючи, що від осілого населення буде біль
ше користі. Але трапився нещасний випадок: під час облавного 
полювання на диких коней Чингізхан впав зі свого коня, який ша
рахнувся, злякавшись чогось. Незважаючи на це, монгольський 
правитель наказав іти в похід на тунгутського царя. Війна продов
жувалася. Але здоров'я Чингізхана гіршало. Влітку 1227 року до 
нього прибули посли від цзиньського імператора з проханням про 
мир. Відчуваючи, що йому вже не судилося особисто повести своє 
військо проти цього заклятого ворога, і передбачаючи розбрат, 
який може виникнути у верховному управлінні в перший період 
після його смерті, він погодився на перемир'я, вирішивши подум-
ки, що воно буде тимчасовим. Але його невгамовний мозок завой
овника вже продумував і вишукував найкращі шляхи для нанесен
ня у майбутньому смертельного удару ворогу, з яким він тільки-но 
помирився. Вже лежачи на смертному ложі, він дає наступні 
вказівки своїм синам і воєводам: «Кращі узинські війська знахо
дяться біля Тункуана (фортеця на Жовтій річці, з усіх боків оточе
на важкодоступною місцевістю). Там важко буде знищити їх рап
товим нападом. Якщо попрохати у царства Сун про вільний прохід 
наших військ через їх територію, то, враховуючи безперестанну 
ворожнечу між царствами Сун і Цзинь, вони, мабуть, дадуть зго
ду...». А далі він вже давав поради щодо завоювання наступного 
супротивника — Сунської держави. «Не забувайте ніколи, — ска
зав помираючий правитель із цього приводу, — що душею всякої 
справи є те, щоб вона була доведена до кінця». 

Перед самою смертю він висловив свою останню волю: «О мої 
діти! Знайте, всупереч очікуванню, що наблизився час мого ос
таннього походу і переходу мого силою Господа і допомогою Неба. 
Я завоював і зміцнив для вас, дітей, царство такої просторої ши
роти, що з центру його в кожний бік буде один рік шляху. Тепер 
мій заповіт такий: ви для поразки ворогів і возвеличення друзів 
тримайтеся думки однієї особи, щоб жити приємно й легко і на
солоджуватися царством. Угедей-хана зробіть спадкоємцем. 
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Ви не повинні зраджувати моїй Яси після моєї смерті, щоб не 
було смути в царстві». 

Були й інші версії щодо смерті великого монгола. Одна з ле
генд, наприклад, зі слів Марко Поло, що Чингізхан помирає від 
рани в коліно стрілою; у Плано Карпіні — начебто від удару 
блискавкою. За однією легендою, його заколола тангутська хан-
ша, красуня Кюрбелдишин-хатун, яка провела одну шлюбну ніч 
із Чингізханом, який узяв її до гарему за правом завойовника піс
ля взяття столиці Тунгутського царства. Начебто умовив це зро
бити її чоловік, тангутський цар Шидурко —Хаган. Вона спри
чинила рану зубами, а після укусу вона кинулася в річку. Ось 
такими легендами супроводжується особистість Чингізхана. Що 
є правдою, точно не відомо. Відомо тільки, що помер він у похід
них умовах так само просто, як і прожив усе життя. 

Цей Завойовник світу був насамперед його непохитним 
відроджувачем. Залізом та кров'ю він відкривав давні світові 
шляхи для проходження цивілізації. «Руйнівник» руйнував пере
шкоди темних віків», — так говорять про Чингізхана. Але його 
не сприйняли у Європі. Практичні європейці не могли пояснити 
його дій, адже він воював не за релігію, подібно до Магомета, і не 
для особистої користі. Він не звеличував свою персону, як Напо
леон або Олександр Македонський, йому і на думку не спадало 
порівнювати себе з Богом. 

Чингізхан помер 18 серпня 1227 року. Йому приписані сумні 
роздуми: «Мої нащадки будуть носити золототканий одяг, їздити 
на прекрасних конях і обіймати найкрасивіших дів. Але вони за
будуть, кому вони повинні дякувати за це...». 
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РІЧАРД І ЛЕВИНЕ СЕРЦЕ 
(1157-1199) 

Рукой презренной он сражен в бою, 
У замка дальнего, в чужом краю, 
И в грозном имени его для нас 
Урок и назидательний рассказ. 

«Ап§1іа рефйа» (коварньш Альбион) 
(историческая хроника (1209— 1210 гг.) 

Річард І (Англійський) Левине Серце народився в Оксфор
ді 8 вересня 1157 р. у сім'ї Генріха II Плантагенета й Елеоно
ри (Аліенори) Аквітанської (Пенської). Річард був третім сином 
у сім'ї, тому він не розглядався як прямий спадкоємець свого 
батька, і це наклало певний відбиток на його характер і на події 
його юності. В історичному плані — це особа вельми суперечли
ва, яка поєднувала в собі нестримність і благородство, беззасте
режну хоробрість і дику жорстокість. 

Але давайте спочатку подивимося, що ж відбувалося, що 
викликало в ньому бажання без кінця залишати рідний дім і пос
тійно проводити час на полях битв, беручи в них участь, завжди 
знаходячись в авангарді. 

У той час як його старший брат Генріх був у 1170 р. короно
ваний англійською короною і оголошений співправителем Генрі
ха 11, Річарда в 1172 р. проголосили герцогом Аквітанським і вва
жали спадкоємцем матері Елеонори. 

Після цього аж до своєї коронації майбутній король побу
вав в Англії лише двічі — на Великдень у 1176 році і на Різдво 
у 1184 році. 

Але і його правління в Аквітанії не було спокійним. Місцеві 
барони, звиклі до'незалежності, постійно провокували зіткнення. 
Та і з батьком виникали розбіжності. Мабуть, як це частенько 
буває, Генріх II більше любив молодших синів, хоча, згідно із за
коном, спадкоємцем повинен був бути старший. І на самому по-
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•і ні у І 183 р. він наказав Річарду принести ленну присягу стар-
иніму ііратові Генріху. Річард навідріз відмовився зробити це, 
посилаючись на те, що це було нечуваним нововведенням. Генріх-
молодший вдерся до Аквітанії на чолі найманого війська, почав 
розоряти країну, але влітку того ж року раптово захворів лихо
манкою і помер. Смерть старшого брата не поклала край свар
кам між батьком і сином. У вересні Генріх II велів Річарду віддати 
Аквітанію молодшому братові Джону (Іоанну). Річард відмовив
ся, і війна продовжилася. Молодші брати Джеффрі і Джон (Іо-
анн) напали на Пуату. Річард на це відповів вторгненням до Бре
тані. Побачивши, що силою нічого не добитися, король велів 
передати спірне герцогство матері. Матір Річард любив і тому 
підкорився. Важко сказати, чому король недолюблював Річарда. 
Можливо, тому, що той завжди був примхливим і постійно про
являв норовистість, тоді як його молодший син Джон (Іоанн)умів 
догодити батьку, підлещувався до нього. Ходили чутки, що саме 
його Генріх II, всупереч всяким звичаям, хотів зробити своїм 
спадкоємцем, усунувши від престолу непокірних старших синів. 
Це робило стосунки між батьком і Річардом ще більш напруже
ними. Генріх II був людиною крутою і деспотичною, Річард міг 
чекати від нього всякої каверзи. 

У боротьбі за владу мають місце незліченні інтриги. А тут ще 
французький король не забарився скористатися розбратом в анг
лійському королівському домі. У 1187 р. він показав Річарду секрет
ний лист англійського короля, в якому Генріх II просив Філіпа видати 
за Джона (Іоанна) свою сестру Алісу (вже заручену раніше з Річар
дом) і передати тому ж Іоанну Аквітанське і Анжуйське герцогства. 

Річард відчув у всьому цьому загрозу для себе. У сімействі 
Плантагенетів став назрівати новий розрив. Але відкрито проти 
батька Річард виступив лише восени 1188 р. Всупереч його волі він 
помирився в Бонмулєні з французьким королем і приніс йому ленну 
присягу. Наступного року вони удвох захопили Мен і Турень. Генріх 
II повів проти Річарда і Філіпа війну, але без особливого успіху. Че
рез короткий час він втратив усі континентальні володіння, окрім 
Нормандії. Під Леманом Генріх II трохи не потрапив у полон до сво
го сина. У липні 1189 р. Генріх II повинен був погодитися на при
низливі умови, продиктовані йому ворогами, і незабаром після цьо
го помер. Такі були сімейні стосунки в коронованих сім'ях. 

У серпні Річард прибув до Англії і 3 вересня 1189 р. корону
вався у Вестмінстерському абатстві. Подібно до батька, який 
проводив велику частину часу не на острові, а у своїх континен
тальних володіннях, він не збирався затримуватися в Англії надов
го. Після коронації Річард І прожив у своїй країні всього чотири 
місяці, а потім ще раз заїхав сюди на два місяці в 1194 р. 
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І знову повернемося на деякий час назад. У 1095 р. Папа Ур-
бан II звернувся до християнського світу із закликом почати бо
ротьбу за звільнення «гроба господня», що знаходився в руках 
мусульман, у Єрусалимі. Його проповіді були підтримані фана
тичним ам'єнським ченцем Петром Пустинником. Французькі 
селяни відчули в словах проповідника можливість звільнитися від 
голоду і безправ'я. Це був так званий хрестовий похід бідноти, 
який закінчився сумно. Погано озброєні загони селян були зни
щені в Малій Азії, а їх ватажок утік із поля бою, 

У 1096 р. почалася нова військова експедиція, в якій взяли 
участь багато європейських монархів і крупні феодали. Вони 
змогли захопити Єрусалим (1099 р:), і цей похід увійшов до іс
торії як Перший хрестовий. 

У 1144 р. німецький імператор Конрад 111 і французький ко
роль Людовік VII організовують Другий хрестовий похід, але він 
закінчується невдало. 

У 1187 р. єгипетський султан Саладін штурмує Єрусалим. 
І знову у Європі звучать заклики до звільнення «Святої Землі». 
Почався Третій хрестовий похід. Річард став клопотати про участь 
у цьому поході. І ось три наймогутніші монархи — німецький ім
ператор Фрідріх І Барбаросса, французький король Філіп II Ав-
густ і англійський король Річард І — почали операцію. Але не 
всім поталанило. Німецький імператор Фрідріх І Барбаросса по
тонув у річці, не діставшись до місця бойових дій. 

Англійський король врахував сумний досвід Другого хресто
вого походу і наполіг на тому, щоб для досягнення Святої Землі 
був вибраний морський шлях. Це рятувало хрестоносців від ба
гатьох проблем і неприємних зіткнень із візантійським імперато
ром. Похід почався весною 1190 р., коли маси хрестоносців ру
шили через Францію і Бургундію до берегів Середземного моря. 
У перших числах липня Річард 1 Англійський зустрівся у Везелі 
з французьким королем Філіпом Августом. Королі і війська віта
ли один одного і продовжили разом похід на південь із радісними 
піснями. Від Ліона французи повернули до Генуї, а Річард рушив 
до Марселя. Там, навантажившись на кораблі, англійці відплили 
на схід і 23 вересня вже були в Мессіні на Сицилії. Тут король був 
затриманий ворожими діями місцевого населення. Сицилійці 
дуже недружньо поставилися до англійських хрестоносців, серед 
яких було багато нормандців. Вони не тільки обсипали їх насміш
ками і лайкою, але при кожній слушній нагоді прагнули вбивати 
беззбройних хрестоносців. З жовтня через нікчемне зіткнення на 
міському ринку почалася справжня війна. Річард як тільки міг 
прагнув утримати своїх одноплемінників від розорення христи
янського міста. Але наступного дня під час мирних переговорів 
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ц І м іробили сміливу вилазку. Тоді король став на чолі 
І і І пі. ЇЖУ, іягнав порогів назаду місто, захопив ворота і про-

Іі • порий суд над переможеними. До самого вечора в місті лю
ті,їли грабежі, вбивства і насильства над жінками. Нарешті Рі-
'мр.'іу вдалося встановити порядок. 

1 Іерєз пізній час продовження походу було відкладене до май
бутнього року. Ця багатомісячна затримка вельми погано відби
лася на відносинах двох монархів. Раз у раз між ними відбувалися 
дрібні зіткнення, і якщо восени 1190 р. вони прибули до Сицилії 
задушевними друзями, то навесні наступного року покинули її 
майже відвертими ворогами. Філіп вирушив прямо до Сирії, а Рі-
чард зробив ще вимушену зупинку на Кіпрі. 

Трапилося так, що через бурю частина англійських кораблів 
була викинута на берег цього острова. Візантійський імператор 
Ісак Компін оволодів ними на підставі берегового права. Але 
6 травня до гавані Лімасола увійшов весь флот хрестоносців. Ко
роль зажадав від Ісака сатисфакції, а коли той відмовився, негай
но напав на нього. Галери хрестоносців наблизилися до берега, 
і лицарі відразу почали бій. Річард разом з іншими сміливо стриб
нув у воду, а потім першим ступив на ворожий берег. Битва, втім, 
продовжувалася недовго — греки не витримали удару і відступи
ли. Наступного дня бій поновився вже за межами Лімасола, але 
був так само невдалий для греків. Як і напередодні, Річард був 
попереду нападаючих і більш за всіх відзначився своєю доблестю. 
Пишуть, що він захопив прапор Ісака і навіть збив ударом списа 
з коня самого імператора. 

12 травня в завойованому місті було з великою пишнотою від-
святковане весілля короля Річарда з Беренгарією Наваррською. 
Ісак тим часом зрозумів свої помилки і зав'язав із Річардом пере
говори. Умови примирення були для нього дуже важкі: окрім ве
ликого викупу, Ісак повинен був відкрити перед хрестоносцями 
всі свої фортеці і виставити для участі в хрестовому поході допо
міжні війська. 

При всьому цьому Річард поки що не робив замах на його вла
ду; імператор сам дав привід для того, щоб обставини склалися 
для нього якнайгірше. 

Таким чином, у результаті успішної 25-денної війни Річард І 
Англійський став володарем багатого і квітучого острова. Він за
лишив жителям половину їх майна, а іншу половину використав 
на утворення паїв тому лицарству, яке повинне було узяти на 
себе захист країни. Розмістивши у всіх містах і замках свої гарні
зони, Річард відплив до Сирії. Через три дні він вже був у христи
янському таборі під стінами обложеної арабської фортеці Аккри 
(нині Акко — місто в Ізраїлі). 
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З прибуттям англійців облогові роботи закипіли з новою си
лою. За короткий термін були споруджені башти, тарани і ката
пульти. Під захисними дахами і через підкопи хрестоносці набли
зилися до укріплень супротивника. Незабаром біля пробитих 
проломів усюди зажеврів бій. Становище міщан зробилося без
надійним, і 11 липня вони вступили в переговори з християн
ськими королями про здачу міста. Мусульмани повинні були 
обіцяти, що султан відпустить усіх християнських полонених і по
верне Животворящий Хрест. Гарнізон мав право повернутися до 
Саладіну, але частина його, зокрема сто знатних людей, повинні 
були залишитися заручниками до тих пір, поки султан не запла
тить християнам 200 тисяч золотих. Наступного дня хрестоносці 
урочисто увійшли до міста, яке облягали протягом двох років. 

Радість перемоги, втім, була затьмарена сильними розбрата-
ми, які негайно спалахнули між ватажками хрестоносців. Су
перечка виникла через кандидатуру єрусалимського короля. Рі-
чард вважав, що ним повинен стати Гвідо Лузіньян (Гай 
Луазіанський). Але багато палестинських християн не могли про
бачити йому падіння Єрусалиму і віддавали перевагу героєві обо
рони Тиру маркграфові Конраду Монсерратському. Філіп Август 
був також цілком на його боці. На цей розбрат наклався ще один 
гучний скандал, пов'язаний із австрійським прапором. Знаючи 
запальний характер Річарда, австрійський герцог Лєопольд вирі
шив спровокувати його, наказавши підняти над своїм будинком 
австрійський штандарт. Побачивши цей прапор, Річард ошаленів, 
велів зірвати його і кинути в грязюку. Гнів його був викликаний, 
мабуть, тією обставиною, що Лєопольд зайняв будинок в англій
ській частині міста, тоді як він був союзником Філіпа. Після цьо
го король тяжко образив і німецького імператора, вигнавши загін 
німецьких лицарів зі своєї армії, позбавивши заздалегідь їх май
на, зброї і коней. Але як би там не було, цей випадок обурив усіх 
хрестоносців, і про нього довго не могли забути. В кінці липня 
Філіп, а також багато французьких хрестоносців покинули Святу 
Землю і вирушили зворотним шляхом. 

Це ослабило сили хрестоносців, тоді як найважча частина вій
ни — за повернення Єрусалиму — ще і не починалася. Правда, 
з від'їздом Філіпа повинні були стихнути внутрішні розбрати се
ред християн, оскільки Річард залишався тепер єдиним вождем 
війська хрестоносців. Проте не ясно було, наскільки ця важка 
роль йому до снаги. Дуже багато хто вважав його людиною при
мхливою і нестримною, та і сам він першими ж своїми розпоряд
женнями підтвердив цю невигідну про себе думку. Саладін не міг 
так скоро, як його зобов'язали, виконати умови, які йому поста
вила капітуляція Аккри: звільнити всіх полонених і сплатити 
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200 гисяч золотом. Річард надзвичайно розгнівався і негайно піс
ля того, як минув означений Саладіном термін — 20 серпня, 
велів вивести і заколоти перед воротами Аккри більше 2 тисяч 
мусульманських заручників, за що отримав прізвисько Левине 
Серце. Звичайно, після цього гроші не були виплачені повністю, 
жоден полонений християнин не отримав свободи. АЖивотворя-
щий Хрест залишився в руках мусульман. 

Незважаючи на посилені спроби узяти Єрусалим ця мета не 
була досягнута. 1 врешті-решт хрестоносцям довелося укласти 
перемир'я на невигідних умовах. А крім того, з Англії приходили 
погані звістки про самовладні вчинки молодшого брата короля 
Джона (Іоанна Безземельного). 

Річард прагнув повернутися додому, і це спонукало його до 
поступок. За договором, укладеним у вересні, Єрусалим зали
шився у володінні мусульман, Святий Хрест не був виданий; по
лонені християни були надані своїй гіркій долі в руках Саладіна. 
Такий результат зводив нанівець усі успіхи Річарда, але робити 
було нічого. 

Після укладення договору з Саладіном Річард декілька тижнів 
прожив у Аккрі і на початку жовтня відплив на батьківщину. Ця 
подорож становила для нього велике ускладнення. Окрім мор
ського шляху навколо Європи, якого він, очевидно, хотів уникну
ти, майже всі інші дороги були йому закриті. Правителі і народи 
Німеччини були переважно вороже налаштовані проти Річарда. 

Біля берега між Аквіліею і Венецією його корабель сів на мі
лину. Річард висадився на сушу з небагатьма супровідниками і, 
переодягнутий, поїхав через Фріауль і Карінтію. Незабаром про 
його пересування стало відомо герцогові Леопольду. Багато су
путників Річарда було захоплено, з одним слугою він дістався до 
села Ердберга під Віднем. Витончений вигляд його слуги й іно
земні гроші, на які він робив покупки, звернули на себе увагу 
місцевих жителів. 21 грудня Річард був схоплений і поміщений 
у замок Дюренштейн. 

Як тільки звістка про арешт Річарда дійшла до імператора, він 
негайно зажадав його видачі. Леопольд погодився після того, як 
йому обіцяли сплатити 50 тисяч марок сріблом. Після цього 
більш, ніж на рік англійський король зробився полоненим Генрі
ха VI. Він купив собі свободу лише після того як приніс ленну 
присягу імператорові і пообіцяв виплатити викуп у 150 тисяч ма
рок золотом. У лютому 1194 р. Річард був відпущений, а в сере
дині березня висадився на англійському березі. Прихильники 
Джона (Іоанна) не зважилися' протистояти йому і незабаром 
склали зброю. Лондон зустрів свого короля пишними торжества
ми. Але вже через два місяці Річард назавжди залишив Англію 
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і відплив до Нормандії. У Лізо перед ним з'явився Іоанн, непри
стойна поведінка якого під час відсутності старшого брата межу
вала з прямою зрадою. Проте Річард пробачив йому всі злочини. 

Саме тому, що в характері Річарда була закладена войовни
чість, де б він не з'являвся, справа закінчувалася війною. Напри
клад, поки він був відсутній, французький король Філіп II домігся 
деякої переваги над англійцями на континенті. Звичайно, Річард 
поспішив відновити колишні володіння. У 1198 р. Річард повер
нув прикордонні нормандські землі, а потім підступив до замку 
Шалю-Шаброль в Лімузені (віконтство Лімож), власник яко
го (віконт Адемар Лімозький) був викритий у таємному зв'язку 
з французьким королем. 26 березня 1199 р. після вечері, у сутін
ках, Річард вирушив до замку без лат, захищений тільки шоло
мом. Під час бою арбалетна стріла глибоко встромилася королеві 
в плече, поряд із шийним відділом хребта. Не подавши знаку, що 
він поранений, Річард поскакав до свого табору. Жоден важли
вий орган не був зачеплений, але в результаті невдалої операції 
почалося зараження крові. Прохворівши одинадцять днів, король 
Річард І Англійський помер 6 квітня 1199 р. 

Такий був кінець героїчного короля. У романах і фільмах його 
образ овіяний ореолом благородства, чесності і надзвичайної хо
робрості. Останніми двома якостями він, безумовно, володів, але 
насправді все було трохи інакше. Народившись у неспокійний 
час, Річард став жорстокою і нетерпимою людиною. Під час його 
правління в країні постійно спалахували заколоти, які він приду
шував із неймовірною жорстокістю. У легендах же він утілює іде
альний образ середньовічного лицаря. За свідченнями літописця, 
«король так само часто ставив умови, як брав їх назад, він по
стійно змінював уже ухвалені рішення або пред'являв нові уск
ладнення, тільки-но він давав слово, як брав його назад, і коли 
він вимагав збереження таємниці, то сам її порушував». 

У мусульман Саладіна склалося враження, що вони мають 
справу з хворою людиною. Також негативне становище Річарда 
посилила кривава різанина, влаштована ним після того як Са-
ладін не встиг виконати поставлені йому умови. Треба сказати, 
що Саладін як цивілізована людина від різанини утримався, і жо
ден європейський заручник не був убитий. 

Правителем Річард був дуже посереднім, оскільки практично 
все царювання провів за кордоном: із хрестоносцями (1190— 1191), 
у полоні в Австрії (1192— 1194), а потім довго воював із французь
ким королем Філіпам II Августом (1194—1199), причому майже 
вся війна зводилася виключно до облог фортець. Єдина значна пе
ремога Річарда в цій війні — узяття Жизора під Парижем у 1197 р. 
Управлінням Англією Річард абсолютно не займався. 
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І .п.іі її пам'яті нащадків Річард залишився безстрашним 
і їїІ-І.і | хоча вій піклувався про особисту славу більше, ніж про 
Олагополуччя своїх володінь, люди пробачили йому недоліки за 
Його хоробрість. Очевидно, це найбільш шанована якість. 
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ЯН ЖИЖКА — НАРОДНИЙ ТЕРОРІ 
(прибл. 1360-1424) 

... Постривайте! 
Он над головою 
Старий Жижка з Таборова 
Махнув булавою. 

Тарас Шевченко 

Неспокій народних мас, їх обурення з приводу непомірної 
жадібності церковників і загарбницької політики іноземців вили
лися в повсюдні повстання у Європі, особливо в Чехії, після жор
стокої розправи над Яном Гусом 6 липня 1415 р. 

Але справа мученика Яна Гуса, що мужньо прийняв смерть на 
багатті, не загинула разом із ним. Люди згадували останні слова 
героя, з жалем звернені до старенької, що підкинула хмизу в ба
гаття, «Запсіа зітріісіїу» (свята простота). Зростала ненависть 
у серцях людей, вони були готові мститися за свого героя. По 
містах і селах почали ходити проповідники ідей Гуса: Ян Чапек, 
Мартінек Гуска, Вацлав Коранда, закликаючи підніматися на бо
ротьбу проти тих, хто їх пригноблює. 

Нарешті чаша народного терпіння переповнилася, і повстан
ня спалахнуло: спочатку в Празі, потім досить скоро розповсюди
лося по всій країні. Так почався революційний рух, який отримав 
назву гуситського. 

Одні історики вважають, що повстання носило національну 
і релігійну ідею, інші ж розглядають його як боротьбу за краще 
життя, за свободу і рівність. 

З усіх боків на допомогу повсталим стікалися люди. На згадку 
про Яна Гуса вони називали себе гуситами. Серед них були і міща
ни, і селяни, і дворяни. Правда, у повстанців не було єдиних пог
лядів на боротьбу. Вони розділилися на два табори: таборити, що 
об'єднали міський плебс і селянство, і чашники, до яких прилучи
лися групи дрібних дворян і бюргерів. Таборити надихалися ідеа-
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лами вільного суспільства, мріяли про рівність і братерство, чаш
ники ж на перше місце висували завдання церковної реформації 
і створення дешевої церкви. 

У квітні 1420 р. Папа Римський Мартін V і німецький імпера
тор Сигізмунд оголосили хрестовий похід проти Чехії. Але 14 лип
ня 1420 р. загони гуситів під керівництвом Яна Жижки на Віт-
ковій горі розгромили ворога. 

Хто ж він, цей національний герой чеського народу? 
Все його життя — зразок безкорисливого і самовідданого 

служіння народу. Він народився (за деякими джерелами) при
близно в 1360 р. у Троцнові (Південна Чехія). Батько був лица
рем, але він розорився, тому дитинство Яна проходило в бідності. 
Проте військовий дух і виховання зробили його професійним вої
ном. Він рано виявив цікавість до незалежності своєї країни, а до 
початку гуситських воєн у Чехії вже володів великим бойовим 
досвідом, встигнувши багато повоювати за її межами. 

Ян рано втратив одне око, за що його прозвали Жижкою, що 
означає «одноокий». Він був активним учасником знаменитої 
Грюнвальдської битви, в якій билися чесько-моравські загони на 
боці польсько-литовсько-росіиської армії під командуванням 
польського короля Ягайла і литовського князя Вітовта. У липні 
1410 р. у тій битві дві корогви (загони) Яна Жижки відзначилися 
на лівому крилі союзної армії. 

Ян Жижка був учасником й іншої великої битви — битви при 
Азенкурі в 1415 р. Як відомо, в цій битві англійські йомени бук
вально розстріляли зі своїх луків і арбалетів французьких ли
царів, що втричі перевершували їх за чисельністю. Досвід, отри
маний ним у цій битві, напевно, допоміг йому в розробці тактики 
боротьби з тяжкоозброєною лицарською кіннотою. 

І в будь-якій битві він проявляв розум, винахідливість, талант 
стратега. От чому йому вдавалося перемагати з меншими, ніжу во
рога, втратами. 

Ян Жижка з радістю прилучився до гуситського руху, і після 
утворення в 1420 р. військового табору гуситів — Табору — 
Ян Жижка став одним із чотирьох гетьманів гуситів і фактично їх 
головним полководцем. Свою першу перемогу військо таборитів 
під командуванням Яна Жижки одержало в бою біля Судомержа 
в 1420 р., де їх загін у 400 чоловік, що відступав від міста Пльзе-
ня, успішно відбився від двотисячного загону королівської ли
царської кінноти. 

У тому ж році військо гуситів отримало свою першу значну 
перемогу при обороні Віткової гори, коли вирішувався результат 
битви за чеську столицю, місто Прагу. її повсталі жителі облягли 
в Празькій фортеці королівський гарнізон. Дізнавшись про це, 

— 134 — 



ЯН ЖИЖКА — НАРОДНИЙ ГЕРОЙ 

таборити поспішили їм на допомогу. До Праги поспішав й імпе
ратор Священної Римської імперії Сигізмуид І, що очолив Пер
ший хрестовий похід на гуситську Чехію проти супротивників 
влади католицької церкви. Цей похід, як і всі подальші, здійсню
вався з благословення Римського Папи. 

До армії імператора увійшли зі своїми загонами бранденбур-
зький, пфальцський, трірський, кельнський і майнський курфюр
сти, італійські найманці, а також австрійський і баварський 
герцоги. Хрестоносці завдавали удару по Чехії з двох боків — з пів
нічного сходу і з півдня. 

Ян Жижка на чолі армії таборитів підійшов до Праги набага
то раніше за своїх супротивників, але не став розташовувати свої 
війська в самому місті. Для похідного табору Ян Жижка вибрав 
Віткову гору поблизу міста, до якого вона була обернена своїм 
східним схилом. Протяжність гори складала чотири кілометри. 
Таборити укріпилися на вершині Віткової гори, побудувавши з боку 
Праги два дерев'яні зруби, які укріпили стінами з каменю і глини, 
і викопавши глибокі рови. Вийшла невелика польова фортеця. 
Після цього чеські воїни стали чекати нападу лицарів-хрестонос-
ців. 

Першу ворожу атаку відбив загін таборитів, озброєний важ
кими селянськими ціпами для молотьби зерна. Коли почалася 
друга атака лицарів на вершину гори, то на допомогу війську Яна 
Жижки прийшли жителі Праги, серед яких виявилася велика 
кількість стрільців. Пражани до цього спостерігали за ходом бою 
з кріпосних стін і башт. У результаті битва на Вітковій горі (тепер 
її називають Жижковою горою) закінчилася повною перемогою 
таборитів і міщан. 

Після цієї невдачі немало німецьких феодалів зі своїми заго
нами покинули імператорське військо, і Сигізмуид І визнав за 
краще залишити Прагу і повернутися до своїх володінь. 

Фактично лідером серед чотирьох гетьманів, які очолили вій
сько таборитів, був Жижка. Своє гетьманство він почав із реор
ганізації самого війська. Під його керівництвом гусити створили 
постійну армію, що набиралася з добровольців. Командири за
гонів (гетьмани) були виборними. 

У 1423 р. Ян Жижка розробив перший у Західній Європі вій
ськовий статут, який чітко визначав правила поведінки воїнів 
у бою, в поході і на відпочинку. 

Гуситська армія істотно відрізнялася від військ хрестоносців. 
Головною її силою була не тяжкоозброєиа лицарська кіннота, 
а добре організована піхота. Первинною тактичною одиницею ар
мії став віз з «екіпажем» із 18—20 чоловік: командир, потім два 
стрільці з аркебузами або пищалями, 4—8 стрільців, 2—4 ціпни-
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КН, озброєні важкими селянськими ціпами, 4 списники, 2 щитни
ки, ідо прикривали в бою великими дерев'яними щитами коней і 
людей, 2 їздові, що керували кіньми і зчіплювали вози на стоянці. 
І Іорядок організації армії був такий: вози об'єднувалися в десят
ки із загальним командиром, а десятки — в ряди, крупніші війсь
кові загони, здатні самостійно вирішувати бойові завдання. 

Вся піхота поділялася на тактичні одиниці — півсотні. Гусит
ською піхотою командував гетьман. Кіннота у гуситів була легка 
і нечисленна, на відміну від ворожої, лицарської. Вона зазвичай 
складала в битві резерв головнокомандуючого і використовува
лася для ведення контратаки і переслідування розбитого супро
тивника. 

Гордістю армії Яна Жижки була артилерія, що складалася з 
польових і облогових знарядь. До перших відносилися коротко-
ствольна гаубиця, що стріляла кам'яними ядрами, і довгостволь
на «тарасниця» на дерев'яному лафеті, що стріляла кам'яними і 
залізними ядрами. Одне таке польове знаряддя розміщувалося на 
п'ятьох возах. Головним облоговим знаряддям були бомбарди 
калібром до 850 міліметрів (по одній на ряд) із дальністю стріля
нини 200—500 метрів. Гусити з успіхом застосовували свою чис
ленну артилерію в зіткненнях із важкою кіннотою ворога, яка на 
полі битви не відзначалася хорошою маневреністю і була гарною 
мішенню. 

Зазвичай армія гуситів складалася з 4 — 8 тисяч чоловік — 
добре навчених, дисциплінованих і організованих. Проте у разі 
потреби Ян Жижка міг прикликати під свої прапори значно біль
ше гуситських воїнів, перш за все ополченців із довколишніх міст 
і селищ. До нього була повна довіра. 

Незвичайною для того часу була бойова побудова армії гу
ситів. Залежно від умов місцевості вони створювали різні укріп
лення зі зчеплених між собою ланцюгами і ременями важких 
возів. Таке укріплення згодом отримало назву «вагенбург». Арти
лерійські знаряддя розміщували між возами, за якими надійно 
ховалися піхота і кіннота. Лицарям у такому разі доводилося спі
шуватися і атакувати гуситів у свідомо невигідних умовах. 

Армія гуситів була натренована вести бойові дії вдень і вночі, 
за будь-якої погоди. Згідно з військовим статутом польові укріп
лення зі зчеплених між собою возів повинні були упиратися 
в природні перешкоди і, за можливістю, встановлюватися на ви
соких місцях. 

Гусити в битві зазвичай вичікували атаки лицарської кінноти 
і зустрічали її вогнем своєї численної артилерії, кулями аркебуз 
і пищалей, стрілами з тупими бронебійними наконечниками. Коли 
справа доходила до рукопашної сутички, то тут до бою вступали 
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ціпники і списники. Розбитого ворога гусити переслідували і зни
щували, тоді як лицарі після виграної битви не переслідували 
ворогів, які втікали, а грабували убитих, поранених і полонених 
супротивників. 

Гусити успішно облягали лицарські замки і хоробро йшли на 
їх штурм. Але влітку 1421 р. при облозі замку Рабі трапилося 
нещастя: Ян Жижка був поранений стрілою в здорове око. Лікарі 
нічого вже не могли зробити, і він остаточно осліпнув. Але і бу
дучи сліпим, герой залишився на чолі гуситської армії. Він бачив 
поле битви очима своїх найближчих помічників, які роз'яснювали 
йому обстановку, а Жижка ухвалював стратегічне рішення і від
давав вірні накази. 

У січні 1422 р. гуситські війська розгромили у вирішальній 
битві біля Габра (переслідування розбитих хрестоносців велося 
до Німецького Броду) головні сили європейського католицького 
лицарства, яке брало участь у Другому хрестовому поході. У тому 
ж році Ян Жижка зняв раптовим ударом блокаду з чеського міс-
та-фортеці Жатець (Заац), обложеного хрестоносцями імпера
тора Сипзмунда І, і потім вдало уникнув ворожого оточення біля 
міста Колін. 

Потім хрестоносців спіткала ще одна невдача, коли вони ото
чили похідний табір таборитів на горі Владар недалеко від міста 
Жлутіц. У цьому бою таборити несподівано для ворога почали 
атаку з вершини разом зі своїми возами. Хрестоносці зі страху 
тікали, побоюючись безславної загибелі під колесами важких 
возів, що мчали на них. Тих, хто уникнув зіткнення з возами і не 
шукав порятунку у відступі, разили піші і кінні таборити. 

У 1422 р. із Великого князівства Литовського на допомогу 
таборитам прийшла дружина, що складалася з російських, ук
раїнських і білоруських воїнів. Близько восьми років брати-
слов'яни билися разом проти хрестоносців. 

Розгром війська хрестоносців, яким командував Ріно Спана ді 
Озора, біля Німецького Броду і взяття гуситами укріпленого міс
та Німецький Брід були настільки вражаючі, що Третій хрестовий 
похід до Чехії відбувся тільки в 1426 р. У Священній Римській 
імперії довго не могли забути повної поразки Другого хрестового 
походу на Чехію. 

Цього разу хрестоносці зібралися у величезну 70-тисячну ар
мію, яка, здавалося, могла зруйнувати все на своєму Шляху. Про
те Ян Жижка на чолі 25-тисячної армії таборитів рішуче вирушив 
їй назустріч. Ві'н мав талант стратега, спроможного перемагати 
малими силами. Біля міста Усті відбулася велика битва. Гусит
ський полководець знову застосував звичну для нього тактику 
ведення бою. Лицарі, закуті в броню, знову виявилися безсилими 
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І и '"і п.і польову фортецю, побудовану із 500 возів, що були 
«І ІЧеПЛЄНІ МІЖ СОбОЮ, і ПРОТИ ВЛУЧНОГО ВОГНЮ ЧеСЬКОЇ ПОЛБО
ННІ артилерії Чашу ваги в цій битві переважила контратака 
і ганської кінноти. Незважаючи на свою майже триразову пере
вагу, хрестоносці були повністю розгромлені, і їм довелося від
ступити. 

Але, на жаль, у цей важкий час серед гуситів стався новий 
розкол. Ян Жижка очолив ліве крило табору і заснував у 1423 р. 
у північно-східній частині Чехії так зване Оребітське братство 
з центром у місті Градець-Кралові (Малий Табір). Тепер вороги 
незалежної Чехії отримали хороші шанси розгромити антикато-
лицький гуситський рух. 

Щоб запобігти новим хрестовим походам на Чехію, Ян Жиж
ка переніс військові дії на територію свого супротивника. В сере
дині 1423 р. він здійснив великий похід до Моравії та Угорщини. 
Перейшовши Малі Карпати, військо таборитів вийшло до Дунаю. 
Потім воно просунулося по території Угорщини на 130—140 кі
лометрів. Угорські феодали зібрали великі сили і постійно здій
снювали на таборитів напади, але жодного разу не змогли про
рвати оборонне кільце з їх возів. Воїни Яна Жижки в поході так 
влучно на ходу стріляли з гармат, що угорській кінноті довелося 
припинити паралельне переслідування чеських військ. 

Під час Третього і Четвертого хрестових походів — у 1427 
і у 1431 рр. — гуситська армія на чолі зі своїми гетьманами ус
пішно відбила напади супротивника, і хрестоносцям довелося піти 
за межі Чехії. Третій похід закінчився для них програною битвою 
поблизу Тахова, де гуситами командували Прокоп Великий і Про
коп Малий. Але ця битва відбувалася вже без Яна Жижки. «Си
роти» (як вони себе називали після смерті свого гетьмана) не 
осоромили честь свого командира. 

Четвертий хрестовий похід закінчився великою битвою біля 
Домажлиця. Тут билася величезна армія гуситів — 50 тисяч пі
хоти, 5 тисяч вершників. Гусити мали близько трьох тисяч возів 
і більше 600 різних знарядь. 

Останньою переможною битвою чеського полководця Яна 
Жижки стала Малешовська битва в червні 1424 р. На цей раз 
супротивниками першого гетьмана були не німецькі й інші євро
пейські лицарі, а свої співгромадяни-чашники, колишні союзни
ки по Реформації. Вони зрадили справу Яна Гуса і свій народ. 

Таборити звично укріпилися на вершині гори, що мала пологі 
схили. Ян Жижка вирішив віддати ініціативу ворогові. Чашники 
першими зробили атаку вагенбурга таборитів на вершині гори, 
вишикувавшись у колону. Коли вороги наблизилися до вагенбур
га, Ян Жижка наказав спустити на атакуючих чашників, що йшли 
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в гору, вози, навантажені каменями. Колона ворога відразу ж при
йшла в повний розлад і потрапила під контрудар піхотинців і вер-
шників-таборитів. Під кінець битви чашників обстріляли з важ
ких бомбард. Малешовська битва завершилася повною перемогою 
війська Яна Жижки. 

У тому ж 1424 р. почалася епідемія чуми в Європі. Перший 
гетьман гуситської армії помер не в бою, його вбила морова хво
роба в обложеному місті-фортеці Пршибиславі в центральній 
частині Чехії. Так розпорядилася доля. Так армія таборитів зали
шилася без свого прославленого полководця, одне тільки ім'я 
якого наводило страх на хрестоносців. Гідної заміни Яну Жижці 
в гуситській армії не знайшлося. Ця обставина багато в чому і зу
мовила її поразку. 

Гуситські війни закінчилися розгромом таборитів у битві під 
Липанами в 1434 р., але принесли Чехії зрештою довгоочікувану 
державну незалежність. 

Керуючи революційною армією, Жижка зробив великий вне
сок у розвиток військового мистецтва, створив військо із високи
ми бойовими якостями і залізною дисципліною, що мало разом 
з піхотою і кавалерією новий на той час рід військ — возовий 
(їжджена піхота) і пушкарський (артилерія). Для боротьби з тяж-
коозброєною лицарською кіннотою він застосовував легкі гарма
ти на возах і особливий бойовий порядок (польовий табір із возів, 
що отримав назву «вагєнбург»). Стратегія Жижки була спрямо
вана на розгром супротивника в польовій битві. Тактика характе
ризувалася сміливим маневром, вправною взаємодією роду військ 
та широким використанням у бою рухомих укріплень стосовно 
умов місцевості. Ян Жижка розробив військовий статут, у якому 
висвітлювалися правила поведінки воїнів у бою, на марші і на 
відпочинку. На честь національного героя Яна Жижки встанов
лений один із найвищих військових орденів. 
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ЖАННАД'АРК — СИМВОЛ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ДУХУ ФРАНЦУЗЬКОГО НАРОДУ 

(1412-1431) 

Знаменита Жанна д'Арк довела, 
що французький геній може творити 
дива, коли незалежність у небезпеці. 

Наполеон Бонапарт 

Вже багато століть історики, письменники, священнослужи
телі, та і прості люди намагаються осягнути і пояснити дивовиж
не життя Жанни д'Арк. Дуже надприродними здаються її подвиги 
і дуже таємничою її поява і трагічна загибель. Як могла маленька 
тендітна дівчина повести за собою ціле військо, а також вселити 
віру в перемогу в тих бійців, які зневірилися і втратили небачений 
до цього бойовий дух і почуття патріотизму? 

Історія Середньовіччя, як відомо, оповита мороком, але історія 
Орлеанської Діви стала легендою вже тоді, в рік, коли вона про
вадила військові дії. Сама війна між Францією і Англією почалася 
ще за сто років до того. Ця війна була найдовшою в історії, а роз
почалася як звичайний феодальний розбрат між королями сусідніх 
держав. Коли в 1328 р. припинилася династія Капетінгів, англійсь
кий король заявив свої права на французький престол, спираючись 
на свої кровні зв'язки з вимерлою династією. Початок війни був 
невдалим для французів. Також ослабляли французьку армію внут
рішні розбрати між знатними сеньйорами. 1, звичайно ж, більше 
всього страждав від цієї війни бідний французький народ. Народне 
повстання, що спалахнуло в 1358 р., отримало назву «Жакерія» 
й ненадовго примирило ворогуючі сторони. На початку XV ст. війна 
поновилася з новою силою. Англійці за підтримки бургундців по
волі просувалися на південь і дійшли до міста Орлеан. Здавалося, 
що Францію може врятувати тільки диво. І ось тоді з'явилася Діва 
Жанна і створила це диво. Вона об'єднала французьке воїнство і 
врятувала свою країну від англійських загарбників. 
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Жанна народилася приблизно в 1412 р. у селі Домремі в сім'ї 
селянина Жака Дарка (форма «д'Арк» з'явилася трохи пізніше, 
коли героїню вирішили наділити дворянським званням). З ран
нього дитинства Жаннетта бачила навколо себе лиха французь
кого народу. На її рідне село кілька разів нападали ворожі заго
ни. Пізніше Жанна говорила, що її, ніби змій, жалила в серце 
скорбота про нещастя «милої Франції». Коли їй виповнилося 
17 років, Жанна почула голоси святих, направлених до неї Бо
гом, які повеліли їй звільнити Францію. Звичайно ж, ніхто не 
знає, що це були за голоси і чи були вони взагалі, або це лише 
фантазії мрійливої дівчини. Та все ж таки один голос, безпе
речно, був. Це був голос совісті Жанни, «голос її гарячого сер
ця». Тоді вона вирішила, що Богом на неї покладена висока місія 
звільнити її батьківщину від англійців і допомогти претендентові 
на престол дофінові Карлу стати королем Франції. Становище 
Карла і його прихильників у ті часи уявлялося безвихідним і без
надійним, особливо після того як англійці примусили короля 
Карла VI підписати ганебний договір, згідно з яким він визнавав 
своїм наступником англійського короля Генріха V, а його власний 
син був позбавлений престолу. Таким чином, коли обидва ко-
ролі-суперники померли, французький престол зайняв малоліт
ній Генріх VI. Крім того, щоб коронуватися за всіма правилами, 
Карлу треба було якось дістатися до Реймса — церковної столи
ці Франції, але він знаходився на півночі і був відрізаний ворога
ми. Жанні було дуже шкода нещасного дофіна. Вона уявляла 
собі його добрим і прекрасним принцем із чарівної казки, з усіх 
боків оточеним небезпеками. 

Жанні не було і вісімнадцяти років, коли вона покинула рідні 
місця. Насилу дівчина дісталася до фортеці на Луарі, де знаходив
ся король, і домоглася зустрічі з ним. Придворні зрозуміли, що її 
натхнення і глибока віра в перемогу зможуть підняти бойовий дух 
у військах. Жанні був виділений загін лицарів, на чолі якого вона 
вирушила до обложеного Орлеана. 

По дорозі селянську дівчину із захопленням зустрічали прості 
люди. Ремісники одного міста викували для Жанни лицарську 
зброю і зшили похідний одяг. З прибуттям Жанни д'Арк до Орле
ана почалися рішучі дії проти ворога. Основним укріпленням ан
глійців під Орлеаном була фортеця Турель. Тому було ухвалено 
рішення почати звільнення міста саме з неї. Згідно з переказом, 
відважна Жанна перша схопила облогову драбину, приставила її 
до стіни і почала штурм. Але тут просвистіла стріла, і Жанна була 
поранена. Стріла потрапила саме у щілину між правим наплічни
ком і панциром. Від різкого поштовху дівчина впала на руки 
воїнів, які підбігли, проте швидко оговталася, сама висмикнула 
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стрілу і через деякий час була вже знову на ногах і вела своїх 
солдатів на штурм. Через дев'ять днів облога з Орлеана була зня
та, а ще через день вороги без бою покинули решту укріплень. 
Англійці і бургундці відступили на північ. Услід за цим французи 
на чолі з Жанною звільнили Реймс, де претендент на престол піс
ля урочистої коронації став Карлом VII. Коронація дофіна також 
означала, що Франція не визнає влади чужоземців і готова ви
гнати загарбників. Під час коронації Жанна д'Арк у бойовому 
вбранні, зі зброєю і прапором у руках стояла поряд із королем, 
їй надавали такі почесті, немов це вона була королевою Франції, 
і саме її коронували, а не цього нерішучого і безвільного дофіна. 

За участю Жанни д'Арк були звільнені великі області Фран
ції. У найзапекліших сутичках із ворогами Жанна проявляла 
мужність і винахідливість. її приклад надихав воїнів. Вона сміли
во кидалася на штурм, і її клич «Хто мене любить, за мною!» при
мушував слідувати за нею інших. 1429 р. — рік звільнення Ор
леана від облоги — був переломним у ході війни. Слава про 
Жанну дійшла до найвіддаленіших куточків Франції. Народ і ото
чення Карла VII сприймали ці несподівані перемоги як дивовиж
ні явища, як результат того, що Бог, який довіряє Жанні і діє 
через неї, підтримує французів у боротьбі проти англійців. Ко
роль і його двір підлабузнювалися до своєї рятівниці; народна 
слава Орлеанської Діви, як стали її іменувати, миттєво зростала. 
Зрозуміло, абсолютно інший ефект мали перемоги французької 
зброї в таборі англійців і їх союзників — бургундців. Англійці 
приписували перемоги французької зброї чаклунським чарам 
Жанни д'Арк, стверджували, що вона пов'язана з сатаною й діє 
за його підтримкою і по його намові. Вони загрожували пастушці 
з Домремі, що перетворилася на героїню Франції, жорстокою 
розправою. 

Звичайно ж, Жанна не наодинці командувала армією. З нею 
завжди були поряд видатні полководці Франції: Ла Гир, де Бус-
сак, де Гранвіль, а також маршал де Ре, згодом теж спалений 
інквізицією, який став прототипом казкового персонажа Синя 
Борода. 

До французького війська приходили все нові добровольці, що 
бажали битися в одних лавах із незвичайною дівчиною з народу. 
Але дворяни цього не хотіли, вони боялися участі народних мас 
у війні. Озброєні селяни могли прогнати не тільки англійських 
загарбників, але й своїх панів. Дворяни серйозно побоювалися 
другої «Жакерії». 

Надзвичайний успіх і слава селянської дівчини викликали за
здрість у знатних феодалів. Вони вирішили погубити народну ге
роїню. Жанна була їм вже не потрібна. А Карл VII, що отримав 
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свою корону, подальшим звільненням своєї держави цікавився 
мало. Його стало навіть дратувати зайве завзяття Орлеанської 
Діви. Жанна продовжувала мужньо битися в дрібних сутичках 
і битвах триступеневого значення, проте їй незмінно забороняли 
виконувати більш-менш важливі дії. Рішення узяти Париж було 
прийняте надто пізно. Жанна говорила: «Я не боюся нічого, ок
рім зради». А вона була зраджена і продана. 

Коли Жанна д'Арк билася з бургундцями у фортеці Комп'ень, 
їй довелося з нечисленним загоном вірних їй воїнів відбивати на
тиск ворога, щоб прикрити свої війська, відступаючи до міста. 
Сама ж вона при цьому опинилася оточена з усіх боків ворогами. 
Вона спробувала повернутися у фортецю, але, за наказом капі
тана Флаві, міст через рів виявився піднятий, а ворота зачинені. 
Зрада і змова проти неї були очевидні. Звичайно, за бажанням, 
згідно з існуючими на той час звичаями Карл VII міг викупити 
свою рятівницю у ворога. І бургундці пропонували йому це. Про
те король, якому Жанна надала таку велику допомогу, не зробив 
нічого, щоб викупити юну героїню з полону. Тоді бургундці про
дали Жанну англійцям, які не поскупилися дати за неї 10 тисяч 
ліврів. 

Англійці вирішили звести наклеп на французьку героїню. їй 
було пред'явлено страшне у той час звинувачення в чаклунстві. 
Керувати ж процесом було доручено членові Англійської Ко
ролівської ради — єпископу міста Бове, що носив прізвище Ко-
шон (однозвучне з французьким словом «свиня»). Кошон був 
вельми авторитетним церковним чином. У свій час він викладав 
у Паризькому університеті і навіть значився його ректором. Він 
брав участь у Констанцському соборі і володів почесним титулом 
папського референдарія. Англійці високо цінували його заслуги, 
він був членом Королівської ради Англії, довіреною особою опі
куна малолітнього Генріха VI — його дядька герцога Бедфорда. 
Жадібний до грошей і всякого роду почесті, підступний і нещад
ний, Кошон вирішив використати в цілях кар'єри справу Жанни 
д'Арк, тим більше що англійці обіцяли йому в нагороду митру ар
хієпископа Руанського. 

Довгі місяці провела дівчина у в'язниці. її тримали в залізній 
клітці, з ланцюгом на шиї і на ногах. Судили Жанну французькі 
єпископи, що продалися загарбникам. Інквізитори звинувачували 
Орлеанську Діву у всіх смертних гріхах. Вона чула «голоси» — 
значить, це були голоси дияволів. Вона намагалася втекти з тем
ниці — значить, визнавала свою провину. Вона носила чоловічий 
одяг — чи не за велінням диявола вона це робила? Вчені судді 
всіляко прагнули збити з пантелику і залякати безграмотну дів
чину. Але на всі запитання Жанна відповідала розумно і з гідніс-
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тю. Жанна парирувала провокаційні запитання інквізиторів із 
мистецтвом, яке викликало здивування ЇЇ мучителів. 

Ось деякі їх запитання і її відповіді: 
— Чи вважаєш ти, що на тобі є Божа благодать? 
— Якщо на мені немає благодаті, нехай пошле мені її Бог; 

якщо ж є, нехай не позбавить він мене цієї благодаті! 
— Як виглядав архангел Михайло, коли він з'явився перед 

тобою? 
— Я не бачила у нього німба і не знаю, як він був одягнений. 
— Він був голий? 
— Що ж ви думаєте, нашому Господу немає в що його одяг

нути? 
— Чи було у нього волосся? 
— А чому ж, скажіть на милість, його обстригли б? 
— Чому на коронації в Реймсі несли твій прапор, а не прапо

ри інших полководців? 
— Цей прапор розділяв злигодні боротьби, він мав право роз

ділити і славу! 
Героїню засудили до страшної страти, і ЗО травня 1431 р. 

Жанна д'Арк була спалена на багатті в місті Руані. 
Після загибелі Жанни народна війна розгорнулася з новою 

силою. У Нормандії проти загарбників успішно діяв загін із 12 ти
сяч чоловік. Озброєні колами й вилами, партизани завдавали во
рогові несподіваних ударів. У Парижі почалося повстання проти 
загарбників. Незабаром столиця Франції була звільнена. Фран
цузька армія успішно виганяла англійців із країни. 

У 1453 р. англійський король попрохав миру. За умовами дого
вору, за англійцями на французькій землі залишився лише порт 
Кале. На цьому сторічна війна була закінчена. Але залишилася 
пам'ять про народну героїню Жанну д'Арк, яка завжди житиме 
в серцях тих, хто б'ється за честь і свободу своєї батьківщини. 

У 1920 р. Папа Бенедикт XV причислив Жанну до лику свя
тих, хоча плями ганьби з католицької церкви він, звичайно ж, цим 
не змив. А ЗО травня тепер у французів національне свято — день 
святої Жанни д'Арк. 
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ЛЮДОВІКХІ — КОРОЛЬ ФРАНЦІЇ 
(1423-1483) 

В политике наставник он искусний. 
Не умаляя дьявола заслуг. 
Скажу, что опитного сатану 
Он мог би новим научить соблазнам. 

В. Скотт 

Більше 100 років Франція страждала від безперервних воєн 
(1337— 1453 рр.). Ці нескінченні військові дії між Англією і Фран
цією об'єднані в історичному сенсі єдиною назвою: Сторічна вій
на. Але і після вигнання англійців по території знесиленої Фран
ції довго ще блукали нечисленні, але достатньо добре озброєні 
залишки військових угруповань, як англійських, так і французь
ких, які грабували мирне населення. Дух лицарства, що ушляхет
нював колись будь-які, нехай навіть сумнівні дії дворян, переро
дився і набув вельми огидного характеру. Якщо в колишні часи 
лицарська вдача грунтувалася на великодушності, вірності, від
вертості, любові, честі, то тепер під впливом жадібних і грубих 
людей, які сформувалися в атмосфері вбивств заради наживи, 
поняття самозречення і відданості швидко розтанули і, більш 
того, замінилися на презирство і знущання. 

Першим, хто почав висміювати та відкидати безкорисливість 
і благородство в людях, виявився Людовік XI (1423—1483), ко
роль Франції з 1461 р. Літературні пам'ятки барвисто, хоч і до
сить суперечливо описують характер і вчинки цього короля. Одні 
вважають його егоїстичним, низьким, жадібним і підступним 
клятвопорушником, інші стверджують, що у нього вад не більше, 
ніж чеснот, і що він був не найгіршим із володарів. 

Придворний хроніст і політичний діяч Філіп де Комін у своїх 
мемуарах, намагаючись все ж таки залишатися об'єктивним, 
прагне згладити дуже багато страшних вчинків короля, пояснює 
їх необхідністю того жорстокого часу. Ну що ж, сам де Комін не 
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раз здійснював зради, а свою втечу від Карла Сміливого до Лю-
довіка XI м'яко називав «переходом на службу до короля». При 
цьому він не згадує, як Людовік XI плів інтриги, переманюючи 
його, щоб насолити правителеві Бургундії. 

Проте давайте повернемося назад, до тих часів, коли царював 
Карл VII, його батько. Карлу довелося брати участь у війні, але 
сам він, хоч і був хороброю людиною, не любив військові дії. Про
те, будучи добрим організатором і адміністратором, давав дору
чення своїм воєначальникам, і ті успішно виконували його нака
зи. А ще на нього вплинула Жаина д'Арк, яка, поза сумнівом, 
змусила його вжити заходів щодо наведення ладу в країні. А то 
дійшло вже до того, що в Парижі не можна було вночі вийти на 
вулицю через вовків. Карлу VII багато чого вдалося зробити, він 
проводив вдалу військову й економічну політику, цінував у людях 
здатність приносити користь Франції, а тому часто оточував себе 
представниками нелицарського походження. 

Його син, хоч і перейняв від батька схильність до спілкування 
з людьми нижчих станів, за характером був зовсім іншим. Карл VII 
не був кровожерним, тільки обставини могли змусити його на 
якусь жорстоку дію. З Людвігом (таке ім'я він одержав при на
родженні) було інакше. Має місце історія, що відбулася з ним 
у 1437 р. 

Одного разу теплої червневої ночі містечко Шато-Ландон, 
розташоване в Гатінові, було абсолютно безшумно оточене до
сить дивною армією, якою командував 14-річний підліток. Це був 
дофін Франції Людвіг, майбутній Людовік XI, який, нічого не 
повідомивши своєму батькові, вирішив вигнати англійський гар
нізон, який сховався в містечку. 

Перемога наповнила дофіна відчуттям неймовірної гордості. 
Бажаючи зіграти до кінця роль удачливого полководця, він за
просив своїх офіцерів на святковий бенкет, який був улаштова
ний прямо в саду замку. 

Під час десерту він встав і сказав, посміхаючись: «А зараз, 
друзі мої, я хочу зробити вам сюрприз». 

І тут гості побачили, що варта веде до них англійців. За зна
ком Людовіка до нього наблизилися і стали на деякій відстані 
п'ятеро французів-здорованів із кастетами в руках, яким він на
казав тут же знищити полонених. 

Спочатку задум сподобався, але потім інтерес став слабшати: 
англійців було забагато, а кати виявилися позбавленими всякої 
уяви. У якийсь момент велика частина запрошених, обважнівши від 
з'їденого і випитого, занурилася в сон, не дочекавшись кінця бійні. 

Один лише дофін не втрачав інтересу до самого кінця видови
ща. Збуджений видом крові і подіями, він, залишивши своїх гос-
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ііиїн я на коня і вирушив до Гієна, де у той час знаходили-
батько, король Карл VII, мати, королева Марія 

\п і уін ька, і юна, їй тоді було десять років, Маргарита Шотланд-
• І.К.І, і якою принц одружився рік тому. Тільки він ступив на зем
лю, як його тут же оточили придворні і почали на всі лади поздо
ровляти, оскільки про здійснений ним подвиг усім вже було 
відомо. Осьу такій атмосфері відбувалося формування характеру 
майбутнього короля. 

Але батьківські стіни йому вже були тісні. Він мріяв про трон 
і тому, не замислюючись, став на чолі заколоту, піднятого проти 
його батька, дав залучити себе до авантюри, через яку йому до
велося тікати з двору. Притулок він знайшов у правителя Бургун
дії Філіпа Доброго, батька Карла Сміливого. Але, як підступна 
людина, згодом відплатив бургундському двору чорною невдяч
ністю. Що ж до Карла VII, то він до кінця своїх днів боявся інтриг 
і підступності синочка. Стверджують, що він помер з голоду, від
мовляючись від прийому їжі через небезпеку бути отруєним. 

Відразу ж після смерті батька Людовік XI приймає владу. Це 
був король середнього стану. Паризьких громадян просто уразив 
контраст між герцогом Бургундським і Людовіком XI, коли вони 
в'їжджали до міста. Перший в'їхав як справжній феодальний 
володар, прекрасно одягнений, оточений блискучим лицарством. 
А Людовік XI був невисокого зросту, худорлявий, одягнений у про
сте вбрання. Ймовірно, ця лицемірна простота і відкрила йому 
дорогу до сердець міщан. Та він і був королем середнього стану, 
який ненавидів феодалізм. Стверджують, що на один турнір Філі
па Людовік дивився з віконця свого палацу і особливо потішався 
над наступним: незнайомий лицар з'явився на турнір і отримував 
перемоги над лицарями, нещадно б'ючи їх. Виявляється, це був 
м'ясник, підісланий королем. Таких легенд про нього оповідають 
чимало. 

Звільнившись від бургундських гостей, він приступив до управ
ління державою. Він прогнав міністрів свого батька, конфіскував 
їх майно. Як бачимо, такі дії не нові. Багато правителів, прийшов
ши до влади, починають позбавлятися попередніх і метатися їм. 

Звичайно, в будь-якому темному портреті можна знайти світ
лі тони. Людовік XI добре розумів інтереси Франції і старанно їх 
захищав, якщо вони не розходилися з його власними інтересами. 
По суті, він ішов тією ж дорогою, що й батько, тільки з більшою 
жорстокістю і більшим талантом. Він вдало минув кризу війни, 
що мала назву «війни за загальне благо». В ході неї він розвалив 
союз найбільших королівських васалів Франції, спрямований 
проти їх сюзерена, тобто проти нього. Тільки завдяки своїй ви
нахідливості і гострому розуму він не потерпів поразки. 
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А ще він бував веселим і дотепним у компанії. Міг виявити 
ласку в спілкуванні зі своєю жертвою, подібно до кішки, спромож
ної нанести смертельну рану. 

У стосунках із жінками Людовік не шукав любові. Він був низо
винним ловеласом, усі його дружини страждали, а сам він мав чис
ленних коханок із нижчого стану. Як він відрізнявся від свого героїч
ного батька, який звільнив Францію від британського ярма! 

Як ми бачимо, манери короля були далекі від порядності і, 
звичайно, несумісні з духом лицарства. І, незважаючи на розбе
щеність, жорстокість, підступність, підозрілість, марновірство, 
він був людиною набожною. Але, на думку історика XIX ст. Дре 
дю Рад'є, ця набожність не заважала йому віддаватися радощам 
життя. Він то вимагав, щоб у зазначене місце доставили жінок, 
що сподобалися йому, то давав усілякі зарікання і здійснював па
ломництво до святих місць... 

До речі, про марновірство. Король завжди оточував себе аст
рологами, спілкувався з циганами, щоб вони йому ворожили і ви
конували всякі хитрі доручення. Але одного разу вперше в своєму 
житті Людовік закохався, або виглядав закоханим. На жаль, при
дворний астролог передбачив близьку смерть прекрасної Марга-
рити, і через тиждень молода жінка була убита якоюсь невідомою 
хворобою. Приголомшений Людовік наказав без зволікання ви
кинути астролога з вікна. Коли приреченого вели на страту, ко
роль звернувся до нього: «Скажи без коливань, спритна людино 
і всезнайко, що передрікає долі інших, чи відома тобі власна доля 
і скільки часу залишилося тобі жити?» 

Астролог, який угадав намір короля, відповів: «Сір, я помру 
на три дні раніше за вас!» 

Переляканий Людовік XI тут же віддав наказ звільнити віщу
на і простежити, щоб надалі йому нічого не бракувало. 

Розповідають також, що Людовік зробив діву Марію графи
нею і призначив її капітаном своєї гвардії. А ще його підступність 
допускала одну або дві особливі форми клятви, які мали для ньо
го поєднуючу силу, а всі інші не мали значення. Але він тримав 
у суворому секреті, яка саме форма клятви обов'язкова. 

Людовік XI, продовжуючи політику батька, послідовно укріп
лював королівську владу, розширював територіальні володіння 
Франції. Він боровся проти феодальної знаті, що чинила йому 
лютий опір, спирався на міста, дрібне і середнє дворянство і ввів 
регулярну армію. Врешті-решт це дало йому можливість 
об'єднати країну. Все ж таки його завоювання супроводжувалися 
інтригами, яким він віддавав перевагу над військовими діями. За 
це король від своїх сучасників отримав прізвисько «всесвітнього 
павука». 
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Усередині країни він сприяв розвитку ремесел, привертав до 
ПОЛІТИЧНОЇ і економічної діяльності багатих міщан, вони користу-
іі.і лік я усілякими пільгами. А бідне населення, як завжди, страж-
іі.і.ікі Знову почалися бунти, які жорстоко придушувалися. 
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СУЛЕЙМАН І ЧУДОВИЙ 
(1495-1566) 

Ми покоряли царства всей земли, 
Но взять с собой в могилу не смогли! 

Саади 

У другій половині XV ст. невпинно зростала могутність Турець
кої імперії. Європейські держави були роз'єднані і не могли дати 
відсіч туркам. Турецькі літописці почали вести свої розповіді з часу, 
коли засновник імперії Османа міг зібрати дружину, як кажуть, біля 
одного казана. УХІУст. Османам вже належить уся Мала Азія, а до 
XVI ст. вони володіли всіма землями Візантійської імперії. 

Могутність турків зростала завдяки особистостям султанів. 
За винятком Баязеда II всі вони відзначалися багатьма обдару
ваннями, величезним честолюбством, активною діяльністю. 

Звичайно, погляди всіх правителів імперії Османа були спря
мовані у напрямку Центральної і Західної Європи, але справж
ньою грозою Європи став Сулейман І Кануні. 

Він народився 6 листопада 1494 р. у Трабзоні (Трапезунд). 
Його батько ще не був султаном, а обіймав посаду правителя 
цього порту. Мати, дочка кримського хана Менглі-гирея, ймовір
но, походила по материнській лінії від черкесів. 

Дитинство і юність Сулейман провів із матір'ю серед татар 
генуезької колонії Кафа (нині — Феодосія). А коли в 1512 р. його 
батько, Селім І, став султаном, він перевіз сина до Стамбулу. 

Про предків Сулеймана ходили темні чутки. Говорили, що за 
намовою його батька був отруєний його дід, Баязед II. Та і сам 
Баязед подав такий же приклад синові Селіму, відправивши на 
той світ свого батька, завойовника Константинополя, Мехмеда 11. 
Ну і, звичайно, за східним звичаєм, Селім знищив усіх найближ
чих родичів, залишивши в живих тільки сина Сулеймана. 

Селім І правив вісім років, щедро здобрюючи своє правління 
кров'ю ворогів і конкурентів. Коли ж Сулейман прийшов до вла-
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ди, він наказав звільнити з в'язниць 60 крупних єгипетських са
новників і купців. Така гуманна поведінка нового правителя 
викликала прихильність до себе багатьох його підданих. 

Молодий султан був побожним мусульманином, але не фана
тиком. Він лояльно ставився до шиїтів, на відміну від батька, ви
являв віротерпимість до християн. Вимога до всіх була одна: 
справно платити податки. Та і до релігійних питань він був байду
жий, але дуже цікавився Європою. 

Ще за часів правління Селіма І Папа Лев X готовий був 
об'єднатися з Карлом V заради ідеї порятунку від турецької загро
зи. Але в 1520 р. Селім І помер, Сулеймана ж вважали миролюб
ним молодим правителем, і в цьому європейці помилилися. 
У 1521 р. турки узяли Белград, захопили острів Родос, яким во
лоділи іоанніти (госпітальєри) — члени духовно-лицарського ор
дена, що існував із XII ст. Лицарі вимушені були перенести свою 
резиденцію на острів Мальту. 

Ця перемога давала туркам перспективу для експансії на Се
редземному морі. Проте проблеми в країні затримали задоволення 
амбіцій східного правителя у Європі. Повстали яничари — елітні 
воїни, яких насильно ще в дитячому віці забирали зі слов'янських 
і кавказьких сімей і виховували у дусі відданості ісламу і султанові. 
А після того Сулейман спрямував свої інтереси на Дворіччя. Він 
хотів стати незаперечним лідером у мусульманському світі, а крім 
того, турецькі султани, володіючи константинопольським троном, 
претендували на продовження римської імперської традиції. 

Завоювання — ось що стояло на першому плані для будь-якого 
правителя, хоч європейського, хоч азіатського. Якщо не ти захопив, 
то тебе захоплять. До того ж не вичерпувалося прагнення до багатої 
наживи, до просторих територій. Турецькі феодали забезпечували
ся земельними наділами, завойоване населення оподатковували. 

Намічалася експансія до Угорщини. Це відкривало султанові 
в майбутньому дорогу на Відень і далі до Німеччини. Поступово 
Сулейман ставав грозою Європи. Матері навіть лякали його 
ім'ям неслухняних дітей. Проте він діяв досить раціонально. Зо
середивши свої сили на двох напрямах — центральноєвропей
ському й іранському — султан діяв поперемінно. А з Росією, 
наприклад, і з деякими іншими країнами прагнув до мирних від
носин. Він надавав пільги венеціанським купцям, проте від мос
ковського володаря вимагав тільки миру і товарів, не укладаючи 
з ним союзу, як того хотілося російському цареві Василю III. 

У 1534 р. турки зайняли Багдад, але, незважаючи™ перебуван
ня в зеніті слави і могутності, мир з Іраном укладений не був. Та 
і війни за Угорщину з Габсбургами затягувалися. Проте завойовано
му населенню здавалося, що султан непереможний. А для зміцнення 
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своїх позицій Сулейман особливо виділяв і плекав свою гвардію — 
яничар. Він пам'ятав, як батько розправлявся з суперниками, і знав, 
що такі жорстокі методи в боротьбі за владу були звичайними для 
турецьких політичних діячів. Але якщо ми подивимося на політику як 
таку глибше, то зрозуміємо, що бруднішого, жорстокішого, підступ
нішого дійства, ніж боротьба за владу, немає, нехай це турецький 
султан або освічений європейський правитель. 

До речі, ці «милі» східні традиції приймала улюблена дружина 
Сулеймана — відома Роксолана. Вона прибирала зі свого шляху 
всіх державних сановників, що ризикнули виявити їй своє неза
доволення. Ставши першою жінкою гарему, активно втручалася 
в державні справи. З ЇЇ ім'ям пов'язано безліч легенд. Вона була 
дочкою бідного православного священика з Рогатина на Дністрі. 
Ім'я Роксолана, швидше за все, походило від слова «русинка», 
здійсним їїім'ям було Олександра Лісовська (за іншою версією — 
Настя). Дівчина потрапила в полон до татар, потім її купив вели
кий візир Ібрагим, який запропонував її Сулейману. Сулейман 
відразу закохався і зробив її улюбленою дружиною. 

Розумна, кмітлива слов'янка зрозуміла, як треба себе поводи
ти,-щоб любов Сулеймана не згаснула. На відміну від східних на
ложниць вона дозволяла собі проявляти сильний і непокірний 
характер, що полонило султана. 

Втручаючись до самої своєї смерті (1561 р.) в управління дер
жавними справами, вона підштовхнула Сулеймана на військові . 
дії проти Венеції. 

Роксолана народила правителеві Османа трьох синів і дочку. 
Інші його діти від інших дружин померли в дитинстві. Звичайно, хит
ра слов'янка хотіла, щоб трон дістався її старшому синові Селіму, 
хоча був ще один син від першої дружини Сулеймана — Мустафа. 

Мустафа заслужено користувався пошаною не тільки при 
дворі, але й у народу. Він був чудово освічений, писав вірші, сло
вом, він не осоромив би Сулеймана, змінивши його на троні. Але 
Роксолана плела нескінченні інтриги, обмовляла Мустафу і його 
прихильників. Наприклад, нею був обмовлений великий візир Іб
рагим, нібито він перейшов на бік шиїтів і сприяв венеціанським 
правителям у діях проти Туреччини. Ібрагима стратили, а Сулей
ман позбувся мудрого і досвідченого політика. 

Підбурюючи Сулеймана проти шиїтів, Роксолана фактично 
наближала війну з Іраном. І ось навесні 1548 р. Сулейман осо
бисто виступив у похід на Іран, а повернувшись після іранської 
кампанії, наказав надіслати європейським володарям хвалькуваті 
листи, сповіщаючи про свої великі перемоги в Ірані. Насправді 
все було неправдою, особливими успіхами похід не увінчався, ос
кільки Іран підтримували португальці. Таким чином, турецько-
іранські війни періодично поновлювалися. 
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Але повернемося до Роксолани. їй все ж таки вдалося позба
витися Мустафи. Діючи своїми улюбленими прийомами, вона 
обмовила і звинуватила його у зраді султанові, внаслідок чого 
Мустафу стратили. Дорога до трону була прокладена. Проте гро
мадська думка була не на боці Сулеймана. Ще більше обурення 
викликали дії Роксолани і її зятя Рустема-паші, якого вона зро
била великим візиром після знищення Ібрагима. 

У травні 1555 р. з Іраном підписали мирний договір, але по
стійні військові витрати підірвали могутність імперії, та ще серед
ній син Роксолани Баязед раптом повстав проти батька і зіткнув
ся з братом Селімом у боротьбі за владу. Але з цього нічого не 
вийшло, а Роксолана насилу залагодила конфлікт. 

У цей же час турки потерпіли поразку на Мальті. Це була 
перша поразка турків на морі. 

Вже в кінці життя в 1566 р. Сулейман очолив похід на Угорщину. 
Але він був старий і фізично слабкий, щоб здійснювати подібні дії. 
Його здоров'я, підірване нескінченними битвами, не витримало. По
года також не сприяла туркам: йшли дощі, дороги були затоплені. 
Нарешті війська Сулеймана опинилися під стінами Сегеда. Після 
декількох атак їм вдалося узяти фортецю, але Сулейман цього вже 
не побачив. Він помер у ніч із 5 на 6 серпня 1566 р. Його смерть 
довго приховували від війська, боячись ослабити бойовий дух. І лише 
через 43 дні був відданий наказ повертатися до Стамбула. 

Вже не було в живих Роксолани. Обряд поховання був, за 
ісламськими звичаями, простим, без пишних церемоній. Хто опла
кав великого і колись грізного правителя? 

На трон зійшов його син. Селім II, так що здійснилася мрія 
Роксолани. Але він виявився посередністю. Імперія Османа зане
падала, оскільки правителі думали виключно про свої задоволен
ня і насолоду й не могли вписатися у світ капіталістичної еконо
міки, що наближалася. 
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ЄЛИЗАВЕТА І ТЮДОР 
(1533-1603) 

Что же ви не при дворе? 
Двор участвует в игре: 
Шелк шуршиш и жемчуг блещет. 
Плут на честного клевещет, 
Храбреца тираниш трус, 
С ложью зло вошло в союз... 

В. Скотт 

Дивовижна істота людина. Вона живе, хвилюється, на щось 
сподівається, прагне до слави, багатства і врешті-решт зали
шається одна-однісінька перед неминучою невблаганною долею. 
Для чого жила, кому залишить нажите? Влада, трони. А де ж осо
бисте щастя, та і в чому воно? 

Ми вам розповімо про англійську королеву Єлизавету Тюдор, 
життя якої повністю розтануло в державній і політичній діяль
ності. З дитинства обділена батьківською ласкою, дочка Генріха 
VIII і Анни Болейн жила в постійному страхові за своє життя. 
У трирічному віці вона втратила матір, яку безпідставно звинува
тили в зраді Генріхові і стратили. Батько ж, жорстокий владолюб 
і ласолюб, був зайнятий своїми справами, а крім того, він не вва
жав Єлизавету своєю дочкою і навіть не включив її до претенден
тів на королівський трон, правда, змінив своє рішення перед 
смертю. Можливо, це і врятувало життя майбутньої королеви 
Бесс, як її називали потім сучасники. 

Ніхто не припускав, що вона царюватиме майже 45 років 
(1558—1603 рр.), тому що з претендентів вона числилася тре
тьою в заповіті Генріха VIII. 

Єлизавета народилася 7 вересня 1533 р. у Грінвічі. Дитинство 
і юність її минули в незаможних умовах. Вона здобула непогану 
освіту, розбиралася в географії, історії, знала мови (латинь, 
французьку, читала по-італійськи). Дівчинка успадкувала від 
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і.,пі.і,.і колодну рішучість і гнучкість у політиці, але при цьому 
була герпляча, вміла чекати і прикидатися, якщо того вимагали її 
0< обисті інтереси. Наприклад, будучи за переконанням схильною 
до англіканської релігії, вона, знаходячись під постійним спосте
реженням, вимушена була проявляти лояльність до католицької 
віри, інакше її вмираюча сестра королева Марія І Тюдор, ревна 
католичка, не залишила б їй трон. 

Зійшовши на престол (день її панування 17 листопада 1558 р. 
із часом перетворився на національне свято, то проголошувало
ся аж до XVIII ст. як тріумф протестантизму і «день народження 
нації»), вона прагнула зберегти мир між католиками і протестан
тами. 5 січня 1559 р. під час коронації, яка була проведена за 
римсько-католицьким обрядом, їй подарували Біблію англій
ською мовою. Королева заявила, що це найкращий для неї пода
рунок. І в цьому точно відбилася її подальша релігійна політика, 
в якій поєднувалися як лавірування між протестантами і католи
ками, так і відновлення англіканської церкви, головою якої вона 
стала згідно з «Актом про супрематію». При ній був розроблений 
новий символ віри — «39 статей». 

Така ж тактика лавірування використовувалася нею і на міжна
родній арені. Справа в тому, що на руку молодої королеви претен
дували відразу два вінценосні кавалери: іспанський король Філіп II 
і австрійський монарх Фердинацд І. Таким династичним шлюбом дім 
Габсбургів збирався поправити своє положення, що похитнулося. 

Проте королева, не відмовляючи нікому категорично, не по
спішала виходити заміж. Пояснення було просте: вона не хотіла 
втрачати незалежності. 

Молода правителька прагнула прославити положення Англії 
як морської держави, а Іспанія заважала, тому що на той час була 
володаркою Атлантики. Та грошей у державній скарбниці було 
мало, хоча Єлизавета заощаджувала на чому тільки можна. 

Та все ж найбільші проблеми у молодої королеви були 
в релігійній сфері. Будучи обережною людиною, вона негативно 
ставилася .до ортодоксального руху в будь-якій релігії, тому її 
політика викликала незадоволення у пуритан (англійських послі
довників кальвінізму). Вони покладали великі надії на радикальні 
заходи щодо затвердження їх релігії. Але їм довелося перекона
тися, що королева постійно підтримує рівновагу сил між усіма 
конфесіями. Правда, досягти повного успіху в цьому їй не вдало
ся. Хоча проти пуритан навіть стали застосовуватися репресії. 

Але не тільки пуритани турбували королеву Бесс. Північне 
повстання 1569— 1570 рр., що проходило під католицькими і се
паратистськими гаслами, було приборкане, але на півночі мав 
місце сильний вплив католиків. Це виявилося в організації змов 
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на користь Марії Стюарт. Вона, будучи прямим нащадком Генрі
ха VII, могла претендувати на англійську корону. її першим чо
ловіком був французький король Франииск II Валуа. Після смер
ті чоловіка вона вийшла заміж за лорда Дарнлея. Поява Марії на 
півночі країни викликала різні думки. Інтриги, змови не припиня
лися. Єлизавета знаходилася в непростому становищі: вона мала 
або відпустити Марію назад до Франції, або добитися від шот
ландської королеви відмови від англійського престолу. Але Єли
заветі не вдалося отримати таку згоду. Після загадкового вбивства 
другого чоловіка Марії Дарнлея останню звинуватили в цьому 
злочині і ув'язнили в замку Тетбері. 

Але на Марію Стюарт супротивники Єлизавети дивилися як 
на знаряддя в боротьбі за престол. їй влаштували втечу. Знову 
пішли змови, зради, інтриги, але всі вони були розкриті. Врешті-
решт утомлену від придворних інтриг і змучену шотландську ко
ролеву стратили. Справедливості заради скажемо, що Єлизавета 
не поспішала віддавати наказ про страту. Але поквапилися при
дворні. Цікаво, що організатора вбивства Марії Стюарт за «квап
ливість» оштрафували на велику суму. Таким чином, і формаль
ності були дотримані, і скарбниця поповнилася. Більш того, 
апофеозом лицемірства став оголошений по всій країні траур за 
шотландською королевою, що передчасно пішла, неначе їй не 
відрубали голову, а вона сама померла. 

Отримавши звістку про смерть Марії Стюарт, Філіп II ос
каженів. Він спорядив кораблі, щоб покарати обурливу Англію. 
Величезна кількість кораблів, чудово оснащених і озброєних, но
сили назву «Щаслива армада» (назва «Непереможна армада» 
з'явилася пізніше). Недоліками цих кораблів були громіздкість 
і неповороткість. 

Англійці довідалися зі своїх джерел про небезпеку, що насу
валася. Вони теж підготували кораблі, і хоча їх було менше, але 
вони володіли кращою маневреністю і швидкістю. 

Командував англійським флотом лорд-адмірал Говард Еффен-
гемський. Ще здалека він побачив кораблі супротивника, що 
наближалися, і виробив свою тактику ведення бою. Адмірал 
розраховував на швидкохідність англійських суден і використову
вав помилки і невдачі іспанців. Непереможна армада була розби
та, Англія тріумфувала. 

Проте Іспанія не була переможена, у неї вистачило сили під
готувати ще одну Армаду, але Англія вже відчула себе вільніше 
на морі, і навіть у неофіційному гімні були слова «Керуй, Бри
таніє, морями!». 

Морські перемоги надихнули англійських піратів і каперів на 
нові набіги на іспанські галеони. В цілому Англія перейшла до 
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і..І ю1 і колоніальної експансії по всьому світу. Наприклад, піс
нії кругосвітнього походу (звісно, з метою наживи) пірата Френеі-
і,і Дрейка в 1577—1580 рр. Єлизавета особисто відвідала його 
корабель і посвятила пірата в лицарі. Вона була пайовичкою ба
гатьох антиіспанських експедицій, офіційно санкціонувала пі
ратство в Атлантиці, значно збільшила чисельність англійського 
королівського флоту. 

Так і не вийшовши заміж, Єлизавета все ж таки мала фаво
ритів. Культ «королеви-діви» породжував безліч легенд. 1 хоча 
вона не раз говорила, що «заручена з нацією», гаряче обговорю
вали то її дуже близькі стосунки з Робертом Лестером, то припи
сували їй у коханці її секретаря Уїльяма Сесиля. Насправді коро
лева, чудово розбираючись у людях, наближала до себе тільки 
найвіддапіших і найрозумніших людей. Сесилю вона повністю 
довіряла навіть державну скарбницю, завжди прислухалася до 
його порад. Лестера вона послала до Нідерландів, зробивши його 
губернатором. Проте його методи управління не принесли ко
ристі Англії і викликали незадоволення у Генеральних Штатах 
Республіки Сполучених Провінцій (так оголосили себе незалеж
ні 17 провінцій Північних Нідерландів). Проте королева не роз
сердилася на свого фаворита. Вона була постійною у своїх уподо
баннях. 1 навіть коли він помер, Єлизавета, зберігаючи його 
листи, підписала: «Його останній лист». 

Час минав. Королева Бесс старіла. За довге життя з того, що 
вона намічала зробити, їй багато що не вдалося. Але з її ім'ям 
пов'язаний розквіт і початок занепаду абсолютизму, гучна пере
мога над Армадою, вихід Англії до Атлантики, короткочасний зліт 
англійського Відродження, яке подарувало Шекспіра, Морло, 
Бена Джонсона. Союзу з Англією домагалися французькі гугено
ти, протестантські князі Німеччини, нідерландські повстанці і на
віть московський цар Іван IV (Грізний). 

Єлизавета Тюдор не залишила після себе спадкоємців. Ос
танні два роки життя вона стала підозрілою, їй вважалися по всіх 
кутах убивці, які сховалися. Єлизавета ходила з кинджалом у ру
ках і періодично люто встромлювала його в настінні гобелени, 
думаючи уразити уявного ворога. Перед смертю вона перестала 
говорити і лише знаками показала членам Таємної ради, що зали
шає трон Якову, синові Марії Стюарт від шлюбу з Дарнлеєм, 
а потім виразно прошепотіла: «Яків». Це було 24 березня 1603 р. 
у Річмонді. 

Так закінчилася єлизаветинська епоха — одна з найяскраві
ших сторінок історії Англії. У народній свідомості королева-діва 
уподібнювалася до Діви Марії і вважалася покровителькою про
тестантської Англії. У придворному середовищі її прославляли як 
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Астрею, богиню вічної молодості, любові і краси, королеву-еон-
це, в пасторальній поезії — як Венеру або Діану- Цинтію. А улюб
леним символом самої королеви був пелікан, що вириває шматки 
м'яса з власних грудей, щоб нагодувати голодних пташенят. Цей 
символ підтверджує звернення королеви до своїх підданих: «У вас 
може бути видатніший правитель, але ніколи не буде того, що 
більш любить»: 

Політична мудрість королеви виявилася у вдалому виборі 
міністрів, фаворитів і державних діячів, що віддано служили ко
роні і Англії (У. Берлі, Ф. Уолсингем, У. Релі, Р. Діверові, граф 
Ессекс, У. Сесиль). 

Єлизавета їюдор похована у Вестмінстерському абатстві 
в капелі Генріха VII. 
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КАРДИНАЛ РІШЕЛЬЄ 
(1585-1642) 

Тєх, кшо жєлал мне пораженья, 
Своим всесильем подавил: 
Чпюб подавить испанцев гордих, 
Я Франции не пощадил, 
Безгрешньїй ангел или демон — 
Судите самії, кем я бьіл. 

Поль Скаррон 

1793 рік, Велика Французька революція. Народ нещадно роз
правляється з представниками аристократії. Летять голови, по
мста розповсюджується не тільки на живих. Мстяться мертвим. 

5 грудня 1793 р. збуджена кривавим терором група парижан 
уривається в церкву Сорбонни. Натовп із криками прямує до над
гробка, де вже сто п'ятдесят один рік спочиває прах великого 
кардинала де Рішельє, який свого часу затьмарив самого короля. 
Мить — і гробниця зруйнована, а витягнута з неї забальзамова
на мумія розтерзана і віддана на забаву паризьким хлопчиськам. 
Із жахом дивляться перехожі, як оскаженілі підлітки, немов м'яч, 
ганяють голову колись грізного і найрозумнішого з політиків. По
валений кумир. Раптом якийсь абат побачив голову, що підкоти
лася до нього. Не вагаючись, він схопив її і швидко сховався. 
Хтось зірвав перстень з руки разом із пальцем, а хтось поніс із 
собою посмертну маску, що закривала обличчя Рішельє. 

Але кумири не зникають безслідно навіть після наруги над їх 
прахом. Згодом усі ці реліквії, що дбайливо зберігаються протя
гом багатьох десятиліть декількома поколіннями їх власників, 
будуть передані в дар імператорові Наполеонові III, що наказав 
відновити гробницю і помістити до неї все те, що залишилося від 
«одного з великих людей Франції». 

15 грудня 1866 р. в університетській церкві Сорбонни була 
влаштована помпезна церемонія поховання мощів Рішельє. 
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У травні 1968 р. почали реставрацію гробниці. У цей момент 
студенти-з червоними і чорними прапорами уриваються до при
міщення ректорату Сорбоннй, зривають портрет кардинала пен
зля Філіпа де Шампеня, що висить на стіні, і розривають його. 
Але гробниця, що знаходиться на реставрації, залишається не
займаною. 

І, нарешті, 4 грудня 1971 р. міністр культури Жак Дюамель 
очолив пишну церемонію чергового поховання мошів великого 
кардинала. Голова, палець і жмут волосся з бороди — все, що від 
нього залишилося, — були покладені до шкатулки і опущені на 
дно відреставрованої гробниці. Так розпорядилася доля з Арма-
ном-Жаном дю Плессі, герцогом де Рішелье після його смерті. 
А за життя... Але давайте все по порядку. 

Арман-Жан дю Плессі де Рішелье народився 9 вересня 
1585 р. у Парижі (деякі його біографи стверджують, що він на
родився у своєму замку Рішелье в провінції Пуату). 

Його батько, Франсуа дю Плессі, був головним прево — су
довим чиновником Франції при Генріхові III, а мати, Сюзанна де 
Ла Порт, походила із сім'ї адвоката Паризького парламенту. Його 
батько до кінця зберіг вірність Генріху ПІ Валуа. Проте коли без
дітного короля вбили, династія Валуа припинила своє існування, 
і престол перейшов до Генріха Наваррського, названого Генрі
хом IV. 

Ім'я Арман-Жан він отримав з імен свого хрещеного батька. 
Він був молодшим сином у сім'ї, зі слабким здоров'ям і завжди 
викликав тривогу матері й бабусі своїми нескінченними дитячими 
хворобами. Коли Жану було всього п'ять років, батько помер, 
залишивши дружину одну з п'ятьма дітьми. Крім того, маєток був 
у напївзруйнованому стані і з чималими боргами. 

Схоже, що саме ці важкі роки дитинства загартували харак
тер Жана. Сім'я була його єдиною прихильністю, і все своє по
дальше життя він прагнув відновити втрачену честь сім'ї і мати 
багато грошей, щоб оточити себе розкішшю, якої він був позбав
лений у дитинстві. 

Маленький тихий Арман-Жан сторонився своїх жвавих одно
літків, віддавав перевагу книгам над іграми з друзями. Вже у той 
час він вражав рідних прекрасною пам'яттю і знаннями. У вересні 
1594 р. Рішелье вступив до Наваррського коледжу в Парижі. 
Дисципліна в цьому учбовому закладі була сувора, але на підліт
ка Армана не можна було чинити тиск. Він приймав тільки лас
каве поводження, не виносив грубості і примусу. «У нього була 
жага до похвал і страх отримати догану, що тримало його в стані 
постійної напруги». Саме ця напруга, в якій він знаходився прак
тично все життя, і підірвала його і без того слабке здоров'я. Але 
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О молоді роки він був вродливий, користувався успіхом у жінок, 
чоч.і особливої поваги до них не відчував. Єдина жінка, яку він 
любив і поважав, була його мати. До сестер Рішельє ставився 
з великою теплотою, та й узагалі в цій сім'ї було прийнято допо
магати один одному. Передбачалося, що він піде по стопах бать
ка, стане військовим і буде при дворі. Хлопчик став готуватися до 
військової кар'єри, успадкувавши титул маркіза дю Шиллу за на
звою містечка, яке відійшло до сім'ї Рішельє ще в XV ст. З ди
тинства Рішельє мріяв стати офіцером королівської кавалерії. 
Він, як молодший із трьох братів до 21 року, повинен був стати 
військовим. 

Основним джерелом матеріальних благ сім'ї був прибуток від 
посади католицької духовної особи єпархії в районі Ла-Рошелі 
(Люсонське абатство), яка була подарована Плессі ще Генріхом 111 
у 1516 р. Це був знак особливого ставлення короля. Проте щоб 
зберегти його, хтось із сім'ї повинен був прийняти чернечий сан. 
На сімейній раді було вирішено, що єпископом Люсонським ста
не середній брат, Альфонс дю Плессі де Рішельє. Але той раптом 
відмовився від єпископської митри і пішов у монастир. Засмучена 
мати умовляла молодшого сина, Армана, прийняти духовне зван
ня. Арман-Жан погоджується. 

Оскільки Жан був дуже молодий, щоб прийняти сан, йому 
було потрібне благословення Папи Римського Павла V Можна 
було написати лист до Риму, але все зростаюче честолюбство під
казало юному єпископові, що він швидше отримає благословен
ня, якщо з'явиться до Папи особисто. Вирушивши до Папи аба
том, він спочатку приховав від Павла V свій дуже юний вік, 
а після церемонії покаявся. Висновок Папи був такий: «Справед
ливо, щоб молода людина, яка виявила мудрість, що перевершує 
її вік, була підвищена достроково». Крім того, поїздка до Риму 
була надзвичайно корисна і повчальна. Корисна тим, що Арман 
зумів уразити Папу своїми феноменальними здібностями. Він без 
єдиної помилки повторив його проповідь, а потім прочитав свою, 
не менш цікаву. Там молодий єпископ навчився релігійній терпи
мості, оскільки побачив у Римі храми, що належать різним віру
ванням і спокійно співіснують один з одним. 

17 квітня 1607 р. двадцятидвохрічний Арман-Жан дю Плессі 
прийняв ім'я Рішельє і сан єпископа Люсонського. Церковна 
кар'єра на той час була дуже престижною і цінувалася вище за 
світську. Проте Жан Рішельє на місці колись процвітаючого 
абатства в Люсоні знайшов лише руїни — сумну пам'ять про 
релігійні війни. Єпархія була одною з найбідніших, і її коштів не 
вистачало на більш-менш пристойне життя. Але молодий єпис
коп не падав духом. 
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Сан єпископа надавав можливість з'являтися при королів
ському дворі, якою Рішельє не забарився скористатися. Дуже 
скоро він абсолютно зачарував своїм розумом, ерудицією і крас
номовством короля Генріха IV. Генріх називав Рішельє не інакше 
як «мій єпископ». Але королева Марія Медичі холодно до нього 
ставилася, оскільки таке стрімке піднесення провінційного єпис
копа не сподобалося її фаворитам. Почалися інтриги, і декілька 
років Рішельє провів у Люсоні, особливо не нагадуючи про себе. 
У своїй єпархії Рішельє першим у Франції зумів провести рефор
мування господарства монастиря, а також був першим францу
зом, який написав теологічний трактат рідною мовою, де відобра
зив положення справ у країні, зруйнованій релігійними війнами. 

Весь свій вільний час Рішельє займався самоосвітою. Він так 
багато працював, що у нього почалися головні болі, від яких він 
страждав усе життя. Честолюбний єпископ зумів сподобатися ко
ролю і покладав на нього великі надії. Франція і донині вважає 
Генріха IV одним із кращих своїх правителів. Генріх був єдиним 
французьким королем, що користувався популярністю в народі. 
Правда, він був дуже влюбливий і легкодумний, змінював віру, 
діяв хитро і винахідливо, як справжній політик і дипломат. Він 
проявив талант в управлінні державою, при ньому Франція до
сягла високого рівня в економічному розвитку. Якщо зі смертю 
іспанського короля Філіпа II нічого не змінилося, то з трагічною 
загибеллю Генріха IV обірвалися всі плани Франції. Трагедія від
булася на прогулянці. Мабуть, у короля було якесь передчуття. 
Він нервував, несподівано змінював плани. Ось і в той фатальний 
день він раптом вирішив прогулятися кареті зі своїми наближе
ними. Раптово дверцята відчинилися, і якийсь незнайомець уда
рив його ножем. «Я поранений!» — закричав Генріх та інстинк
тивно підняв руку, щоб закритися. Це був фатальний рух. Вбивця 
наніс ще один, смертельний удар, і король помер прямо на очах 
у завмернілих від несподіванки придворних. Такий зухвалий напад 
зробив фанатик-католик Равальяк. 

Вбивство Генріха IV в 1610 р. розв'язало руки сепаратистам. 
Уряд Марії Медичі — королеви-матері, регентші при малоліт
ньому Людовіку XIII, був наскрізь корумпований. Розвал підкріп
лювався невдачами військових, тому королівський двір вимуше
ний був піти на переговори з представниками озброєних мас. 
Крім того, дії Марії Медичі були спрямовані на зближення з до
мом Габсбургів. Вона навіть подумувала про майбутній шлюб 
свого Сина Людовіка XIII з Анною Австрійською. 

У цей смутний час єпископ Люсонський (Рішельє) виступив 
на переговорах як посередник, що послужило приводом обрання 
його представником у Генеральні штати від духівництва Пуату 
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п І її І І р. Генеральні штати — збори станів, установлені в серед
ні віки і які все ще зрідка збиралися королем з тих або інших 
приводів. Делегати були розділені на перший стан (духівництво), 
другий стан (світська аристократія) і третій стан (буржуа). Моло
дий єпископ Люсона повинен був представляти духівництво рід
ної провінції Пуату. У конфлікті між духівництвом і третім станом 
(ремісники, купці і селяни) з приводу відносин корони і Папи 
єпископ Рішельє зайняв нейтральну позицію, віддавши всі сили 
приведенню сторін до компромісу. 

Дипломатична поведінка молодого єпископа призвела до того, 
що вже незабаром його відзначили. Крім того, він потоваришував 
із якимось отцем Жозефом, ченцем ордена капуцинів. Завдяки 
цій дружбі (обидва молоді священнослужителі доповнювали один 
одного, були талановиті й ерудовані) Рішельє не раз вдавалося 
вийти з опали. Отець Жозеф (Франсуа Леклерк дю Трамбле), 
або сірий кардинал, став другим «я» Рішельє. Він мав величезні 
зв'язки при дворі, був спритний, розумний, але не мав того чес
толюбства, яке було у майбутнього червоного кардинала (так на
зивали герцога Рішельє). Леклерк відразу відчув у молодому 
єпископові Люсонському необхідну йому людину. Якщо Рішельє, 
домагаючись своїх честолюбних задумів, завжди забував тих, за 
допомогою кого він досягав мети, то отця Жозефа він любив 
і дружив із ним усе своє життя. 

У лютому 1615р. Рішельє не без протекції отця Жозефа було 
навіть доручено виголосити парадну промову від імені першого 
стану на завершальній сесії Генеральних штатів. Наступного разу 
Генеральним штатам належало зібратися лише 175 років потому, 
напередодні Французької революції. 

Досягнувши повноліття, Людовік XIII фактично не був допу
щений до влади. Все ще правила королева-мати, і, що ще гірше, 
її фаворит Кончині, він же маршал д'Анкр. Довгі роки ця людина 
була в милості у Марії Медичі, яку частенько забував її чоловік 
Генріх IV. Цікаво те, що цю «милість» заохочувала і дружина 
Кончині. Але маршал, м'яко кажучи, переступив усю пристой
ність, він поводився, як король, а одного разу, за відсутності ко
роля, на якихось зборах усівся в його крісло. Він сам ухвалював 
рішення, був некерований. 

Рішельє вирішив усе-таки ставити на групу фаворитів коро-
леви-регентші, при. цьому він прагнув поводитися абсолютно 
нейтрально, щоб не викликати підозри у короля, і навіть дозволяв 
собі робити зауваження Кончині, що згодом врятувало його 
кар'єру. 

Таланти Рішельє справили враження на королеву-матір Марію 
Медичі. Він був призначений духівником королеви Анни Австрій-
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ської — молодої дружини Людовіка ХШ. А незабаром у 1616 р. 
Рішельє увійшов до королівської ради і обійняв посаду державного 
секретаря у військових справах і зовнішній політиці. Нова посада 
вимагала від Рішельє активної участі в зовнішній політиці, до якої 
він доти не мав відношення. Перший рік Рішельє при владі збігся 
з початком війни між Іспанією, якою тоді правила династія Габсбур-
гів, і Венецією, з якою Франція перебувала у військовому союзі. 
Ця війна загрожувала Франції новим витком релігійних розбратів. 

Проте в квітні 1617 р. Кончині був убитий групою «друзів ко
роля» — супротивників регентства Марії Медичі. Треба сказати, 
що Марія Медичі і дружина д'Анкра попереджали маршала, що 
йому загрожує небезпека і краще йому виїхати. Але той не пого
дився, за що і поплатився життям. 

Натхненник цієї акції герцог де Люїнь тепер став фаворитом 
і радником молодого короля. Але він був за вдачею таким же не
далеким, як і Кончині. Рішельє спочатку повернули в Люсон, 
а потім заслали в Авіньйон, папську область, де він боровся з ме
ланхолією читанням і письменництвом. Усунений від активного 
життя, протягом двох років Рішельє займався літературою 
і богослов'ям у цілковитій самоті. За цей час він написав дві бо
гословські праці — «Захист основних положень католицької 
віри» і «Повчання для християн». Але це заслання трохи не ста
ло для Армана Рішельє фатальним. Знову почалися хвороби, він 
різко постарів, хоча йому не було ще і сорока років. У цей час він 
пише листа отцю Жозефу, який повернувся з Італії. Він просить 
свого старого друга врятувати його чесне ім'я, обмовлене перед 
королем. З покорою пише, що йому особисто нічого не треба. 
Але отецьЖозеф, чудово знаючи честолюбний характер Рішельє, 
вмів читати між рядків. Завдяки його діяльності колишній дер
жавний секретар повертається до двору. 

У 1619 р. король (не без тонких інтриг отця Жозефа) дозво
лив Рішельє приєднатися до королеви-матері в надії, що він 
вплине на неї, як м'яко припускав сірий кардинал, заспокійливо. 
Протягом семи років, частину яких довелося провести у вигнанні, 
Рішельє вів активне листування з Марією Медичі і Людові -
ком ХШ, але тільки за допомогою Леклерка (отця Жозефа) йому 
вдалося знову повернутися до короля. 

Це відбулося в 1624 р., коли Марія Медичі була повернена до 
Парижа, а разом з нею і Рішельє, без якого вона вже не могла 
ступити ні кроку. Людовік спочатку продовжував ставитися до 
Рішельє з недовірою, оскільки розумів, що всіма дипломатични
ми перемогами його мати зобов'язана кардиналові. 

Коли ж 29 квітня 1624 р. Рішельє вперше увійшов до зали 
засідань французького уряду, він так поглянув на присутніх, у тому 
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числі і на голову, маркіза Ла В'євіля, що всім відразу стало зро
зуміло, хто відтепер тут господар. Кількома місяцями пізніше, 
в серпні, діючий уряд повалився, і за наполяганням королеви-ма-
тері 13 серпня 1624 р. Рішельє став «першим міністром» коро
ля — посада, на якій йому було призначено пробути 18 років. 

Тепер Рішельє має у своєму розпорядженні безмежну довіру 
Людовіка ХШ, одночасно зростає політичний авторитет короля 
як голови держави. Бажаючи домогтися абсолютної влади, мо
нарх вступає на шлях придушення будь-якого опору, обмеження 
привілеїв окремих міст і провінцій і, врешті-решт, знищення 
супротивників. Від імені Людовіка ХШ міністр Рішельє прово
дить цю політику в життя. У Франції прагнення до абсолютизму, 
що почалося ще за часів Генріха IV, викликає незадоволення, що 
вилилося в розрізнені, але жорстокі виступи опозиції, характерні 
для епохи релігійних воєн. 

20-і роки XVII ст. перш за все відзначені завершенням релігій
них воєн. У військових чиновників і юристів з оточення Людовіка 
ХШ (багато з яких — католики) не викликає сумніву той факт, 
що протестанти хочуть створити у Франції державу в державі зі 
своїми начальниками, структурою і політикою. Вже в 1610 р. 
налічується понад 200 фортець протестантів, очолюваних комен
дантами. Кожне таке місто-фортеця має у своєму розпорядженні 
військовий корпус, у якому командири виконують накази арис-
тократів-гугенотів. Фортеця Ла-Рошель, що налічує 20 тисяч 
жителів, виглядає справжньою столицею протестантів і є остан
нім оплотом гугенотів у самому серці монархії. Таким чином, ко
ролівська держава опиняється у стані війни з державою протес
тантською, окремі права і свободи якої (як, наприклад, права на 
політичні збори, на зміцнення своїх міст, на існування своїх гар
нізонів) були визнані в секретних статтях і додатках до Нантсько
го едикту, підписаного весною 1598 р. 

Починаючи з 1621 р. на південному заході королівства і в Лан-
гедоці проходять численні військові кампанії. Велика частина 
з них очолюється Людовіком XIII, який особисто бере участь 
у битвах. Закінчення релігійних воєн пов'язане зі знаменитим іс
торичним епізодом — узяттям Ла-Рошелі 29 жовтня 1628 р. піс
ля 11 місяців облоги фортеці. 

Сила Рішельє як політика зростає. Всі, хто намагається висту
пати проти, або гинуть, або вирушають у вигнання. Проте вища 
знать не припиняє спроб повернути свою колишню велич. Така 
спроба мала місце в Луврі 11 листопада 1630 р., наступного дня 
після свята Обдурених. Королева-мати Марія Медичі, незадово-
лена надмірною могутністю Рішельє, свариться зі своїм сином 
Людовіком ХШ, вимагаючи усунути кардинала від влади. Після 
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гарячої дискусії супротивники кардинала вважають його повале
ним. Проте король, всупереч волі матері, затверджує Рішельє 
першим міністром і ув'язнює його супротивників, зокрема мініс
тра юстиції Мішеля де Марільяка. Королева вимушена вирушити 
у вигнання, спочатку в Комп'єнь, а потім до Брюсселя. Таким чи
ном, «обдуреними» виявилися недруги кардинала. 

Гастон Орлеанський, брат короля і потенційний спадко
ємець, оскільки у Людовіка XIII до 1638 р. не було потомства, 
представляє цю подію як зраду Рішельє по відношенню до ко-
ролеви-матері і намагається підняти свою провінцію проти кар
динала. Потерпівши поразку, Гастон Орлеанський ховається 
в Лоррені, герцогстві Карла IV, який підтримує політику Габ-
сбургів, повелителів Нідерландів та Іспанії і традиційних во
рогів Франції. 31 травня 1631 р. в Нансі Гастон Орлеанський 
публікує маніфест, в якому викриває абсолютний контроль Рі
шельє над Людовіком XIII, урядом і королівством. Пізніше Гас
тон Орлеанський бере участь у заколоті герцога Монморансі 
в Лангедоці. Проте цей заколот був придушений регулярними 
королівськими військами. Гастона Орлеанського як принца по
милували, а герцог Монморансі був обезголовлений ЗО жовтня 
1632 р. Ця страта справила сильне враження на аристократію 
і сприяла її тимчасовому вгамуванню. Таким чином виконується 
другий пункт «програми» Рішельє: приборкати гординю вищої 
знаті. 

Ще одна акція по приборканню гордині знаті — це заборона 
дуелей. Знать XVII ст., військова і адміністративна опора держа
ви, часто вирішувала конфлікти за допомогою дуелей. Але держа
ва, як стверджував перший міністр, більше не бажає терпіти акт 
самосуду, жертвами якого стають молоді люди, покликані їй слу
жити. Дуелі оголошують «злочином проти короля» і забороня
ють їх під страхом страти. Але все марно! 22 червня 1627 р. за 
наказом Рішельє обезголовлюють Монморансі-Бутвіля, дворя
нина, який наважився битися в Парижі на Королівській площі. 
Але ще довго влада вестиме боротьбу із цим злом. 

У той же самий час пріоритетними в політиці стають зовніш
ньополітичні питання: Тридцятирічна війна виходить за межі Ні
меччини, і Франція поступово втягується в цей конфлікт, хоча 
Рішельє всіляко прагнув відтягнути вступ Франції до війни. Про
те 19 травня 1635 р. Людовік XIII урочисто оголошує війну Іс
панії. 

Пихатому королю здається, що війна стає наймогутнішим 
чинником посилення його авторитету, адже він бере на себе роль 
головнокомандуючого. Податки непомірно зростають, зростає 
і число людських жертв, але все виправдовує війна. 
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ІИІІДИКИ необмеженій владі королівської держави, розвитку 
и. шильної системи оподаткування, а також обмеженню повно
важень місцевих представників влади «роки Рішельє» вважа
нні,оі часом абсолютизму, який досягне свого апогею при Лю-
довіку XIV 

Незважаючи на слабке здоров'я, новий міністр досяг свого 
становища завдяки поєднанню таких якостей як терпіння, хитрість 
і безкомпромісна воля до влади. Ці якості Рішельє ніколи не пе
реставав застосовувати для власного просування: у 1622 р. він 
зробився кардиналом, у 1631 р. — герцогом, весь цей час про
довжуючи збільшувати особистий статок. 

З самого початку Рішельє довелося мати справу з багатьма 
ворогами і з ненадійними друзями. До останніх на перших порах 
належав сам Людовік. Між ними відбувалося якесь таємне супер
ництво. Мабуть, король заздрив талантам свого першого міністра, 
розуміючи свою власну посередність. Недовірливий і ревнивий, 
він так ніколи і не виявив симпатії до Рішельє, хоча з кожним но
вим поворотом подій Людовік потрапляв у все більшу залежність 
від свого блискучого служителя. Решта ж королівського сімейс
тва залишалася ворожою до Рішельє. Анна Австрійська терпіти 
не могла іронічного міністра, який позбавив її будь-якого впливу 
на державні справи. Герцог Гастон Орлеанський, єдиний брат ко
роля, плів незліченні змови з метою посилення свого впливу. На
віть королева-мати, що завжди відзначалася амбітністю, відчула, 
що колишній її помічник стоїть у неї на шляху, і незабаром стала 
найсерйознішим його супротивником. 

Навколо оточення короля активізувалися різні угруповання 
бунтівних придворних, що ненавиділи кардинала. Рішельє від
повідав на всі кидані йому виклики з найбільшою політичною 
майстерністю і жорстоко їх придушував. У 1626 р. центральною 
фігурою в інтризі проти кардинала став молодий маркіз де Шале, 
який поплатився за це життям. 

Сам король відчував себе знаряддям у руках кардинала і, ма
буть, небайдуже поставився до останньої спроби скинути Рі
шельє — до змови Сен-Мара. Всього за декілька тижнів до своєї 
смерті в 1642 р. Рішельє розкрив останню змову, центральними 
фігурами якої стали маркіз де Сен-Мар і Гастон Орлеанський. 
Останнього, як завжди, врятувала від кари королівська кров, 
але Сен-Мар — друг і улюбленець Людовіка — був обезголов
лений. 

Холодний, обачливий, вельми часто суворий до жорстокості, 
такий, що підпорядковував почуття розуму, Рішельє міцно три
мав у своїх руках кермо влади і, з чудовою зіркістю і далекогляд
ністю помічаючи загрожуючу небезпеку, попереджав її при самій 
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появі. У боротьбі зі своїми ворогами Рішельє не гидував нічим: 
доноси, шпигунство, грубі фальсифікації, нечувана раніше під
ступність. Його важка рука особливо тиснула на молоду, блиску
чу аристократію, що оточувала короля. 

Одна змова за іншою організовувалися проти Рішельє, але 
вони завжди погано закінчувалися для ворогів Рішельє, долею 
яких було вигнання або страта. Марія Медичі дуже скоро пожал
кувала про своє заступництво Рішельє, який абсолютно відтіснив 
її на задній план. Разом із дружиною короля, Анною, стара коро
лева навіть брала участь у задумах аристократії проти Рішельє, 
але без успіху. 

З найпершого дня у владі Рішельє став об'єктом постійних 
інтриг із боку тих, хто намагався його обмовити. Щоб не стати 
жертвою зради, він вважав за краще нікому не довіряти, що 
викликало страх і нерозуміння його оточення. «Всякий, хто 
дізнається про мої думки, повинен померти», — говорив карди
нал. Він ніколи не записував на папір свої плани, а тим більше 
секрети. Метою Рішельє було ослаблення позицій династії Габс-
бургів у Європі і зміцнення незалежності Франції. Крім того, кар
динал був відданим прихильником абсолютної монархії. 

Прагнучи до зміцнення суверенітету королівської влади в об
ласті внутрішньої і зовнішньої політики та фінансів, Рішельє 
ініціював кодифікування французьких законів («кодекс Мішо» 
1629 р.), провів ряд адміністративних реформ (заснування в про
вінціях посад інтендантів, що призначаються королем), боровся 
з привілеями парламентів і знаті (заборона дуелей, руйнування 
укріплених дворянських замків), реорганізував поштову службу. 

Він активізував будівництво флоту, що підсилило військові 
позиції Франції на морі і сприяло розвитку зовнішньоторговель
них кампаній і колоніальній експансії. Рішельє розробляв проек
ти фінансово-економічного оздоровлення країни в дусі меркан
тилізму, проте внутрішні і зовнішні війни не дозволили 
реалізувати їх. Вимушені позики вели до посилення податкового 
гноблення, що, у свою чергу, викликало заколоти і селянські бун
ти, які жорстоко придушувалися. 

Що стосується економіки, Рішельє практично нічого в ній не 
розумів. Він оголошував війни, не замислюючись про постачання 
армії, і вважав за краще вирішувати проблеми по мірі їх надход
ження. Кардинал слідував доктрині Антуана де Монткрістьєна 
і наполягав на незалежності ринку. При цьому він надавав пере
вагу виробництву товарів на експорт і перешкоджав імпорту 
предметів розкоші. У сфері його економічних інтересів були скло, 
шовк, цукор. Рішельє виступав за будівництво каналів і розши
рення зовнішньої торгівлі, причому сам часто ставав єпіввласни-
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ком міжнародних компаній. Саме тоді почалася французька ко
лонізація Канади, Західної Індії, Марокко і Персії. 

Восени 1642 р. Рішельє відвідав цілющі води в Бурбон-Лансі, 
оскільки здоров'я його, підірване багаторічною нервовою напру
гою, тануло на очах. Навіть будучи хворим, кардинал до останньо
го дня по декілька годин диктував накази арміям, дипломатичні 
інструкції, розпорядження губернаторам різних провінцій. 28 лис
топада настало різке погіршення. Лікарі ставлять ще один діагноз 
— гнійний плеврит. Кровопускання не дало результату, лише ос
лабило хворого. Кардинал часом непритомніє, але. отямившись, 
намагається ще працювати. У ці дні поряд із ним невідступно зна
ходиться його племінниця герцогиня д'Егійон. 2 грудня вмираючо
го відвідує Людовік ХШ. «Ось ми і прощаємося, — слабким голо
сом говорить Рішельє. — Залишаючи Вашу Величність, я втішаю 
себе тим, що залишаю Ваше королівство на вищому ступені слави 
і небувалого впливу, тоді як усі Ваші вороги повалені і принижені. 
Єдине, про що я насмілююся просити Вашу Величність за мою 
працю і мою службу, це продовжувати вдостоювати Вашим заступ
ництвом і Вашим благоволінням моїх племінників і рідних. Я дам 
їм своє благословення лише за умови, що вони ніколи не порушать 
своєї вірності і слухняності і будуть віддані Вам до кінця». 

Потім Рішельє... своїм єдиним наступником називає кардина
ла Мазаріні. 

Людовік XIII обіцяє виконати всі прохання вмираючого і за
лишає його... 

Наодинці з лікарями Рішельє просить сказати, скільки йому 
ще залишилося. Лікарі відповідають ухильно, і лише один з них — 
мосьє Шико — насмілюється сказати: «Монсеньйор, вважаю, 
що протягом 24 годин Ви або помрете, або встанете на ноги». 
«Добре сказано», — тихо вимовив Рішельє. 

Наступного дня король наносить ще один, останній, візит Рі
шельє. Проіяіом години вони розмовляють віч-на-віч. Лю
довік XIII вийшов із кімнати вмираючого чимось дуже схвильо
ваний. 

Біля ліжка кардинала збираються священики, один із яких 
причащає його. У відповідь на традиційне в таких випадках про
хання пробачити ворогам своїм Рішельє говорить: «У мене не 
було інших ворогів, окрім ворогів держави». 

Присутні здивовані чіткими, ясними відповідями вмираючого. 
Коли з формальностями було покінчено, Рішельє сказав із пов
ним спокоєм і упевненістю у своїй правоті: «Дуже скоро я 
з'явлюся перед моїм Суддею. Від щирого серця попрошу його су
дити мене за тією міркою, чи мав я інші наміри, окрім блага цер
кви і держави». 
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Рано вранці 4 грудня Рішельє приймає останніх відвідувачів — 
посланців Анни Австрійської і Гастона Орлеанського, що запев
няють кардинала у своїх найкращих почуттях. Герцогиня д'Егійон, 
що з'явилася услід за ними, зі сльозами на очах стала розповіда
ти, що напередодні одній черниці-кармелітці було видіння, що 
Його Високопреосвященство буде врятовано рукою Всевишньо
го. «Облиште, облиште, племіннице, все це смішно, потрібно 
вірити тільки у Євангеліє». 

Якийсь час вони проводять удвох. Десь біля полудня Рішельє 
просить племінницю залишити його одного. «Пам'ятайте, — го
ворить він їй на прощання, — що я любив Вас більше за всіх на 
світі. Буде недобре, якщо я помру у Вас на очах...» Місце д'Егійон 
займає отець Леон, що дає вмираючому останнє відпущення гріхів. 
«Віддаюся, Господи, до рук твоїх», — шепоче Рішельє, здригаєть
ся і затихає. Отець Леон підносить до його рота засвічену свічку, 
але полум'я залишається нерухомим. Кардинал мертвий. 

Рішельє помер у Парижі 5 грудня 1642 р., не доживши до 
тріумфу в Рокруа і зломлений численними хворобами. Він був по
хований у церкві на території Сорбонни на згадку про підтримку, 
надану університету Його Високопреосвященством кардиналом. 

Проминули століття, але велику людину пам'ятають не тільки 
на батьківщині, але і далеко за її межами. Навряд чи хто з осві
чених людей не знає його ім'я і не розуміє всієї важливості і ко
ристі його політики для Франції того часу. 

Це була в усіх відношеннях обдарована людина. Він всіляко 
сприяв розвитку культури, прагнучи поставити її на службу фран
цузькому абсолютизму. За ініціативою кардинала пройшла ре
конструкція Сорбонни. Рішельє написав перший королівський 
едикт про створення Французької академії і передав Сорбонні за 
своїм заповітом одну з кращих у Європі бібліотек, створив офіцій
ний орган пропаганди «Газет» Теофраста Ренодо. У центрі Пари
жа виріс палац Пале-Кардиналь. Цікава історія цієї архітектурної 
споруди. Рішельє будував його для себе, але недруги донесли 
Людовику, що кардинал побудував собі палац, багатший за ко
ролівський. Коли розгніваний Людовік XIII викликав Рішельє 
«на килим», кардинал, не змигнувши оком, відповів, що готував 
сюрприз його величності і хотів зробити йому подарунок. З тих 
пір цей палац називається Пале-Рояль. 

Рішельє протегував художникам і літераторам, зокрема Кор-
нелю, заохочував таланти, сприяючи розквіту французького кла
сицизму. 

Крім усього іншого, він сам був вельми плідним драматургом, 
його п'єси друкувалися в першій відкритій за його ініціативою 
королівській друкарні. 

— 171 — 



КАРДИНАЛ РІШЕЛЬЄ 

..і службовим обов'язком, давши обітницю вірності «церкві — 
М пружині», він опинився в складних політичних відносинах із 
королевою Анною Австрійською, дочкою іспанського короля, 
главою ворожої національним інтересам країни «іспанської», 
тобто якоюсь мірою і «австрійської», партії при дворі. Щоб доса
дити їй за перевагу над ним лорда Бекингема, він — у дусі принца 
Гамлета — написав і поставив п'єсу «Світам», у якій Бекингем 
виявляється переможеним. Він примусив королеву подивитися 
цей спектакль.- Ці відомості і документи лягли в основу роману 
Дюма «Три мушкетери» — від боротьби з дуелями (на одній із 
яких загинув брат кардинала) до використання відставної коханки 
Бекингема графині Карлейль (горезвісної Міледі) в успішній 
шпигунській ролі при англійському дворі і вельми пікантних под
робиць побачень королеви і Бекингема. 

Як політик він примирив французів (католиків і гугенотів) між 
собою і завдяки «дипломатії пістолів» посварив їх ворогів, зумів
ши створити антигабсбургську коаліцію. Для відокремлення Речі 
Посполитої від Габсбургів він послав гінців до Російської держа
ви до першого з Романових, Михайла, із закликом торгувати без
митно. 

Рішельє мав сильний вплив на хід європейської історії. У внут
рішній політиці він усунув будь-яку можливість повномасштабної 
громадянської війни між католиками і протестантами. 

Неухильне служіння ясно усвідомленим цілям, широкий прак
тичний розум, ясне розуміння навколишньої дійсності, уміння ко
ристуватися обставинами — все це забезпечило Рішельє видне 
місце в історії Франції. Основні напрями діяльності Рішельє 
сформульовані в його «Політичному заповіті». «Моєю першою 
метою була велич короля, моєю другою метою була могутність 
королівства», — підвів підсумки свого життєвого шляху знаме
нитий борець із мушкетерами. 
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Своих врагов безжалостно поправ, 
Стоял протектор, строг и величав. 
Он разогнал парламент, где приют 
Нашли себе мздоимец, трутень, плут, 
И — хоть об зтом он скорбел душой — 
Единолично править стал страной. 

Джон Крабб 

«Я був від народження джентльмен і жив не в дуже високих 
колах, але і не в невідомості», — ось слова Олівера Кромвеля 
про себе. А ось його ж слова, звернені до своєї армії: «Не жа
дання багатства і владою витягло мене з нікчемності. Пригноб
лювана віра і знехтування свободи Англії — ось прапор, за 
яким я слідував». У цих двох різних за змістом фразах відби
вається складний образ Кромвеля — звичайний і, одночасно, 
значний. 

За відгуками сучасників, а також істориків, це була розумна, 
прониклива людина, але, в той же час, наполеглива і непохитна 
в досягненні мети. Проте він був достатньо обережний, але, коли 
того вимагали обставини, міг проявляти жорсткість і навіть жор
стокість. Поваливши монархію і тимчасово затвердивши респуб
ліку, він фактично встановив свою, приховану республіканським 
убранням, диктатуру. Але ніколи не міг протектор (таке звання 
він отримав за конституцією) забути останнє слово короля Кар-
ла І, що мужньо зійшов на ешафот: «КететЬег!» (Пам'ятайте!) — 
в цьому була його слабкість і трагедія. Так хто ж він? Диктатор, 
воєначальник, який «володіє серцями своїх солдатів», або дер
жавний діяч, Що врятував Англію від феодальної деградації? І як 
він опинився у вихорі дивовижних і страшних подій? Адже життя 
Кромвеля протікало розмірено і спокійно, і він навіть не припус
кав, яке майбутнє йому приготоване. 
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І їй її \. їм і Роберта і Єлизавети Кромвель наро-
і ііііср І Іе оула середня дворянська сім'я зі звичайним 

МПІ.ІІИІІ розпорядком: полювання, прогулянки з сусідами-
сквайрами, сперечання з орендарями з-за орендної плати і по
вчальні бесіди з приходським священиком. Звичайно, хлопчикові 
слухати проповіді було нецікаво. Але і без них Оліверу незатиш
но. Релігія, як він розумів ще з дитинства, — це обов'язок. 

З часом Олівера віддають до школи. Директор (він же свяще
ник) — суворий пуританин, а це означає, що він ненавидить жар
ти, пісні Й Інші порожні забави». Кожну неділю він всенародно 
«страчу* -1 ріпіпнків на церковній кафедрі, звалюючи на їх голови 
цілі купи біблійних текстів і латинських цитат. Він нещадний навіть 
;ю сильних світу цього. У кожній живій істоті він бачить диявола, 
що причаївся. Головним же кублом зла директор вважає колиску 
католицизму — Рим. Ось таким чином пастир наставляв розуми 
своїх юних учнів, які ще не окріпли. Молода свідомість засвоїла 
одне: істина — у пуритан, а католицизм — це ворог людства. 

Закінчивши школу в 17 років, хлопець вступає до Кємбрідж-
ського університету. Тут теж його оточують фанатичні пуритани. Го
ловний принцип, який він там перейняв і який потім виховав у своє
му старшому синові, — це остерігатися бездіяльності і суєтності. 

Смерть батька примусила молодого Олівера повернутися до
дому і зайнятися справами маєтку. Він одружується і стає зразко
вим сквайром. Він далекий від політики, але події, що відбулися 
в Англії, не могли залишити осторонь думаючих людей. А думати 
Кромвель умів. 

У цей час помирає король Яків І. На троні його змінює син 
Карл І. Будучи за вдачею легковажною людиною, яка поринула 
в розваги, він не зміг вести сприятливе для Англії правління. Ні 
він, ні його парламент, розв'язавши декілька невдалих воєн, не 
збагатили Англію. Довелося проводити нові парламентські вибори. 

Тут уперше з'являється ім'я Кромвеля на політичній арені. Він 
виставив свою кандидатуру в рідному окрузі Гентінгтоні. Репутація 
суворого пуританина забезпечила йому легку перемогу. Він відразу 
привернув до себе увагу запалом мови, релігійним пафосом, пере
конливістю наведених аргументів. Бездарна політика короля спри
яла процвітанню ідей кальвінізму. Народ усе більше схилявся на бік 
пуритан. А ігри Карла 1 на релігійну тему були здатні викликати 
неприємності в нього самого. Спалахує війна проти уряду, що спро
бував насильницьким шляхом провадити нововведення у пресві
теріанській Шотландії. Карл прагне придушити шотландські зако
лоти, але незабаром розуміє безнадійність наміру. У червні 1639 р. 
він підписує з повстанцями мир. Але Шотландія не заспокоюється 
і висуває нові вимоги, що ставлять під загрозу всю релігійну полі-
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тику. Над Карлом згущуються хмари. Але він поки цього не помічає, 
упевнений у божественності королівської влади. 

У цей період релігійні погляди Кромвеля вже цілком сформу
валися. Учення Кальвіна приваблює його ідеєю про «призначене 
обрання». Він, як і Кальвін, вважає себе праведником, обраним 
для порятунку своєї країни. Релігія і політика для нього неподіль
ні. Олівер жадає діяти в ім'я Бога і виставляє свою кандидатуру 
до парламенту від Кембріджа, який був оплотом пуританства. 

У 1640 р. він усе ще веде життя сквайра. На парламентських 
зборах він не відзначається красномовством, але переконує на
полегливістю. Новий парламент проіснував три тижні, чому і був 
названий «стислим», він так і не домовився з королем. Парла
мент вимагав миру з Шотландією, а Карл на таємній раді підписує 
указ про його розпуск. Незабаром настають нові вибори, тепер 
уже «тривалого» парламенту, який згодом вирішить долю Карла. 
Кромвель знову висунутий від Кембріджа. Він із головою зану
рюється в політику, бере участь у 18 комісіях, що розробляють 
законопроекти. На цьому етапі він м'якший у релігійних питан
нях, розуміючи, що зараз головне — боротьба з королем. Карл 
намагається за допомогою ірландських військ заспокоїти парла
мент. Але Олівер Кромвель 14 січня 1642 року зажадав призна
чити особливу комісію для здійснення планів з оборони країни. 
Він навіть пожертвував 600 фунтів стерлінгів на придушення Ір
ландії і 100 фунтів стерлінгів на організацію збройних сил Англії. 
З парламентарія він перетворюється на полководця. 

Проте король зміг виставити десятитисячну армію, дуже до
свідчену і добре озброєну. Крім того, на боці Карла була сила 
традицій. І Кромвель розуміє, що необхідно змінити дух парла
ментської армії. Він вводить сувору дисципліну. Молитви, про
повіді, пуританські ідеали він протиставляє феодальним тради
ціям. Це значно впливає на той різнокаліберний натовп, що 
стікається до парламентського війська. 

Також проблема поставала в тому, що призначені парламен
том загони міліції не бажали покидати свої округи. Безпека міс
цевих жителів для них стояла на першому місці, а інтереси всієї 
кампанії — на останньому. 

До кінця 1642 р. Кромвель бився під начальством графа Ессек-
са. Парламентаріям поки не щастить. Карл перемагає, але грома
дянська війна перетворюється головним чином на сутички з посту
повим витісненням королівських загонів із міст. 14 червня 1645 р. 
битва при Несбі вирішила долю короля. Ще робилися «зачистки» 
парламентськими військами, але загалом громадянська війна скін
чилася. Король капітулював. Проте перемогу належить формально 
«закріпити», а для цього треба домовитися з королем, який усе ще 
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пмиї цім іс|)/і ні ІІОІ п Шія частини населення, причому небідної. 
і і | її і ми рсмшрю» і ься на дипломата. На цьому полі діяльності 
і їм ІІ| У)»п надзвичайні здібності. Якщо треба, він погоджується 

реї йми короля і тут же відступає від них, відмовляється від 
ііиііч обіцянок, якщо треба заспокоїти пресвітеріанські або інде-
[ішідські угруповання. Стверджувати, що Олівер мав якусь певну 
мету, категорично не можна. Він не мав до кінця продуманих ідей. 
І Іе типовий підхід до життя англійського сквайра. До речі, він сам 
дуже влучно охарактеризував свою суспільну діяльність того часу, 
розмовляючи з французьким посланцем Белльєвром: «Ніхто не 
піднімається так високо, як той, хто не знає, куди він іде». Всі свої 
вчинки Олівер Кромвель вважає божественним призначенням. Всі 
важкі питання чудово вирішує кальвіністське вчення про «обра
них», оскільки святий помилятися не може. 

1648 рік був для Кромвеля найважчим випробуванням. Вій
ною загрожує Шотландія, потім Голландія, з якою королева веде 
діяльні переговори. Спроби змовитися з роялістами і посадити на 
престол замість упертого Карла одного з його синів ні до чого не 
призводять. Неможливо також організувати єдиний фронт проти 
короля. У парламентських військах розбрат. Тільки-но заспокоє
на армія знову починає ремствувати і звинувачувати Кромвеля 
в нерішучості і дводушності. Таким чином скромний сквайр, втяг
нутий до політики, стає заручником узятої на себе місії. 

Знову пожвавився роялістський рух — спочатку в Південному 
Уельсі, потім в інших графствах. Індепенди під керівництвом Кром
веля розгубилися, молилися і каялися. Але потім в Олівері знову 
спалахнула минула енергія. «Перемогти або загинути!» — ось їх 
девіз. Вони збирають військові загони і перемагають. Карлу поси
лають пуританське «звернення», в якому йому ставляться умови. 
Але гордий Карл глухий до цього звернення. 27 листопада 1648 р. 
приходить повідомлення, що король згоден прийняти за основу пе
реговорів прислані йому умови. Але тут палата общин більшістю 
голосів ухвалює не розглядати представлене індепендською армією 
«звернення», оскільки воно складене «зборищем озброєних сек
тантів». Лідери армії бачать, що якщо вони ще трохи забаряться 
і примирення з королем відбудеться, їх справа загине. 

2 грудня армія йде походом на Лондон. Майже одночасно 
з цим озброєна охорона за наказом головнокомандуючого Кром
веля перевозить Карла з Карісбрука у відокремлений замок Херст 
Касл. Парламент виражає протест проти викрадення короля 
у вигляді резолюції. Це переповнює чашу терпіння армії. Знову 
звинувачення, вимоги провести чищення в парламенті. Чищення 
провели, незгодних вигнали, а деяких посадили до в'язниці. Все 
відбувається без участі Кромвеля. Він з'являється в найпотрібні-
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ший момент, коли вся «чорна» робота зроблена, парламент очи
щений від небажаних елементів. Можна призначати суд над ко
ролем. Карлу ставили в провину, що він вів війну з парламентом, 
а це розглядається як зрада країні. 

Олівер Кромвель поки зберігає мовчання. Його декілька про
мовистих виступів можна розглядати як «Я тут ні при чому, 
я лише схилився перед волею промислу і рішенням більшості». 

Доля Карла вирішена. Або голова короля, або голови інде -
пендів — ось ставки в невблаганній політичній грі. Відбувся суд, 
що ухвалив вирок: «Стратити короля відсіканням голови від ту
луба». А ЗО січня 1649 р. усе було виконано. Карл тримався дуже 
мужньо. Він з'явився в сліпуче білій сорочці, гордо піднявся на 
ешафот. «НегпетЬег!» — було його останнє слово. 

З монархією було тимчасово покінчено. 19 березня 1649 р. 
Англія була проголошена віль.юю республікою. Проте становище 
республіки було вельми тяжким. Не вистачало коштів. Почалися 
майнові конфіскації, що звалилися на заможні верстви населення. 
Але поповнювалася не стільки державна скарбниця, скільки на
живалися земельні спекулянти. Незадоволення фінансовою полі
тикою уряду посилювалося ще й тим, що основне населення 
страждало від голоду. Протести висловлювали і колишні однодум
ці індепендів. Загалом усе відбувалося як скрізь і у всі часи. 

Армію лихоманить. Народ зведений до нікчемності, а тим часом 
йому лестять, фарисейськи запевняючи, що він є єдиним джерелом 
всякої справедливої влади. Кромвель знову стоїть перед пробле
мою, як зберегти за собою військо і посилити вплив на суспільні 
шари, тісно пов'язані з індепендами. Однією фізичною розправою 
тут не обійтися. Проте він буквально спустошив Ірландію, яка хоті
ла повернути монархію в особі короля Карла II (сина страченого 
Карла 1). Потім він переможцем повернувся до Лондона, де 1-го 
червня 1650 р. йому влаштували урочисту зустріч. 

Мабуть, так влаштована людина, що погляди і настрої її часто 
змінюються. Після ненависті до короля Карла І в минулі часи, 
раптом через цілий ряд причин з'являються антианглійські на
строї і симпатії до старої династії, до короля-мученика в широких 
верствах населення Шотландії. Знову на політичну арену виводять 
Карла II за умови його вірності пресвітеріанству. Карл коливався, 
тому що кілька місяців тому він давав обіцянки ірландським като
ликам. Але це не бентежило пресвітеріанський уряд Шотландії. 
Вони вважали, що сила обставин примусить майбутнього короля 
вступити до лона дійсної церкви. 1 травня 1650 р. Карл підписує 
необхідне зобов'язання і наступного дня відпливає до Шотландії. 

Англійський парламент обізнаний про переговори. Почи
нається військова кампанія проти Шотландії. Головнокомандую-
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, і |. м. що доводиться мати справу з серйозним супротивни-
I і н ти іумів провести декілька вдалих маневрів, зайшов 

пні шотландських військ, відкриваючи їм із півдня вільний шлях 
їм Англії. Командувач шотландською армією Леслі не наважуєть

ся опиратися і разом із Карлом II іде, сподіваючись знайти в Анг
лії допомогу роялістів. 

Олівер Кромвель залишає замість себе генерала Монка для 
остаточного утихомирення країни. Надії Леслі і Карла на озброє
ну підтримку роялістів не здійснилися. 

Останньою битвою Кромвеля була битва при Бустері 3 вере
сня 1651 р. Битва велася жорстоко, і війська Леслі були знищені 
майже повністю. Карл насилу врятувався втечею і переодягнутий 
поплив до Франції. Ось тепер населення повірило в Кромвеля -
переможця. Якщо раніше Кромвеля-індепенда воно сторонило
ся, то тепер, коли він приєднав до Англії і католицьку Ірландію, 
і пресвітеріанську Шотландію, народ побачив у ньому запоруку 
стабільності і надійності. А результати військових перемог Кром
вель не забарився закріпити на політичній арені. Він не володів 
широтою державного кругозору, творчою уявою. Йому доводило
ся блукати в лабіринті пошуків, навпомацки шукати вихід. Лише 
в одному він був твердо переконаний: він обраний провидінням 
для якоїсь великої мети. 

В Олівера з'явилися царствені жести, його вже почав драту
вати парламент. Сам того не помічаючи, він повторює помилки 
Карла І: Кромвель упевнений у непорушності свого сану. Йому не 
потрібний парламент, який вічно роздирається суперечками. І го
ловнокомандуючий ухвалює рішення про розпуск парламенту. 

Тепер перед ним відкритий шлях. Він отримує можливості 
створювати нову державу, де він — цар, а його помічники — 
праведники, «святі», люди божі. Але у нього мало дійсних поміч
ників. Він відокремлений від мас, від свого класу, де люди такі 
далекі від святості. 

Десь на рівні підсвідомості його обтяжує думка про владу. Але 
його вабить велика місія. Залишилося тільки створити «свій» 
парламент, який допоможе йому в досягненні мети. 

16 грудня 1653 р. столиця побачила дивну процесію, що пря
мувала з Уайтхолла до Вестмінстерського палацу. Процесія 
увійшла до зали палацу. Під балдахіном стояв чи то напівтрон, чи 
то напівкрісло, а біля нього -г- головнокомандуючий у всьому 
чорному, за пуританським звичаєм. Від імені армії виступає Лам
берт і пропонує йому прийняти звання лорда-протектора респуб
ліки Англії, Шотландії та Ірландії і правити країною згідно зі 
«Знаряддям управління», викладеним у 42 статтях. Церемонія 
урочисто закінчується, і солдати вітають нового одноосібного 

— 178 — 



ОЛІВЕР КРОМВЕЛЬ 

господаря Англії. Від моменту проголошення протекторату до 
скликання парламенту ніякої суттєвої роботи виконано не було. 
Найбільш важливою подією цього часу був указ про об'єднання 
Шотландії та Ірландії з Англією. 

Отримавши владу, Кромвель досить суворо розправляється 
з ворогами буржуазії, не допускаючи незаконних зборів, відбира
ючи зброю у католиків та інших небезпечних для держави осіб. 
Всі ці обов'язки були доручені так званим генерал-майорам, що 
було природним завершенням одноосібного режиму. 

У червні 1656 р. скликаються наради вищих посадовців армії, 
і врешті-решт Кромвель вирішує скликати новий парламент. 

Під час виборів нового парламенту прагнули не повторювати 
помилок попередників. До парламенту внесли пропозицію щодо 
затвердження системи управління за допомогою армійських ва
тажків, але, на подив і обурення представників від військових, ця 
пропозиція провалюється. Знову почалися змови, інтриги. Наре
шті новий парламент підносить Кромвелю сюрприз. 23 лютого 
Христофор Пекк, депутат від Лондона, оповістив запропоновану 
пропозицію парламенту: по-перше, подарувати лордові-протек-
тору королівський сан, а по-друге, змінити конституцію і засну
вати верхню палату. 

Таким чином, 26 червня 1857 р. відбулася церемонія затвер
дження Кромвеля у званні лорда-протектора, але тепер уже по 
волі парламенту, а не по волі армії. 

Кромвель на вершині могутності. Але роки політичного життя 
підірвали його здоров'я, хоча він ще не старий. У його сім'ї тра
пилося горе, він втратив улюблену дочку. Після цього Олівер 
Кромвель довго не міг отямитися, а в середині серпня він тяжко 
захворів. З вересня 1658 р. великий лорд-протектор помер. Прах 
покійного був похований у Вестмінстерському абатстві, в капли
ці Генріха VII поряд із королями. 

А через два роки після його смерті генерал Монк, якому 
Кромвель довіряв більше за всіх, чинить державний переворот 
і зводить на трон Карла II. 

Такий був фінал життєвого шляху Кромвеля. 
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(1650-1702) 

Магнат показьівает на север и на юг; 
От человека зависшп избрать 
хороший или дурной путь жизни. 

Козьма Прутков 

Ще за часів іспанського гноблення Нідерланди проголосили 
себе державою, яка не підкорилася інквізиції. Після смерті Віль-
гельма II Оранського, який усіляко намагався звільнитися від 
«заступництва» Іспанії, правителем Республіки Сполучених 
Провінцій(територія сучасної Голландії)став Вільгельм III Орансь-
кий. В історії трапляються дивовижні речі... Якби не було такої 
особистості, як він, якби не здійснилася його знаменита експеди
ція до Англії, не було б і Славної революції, а розвиток туманно
го Альбіону пішов би іншим шляхом. 

Отже, Вільгельм III Оранський був сином статхаудера Рес
публіки Сполучених Провінцій Вільгельма II Оранського. 
А матір'ю його була Марія Стюарт, але не та, яку стратила Єли
завета Тюдор, а дочка нещасного Карла І Стюарта. 

Вільгельм II Оранський так і не побачив свого сина, оскільки 
той народився через 8 днів після його смерті, 4 листопада 
1650 року. На честь батька він і отримав своє ім'я. Після цього 
нещастя Марія з сином прагнули жити тихо, боячись накликати 
на себе чиюсь немилість. Вони постійно відчували на собі недоб
розичливе ставлення, хоча жили, нічого не потребуючи і не вима
гаючи. У такому відчуженому оточенні хлопчик рано навчився 
приховувати свої дійсні почуття і тим більше політичні погляди 
під маскою республіканця. 

Іспанія, яка потерпіла поразку за часів Тридцятирічної війни, 
нарешті визнала Республіку Сполучених Провінцій. І в Респуб
ліці миттєво почалося економічне піднесення, вона володарювала 
численними колоніями, панувала в міжнародній торгівлі. Проте 
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закінчення воєн сприятливо подіяло і на конкурентів — Англію 
і Францію. Що стосується англо-голландських суперечностей, то 
вони стали гальмувати розвиток економіки в Голландії. Обста
новка не була стабільною, а тут ще нависла загроза з боку Лю-
довіка XIV, а в 1672 році Франція все ж таки втягнула Англію 
в третю війну проти Голландської Республіки. Озирнувшись нав
коло, правлячі кола зрозуміли, що нікому не можна довіряти. 
Один продався англійцям, інший — французам. Нікому не мож
на доручити інтереси Республіки. І раптом на політичній арені 
виникає фігура молодої, ще нічим не заплямованої, маловідомої 
як політика людини — сина Вільгельма II Оранського. 

У липні 1672 року Генеральні Штати Голландії проголошують 
його статхаудером, головнокомандуючим голландської армії і ад
міралом флоту. Молодий правитель виправдав покладені на нього 
надії співвітчизників. У серпні 1674 року він виграє першу велику 
битву при Сенеффі проти досвідченого принца Конде. Правда, 
у квітні 1677 року він потерпів поразку під Сент-Ожероном. Але 
незабаром гіркота поразки була забута. Вільгельм вдало одру
жується з дочкою герцога Иоркського, який згодом став коро
лем Англії під ім'ям Якова II, Марією. Це одруження дозволи
ло укласти союз із Англією, а перемога у Сен-Дені в 1678 році 
сприяла завершенню війни з Францією. У серпні 1678 року був 
підписаний довгоочікуваний мирний договір. Але Вільгельм, нез
важаючи на молодість, знав підступність Людовіка XIV і розумів, 
що війна з ним ще продовжуватиметься. І мав рацію. 

Вільгельм III Оранський був молодий і честолюбний. Плани, які 
він виношував, тримав у секреті. Та і життя навчило його нікому не 
довіряти. В цей час англійські друзі запрошують його допомогти 
у створенні «вільного парламенту». Після смерті Карла II Стюарта 
на престол зійшов Яків II, тесть Вільгельма. Він написав Орансь-
кому: «Сподіваюся, ви знайдете в мені такого короля, якого очікує
те». Вільгельм був від природи миролюбною людиною. Він дружив 
із Яковом, одним із перших привітав його з отриманням трону. Як 
зять і як друг короля багато разів їздив до Англії, мав там впливових 
прихильників. Словом, поволі робив усе те, що потрібно було для 
просування його до англійського трону, але мирним шляхом. 

Проте в 1686 році ситуація склалася так, що поставила Віль
гельма перед вибором: або стати на бік фізично і політично слаб
кого й обмеженого короля Якова II, до того ж католика, або при
йняти бік опозиції, що повинно було, за його розрахунками, 
привести'до заповітної мети — англійського престолу. 

Влітку 1686 року посол впливових англійських кіл Уїльям 
Пенн приїхав до Гааги з'ясувати погляди Вільгельма щодо релігії 
(чи дотримується він необхідної віротерпимості) і запропонувати 
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і шглІЛську корону. Приблизно через рік дуже до речі відбув-
. ,і і , і п.11 і руїнно англіканських єпископів, що не додало Якову 
ННторнтету і любові. Віги і торі перейшли до опозиції королю. 
Якій ОПИНИВСЯ В політичному вакуумі. А до Вільгельма знову по-
ІЧ.ІЛІІ посли, тепер уже з боку крупних хліборобів, буржуазії 
і духівництва, з проханням позбавити їх від обридлого Якова. 
І Іравда, англійський король пішов на деякі поступки, але повні
стю змінити його характер було неможливо. 

Вільгельм став готувати експедицію до Англії. Все було ре
тельно продумано, недаремно він стільки часу виношував свої 
честолюбні задуми. В цей же час Людовік XIV був зайнятий аве-
тро-турецькими проблемами і не заважав Вільгельмові. Крім 
того, в другій половині 80-х років Республіка Сполучених Про
вінцій підписала низку договорів із Бранденбургом і Савойєю, що 
було вигідно, оскільки забезпечувало нейтралітет і підтримку де
яких німецьких і італійських князів. 

15 листопада 1688 року флотилія у складі 500 військових ко
раблів із 40 тисячами піхоти і 5 тисячами вершників на борту 
з'явилася біля південно-західних берегів Англії. Висадившись, 
вони пішли на Лондон. Королівські війська не чинили ніякого 
опору, а англійські міністри і навіть сам головнокомандуючий 
Джон Черчилль перейшли на бік Вільгельма III Оранського. А на
прикінці січня 1689 року парламент обрав його разом із дружи
ною Марією II Стюарт на престол Великобританії. 

Експедиція була успішною, Вільгельм виказав себе таланови
тим воєначальником. Натхненний безкровною перемогою, він 
сподівався на швидке закінчення задумів. Але ще 12 жовтня 
1688 року Вільгельм вимовив слова, які навряд чи заспокоїли 
протиборчі сторони: «Я хочу зробити сюрприз усій Європі, пора
дувавши протестантів і вжахнувши католиків». Тобто, він попе
реджав про свої наміри заздалегідь. А Славна революція (як ба
чимо, і в ті далекі часи революції мали назви), що призвела до 
скидання Якова II, звела на престол Вільгельма III Оранського. 
Все-таки новий король вважав, що необхідно обгрунтувати свої 
права на англійську корону. Він у всьому був послідовний і праг
нув юридично забезпечити себе і укріпити своє положення, ос
кільки частина Англії, особливо на півночі — якобити і католи
ки — вбачала у ньому короля-узурпатора. Але Вільгельм був 
настільки розумним і тонким політиком, що після заяви на засі
данні парламенту в кінці 1689 року переконав багатьох у своїй 
правоті і багатьох привернув на свій бік. Він сказав наступне: 
«Я присягаюся історією і законом, що общини, які мене обрали, 
не переступили легітимні звичаї, прийняті у всьому світі...» І, чу
дово розуміючись на історії Англії і використовуючи ці знання, 
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додав, що є узурпатором не більці, ніж Тюдори або Стюарти, ос
кільки англійська династія по прямій лінії закінчується війною 
Червоної і Білої Троянди. 

Досвід державної діяльності в Голландії був для молодого мо
нарха безцінним. Він розумів, що Англії потрібні перетворення, 
але поступово вів країну через труднощі переходу від абсолютної 
монархії до конституційної мудрості. Це необхідно пам'ятати кож
ному правителеві, якщо він хоче досягти успіху у своїй діяльності. 
Не важливо, в якому часі живе цей правитель. Він повинен знати 
історію, робити правильні висновки, аналізуючи чужі помилки. 
Він не повинен із висоти свого часу дивитися на давнину. Люди 
завжди однакові, з часів створення світу. Тому віротерпимість, по
мірний демократизм і республіканство, а також професійна еко
номічна політика — ось головна запорука успіху будь-якої влади. 
Все це розумів Вільгельм. У результаті він досяг консолідації 
в суспільстві і навіть тимчасово примирив вігів і торі. 

Проте треба було продовжувати реформи. У жовтні 1689 року 
були сформульовані принципи взаємин нового короля і парла
менту («Білль про права»). Тринадцять статей цього документа 
обмежували компетенцію короля в законодавчій, фінансовій, вій
ськовій і судовій галузях. Монархові заборонялося припиняти дію 
законів, стягувати податки без санкції парламенту, утримувати 
в мирний час постійну армію. Також у парламенті проголошува
лася свобода слова, встановлювалися регулярні збори парламен
ту. Ми бачимо актуальність такого документа і в наші дні. 

Звичайно, відразу вирішити всі намічені проблеми було не
можливо, але Вільгельм III Оранський зробив головне — заклав 
правові основи буржуазної конституційної монархії в Англії. 

В економіці Великобританії на рубежі XVII—XVIII сторіч ви
никли великі проблеми, викликані війнами, і, як результат, зрос
ли державні борги, податки. Звичайно, це викликало напру
женість у суспільстві, а також загострення у відносинах між 
буржуазією і землевласниками. Незважаючи на наявність друзів 
і прихильників серед торі, Вільгельм був вимушений у 1694 році 
сприяти заснуванню англійського банку, який став посередником 
між урядом і представниками капіталу, тобто буржуазії. Віль
гельм розумів необхідність усіх цих новацій, але сквайри-торі 
поступово розорялися. Нова державна політика примушувала 
жертвувати інтересами старих монопольних компаній на користь 
нових, із ширшою соціальною базою і великим капіталом. 

Вільгельм III затвердив також Навігаційний акт, що дозволяв 
ввезення іноземних і колоніальних товарів на вітчизняних кораб
лях або на суднах імпортерів, а через місяць була створена Рада 
у справах торгівлі, що здійснювала суворий контроль колоніаль-
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мої горі тлі. І це введення було корисним і необхідним для держа
нії, промисловості і торгової буржуазії. 

Через усі ці нововведення король Вільгельм III не мав успіху 
серед своїх сучасників. Тільки вігів влаштовувала його внутрішня 
і зовнішня політика. Аристократи і частина селянства, особливо 
католики, не приймали і не поділяли його поглядів. Крім того, 
неврожайні роки, збільшення податків, а також інші непопулярні 
заходи — все це викликало негативну реакцію в деяких колах. 
Зате на міжнародній арені рейтинг Англії зріс. Тим паче що Віль
гельм залишив за собою посаду статхаудера Сполучених Провін
цій. Це було вигідно для Великобританії, але Голландії, яка стала 
додатком в апгло-голландському тандемі, приносило чималі збит
ки. Єдиною вигодою для Нідерландів від так званої унії було те, 
що Вільгельм привернув Англію до захисту Сполучених Провін
цій. Король Людовік XIV, бажаючи стати гегемоном на європей
ському континенті, дозволяв собі посягання на права і Голландії, 
й інших держав. Але тут інтереси Англії і Нідерландів просто 
співпадали. 

До сходження на престол Вільгельма III Оранського безу
мовним гегемоном у Європі була Франція. Регулярно підтримую
чи англійських королів субсидіями, король Людовік на тридцять 
років вивів Англію з активного життя на політичній арені. Віль
гельм позбавив Великобританію від французької «опіки». Тому 
після Славної революції Людовік XIV не визнав його законним 
монархом. Цей конфлікт врешті-решт вилився у війну між Анг
лією і державами, що об'єдналися в Аугсбургську лігу, — Авс
трією, Іспанією, Швецією, низкою німецьких та італійських дер
жав під заступництвом Папи Римського Інокентія XI. До них 
залучилася і Франція. 

Тоді почалися морські проблеми. Вільгельм відкрито заохочу
вав каперство, піратські напади на французькі судна. Ця війна, 
що тривала майже дев'ять років, закінчилася Рісвікським миром, 
за яким Людовік був змушений визнати Вільгельма Оранського 
законним королем. 

Але знову втрутилася доля, і цього разу вона була не на боці 
англійського монарха. 

На початку 1702 року Англія і Голландія оголосили Франції 
війну. І раптом трапилося нещастя: Вільгельм, повертаючись із 
прогулянки, невдало зістрибнув і впав з коня, пошкодивши ногу. 
А через тиждень застудився і раптово помер 8 березня 1702 року. 

Але Англія все одно мала успіхи під командуванням герцога 
Мальборо (до речі, пращура Уїнстона Черчілля). За Утрехтським 
миром, у 1713 році Великобританія отримала економічні привілеї 
і придбала Гібралтар. 
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Повертаючись до Вільгельма, можна додати, що він був щас
ливий у шлюбі зі своєю дружиною Марією II, хоча нащадків вони 
не залишили. Король являв собою зразок добропорядного 
сім'янина. Марія завжди і в усьому його підтримувала, незважа
ючи на те, що була дочкою Якова II. 

Більше всього Вільгельму ставили в провину, що він узурпу
вав владу, оскільки зійшов натрон збройним шляхом. Саме цей факт 
назавжди поставив на ньому клеймо короля-чужоземця. Проте 
Даніель Дефо, сучасник і шанувальник діяльності Вільгельма, 
писав так: «Хіба мало Англія пережила нашестя? її жінок ґвал
тували по черзі римляни, сакси, датчани, нормани. «Чистокровний 
англієць» — нащадок різноплемінного збіговиська розбійників 
і пройдисвітів. Це поняття внутріїиньо суперечливе, це просто 
фікція». 

Одне безперечно: царювання Вільгельма III Оранського при
несло Англії благо. І це головне виправдання для монарха. 
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ПЕТРО І ВЕЛИКИЙ 
(1672-1725) 

...он Бог твой, Бог твой бьіл, Россия. 
М. Ломоносов 

Ім'я Петра І (Петра Олексійовича Романова) завжди асо
ціюється з розквітом і прогресом Росії як в економічній і вій
ськовій галузі, так і в соціальній і культурній. Енергійний, спра
глий до знань, демократичний із близькими йому по духу людьми, 
справедливий за певних обставин, коли встигав розібратися 
в суті справи, і в той же час деспотичний, свавільний, жорс
токий тиран. Однозначно оцінювати його особистість немож
ливо. Слов'янофіли стверджують, що він змінив природний 
хід розвитку Росії, а західники вважають, що всьому кращому 
Росія зобов'язана саме Петру. Навколо нього склалися леген
ди, стереотипи — «цар-тесляр», «суворий, але справедливий, 
демократичний». З іншого боку, «дер три шкури» з селян. Все 
це правильно, але ми знову-таки намагаємося дати приватну ха
рактеристику, тоді як правителя треба оцінювати за справами 
державними. 

Петро І Олексійович народився ЗО травня 1672 року від дру
гого шлюбу царя Олексія Михайловича з Наталією Кирилівною 
Наришкіною. І здоров'ям, і жвавістю він помітно відрізнявся від 
своїх старших братів Федора та Іоанна, які народилися від 
першого шлюбу з Милославською. Федір помер, не доживши до 
22 років, а Іоанн із дитинства був хворобливим і кволим. 

Всупереч легендарним розповідям, навчання малолітнього 
Петра йшло досить поволі. Говорять, що до двох із половиною 
років його годували груддю. Можливо, це для здоров'я дитини 
і добре, але Петро ще в малолітньому віці став свідком бунту 
стрільців, жорстоких убивств братів цариці, і у нього виробив
ся нервовий тик, який проявлявся у хвилини гніву або хви
лювання. 
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Коли прихильники Наришкіних були усунені від влади, яка 
перейшла до царівни Соф'ї, царями були оголошені Іоанн і Пет
ро, а Соф'ю проголосили правителькою при малолітніх братах. 

Партія, яка підтримувала Петра, була усунена від будь-якої 
участі в державних справах. Наталія Кирилівна протягом часу 
регентства Соф'ї приїжджала до Москви лише на кілька зимових 
місяців, проводячи решту часу в підмосковному селі Преобра
женському. Але біля молодого двору групувалася значна частина 
знатних родів, що не наважувалися пов'язати свою долю з тимча
совим урядом Соф'ї. 

Ми не знаємо, коли почалося навчання Петра грамоті, та ві
домо, що в 1683 році хлопчик ще не закінчив вивчати азбуку. 
Правда, заслуга його вчителя Зотова була в тому, що він вивчав 
із Петром історію Росії, читав йому літописи. Мабуть, тоді і було 
закладено фундамент палкої любові Петра до своєї вітчизни. 
Щодо письма, то він до кінця життя писав із жахливими помил
ками. 

Його захоплювали військові ігри, але не з олов'яними солда
тиками, а з живими, так званими потішними. Ще в дитинстві він 
познайомився з «екзерциціями солдатського ладу» і опанував 
мистецтво бити в барабан: цим і обмежуються його пізнання 
щодо військових вправ у селі Воробйове в 1683 році. Восени цьо
го ж року Петро ще грається з дерев'яними кіньми. Все це не 
виходило за шаблони тодішніх звичайних «потіх» царської сім'ї. 

Наданий самому собі, хлопець відвик терпіти будь-які обме
ження, відмовляти собі у виконанні будь-якого бажання. Цари
ця Наталія, жінка «розуму малого», за висловом її родича князя 
Куракіна, піклувалася, мабуть, виключно про фізичний бік ви
ховання свого сина. Він спілкувався з простими людьми, його 
приятелями були такі ж пустуни, як і він сам. Напевно, тоді і за
родилося в ньому відчуття товариства, бажання шукати нове зі 
своїми однодумцями. 

У 1683—1685 роках із його приятелів і добровольців органі
зовуються два полки, розташовані в селах Преображенському 
і сусідньому, Семенівському. Поступово в Петрові розвивається 
інтерес до технічного боку військової справи, і це примусило його 
шукати нових учителів і нових знань. «Для математики, фор
тифікації, токарної майстерності і вогнів артифіціальних» є при 
Петрові вчитель-іноземець, Франц Тиммерман. Учбові зошити 
Петра, що збереглися, свідчать про його наполегливі зусилля 
опанувати прикладну сторону арифметичної, астрономічної і ар
тилерійської премудрості; ті ж зошити показують, що основи всієї 
цієї премудрості так і залишилися для Петра таємницею. Зате то
карне мистецтво і піротехніка завжди були улюбленими заняття-
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ми молодого царя. Єдиним великим і невдалим втручанням матері 
В особисте життя хлопця було одруження його з Є. Ф. Лопухіною 
27 січня 1689 року, коли Петру не виповнилося ще і 17 років. 

Услід за молодою дружиною до двору потягнулися її численні 
родичі. Це дратувало всіх, у тому числі і царицю, тим паче що 
Лопухіни інтригували, намагалися затвердитися при дворі. Ха
рактери молодих були абсолютно різні, інтереси не співпадали, 
тому і продовжилося це «неземне кохання» Петра до дружини 
«хіба тільки рік», а потім Петро став віддавати перевагу похід
ному життю у полковій хаті Преображенського полку перед сі
мейним. 

У 1688 році в Ізмайлові Петро знайшов старий бот і зі здиву
ванням дізнався, що є такі кораблі, які можуть ходити проти віт
ру. І ось нове захоплення — суднобудування — стало основною 
його діяльністю в той період. З Яузи він переселився зі своїми 
кораблями на Переяславське озеро і весело проводив там час 
навіть узимку. 

Існувало ще одне захоплення Петра Олексійовича —вивчен
ня ремесел: йому подобалося працювати руками. Вже в молоді 
роки він знав 14 ремесел, умів і любив працювати на токарному 
верстаті. Звідки в царя були ці якості? Неможливо уявити собі, 
щоб його батько, Олексій Михайлович, уставши з м'якого ліжка, 
почав орудувати сокирою або молотком. Дослідники і біографи 
царя вважають, що Петро з юних років був оточений не пихатими 
боярами, а справжніми фахівцями, що і виховало в ньому нор
мальний працьовитий характер. Та й від природи в нього був за
кладений дар довічного пошуку нового, в ньому була допит
ливість. 

Участь Петра у державних справах обмежувалася під час ре
гентства Соф'ї присутністю при урочистих церемоніях. По мірі 
того, як Петро зростав і урізноманітнював свої військові забави, 
Соф'я починала все більше хвилюватися за свою владу і стала 
вживати заходів для її збереження. Вона хотіла заручитися під
тримкою стрільців, щоб запобігти переходу влади до Петра. У ніч 
на 8 серпня 1689 року Петро був попереджений про збір стріль
ців у Кремлі. 

Петро втік із палацу в найближчий гай в одній сорочці, йому 
принесли туди одяг, і він утік у Троїце-Сергіїв монастир, щоб схо
ватися там. Потім на його заклик зібралися солдатський і декіль
ка стрілецьких полків, які прийняли бік законного царя. Соф'ю 
не підтримав ніхто, і вона була відправлена до монастиря. 

Іоанн правив лише номінально; фактично влада перейшла до 
Петра. На перших порах, проте, «царська величність доручив 
своє правління матері своїй, а сам перебував у забавах екзерци-
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цій військових». Правління цариці Наталії було для сучасників 
епохою реакції проти прагнень Соф'ї до реформацій. Петро ж 
скористався зміною свого становища тільки для того, щоб роз
ширити до грандіозних розмірів свої' захоплення. 

Урізноманітнення морських забав спонукало Петра двічі зро
бити подорож на Біле море, причому він наражався на серйозну 
небезпеку під час поїздки на Соловецькі острови. За ці роки цен
тром розгульного життя Петра стає будинок його нового улюб
ленця, Лефорта, в Німецькій слободі. «Тут началось дебошство, 
пьянство так великое, что невозможно описать, что по три дни, 
запершись в том доме, бьтали пьяньї и что многим случалось от-
того и умирать», — писав Куракін. У будинку Лефорта Петро 
«начал с дамами иноземскими обходиться и амур начал первьій 
бьіть к одной дочери купеческой». Петро навчився також танцю
вати, носити європейський костюм, фехтувати. Паралельно з цим 
засвоєнням європейської зовнішності йшло швидке руйнування 
старого придворного етикету. Виходили з ужитку урочисті виходи 
в соборну церкву, публічні аудієнції й інші «дворові церемонії». 

У 1694 р. померла мати Петра. Хоча тепер Петро «сам по-
нужден бьіл вступить в управление, однако же труда того не хо-
тел понести и оставил все своего государства правление минист-
рам своим» (Куракін). Йому було важко відмовитися від тієї 
свободи, до якої його привчили роки мимовільного віддалення від 
справ; і згодом він не любив зв'язувати себе офіційними 
обов'язками, доручаючи їх іншим особам (наприклад, князеві-ке-
сареві Ромадановському), перед якими Петро грав роль вірнопід
даного, сам залишаючись на другому плані. Урядова машина 
в перші роки власного правління Петра продовжує йти своїм хо
дом; Петро втручається в цей хід лише тоді, коли це стає необхід
ним для його військово-морських забав. Головне для нього — це 
улюблені корабельні заняття. Проте дуже скоро «ігри немовлят» 
у солдати і кораблі приводять царя до серйозних труднощів, для 
усунення яких виявляється необхідним суттєво змінити держав
ний порядок. «Жартували під Кожуховим, а тепер під Азов гра
тись їдемо», — так повідомляє Петро Ф. М. Апраксіну на почат
ку 1695 року про Азовський похід. 

Ще в 1694 році, познайомившись із незручностями Білого 
моря, Петро почав думати про перенесення своїх морських занять 
на яке-небудь інше море. Він вагався між Балтійським і Каспій
ським. Та хід російської дипломатії спонукав затіяти війну з Туреч
чиною і Кримом, і таємною метою походу призначений був саме 
Азов — перший крок до виходу в Чорне море. Жартівливі справи 
закінчуються по мірі того, як Петро виявляє непідготовленість вій
ська і генералів до серйозних дій. Невдача першого походу приму-
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щу< І Іетра докласти нових зусиль. Флотилія, побудована у Воро
нежі, виявляється, проте, малопридатною для військових дій; 
виписані Петром іноземні інженери спізнюються; Азов здається 
в 1696 р. «на договір, а не військовим промислом». 

Петро гучно святкує перемогу, але добре відчуває незначність 
успіху і недостатність сил для продовження боротьби. Він пропо
нує боярам схопити «фортуну за власи» і знайти засоби для 
будівництва справжнього флоту, щоб продовжувати війну з «не
вірними» на морі. Бояри переклали будівництво кораблів на 
«кумпанства» світських і духовних землевласників, що мали не' 
менше 10 дворів. Решта населення повинна була допомагати гро
шима. Але побудовані кораблі були невдалими і не годилися для 
серйозних справ. Одночасно з утворенням «кумпанств» і зважа
ючи на ту ж мету, тобто війну з Туреччиною, вирішено було спо
рядити посольство за кордон для закріплення союзу проти «не
вірних». 

Через деякий час Петро приєднується до Великого посоль
ства, яке 9 березня 1697 р. вирушило з Москви з наміром відві
дати Відень, королів англійського і датського, Папу, Голландські 
Штати, курфюрста бранденбургського і Венецію. Як «волонтер 
Петро Михайлов» він направлений із метою найближчого ви
вчення кораблебудування. 

Перші закордонні враження Петра були «малоприємні»: 
ризький комендант Дальберг дуже буквально зрозумів інкогні
то царя і не дозволив йому оглянути укріплення: пізніше Петро 
зробив із цього інциденту сазиз ЬеІІІ (привід до війни). Пишна 
зустріч у Мітаві і дружній прийом курфюрста бранденбургського 
в Кенігсберзі владнали справу. З Кольберга Петро поїхав упе
ред, морем, на Любек і Гамбург, прагнучи скоріше досягти своєї 
мети — другорядної голландської верфі в Саардамі, рекомен
дованої йому одним із московських знайомих. Тут Петро пробув 
8 днів, дивуючи населення маленького містечка своєю екстрава
гантною поведінкою. Посольство прибуло до Амстердама в сере
дині серпня і залишилося там до середини травня 1698 р., хоча 
переговори були закінчені вже в листопаді 1697 р. У січні 1698 р. 
Петро поїхав до Англії для розширення своїх морських пізнань 
і залишався там три з половиною місяці, працюючи переважно на 
верфі в Дептфорді. Головна мета посольства не була досягнута, 
оскільки Штати рішуче відмовилися допомагати Росії у війні з Ту
реччиною. Зате Петро використав час перебування в Голландії 
і в Англії для придбання нових знань, а посольство займалося за
купівлею зброї і всіляких корабельних запасів, наймом моряків, 
ремісників і т. ін. 
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Європейці зображають російського царя украй запальним 
і нервовим, таким, який швидко змінював настрій і плани і який 
не вмів володіти собою у хвилини гніву, особливо під впливом 
вина. Він справив на них враження допитливого дикуна, зацікав
леного більше ремеслами, прикладними знаннями і усілякими 
дивами, недостатньо розвинутого, щоб зацікавитись суттю євро
пейського політичного і культурного життя. 

Петро пережив тут нову дипломатичну невдачу, оскільки Єв
ропа готувалася до війни за іспанський спадок і клопотала про 
примирення Австрії з Туреччиною, а не про війну між ними. Об
межений у своїх звичках суворим етикетом віденського двору, не 
знаходячи нових приманок для допитливості, Петро поспішив по
кинути Відень. Він вирішив їхати до Венеції, де сподівався вивчи
ти будову галер. Звістка про Стрілецький бунт викликала його до 
Росії. По дорозі він встиг лише зустрітися з польським королем 
Августом (у містечку Раве), і тут йому спало на думку замінити 
Чорне море Балтійським. Але перш за все належало покінчити зі 
стрільцями і зі старим порядком взагалі. 

Прямо з дороги, не зустрівшись із сім'єю, Петро поїхав до 
своєї фаворитки Ганни Монс, потім на свій Преображенський 
двір. Наступного ранку, 26 серпня 1698 р., він власноруч почав 
стригти бороди першим сановникам держави. Стрільці були вже 
розбиті Шеїним під Воскресенським монастирем, а винуватці бун
ту покарані. Петро відновив слідство про бунт, прагнучи відшука
ти сліди впливу на стрільців царівни Соф'ї. Знайшовши докази 
скоріше взаємних симпатій, ніж певних планів і дій, Петро проте 
примусив постригтися Соф'ю і її сестру Марфу. Цим же моментом 
Петро скористався, щоб насильницьки постригти у черниці і свою 
дружину, хоча вона не була звинувачена у причетності до бунту. 

Брат царя, Іоанн, помер ще в 1696 році, ніякі зв'язки з мину
лим не стримували більше Петра, і він зі своїми новими улюблен
цями, серед яких перше місце посідав Меншиков, віддавався 
безперервним вакханаліям, картину яких змальовує Корб. Бен
кети і пиятики змінювалися стратами, в яких цар іноді сам грав 
роль ката; з кінця вересня по кінець жовтня 1689 р. було страче
но понад тисячу стрільців. У лютому 1699 р. знову страчували 
стрільців сотнями, поки Московське стрілецьке військо не при
пинило своє існування. 

Мир із Туреччиною вдалося укласти лише в серпні. Цим про
міжком часу Петро скористався для створення нової армії, ос
кільки «після розпуску стрільців ніякої піхоти ця держава не 
мала». 17 листопада 1699 р. був оголошений набір нових 27 пол
ків, розділених на 3 дивізії, на чолі яких стали командири полків 
Преображенського, Лефортівського і Бутирського. 
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( чинники з незадоволенням дізналися, що Петро спрямував 
і іші війська до Нарви, через взяття якої він міг загрожувати Ліф
ляндії і Естляндії. Але тільки до кінця вересня війська зібралися 
у Нарві; тільки в кінці жовтня був відкритий вогонь по місту. 
Карл XII встиг за цей час покінчити з Данією і несподівано для 
Петра висадився в Естляндії. В ніч із І 7 на 18 листопада росіяни 
дізналися, що Карл XII наближається до Нарви. Петро виїхав із 
табору, залишивши командування принцові де Круа, не знайомо
му з солдатами і не відомому їм, — і восьмитисячна армія Карла 
XII, втомлена і голодна, розбила без жодних зусиль еорокатисяч-
не військо Петра. Надії, збуджені в Петрові подорожжю по Єв
ропі, змінилися розчаруванням. Карл XII не вважає за потрібне 
переслідувати далі такого слабкого супротивника і повертається 
воювати проти Польщі. Сам Петро характеризує своє враження 
словами: «тогда неволя леность отогнала и к трудолюбию и ис-
кусству день и ночь принудила». Дійсно, з цієї миті Петро змі
нюється. Потреба діяльності залишається колишня, але вона 
знаходить собі інший, кращий додаток; всі помисли Петра спря
мовані тепер на те, щоб здолати суперника і закріпитися на Бал
тійському морі. За вісім років він набирає близько 200 000 сол
датів і, незважаючи на втрати від війни і від військових порядків, 
збільшує чисельність армії з 40 до 100 тисяч. 

Все це коштувало великих грошей, і треба було шукати додат
кові джерела доходу. Петро примушений був створити особливий 
державний податок. Армія забезпечувалася з головних доходів 
держави — митних і шинкових зборів. Ці кошти передані були до 
нової центральної установи, до ратуші. 

Проте і цих прямих податків скоро виявилося недостатньо, 
тим більше що збиралися вони досить поволі, і значної частини 
не вистачало. До них знаходили інші джерела доходу. Наприклад, 
перша вигадка цього роду, введена за порадою Курбатова, — 
гербовий папір — не дала баришів, яких очікували від неї. Тим 
більше значення мало псування монети. Перекарбовування сріб
ної монети в монету нижчої вартості, за колишньою номінальною 
ціною, дало по 946 тисяч у перші 3 роки (1701 — 1703), по 313 
тисяч — у наступні три; звідси були виплачені іноземні субсидії. 
Далі скарбниця узяла під свій нагляд продаж солі, що приніс їй до 
300 тисяч щорічного доходу, тютюну (це починання виявилося 
невдалим), низки інших сирих продуктів, що давали до 100 тисяч 
щорічно. Всі ці часті заходи задовольняли мету головного завдан
ня — якось пережити тяжкий час. 

Полтавська перемога дала Петру вперше після нарвської по
разки можливість вільно зітхнути. Сучасники неодноразово від
значали, що Карл XII зовсім не цікавився звичаями і традиціями 
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інших народів. У Росії легковажний завойовник міг упевнитися 
у згубності такої звички. Росіяни, відступаючи, з невблаганною 
послідовністю залишали за собою спустошені землі. Вперше 
зіткнувшись із такою тактикою, Карл із превеликими зусиллями 
забезпечував свою армію необхідним. 9 вересня 1708 р. про
гримів бій при Лісній, де кавалерійський корпус Петра І вщент 
розбив війська Левенгаупта, на якого так чекали шведи. Карл не 
міг повірити, що перед ним вже зовсім інший супротивник, не 
той, що був при Нарві. Остаточну крапку у взаєминах зі шведом 
поставила Полтавська битва. 

Після полтавської перемоги з'явилася думка про новий ад
міністративно-фінансовий устрій Росії. Ця ідея отримала подаль
ший розвиток. Приписка міст до центральних пунктів для стягу
вання з них різноманітних поборів припускала попереднє 
з'ясування, хто і що повинен платити у кожному місті. Щоб усі 
платники були повідомлені, призначили повсюдний перепис; 
а щоб було відомо, якими повинні бути платежі, за зразок узяли 
відомості з колишніх фінансових установ. 

Результати цих попередніх робіт виявили, що держава пе
реживає серйозну кризу. Вирішили проводити контроль над гу
берніями, але всі спроби Сенату організувати такий контроль 
закінчилися невдачею. Безвідповідальність губернаторів була 
наслідком того, що уряд сам постійно порушував встановлені 
в 1710—1712 роках порядки губернського господарства. Він 
брав у губернатора гроші не на ті цілі, на які він повинен був ви
користовувати їх за бюджетом, вільно розпоряджався наявними 
губернськими сумами і т. д. 

Доводилося знову знаходити нові, надбюджетні ресурси. При
значати нові прямі податки було майже марно, оскільки і старі 
платилися все гірше по мірі зубожіння населення. Перекарбову
вання монети, казенні монополії також не могли дати більше 
того, що вже дали. На зміну губернській системі постає саме со
бою питання про відновлення центральних установ. 

Петро зацікавився новими проектами, брав із них усе те, що 
прямо відповідало потребам держави і що цікавило його в цю 
хвилину. Особливо його цікавило питання про збільшення дер
жавних доходів і про розробку природних багатств Росії. 

Державна необхідність примусила його змінити колишній на
прям російської торгової політики, і важливу роль при цьому зігра
ли ради обізнаних людей. Вже в 1711 — 1713 роках уряду був пред
ставлений ряд проектів, у яких доводилося, що монополізація 
торгівлі і промисловості в руках скарбниці шкодить врешті-решт 
самому фіску і що єдиний спосіб збільшити казенні доходи від тор
гівлі — відновлення свободи торговельно-промислової діяльності. 
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Молодіючи прекрасною пам'яттю і заглиблюючись у всі дер-
ЖИШІІ справи, Петро був нещадний до тих, хто не розділяв його 
тчку юру. Він сам був присутній при тортурах свого сина від 
першого шлюбу з Євдокією Лопухіною, Олексія, а після його 
смерті наступного дня святкував річницю однієї зі своїх перемог. 
Він був дуже жорстокий від природи, тому не мають рації ті істо
рики, які називають його доброю людиною. 

Та і «куртуазністю» поведінки він не відрізнявся. Наприклад, 
коли він удруге був у Голландії, а потім переїхав до Франції 
в 1717 році, він вразив усіх своєю безцеремонністю. Вирушаючи 
у справах, він не чекав свого екіпажа, а зупиняв той, що перший 
під'їхав, висаджував тих, хто сидів, і сідав сам. 

З жінками він поводився за принципом: «забувати службу за
ради жінки неприпустимо». Навіть одружившись із Катериною, 
він не вважав за необхідне зберігати їй вірність, оточуючи себе 
численними коханками. 

Але, звичайно ж, справедливості заради, при всіх недоліках 
Петро мав багато достоїнств. Головною для нього була служба 
вітчизні, «загальному благу», як він це розумів. 

У галузі військової справи Петро створив постійну досвідчену 
армію, в якій солдати служили довічно, був створений флот, спе
ціальні школи для підготовки офіцерів і унтер-офіцерів. При ньо
му Росія увійшла до ряду сильних держав Європи. В галузі про
мисловості, повернувшись із Європи, він почав розвивати 
мануфактуру, металургійні заводи, збройові заводи. В галузі тор
гівлі, як і в промисловості, Петро розвивав державну торгівлю. 
Були введені державні монополії на продаж солі, тютюну; на зов
нішньому ринку — на продаж шкір, прядива і т. д. 

Була перебудована податкова політика. Сума податків вирос
ла у 2,7 рази, а прямих податків — у 3,7 рази. Петро створив 
наново весь державний устрій, взявши за зразок шведські уста
нови, але пристосував їх до російських умов. 

У соціальній сфері він посилив кріпацтво. Фактично селяни 
перетворилися на рабів. 

На закінчення можна сказати, що цар Петро забезпечив не
залежність Росії, але його дії не були історично виправдані. Нав
паки, ці дії після його смерті ще більше загальмували прогресив
ний розвиток країни. 

Метушливе життя призвело до того, що цареві довелося звер
нутися до лікарів, яких він ніколи не хотів слухати. Але час вияв
ляється проґавленим, а хвороба — невиліковною. 

22 січня споруджують вівтар біля кімнати хворого і причаща
ють його. 26-го «для здоров'я» його випускають із в'язниць ко
лодників, а 28 січня, за чверть на шосту ранку, Петро помирає, 
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не встигнувши розпорядитися долею держави. Звичайний пере
лік усіх переміщень Петра за останні 15 років його життя вже дає 
відчути, як розподілявся час Петра і його увага між заняттями 
різного роду. Після флоту, армії й іноземної політики найбільшу 
частину своєї енергії і своїх турбот Петро присвячував Петербур
гу. Петербург — особиста справа Петра, здійснена ним всупереч 
перешкодам природи і опору тих, хто його оточував. З природою 
боролися і гинули в цій боротьбі десятки тисяч російських робіт
ників, викликаних на пустинну, заселену чужинцями околицю; з опо
ром тих, хто оточував Петра, справився він сам наказами і по
грозами. 

Народна маса, навпаки, готова була погодитися зі стверджен
ням розкольників, що Петро був антихристом, хоч і цінувала його 
особу: «Ось цар так цар! Дарма хліба не їв, більше мужика пра
цював!» 

Але всі виходили з того загального уявлення, що Петро зро
бив радикальний переворот і створив нову Росію, не схожу на 
колишню. Нова армія, флот, відносини з Європою, нарешті, єв
ропейська зовнішність і європейська техніка — все це були фак
ти, що впадали в очі; їх визнавали всі, виявляючи розбіжності 
головним чином у їх оцінці. Те, що одні вважали корисним, інші 
визнавали шкідливим для російських інтересів. Але, безумовно, 
його по праву можна вважати великим державним діячем. 
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(1712-1786) 

...И сумрачньш германский гений... 
А. Блок 

Епоха освіти подарувала людству Вольтера, Гольбаха, 
Монтеск'є, Руссо, Гете та інших великих представників культури 
і науки. 1, звичайно ж, вона не могла не вплинути і на сильних 
світу цього, тобто царів і королів. Так або інакше, але при пере
ході від феодалізму до капіталізму обізнаність була потрібна і мо
нархам. Але просвітницькі ідеї були, по суті, тільки прикриттям 
феодальної суті правителів. 

Досить тривалий час про прусського короля Фрідріха II 
(1712—1786 рр.) говорили як про представника і виразника 
Пруссії, німецького націоналізму і мілітаризму. Продовжувача
ми його політики деякі історики вважають Бісмарка і Гітлера. 
Але це не зовсім правильно. Адже навіть сучасники короля не 
могли однозначно оцінити особу свого володаря. Багато його 
висловів по-різному висвітлюють цю непросту особу. Напри
клад, таке: «Солдат повинен боятися палиці капрала більше, 
ніж кулі ворога» — і ми бачимо перед собою фігуру деспотич
ного солдафона. Але інша фраза: «На гербі Пруссії повинна 
бути зображена мавпа, бо Пруссія лише наслідує великі держа
ви, сама не будучи такою» — і перед нами виникає об'єктивний 
і самокритичний політик, які володіє, до того ж, своєрідним по
чуттям гумору. 

Отже, дарма офіційна пропаганда Третього рейху представля
ла його як об'єднувача Німеччини, а тим більше духовного перед
вісника Гітлера. Оцінки неправильні. По-перше, Фрідріх не був 
німецьким націоналістом. Більш того, він вклонявся французькій 
культурі і був «вольтер'янцем». 

Спосіб життя монарха відрізнявся аскетизмом: він спав на за
лізному ліжку, різко скоротив витрати на утримання королівсько-
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го двору, а самому собі, як і іншим придворним, призначив плат
ню, оскільки називав себе «слугою держави». 

Фрідріх дуже любив французьку літературу, він навіть мислив 
і писав французькою мовою краще, ніж німецькою. Любив він 
також і музику. Що ж до пишних придворних святкувань, то він їх 
терпіти не міг. Хорошій бесіді з друзями з числа французьких учених-
просвітителів, до яких перш за все належали Вольтер і Мопєртюї, 
віддавав перевагу перед найвишукаиішим придворним суспільством. 

У військових походах пруський володар справді був «батьком 
солдатів», їв із ними з одного казана, ділив усі труднощі походу. 

Фрідріх II успадкував ощадливість і старанність від свого 
батька, Фрідріха-Вільгельма І. Проте він відрізнявся за характе
ром, смаками і поглядами. Мабуть, виявлялося інше оточення. 
Дитячі і юнацькі роки майбутнього короля пройшли під сильним 
впливом французької культури, говорити французькою мовою 
його навчили гугеноти — мадам Вакуль і мосьє Дюган, утікачі 
з Франції, що знайшли притулок у Пруссії після відміни Людові-
ком XIV Нантського едикту. Фрідріх усім серцем полюбив фран
цузьку мову і вважав, що не володіти нею для монарха європей
ської країни було неможливо. 

А ще віддушиною була музика. Він грав на флейті, любив ула
штовувати домашні концерти і сам із задоволенням брав у них 
участь. 

Людина — істота складна і багатогранна. І Фрідріх — не виня
ток з правил. З дитинства він ріс чуйним, духовним хлопцем, йому 
була ворожою вся ця пруська військова муштра його батька, викли
кала роздратування. Але хлопчика водили на паради, вбирали у вій
ськовий мундир. Батько Фрідріх-Вільгельм І вважав, що повинен 
виховати в синові не тільки монарха, але і полководця. Стосунки 
батька і сина загострилися до такої міри, що хлопець, домовившись 
із другом, лейтенантом Катте, вирішив утекти. їх втеча була роз
крита. Катте без зайвих церемоній стратили, а Фрідріха хоч і поми
лували, але жорстоко покарали, примусивши дивитися на страту 
друга. Ось так виховувалася жорстокість і стійкість духу майбутньо
го пруського монарха. Приголомшений смертю друга, Фрідріх за
мкнувся в собі. Але він виконував розпорядження батька, займаю
чись державними і військовими справами і не забуваючи при цьому 
вчених занять. Таким чином складався образ освіченого правителя, 
байдужого до релігійних питань, а деколи навіть критикуючого дог-
матиків-свяіленнослужителів — правителя, який прагнув на прак
тиці втілювати ідеї освіти, розвивати промисловість, удосконалюва
ти податкову систему. 

. Фрідріх не тільки захоплювався Вольтером, він дружив із ним. 
Обидва володіли їдкою дотепністю, мали загальні інтереси. У біб-
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ліотеці пруського короля висів портрет Вольтера на повний зріст. 
Фрідріх у всьому наслідував французького друга, навіть написав 
трактат «Анти-Макіявеллі». У придворному театрі ставили п'єси 
Вольтера і Расіна. Правда, в кінці життя Вольтера після 42-річної 
дружби і листування з королем вони посварилися. Після цього 
Вольтер, який часто відвідував монарха в його резиденції Сан-
Сусі і гостював там тривалий час, виїхав, і більше вони не бачи
лися. 

Фрідріх II писав і історичні твори, засновані на особистих вра
женнях: «Історія Силезької війни», «Історія Семирічної війни». 

Сходження на престол Фрідріха II було зустрінуто в Західній 
Європі з натхненням. Молодий монарх боявся, що ідеї німецької 
освіти стануть загрозою королівській владі. І хоча він із деякою 
зневагою ставився до німецьких філософів і письменників, все 
ж таки він відмінив цензуру. Щоб пом'якшити гостроту конфлік
тів у суспільстві і державі, король проводив реформи у дусі осві
ченого абсолютизму. Він чудово розумів, що необхідно і армію 
зміцнювати, і об'єднувати розкидані по всій Німеччині пруські 
володіння. Крім того, будучи сміливим реформатором і новато
ром у військовій справі, він створив класичну піхоту XVIII століт
тя, застосувавши до вже існуючого лінійного порядку спосіб косої 
атаки. 

• Крім того, були відмінені тортури. Берлінські газети хоч і не от
римали повної свободи, але все-таки звільнилися від дріб'язкової 
цензури, припинилися «полювання на відьом» і відьомські про
цеси. 

Проте войовничий дух, що сидів у молодому королеві, рвався 
назовні. Фрідріх раптом вдерся до Силезії. і Австрія повинна була 
погодитися з територіальними домаганнями Пруссії, оскільки 
частина Силезії належала роду Гогенцоллернів, тобто династії 
Фрідріха. Сам Фрідріх ставився до цієї перемоги вельми скептич
но, так, «погуляти вийшов». Зате потім він допустив помилку, 
спокусившись можливістю приєдЯнати Саксонію. Він вплутався 
в авантюру, що вилилася врешті-решт у Семирічну війну (1756— 
1763 рр.). 

Історія Семирічної війни — це низка гучних перемог і не менш 
гучних поразок Фрідріха. Результаті]' виявився завдяки Росії не на 
користь Пруссії. Фрідріха врятувало те, що в найтяжчий для ньо
го момент померла цариця Єлизавета Н, а на російський престол 
зійшов Петро III, який підписав мир із Пруссією. Коли ж він був 
повалений, імператриця Катерина II не стала продовжувати вій
ну. Досвід Семирічної війни назавжди затвердив у Фрідріха думку, 
що на Росію треба зважати, чого так і не зрозумів самовпевнений 
Гітлер. Пруський король умів давати дуже точні характеристики 
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різним державам, у тому числі і своїй. Про Росію він говорив, що 
«буде дуже важко в майбутньому зменшити вплив Росії». Поль
щу він називав «царством анархії». До речі, ідея розділу Польщі 
давно зріла у Фрідріха. І він почав діяти. У 1764 році король уклав 
таємну угоду з Катериною II про контроль над Польщею. Австрія 
була «куплена» пропозицією отримати південну частину Поль
щі з Краковом і Галіцію як компенсацію за Силезію. Австрійська 
імператриця Марія-Терезія нібито мучилася докорами сумління. 
На ці австрійські пристрасті Фрідріх єхидно відреагував: «Плаче, 
а бере». 

Вся система управління Пруссією була заснована на необме
женій королівській владі і безпосередньому керівництві короля 
всіма справами держави. Це розбещувало виконавців. Мабуть, 
у цьому криється пристрасть пруського чиновника і воєначальни
ка до інструкцій, а також відсутність уміння самостійно проявля
ти ініціативу. 

1 все-таки, незважаючи на помилки, Фрідріх намагався 
створити правову державу. Його віротерпимість носила раціо
налістичний характер. Правда, сам він був близький до атеїзму, 
проте вважав, як і Вольтер, що простому народу релігія по
трібна. 

Пруський король був повністю поглинений державними 
справами. Можливо, тому що не мав особистого щастя. В мо
лодості він був закоханий в Анну Мекленбургську, племінницю 
російської імператриці Анни Іоаннівни. Але батько одружив 
його з принцесою Єлизаветою Крістіною Брауншвейг-Воль-
фенбюттельською. Дітей у них не було, він довго жив нарізно з 
дружиною, мабуть, вона дратувала його своєю надмірною по
божністю. 

Фрідріх звик до відокремленого життя і, якщо не бував у по
ходах, проводив весь час у Сан-Сусі, в Потсдамі. 

Про Йосифа II, співправителя австрійської імператриці 
Марії-Терезії, він говорив із повагою, але розумів, що той може 
бути загрозою для Пруссії, і навіть повісив у себе його портрет, 
щоб постійно пам'ятати про це. 

Фрідріх II був настільки відданий своїй армії, що навіть у по
хилому, на ті часи, віці безпосередньо брав участь у маневрах. 
Одного разу він простояв сім годин під рясним дощем, ко
мандуючи маневрами. Він застудився, довго хворів і в 1786 році 
помер. 

Суперечливий характер Фрідріха, що поєднував у собі як риси 
освіченого «вольтер'янця», так і риси пруського і німецького 
мілітаризму, безумовно, дуже цікавий і вимагає ретельнішого 
вивчення. 
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КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА 
(1729-1796) 

Веселая царица 
Била Елисавет: 
Поет и веселишся, 
Порядка только нет. 
Какая ж тут причина 
И где же корень зла. 
Сама Єкатерина 
Постигнуть не могла. 
«Майате, при вас, на диво. 
Порядок расцветет, — 
Писали ей учгпиво 
Вольтер и Дидерот, — 
Лишь надобно народу, 
Которому ви мать, 
Скорее дать свободу, 
Скорей свободу дать». 
«Мезаіеигз, — им возразила 
Она, — Уоиз те сотЬІег», — 
И тотчас прикрепила 
Украинцев к земле. 

А. К. Толстой 
«История государства Российского 

от Гостомисла до Тимашева» 

10 січня 1744 р. зимовими російськими шляхами рухався екі
паж. Мандрівниці (їх було дві, решта супроводжуючих — охоро
на, прислуга) куталися в хутра і тихо розмовляли. Це була якась 
графиня Ре'йнбек із дочкою. Так зазначалося в документах. На
справді під вигаданим прізвищем ховалася принцеса Ангальт-
Цербстська Софія-Фредеріка-Августа, майбутня імператриця 
Всеросійська, в 1762—1796 рр. — Катерина II. Супроводжував 
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V принцесу, за її словами, «надзвичайно вродливий молодий 
офіцер», командувач роти почесної варти ризького гарнізону 
кірасир Карл Фрідріх Ієронім фон Мюнхгаузен. Так, так, той са
мий Мюнхгаузен. 

Пані були збуджені, особливо старша. Ще б пак! Одна з них 
мала шанс стати матір'ю цариці, правда, в невизначеному май
бутньому. Але і зараз Іоанна-Єлизавета, так звали матір Фіке 
(сімейне скорочене ім'я Софії-Фредеріки-Августи), яка любила 
подорожі, отримувала колосальне задоволення від думки про 
майбутні розваги і веселощі при російському царському дворі. 
Вона була трохи легковажною, навіть більше, ніж її п'ятна
дцятирічна дочка. 

Софія-Фредеріка-Августа народилася 21 квітня 1729 р. Про 
її сім'ю збереглося мало відомостей, очевидно, внаслідок її скром
ного походження. Батько Фредеріки, тридцятисемирічний полков
ник Християн-Август, одружився з шістнадцятирічною голштінгот-
торпською принцесою Іоанною-Єлизаветою. Це була бідна сім'я, 
незважаючи на те, що Іоанна-Єлизавета була дочкою німецького 
курфюрста. Тому Фіке не здобула блискучої освіти — так, звичай
ний набір: німецька, французька мови, танці, музика. Але, поза 
сумнівом, дівчинка володіла здібностями, доброю пам'яттю, тому 
що, приїхавши до Росії і прийнявши православ'я та ім'я Катери
на, вона дуже точно і майже без акценту прочитала Символ Віри, 
чим розчулила всю придворну знать і саму імператрицю Єлизавету. 

Саме Єлизавета, за різними мотивами, обрала в наречені 
своєму спадкоємцеві Петру Федоровичу принцесу Ангальт-Церб-
стську. А приїхавши до Москви, Катерина, незважаючи на юні 
роки, ИІВИДКО освоїлася з положенням і зрозуміла своє завдання: 
пристосуватися до умов, до Єлизавети, її двору, до всього росій
ського життя, оволодіти російською мовою і засвоїти православ
ну віру. Маючи привабливу зовнішність, Катерина привернула до 
себе і Єлизавету, і двір. Але дівчинці було дуже важко. Читаючи 
її щоденник, не можна не поспівчувати їй. Уявіть собі, що при її 
тихому спокійному характері вона мусила у будь-який час доби за 
примхою імператриці зриватися й їхати, куди тій заманеться. 
Добре, якщо в Петергоф. Але одного разу Єлизавета вирішила 
їхати в погану погоду прямо до Москви. Ніякі нарікання на пога
не самопочуття не приймалися. їхали всім царським двором. І такі 
несподівані примхи траплялися дуже часто. 

Катерина знала Петра Федоровича (майбутнього Петра III) 
ще одинадцятирічним хлопчиком. їх сім'ї перебували в спорідне
ності по материнській лінії. Як це не жахливо, але онук Петра 1, 
син його дочки Анни Петрівни, був неврівноваженою і хворобли
вою дитиною. Він ненавидів навчання, як ненавидів свого вчителя 
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обер-гофмаршала Брюммера, під опікою якого він залишився 
після смерті батька. Брюммер відзначався грубістю, неуцтвом, 
жорстокістю і варварським ставленням до свого вихованця. Він 
морив його голодом, усіляко катував і принижував. Чого варта, 
наприклад, така фраза: «Я вас так велю шмагати, що собаки бу
дуть кров лизати; як би я зрадів, якби ви зараз же здохли». Не 
дивно, що Петро став некерованим, вийшовши з-під «опіки» 
Брюммера. Він, ймовірно, таким чином насолоджувався отрима
ною жаданою свободою. 

21 серпня 1745 р. Катерина була повінчана з великим князем 
Петром, але тільки 20 вересня 1754 р. у неї народився син Пав
ло. До народження Павла Катерині було гірко, але, коли Єлиза
вета відразу ж забрала у неї дитину, їй стало ще гірше. Так уже 
сталося, що всіх, кого вона любила, від неї забирали: матір, 
друзів, а потім і сина, щоб у неї не було можливості чинити змову. 
Що стосується Петра Федоровича, то він до кінця своїх днів сум
нівався, чи його це син. Сам він, окрім муштри солдатів на пру
ський зразок, оточував себе фаворитками, царственій дружині 
уваги приділяв мало. А Катерина в ті часи була гарна собою, за
хоплювалася літературою, переписувалася з Вольтером і в кни
гах знаходила віддушину у своєму жалюгідному існуванні. Гіркі 
випробування, грубе суспільство заохотили її шукати втіхи і ра
дощі в читанні, поринати у світ вищих цінностей. Тацит, Вольтер, 
Бейль, Монтеск'є стали її улюбленими авторами. 

Плітки, інтриги, розбещене, дозвільне життя, в якому нест
римні веселощі, бали, полювання і маскаради змінювалися при
пливами безвихідної нудьги, — такою була атмосфера Єлизаве-
тинського двору. Катерина відчувала себе обмеженою; її тримали 
під наглядом. У її покоях, за наказом імператриці, були просверд
лені дірки, щоб вести за нею і ЇЇ фаворитами спостереження. Не
зважаючи на великий такт і розум, молода княгиня робила по
милки, які призводили до великих неприємностей. 

Катерина і Петро ще до весілля охолонули одне до одного. 
Була мить, коли Катерина думала, що Бог забере у неї чоловіка, 
коли той захворів на віспу. Але Петро вижив. Спотворений віс
пою, кволий фізично, малорозвинений, недоумкуватий, він був 
украй неприємним у спілкуванні. Якщо спочатку Катерина жалі
ла його, то потім, коли він усіляко принижував її, на очах у всьо
го двору волочився за жінками, вона не могла відчувати до нього 
любов. Та це йому і не було потрібно. Народження сина, якого 
відняла у Катерини імператриця Єлизавета, не покращило под
ружнє життя, хоча Єлизавета обдарувала ії 100 тисячами рублів. 
Але коли Петро дізнався про це, він відчув себе обділеним і за
жадав таку ж суму для себе. Оскільки скарбниця була порожня, 
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звернулися до Катерини з проханням позичити ці гроші на деякий 
час. Гроші забрали і не повернули, і Катерина залишилася без 
подарунка. 

Після народження Павла імператриця перестала звертати 
увагу на великокнязівське подружжя. Петро її дратував, а Кате
рину вона постійно підозрювала у зраді. Наприклад, під час Се
мирічної війни під підозрою в Єлизавети був її племінник, шану
вальник пруського короля Фрідріха II, і Катерина, яка брала (на 
думку імператриці) участь в інтригах і шпигунстві. Проте, якщо 
молоду княгиню і варто було в дечому підозрювати, так це в адюль
тері. 

25 грудня 1761 р. Єлизавета померла у віці п'ятдесяти двох 
років. Безладне життя, оргії, безсонні ночі, пияцтво — все це 
прискорило кінець імператриці. 

Наступного дня великий князь Петро Федорович приймав 
поздоровлення. Його сходження на престол пройшло спокійно. 
Хоча Єлизавета, за деякими джерелами, в заповіті залишала трон 
своєму онукові Павлу Петровичу, а Катерину Олексіївну прого
лосила регентшею на час його неповноліття. Але камергер Іван 
Шувалов замість того, щоб оповістити заповіт, показав його 
великому князеві Петру, а той, не прочитавши, кинув конверт 
у камін. 

До смерті імператриці Єлизавети Петро і Катерина постави
лися по-різному: новий імператор поводився дивно і безсоромно, 
імператриця підкреслювала свою пошану до пам'яті покійної. 

Імператор явно йшов до розриву. Потворна поведінка Пет
ра III по відношенню до дружини демонструвалася все відверті
ше. Про нього взагалі можна було сказати, що він був царем «без 
царя в голові». Катерину чекало заслання, монастир, а можли
во, і смерть. Фаворитка Катерина Воронцова гордо поглядала 
на знехтувану законну дружину. Катерина розуміла, що якщо не 
стане імператрицею, її чекатиме сумна доля. 

Почалися змови, різні кола плекали думку про позбавлення 
влади Петра III. Але того абсолютно не турбувало ставлення тих, 
хто його оточував. Навпаки, він робив усе для того, щоб його 
ненавиділи. Катерина ж, користуючись популярністю в народі, 
мала свої плани. Гвардійці мріяли бачити її на престолі; сановни
ки думали про заміну Петра його сином під регентством Катери
ни. Випадок викликав передчасний вибух. У центрі руху стояли 
гвардійці: сановникам довелося визнати факт законного волода
рювання Катерини. Петро III був позбавлений влади 28 червня 
1762 р. військовим заколотом, без пострілу, без пролиття краплі 
крові. У смерті Петра III, що сталася потім (6 липня 1762 р.), 
Катерина не повинна. 
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Правління Катерини було узурпацією; для нього не можна 
було добрати ніяких легальних підстав. Довелося дати етично-
політичне мотивування події; для цієї мети призначалися мані
фести 28 червня («короткий») і 6 липня («ґрунтовний»). Остан
ній, за велінням Павла І, був оголошений знищеним і до Пам'яток 
Зведення Законів не увійшов. Це, по суті, політичний памфлет, 
у якому дана нищівна характеристика особистості і правління 
Петра III. Катерина вказувала на його презирство до православ'я, 
беручи цей факт за основу, на небезпеку заколоту і розпаду імпе
рії. Все це виправдовувало позбавлення влади Петра III, але не 
виправдовувало панування Катерини; для цього виправдання, ок
рім посилання на чудову дію Божого промислу, була винайдена 
фікція «народного обрання». В одному дипломатичному акті було 
проголошено: «Народ, який займає третину відомого світу, одно
стайно передав мені владу над собою». 

Велике значення в житті Катерини мали компрометуючі 
стосунки з Апраксіним, Понятовським і англійським послом 
Вільямсом. 

Придворна кон'юнктура визначалася умовами правління; 
внутрішня політика витікала з них же і сформувалася під впливом 
ідей «освітньої» філософії, які Катерина сприйняла і почала здій
снювати, а ще більше — гучно проголошувати. Коли вона зійшла 
на престол, вона була жінкою високоосвіченою. 

Вона була «філософом на троні», представницею школи 
«освічених деспотів», такої численної на той час у Європі. Кате
рина зміцнювала своє положення і обережним виявленням своєї 
волі (особливо тактовні відносини з Сенатом, переважаючу роль 
якого в єлизаветинські часи Катерина вважала неприпустимою), 
і здобуттям популярності серед населення, особливо серед того 
класу, який висунув змовників, тобто дворянства. 

В галузі внутрішньої політики Катерина доводила до відома 
уряду і суспільства передові політичні ідеї. Теорія станової монар
хії, закономірної монархії, теорія розділення влади, вчення про 
цілісність законів — усе це міститься в «Наказі», що проголошу
вав принцип релігійної терпимості, засудження тортур та інші 
прогресивні ідеї. Найменш розвиненим і досить невизначеним є 
розділ про селян; в офіційному виданні Катерина не наважилася 
виступити прихильницею емансипації, і на цей розділ істотно 
вплинули ті особи, яким Катерина давала «Наказ» для ознайом
лення і критики. Ефект від «Наказу» в комісії і суспільстві був 
величезний, його вплив — поза сумнівом. Вибори в комісії 
пройн.іли жваво. Накази депутатам і дебати в комісії дали Кате
рині, за її висловом, «світло» вплинути на суспільний розвиток, 
але позитивних законодавчих результатів комісії безпосередньо 

— 205 — 



КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА 

и< м.иїм Урочисто відкрита ЗО липня 1767 року, вона була тимча-
і'омі роліущена 18 грудня 1768 р., зважаючи на початок турець-

ііміііі, і її загальні збори більше не скликалися. Працювали 
млі.мі н приватні комісії (підготовчі, кількість — 19) до 25 жов
тії 177.') р., коли і вони були розпущені, залишивши твори, що 
стали у пригоді як джерела для пізнішого законодавства Катери
ни. Всі ці маловідомі твори зберігаються невиданими в архіві Де
ржавної ради. Сама комісія офіційно не була скасована, а існува
ла у вигляді бюрократичної канцелярії без особливого значення 
до кінця царювання Катерини. Так скінчився цей задум Катерини, 
що привів її до великої слави. 

Зовнішня політика Катерини в перші роки царювання мала 
велике значення. Підтримуючи мир із Пруссією, Катерина стала 
інтенсивно втручатися в польські справи і звела на польський 
престол свого кандидата — Станіслава-Августа Понятовського. 
Вона явно прагнула до зруйнування Речі Посполитої і з цією ме
тою наполегливо відновила дисидентське питання. Польща відмо
вилася визнати домагання Катерини і вступила з нею в боротьбу. 

Тим часом у 1768 р. Туреччина оголосила війну Росії, а Поль
ща була заповнена російськими військами. У 1772—1973 рр. від
бувся перший поділ Польщі. Росія отримала Білорусію і дала 
свою «гарантію» польському устрою, отримавши, таким чином, 
право втручатися в польські внутрішні справи. У війні з Туреччи
ною на суші суттєве значення мала Кагульська битва (під коман
дуванням Румянцева), на морі — спалювання турецького флоту 
в Чесменській бухті (під командуванням Олексія Орлова). 
У 1774 р. Росії дісталися Азов, Кинбурн, південні степи, право 
заступатися за турецьких християн, торгові вигоди і кон
трибуція. 

Проте в цей час сталися чималі внутрішні ускладнення. Зане
сена з армії чума лютувала в Москві (1770 р.). Головнокоманду
ючий Салтиков утік; народ звинувачував у біді лікарів, а архієпис
коп Амвросій, що наказав відвезти чудотворну ікону, до якої 
стікалися натовпи людей, від чого хвороба сильно поширювала
ся, був убитий. Тільки енергія генерала Єропкіна поклала край 
бунту, а надзвичайні заходи зупинили хворобу. 

У народі, який страждав найбільше, почали ходити чутки про 
справедливого царя Петра III, який не помер, а прийшов уряту
вати свій народ від бід. Це почався Пугачовський бунт, що здій
нявся на грунті соціально-побутових умов південно-східної око
лиці. Рух мав грізний характер; спочатку придушення його було 
перервано смертю А. І. Бібікова, але потім енергійні заходи Пані-
на, Міхельсона, Суворова поклали кінець заколоту, і 10 січня 
1775 р. Пугачова було страчено. 
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З роком закінчення Пугачовщини співпав рік видання поста
нови про губернії. Цей акт був відповіддю на накази. Губернські 
постанови Катерини виявляли деяку децентралізацію, вносили 
принципи виборності до місцевого управління, віддавали в ньому 
перевагу дворянству, проводили, хоча не цілком витримано, прин
цип розділення судової, адміністративної і фінансової влади, вно
сили деякий порядок і стрункість до місцевого управління. Особ
ливо пишалася Катерина наказом суспільного презирства 
і сумлінним судом, добре відібраними і задуманими постановами, 
але, на жаль, вони не виправдали надій, що покладалися на них. 

Набагато гірше йшла справа щодо селянського питання. Ка
терина не вжила істотних заходів щодо поліпшення селянського 
побуту; вона закріпила за дворянством право на володіння насе
леними маєтками, хоч і не дала виразного визначення кріпосного 
права. В окремих випадках вона карала поміщиків-катувальників 
і ставила їм в обов'язок припинити «знущання і мордування», 
але, з іншого боку, збільшила кількість кріпосних за рахунок 
щедрих подарунків населених маєтків своїм помічникам і фавори
там та розповсюдження кріпацтва в Малоросії, яка після зни
щення гетьманства втратила свою самобутність і волю. 

Після дарованих грамот 1785 р. реформаторська діяльність 
Катерини завмирає. Саме втілення в життя реформ, спостере
ження за застосуванням законів здійснювалося недостатньо 
енергійно, планомірно і обдумано; контроль узагалі був найслаб-
кішим місцем в управлінні Катерини. Фінансова політика була 
явно помилкова; величезні витрати вели до криз казначейства, до 
подвоєння податкового тягаря. 

Катерина з віком вступала на шлях реакції і застою. Вона не 
прийняла Французької революції, усюди почала бачити змовни
ків, якобінців, підісланих убивць; її реакційний настрій живили 
емігранти, іноземні двори, наближені, особливо Зубов — остан
ній її фаворит. 

Дивно, що вона як просвітник, засновниця журналів, пись
менниця почала гоніння на друк та інтелігенцію. Новиков і мар-
тиністи, Радищев, Державін, Княжнін відзначили цей факт 
у останні роки царювання Катерини. Вона вважала шкідливими 
нісенітницями ті ідеї, які їй самій колись не були байдужі. Вона 
закривала засновані нею сатиричні журнали, що мали своїм 
прообразом «Всяку Всячину», в якій вона брала участь. Гроши
ма і дипломатичним шляхом Катерина підтримувала боротьбу 
з Французькою революцією. В останній рік царювання вона пла
нувала озброєне втручання. 

Зовнішня політика Катерини після 1774 р. була, незважаючи 
на поодинокі невдачі, блискуча за результатами. Успішно висту-
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ііііпііім посередницею в боротьбі за баварський спадок (17-78— 
І 779 рр.), Катерина ще більше підняла престиж Росії, втіливши 
и життя під час боротьби Англії з її північноамериканськими ко
лоніями «озброєний нейтралітет», тобто міжнародну охорону 
торгового мореплавання (1780 р.). У тому ж році Катерина не 
відновила союзу з Пруссією і зблизилася з Австрією. Йосип II 
мав із Катериною дві зустрічі (1782 і 1787 рр.). Зближення з Авс
трією не тільки породило нездійсненний, фантастичний «грець
кий проект», тобто задум стосовно відновлення Візантійської 
імперії під владою онука Катерини, великого князя Костянтина 
Павловича, але і надало Росії можливість приєднати Крим, Та-
мань і Кубанську область (1783 р.) і вести другу турецьку війну 
(1787— 1791 рр.). Ця війна була тяжка для Росії; в той самий час 
доводилося воювати зі Швецією (1788—1790 рр.) і терпіти зміц
нення Польщі, що відроджувалася, яка в епоху «чотирирічного» 
сейму (1788—1792 рр.) не поважала російську «гарантію». Не
вдачі у війні з Туреччиною, що викликали відчай Потьомкіна, 
компенсувалися взяттям Очакова, перемогами Суворова при 
Фокшанах і Римнику, узяттям Ізмаїла, перемогою при Мачині. За 
Ясським миром, укладеним Безбородком (канцлером після Пані-
на), Росія отримала підтвердження Кючук-Кайнарджійського 
миру, Очаків і визнання приєднання Криму і Кубані. Такий 
результат не відповідав тяжкості витрат, безрезультатною була 
також важка війна зі Швецією, що завершилася Верельським 
миром. 

Не бажаючи допустити зміцнення Польщі і бачачи в поль
ських реформах прояв «якобінської епідемії», Катерина створи
ла, на противагу реформам, Тарговицьку конфедерацію і ввела 
свої війська до Польщі. Поділи 1793 р. (між Росією і Пруссією) 
і 1795 р. (між ними ж і Австрією) поклали кінець державному 
існуванню Польщі і віддали Росії Литву, Волинь, Поділля і части
ну теперішнього Привіслинського краю. В 1795 р. курляндське 
дворянство ухвалило приєднати герцогство Курляндію, ленне во
лодіння Польщі, що давно входило до сфери російського впливу, 
до Російської імперії. 

Війна з Персією, розпочата Катериною, не мала значення. 
Катерина померла 6 листопада 1796 р. 

Розглядаючи Катерину II як особистість, можна стверджува
ти, що вона була великою правителькою, хоча сама не любила, 
коли її називали Катериною Великою. Ключевський писав, що 
«у Катерини розум був не дуже тонкий і глибокий, але гнучкий 
і обережний, кмітливий. У неї не було ніякої видатної здібності, 
жодного пануючого таланту, який переважив би решту всіх сил, 
порушуючи рівновагу духу. Але вона мала один щасливий дар, що 

— 208 — 



КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА 

справляв найсильніше враження: добра пам'ять, спостереж
ливість, проникливість, відчуття становища, вміння швидко спри
йняти і узагальнити всі дані, щоб вчасно вибрати тон». 

Вона уміла пристосовуватися до обставин, але володіла силь
ним характером, уміла розуміти людей і впливати на них; смілива 
і відважна, вона ніколи не втрачала присутності духу. Вона була 
дуже працелюбною і вела розмірене життя, рано лягаючи і рано 
встаючи; любила до всього доходити сама і любила, щоб про це 
знали. Славолюбство було основною рисою її вдачі і стимулом її 
діяльності, хоча вона і дійсно дорожила величчю і блиском Росії, 
а її мрія, щоб після того, як закінчують працювати над законо
давством, російський народ був найсправедливішим і найбільш 
процвітаючим на землі, була, мабуть, не лише сентиментальністю. 

Зовнішність Катерини була привабливою і величною. Вона 
володіла залізним здоров'ям і поволі старішала. 

На жаль, між нею і сином.не було щирості і любові; стосунки 
їх були не просто холодні, а навіть ворожі. Павло довгий час пі
дозрював її в смерті свого батька, що і послужило підставою його 
зовсім не синівських почуттів. 

Усю силу материнського почуття Катерина перенесла на 
онуків, особливо на Олександра. Особисте інтимне життя Кате
рини було бурхливим, сповненим вражень. Володіючи пристрас
ним темпераментом і зазнавши багато горя в шлюбі, Катерина 
мала багато сердечних захоплень. Але не судитимемо суворо про 
них, не можна забувати про індивідуальні умови і загальний етич
ний рівень XVIII століття. 

Кажучи про Катерину II, не можна не відзначити її письмен
ницькі здібності. Обдарована літературним талантом, сприйнят
лива й чуйна до явищ навколишнього життя, Катерина брала 
діяльну участь у літературі свого часу. Катерина переважно запо
зичувала педагогічні ідеї, виражені у творах Монтеня і Локка. 
Наслідуючи Монтеня, Катерина висуває на перше місце у вихо
ванні етичний елемент — виховання в душі гуманності, справед
ливості, пошани до законів, поблажливості до людей. В той самий 
час вона вимагає, щоб розумова і фізична сторони виховання 
отримували належний розвиток. Особисто ведучи виховання 
своїх онуків до семирічного віку, вона склала для них цілу учбову 
бібліотеку. Для великих князів були написані Катериною «Запис
ки відносно російської історії». У чисто белетристичних творах, 
до яких належать журнальна стаття і драматичні твори, Катерина 
II була набагато оригінальнішою, ніж у творах педагогічного і за
конодавчого характеру. Вказуючи на фактичні суперечності ідеа
лам, що існували в суспільстві, ЇЇ комедії і сатиричні статті знач
ною мірою повинні були сприяти розвитку суспільної свідомості 
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з метою пояснити важливість і доцільність реформ, які вона про
водила. Початок публічної літературної діяльності Катерини від
носиться до 1769 р., коли вона стала завзятою співробітницею 
і натхненником сатиричного журналу «Всяка Всячина». Протек
ційний тон, засвоєний «Всякою Всячиною» по відношенню до 
інших журналів, і нестійкість її напряму незабаром налаштували 
проти неї майже всі тодішні журнали; головним супротивником 
її був сміливий і відвертий «Трутень», редагований Н. І. Новико-
вим. Різкі нападки останнього на суддів, воєвод і прокурорів 
сильно не подобалися «Всякій Всячині». Ким велася в цьому 
журналі полеміка проти «Трутня» — не можна точно сказати, 
але достовірно відомо, що одна зі статей, спрямованих проти Но-
викова, належить самій імператриці. 

Між 1769 і 1783 рр., коли Катерина знову виступила в ролі 
журналіста, нею було написано п'ять комедій, і серед них кращі 
її п'єси: «О час» і «Іменини пані Ворчалкіної». Написані вони в дусі 
і за зразком сучасних їй французьких комедій, у яких слуги є роз-
виненішими і розумнішими, ніж їх пани. Але разом із тим у ко
медіях Катерини висміюються чисто російські суспільні вади. 
Святенництво, марновірство, погане виховання, гонитва за мо
дою, сліпе наслідування французів — ось теми, які висвітлювала 
Катерина у своїх комедіях. 

Катерина написала 13 п'єс, не враховуючи драматичних 
прислів'їв французькою мовою, то призначалися для Ермітаж-
ного театру. Масони вже давно привертали увагу Катерини. 
З її слів, вона детально ознайомилася з величезною масонською 
літературою і не знайшла в масонстві нічого, окрім «навіженс
тва». Перебування в Петербурзі Каліостро (у 1780 р.), якого 
вона називала негідником, гідним шибениці, ще більше нала
штувало її проти масонів. Отримуючи тривожні звістки про все 
більше посилення впливу московських масонських гуртків, поба
чивши серед своїх наближених багато послідовників і захисників 
масонського вчення, Катерина вирішила боротися з цим «наві
женством» літературною зброєю і протягом двох років (1785— 
1786 рр.) написала три комедії («Обманщик», «Спокушений» 
і «Шаман Сибірський»), у яких висміювала масонів. Тільки 
у комедії «Спокушений» зустрічаються життєві риси, що нага
дують московських масонів. «Обманщик» направлений проти 
Каліостро. У «Шаманові Сибірському» Катерина, ледве знайо
ма з суттю масонського вчення, поставила його на один рівень 
із шаманськими фокусами. Сатира Катерини не дала особливих 
результатів: масонство продовжувало розвиватися, і, щоб завда
ти йому рішучого удару, імператриця вдалася до крутих і рішучих 
адміністративних заходів. 

— 210 — 



КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА 

Французькі п'єси Катерини, так звані «прислів'я» — невели
кі одноактні п'ехки, сюжетами яких служили здебільшого епізоди 
з сучасного життя. Великого значення вони не мали, повторюючи 
теми та типи, вже наведені в інших комедіях Катерини. Сама Ка
терина не надавала значення своїй літературній діяльності. «На 
мої твори, — писала вона Грімму, —дивлюся як на дрібниці. Я лю
блю робити досліди у всіх жанрах, але мені здасться, що все мною 
написане досить посереднє, тому, окрім розваги, я не надавала 
цьому ніякої важливості». 

Повертаючись до обговорення особистості Катерини, можна 
сказати, що її правління пов'язане з достоїнствами і досягнення
ми, що дозволяють поставити її в ранг видатних державних діячів, 
її ім'я цілком можна поставити в один ряд з ім'ям Петра Велико
го. Уявіть собі: вона створила могутній чорноморський флот, при
єднала Крим і затвердила за Росією репутацію великої держави. 
Чи це не головне для правителя? 
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ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН — 
ПЕРШИЙ ПРЕЗИДЕНТ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 

(1732-1799) 
... Коли 
Ми діждемося Вашингтона 
З новим і праведним законом? 
А діждемось-таки колись. 

Т. Шевченко 

Не кожна людина добре знає свій родовід. У кращому випадку 
дещо відомо про дідів. Авже про прадідів... Не така доля була у прап
радіда першого президента Сполучених Штатів — Джорджа Ва
шингтона. Перш ніж буря життєвих лих занесла його предків на 
американський континент, прапрадід, скромний англійський свя
щеник із графства Ессекс, преподобний Лоуренс Вашингтон, вів 
розмірене життя серед своїх прихожан. Він любив посидіти за 
кухлем міцного еля в місцевій таверні, неквапом розмовляючи 
з відвідувачами, поки його не підхопила хвиля революції. Кром-
вель зі своїми круглоголовими пуританами, які розпочали побу
дову граду Божого на землі, не могли допустити, щоб «завсідник 
таверни», «мерзенний священик» служив Богу. Бог, на їх думку, 
належав тільки їм. 

Лоуренсу ще «пощастило». Його просто вигнали, і він помер 
у злиднях. Залишилися діти. В середині XVII ст. двоє його синів 
вирішили випробувати щастя в Америці. 

Старший із синів, Джон, влаштувався у Вірджинії, вдало одру
жившись і взявши непоганий посаг. Але життя продовжувало 
підносити гіркі сюрпризи. Він рано овдовів. Знову одружився 
і знову овдовів. Загалом, тричі взявши шлюб, що не було винят
ком у тих краях, він помер, ледве досягнувши сорока п'яти років. 
У нього залишився син Лоуренс, дід майбутнього президента. Ло
уренс Вашингтон продовжував традиції сім'ї, одружився з дочкою 
члена Королівської ради, верхньої палати вірджинської асамблеї. 
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Він помер у віці тридцяти дев'яти років, коли іншому його синові 
Августину виповнилося три роки. Августин і був батьком першо
го американського президента. Спочатку вдова з двома дітьми 
поїхала до Англії і там вийшла заміж. При чергових пологах вона 
померла, а діти від першого шлюбу опинилися в невизначеному 
становищі. У зв'язку з цим Августин повертається до Америки. 

За одними даними, він був високий на зріст, мав доброзичливу 
і простодушну вдачу, але це малоймовірно. Навряд чи простодушна 
людина так швидко могла б вступити в права спадку і одружитися 
з досить багатою нареченою. За іншими даними, що більше схоже 
на правду, він володів хваткою бульдога, спекулював землею, при
дбав собі до 4000 гектарів, на частині яких виявилися поклади за
лізняку. Він організував видобування залізної руди, а потім, 
з'їздивши до Англії і домовившись завдяки тамтешнім зв'язкам про 
постачання чавуну, організував чавуноливарну справу, що процві
тала, незважаючи на митні проблеми, які він вдало обходив. 

У 1729 р. Августин овдовів. Сипи подорослішали, і він повіз 
їх до Англії, маючи намір, за сімейною традицією, улаштувати їх 
до школи Аплбі. Коли з ним стався нещасний випадок (він отри
мав поранення, випавши з екіпажа), він вимушений був лікува
тися і перебував у друзів. У них він познайомився зі своєю май
бутньою другою дружиною Мері, яка гостювала там. 

Ось ми і підійшли до народження першого президента. У но
вому шлюбі в Августина народилося шестеро дітей, але одна ди
тина померла. Джордж Вашингтон був старшим сином. Він наро
дився 22 лютого 1732 р. 

Августин був дуже хорошим батьком, завжди привозив дітям 
подарунки зі своїх численних відряджень. Мері була відданою 
дружиною і матір'ю, а також непоганою мачухою для дітей Авгус
тина від першого шлюбу. 

На той час сім'я Вашингтонів була заможною, але мати не 
дозволила Джорджу, за порадою зведеного брата Лоуренса. їха
ти до Англії, щоб здобути традиційну освіту в Аплбі. У зв'язку 
з цим Джордж Вашингтон пізніше завжди відчував незручність 
і сором'язливість неука. Хоча вчитися він любив, правда, з орфо
графією були проблеми. Але він самостійно вивчив ряд наук, зок
рема топографію і військову історію. У 16 років він уже працював 
у топографічній експедиції, а через рік став офіційним топогра
фом (землеміром) в одному з округів рідного штату. В 1751 р. ус
падкував багатий маєток на Потомаці і став пайовиком Огайської 
компанії, що продавала землі, захоплені в індійців. 

Життя Вашингтона неодноразово наражалося на небезпеку, 
але завдяки мужності і винахідливості він із честю виходив з кри
тичних ситуацій. Одного разу губернатор Вірджинії Дінвідді ви-
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рішии підправити Вашингтона на чолі маленького загону у форт 
Лебеф, щоб поставити вимогу до французів покинути долину річки 
()і айо. Офіційно між Великобританією і Францією існував мир, але 
наближення війни відчувалося у всьому. Вашингтон зі своїм заго
ном пройшов 800 км в огидну погоду по дикій місцевості до форту 
Лебеф, де отримав ввічливу, але тверду відмову французів. Зворот
на дорога перетворилася для Вашингтона на справжню боротьбу 
за виживання. Індійці влаштували полювання за скальпами амери
канців. Під час переправи на плоту через річку Аллегоні Вашингтон 
упав у крижаний потік і дивом урятувався, схопившись за колоду. 

То був важкий час для американських колоністів-англійців. 
Претензії метрополії, французькі колоністи, індійці — все це 
примушувало знаходитися в постійній бойовій готовності. 
У 1754 р. Вашингтон, який отримав звання майора вірджинсько-
го колоніального ополчення (міліції), брав участь у боях із фран
цузькими військами поблизу форту Дюкен і потрапив у полон, 
коли захищав побудований ним форт Несесситі (у сучасному 
штаті Пенсільванія). Французи відпустили Вашингтона і його за
гін із військовими почестями. 

Він отримав звання підполковника і взяв участь у новій вій
ськовій експедиції до форту Дюкен. Ця експедиція була невда
лою. Він командував відступом ополченців після того як францу
зи і їх союзники-індійці влаштували їм засідку і вбили командира 
загону англійського генерала Бреддока. У тому бою загинуло 
більше половини англійських ополченців. Вашингтон проявив 
особисту хоробрість і вивів з оточення всіх, хто залишився в жи
вих. За цей вчинок він удостоївся звання полковника і був при
значений командиром вірджинського ополчення. 

Коли у Європі почалася Семирічна війна, Англія зіткнулася 
в тій війні з Францією. Звичайно, Америка була далеко, але пол
ковник Джордж Вашингтон очолив оборону західного кордону 
штату Вірджинія від французів. У 1759 р. він вийшов у відставку 
і зайнявся суспільною діяльністю. Незабаром його вибрали депу
татом законодавчих зборів штату Вірджинія, 1-го і 2-го Конти
нентальних конгресів. 

На початку війни за незалежність у Північній Америці (1775— 
1783 рр.) Вашингтон з'явився перед депутатами Континенталь
ного конгресу у військовій формі і запропонував свої послуги як 
воєначальника. 

Конгрес одностайно ухвалив рішення про створення Конти
нентальної армії (так стали іменуватися американські ополчен
ські війська, що облягали місто-порт Бостон), про додатковий 
набір шести стрілецьких рот і призначив Джорджа Вашингтона, 
підвищеного в генерали, головнокомандуючим цією армією. 
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Континентальна армія була сформована з ополчень різних 
штатів, погано озброєних і вимуштруваних. Генерал Вашингтон 
поставив перед собою завдання перетворити її на регулярну ар
мію і створити свій військовий флот. Тільки у такому разі, вважав 
він, можна було розраховувати на перемогу над англійською ко
ролівською армією. Незабаром американці почали отримувати 
допомогу зброєю і боєприпасами від супротивників Великобри
танії у Європі — французького короля Людовіка XVI і Карла III 
Іспанського. 

17 березня 1776 р. Континентальна армія (20 тисяч чоловік, 
6 тисяч ополченців із важкою артилерією) одержала першу вели
ку перемогу — при облозі міста Бостон. Вашингтон силою арти
лерійського вогню змусив семитисячний англійський гарнізон, 
яким командував королівський генерал Уїльям Хоу, щозазнавуході 
боїв значних людських втрат, евакуюватися морем із Бостона до 
Галіфаксу. 

Але були і промахи. Спроба Континентальної армії захистити 
від англійців місто Нью-Йорк не привела до успіху. Лондонсь
кий уряд наказав генералові Уїльяму Хоу покінчити з революцією 
в американських колоніях і послав йому в підкріплення війська 
і ескадру під командуванням його брата адмірала Річарда Хоу. 
В липні 1776 р. на острові Стейтен-айленд зійшов британський 
32-тисячний десант (зокрема, шість тисяч німецьких найманців 
із Гессена). 

Генерал Джордж Вашингтон організував оборону островів 
Лонг-Айленді Манхеттен, особисто відібравши позиції для арти
лерійських батарей. Але у нього багато чого не вистачало: людей, 
знарядь, боєприпасів. Англійці перейшли в наступ і розбили су
противника на острові Лонг-Айленд, а потім атакували Брук-
лінські висоти. 

16 вересня американський командувач ухвалив рішення зали
шити Нью-Йорк. 

Континентальний Конгрес, що знаходився у Філадельфії, ви
мушений був покинути місто і переїхати в північне місто Балті-
мор. Мабуть, від відчаю конгресмени 12 вересня надали команду
вачеві Континентальної армії Джорджу Вашингтону диктаторські 
повноваження, хоча це було і не за правилами Конгресу. Але на 
той час довіра до Джорджа Вашингтона дуже зросла. Тепер доля 
незалежності американських колоній залежала від його дій. Ситу
ація була складною. Деморалізована армія повсталих колоністів 
налічувала всього три тисячі чоловік. Нерідкі були випадки де
зертирства. 

Англійський генерал Уїльям Хоу мав у своєму розпоряджен
ні добре споряджене і вимуштруване 34-тисячне військо. Проте 
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він вирішив почекати і після отриманої перемоги у Нью-Йорку 
чекав весни, щоб остаточно розгромити американських бунтів
ників. У цьому була його помилка. Він не врахував рішучість та 
ініціативність головнокомандуючого Континентальної армії. 

У різдвяну ніч 1776 р. Джордж Вашингтон здійснив свою най-
відомішу бойову операцію. Перейшовши замерзлу річку Делавер, 
повстанська армія застала зненацька найманий (із 1400 герман-
ців-гєссенців) англійський гарнізон у Трентоні і з мінімальними 
втратами узяла в полон 900 солдатів і офіцерів королівської ар
мії. При штурмі Трентона загинуло ЗО гессенців разом із началь
ником гарнізону полковником Іоганном Раллем, інші або втекли, 
або здалися в полон. В американців п'ять чоловік було поранено, 
а двоє замерзли до смерті. Колоністам дісталося багато трофеїв, 
зокрема гармати. 

Потім вони завдали поразку англійському загону в Прінстоні, 
де були захоплені крупні військові склади. Ці перемоги не тільки 
підняли бойовий дух Континентальної армії, але й залучили до неї 
добровольців, які бажали зі зброєю в руках відстоювати неза
лежність колоній від британських військ. 

Вашингтон вирішив провести реорганізацію довіреної йому 
армії, усвідомлюючи, що поки що неможливо перемогти англій
ців у польовій битві. Час же працював на американців, оскільки 
затяжна війна в колоніях виснажувала військову силу Велико
британії, у якої були чималі проблеми і в інших частинах світу. 

Спираючись на революційний ентузіазм американців, Джордж 
Вашингтон зумів у стислі терміни створити регулярну і боєздатну 
армію, яка тепер успішно діяла проти англійців спільно з парти
занськими загонами. Головнокомандуючий вжив заходів дпя за
хисту міста Філадельфії і запобіг вторгненню королівських військ 
із Канади. 

17 жовтня 1777 р. під містом Саратогою американські повс
танці одержали над супротивником переконливу перемогу. У цій 
битві Джордж Вашингтон не брав безпосередньої участі, але там 
воювали командири, особисто підібрані ним для американської 
регулярної армії. Саратогська перемога укріпила віру колоністів 
у можливість здобути незалежність і перемогти Великобританію 
у війні. 

Щоб створити дійсно регулярну армію, її головнокомандуючий 
з відома уряду Сполучених Штатів і конгресменів запросив вій
ськових фахівців із Європи. Час ополчень відходив у минуле. В ор
ганізації бойової підготовки американської армії важливу роль 
відіграв військовий фахівець із Пруссії барон фон Штойбен. 

Влітку 1778 р. Франція оголосила війну Великобританії і ста
ла активніше підтримувати американських повстанців. У червні 
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1779 р. приклад із Франції взяла Іспанія. На допомогу амери
канським колоністам прийшов французький флот під команду
ванням адмірала Жана Батиста д'Естена з 4-тиеячним десантом 
на борту, який брав участь у невдалій облозі приморського міста 
Савани. 

20 червня 1778 р. відбулася Монмутська битва. За наказом 
Джорджа Вашингтона генерал Чарльз Лі (недавно викуплений 
з англійського полону) на чолі авангарду Континентальної ар
мії почав наступ на війська англійців, якими командував гене 
рал Клінтон. Проте Лі в критичний момент наказав відступити, 
що викликало збентеження в рядах американської армії. Тоді 
Джордж Вашингтон особисто надихнув і згуртував свою армію, 
і в результаті цього американці відбили всі атаки англійців. Вночі 
генерал Клінтон поспішно відступив, і Вашингтон заблокував 
його війська в Нью-Йорку. Генерал Чарльз Лі був із ганьбою 
звільнений з армії. 

Джордж Вашингтон на той час уже відправив на Південь од
ного з найобдарованіших американських воєначальників — гене
рала Натаніела Гріна. Той незабаром змусив британські війська 
відступити на Иорктаунський півострів у штаті Вірджинія. Поки 
генерал Грін вів на Півдні наступальні дії, Джордж Вашингтон на 
Півночі дотримувався вичікувальної тактики, будучи упевнений, 
що час працює на нього. 

Звичайно, Вашингтону не вистачало досвіду ведення бойових 
дій. Війна з французами в диких західних лісах не могла навчити 
його мистецтву керувати цілими арміями. Проте він зумів про
явити себе сміливим і енергійним воєначальником у битвах під 
Трептоном і Прінстоном, у вирішальній битві при Иорктауні 
в 1781 році. 

Формуючи регулярну американську армію, Джордж Вашинг
тон зіткнувся з величезними труднощами. Доводилося залізною 
рукою наводити дисципліну у військах. Сам Вашингтон не був 
жорстокою людиною, проте для підтримки порядку в армії він 
розробив систему покарань. За пияцтво, мародерство, азартні 
ігри винних нещадно шмагали. Одного разу за наказом Вашинг
тона була споруджена 12-метрова шибениця, на якій він напи
сав: «Якщо необхідно буде підтримувати порядок, я повішу на 
ній 2-3 людей для прикладу іншим». За дезертирство дійсно іноді 
вішали. 

Коли англійські війська були блоковані на Йорктаунєькому 
півострові, Джордж Вашингтон, залишивши на Півночі невелику 
частину своїх сил — 2 тисячі чоловік під командуванням Уїльяма 
Хита для стримування активності британців у штаті Нью-Йорк, 
попрямував на чолі своїх військ (9500 чоловік) на Південь. Анг-
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лійський командуючий лорд Корнуолліс мав під своїм команду
ванням всього 8 тисяч чоловік. 

28 вересня 1781 року Йорктаун був повністю оточений із суші 
та з моря. Французький флот блокував півострів із боку Атланти
ки, і тепер англійські війська не тільки не мали можливості отри
мати підкріплення з моря, але й евакуюватися з Йорктауна на 
кораблях. Британці трималися до останнього, відступивши за 
внутрішню лінію йорктаунських укріплень, але знайти вихід із си -
туації, що створилася, так і не змогли. їх командування вирішило 
припинити опір, так і не дочекавшись допомоги від генерала Генрі 
Клінтона з Нью-Йорка. «Іона» припливла морем тоді, коли анг
лійський гарнізон Йорктауна вже склав зброю. 

19 жовтня 1781 р. Джордж Вашингтон прийняв від лорда 
Корнуолліса капітуляцію британської королівської армії. П е р е 
мога при Йорктауні стала в біографії Вашингтона як полководця 
єдиною, але її цілком вистачило для повної перемоги американ
ських колоністів у війні за незалежність від Великобританії, 

ЗО листопада 1782 р. було укладено Паризький договір, за 
яким визнавалася незалежність Сполучених Штатів і оголошу
валося закінчення військових дій між США і Великобританією. 
23 листопада наступного року британська армія евакуювалася 
3 Нью-Йорка. У місто вступили війська Джорджа Вашингтона. 
4 грудня генерал-переможець попрощався у французькій таверні 
зі своїми офіцерами. 

Він не був честолюбний і не поривався до влади. Але в 1789 р. 
головнокомандуючий американською Континентальною армією 
став національним героєм і був обраний першим президентом 
Сполучених Штатів Америки. Авторитет Джорджа Вашингтона 
був настільки високий, що на виборах 1792 р. він був переобра
ний на пост президента повторно. Проте висунути свою кандида
туру утретє він відмовився. 

Особисте життя Вашингтона складалося відносно вдало. Він 
одружився з багатою вдовою із двома дітьми. Правда, своїх дітей 
у Джорджа не було, але він присвятив весь свій вільний час дітям 
Марти Дендрідж Кастіс. Дом його завжди був повний гостей. 
Його маєток Маунт-Вернон став одним із неофіційних центрів 
плантаторської аристократії. 

Його мати, Мері Бол, яка так і не вийшла заміж і самостійно 
виховувала своїх дітей, мала досить уперту і важку вдачу. Уважно 
стежачи за кар'єрою сина, вона постійно повторювала: «Ну ось 
побачите, його таки повісять». Крім того, з часом вона стала 
дуже жадібною. Вона докучала місцевим міським правителям, 
щоб їй виплачували пенсію. Дізнавшись про це, Вашингтон на
магався її урезонити. Адже і він, і його брати щедро допомагали 
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матері, та й прибуток від маєтку був немаленький. Але їй усього 
бракувало. Вона компрометувала ім'я першого президента. За
кінчилося тим, що Джордж звернувся до міської адміністрації 
з проханням відхилити її скарги і претензії, пред'явивши докази 
того, що його мати завдяки своїм дітям не бідує. 

Після закінчення війни за незалежність у молодої держави 
було чимало турбот. У 1794 р. відбулося повстання через віскі 
в штаті Пенсільванія. В 1790 і 1791 рр. індійці маумі в долині 
річки Огайо нанесли низку поразок американським військам. 

Стурбований цими подіями американський Конгрес у липні 
1792 р. прийняв ухвалу про організацію нової армії, яка отримала 
назву Американський легіон. Президент Джордж Вашингтон від
кликав із відставки генерала Ентоні Уейна, і той під містом Пітс-
бургом зайнявся вишколом нової армії. В серпні 1794 р. генерал 
Уейн на чолі Американського легіону чисельністю в 3,5 тисячі чо
ловік рушив у похід на Північ. 20 серпня відбулася битва з голов
ними силами індійців маумі, які з флангів були оточені кавалерією 
і вщент розбиті. 

Президент США, колишній головнокомандуючий Континен
тальною армією, проводив консервативну політику. Джордж Ва
шингтон був одним із засновників двопартійної системи в країні, 
яка існує до цих пір. З 1793 р., коли революційна Франція вела 
тяжку війну з коаліцією європейських монархій, президент Ва
шингтон відмовився виконувати союзницькі зобов'язання за 
американо-французьким договором 1778 р. Більш того, в 1798— 
1800 рр. Сполучені Штати вели так звану «квазивійну» проти 
Франції. Вона вилилася в ряд морських боїв американських вій
ськових кораблів із французькими у водах Вест-Індії. В цілому 
в ході «квазивійни» американський військовий флот захопив 
85 французьких кораблів і суден, головним чином каперських, 
від яких страждало морське судноплавство американців. Пізні
ше президент Вашингтон рішуче виступав проти будь-якої участі 
США у війнах європейських держав. 

Від співвітчизників Джордж Вашингтон отримав почесний ти
тул «Батько Вітчизни». Як голова держави він багато зробив для 
посилення військової могутності США і їх розквіту. 

Останні роки життя Вашингтон провів у своєму маєтку Ма-
унт-Берном у турботах про свої плантації. Він помер у віці 67 
років 14 грудня 1799 р. від застуди. 

Найбільша заслуга першого президента Джорджа Вашингто
на перед країною полягала в тому, що під його командуванням 
була одержана перемога в боротьбі за незалежність, а при його 
активній участі була прийнята американська конституція. Неда
ремно один із сучасників сказав, шо Джордж Вашингтон був 
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першим на війні, першим у світі й першим у серцях своїх співвіт
чизників. 

У Південній Дакоті, в одному зі штатів США, є величезна 
гранітна скеля, в якій скульптор Борглум вирізьбив чотири 20-
метрові бюсти людей, які зробили найбільший внесок до станов
лення і розвитку американської демократії. Відкриває цей ряд 
бюст Джорджа Вашингтона. Джордж Вашингтон, безумовно, 
один із шанованих героїв США. Його ім'я носять столиця держа
ви і один із її штатів. Його недаремно називають батьком країни. 
І своїми славними справами він заслужив велику любов і пошану 
своїх співвітчизників. 
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оЙВо 
ЙОСИФ II — 

ІМПЕРАТОР СВЯЩЕННОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
(1740-1790) 

Кому дозволена цель, 
тому дозволена и средства. 

Иезуитский патер Герман Бузенбаум 

Окрім Фрідріха II, короля Пруссії, сучасником епохи Освіти 
був імператор Священної Римської імперії Йосиф II (роки життя 
1741 — 1790, роки правління з Маріею-Терезією 1765—1780, 
роки самостійного правління 1780—1790 рр.). 

Це була уперта людина, яка прагнула будь-якою ціною здійс
нити свої плани, незважаючи на опір. Його владу історики розді
ляють на два рівні, тобто імператора з обмеженими правами в ні
мецьких землях і суверенного правителя комплексу спадкових 
габсбургських земель, до яких входили Чехія, Угорщина та інші 
території, де він був більш незалежним і міг проводити реформи. 

Йосиф був прогресивним і розумним реформатором, а тому 
його побоювалися. А пруський король Фрідріх II навіть повісив 
у себе його портрет, щоб він був у нього перед очима, нагадуючи 
про своє існування. 

Прямолінійність молодого імператора .часто шкодила йому. 
Тим паче що він не любив аристократію, не зважав на національ
ні інтереси і традиції. Так, він образив національне почуття чехів, 
відмовившись коронуватися у Празі короною чеського короля, 
а також угорців, бо ігнорував таку ж церемонію в Буді. Він ввів 
у діловодство повсюдне використання німецької мови. Бажаючи 
всього лише створити однорідність у державному управлінні, він 
тим самим образив національні почуття своїх численних підданих. 
Він, як і Фрідргх II, вважав за краще писати і говорити по-фран-
цузьки, а тому не розумів, наприклад, угорського дворянства, 
прихильного до своєїрідної мови. Так само він був лояльний у пи
таннях релігії. Мати Йосифа, Марія-Терезія, мала великий вплив 
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м;і сина і стримувала багато його поривів та ініціатив, утому чис
лі й у питаннях релігії. Як любляча мати вона застерігала сина від 
необачних вчинків і радикальних політичних реформ. ЇЇ застере
ження відображені в листах до сина. 

Біда Йосифа II полягала в тому, що в ньому поєднувалися ре
волюційність задумів із деспотизмом їх здійснення. У цьому, оче
видно, позначалося отримане виховання і освіта майбутнього 
імператора. Наприклад, усе було підпорядковано чіткому плану, 
заняття проводилися за ретельно складеним розкладом. Иосиф 
володів латинню, французькою, італійською, розумів по-чеськи 
і по-угорськи. А релігійне виховання отримав у батьків-єзуїтів, 
яких, втім, дуже не любив. Він добре вивчив природне, міжнарод
не, німецьке державне і ленне право. Він узагалі був трудоголі-
ком, міг працювати по 18 годин на добу, що, зрештою, і підірвало 
його здоров'я. Що ж до літератури і науки, він мало цим захоп
лювався. Правда, мав схильність до музики і грав на віолончелі, 
протегував музикантам. 

Взагалі Иосиф II був прихильником ідей фізіократів, які ото
тожнювали суспільство з природою і вважали розвиток сільсько
го господарства за основу суспільного блага, вважав однією 
з найважливіших цілей своєї політики відміну кріпосного права. 

Основні принципи своєї політичної програми Иосиф II сфор
мулював ще в молоді роки: протегувати торгівлі, обмежити розкіш 
і зменшити витрати, реформувати зайві посади, не платити щедро 
людям за те, що вони нічого не роблять, створити порядок у фі
нансах, заснувати дешевшу і добре керовану військову систему. 

Головним ворогом у виконанні реформ він вважав аристо
кратію, прагнув подавити її амбіції, користуючись своїми здібнос
тями до демагогії, переконував у необхідності проведення реформ. 
Проте без згоди імператриці — співправительниці Марії-Терезії, 
яка постійно стримувала його ентузіазм, він нічого не міг зроби
ти. Иосиф був слухняним люблячим сином. 

Ставши одноосібним правителем, імператор Иосиф II у 1781 р. 
відмінив кріпацтво спочатку в австрійських і чеських землях, а в 
1785 р. — в Угорщині. Він вважав, що вільний селянин принесе 
більше користі, а, крім того, збільшить кількість платників по
датків. 

Розуміючи, що проведені ним революційні реформи зустрі
нуть опір, він вирішив шляхом відміни цензури створити сприят
ливу для себе громадську думку. Але тут же з'явилася безліч кри
тичних статей на його адресу, і він був вимушений запровадити 
таємну поліцію. Подвійність його політики — демократизація 
суспільства і одночасно авторитарність режиму — гальмувала 
впровадження всіх прогресивних реформ. 
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Ці невдачі і хвороби, що з'явилися в результаті колосального 
перенапруження сил, підірвали здоров'я Йосифа. Він був здоро
вою красивою молодою людиною, але прожив усього 48 років, 
перетворившись під кінець життя на людину жовчну і дратівливу. 

Иосиф, як і його побратим пруський король, був, по суті, са
мотньою людиною. Він двічі одружувався. Спочатку Марія-Те-
резія з династичних міркувань одружила його в 19 років із прице-
сою Ізабеллою Пармською, онукою Людовіка XV. Спершу Иосиф 
був щасливий. Ізабелла була цікавою і освіченою людиною. Але 
в 1760 р. вона померла від віспи, не^залишивши спадкоємців. 
Другий шлюб — у 1775 р. із Марією-Йозефою Віттельбах, сес
трою курфюрста Баварського Максиміліана III. І неначе доля 
переслідувала Йосифа: друга дружина також через два роки по
мерла від віспи. Більше Йосиф не одружувався, та Марія-Терезія 
і не наполягала, тим паче що у її молодшого сина Леопольда було 
багато дітей, майбутніх претендентів на трон. 

Йосиф віддався головній своїй пристрасті — турботі про дер
жаву, прагнучи уникнути впливу жінок на своє життя. 

Під час турецької війни в 1788 р., перебуваючи в спекотній 
болотистій місцевості, Йосиф захворів на малярію, яка посилила 
туберкульоз, що почався раніше. Він повернувся до Відня і оста
точно захвоізів. Лікарі нічого не могли зробити. 20 лютого 1790 р. 
імператор Йосиф II помер. 

До остаточної ліквідації Священної Римської імперії залиша
лося ще 16 років, а па порозі історії стояла Французька револю
ція. 
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ДАНТОНЖОРЖЖАК 
(1759-1794) 

Ридающие над ужасами реоолю-
ции, у роните несколько слєзинок 
и над ужасами, ее породившими. 

Ж. Мишле 

Жорстокість породжує жорстокість. Несправедливість також 
породжує жорстокість. Історія людства, на жаль, — це нескін
ченне чергування несправедливостей і жорстокостей. Люди 
мріють про рай на землі, про щасливе життя, висувають такі бла
городні цілі, а досягнення їх... супроводжується кровопролиттями 
і безневинними жертвами. У свою чергу, розгнівані народні маси 
мстяться своїм мучителям, іноді безрозсудно, з жорстоким від
чаєм, але завжди, можна сказати, справедливо. 

14 липня 1789 р. повсталі парижани узяли фортецю-в'язницю 
Бастилію. Це й послужило початком революції, що перемогла 
спочатку в столиці Франції, а потім і у всій країні. 

Однією з яскравих персоналій цієї революції, блискучим ора
тором і тверезим політиком був Жорж Жак Дантон. 

Він народився 28 жовтня 1759 р. у містечку Арси-сюр-Об 
у сім'ї прокурора. Хлопчик отримав прекрасну освіту, що при 
його природних здібностях дозволило надалі здобути славу від
мінного адвоката. З 1780 р., будучи зовсім недосвідченою моло
дою людиною, він все-таки зміг отримати адвокатську практику, 
а в 1787 р. обійняв посаду в королівському суді. 

Революція не застала його зненацька. Дантона завжди захоп
лювали передові ідеї, прогресивні віяння. Тут став у нагоді його 
талант красномовця. Він умів запалювати своїми полум'яними 
промовами натовп, що під силу тільки обдарованій ерудованій 
людині, фанатично відданій своїй справі. 

«Демократія», що означає в перекладі зі старогрецької «на
родовладдя», в реальному житті нерідко буває дуже далекою від 
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народу. Цим словом затуманюють голови наївним людям, які 
вірують у перемогу справедливості. Досягненнями революцій, 
у які втягується довірливий народ, користуються, як правило, 
негідники, а розраховуються за її наслідки і йдуть на ешафот 
фанатики. 

Дантон усією душею прийняв демократичний рух, проте він 
вважав, то монархію скидати не треба, вона повинна існувати, 
хоча владу короля слід обмежити. У 1791 р. він зблизився 
з якобінцями і навіть був вибраний помічником прокурора Па
ризької Комуни. Потім його погляди різко змінюються, і 10 сер
пня 1792 р., підтримавши повстання, що усунуло монархію, Дан
тон отримав посаду міністра юстиції в новому уряді. На підйомі 
революційних завоювань, повний прогресивних ідей, він рішуче 
закликав народ на захист революції, коли австро-пруські війська 
наступали на Париж. Знамениті слова Дантона: «Щоб перемогти 
ворогів вітчизни, потрібна сміливість, сміливість і ще раз смі
ливість!». Цим гаслом, до речі, користувалися К, Маркс, Ф. Ен
гельс, В. Ленін. 

Ворогів потіснили. Настав час виконувати обіцянки, дані на
роду, адже неможливо постійно перебувати в революційному 
стані. Необхідно навчитися творити, а не тільки руйнувати. Але 
вести творчий процес завжди набагато важче. Це не кожному до 
снаги. 

У 1793 р. Дантон фактично став керівником першого Коміте
ту суспільного порятунку. Він категорично відкидав ідею «рево
люційної війни», тобто насильницького вторгнення до інших 
країн і знищення їх феодального ладу. У цьому ми впізнаємо мрії 
революціонерів-більшовиків про «світову революцію». Але 
Жорж Жак Дантон як грамотний політик розумів, що раніше 
треба навести ладу власному домі. Його погляди зіткнулися з пе
решкодою. Довелося тимчасово покинути Париж, де знаходитися 
було небезпечно. Але він не відійшов від політичних справ і пиль
но стежив за подіями, що відбувалися. Бачачи, як ллються річки 
крові незгодних із революційним терором, Дантон і його прихиль
ники організували опозиційне угруповання. Вони вимагали відмі
ни закону про максимум, тобто системи примусової таксації цін 
і заробітної платні у Франції в період якобінської диктатури, різко 
критикували уряд якобінців. Але вся їх діяльність закінчилася 
трагічно. Диктатура — це Молох, що постійно вимагає кривавих 
жертв. їх виказали суду, а 5 квітня 1794 р. вони закінчили своє 
життя на гільйотині. » 

Особа Дантона завжди вабила істориків своєю загадковістю 
і суперечливістю. Одні вважали, що він один із найяскравіших 
героїв Французької революції, інші, навпаки, вважають, про-
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тиставляючи його Робесп'єру, що він зрадив революційні ідеали, 
вічно коливаючись то у бік революції, то у бік монархії. І, більш 
того, його стали бездоказово звинувачувати в шпигунстві! Але 
Франція не забула про нього, французи люблять і шанують його 
пам'ять. По всій країні йому побудовані пам'ятники. 

Стверджувати категорично що-небудь про події того жорсто
кого часу з висоти сучасних поглядів і легко, і складно. Ми може
мо скрупульозно і деякою мірою поблажливо обговорювати по
милки великих людей, знаючи зараз, до чого вони призвели. Але 
уявіть, що саме ви потрапили в цей страшний хаос, коли рубають 
голови без суду і слідства сотням, тисячам людей, винним і не
винним. Де бути, з ким бути?! З народом? Але походження не 
давало Дантону можливості стати «щирим товаришем:-' просто
людинам. З дворянами? Але душа вимагала справедливості, не 
могла прийняти деградації країни, поступової звироднілості нації. 
У цьому трагедія особи Дантона. Він потрапив у нещадні жорна 
революції, і вони безжально розчавили його. 

Чи була марною ця жертва? Хочеться сподіватися, що ні, 
тому що прогресивне людство досі користується уроками Фран
цузької революції. Проте новий час, новий вигляд революцій 
приносять нові помилки, і так, очевидно, буде завжди, поки існу
ють люди із загостреним почуттям справедливості. 
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НАПОЛЕОН І БОНАПАРТ — ВЕЛИКИЙ 
ФРАНЦУЗЬКИЙ ІМПЕРАТОР 

(1769-1821) 

Когда ж твой ум он поражаєш 
Своєю чудною звездой ? 
Тогда ль, как с Альпов он взираєш 
На дно Ишалии свяіпой; 
Тогда ли, как хватаєш знамя 
Иль жезл диктаторскш; тогда ль 
Как водиш и кругом и вдаль 
Войньї стрємительноє пламя, 
И пролетает ряд побед 
Над ним одна другої/ вослед; 
Тогда ль. как рать героя плещет 
Перед громадой пирамид, 
Иль как Москва пустинно блещет. 
Его приемля, — и молчит? 

А. С. Пушкин 

Наполеон Бонапарт (народжений Бонапарте) був не першим 
і, на жаль, не останнім завойовником світу. Але чомусь саме ця 
фігура продовжує посідати у світовій історії особливе місце, 
викликаючи не тільки ненависть і засудження, але й продовжую
чи викликати захоплення у великої кількості людей. 

Наполеон народився 15 серпня 1769 р. у головному місті ос
трова Корсика Аяччо. Майбутній імператор був дворянином, але 
його сім'я була зовсім небагатою. Наполеон був одним, із восьми 
дітей у сім'ї (8, рахуючи тих, що вижили, всього було 12), але осві
ту його батько Карло зміг дати тільки трьом старшим — Жозефу, 
нашому героєві і їх сестрі Елізі. При цьому Наполеон із дитячих 
років став навчатися улюбленій справі, вступивши до Брієннської 
військової школи. У ній він залишався до 15 років, а потім був 
переведений до аналогічного учбового закладу в Парижі. 
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Навчався Бонапарт із задоволенням, легко опановуючи на
уки і розвиваючись у різних галузях життєдіяльності. А ось друзів 
у нього було мало, бо юний корсиканець був достатньо бідний 
і не дуже гармоніював із компанією своїх однокласників. Зіграли 
свою роль і походження Наполеона, і його корсиканський акцент. 
Але він із цього приводу не переймався, бо його амбіції були гло
бальніші за пошуки популярності серед однокашників. 

Цікава зарисовка з дитинства майбутнього імператора. Одно
го разу у військовій школі усім учням виділили по клаптику землі 
для проведення різних сільськогосподарських робіт. Природно, 
діти багатих батьків не виявили до цієї затії ніякої цікавості 
і практично не з'являлися на загальному полі. Не виявив зацікав
леності вирощуванням помідорів і майбутній легендарний полко
водець, втім, користуючись відсутністю сусідів, він розширив свої 
володіння до максимальної межі і володарював на завойованій 
території. 

Дитинство Наполеона закінчилося, коли йому було 16 років. 
Помер батько, і молодший лейтенант артилерії повинен був те
пер піклуватися про свою сім'ю. Через декілька років почалася 
Французька революція, яку злий геній Бонапарта сприйняв із 
радістю і надіями на кращі зміни. Спершу він вирішив зробити 
незалежною рідну Корсику, але ця затія провалилася. Головний 
патріот і революціонер острова Паолі не пробачив Наполеонові 
вчинок його батька (Карло Бонапарте у свій час теж боровся за 
незалежність Корсики, але потім відійшов від політики і був на
званий зрадником). У результаті синові довелося відповідати за 
батька, і він насилу врятувався на континенті. А взагалі-то саме 
завдяки батьківському виходу з революційної боротьби Наполе
он, Жозеф і Еліза здобули освіту у Франції за державний раху
нок. Отже, напевно, Паолі мав рацію у своїй думці про Карло 
Бонапарте, так, як і сам Карло мав рацію, влаштувавши своє 
життя і життя своїх близьких поза революційними бурями. 

Отже, в 1791 р. 22-річний корсиканець повернувся до Фран
ції палким патріотом цієї країни. І далі почалася блискуча кар'єра, 
настільки стрімка і успішна, наскільки був таким той час — після 
революції і викликаного нею безумства. В 1793 р. Наполеон від
значився при штурмі Тулона, в якому відбувся роялістський зако
лот і засіли англійські інтервенти (коаліція європейських держав 
оголосила революційній Франції війну). Капітан Бонапарт про
явив у Тулоні неабиякі здібності полководця, і порт був узятий. 
Ну, а щедра до нагород Республіка підвищила Наполеона відразу 
в генерали. 

Політична ситуація в країні у ті часи змінювалася часто: герої 
революції слідом за представниками дворянства змінювали один 
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одного на ешафоті, і бути помітною фігурою ставало небезпечно. 
Ось і після повалення режиму якобінців Наполеон перетворився 
на відставного генерала і взагалі дивом уникнув страти. Через 2 
роки завдяки знайомству з депутатом Баррасом Бонапарт знову 
вийшов на перші ролі. 

Знову роялісти влаштували заколот, цього разу в Парижі, 
і приборкати його було доручено саме забутому тулонському ге
нералові. З цією справою він упорався швидко, просто розстрі
ляв із гармат народ — і все. Після чого перетворився на деякий 
час на генерала Вандем'ера (саме у вересні, а одним із досягнень 
Французької революції став перехід на новий вандем'єрно-термі-
дорний календар, відбулося зазначене вище придушення заколо
ту). Але ненадовго, тому що Наполеон тільки починав шлях до 
славних справ. 

Вже наступного року генерал Бонапарт запропонував уряду 
Франції завоювати Італію. Йому дали недосвідчену, голодну, зне
силену всім, що відбулося в країні, армію, але цього Наполеонові 
було достатньо. Без армії він не міг вигравати війни, а відсутність 
іншого завжди міг компенсувати його геній полководця. ' 

Він виграв битву біля північно-італійського села Монтенотто. 
З цієї миті армія Наполеона почала свій переможний шлях. Була 
виграна ціла низка битв у австрійської армії, яка контролювала 
на той час Італію. Французи захопили Венецію і Рим Потім був 
підписаний мир, і Бонапарт повернувся до Франції героєм. 

Уперше після декількох років безглуздого кровопролиття 
і божевілля швидко змінюваної влади з'явилося щось реальне 
— людина, яка вміє вигравати битви, тобто приносити справжню 
користь. Популярність головного фігуранта, ініціатора і тріумфа
тора італійської війни зростала з кожною хвилиною перебування 
його в Парижі. 

Але Наполеона втомлювала бездіяльність. Шум канонади і рев 
піхоти, що йде в наступ, йому були наймиліші у світі. Тому він 
запропонував уряду нову цікаву думку — завоювати Єгипет, який 
був англійською колонією, і таким чином вразити одного з голо
вних конкурентів, захищеного своїм Ла-Маншем і ескадрами, що 
його борознять, — адмірала Нельсона. Уряд був задоволений 
відправленням такого популярного діяча разом із його успішною 
армією так далеко. Але недалекоглядні були ті, хто вважав, що 
Бонапарт звідти не повернеться. 

Хоча успішною єгипетську кампанію назвати не можна. На 
суші армія Наполеона воювала відмінно, а ось повертатися дове
лося морем, і тут французів розбив ущент Гораціо Нельсон. Та до 
того ж, поки Бонапарт стріляв по пірамідах, у Європі наробив 
галасу Суворов із російською армією. Наполеонові довелося 
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таємно повертатися до Франції (не вперше і не востаннє саме 
таким чином) і все починати спочатку. 

Цього разу він відкинув властивий йому авантюризм і вирі
шив усе зробити грунтовно. Перш за все в листопаді 1799 р. він 
здійснив державний переворот і був проголошений консулом. А че
рез декілька років Бонапарт став імператором спочатку Респуб
ліки, а потім й Імперії. Ще в якості консула Наполеон у черговий 
раз розбив австрійців, повернувши собі Італію. Ну, а вже одяг
нувши на голову корону, імператор Наполеон І узявся за справж
ню справу — завоювання всього світу. 

Правда, у Франції він теж дещо заснував. Свою диктаторську 
владу, що приховувалася до 1804 р. під республіканською шир
мою, Наполеон І спрямував на захист інтересів буржуазії, селян-
власників і зміцнення буржуазної держави в цілому. Він прагнув 
закріпити необхідні і корисні крупній буржуазії завоювання зна
менитої буржуазної революції. Разом із тим він ліквідував у Фран-
ції національне представництво і виборне самоврядування. Нія
кої демократії: за часи його влади була встановлена жорстка 
цензура друку, знищені інші демократичні завоювання революції, 
прискорилося створення нового буржуазного державного апара
ту, заснованого на поліцейсько-бюрократичній централізації. 

Але все це було не так цікаво для імператора. Завоювання, і 
нові території — ось що нестримно вабило його. Для вирішення 
цього завдання у той час достатньо було, власне, покінчити з ар
міями трьох країн — Росії, Австрії і Англії. Остання була недо
сяжна за морями, якими володарювала неподільно. 

А ось із арміями Російської та Австрійської імперій Наполеон 
деякий час воював достатньо успішно. 2 грудня 1805 р. біля Аус-
терліца союзники зазнали нищівного фіаско від стратегічного 
генія Бонапарта. Наступного року французька армія за тиждень 
покінчила з Пруссією. 

У найближчі декілька років Бонапарт підпорядкував собі 
практично всю Європу. Лише в Іспанії були деякі труднощі з пар
тизанами. Але він не наважувався напасти на східного гіганта 
і вирішив спочатку підкорити Англію. 

Отримавши перемогу майже по всій Європі, він не зумів пе
ремогти англійців на морі, програвши адміралові Нельсону при 
Трафальгарі. Тоді Наполеон підписав декрет про континентальну 
блокаду (1806 р.). Відтепер Франція і всі її союзники припиняли 
торгові відносини з Англією. Європа була основним ринком збуту 
англійських товарів, а також колоніальних, таких, що ввозяться 
в основному Англією, найбільшою морською державою. Конти
нентальна блокада завдала збитків англійській економіці: через 
рік Англія переживала кризу у виробництві вовни, текстильній 
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промисловості; відбулося падіння фунта стерлінгів. Проте блока
да вплинула і на континент. Французька промисловість не в змозі 
була замінити на європейському ринку англійську. Порушення 
торгових зв'язків із англійськими колоніями привело до занепаду 
і французькі портові міста: Ла-Рошель, Марсель та ін. Населен
ня страждало від нестачі звичних колоніальних товарів: кави, 
цукру, чаю... 

Проте Велика Росія з майже повністю зайнятих нею східних 
територій нею стурбовано спостерігала за французьким імпера
тором, таким спраглим до слави Чингізхана і Олександра Маке
донського разом узятих або навіть більшої. 

Наполеон І зробив помилку, яку робили до і після нього, — 
пішов завойовувати країну, яку не можна ні перемогти, ні розу
мом зрозуміти. Навіть розумом геніального полководця. 

Рішення почати війну проти Росії свідчило про те, що, засліп
лений успіхами і прагненням встановити своє панування над Єв
ропою, Наполеон почав втрачати відчуття реального, властиве 
йому раніше. 

Росія, незважаючи та те, що був підписаний договір між 
Олександром І і Наполеоном у Тільзіті, підтримувала відносини 
з Англією. Наполеон, обурений порушенням Росією континен
тальної блокади, вимагав від Олександра І точного і односторон
нього виконання узятих на себе в Тільзіті зобов'язань. Крім того, 
він вимагав зміцнення і навіть розширення союзних відносин із 
Францією. 27 квітня Куракін від імені царя повідомив Наполео-
на, що попередньою умовою для цього може стати лише відхід 
французьких військ із Пруссії за Ельбу, звільнення шведської 
Померанії і Данцига, згода на торгівлю Росії з нейтральними 
країнами. 

Політична атмосфера все більше розпалювалася. «Як смієте 
ви робити мені подібні пропозиції! Ви чините, як Пруссія перед 
Ієною!» — кричав у відповідь французький імператор, швидко 
зосереджуючи в цей час свої озброєні сили в Пруссії і в герцог
стві Варшавському, біля самих меж Росії. 

Перетнувши кордон Росії, він особисто очолив основну групу 
Великої армії, що рухалася на Вільно. В червні 1812 р. ця вели
чезна армія Бонапарта почала підкорення Росії. Через чотири дні 
Наполеон був у стародавній литовській столиці. Сюди прибув до 
нього представник Олександра 1 Балашов, який спробував пере
конати Наполєона припинити вторгнення. Отруєний власними 
успіхами, Бонапарт відповів царському посланцеві грубою і заро
зумілою відмовою. Після від'їзду Балашова з Вільно дипломатич
ні відносини між російським і французьким урядами припинили
ся. Проте вже перші невдачі Наполєона, що не зумів розгромити 
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пінська генерала Барклая-де-Толлі в прикордонних битвах, при
мусили його шукати мирних шляхів. 

Першу відсіч французові російські війська дали під Смолен
ськом. Після Смоленська Бонапарт уперше спробував почати 
переговори з російським урядом. Відпускаючи полоненого росій
ського генерала Тучкова, Наполеон просив його передати царю, 
що «пороху спалено достатньо» і що він згоден піти на деякі пос
тупки: «Ви бажаєте мати каву і цукор — ви їх матимете». Ця 
поступливість французького імператора не мала успіху. 

Ну, а потім було знамените Бородіно. Грандіозна жорстока 
битва, в якій не було переможця. Кутузівська тактика — і Мос
ква була віддана супостатові. Захопивши Москву, Наполеон зро
бив ще кілька спроб розпочати мирні переговори. Раніше така 
тактика приносила йому успіх. Проте Олександр І не побажав 
спілкуватися з французами. Відступ у бік Березини і Вільно при
вів армію Наполеона до майже повної загибелі. 

Сувора природа і відсутність достатньої кількості їстівних за
пасів деморалізували різномовну армію Бонапарта. Російська 
армія тим часом міцніла і натискала. Відступати французам дове
лося по тій же Смоленській дорозі, по якій вони й пришли. Ре
зультатом цього стало практично повне знищення залишків цієї 
величезної армії, а в російському вжитку з'явилося слово «шаро-
мижник», від французького «шер амі» (любий друже), з яким 
недавні вороги просили милостиню. 

І без того катастрофічне становище французьких військ було 
ще більш погіршене переходом пруських військ на бік Росії. Тим 
самим створювалася нова, шоста коаліція проти Франції. Крім 
Англії і Росії, проти Наполеона виступали тепер Пруссія, а потім 
і Швеція. 

28 червня 1813 р. в одному з палаців Дрездена Меттерніх зу
стрівся з Наполеоном. Але останній не хотів нічого чути навіть 
про порівняно незначні поступки: він, як і раніше, маніакально 
вірив у свою зірку, а з прийняттям пропозицій союзників для ньо
го руйнувалася вся хитромудра система континентальної блокади 
і зникала остання надія розрахуватися з Англією. Крім того, і на
ростання незадоволення тривалою війною усередині самої Фран
ції примушувало Наполеона прагнути до нових Зовнішньополі
тичних успіхів. Він кричав Меттерніху, що не може «показатися 
приниженим перед своїм народом»: «Ви наполягаєте диктувати 
мені закони! Добре, хай буде війна. Але до побачення — побачи
мося у Відні!» 

10 серпня 1813 р. Австрія ввійшла до шостої коаліції в мить, 
коли в Німеччині проти Наполеона концентрувалася величезна 
армія, що складалася з росіян, пруських, шведських і англійських 
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контингентів. «Битва народів» відбулася 16—19 жовтня 1813 р. 
під Лейпцигом. Розбиті армії Наполеона вимушені були відступи
ти за Рейн, і незабаром військові дії були перенесені на територію 
самої Франції. До ранку ЗО березня 1814 р. союзні армії вийшли 
до укріплень Парижа, а наступного дня, 31 березня, Олександр І 
і Фрідріх Вільгельм III на чолі своїх військ урочисто вступили на 
вулиці французької столиці. 

Наполеон, який на той час знаходився у Фонтенбло, за 90 кі
лометрів від Парижа, вимушений був відмовитися від продов
ження боротьби і 6 квітня зрікся престолу на користь свого 
сина; пізніше він покірно вирушив на південь Франції, щоб пря
мувати далі. 

От так після Росії зірка Наполеона стала згасати. Розуміючи 
це, розвінчаний імператор прийняв отруту, але спроба самогуб
ства була невдалою. 

Слід зазначити, шо з людиною, яка практично завоювала 
світ, доля повелася достатньо гуманно. Його депортували на 
Ельбу в Середземному морі і навіть зробили імператором цього 
острова. Дуже багато людей навіть тоді, у виснаженій і на-
півспаленій Європі, поважали геній Наполеона. Хоча для нього, 
який завжди ставив на перше місце власний геній та амбіції, це 
вигнання на Ельбу і проголошення імператором маленького ос
трова було гіршим за гільйотину. У душі визрівали думки про 
реванш. 

І він повернувся. У лютому 1815 р. із невеликою групою при
хильників він висадився у Франції і легко повернув собі владу. 
«Ви пориваєтеся стріляти у свого імператора? Стріляйте», — 
вимовив він першому ж загону солдатів, посланому відновленими 
на французькому троні Бурбонами. І вони з плачем кинулися 
цілувати йому руки. 

Світова громадськість, зрозуміло, була шокована і знову 
спрямувала всі свої сили на угамування Наполеона. Через 
100 днів після повернення Бонапарта до влади відбулася битва 
при Еіатерлоо, яку великий стратег був просто не в змозі виграти. 
Та і взагалі, Наполеон хоч і був великим полководцем, здатним 
вигравати битви в найневигіднішій для себе ситуації, але він не 
був ні дипломатом, ні політиком. А для того, щоб правити сві
том, це все ж таки необхідно. 

Цього разу Наполеона Бонапарта відправили далеко — на 
загублений в Атлантичному океані острів Святої Єлени. Там ім
ператор поволі деградував шість років, згадуючи минуле, і, на» 
певно, жахливо страждав від того, що вже нічого повернути не 
можна. Коли куховарка самотужки різала курку, Бонапарт дуже 
обурювався, кажучи їй: «Мушу ж я когось убивати?!!» 
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НАПОЛЕОН і БОНАПАРТ 

Великий імператор помер 5 травня 182! р. з останніми сло
вами: «Франція... Армія... Авангард...». Ну а нащадки, як і рані
ше, відчувають суперечливі почуття до цієї людини — тирана і вбив
ці сотень тисяч людей, генія війни. Коли прах Наполеона в 1840 р. 
був перевезений із острова Святої Єлени до Франції, народ спри
йняв це з тріумфом. Г для французького почуття національної гід
ності Бонапарт дійсно зробив багато, хай і разг тим згубивши 
величезну кількість своїх же співвітчизників. ,ІЛЄ навіть про 
улюблену ним Францію він думав у другу чергу, перш за все слу
гуючи своїй несамовитій гордині. 
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ХОСЕДЕСАНМАРТІН 
(1778-1850) 

Ти будешь тем, кем ти должен бить, 
йми не будешь ничем. 

Хосе де Сан Мартин 

Ті кола латиноамериканського суспільства, шо налаштовані на 
встановлення царства світової справедливості революційним шля
хом, часто згадують імена своїх героїв, таких як Че Гевара, Болі
вар, а ім'я скромної людини, але грандіозної особистості, генерала 
Хосе де Сан Мартіна на світовій арені з'являється не так часто. 

Проте у передгір'ях Анд, у невеликому містечку Сан-Мігель-де-
Тукуман. на вулиці Конгресо є маленький одноповерховий старо
винний будинок, що відрізняється від інших будинків колоніальної 
епохи, яких багато у цій частині міста, своїм порталом, прикра
шеним двома крученими колонами. Цією будівлею пишається 
кожний житель міста, вона — святиня аргентинців: «Каса де 
ла індепенсія» — «Будинок незалежності». Саме тут 9 червня 
1816 року завдяки зусиллям генерала Хосе де Сан Мартіна була 
офіційно проголошена незалежність від Іспанії Об'єднаних про
вінцій Ла-Плати, названих пізніше Аргентинською республікою. 

Генерал де Сан Мартін задумав свій тяжкий перехід через 
Анди саме тут, у Тукумані. Похід, який приніс визволення Арген
тині і свободу іншим іспанським колоніям — Чилі та Перу, увій
шов в історію Латинської Америки як Великий Андський похід 
1817 року. В цих місцях боровся за незалежність і другий герой 
Південної Америки, командуючий селянськими партизанськими 
загонами генерал Мартін Мітель Гуемес, що перекрив шлях ар
міям іспанських завойовників, які намагалися увірватися з верх
нього Перу до визволеного Буенос-Айресу. 

Два герої боротьби за незалежність — великий полководець 
і політичний діяч де Сан Мартін і його бойовий соратник Гуемес. 
Познайомимося із першим з них. 
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Хоседє Сан Мартін народився 25 лютого 1778 року в Япея — 
містечку, що відносилося тоді до провінції Місьонес. Його бать
ко — дон Хуан де Сан Мартін був у ту пору головою департамен
ту Япея, а мати — донья Грегорія Маторрас була шляхетного 
роду. Хосе був онуком землевласників як по батьківській, так 
і по материнській лінії. 

Маленький хлопчик почав навчання грамоті в одній зі шкіл 
Буенос-Айреса, а у шестирічному віці батьки повезли його із со
бою до Іспанії. В 1784 році його віддали до так званої Семінарії 
благородних юнаків у Мадриді, де він повинен був вивчати іс
панську, французьку і латинську мови, вчитися танцям, грі на 
скрипці та фортепіано, верховій їзді і фехтуванню, знайомитися 
з основами поетики, риторики, живопису, займатися історією та 
географією, початковими матеріалами з фізики, математики, фі
лософії та естетики. Усе було організовано і запрограмовано. 
Коли маленькому Хосе ще не виповнилося і дванадцяти років, він 
був зарахований до Мурсійського полку. Таким чином, його чека
ла військова кар'єра. 

У першій військовій кампанії де Сан Мартін взяв участь 
у зовсім дитячому віці. Він брав участь в африканському поході 
проти маврів. А в 1791 році він обороняв Оранську фортецю 
пліч-о-пліч із молодим артилерійським лейтенантом, а пізніше 
іспанським патріотом Даоїсом. 

Для юного Хосе війни не вщухали. 1793 рік — він воює про
ти французів, 1796 рік — проти Англії у складі іспанських 
морських сил. Саме в цей час де Сан Мартін знайомиться із 
французькими республіканцями. Тепер усе його життя — це за
хоплення революційною ідеєю. Проте, як військова людина, він 
вимушений був брати участь у різних військових походах і кам
паніях. Його послужний список був вельми авторитетний; і вже 
в тридцять років Хоседє Сан Мартін був досвідченим, загартова
ним у боях офіцером, який побував у боях на суші і на морі. 

Його багатий військовий досвід згодився йому в майбутньому 
для боротьби за звільнення американського континенту від ко
лонізаторів. Але справжнім борцем за свободу він став тоді, коли 
виступив на боці іспанського народу проти загарбницьких армій 
Наполеона 1. Іспанський король, його спадкоємець, королева 
Марія-Луїса та її фаворит Годой кинули свою батьківщину напри
зволяще і втекли з Мадриду. Рада Кастилії схилилася перед Бо-
напартом, та іспанський народ, ремісники і селяни не розгубили
ся та стали на шлях боротьби з інтервентом. Повстання охопило 
всю країну. Люди залишали домівки, озброювалися вилами, спи
сами і йшли воювати з ворогом. Історія взяття Сарагоси —' одна 
зі славетних сторінок історії героїчного опору іспанців. 
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Байленська битва розворушила всю Іспанію і Європу. З поди
вом люди зрозуміли, що і проти непереможного Наполеона мож
на знайти сили. Французький генерал Дюпон вперше в історії 
наполеонівських війн був ущент розбитий. Незважаючи на чи
сельну перевагу і військовий досвід, тисячі французів було вбито. 
І в цій військовій операції однією з частин командував Хосе де 
Сан Мартін, якому відразу після цього було присвоєно звання 
підполковника. 

У 1811 ропі Хосе почув про Травневу революцію, яка відбу
лася в його країні. Він давно не був на батьківщині, майже забув 
її, але щось спонукало юнака повернутися на американський кон
тинент. На батьківщині поряд із внутрішньою урядовою бороть
бою за владу ширився і визвольний народний рух. Через тиждень 
після прибуття де Сан Мартіна на береги Ла-Плати його затвер
дили в чині підполковника патріотичних сил і доручили створення 
кінно-гренадерського ескадрону. Саме про цей ескадрон відомий 
політичний діяч і історик Аргентини Бартоломе Мітре пізніше на
пише: «Ці гренадери брали участь у всіх битвах за незалежність, 
дали Америці 19 генералів і більш ніж 200 старших і молодших 
офіцерів за період революції, а пізніше ветерани славетного ес
кадрону, який покропив кров'ю і засіяв кістками ворогів землю 
від Ла-Плати до Пічинчі, повернулися до рідних домівок зі своїм 
старим бойовим штандартом...». Ось у тому ескадроні, а потім 
у полку він знав в обличчя кожного, вчив їх військовій майстер
ності, перевіряв їх кмітливість і хоробрість. 

Хосе де Сан Мартін створив спеціальний орган — Трибунал 
нагляду, який складався з офіцерів полку і який вершив суд, ке
руючись справжнім кодексом мужності і честі. 

Ще в Іспанії Хосе впевнився, що високий революційний 
дух — той самий здоровий фанатизм — і віра в те, що бореш
ся за праве діло, творять чудеса. І де Сан Мартін вселяв своїм 
гренадерам прагнення до незалежності не тільки національної, 
а й загальноамериканської, ненависть до ворогів, тобто іспансь
ких роялістів — «годо» і «матурранго». 

Сучасні іспанські історики намагаються виявити «іберійське», 
тобто суто іспанське, коріння методів військового навчання гене
рала де Сан Мартіна. З цього приводу можна навести цитату 
Мітре про гренадерів і їх натхненного начальника: «Він озброю
вав їх довгою шаблею наполеонівських кірасирів, яка колись 
жорстоко збасаманила його самого і обходженню з якою він осо
бисто їх навчав, показуючи, що цією холодною зброєю можна 
розкроїти, як кавун, голову будь-якого матурранго». 

Але не треба уявляти собі Хосе де Сан Мартіна якимось фа
натичним чоловіком із палаючими очима. Він був цілком розсуд-
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ливим, із почуттям гумору, люб'язним у спілкуванні з порядними 
і чесними людьми. Що стосується його якостей стратега і так
тика, то тут він був неперевершений. Він умів блискавично оці
нити військові обставини і так само блискавично прийняти від
повідне правильне рішення для подальших дій. Саме його 
раптові появи перед нічого не підозрюючим ворогом приносили 
йому перемоги з малою кількістю втрат. Крім того, будучи силь
ною, впливовою особистістю, він завжди приваблював до себе 
людей. Усередині 1812 року де Сан Мартін створив Товариство 
Лаутаро в Буенос-Айресі, яке об'єднало випробуваних і послі
довних борців проти колонізаторів. В цілому воно повинно було 
стати органом, котрий би орієнтував і стимулював національно-
визвольний рух. Одна з основних цілей товариства формувалася 
так: «Систематично і планомірно сприяти досягненню Амери
кою своєї незалежності і щастя, поводячись при цьому з честю 
і по справедливості». 

Незважаючи на деяку наївність, для епохи визволення Това
риство Лаутаро було прогресивною організацією і мало вплив на 
дії урядових верхів. Проте Товариство все ж таки викликало по
боювання. Взяти, наприклад, текст присяги. У ньому не було ані 
слова про вірність королю Фердінанду VII. Замість імені монарха 
стояла назва «Об'єднані провінції Ла-Плати». Був затверджений 
закон про нове громадянство, яке віднині повинні приймати іно
земці, які займають державні посади. На монетах замість зобра
ження короля наказувалося чеканити новий герб. Цей герб 
зберігся в Аргентині до наших часів. Було додано багато револю
ційних пропозицій. 

Розуміючи, що постать Хосе стає значною і небезпечною з-за 
своєї популярності, уряд відправляє його подалі від Буенос-Айре
са, призначивши виконувати обов'язки командуючого Північною 
армією. Після поразок, нанесених роялістами, вона знаходилася 
у тяжкому становищі. Хосе де Сан Мартін розумів, що для відрод
ження її потрібні кошти. Втім, він виступив перед усією армією 
з полум'яною промовою, в якій пообіцяв полегшити тяжкість вій
ни. Він звертався до патріотичного почуття кожного з них, прохав 
вірити йому. І солдати вірили! Як завжди, він організував навчан
ня для солдатів, створив так звану академію математики, сфор
мував спеціальний підрозділ молодих інженерів. Він розумів, що 
все це необхідно для справжньої успішної армії. Його друг і со
ратник генерал Бельграно, який до де Сан Мартіна був команду
ючим, завжди говорив, що війну потрібно вести не тільки силою 
зброї, але й будучи твердо впевненим у своїй правоті. І серед на
селення північних провінцій Ла-Плати, які прилягали до ворожої 
роялістської зони, дійсно виросло таке переконання і, звичайно, 
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патріотизм. В окремих боях роялістам все ж таки вдавалося одер
жувати перемоги, але вони не мали ані хвилини спокою, тому що 
скрізь були оточені селянськими партизанськими загонами. 

Ведення партизанської війни було ініціативою Хосе де Сан 
Мартіна, причому його заслуга полягала в тому, що він зумів 
спонтанній партизанській війні, територіально розкиданій, нада
ти організаційності, комбінуючи партизанські дії з діями регуляр
них військ. 

Характерною рисою де Сан Мартіна було те, що він умів ці-
нуватицрузів і вибирати вірних соратників. При цьол.., він нещад
но ставився до ворогів визвольного руху. Щоб досягти перемоги 
над роялістами, він придумав свій власний план: перетнути висо
ченне гірське пасмо Анд, визволити Чилі і підійти до Ліми (сто
лиця Перу) з боку моря. 

10 серпня 1814 року де Сан Мартін прийняв пропозицію 
обійняти посаду губернатора Куйо і переїхав до міста Мендоси. 
Саме тут він поволі готував плацдарм для історичного походу че
рез Анди. 

Незабаром після приїзду де Сан Мартіна до Мендоси було 
одержано повідомлення про перемогу іспанських військ біля 
Ранкагуа 9 жовтня 1814 року. В результаті іспанці захопили всю 
Чилі. Це був серйозний удар для планів де Сан Мартіна. Пізніше 
він скаже у прокламації 7 червня 1820 року: «...Втрата Чилі ви
значила серйозну погрозу для провінції, яка була мені підлегла; 
я оголосив стан облоги до тієї пори, коли можна буде перейти 
у наступ. Ресурси мої були мізерні, формування війська ледве 
починалося, але я знав, на що здатні жителі Куйо, і продовжував 
створювати армію, одночасно прикладаючи сили для підтриман
ня економіки у тому стані, який дозволив би перейти до великих 
звершень...». 

Важливою рисою характеру Хосе де Сан Мартіна було й те, 
що він ніколи не втрачав віри у свій народ. У будь-який важкий 
момент свого життя він звертався до співвітчизників, простих 
людей, і вони ніколи не зраджували. 

Визвольна операція грандіозних масштабів і перехід через 
Анди готувалися не тільки в Куйо і Буенос-Айресі. Цим займали
ся і в Чилі, і на територіях уздовж Тихоокеанського узбережжя. 
У 1816 році адміралу Брауну і його соратнику військовому діячу 
Іполіто Боучарду уряд де Сан Мартіна доручив крейсерство в цьо
му районі. Герої-моряки здійснювали раптові набіги на Кальяо 
і Гуаякіль', наводячи на іспанців паніку. Вони відволікали сили 
ворога в Чилі, Перу і в Новій Гранаді. В той самий час вони розпо
всюджували серед населення в усіх портових містечках прокла
мації, які повідомляли про швидкий перехід аргентинських військ 
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через Кордильєри, і закликали чилійців повстати проти гноби
телів. Крім цього, генерал де Сан Мартін дав розпорядження 
проводити дезінформацію супротивника. Він був дуже винахід
ливим у цій частині військових хитрощів. Наприклад, знаючи, що 
серед вождів індійців-пеуенче є провокатори, він запросив їх на 
пишний обід. Говорили про відновлення торгових відносин, і, між 
іншим, Хосе де Сан Мартін повідомив, що збирається з військом 
іти через Анди, але маршрут вказав вигаданий. Те, що провокатор 
повідомить про це ворожий стан, він не сумнівався. Так і сталося. 
Де Сан Мартін завжди казав: «Війна ведеться не стільки зброєю, 
скільки кмітливістю». 

Андська армія складалася із 4 тисяч чоловік — 3 тисячі піхо
тинців під командуванням Альварадо, Лас Ераса, Конде і Краме-
ра; 700 гренадерів підкомандою Медіана, Сапіоли, Некочеа і Ес
калади; 250 артилеристів під началом Ла Пласи, якщо не 
рахувати 1200 мілісьяно з Куйо. 

19 січня 1817 року Визвольна армія почала свій історичний 
похід. Вони йшли, розділившись, одночасно через декілька різних 
перевалів. Щоб дезорієнтувати ворога і підняти на боротьбу міс
цеве населення, окремо виступили ще чотири, легкі стрілецькі 
частини. Початок експедиції ознаменували невеликі, але успішні 
бої. І ось нарешті 8 лютого 1817 року, точно за планом генерала 
де Сан Мартіна, дві основні колони Андської армії зійшлися не
далеко від міста Чакабуко в Чилі. А 12 лютого 1817 року біля 
цього міста здійснилася перша велика битва Андської армії з іс
панськими військами за визволення Чилі. Перемога була одер
жана завдяки таланту де Сан Мартіна і його соратника О'Хіггінса, 
який командував армією визволителів, поділеною на два фланги. 
Ліве крило О'Хіггінса повинне було опуститися по Куеста-В'єха 
і вдарити у фронт супротивника, але ніяких рішучих дій йому не 
треба було робити, поки праве крило не нанесе удар по лівому 
ворожому флангу і тилових частинах іспанців. Однак у темпера
ментного О'Хіггінса не витримали нерви і з криком: «Жити з чес
тю, померти у славі!» він повів свої частини в атаку. Це в деякій 
мірі ставило під загрозу ретельно розроблений план де Сан Мар
тіна. Але все обійшлося. За словами свідка-літописця, «шаблі 
гренадерів наводили сильне спустошення в рядах відступаючих 
іспанців». 

14 лютого Андська армія з тріумфом вступила в столицю Чилі 
Сантьяго. Асамблея країни обрала Бернардо О'Хіггінса Верхов
ним правителем Чилі; де Сан Мартін відхилив подібну про
позицію. 

Але Хосе де Сан Мартіна вже захоплювали інші плани. Вдень 
урочистості він мріяв про визвольну експедицію в Перу. 
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На початку 1821 року його армія впритул підійшла до Ліми, 
столиці іспанських віце-королів в Америці. В червні того ж року 
віце-король Ла Серна вивів із міста свої війська і зосередив їх 
у гірському районі країни. Там вони протримались, так і не одер
жавши допомогу від Іспанії, до1824 року, коли були знищені ге
нералом Сукре із армії Симона Болівара. 

Перу проголосили незалежною республікою, а де Сан Мартін 
був удостоєний титулу Протектора свободи Перу, тобто голови 
держави. В липні 1822 року він зустрівся з Симоном Боліваром, 
який визволив від іспанців північну частину Південної Америки. 
Після цього генерал Хосе де Сан Мартін склав із себе обов'язки 
протектора і відплив до Сантьяго, але довго в Чилі не затриму
вався. Він повернувся спочатку в Мендосу, але незабаром помер
ла його дружина — Ремендіос. Він із дочкою Мерседес відпливає 
в Саутгемптон, а звідти переїжджає в Лондон. Але лондонське 
життя для славнозвісного героя виявилося дорогуватим, і він по
селяється в Брюсселі. 

В кінці 1828 року він знову відвідує батьківщину, але відмов
ляється займати державну посаду, щоб не брати участь у грома
дянській війні. Маючи безліч нагород, пройшовши життя справж
нього воїна і патріота, він залишився скромною людиною. Як 
казав його зять: «Останній орден, котрим варто прикрасити його 
груди, — це орден Скромності». 

З роками здоров'я де Сан Мартіна погіршало. Він пише за
повіт, який знову-таки відображує його скромність: «Заборо
няю, щоб мені влаштовували урочисті похорони, а заповідаю, 
щоб звідти, де я помру, мене перевезли прямо на кладовище без 
всякого супроводу; заповідаю також, щоб моє серце було пере
правлене до Буенос-Айреса». Ось взірець Людини з великої 
букви. 

Незадовго до смерті він переїхав у невеличке французьке міс
течко Булонь-сюр-Мер. А 17 серпня 1850 року великий Визво
литель народів Південної Америки Хосе де Сан Мартін, генералі
симус Республіки Перу, капітан-генерал Чилі і бригадний генерал 
Аргентинської конфедерації провінцій, помер. 

1 тільки в травні 1880 року мощі генерала де Сан Мартіна 
помістили на корабель «Вільярино», котрий взяв курс із Гавра до 
Буенос-Айреса. 
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ДЖУЗЕППЕ ГАРІБАЛВДІ — 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕРОЙ ІТАЛІЇ 

(1807-1882) 

О, родина, я вижу колоннадьі. 
Ворота, герми, статуй, оградьі 
И башии наших дедов. 
Но я не вижу слави, лавров, стали, 
Что наших древних предков отягчали. 
Ти стала безоружна. 
Обнаженш чело твоє и стан. 
Какая бледностьї Кровьі 
О, скелько рані 

Дж. Леопарди 

У прагненні до мрії про світлу справедливість суспільство по
роджує і героїчних виконавців цієї благородної місії. їх життя їм 
не належить, вони абсолютно свідомо віддають його людям, бать
ківщині, намагаючись досягти для неї кращої долі. Мабуть, у них 
запалена іскра Ісуса Христа, вони здатні на самопожертву заради 
інших. 

Таким був Джузеппе Гарібальді, великий патріот Італії. Він 
боровся за об'єднання Італії і звільнення її від гніту австрійських 
феодалів. 

Це була надзвичайно хоробра, енергійна людина. Він по
лонив тих, хто оточував його, своїм невичерпним оптимізмом, 
люб'язністю. Його ідеї приваблювали, в його загони вливалися 
не тільки італійці, але і представники інших народів. Разом із ним 
воював за свободу Італії навіть російський учений, брат відомого 
фізіолога Іллі Мечникова, Лев Мечников. 

Джузеппе народився 4 липня 1807 року в Ніцці, в сім'ї потомс-
твеного моряка. Ще підлітком хлопчик почав самостійне життя, 
найнявшись на корабель юнгою. Розповідають, що у 25 років він 
вже став капітаном торгової шхуни. 
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Якось, знаходячись у таганрозькому порту, він зайшов у при
морський шинок і почув там цікавий виступ якогось італійського 
революціонера, звернений до італійських матросів. Незнайомець 
проникливо говорив про багато речей, що вже давно хвилювали 
Гарібальді. Італійський оратор агітував співвітчизників вступати 
до революційної організації «Молода Італія». Ця організація 
була заснована у 1831 році групою італійських революціонерів на 
чолі з Джузеппе Мадзіні. На відміну від руху прогресивних дво
рян — карбонаріїв — «Молода Італія» складалася з людей, яких 
у Росії називали різночинцями. Організація вела боротьбу за де
мократичну і єдину Італійську республіку. 

З цієї миті молодий Гарібальді зрозумів, що треба робити. Він 
навіть гадки не мав, що мрії, здійсненню яких він вирішив при
святити власне життя, можуть бути утопічними. Він бачив і знав, 
як страждає його батьківщина, і тому вирішив узяти активну 
участь у революційній змові. Проте гювстання не вдалося, хтось 
зрадив, і змова була розкрита. Гарібальді дивом урятувався від 
переслідувачів, але був заочно засуджений до страти, 

У 1835 році революціонер емігрував до Південної Америки. 
Джузеппе допомагав борцям за незалежність маленької респуб
ліки РіоТранді від бразильської імперії, потім захищав Уругвай 
від аргентинського диктатора Розаса. У цей період його захопив 
у полон губернатор Міллан. Незважаючи на жорстокі тортури, 
Гарібальді не видав своїх товаришів по боротьбі. 

На щастя, молодому революціонерові вдалося визволитися, і, 
за іронією долі, випадок віддав йому в руки Міллана. Але благо
родство Джузеппе, цієї незвичайної людини, не дозволило йому 
опуститися до особистої помсти. 

Президент Уругваю нагородив Джузеппе Гарібальді за його 
заслуги перед республікою багатими земельними володіннями, 
але герой відмовився від такої оцінки своєї діяльності і продовжу
вав жити, як простий солдат. 

У 1848 році він повернувся на батьківщину. Європа була 
охоплена хвилею революцій. Італія не була винятком. Народ, що 
піднявся, звільнив міста Північної Італії від австрійців. Папа 
Римський втік зі своєї резиденції. Народ проголосив республіку. 
Звичайно, Гарібальді був серед тих, хто захищав Римську респуб
ліку. Але об'єднані австрійські, французькі і неаполітанські вій
ська придушили революцію. 

І знову еміграція. Йому довелося працювати простим робіт
ником на фабриці по виготовленню свічок у Нью-Йорку, а потім 
знову плавати капітаном торгового судна. 

Італія залишалася роздробленою, але на півночі стало зміц
нюватися Сардинське королівство (П'ємонт). На чолі влади 
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П'ємонту стояв міністр Кавур. Він був представником інтересів 
крупної буржуазії, яка прагнула до об'єднання Італії, але без ре
волюції. При цьому вони, в ідеальному для них варіанті, хотіли 
залишити королем Віктора Емануїла II і сподівалися на допомогу 
Наполеона III, який вороже ставився до Австрії. 

Хитрий Кавур запросив Гарібальді стати на чолі корпусу доб
ровольців у війні проти Австрії. Він убивав відразу двох зайців: 
використовував надзвичайну популярність героя і отримував до
свідченого полководця. 

Австрія зазнала поразки і вимушена була відмовитися від 
Ломбардії, яка перейшла до П'ємонту. Центральна Італія і значна 
частина Північної були об'єднані, але Венеція залишалася під 
владою Австрії. Південь Італії і Сицилія все ще знаходилися у во
лодінні неаполітанського короля з династії Бурбонів. 

На початку 1860 року Гарібальді поспішив на допомогу Си
тілії. Спочатку він поїхав до Генуї. До нього стали стікатися за
гони добровольців. Джузеппе відібрав тисячу волонтерів. У трав
ні вони висадилися в Сицилії. Народний герой опублікував 
відозву: 

«Сицилійці! Тепер ми з вами, і єдине, до чого ми прагнемо, — 
це до звільнення вашої землі. Всі до зброї!.. Сицилія ще раз по
каже світу, як могутня воля об'єднаного народу звільняє країну 
від тих, хто її пригноблює». 

«Тисяча» рушила до Палермо. Бурбонський уряд виставив 
назустріч три з половиною тисячі солдатів. Битва відбулася під 
Каталафамі. І, звичайно, Гарібальді знаходився в самому серці 
бою. Все голосніше звучав його голос: «Аванті!» («Уперед!»). 
Цей бій — яскравий приклад досягнення перемоги за рахунок 
виняткового ентузіазму, самовідданості і патріотизму Гарібальді 
та його соратників. Населення Каталафамі зустрічало визволи
телів бурею вітань. Ця перемога була ключовою в боротьбі проти 
бурбонського уряду. 

Гарібальді щиро вірив, що, здобувши звільнення від гніту іно
земців і об'єднавши Італію, зробить свій народ щасливим. Він 
навіть погодився передати владу Віктору Емануїлу. І потім, як за
вжди, скориставшись результатами гарібальдійців-переможців, 
король, міністр Кавур і його прибічники безцеремонно і образли
во розпустили їх загони. 

Гарібальді вимушений був виїхати додому, на острів Капреру. 
Фактично це було шанобливе заслання. Проте він іде не однора
зово брав активну участь у військових діях. Його блискучі пере
моги в 1866 році допомогли Італії повернути Венецію. Потім він 
разом зі своїми соратниками бився за Францію проти Пруссії, 
відкрито висловлював співчуття Паризькій Комуні. 
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Олександр Герцен познайомився з Джузеппе за часів його 
відвідування Лондона. А одного разу навіть посприяв примирен
ню його з Мадзіні. Микола Добролюбов, Максим Горький високо 
цінували особистість великого італійського героя. 

До кінця своїх днів ця надзвичайна людина сповідувала свобо
ду, а також була непримиренним ворогом деспотизму і тиранії. 

Свої думки, ідеї про революційну боротьбу з тиранами Джу
зеппе Гарібальді відобразив у мемуарах. 

Гарібальді помер у 1882 році, але його ім'я стало символом 
боротьби за свободу і національну незалежність. 
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АВРААМ ЛІНКОЛЬН (ЧЕСНИЙ ЕЙБ) 
(1809-1865) 

...ми знаєм, что Господь всегда на 
стороне правих. Но что меня волнует 
и о чєм я поопоянно молю, згпо чтобьі 
народ бьіл на стороне Бога. 

А. Линкольн 

Авраам Лінкольн, 16-й президент США — єдиний з амери
канських президентів, якого негритянське населення шанувало, 
як Бога. Саме він звільнив їх від рабства. Але що найдивовижні-
ше, сам він не був затятим аболіціоністом (радикальним прихиль
ником відміни рабства), за що йому іноді дорікали. Ні, будучи, як 
кажуть, «зеК тагіе тап» (людиною, що сама зробила себе), він 
був дуже обережний у цьому делікатному питанні. Його почуття, 
як він зізнавався, були проти, але його розум відчував необхід
ність цього кроку. 

Авраам належав до роду переселенців, які прибули до Амери
ки у пошуках «птаха щастя», але, як це часто трапляється, зло
вити його виявилося складною справою. Дід Авраама, на честь 
якого його і назвали, був капітаном вірджинського народного 
ополчення, володів 210 акрами землі, що дісталися йому від бать
ка. У пошуках кращого життя він, пішовши у відставку, за пора
дою друга переїхав до Кентуккі. Але, мабуть, така доля цієї сім'ї, 
неначе якесь прокляття, що хтось з них гине від кулі. Так трапи
лося і з ним. Обробляючи зі своїми трьома синами поле, він упав, 
убитий кулею індійця. Старші два сини побігли за зброєю, а мо
лодший, Том, так і залишився на полі, закам'янілий. Це був бать
ко майбутнього президента. 

Вже дорослим Том Лінкольн після майже п'ятирічного перебу
вання в ополченні штату Кентуккі, в 1806 році одружився з Ненсі 
Хеикс, яка народила йому спочатку дівчинку Сару, а потім, переї
хавши з Елізабеттауну на нове місце неподалік від Ходжинвілля, 
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і іиі.і Авраама — майбутнього президента Сполучених Штатів 
Америки. Ця знаменна подія відбулася 12 лютого 1809 року. 

Мізерне життя, тяжка праця при освоєнні нової землі. Але 
Том не скаржився. Сім'я з часом знову переїхала на нове місце, 
неподалік від знаменитої Камберлендської стежки. Це була жва
ва торговельна дорога, по якій рухалися коробейники, партії ра
бів, що брели зі своїми наглядачами, криті фургони з переселен
цями. 

З малих років маленький Ейб (як називали хлопця в сім'ї) 
пізнав, що таке трудові мозолі. Школа була за чотири милі від 
його дому, і, коли вона працювала, діти Тома відвідували її. Зго
дом Авраам Лінкольн згадував, що вимальовував букви де тільки 
міг: на піску, на снігу, видряпував їх вугіллям. Йому дуже подоба
лося письмо. 

Через деякий час сім'я переїхала на Середній Захід, де земля 
була дешевою. Знову нова тяжка праця, будівництво хатини. 
А тут ще їх спіткала одна біда за іншою: від молочної хвороби 
померла Ненсі. Всі домашні справи лягли на плечі маленької 
Сари. 

Батько незабаром знову одружився. Мачуха, яка мала своїх 
трьох дітей від першого шлюбу, привчила всіх дітей до читання. 
Читали Біблію (Лінкольн настільки добре знав Святе Письмо, 
що в майбутньому просто вражав слухачів вдалим використанням 
його цитат у буденних справах). Ще улюбленими книгами були 
«Робінзон Крузо», байки Езопа і «Мандри паломників». 

У 1830 році вони знову переїхали далі на захід до Іллінойсу. 
На той період в Америці вже існували штати, вільні від рабства. 
Іллінойс був вільний вже дванадцять років. Деякий час Авраам 
працював із батьком, але потім оселився в маленькому селі Нью-
Сейлем в Іллінойсі, де працював поштмейстером, потім помічни
ком окружного землеміра. 

Коли губернатор Іллінойсапризвавдобровольціву зв'язку з ін
діанською війною «Чорних соколів», Лінкольн, пам'ятаючи про 
вбивство дідуся і бабусі, пішов на військову службу. Товариші 
обрали його своїм капітаном. Він був хоробрий і чесний, Але не 
дуже впевнений у собі: худорлявий і високий (коли він сідав на 
коня, то його довгі ноги ледве не торкалися землі), він почував 
себе незграбним. Проте посада капітана додала йому впевненос
ті, і він доклав зусиль, щоб отримати місце в палаті представників 
Іллінойса. У передвиборній боротьбі політик-початківець висту
пав за розширення і поліпшення мануфактури і розвиток освіти. 
Щоправда, він програв, хоча в межах виборчої дільниці, в Нью-
Сейлемі, отримав підтримку 277 із 300 виборців, які взяли участь 
у голосуванні. 
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У 1834 ропі він балотувався знову і цього разу посів друге 
місце серед чотирьох кандидатів у палату представників Ілліной-
са, які домоглися успіху в окрузі Сангамон. У 1836 році його було 
переобрано на новий термін, і він став лідером вігів у палаті пред
ставників. 

Професійно йому не щастило, часто були борги, які він завж
ди віддавав до останньої копійки. Тому він отримав прізвисько 
Чесний Ейб і, треба сказати, жодного разу йому не зрадив у будь-
якій ситуації. 

Не маючи можливості в дитинстві здобути хорошу освіту, Лін
кольн старанно заповнював білі плями в знаннях. У перші роки 
життя в Нью-Сейлемі Лінкольн став вивчати грамоту, щоб уміти 
грамотно і зрозуміло говорити і писати. Підбадьорений підтрим
кою Дж. Стюарта, процвітаючого спрінгфілдського юриста, Лін
кольн досконально вивчив підручники з права. Тепер він мав 
можливість висловити свою думку з питання про рабство, за
явивши, що воно засноване на «несправедливості і безрозсудній 
політиці». Якщо врахувати його походження, то Авраам Лінкольн 
пройшов шлях із бідняків до багачів. Бідний син переселенця, він 
володів природним самобутнім розумом і прекрасним почуттям 
гумору. Це давало йому можливість легко сходитися з людьми, 
бути бажаним співбесідником. Його фрази повторювали в народі, 
кумедні випадки з його спілкування з людьми із задоволенням пе
реказували один одному. Навіть вийшла книга з анекдотами від 
Авраама Лінкольна. Правда, сам він стверджував, що більшість 
анекдотів йому приписали. 

Осягаючи в міру набуття досвіду суть професії, Лінкольн про
довжував успішно просуватися і в галузі політики. У 1838 
і 1840 роках він знов обирався в законодавчі збори штату, а в 1840 
році брав активну участь у президентській кампанії, в ході якої 
віги обрали У. Гаррісона. 

х /1842 році він одружився з дочкою плантатора з Півдня Мері 
Тодд. У них народилося чотири сини, але до зрілого віку дожив 
тільки один Роберт. 

Лінкольн став молодшим партнером С. .Погана, одного з керів
ників адвокатури Іллінойса, а в 1844 році заснував власну фірму. 
Після закінчення чотирьох термінів у палаті представників Іллі
нойса (1834—1842 рр.) майбутній президент спробував свої сили 
на виборах до палати представників Конгресу. Двічі потерпів по
разку — в 1843 і 1844 роках, але в 1846 році його було обрано 
як члена партії від вігів, і він пробув членом палати до 4 березня 
1849 року. 

У зв'язку з цим згадується курйозний випадок, що відбувся 
з ним. Лінкольн не був релігійним фанатиком. Він часто говорив: 
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«Коли я роблю добро, я відчуваю себе добре. Коли я вчиняю по
гано, я відчуваю себе погано. Ось моя релігія». 

При балотуванні до Конгресу його суперником була віруюча 
людина, принаймні, ця людина завжди ходила з Біблією в руках. 
Одного разу Лінкольн був присутній при його виступі в церкві. Зі 
зворушливою промовою кандидат у конгресмени звернувся до 
слухачів: 

— Підійміться ті, хто зараз хотів би піднестися на небо! Під
велося декілька жінок із дітьми. 

— А зараз устаньте ті, хто не хотів би потрапити в пекло! — 
продовжував закликати він. Встали всі, окрім Лінкольна. Тоді 
розлючений суперник Авраама урочисто гучно, але не без уїдли
вості промовив: 

— Пан Лінкольн не побажав піднестися на небо, не схотів 
потрапити до раю, так куди ж ви хочете потрапити? 

— Я хочу потрапити до Конгресу, — незворушно відповів 
Лінкольн. 

Потрапивши до Конгресу, Лінкольн виступав проти америка-
но-мексиканської війни, що тривала. Він також вніс на розгляд 
низку «оперативних резолюцій», що закликали демократичного 
президента Дж. Полка представити докази того, що Мексика 
спровокувала війну, вторгшись на територію США. Більшості 
членів палати представників він запам'ятався перш за все своїм 
виступом проти Л. Касса, кандидатуру якого демократи збирали
ся висунути на президентських виборах 1848 року проти вігсько-
го кандидата — героя мексиканської війни генерала 3. Тейлора. 
Лінкольн був змушений визнати, що у нього немає шансів на пе
реобрання, і практично перестав займатися політикою. 

Поштовхом до повернення в політику послужив закон «Кан-
зас — Небраска» (1854 р.). Сенатор-демократ із Іллінойса 
С. Дуглас вніс на розгляд законопроект про утворення територій 
Канзас і Небраска. З відома Дугласа до тексту законопроекту 
були внесені поправки, що зводили нанівець антирабовласницькі 
моменти Компромісу 1850 року і дозволяли населенню цих тери
торій самим вирішувати питання, хочуть вони рабства чи ні. Вліт
ку 1854 року Лінкольн активно вів кампанію на користь Р. Йейт-
са, місцевого кандидата вігів, який, будучи членом Конгресу, 
голосував проти закону «Канзас — Небраска». До кінця кам
панії він став визнаним лідером супротивників цього закону в Іл-
лінойсі, які незабаром влилися в нову Республіканську партію. 
На початку 1855 року Лінкольну не вистачило кількох голосів, 
щоб законодавчі збори Іллінойса обрали його до Сенату США. 

У 1858 році відбувалося переобрання сенатора Дугласа. Лін
кольн був одностайно висунутий своєю партією і почав свою ви-
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борчу кампанію, що приголомшила всіх промовою «Поділений 
будинок», виголошеною в Спрінгфілді 16 червня. На виборах 
ішов попереду Дуглас, але Лінкольн отримав політичну перемогу. 
Промови Лінкольна забезпечили йому загальнонаціональну по
пулярність, і незабаром стали поступати пропозиції про виступи 
за межами Іллінойса, в тому числі й у Куперівському союзі в Нью-
Йорку 27 лютого 1860 року. Друзі з Іллінойса вважали Лінкольна 
«найреальнішим» республіканським кандидатом у президенти і ор
ганізували кампанію за його висунення. Коли в середині травня 
1860 року в Чикаго відбувся національний республіканський 
конвент, провідним претендентом на президентську посаду був 
нью-йоркський сенатор У.Сьюард, а другим за популярністю — 
губернатор штату Огайо С.Чейз. Але вони не мали конкретної 
програми, та і за час своєї діяльності вони придбали безліч воро
гів. «Чесний Ейб» Лінкольн ідентифікувався з такими рисами 
характеру як працьовитість, чесна скромність піонера, який усьо
го досягав сам. У зв'язку з цим делегації одного штату за іншим 
звертали свою увагу на Лінкольна, і в третьому турі голосування, 
що відбувся 18 травня, його було висунуто кандидатом від партії 
в президенти. 

Таким чином, Лінкольн став президентом меншини, хоч і отри
мав 180 голосів виборців проти 123 голосів, відданих за його су
перників. Як тільки стали відомі підсумки виборів, лідери Півдня 
вирішили виконати погрозу, яку багато мешканців Півночі відмо
влялися сприймати серйозно, а саме: відокремитися від Союзу 
у разі перемоги республіканців. 

Перший крок був зроблений Південною Кароліною, що при-
йнялаакт про сецесії (виходи з Союзу) 20 грудня 1860 року, за 
нею протягом півтора місяця послідували Міссісіпі, Флорида, 
Алабама, Джорджія, Луїзіана і Техас. Лінкольн зберігав мовчан
ня, а штати, які тим часом відокремилися, захопили майже всі 
федеральні форти, арсенали, поштові відділення і митниці в ме
жах своїх територій. 4 березня 1861 року в інаугураційній про
мові Лінкольн обрав метод переконання, завіривши населення 
південних штатів, що їм не варто боятися республіканської ад
міністрації. До цього моменту продовольчі запаси, що зберігали
ся у форті Самтер у гавані Чарльстона, одному з декількох пів
денних фортів, які залишалися в руках Союзу, були близькі до 
вичерпання. 

Лінкольн не хотів здачі форту, але вислати підмогу — означало 
піти на ризик війни. Він направив туди лише продовольство і од
ночасно повідомив владу Чарльстона, що не застосує сили, якщо 
вони не перешкоджатимуть цій експедиції. 12 квітня 1861 року 
конфедерати відкрили вогонь. Самтер капітулював наступного 
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пі і > і І!» квітня Лінкольн закликав громадян до зброї. Перед пре-
іидентом постало складне завдання. Потрібно було сформувати 
армію, спорядити ЇЇ і укомплектувати офіцерським складом — 
удвічі важча проблема, оскільки багато хто з найбільш компе
тентних офіцерів пішов на службу до армії Конфедерації. Була 
оголошена блокада південних портів, але не вистачало кораблів, 
щоб забезпечити її ефективність. Висококваліфіковані чиновни
ки подавали у відставку в той самий час, коли уряд потребував 
підготовлених кадрів. Крім усього іншого, початок бойових дій 
підсилив рух за сецесію. Вірджинія, яка, як сподівався Лінкольн, 
збереже вірність Союзу, відокремилася 17 квітня, а за нею про
тягом двох місяців прослідували Арканзас і Теннессі. З іншого 
боку, поєднанням такту, твердості і терпіння Лінкольну вдалося 
розладнати плани сецесіїстів у трьох прикордонних рабовласни
цьких штатах — Кентуккі, Міссурі і Меріленді. 

Північ ускладнила проблеми, що стояли перед Лінкольном, 
зажадавши негайного початку військових дій. Він поступився 
тиску і наказав перейти в наступ армії, зосередженій, за його на
казом, у Вашингтоні і його околицях. 21 липня 1861 року на річці 
Булл-Ран (штат Вірджинія) відбулася перша велика битва. Армія 
Союзу потерпіла нищівну поразку і в паніці відступила. Майже 
неможливо було знайти воєначальника, здатного очолити армії 
мешканців Півночі, в першу чергу — Потомакську армію. Гене
рал Дж. Макклеллан, який змінив на посту командувача цією 
армією генерала 1. Макдауелла (який програв битву на Булл-
Ран), був у свою чергу відісланий після провалу кампанії на пів
острів (квітень—червень 1862 року). Наступник Макклеллана 
генерал Дж. Поуп зазнав нищівної поразки в другій битві на 
Булл-Ран (28—30 серпня 1862 року), і Макклеллана знову було 
поставлено на чолі армії. - / 

Під час розгортання військових дій все більша кількість меш
канців Півночі переконувалася в необхідності відміни рабовлас
ництва. Лінкольн, однак, ще в липні 1862 року обдумував ідею 
прокламації про звільнення негрів. 22 вересня 1862 року він ви
дав прокламацію, в якій містилося попередження: якщо бунтівні 
штати не повернуться до Союзу до 1 січня 1863 року, всі раби на 
їх територіях будуть проголошені «навіки вільними». Штати Кон
федерації проігнорували це попередження (втім, ніхто і не чекав 
іншого), і тоді, як і було обіцяно, з'явилася друга і остання про
кламація. Часто відзначають, що Прокламація про звільнення, 
яка стосувалася лише тих частин країни, де її неможливо було 
ввести в дію, звільнила небагатьох. Лінкольн цілком це усвідом
лював і намагався переконати конгресменів із прикордонних 
штатів, які зберігали лояльність, підтримати довгострокову про-
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граму звільнення, що компенсувалося. Проте саме Прокламація 
перетворила звільнення рабів на ціль війни і неминуче вела до 
ухвалення 13-ї поправки до Конституції США, що ліквідувала 
рабство по всій країні. У 1863 році хід війни змінився на користь 
Півночі. 

Генерал У. Грант прийняв капітуляцію Віксберга (штат Міс
сісіпі), відкривши таким чином Союзу дорогу до річки Міссісіпі, 
і розколов надвоє Конфедерацію. Коли восени Грант прорвав об
логу Чаттануги і досяг успіху блискучими перемогами у Лукаут-
Маунтін і при Мішинері-Рідж(24 — 25 листопада), Лінкольн зро
зумів, що нарешті знайшов свого генерала. 10 березня 1864 р. 
Гранта було призначено командуючим усіма арміями Союзу, 
а влітку він бився на шляхах до Річмонда. 

Проте ситуація на фронтах була непростою. Велика кількість 
поранених, шпиталі були переповнені, фронт вимагав підкріп
лень. Якось до Лінкольна прибігу паніці один із воєначальників — 
Ліонард Светт, випалив йому останні новини і тут же вніс масу 
пропозицій із приводу того, що повинно бути зроблено негайно. 
Президент сидів біля відкритого вікна. Коли Светт перевів дух, за 
вікном заспівала пташка. Президент, наслідуючи пташку, засвис
тів. «Як вона чудово співає», — спокійно сказав він. Светт обра
жено узяв капелюх, збираючись іти: «Я бачу, ситуація в країні 
краща, ніж я вважав» — і пішов геть до дверей. «Послухайте, 
Светт, поверніться і сідайте, — сказав приязним голосом Лін
кольн. — Неможливо, щоб людина на моїй посаді не потурбува
лася б наперед про все це. Ще кілька тижнів тому кожен, хто 
здатний носити зброю, був відправлений на фронт, і все, що ви 
запропонували, вже зроблено». 

До закінчення першого терміну перебування Лінкольна на 
президентській посаді він нажив немало ворогів, але вони були 
недостатньо сильні для того, щоб запобігти висуненню його кан
дидатури. Проте влітку 1864 року навіть сам Лінкольн припус
кав, що зазнає поразки на виборах. В умовах, коли генерал У. Шер-
ман застряг під Атлантою, а Грант, понісши величезні втрати, так 
і не взяв Річмонда, багато мешканців Півночі бажали миру прак
тично будь-якою ціною. Узяття Атланти 1 вересня 1864 року від
новило упевненість Півночі, і 8 листопада Лінкольна було обрано 
на новий термін. Він отримав на 400 тис. голосів більше, ніж його 
суперник генерал Дж. Макклеллан. Коли 4 березня 1865 року 
Лінкольн прийняв присягу президента удруге, всім було зрозумі
ло, що війна наближається до завершення. 

22 грудня 1864 року генерал Шерман узяв Савану; 15—16 груд
ня генерал Дж. Томас розгромив теннессійську армію конфеде
ратів біля Нашвілла; Гранту потрібна була лише гарна погода для 
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ції •'!. ІЧчмондв, результатом якого стала капітуляція генерала 
Мі І І« ( гнлося 9 квітня 1865 року. Коли Лінкольн зачитував 4 бе-
|ц ІІІ,І ІЙ65 року своє коротке інаугураційне звернення, що міс-
пі.іні І.ІКЛІІК «не відчувати ні до кого злості» і «проявляти мило
сердя до всіх», його вже хвилювали загалом ідеї миру і 
відновлення країни. 

Незважаючи на загальну любов, яку викликав до себе Авраам 
Лінкольн у народі, його секретарі і він сам постійно одержували 
листи з погрозами. Взагалі президент не був фаталістом, але ві
рив у сни. Ще в 1860 році йому наснилося його подвійне зобра
ження в дзеркалі. В одному він світився життєвою силою, а в ін
шому він було смертельно блідим, неначе привид. Він зрозумів 
значення сну: життєве зображення віщувало, що він благополуч
но закінчить своє перше президентство, а поява примари означа
ла, що смерть уразить його до кінця другого президентства. 

Так це і сталося. Увечері 14 квітня 1865 року він відвідав теа
тр. Вбивця, що сховався неподалік від ложі президента, — 
якийсь посередній актор Джон Бут, психічно ненормальний, але 
відмінний стрілець і фехтувальник, вистрілив у Авраама Лін
кольна. 

Лінкольн помер, не приходячи до тями, о 7 годині 22 хвилини 
ранку 15 квітня 1865 року. Його було поховано на кладовищі 
Оук-Рідж у Спрінгфілді 4 травня 1865 року. 

Американська нація може пишатися вже тим, що вона поро
дила таку людину, як президент Авраам Лінкольн. Перемога Пів
ночі під його керівництвом забезпечила єдність нації і звільнила 
чотири мільйони чоловіків, жінок і дітей від рабства. 
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ОТТО ФОН БІСМАРК 
(1815-1898) 

Я буду либо ве.шчайшим нєгодяем, 
либо перейм человеком в Прусаш... 

Отто фон Бисмарк 

Отто фон Бісмарк (Едуард Леопольд фон Шенгаузен) займає 
найважливіше місце в історії Німеччини як особа, що істотно 
вплинула на долю Європи. Мабуть, він був єдиним у своєму роді 
політичним діячем, який, абсолютно не приховуючи своїх по
глядів, знаходячись у меншості, все-таки досягав перемоги. 

Впродовж майже тридцяти років він займався державною 
діяльністю, постійно відстоюючи інтереси монархії (насправді ре
акційні інтереси юнкерства, тобто класу крупних землевласників, 
до якого сам належав). Він зумів здійснити за допомогою «заліза 
і крові» об'єднання Німеччини і створив буржуазно-юнкерську 
мілітаристську німецьку імперію. 

Отто Едуард Леопольд фон Бісмарк народився 1 квітня 
1815 року в маєтку Шенгаузен (недалеко від Магдебурга). Ця міс
цевість називалася Альтмарк (стара марка). В середні віки вона 
входила до Бранденбурзького курфюрства. Бісмарки належали до 
якнайдавнішого дворянського роду, який існував у Бранденбурзі ще 
в XIV столітті. Крім того, вони походили від самого Карла Велико
го, про що Отто фон Бісмарк завжди із задоволенням розповідав. 

Чоловіки з їх роду традиційно поставляли пруській монархії 
офіцерів. Не уникнув служби і батько Отто. Правда, Фердинанд 
фон Бісмарк рано залишив службу і оселився в Шенгаузені. 

Мати майбутнього канцлера не належала до дворянства. 
Уроджена Менкен (просто Вільгельміна Менкен, без «фон») 
була дочкою державного чиновника, який умів поєднувати посаду 
кабінет-секретаря у двох пруських королів із ліберальними пере
конаннями. Вільгельміна відзначалася освіченістю, честолюб
ством, жвавим розумом. Вона істотно впливала на дітей. Але 
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відмінність в інтересах між батьком і матір'ю створювала в сім'ї 
деяку напруженість. Тільки у зрілому віці Отто фон Бісмарк оці
нив матір і все те, шо вона зробила для своїх дітей. 

Семирічним хлопчиком Отто довелося вирушити до Берліна 
в школу Пламана. Це було суворим випробуванням для дити
ни. З половини на шостого ранку і до половини десятого вечора 
день школярів був заповнений уроками, спортивними заняттями, 
роботою в саду. Маленький Бісмарк завжди хотів їсти, оскільки 
раціон був дуже мізерним. , 

Після школи Пламана він навчався у двох берлінських гім
назіях. Але там йому не сподобалося, і все це навчання окрім не
приємних спогадів, у тому числі про епідемію холери, нічого йому 
не залишило. 

У подальші роки Бісмарк став студентом спочатку Геттін-
генського, а потім Берлінського університетів. Навчанню він 
приділяв мало уваги і перед іспитами надолужував згаяне за до
помогою репетиторів. Натомість славився забіякою, дуелянтом 
і великим любителем шампанського. Він усюди гуляв із вели
чезним догом Аріелем, кілька разів за порушення порядку 
Бісмарка садили до карцеру. Проте він із насмішкою ставився 
до покарання. 

Втім, він виніс неабиякий запас знань зі своєї Аіта таіег, 
оскільки був здібним до навчання і схоплював все на льоту. Отто 
захоплювався літературою (Шекспір, Байрон, Гете, Шіллер), 
ще його цікавили історія, міжнародні відносини, політична гео
графія. 

Ексцентричність, галасливі компанії, дуелі — все це призве
ло до того, що матусі дівчат, до яких він сватався, остерігалися 
«скаженого Бісмарка» (таку кличку він заслужив) і відмовляли 
йому. Дійсно, кому сподобається непередбачуваний зять, який 
про свій візит оповіщав пострілами в стелю і міг напустити зграю 
лисиць у кімнату, де спокійно сиділи й пили чай дівчата. 

Здобувши університетську освіту в 1835 році, Отто фон 
Бісмарк був прийнятий на роботу до Берлінського муніципального 
суду. Потім у 1837 році отримав посаду податного чиновника. Але 
ця діяльність була нецікава активній і темпераментній молодій 
людині. У 1839 році Бісмарк залишив роббту і виїхав до свого 
маєтку. «Я розраховував жити і померти в селі, досягнувши успіху 
на терені сільського господарства і, мабуть, відзначившись на вій
ні, якби вона вибухнула...», — писав Бісмарк пізніше. Як ми по
бачимо надалі, ідея війни була закладена в Бісмарка на генетич
ному рівні. У всіх його вчинках проступали мілітаристські риси. 

Але, упрааляючи маєтком, Отто виявив господарську кміт
ливість і практичну хватку, які доповнювалися ретельним вивчен-
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ням основ агрономічної науки. Він зробив ще одну спробу посва
татися, але знову отримав відмову. 

Поступово молодий юнкер усе активніше став цікавитися су
спільним життям. У цей час він жив разом із сестрою Мальвіною, 
з якою дуже товаришував. їх об'єднували спільні інтереси, одна
кові смаки. Коли ж вона вийшла заміж і виїхала, Отто відчув са
мотність. 

Але все-таки він був не зовсім самотній. У нього з'явилися 
нові друзі. Деякі з них були прибічниками пієтизму і мріяли звіль
нити протестантизм від догматичної заскнілості. Але Бісмарку 
були чужі глибокі релігійні почуття. І лише коли він подружився 
із сім'єю фон Бланкенбург (Моріцем і Марією), він став по-іншо
му сприймати релігію. Особливо впливала на нього Марія, до 
якої він мав почуття значно глибші, ніж просто дружба. Але ве
лика пошана до Моріца не дозволила ні йому, ні Марії перетнути 
межу дозволеного. На жаль, Марія рано померла, і Бісмарк гірко 
тужив за нею. Якщо вдуші майбутнього «залізного канцлера »і було 
щось добре, то саме завдяки Марії. 

Отто також приятелював і з подругою Марії Іоганною фон 
Путкамер, і незабаром вони одружилися. Але раніше, щоб отри
мати згоду батька на їх шлюб, Отто виявив нечувану дипломатію. 
Точно розрахований крок привів до успіху. Він написав лист май
бутньому тестеві, в якому спокійно і розсудливо говорив про своє 
переродження. Цей лист був схожий на сповідь. Нагородою йому 
була Іоганна, в якій він знайшов віддану дружину і друга на все 
життя. Вона обожнювала свого чоловіка і завжди дивилася на 
будь-які події, що відбулися у світі, його очима. 

Отримавши після смерті батька маєтки Шенгаузен і Кніпхоф 
у Померанії, він на деякий час віддалився від політичного життя. 
Але революція 1848 року пробудила в ньому затятого супротив
ника будь-якого волевиявлення народу. По-перше, він завжди був 
консерватором і монархістом, а по-друге, його реакційні погляди 
підтримувалися групою прихильників пієтизму, зокрема братами 
Герлах. Останні були радниками при дворі Фрідріха Вільгельма IV. 
Бісмарк був обурений тим фактом, що народ (ремісники, нова 
буржуазія) сміє диктувати королеві ті чи інші вимоги. Він навіть 
у листах до дружини і друзів став підписуватися «фон Бісмарк», 
щоб підкреслити своє дворянське походження. 

У той час пруський ландтаг не був революційним парламен
том. Бісмарк-Шенгаузен, як його величали, розпочав роботу 
в парламенті в середині травня 1839 року. Його промови відзна
чалися стислістю і категоричністю. Фурор викликала обурена 
промова з приводу вимоги конституції від короля в нагороду за 
участь в антинаполеонівських війнах. Одна згадка про які-небудь 
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ультиматуми, що пред'являються німецькими лібералами коро
лев, дратувала його. У подальшій своїй парламентській діяльності 
Бісмарк постійно демонстрував своє презирство до тих депутатів 
ландтагу, які мали думку, відмінну від його власної, а особливо до 
тих, хто виступав за демократичні зміни. Він міг добре ставитися 
до власних селян, але тільки зі своєї доброї волі. Якби вони до
зволили собі будь-яку самостійність в ухваленні рішень, він би їх 
просто перестріляв. Був такий випадок. Бісмарк набирав солдатів 
на захист короля і трону з числа своїх селян (звичайно, доброволь
ців, кріпацтво відмінив ще пруський король Фрідріх II). Деякі се
ляни з сусідніх сіл теж приєднувалися до його волонтерів. Коли ж 
сусіди-поміщики відмовляли їх від цих необдуманих кроків, 
Бісмарк витягував пістолет і спокійно заявляв: ^Пристрелю!» 

Приблизно так він чинив і з парламентаріями. Коли він вихо
див на трибуну, ліберали починали галасувати. Тоді Отто фон 
Бісмарк демонстративно повертався до них спиною і починав 
читати газету прямо на трибуні, поки публіка не заспокоювалася. 
Говорив він упевнено та іронічно. Повертаючись до німецької ре
волюції 1848—1849 рр., скажемо, що, незважаючи на її буржу
азно-демократичну сутність, вона не зуміла виконати свою істо
ричну місію і залишилася, по суті, незавершеною. Німеччина не 
об'єдналася, а в Пруссії перемогла реакція. 

Бісмарк на той час вже став одіозною персоною у зв'язку зі 
своєю різко реакційною спрямованістю. Король відзначав, що 
«пахне кров'ю», і навіть побоювався залучати його до політичної 
діяльності. Короля турбували яскраво виражені реакційні погля
ди майбутнього канцлера, проте той все ж таки сподівався на 
політичну кар'єру. 

Але на трон зійшов Вільгельм І. Пруссії потрібні були нові 
люди. Завдяки Леопольду Герлаху, який виступав за дружбу 
з Австрією, Бісмарка запросили на дипломатичну роботу в Союз
ний сейм, який знаходився у Франкфурті-на Майні. Приїхавши 
на нову роботу, Бісмарк став уважно придивлятися до своїх колег. 
Він дає їм уїдливу і нищівну оцінку. Молодий дипломат швидко 
досягає успіху в мистецтві говорити багато слів, нічого при цьому 
не сказавши. Він їздить із дипломатичними місіями до Відня, його 
збираються зробити посланцем до Петербурга. Все більше 
Бісмарк набуває іміджу людини, здатної вирішити серйозні конф
лікти в складній політичній ситуації. Він інтригує, ведучи зовніш
ні переговори. Обіцяє дружні відносини Австрії, налаштовуючи її 
проти Франції, при цьому прагне нейтралізувати Росію і Англію. 
Він вправно розбавляє брехню правдою і досягає вражаючих ус
піхів. До речі, він не раз напівжартома-напівсерйозно співав 
дифірамби умінню брехати як одній із невід'ємних якостей полі-
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тика і сам, не замислюючись, віртуозно вправлявся в цьому вмін
ні. Головне кредо: «Переможців не судять». І йому дійсно вдава
лося вивертатися і виходити сухим із води. 

Знаходячись поряд із королем Вільгельмом І, нерішучим 
і боязким, він як міг просував його в імператори. Багато разів 
король, пам'ятаючи про трагічну долю Карла І і Людовіка XVI, 
думав відректися від престолу, коли в Німеччині вирувала ре
волюція. І лише залізна витримка Бісмарка, його непохитність 
і впевненість у своїй правоті, а також стійке презирство до «плеб
су» підтримували його величність. А Бісмарк використовував 
Вільгельма І для прикриття таємних інтриг проти Франції. Війна 
з Францією була потрібна Отто фон Бісмарку, щоб прискорити 
об'єднання німецьких держав. Але при цьому треба було, щоб 
першою розв'язала війну Франція. Шляхом витончених дипло
матичних дій, домовляючись із одними та обмовляючи інших, він 
досяг цього. 

Через місяць після початку бойових дій значна частина фран
цузької армії була оточена німецькими військами під Седаном 
і капітулювала. Сам Наполеон НІ здався в полон Вільгельму І. 

У листопаді 1870 року південно-німецькі держави вступили 
в перетворений із Північного в Єдиний Німецький союз. У грудні 
1870 року баварський король запропонував відновити німецьку 
імперію і німецьку гідність, яка свого часу була знищена Наполе
оном Бонапартом. Звернулися до Вільгельма І з проханням при
йняти імператорську корону. їв 1871 році у Версалі Вільгельм 
написав на конверті: «канцлерові Німецької імперії», давши пра
во Бісмарку управляти цією імперією, яку той сам і створив. 

За відомим Паризьким договором, прикордонні області Ель
зас і Лотарингія відійшли до Німеччини. 1 Франція ще повинна 
була сплатити величезну контрибуцію. 

Діяльність Залізного канцлера тривала з 1871 по 1890 рік. За 
цей час Бісмарк провів реформи, які викликали конфлікт із рим-, 
ською католицькою церквою. Все більше німецьких католиків, 
розчаровуючись у католицтві, переходили до протестантської 
Пруссії. Багато єпископів і священиків було заарештовано, сотні 
єпархій залишилися без керівників. Церковні призначення тепер 
надходили від держави, школи були відокремлені від церкви, був 
уведений цивільний шлюб, а єзуїтів вигнали з Німеччини. За це 
Папа погрозив відлучити їх від церкви, але Бісмарк, виступаючи 
з черговою промовою в рейхстазі, із цього приводу сказав: «До 
Каносси м*и не підемо». «Йти до Каносси» — цей вираз походить 
від часів німецького імператора Генріха IV (1056-1106), який вів 
тривалу війну з Папою Григорієм VII (1073—1085), що жадав сві
тового панування. Генріх скликав собор німецьких єпископів. 
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який оголосив Папу позбавленим влади. Папа відповів проклят
тям і відлучив імператора від церкви. Німецькі князі скористали
ся цим, щоб, у свою чергу, позбавити влади Генріха. Щоб уник
нути цієї долі, Генріх узимку 1077 року, переправившись через 
Альпи до Італії, пішов пішки до Каносси (замок у Північній Італії, 
де знаходився Папа), щоб принести йому покаяння. Три дні він 
простояв в одязі грішника, що каявся, перед воротами замку 
і принижено випросив у Папи пробачення. Так от. Бісмарк кая
тися не збирався. 

Зовнішня політика, яку проводив канцлер, була хитра і під
ступна. Він зближував Німеччину з Австро-Угорщиною, підтри
муючи добрі відносини з Росією (союз трьох імператорів — Ні
меччини, Австро-Угорщини і Росії, 1873—1889 рр.), створив 
«потрійний союз» між Німеччиною, Австро-Угорщиною і Італією 
1882 року, «середземноморську угоду» 1887 року між Австро-
Угорщиною, Італією і Англією, а також «договір перестрахування» 
з Росією 1887 року. Таким чином Бісмарку вдавалося підтримува
ти мир у Європі. Він досяг свого, Німеччина об'єдналася, і війна 
йому вже була не потрібна. 

З приводу колоніальної політики канцлер не давав чітких 
формулювань, не бажаючи порушувати дружні відносини з Анг
лією (коли треба, він умів бути тонким дипломатом). Але поволі 
Німеччина почала перетворюватися на колоніальну державу. 

Треба відзначити, що й досі історики розглядають хитро
сплетіння зовнішньої і внутрішньої політики Бісмарка. Схоже 
було на те, що канцлер вірив у свої сили й здібності вийти з успі
хом із будь-якої колізії. Але з роками кількість таких успіхів змен
шувалася, хоча Бісмарк не помічав цього. Він був такий самов-
певнений, що в 1888 році сказав одному з міністрів, що не піде зі 
своєї посади, навіть якщо його забажають прогнати. Навіть якщо 
йому перекажуть розпорядження про відставку додому, він усе 
одно не піде, оскільки не «скріпляв це розпорядження своїм під
писом». Але це була, звичайно, бравада. 

Після смерті Вільгельма І Бісмарк ще правив за інерцією два 
роки. 57-річний Фрідріх III, який зійшов на престол вже смер
тельно хворий, пробув на троні 99 днів. За цей період імпера
торське подружжя опинилося в ізоляції, оскільки мало хто 
серйозно зважав на приречену людину. Серед цих жорстоких лю
дей був і Бісмарк. 

Двадцятидєв'ятирічний син Фрідріха III та імператриці Вік
торії Вільгельм II зійшов на престол 15 червня 1888 року. Він був 
реакціонером, як і Бісмарк, але не бажав, щоб хто-небудь чинив 
на нього тиск. Маючи самовпевнений, нетактовний і неврівнова-
жений характер, він заявив, натякаючи на Залізного канцлера: 
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«У країні є лише один господар — це я, і іншого я не потерплю». 
Таким чином, доля рейхсканцлера була вирішена. Вільгельм II 
запропонував Бісмарку піти у відставку і отримав заяву від нього 
18 березня і 890 року. Відставка була прийнята через два дні. 

Усамітнившись у своєму маєтку, Бісмарк уважно стежив за 
політичним життям держави, різко критикував дії уряду у пресі, 
писав мемуари. Його літературні твори «Думки і спогади», «Ве
лика політика європейських кабінетів» побачили світ уже після 
його смерті. 

1 квітня 1895 року Німеччина святкувала 80-річчя Залізного 
канцлера. Але мстивий рейхстаг відхилив більшістю голосів про
позицію надіслати йому вітання. Правда, Вільгельм II надіслав 
телеграму, лицемірно обурюючись вчинком рейхстагу. Ось і вся 
подяка за майже тридцятирічну діяльність на користь Німеччини. 

Роки брали своє, прогресували хвороби. Ударом для Отто фон 
Бісмарка була втрата Іоганни. А ЗО липня 1898 року великого 
канцлера не стало. Говорять, що навіть за декілька годин до смер
ті він у маренні вигукував: «Виходячи із загальнодержавних інте
ресів це неможливо!» 

За бажанням самого Бісмарка, на надгробку був зроблений 
напис:.«Князь Отто фон Бісмарк, вірний німецький слуга імпера
тора Вільгельма І». Трохи лицемірно, чи не так? Але такий був 
пан фон Бісмарк. Його заслугою, безумовно, можна вважати те, 
що він неухильно працював над забезпеченням для Німецької ім
перії панівного становища у Європі. Він залізом об'єднав Німеч
чину, що було метою його життя, хоча ціною цьому була людська 
кров. 
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(1870-1924) 
Нравьі изменились еще более, чем 
зданая, и тоже, можеш бьіть, не во 
всех отношениях к лучшему. Пере
бирать а критиковать зтого не бу
дем, або «всякой веииі своє время 
под солнцем», 

Н. С. Лесков 
Нашим юним сучасникам зараз важко уявити, щоб звичайну 

людину свідомо перетворили на ікону. Така доля спіткала «вождя 
світового пролетаріату» — Володимира Ілліча Леніна (Ульяно-
ва). І чим більше років проходило з дня його смерті, тим більше 
легенд оточувало його ім'я. «Найлюдяніший...», «великий, 
геніальний...» — ось далеко не весь перелік епітетів, якими його 
наділяли письменники, журналісти, поети та безліч простих лю
дей, які з ним пов'язували поняття про честь і справедливість. 
Більше сімдесяти років це ім'я вимовляли зі щирою теплотою і бла
гоговінням. Про всіх політичних діячів складали анекдоти, про 
Леніна — ніколи. Якщо він і потрапляв у анекдот, то тільки в по
зитивному сенсі. І раптом... 

Пройшов XXVII з'їзд Комуністичної партії, була проголошена 
гласність. 1 радянських людей «прорвало». Якби М. С. Горбачов 
припускав, чим це все може скінчитися, навряд чи він би вдався 
до реформ. В усякому разі, він не починав би їх так радикально. 

Але говорити дозволили, і наигі доблесні засоби масової ін
формації разом із літературними діячами понесли «одкровення» 
до народу. Вихлюпнули все, що змогли знайти, ганьбили всіх тих, 
кого зовсім нещодавно шанували. Повалили кумирів. їх не стало. 

Леніна ганьбили, критикували так само фанатично, як досі 
ним захоплювалися. Неначе не могли пробачити собі своє ко
лишнє схиляння перед ним і прагнули один перед одним облити 
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брудом постать цієї досить складної і насправді талановитої лю
дини. Але в історії треба уникати суб'єктивних оцінок, принаймні, 
треба прагнути бути об'єктивним. Хто ризикне претендувати на 
істину в останній інстанції? Ніхто. Ми можемо тільки висловити 
припущення, не більш того. А висновки... Висновки робіть самі. 

Отже, Володимир Ілліч, Ленін (Ульянов) народився 10(22)квіт-
ня 1870 року в місті Симбірську. 

Дід Леніна по батькові, Микола Васильович Ульянов, був си
ном кріпака. Він одружився пізно з Ганною Олексіївною Смирно-
вою. Син Ілля народився, коли матері було 43 роки, а батькові — 
за 60. Незабаром Микола Васильович помер, Іллю виростив 
і вивчив старший брат Василь, прикажчик астраханської фірми 
«Брати Сапожникови». 

Дід Леніна по матері — Олександр Дмитрович Бланк — лі
кар, чималий статок якого значно збільшився після одруження 
з Ганною Григорівною Гросскопф (у сім'ї Гросскопф були шведсь
кі і німецькі корені). 

Пішовши у відставку з посади медичного інспектора шпиталів 
Державного збройового заводу в Златоусті (у чині статського 
радника), доктор Бланк записався до казанського дворянства 
(чин надавав йому привілеї дворянина). Незабаром він придбав 
маєток Кукушкіно, ставши поміщиком середнього стану. Рано 
осиротілу матір Леніна, Марію Олександрівну, як і її чотирьох 
сестер, виховала тітка по матері, яка навчила племінницю музиці 
та іноземним мовам. 

Марія Олександрівна, вийшовши заміж, повністю присвяти
ла себе сім'ї. Незважаючи на те, що вона через відсутність кош
тів не мала можливості в юності вчитися, надалі, будучи вельми 
обдарованою людиною, вона, самостійно підготувавшись, склала 
екстерном іспит на звання вчительки початкових шкіл. Але пра
цювати вчителькою їй не довелося, оскільки велика сім'я вимага
ла клопотів. Це була емансипована жінка, яка дотримувалася 
лівих переконань. Марія Олександрівна була хорошою господи
нею і дбайливою матір'ю, сама займалася з дітьми іноземними 
мовами і музикою. 

У сім'ї Ульянових її зусиллями підтримувався особливий піє
тет перед німецьким порядком і акуратністю. Діти володіли іно
земними мовами (Ленін досконало володів німецькою, французь
кою читав і говорив, гірше знав англійську). Володимир був, 
безумовно, людиною російської культури, яка знала життя росій
ської провінції, але він дуже захоплювався західною духовною 
і побутовою культурою. 

Ульянови вважалися вельми заможною сім'єю: значна частка 
матері в маєтку Кукушкіно, власний будинок у Симбірську, плат-
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ня батька, а після його смерті солідна (генеральська) пенсія. Сі
мейним бюджетом до самої своєї смерті в 1916 році завжди роз
поряджалася Марія Олександрівна. 

Ілля Миколайович, побожний, законослухняний, надзвичай
но працелюбний чиновник (свою колосальну працездатність 
Ленін успадкував саме від батька), багато зробив для народної 
освіти, дослужився до генеральського чину дійсного статського 
радника, цдо наділяло його сім'ю потомственим дворянством. Він 
приділяв велику увагу освіті неросійських народів, які населяли 
Поволжя, піклувався про організацію народних шкіл для них. 
Він був зразковим сім'янином, любив дітей, прагнув дати їм усе, 
що стало б у пригоді в житті. Можна абсолютно впевнено ствер
джувати, що дитинство сім'ї Ульянових було щасливим, хоча Во
лодя, четверта дитина, був хворобливим хлопчиком, ходити по
чав у три роки, в ранньому дитинстві у нього траплялися нервові 
припадки. Проте він був першим учнем у гімназії, до якої всту
пив у 1879 році. Цікаво, що директором гімназії у той час був 
Ф. М. Керенський, батько А. Ф. Корейського. Він високо оціню
вав здібності Володимира Ульянова. Гімназія дала Леніну міцний 
фундамент знань. Точні науки не викликали у нього інтересу, 
зате історія, а надалі філософія, марксизм, політекономія, ста
тистика стали тими дисциплінами, з яких він прочитав гори книг 
і написав десятки томів творів. 

У 1887 році Володимир Ульянов закінчив гімназію із золотою 
медаллю. Для Ульянових це були важкі часи. У цей період зааре
штували старшого сина Олександра у зв'язку із замахом на царя. 
Деякі біографи В. Г. Леніна вважають, що Володимир не був 
у особливо близьких стосунках зі своїм старшим братом. Але, 
поза сумнівом, він не міг залишитися байдужим до його долі, тим 
більше бачивши, як страждала мати, до якої він був прихильний 
усе життя. Що стосується самого Олександра, то до вступу до 
Петербурзького університету у нього, видно, не було радикаль
них ідей, він вважався вельми талановитим біологом. Його до
слідження в галузі зоології і хімії, зроблені на третьому курсі, 
були удостоєні золотої медалі. Олександра Ульянова готували 
в професори. Але потім він захопився революційною діяльністю. 
У сім'ї про це нічого не знали. А 8 травня 1887 року 21 -річний 
Олександр разом з іншими народовольцями був страчений. 

Після закінчення гімназії Ленін вступив на юридичний фа
культет Казанського університету. Проте, мабуть, щось було за
кладено у вихованні дітей Ульянових, тому що і Володимир теж 
став захоплюватися політикою. В результаті він був виключений 
із першого курсу за участь у ліберальних студентських зборах. 
Брат, який замахнувся на життя самодержця, також ставав пере-
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шкодою для академічної кар'єри Леніна. Його заслали в маєток 
матері Кукушкіно, де революціонер-початківець дуже багато чи
тав, перш за все, Чернишевського. Згодом він говорив: «Роман 
«Что делать?» глубоко перепахал меня». Читав також Д. І. Пи
сарєва, П. Н. Ткачова, 3. Р. Нечаєва, які стали його духовними 
вчителями. 

У 1889 році сім'я Ульянових переїхала до Самари, де до рук 
Леніна потрапив так званий покажчик Н. Е. Федосєєва — список 
марксистської літератури, рекомендованої для самоосвіти. З цієї 
миті починається фундаментальне знайомство Леніна з марксиз
мом, який сприймається молодим Ульяновим як ключ до розумін
ня світу і універсальний інструмент для його трансформації. 

У вересні 1891 року Ленін успішно склав екстерном курс 
юридичного факультету в Санкт-Петербурзькому університеті, 
що вимагало колосальних зусиль і знань. У 1892 році посів поса
ду помічника присяжного повіреного в Самарі. Але його не ціка
вила нудна рутинна робота. Як юрист Ленін не виявив себе і вже 
в 1893 році, залишивши юриспруденцію, перебрався до Петер
бурга, де вступив до марксистського-студентського товариства 
Технологічного інституту. 

Тут він уперше пробує висловлювати свої думки як політичний 
діяч. У 1894 році з'явилася одна з його перших робіт: «Що таке 
«друзі народу» і як вони воюють проти соціал-демократів». У ній 
стверджувалося, що шлях до соціалізму лежить через робітничий 
рух, очолюваний пролетаріатом. У квітні—травні 1895 року за кор
доном відбулися перші зустрічі Леніна із членами групи «Звіль
нення праці», зокрема із Р. В. Плехановим, який пізніше (1906 р.) 
так охарактеризував майбутнього лідера першої у світі проле
тарської держави: «Ленін із самого початку був скоріше блан
кістом, ніж марксистом». Бланкізм — політична течія, пов'язана 
з ім'ям французького комуніста-утопіста Бланкі Луї Огюста. 
У широкому значенні — погляди прихильників сектантської так
тики в революційному русі, які вважають, що навіть за відсут
ності революційної ситуації вузька група змовників, не пов'язана 
з революційним класом, може здійснити звитяжне повстання. 

Після повернення до Росії з метою посилення пропагандист
ської роботи восени 1895 року Ленін підтримав об'єднання керо
ваної ним групи з Л. Мартовим. Це об'єднання стало називатися 
Петербурзький Союз боротьби за звільнення робочого класу. 
Союз був тісно пов'язаний із масовим пролетарським рухом, ви
давав листівки, що стосувалися злободенних питань життя робіт
ників, тим самим виховував революційну свідомість, піднімав на 
боротьбу з самодержавством. Не дивно, що через деякий час 
Леніна і велику групу Леніна соратників було заарештовано. Це 
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відбулося в ніч із 8 на 9 грудня 1895 року, коли вони працювали 
над випуском газети «Робоча справа». Але з-за арешту газета 
так і не побачила світу. Після більш ніж річного ув'язнення в бе
резні 1897 року Володимира Ілліча заслали на три роки в далеке 
сибірське село Шушенське. 

Треба сказати, що царизм досить милосердно поставився до мо
лодого революціонера. Умови заслання в Шушенському були ціл
ком прийнятними. Сприятливий клімат, полювання, рибальство, 
проста їжа — все це зміцнило здоров'я Леніна. У липні 1898 року 
Ленін вінчався з Н. К. Крупською, також засланою у справі Пе
тербурзького Союзу боротьби за звільнення робочого класу. Вона 
була дочкою офіцера, слухачкою Бестужевських курсін Кпупська 
стала помічником і однодумцем Леніна на все життя. 

Життя молодої сім'ї було наповнене наполегливою працею. 
У засланні Ленін мав можливість спілкуватися з іншими заслан
цями: з народовольцем А. У. Тирковим, Варшава ""• робітником 
М. Блажеєвським, Г. М. Кржижановським та іншими. Володи
мир мав можливість працювати в багатющій красноярській біб
ліотеці Г. В. Югіна, де він написав більше ЗО статей, а також 
солідну працю «Розвиток капіталізму в Росії». Головний лєнінсь-
к ;й висновок з аналізу російського капіталізму зводився до того, 
що «пролетаріат має політичну силу, а також займає більшу час
тину в загальній масі населення імперії». Насправді ж у той час 
російський пролетаріат був дуже нечисленним і малограмотним, 
щоб бути самостійною політичною силою, у нього не було навіть 
досвіду профспілкової роботи. Але, стверджуючи це, Ленін пере
слідував інші цілі. 

Після закінчення заслання в липні 1900 року Ленін залишає 
Росію. Він виїжджає спочатку до Німеччини, живе в Мюнхені, 
відвідує Лондон, Женеву. У нього виникає свій план створення 
соціал-демократичної партії як організації професійних револю
ціонерів, ядром якої повинна стати загальноросійська політична 
газета «Іскра». Саме в цей час (1902 р.) уперше з'являються 
статті, підписані партійним псевдонімом Ленін. Він стає одним із 
редакторів «Іскри» і разом з Плехановим і Мартовим готує дру
гий з'їзд Російської соціал-демократичної партії (РСДРП), який 
відбувся в липні—серпні 1903 року в Брюсселі і Лондоні. 

Але цей з'їзд зусиллями Леніна був розколений на дві фракції: 
Плеханов і Мартов (меншовики) схилялися до класичної євро
пейської соціал-демократії, Ленін же (більшовики) як основопо
ложник партії нового типу виступав за сувору партійну дисциплі
ну, безумовне підпорядкування меншості більшості, вертикальну 
структуру підпорядкування. Він не бажав іти парламентським 
шляхом. Мета його організації — не завоювання парламентської 
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більшості, а захоплення влади озброєним шляхом. Згодом відома 
ленінська фраза «перш, ніж об'єднатися, треба рішуче розмежу
ватися» стає його принципом партійного устрою. Надалі до Жовт
невого перевороту Ленін неодноразово відмежовувався, 
від'єднувався, розколював політичні фракції і групки. 

До речі, термін «ленінізм» уперше був введений Мартовим 
у 1904 році для позначення якобінських поглядів і методів у те
орії і практиці революції. За радянських часів ленінізм визначав
ся як творчо розвинений марксизм стосовно епохи імперіалізму. 
Проте, згідно з Марксом, зміна однієї економічної формації 
(у тому числі і шляхом соціальної революції) може відбутися 
тільки в тому випадку, якщо продуктивні сили не можуть більше 
розвиватися в рамках даних виробничих відносин, отже, со
ціалістична революція може відбутися тільки в найрозвиненіших 
капіталістичних країнах. Ленін створює теорію перемоги со
ціалістичної революції в «слабкій ланці імперіалістичного лан
цюга», а саме в Росії. 

Маркс також вважав неможливим союз пролетаріату і се
лянства. А Ленін покладає надії на цей союз. Крім того, Маркс 
пояснював революційність пролетаріату дією «закону відносного 
і абсолютного зубожіння пролетаріату». Ленін не міг не бачити, 
що з прогнозом абсолютного зубожіння пролетаріату Маркс по
милився і що робочий клас західноєвропейських країн навряд чи 
піде на барикади, оскільки йому вже було що втрачати. Ленін не 
раз відзначав, що у Швейцарії, рівень життя населення якої був 
дуже пристойним, революції ніколи не буде. Зосередившись на 
Росії, він у своїй книзі «Дві тактики соціал-демократії в демокра
тичній, революції» (1905 р.) стверджував, що оскільки в Росії 
пролетаріат є гегемоном буржуазно-демократичної революції, це 
відкриває шлях до встановлення «диктатури пролетаріату і се
лянства» і переходу до соціалістичної революції. 

Ленін вважав за краще не просторікувати, а рішуче робити все, 
що врешті-решт призведе до революції. За словами М. А. Бер-
дяєва, Ленін був теоретиком революції, на відміну від Плехано-
ва, теоретика марксизму. А революція для нього була засобом 
захоплення політичної влади з метою здійснення комуністичного 
експерименту. Ставлення Леніна до влади дивовижним чином 
ріднить його і з Петром Великим та Миколою І, які приписували 
їй магічні властивості чарівної палички. Ленін був переконаний 
у тому, що нестримна воля разом із сильною централізованою 
владою сильніші за устрій життя, багатовікову релігійну віру, рі
вень розвитку матеріальних сил і культури народів Росії. 

Під час революції 1905 року Ленін на короткий час прибув до 
Росії, а потім поселився у Фінляндії. Коли після царського «Мані-
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фесту 17 жовтня» почався природний процес ослаблення рево
люційних настроїв і політичним партіям необхідно було переходи
ти до легальних засобів боротьби, Ленін спровокував бойкот 
першої Державної Думи (пізніше він визнає свою помилку). Про
те він рішуче підтримав кровопролитне московське повстання. 
З-за кордону він давав конкретні рекомендації повсталим: «Одні 
зараз же вчинять убивство шпика, вибух поліцейської ділянки, 
інші — напад на банк». 

Взагалі він був, ймовірно, незлагодженою і незібраною за ха
рактером людиною. Його діяльність в еміграції отримала схожу 
оцінку людей вельми несхожих поглядів: «творець постійної чва
ри в партії» (М. Горький), «паскудна чвара, яку систематично 
розпалює цих справ майстер Ленін» (Л. Д. Троцький). 

У 1907 році ленінська резолюція п'ятого з'їзду РСДРП при
звела до опозиції практично зі всіма російськими партіями. Ленін 
піддав нищівній критиці А. А. Богданова, який у 1909 році був 
виключений з більшовицької партії; відкрито підтримував най-
зухваліші і найцинічніші акції по залученню коштів на функціо
нування партії. Ленін люто боровся із меншовиками, більшови-
ками-ліквідаторами, більшовиками-одзовіетами, бої ошукачами, 
троцькістами. Фракційна боротьба дожовтневого періоду досяг 
ла свого апогею на Празьк'й партійній конференції (1912 р.), на 
якій, за словами Леніна, «покінчили • ліквідаторською і одзовіст-
ською сволотою». З того часу в НІ ьу партії було включено слово 
«більшовиків» — РСДРП(б). Володимир Ілліч зумів також пере
орієнтувати нефракційну газету «Правда» (видавалася Троцьким 
із 1908 року), ставши її фактичним редактором. З 5 травня 1912 
р. виходила вже легальна більшовицька газе, а лід тією ж назвою. 

Але активні політичні баталії не відбивалися на його житті і по
буті. Крупська розповідала, що він піклувався про здоров'я і про 
харчування, любив молочне і прості волзькі продукти: ікру, ба
лик. Для Леніна періоду еміграції був характерний спосіб життя 
середнього буржуа. Як відомо з листів до матері, він займався 
спортом (плавання, велосипед, гірські прогулянки). «...Гуляю, ку
паюся і байдикую», «тут відпочинок чудовий, купання, прогулян
ки, безлюддя і неробство. Неробство і безлюддя для мене краще 
за все» — це його власні слова. Ленін не палив, випивав дуже 
помірно — пиво, вино. Роман Леніна з Інессою Арманд — ви
няток з «правильного» сімейного життя, близьких друзів у нього 
не було. 

Як справжній політик Ленін відкидав будь-які людські почут
тя: вірність, подяку, пошану до колишніх заслуг. До своїх ідейних 
супротивників був нещадний і безжальний, у полеміці часто вда
вався до неприпустимої грубості навіть по відношенню до близь-
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ких і сподвижників. Але, мабуть, саме ці якості і зробили його 
переможцем. Адже всі політики нещадні і властолюбні. 

Наприклад, в одному з головних своїх філософських творів 
«Матеріалізм і емпіріокритицизм», написаному в 1909 році, 
Ленін затаврував своїх опонентів, не церемонячись у висловах. 
Деякі учені стверджують, що в цій праці Ленін проявив себе «фі
лософом природознавства», трактуючи новітні відкриття у фізиці 
без розуміння їх сенсу. Але головне для революціонера, як напо
лягав Володимир Ілліч, — партійність філософії, яка розуміється 
ним як один із засобів для політичної боротьби. 

Що стосується матеріальної підтримки партії, то тут, знову-
таки за твердженням деяких сучасників Леніна, були прийняті 
будь-які методи, навіть «екси» (озброєні нальоти на банки, пош
ту, що супроводжувалися іноді й людськими жертвами). Значні 
гроші партія отримувала від співчуваючих — Горького, С. Т. Мо
розова, московського меблевого фабриканта Н. П. Шмита (бага
то хто з цих пожертвувачів був пов'язаний із темними історіями). 

В оточенні Леніна були провокатори (хоча це загальна хво
роба для більшовиків і есерів). Голова більшовицької фракції 
в четвертій Державній Думі і одночасно агент царської охранки 
Р. В. Маліновський був найближчим соратником Леніна. Швид
ше за все, вождь більшовиків не знав про це, але коли в 1917 році 
Маліновський був викритий, Ленін врятував його від партійного 
суду. Пізніше вів із ним листування, коли Маліновський був у ні
мецькому полоні. Восени 1918 року Маліновський несподівано 
повернувся до Росії і заявив (як це властиво зрадницькій натурі), 
що Ленін знав про його співпрацю з охранкою. Тоді Малінов
ський був відданий партійному суду, який, за розпорядженням 
Леніна, тривав один день, і колишній провокатор був негайно 
розстріляний. 

Життя тривало, Володимир Ілліч, часто буваючи за кордоном, 
заводив зв'язки, корисні знайомства. Але настав 1914 рік, поча
лася Перша світова війна. Володимир Ілліч відразу зрозумів, що 
вона загострить ситуацію у Європі, а тим більше в Росії, яка була 
втягнута у війну. В цей час Ленін знаходився в містечку Пороніно 
в Австро-Угорщині (нині Польща). Там на нього донесли і зааре
штували як російського шпигуна. Від в'язниці його врятувало 
заступництво польських і австрійських соціал-демократів (зокре
ма К. Каутського, який особисто поручився за Леніна). Але не
зважаючи на допомогу непримиренний до чужих переконань і ду
мок вождь більшовиків затаврував Каутського як «ренегата, 
лакея світової буржуазії». 

У кінці серпня 1914 року Ленін виїхав до нейтральної Швей
царії, де оголосив про поразку свого уряду і перетворення імпе-
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ріалістичної війни на війну громадянську. Він вважав, що, з по
гляду робочого класу і трудящих мас усіх народів Росії, найменшим 
злом була б військова поразка царського уряду. Всі ці ідеї були 
висловлені в «Маніфесті ЦК партії більшовиків». Спочатку по
зиція Леніна привела його до ізоляції навіть у соціал -демократич
ному середовищі. Вождь більшовиків, мабуть, не вважав злом 
можливу в цьому випадку окупацію Росії Німеччиною. 

Під час війни зв'язки Леніна з Росією практично обірвалися, 
більшовицька партія розпалася на розрізнені організації у вели
ких російських містах і Швейцарії. 

У ці роки Ленін був зайнятий теоретичною роботою. У своїй 
книзі «Імперіалізм як вища стадія капіталізму», опублікованій 
у 1917 році, він стверджував, що капіталізм повністю вичерпав 
можливості економічного розвитку. Крім того, на початку січня 
1917 року Володимир Ленін писав, що «ми, люди похилого віку, 
не доживемо до прийдешньої революції», а вона відбулася через 
два місяці. Про Лютневу революцію Ленін дізнався з газет і по
чав готуватися до повернення в Росію. 

Те, що відбулося в Росії в лютому—березні 1917 року, було 
повною несподіванкою для більшості російських громадян — від 
царя до революціонерів. Отримавши повідомлення про револю
цію в Росії, Ленін негайно телеграфував членові комітету Пет
рограда РСДРП(б) А. Г. Шляпникову: «Ніяких контактів з інши
ми партіями». Він пише свої «Листи здалеку», в яких аналізує 
становище в Росії після Лютневої революції і стверджує про її 
неминуче переростання в революцію соціалістичну. Але прибулі 
до Петрограда члени ЦК Л. Б. Каменев і Й. В. Сталін, очоливши 
редакцію «Правди», узяли курс на союз із меншовиками в Пет
рограді і обмежену співпрацю з Тимчасовим урядом. Вони вважа
ли, що ленінські «Листи здалеку» (про тактику і стратегію біль
шовиків у нових умовах) переконали їх у повній відірваності 
Леніна від російських реалій, оскільки, за винятком декількох 
тижнів, він був відсутній у Росії 17 років (!). У «Правді» було 
опубліковано (та й то з купюрами) лише перший лист із чотирьох. 

Після того як німці перекинули більшовиків, що зазнали по
разки, і меншовиків-інтернаціоналістів через Німеччину і Швецію 
до Росії (вже після лютого), більшовики стали регулярно отриму
вати від німецького Генштабу крупні суми. Ленін, безумовно, не 
будучи німецьким шпигуном, у чому його звинувачували в Росії, 
використовував Німеччину і німецькі гроші для захоплення влади. 

Леніну було небезпечно повертатися до Росії. Але він доклав 
усіх зусиль для цього. Спочатку збирався під виглядом німого 
шведа перейти кордон, але потім, незважаючи на протести де
яких соратників, повернувся додому через Німеччину у складі 
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групи політемігрантів, обміняних на німецьких військовополоне
них. Ленін прибув до Петрограда пізно увечері 3 квітня 1917 року. 
Побачивши вишикувану для його вітання почесну варту, він ска
зав дружині: «Надійко, зараз мене заарештують». Але, зрозумів
ши, шо ніякої небезпеки для нього немає, виголосив пристрасну 
промову, підійнявшись на броньовик. Зустрінутий овацією виступ 
Ленін закінчив словами: «Хай живе всесвітня соціалістична ре
волюція». 

4 квітня він запропонував програму переходу від буржуазно-
демократичної революції до революції соціалістичної під гаслом 
«Вся влада Радам!» («Квітневі тези»). От як оцінив цю програму 
Плеханов: «... божевільна і украй шкідлива спроба посіяти анар
хічну смуту на російській землі». Але упевненість Плеханова, що 
російський пролетаріат у всьому розбереться сам, була надзви
чайно наївною, на відміну від готовності Леніна обіцяти навіже-
ним і збудженим масам усе, шо вони хотіли почути від своїх вож
дів. Однією з головних причин популярності Леніна, яка швидко 
зростала в масах, стали нестримний популізм і неприкрита дема
гогія. Проте він чудово розумів, що потрібно змученому війною 
населенню, правильно вважаючи, що солдати — ті ж селяни; як 
солдати вони хочуть миру, як селяни — землі. Але окрім обіцянок 
миру, землі і безкоштовного хліба, відібраного в багатих, потріб
не було політичне гасло, і Ленін висуває просте і зрозуміле гасло: 
«Вся влада Радам!». Він не припиняє роз'яснювати на мітингах, 
зборах зміст «Квітневих тез» і гасла, які закликали стати під пра
пори Рад. Будучи прекрасним і переконливим оратором, Володи
мир Ілліч міг (як стверджує автор знаменитих «Записок про ре
волюцію» Н. Н. Суханов) «на очах у слухача розкласти складні 
системи на прості, загальнодоступні елементи і довбати, довбати 
ними по головах слухачів до знемоги, до приведення їх до покір
ності, до узяття в полон». 

Більшовики продовжували вести безперервну пропаганду се
ред солдатів у військових гарнізонах. Почалися хвилювання. В ре
зультаті Липневої кризи більшовиків звинуватили у зрадницькій 
діяльності на користь Німеччини, Ленін і Зінов'єв були вимушені 
ховатися в Розливі, в околицях Петрограда (там була написана 
Леніним книга «Держава і революція»). Потім Ленін був таємно 
переправлений до Фінляндії. Вождь більшовиків вважав, що 
двовладдя (Тимчасовийуряд — Ради) закінчилося. Оскільки Ради 
стали безсилим додатком Тимчасового уряду, Ленін зняв гасло 
«Вся Влада Радам!» і висунув нове: «Курс на озброєне повстан
ня!». Часта зміна основних гасел стала звичним знаряддям Лені
на в боротьбі за владу, але він аргументував це ситуацією, що 
створилася. 
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В кінці серпня 1917'року на Петроград рушили війська 
Л. Г. Корнілова, проти якого виступили і більшовики. Тим самим 
вони реабілітували себе в очах соціалістичних партій. Згодом Ке-
ренський, який урятував Леніна від суду і арешту, оскільки вва
жав, що німецькі гроші більшовиків можуть лягти плямою на всю 
демократію, писав про більшовицького лідера: «Без корнілов-
ського заколоту не було б Леніна». З початку осені 1917 року 
революція все більше і більше перероджувалася в бунт. Тимча
совий уряд на чолі з есером Корейським із капіталістичного пере
творювався на соціалістичний, зрушуючись весь час вліво, але 
наздогнати Леніна вже не встигав. 

1 не дивно, тому що Володимир Ілліч у листах із Фінляндії весь 
час квапив своїх соратників готувати озброєне повстання, загро
жував усілякими штрафними санкціями, якщо вони зволікати
муть. Знамениті слова «Зволікання — смерті подібне» лякали 
своїм радикалізмом. 

На початку жовтня він нелегально повертається до Петрогра
да. На засіданнях ЦК партії 10 і 16 жовтня Ленін і Троцький до
магаються від ЦК ухвалення резолюції про озброєне повстання. 
Лідер більшовиків аргументував свою позицію тим, що Європа 
ось-ось «вирішиться революцією»; Антанта і німці готові змови
тися, щоб задушити революцію в Росії; народ виступає за біль
шовиків; готується нова корніловщина; Керенський вирішив зда
ти Петроград німцям. 

Зінов'єв, навпаки, вважав, що це все не так. Але незважаючи 
на те, що аргументи Леніна були, м'яко кажучи, малоперекон-
ливі, він виявився правим у головному — влада лежала на до
розі, захищати Тимчасовий уряд ніхто не хотів (на виборах у місь
ку раду за більшовиків проголосували Пажеський корпус 
і мільйонер А. І. Путілов. «Нехай буде гірше, та інше» — цей 
принцип популярний і досі, мабуть, тому наша країна так процві
тає). Безумовно, Ленін розумів, що скинути Тимчасовий уряд не
обхідно до початку Другого з'їзду Рад, щоб поставити його вже 
перед дійсним фактом. Тільки в цьому разі можливе встановлен
ня суто більшовицької влади, ленінської. Таким чином, час Жовт
невої революції був геніально вгаданий. 

Ранком 25 жовтня (7 листопада) Ленін пише звертання «До 
громадян Росії»: «Тимчасовий уряд скинутий», і це незважаючи 
на те, що відомий Тимчасовий уряд ще засідав у Зимовому пала
ці. Проте Ленін не переймався цими обставинами. Він пише де
крети про мир, про землю (запозичивши програму у есерів), про 
створення Тимчасового робочого та селянського уряду — Ради 
народних комісарів (РНК), одночасно він посилає розпоряджен
ня Військовому революційному комітету: «Тимчасовий уряд не-
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обхідно заарештувати цієї ж ночі, інакше ВРК буде розстрі
ляний». 

Почалася нова ера. Наступного ранку (26 жовтня) Ленін оха
рактеризував свій стан такими словами: «Ез 5СП\УІПСІЄ1І» (запа
морочення). Цей вираз викликав потрясіння в оточенні Леніна. 
Як правильно сказав Л. Д. Троцький: «Не було б Леніна — не 
було б Жовтня». 

Захопивши владу, в середовищі більшовиків почалися полі
тичні маневри. Всі основні посади зайняли ленінські висуванці. 
Самого Леніна обрали головою Раднаркому, який повинен був 
працювати до скликання Установчих зборів (січень 1918 року). 

Але після того як в Установчих зборах більшовики опинилися 
в меншості, доля зборів була вирішена, і громадянська війна ста
ла неминучою. Напередодні відкриття зборів, 5 січня вранці біль
шовики розстріляли мирну демонстрацію, яка виступала з гасла
ми «Вся влада Установчим зборам». У цю ніч з Леніним стався 
такий тяжкий нервовий приступ, що «ми ледве не втратили 
його», як сказав Микола Бухарін. 

Одним із перших кроків ленінського уряду стало скасування 
свободи друку (опозиційні газети закрили). Виконати обіцянки, 
пов'язані з хлібом і миром, виявилося неможливим. 

Німеччина пішла на переговори з Росією, але виставила те
риторіальні вимоги. Незважаючи на те, що Ленін знаходився 
у меншості, він все ж таки досяг того, що так званий «ганебний» 
мир було підписано. Вождь вважав, що врятувати радянську вла
ду необхідно будь-яким шляхом, із будь-якими жертвами. 

Тієї ж весни 1918 року вирішувалося питання про землю. 
Було два варіанти її поділу — економічний (за кількістю робочих 
тварин у господарстві) і класовий (за їдцями). При останньому 
способі розподілу половина землі могла залишитися необробле-
ною, оскільки у бідняків були великі сім'ї, але не було коней. 
Економіка була принесена в жертву класовим інтересам, що зус
тріло жорстку відсіч на селі. Ленін прийняв рішення про створен
ня на селі комітетів бідноти (комбідів), котрих наділяли великими 
порівняно з Радами владними повноваженнями. Таким чином, 
гасло «Вся влада Радам» було зняте, а Ради перетворилися на 
додаток партії більшовиків. 

Укладання миру з Німеччиною (3 березня 1918 року), продов
ження таємних із нею відносин, введення комбідів призвели до 
розриву з лівими есерами. 6 липня 1918 року у Москві вибухнув 
лівоесерівський заколот, який був придушений. У результаті полі
тична система стала однопартійною, набравши тоталітарних рис. 

Як ми бачимо, Ленін стає безумовним лідером партії більшо
виків, головою держави — голова Раднаркому, голова Ради пра-
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ці і оборони. Він домігся захоплення влади, колишній державний 
устрій був ущент знищений. Але програма створення нової Росії 
(стаття «Держава і революція») дає тріщини одну за одною: за
мість миру — війна; замість «озброєного народу» — постійна 
армія на мобілізаційній основі; замість поліції — ВНК, з позасу-
довими повноваженнями; замість демократичних свобод — од
нопартійна система, заборона на всі органи друку, окрім більшо
вицьких. 

Все це стало приводом для громадянської війни, яка незаба
ром почалася і яка забрала мільйони людських життів. Влітку 
1918 року з-за наступу білих на Східному фронті більшовики 
стратили царську сім'ю в Єкатеринбурзі. Досі не встановлений 
факт участі Леніна у справі прийняття рішення про знищення Ро-
манових, але з самим розстрілом він погодився. 

ЗО серпня біля заводу Міхельсона у Москві в результаті те
рористичного акту Ленін одержав два поранення. На місці зло
чину була схоплена есерка Фанні (Дора) Каплан. Сумнівно, щоб 
напівсліпа Каплан дійсно робила замах на життя вождя, однак 
саме вона була розстріляна (хто насправді стріляв у Леніна, не
відомо). 

Відповіддю на замах став «червоний терор», але ще 26 червня 
1918 року Ленін телеграфував голові Петроградської Ради 
Зінов'єву: «...Тільки сьогодні ми почули в ЦК, що в Пітері робіт
ники хотіли відповісти на вбивство Володарського масовим теро
ром і що ви (не ви особисто, пітерські чекісти) утримали їх від 
цього кроку. Протестую рішуче! Це не-мож-ли-во! Треба стиму
лювати енергію і масовість терору проти контрреволюціонерів, 
особливо в Пітері, приклад якого все вирішує». 

В обставинах наростаючого терору, створення перших у Росії 
концтаборів, нових примусових мобілізацій до армії Ленін при
ступає до головного перетворення в області економіки — побу
дови комунізму в Росії. Чіткої економічної програми у Леніна не 
було, сама російська економіка була розвалена — робочий кон
троль привів до паралічу виробництва, повсюдних крадіжок, за
грози голоду. Нова епоха військового комунізму почалася. Прав
да, цей термін з'явився пізніше. 21 листопада 1918 року Ленін 
підписав декрет Раднаркому «Про організацію постачання насе
ленню всіх продуктів і предметів особистого користування і до
машнього господарства». 

Торгівля заборонялася, товарно-грошові відносини були замі
нені натуральним обміном (швацьку машинку — на мішок бо
рошна), ввели продрозкладку. 

Здійснити таким чином організацію постачання виявилося не
можливим, міста почали вимирати. Втім, наступним кроком 
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Леніна стала націоналізація промисловості, в результаті чого 
промислове виробництво в Росії фактично припинилося. Щоб 
урятувати становище, Ленін ввів обов'язкову трудову повинність, 
безкоштовні і більшою мірою безглузді суспільні роботи, в ре 
зультаті яких виникла нова бюрократія — комітети праці. В жов
тій 1918 року були введє'ні трудові книжки «для непрацюючих», 
а потім для працюючих — Кодекс законів про працю, що вста
новлював трудову повинність для всіх громадян Росії. Всі, окрім 
членів РСДРП(б), разом із основною роботою повинні були бра
ти участь у відбудові шляхів, заготівлі дров і т. д. Разом з усіма 
працювали і О. О. Блок, і академік С. Ф. Ольденбург. Робочий 
день продовжувався 14—16 годин. 

У зв'язку з інфляцією праця чиновників і робітників оборон
них заводів стала оплачуватися продовольчими пайками. Одяг, 
взуття, мило видавали по ордерах. Робітники звичайних підпри
ємств у 1919 році в Москві одержували 26 рублів на день (для 
прикладу, фунт хліба на ринку коштував 170 рублів).Транспорт 
був безкоштовний, більшовицькі газети розповсюджувалися без
коштовно. Ленін писав про економічну політику свого уряду як 
про штурмову спробу «перейти до соціалістичних основ вироб
ництва і розподілу». 

В результаті грандіозного експерименту втрати населення 
склали майже 10 мільйонів осіб, промислове виробництво скоро
тилося до 1920 року (порівняно з 1913 роком) у сім разів; обсяг 
залізничних перевезень знизився до рівня 1880 року. 

У 1921 році почався голоду Поволжі. Допомогу пропонували 
норвезький полярник Фрітьоф Нансен, американська організація 
АРА, гуманітарні організації Західної Європи, але вони відмови
лися співпрацювати з більшовиками: Тоді Ленін для роботи в По
волжі направив своїх політичних опонентів Є. Д. Кускову, 
С. Н. Прокоповича, письменника М. А. Осоргіна та ін. Коли за
гроза голоду минула, з багатьма з них розправилися (одні були 
вислані з Росії за «шпигунство», інші — заарештовані). Але це 
навряд чи була провина одного Леніна. Просто це був метод біль
шовиків позбавлятися опозиції. 

Але в чому Ленін прорахувався, так це в релігійній політиці. 
В цей час він наносить рішучий удар по Російській Православній 
церкві. Як відомо з багатьох ленінських робіт, атеїзм Володимира 
Ілліча носив войовничий характер, до духовенства він не відчував 
нічого, окрім ненависті. Церквам було запропоновано у дирек
тивній формі здати коштовності на користь голодуючих. Патріарх 
Тихон ще до більшовицьких вимог закликав глав єпархій переда
ти церковні коштовності, за винятком свячених предметів, у фонд 
допомоги голодуючим, але Леніна це не влаштовувало. Фонд був 
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розігнаний. Почалися погроми церков. Патріарха посадили під 
домашній арешт, а через рік, у 1922 році, розстріляли за вказів
кою Леніна більш ніж 8 тисяч священиків, монахів і монашок. 
Осквернялися церкви і святі мощі, спалювалися ікони і книги, 
сокирою рубалися іконостаси. Реквізовані коштовності йшли на 
купівлю не хліба, а паровозів у Швеції. 

Ленін не дуже довіряв інтелігенції незважаючи на те, що сам 
був із її середовища. ЗІ серпня 1922 року в «Правді» була надру
кована стаття під назвою «Перше попередження*. В ній перера
ховувалися «опорні пункти буржуазної інтелігенції», а саме: виша 
школа, видавнича діяльність, художня література, публіцистика, 
філософія, медицина, кооперація, агрономія. Найбільш активні 
елементи виселялися у північні губернії, частина — за кордон. 

Існують документи, котрі підтверджують, що з прямої вказів
ки Леніна була здійснена висилка за кордон російських діячів на
уки і культури. 

У сфері національних відносин Ленін наполягав на цілком де
мократичному «праві націй на самовизначення». Але в грудні 
1922 року при створенні СРСР саме це положення закладало 
міну повільної дії — формувалася вибухонебезпечна національна 
федерація. 

В ті важкі часи дуже легко робилися фатальні помилки, за які 
розраховуватися доводилося, як завжди, простим людям. 

З початком громадянської війни та інтервенції Ленін особисто 
брав активну участь у створенні регулярної Червоної Армії (він 
висунув задачу формування 3-мільйонної армії), стежив за ходом 
мобілізації (у тому числі і партійної), за озброєнням і споряджен
ням, зумів організувати роботу тилу (постачання продовольства), 
що в значній мірі вплинуло на результат війни. Він уміло вико
ристовував суперечності в таборі супротивника, йому вдалося 
залучити царських військових спеціалістів. Призначений ним го
ловнокомандуючий військовими морськими силами Троїцький 
грамотно проводив військові дії, використовуючи військові запа
си царської Росії. їх було чимало. Що стосується збільшення ма
теріальних запасів, то для цього готувалася експропріація неру
хомості на користь партії в Москві, Петрограді за підробленими 
нотаріальними документами. 

У березні 1921 року виступили матроси Кронштадта під гас
лом «Ради без комуністів». Правда, за наказом Леніна Крон
штадтський заколот був жорстоко придушений. У Тамбовській, 
Воронезькій губерніях проти радянської влади і її політики вій
ськового комунізму повстали селяни. Ленін, який у 1919 році 
писав: «Не сміти командувати середняком!», тепер накинувся на 
цього середняка, наказавши рішуче придушити повстання. 
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Хоча англійський письменник Герберт Уєллс, який приїздив 
в 1920 році, і називав Леніна «.кремлівським мрійником», на
справді вождь більшовиків таким не був. Він реально бачив, що 
економічний стан країни помітно гіршає. На 10-му з'їзді партії 
в березні 1921 року Ленін висунув програму «нової економічної 
політики». Можливо, у такий спосіб він хотів стабілізувати об
становку в Росії. Володимир Ілліч розумів, що з введенням НЕПу 
пожвавляться «праві» елементи в партії, і на тому ж 10-му з'їзді 
він ліквідував остаточні елементи у ВКЛ(б), заборонивши ство
рення фракцій. Але НЕП безпосередньо в галузі економіки одра
зу дав позитивні результати, почався процес швидкого відновлен
ня народного господарства. Хоча побачити результати і вирішити 
долю НЕПу Леніну вже не судилося. 

25 травня 1922 року з Леніним стався перший удар, правий 
бік тіла був паралізований, мова втрачена. В жовтні 1922 року 
він поступово повертався до справ, але в грудні 1922 року — 
зі -V удар. Третій удар 9 березня відняв у нього свідомість, зро-
Ь. ти його живим трупом. 

' з цей час між партійними соратниками Леніна йшла жорст
ка боротьба за лідерство. Хто кого? Особливо змагалися Троць-
кий і Сталін. Були й інші претенденти. 

До речі, ще на початку 1923 року Володимир Ілліч Ленін був 
се жозио стурбований можливим розколом у ЦК. Він прийшов до 
висновку, що замінити його міг би тільки коаліційний орган. 
У своєму «Листі до з'їзду» (так званому «Заповіті Леніна») він 
дав характеристики провідним діячам ЦК і запропонував зняти 
з посади генерального секретаря Сталіна. Другим клопотом 
Леніна був непомірно збільшений і ні для чого не придатний апа
рат, непрофесійний і малограмотний. Однак ленінські рекомен
дації про посилення контролю наддержавним апаратом не могли 
докорінно виправити становище. 

В останніх своїх роботах Ленін цілком закономірно і тверезо 
ставив питання про необхідність «признати корінну зміну всієї 
точки зору нашої на соціалізм» («ми провалилися»). З дивовиж
ною настирливістю і мужністю боровся він зі своєю невиліков
ною хворобою, весь час із ним перебувала Крупська, яка виявля
ла справжню стійкість, терплячість і відданість. Для лікування 
радянського вождя були залучені десятки лікарів, кращі медичні 
сили Росії, Німеччини та інших країн. Але стан Леніна погіршу
вався ще з-за політичної ізоляції, в яку він потрапив за волею 
Сталіна й інших його соратників по партії. Сталін категорично не 
бажав, щоб Ленін повертався до роботи; про останні статті Лені
на він розповсюджував плітки, що Ленін написав їх у майже бо
жевільному стані. 1 тут він помилявся, тому що саме тепер вождь 
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більшовиків і творець радянської держави зрозумів, що помиляв
ся, і намагався виправити свої глибокі помилки. Але було занад
то пізно. 

21 січня 1924 року о 21 годині 50 хвилин Володимир Ілліч 
Ленін помер на руках Бухаріна в Горках. Точного діагнозу ленін
ської хвороби не існує. Безумовно, він страждав на склероз судин 
головного мозку, який виник у результаті колосального переван
таження і генетичних причин. 

Таку особистість, як Володимир Ілліч Ленін, неможливо роз
крити повністю в невеликому нарисі. Про нього написані веле
тенські томи, як документальні, так і художні. 

Бувши політиком, безумовно, світового масштабу, Ленін 
у багатьох речах визначив вектор розвитку всесвітньої історії 
XX сторіччя. Він одержав у 1917 році блискучу перемогу, а до 
1924 року програв історично, справа його виявилася прирече
ною, як і він сам, на довгу агонію і загибель. 
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УІНСТОН ЧЕРЧІЛЛЬ 
(1874-1965) 

Апуопе сап гаі — іі іакез а сегіаіп 
атоипі о/іпдепиііу (о ге-гаї 
(Кожен може перейти на інший бік, 
але для того, щоб знову поверну
тися до тих, кого ти залишив, 
потрібна певна винахідливість). 

Уїнстон Черчілль 

Нам належить познайомитися з особистістю, ім'я якої так дов
го і органічно було пов'язане з Англією, з її ставленням до інших 
країн, народів і політичних напрямів, що навіть через 40 років 
після її смерті ми можемо, перефразовуючи слова радянсько
го поета, стверджувати: «Ми говоримо — Черчілль, розуміє
мо — Англія, ми говоримо — Англія, розуміємо — Черчілль». 

УТнстон Леонард Спенсер Черчілль (ці імена традиційні для 
його сім'ї) народився ЗО листопада 1874 р. Сама поява його на 
світ була вельми поспішною — він народився на два місяці рані
ше терміну, та ше під час балу, на який поїхала його матуся. З тих 
пір життя Черчілля — суцільний поспіх. Ця знаменна подія від
булася в роздягальні Бленхейма. Молода матуся лежала на ко
жухах і горжетках. Рудий, із тупим і кирпатим носом (основною 
характерною рисою предків із роду Мальборо) — ось яким 
з'явився на світ майбутній великий політичний діяч. 

Ми детально не розповідатимемо про всіх його предків. Зга
даємо тільки, що він був нащадком Френсіса Дрейка (знаменито
го пірата, якого Єлизавета Тюдор посвятила в лицарі за його ус
пішну загарбницьку діяльність на морі), а також Джона Черчілля 
(герцог Мальборо), який командував англійськими військами і от
римав перемогу над Францією 13 серпня 1704 р. Королева Анна 
нагородила його герцогством. Окрім них, ще багато в родоводі 
Уїнстона було енергійних і заповзятливих предків як серед чо-
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ловіків, так і серед жінок, які завжди знали чого хотіли і досягали 
мети, часто не зважаючи на етичний бік своєї діяльності. 

Що стосується його найближчих рідних — мами й батька, ми 
можемо сказати, що батько, Рандольф Черчілль, був повністю 
захоплений політикою, мріяв про високі посади, але допустив де
кілька значних промахів, йому їх не пробачили, і він вимушений 
був піти у відставку. Мати, Джені Джером, американка, була ро
дичкою Ф. Рузвельта, а також якогось Джона Кука, який прибув 
до Америки на борту знаменитого «Мейфлауера». 

Такі гени не давали спокою, кров предків кипіла в молодо
му Уїнстоні. Він був сміливий, неймовірно норовистий і упертий 
як осел. 

Спочатку хлопчика віддали в закриту підготовчу школу в Ас-
коті. Але маленький Уінні займався тільки тими предметами, які 
йому подобалися. Він терпіти не міг математики, до цифр відчу
вав огиду, не любив класичні мови (латинь, грецьку), зате любив 
англійську мову і літературу. Хлопчик абсолютно не зважав на 
порядки в школі, за що його й інших норовистих учнів раз на тиж
день збирали в бібліотеці і шмагали. Це було таким потрясінням, 
що Уінні присягнувся помститися директорові школи, коли ви
росте. Так би і було, але мучителеві пощастило померти раніше 

Далі Уїнстона перевели до Херроу, де вимоги до учнів були 
м'якші. Але і ці роки Черчілль згадує з відчуттям незадоволення. 
Тим паче що успіхи в навчанні були вельми слабкі. Батько з від
чаєм починав думати, що його син — телепень, нездатний стати 
юристом. Але це було не так. Йому просто заважала впертість. 

Одного разу Рандольф Черчілль зайшов до дітей (коли Уїнс
тон і Джон були ще маленькими) у кімнату і побачив, як вони 
розігрують військові баталії зі своїми олов'яними солдатиками, 
яких у них було понад півтори тисячі. Хлопчики проявляли вели
ку фантазію і винахідливість у цих іграшкових битвах. Батько за
питав Уїнстона: «Ким ти хочеш бути?» — «Військовим, звичай
но», — відповів син. І хлопця згодом призначили у військову 
школу. 

Але скрізь, де Уінні вчився,' виникали проблеми з учителями. 
Мало того, що він був упертий і ледачий, так він, маючи прекрас
ну пам'ять, постійно робив зауваження вчителям, та й взагалі 
поводився дуже зарозуміло. 

Минав час, сім'ю переслідували невдачі, головним чином че
рез характер батька. Він теж був досить непоступливий у своїй 
політичній діяльності, через те його й позбавилися. Відставка 
дуже вплинула на здоров'я Черчілля-старшого, незабаром він 
помер. Йому було всього 46 років. Уїнстон любив батька, а тому 
його смерть була важким потрясінням для нього. У цьому ж 
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1895 р. хлопця, який подорослішав, після закінчення кавалерій
ського училища призначили до 4-го гусарського полку завдяки 
зв'язкам матері. 

Взагалі біографи Уїнстона Черчілля вважають, що він наро
дився, як кажуть в Англії, із срібною ложкою в роті. Йому щас
тило в житті. Він не міг робити кар'єру поволі. Йому треба було 
отримати відразу все і швидко. Коли його якось запитали, чому 
він так поспішає, він відповів, що, як і батько, проживе мало, 
а тому йому треба багато встигнути. Проте Уїнстон прожив у два 
рази довше за батька. Але він завжди висувався, розштовхую
чи суперників і не приховуючи, що вважає їх нижчими за себе. 
В результаті він наживав ворогів, але при ньому вмів уникати 
катастроф. 

На військовій службі Черчілль сумував, його пригнічувала 
рутина. Згодом він писав: «Можливості набути військового до
свіду і вести життя, повне пригод, стали в англійській армії вель
ми обмеженими». У зв'язку із цим він сам шукав пригоди. Напро
шувався до районів бойових дій, до того ж став виконувати 
обов'язки військового кореспондента. Він безпардонно критику
вав дії вищих військових начальників, його літературний хист був 
цікавий читачам. У 23 роки Уїнстон видав «Повість про малакад-
ську польову армію, 1897 рік. Епізод прикордонної війни». Це 
був успіх для молодого лейтенанта, але, зрозуміло, це не могло 
пройти безкарно. Його усунули від участі у військових операціях. 
Але література все більше захоплювала Уїнстона. Давало про 
себе знати недобросовісне навчання у минулому, але Черчілль 
сам став працювати над прогалинами в освіті. Він почав читати 
історичні й політичні книги, і завдяки його прекрасній пам'яті це 
йому допомагало у творчості: він давав вельми точні оцінки тим 
чи іншим військовим діям і дотепні характеристики військовим та 
політичним діячам. Написавши свій перший роман «Саврола», 
він на прикладі вигаданої країни показав суспільство, дуже схоже 
на англійське. Найбільш негативними рисами він нагородив ко
муністів і соціалістів, яких завжди не любив. 

Повернувшисьу 1899 р. до Англії (він встиг побувати на Кубі, 
в Індії, стежачи за військовими діями), Уїнстон вирішив, за при
кладом батька, зайнятися політичною діяльністю. Його добре 
приймали як сина Рандольфа Черчілля, але виборча кампанія 
пройшла невдало. Але тут почалася англо-бурська війна, і Уїнс
тон взяв у ній активну участь. Тут із ним стався випадок, який 
надаЛІ вплинув на його літературні успіхи. Черчілль потрапив 
у полон до бурів, і його повинні були розстріляти, але він зміг 
утекти. Скрізь були поселення бурів, сховатися ніде, і раптом 
знесилений Уїнстон побачив будинок, у якому мерехтів вогник. 
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Зважившись, він постукав у двері. І треба ж такому статися, цей 
будинок належав єдиному на всю околицю англійцю, який вико
нував для бурських поселенців якусь роботу, і його не чіпали. 
Англієць допоміг своєму співвітчизникові сховатися, а коли Чер-
чілль повернувся до Англії, то написав пригодницький роман про 
свої пригоди в Південній Африці. Звичайно, ім'я англійця він, зі 
зрозумілих причин, не назвав. 

При всій своїй квапливості Уїнстон Черчілль розумів, що ро
бити історію «швидко» не можна. Нестримне честолюбство 
штовхало молоду людину ризикувати життям, виступати з промо
вами перед політиками, і, врешті, десь у підсвідомості в нього 
була одна мета: стати прем'єр-міністром. Для виконання цієї чес
толюбної мети Уїнстон ні перед чим не зупинявся. Він міняв пе
реконання, але, будучи розумною людиною, робив це так, щоб 
ніхто не засумнівався в правильності обраного ним рішення. То 
він був консерватором, то, як перехідний момент, оголошував 
себе незалежним консерватором, при цьому проголошуючи лібе
ральні ідеї. Потім він ставав лібералом. Він кілька разів ішов з полі
тики, але своїм місцем у парламенті нікому не поступався: при
ходив і мовчки слухав дебати. 

Перед Другою світовою війною уряд Чемберлена вів нечесну 
гру. Не відмовляючись укладати з СРСР договір проти фашист
ської Німеччини, англійці всіляко затягували переговори, підпи
сання документів. Багато хто в Англії був незадоволений діяль
ністю Чемберлена. Черчілль тоді розумів, що його час настає. 
Птлер вважав його своїм ворогом, і Уїнстон навіть побоювався 
замаху на своє життя. 

Коли Птлер напав на Польщу, Англія оголосила, що знахо
диться в стані війни з Німеччиною, але разом із Францією нічого 
не зробила, щоб допомогти Польщі. Черчілль отримує в уряді 
Чемберлена посаду військово-морського міністра. Він пропонує 
вести активнішу війну проти Птлера. Він заявляє, що нацистський 
режим несе смертельну загрозу всьому тому, що дороге Франції та 
Англії. Черчілль цікавиться питаннями, які не входять до компе
тенції військово-морського відомства. Він готує себе у прем'єр-
міністри. В цей час Уїнстон спілкується з президентом США 
Франкліном Рузвельтом. Рузвельт був розумний і тонкий політик, 
він відразу зрозумів, що майбутнє Англії треба пов'язувати з Чер-
чіллем. «Я хочу, — писав президент Сполучених Штатів, — щоб 
ви і прем'єр-міністр знали, що я завжди буду радий, якщо ви осо
бисто триматимете мене в курсі всього, про що ви хотіли б мене 
інформувати. Можете у будь-який час посилати мені запечатані 
листи через свою або мою дипломатичну пошту». Черчілль був у за
хопленні від такої люб'язної уваги президента. 
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Багато сучасників Черчілля дивувалися, як він може так 
швидко писати статті, промови, книги, посилаючись на безліч 
статистичних даних, цифр, до яких він відчував ідіосинкразію. По
яснювалося це тим, що Уїнстон Черчілль мав професійну коман
ду і прекрасну пам'ять. Тому його виступи були повні експресії 
і злободенності, що необхідне для успішного політика. 

Радянська Росія підписує договір про ненапад із Німеччиною. 
Сталін робить усе, щоб відтягнути початок війни. Англія вичікує. 
Незадоволені цим англійці виражають протест, а антигітлерівські 
настрої, послідовно підтримувані Черчіллем, нарешті, приносять 
останньому успіх. 10 травня 1940 р. він «був наділений найбіль
шою владою в державі». У своїх подальших виступах Черчілль 
говорив: «...все моє минуле життя було лише підготовкою до цієї 
години і до цього випробування». 

Як завжди, рішуче новий прем'єр-міністр приступив до вико
нання своїх обов'язків. У нього було багато ідей, іноді навіть 
вельми небезпечних, авантюрних. Рузвельт, добре вивчивши ха
рактер Черчілля, відзначав, що «...у Черчілля завжди є блискучі 
ідеї. У нього з'являється приблизно сотня ідей на день, а з них 
приблизно чотири путні». 

Проте авторитет Черчілля підвищувався. Його виступи імпо
нували народним масам, які отримали нарешті енергійного війсь
кового лідера. 

Коли Німеччина захопила Францію, Черчілль зрозумів, що 
Англія залишається наодинці і він виправляє помилку Чемберле-
на, вирішивши спертися на підтримку Радянського Союзу. Але це 
трапилося не відразу. Його розвідка повідомляла про концентра
цію великої кількості німецьких військ на кордоні з СРСР Не 
маючи хорошої думки про Радянський Союз, він боявся, що 
Сталін капітулює перед Німеччиною, а Черчіллю була вигідна 
виснажуюча війна між СРСР і Німеччиною. Зараз нам відомо, що 
Черчілль, підштовхуючи Радянський Союз проти Гітлера, одно
часно підбурював Німеччину до нападу на СРСР 

Коли Німеччина все-таки напала на СРСР, постало питання 
про відкриття другого фронту і про розташування союзних анг
лійських і американських військ. Але союзники не поспішали від
кривати другий фронт, хоча існувала домовленість зробити це ще 
в 1942 р. Черчілль весь час хитрував. Він зволікав із другим 
фронтом, але в той самий час боявся, що недобросовісна по
ведінка союзників примусить Сталіна укласти сепаратний мир із 
Німеччиною. Коли ж він переконався, що Радянський Союз би
тиметься з фашистами до кінця, він заспокоївся. На Ялтинській, 
Тегеранській конференціях він весь час ухилявся від відповідей на 
питання про відкриття другого фронту, що цікавили радянських 

— 283 — 



У І Н С Т О Н Ч Е Р Ч І Л Л Ь 

представників. І лише коли Сталін сказав Молотову: «Підемо, 
нас чекають справи на фронті!», він зрозумів, щодалі зволікати 
не можна, Радянський Союз вийде з війни не ослабленою, а мо
гутньою державою. 

Упертість Черчілля втомила Рузвельта. Другий фронт відкри
ли тільки в 1944 році. 

Після закінчення вії ии радість перемоги над Німеччиною 
була затьмарена зростаючими соціалістичними рухами в країнах 
Європи і Азії. Саме ці обставини перетворилися на трагедію для 
Черчілля. Він не примирився з результатами Другої світової вій
ни і залишок життя присвятив марним спробам змінити їх. 

До кінця своїх днів Черчілль зберіг слабкість до різних наго
род і почестей. У листопаді 1958 р. президент де Голль нагородив 
його медаллю Визволення. У 1963 р. американський Конгрес 
прийняв спеціальний акт, що проголошував Уїнстона Черчілля 
почесним громадянином Сполучених Штатів Америки. Це рішен
ня підписав Джон Кеннеді, який захоплювався колишнім англій
ським прем'єр-міністром. Особливо йому подобався літератур
ний хист Черчілля, який Кеннеді прагнув наслідувати. 

Якось Черчілля запитали, яким чином йому вдалося при тако
му інтенсивному, насиченому справами і подіями житті досягти 
такого похилого віку. Він відповів: «Я ніколи не стояв, коли мав 
можливість посидіти, і ніколи не сидів, коли можна було полежа
ти». Взагалі він умів відповідати швидко і точно. Ось декілька 
його висловів, які цілком можуть бути названі крилатими: 

«Песиміст бачить проблему у кожній можливості, а опти
міст — можливість у кожній проблемі». 

«Політик повинен володіти здатністю передбачати, що від
будеться завтра, наступного тижня, в наступному місяці і році. 
1 повинен уміти потім пояснити, чому його прогноз не виправ
дався». 

«Історія буде добра до мене, тому що я планую сам написати її». 
Багато чого цікавого було сказано великим політиком за дов

ге життя. 
На початку січня 1965 р. Черчілль застудився і захворів. 15 січ

ня у нього стався крововилив у мозок, і 24 січня він помер. 
Англія, Сполучені Штати, низка інших європейських країн 

тільки й обговорювали цю подію. Газета «Тайме» подала доклад
ну біографію Черчілля. Офіційна Англія влаштувала йому похо
рон, за пишністю і урочистістю рівний похоронам королів. 

Найголовніше досягнення Черчілля — це його правильно 
вибране рішення навесні 1940 р., коли він виступив на боці ан
тигітлерівської коаліції. Тоді він був із англійським народом, 
і це — найкращий час Уїнстона Черчілля. 
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СТАЛІН («БАТЬКО НАРОДІВ») 
(1879-1953) 

...можеш возникщть спор, что лучше: 
чтобьі государя любили или чтобьі его бо
ялись. Говорят, что лучше всего. когда бо-
ятся и любят одновременно; однако лю-
бовь плохо уживаєшся со страхом, 
позтому если уж приходится вибирать, 
то надежнее вибирать страх. 

Никколо Макиавелли 

Немає потреби знайомити читачів з ім'ям «Сталін*. На всьо
му пострадянському просторі це ім'я відоме навіть маленьким 
дітям — одних ним лякають, іншим розповідають, що саме він 
подарував їм щасливе дитинство. 

Ні ми, ні наші попередники, ні майбутнє покоління так до кін
ця і не зрозуміють його особистість. Лиходій, самодержець, ко
муністичне божество, яке поглинало своїх соратників, і причина 
загибелі мільйонів людей або тонкий політик, який врятував краї
ну від гітлерівських загарбників, який перетворив Радянський 
Союз на міцну державу, на яку зважали США і країни Західної 
Європи, який вселив своїм співвітчизникам, незважаючи на аре
шти і розстріли, упевненість, що «жити стало краще, жити стало 
веселіше». 

Зазирнемо в його дитинство і спробуємо простежити форму
вання характеру, чи не звідти виростає коріння владолюбства 
і 'деспотизму. 

Йосип Віссаріонович Джугашвілі (Сталін) народився (за 
офіційними даними) 21 грудня 1879 року в грузинському місті 
Горі. Бідна сім'я і, як повелося, п'яниця-батько, що бив дружину 
і сина, — от і всі спогади зовсім не щасливого дитинства. Займа
ючись шевською справою, Віссаріон Джугашвілі ледве заробляв 
на життя. І ця обстановка постійної боротьби за виживання, за» 
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зарість до благополуччя дітей в інших, багатих сім'ях рано поро
дили в юній душі Йосипа підозрілість, ненависть і мстивість. 

В інтелектуальному розвитку Бог його не обділив. У нього 
були великі здібності до навчання, а головне, вчитися він лю
бив. 

У 1894 році п'ятнадцятирічний підліток закінчив Горійське ду
ховне училище, виявивши енергію і великий інтерес д0 духовної 
літератури, очевидно, припускаючи, що пов'яже своє життя 
з релігією. Потім Йосип поступив до Тифліської духовної семі
нарії. Але тут він раптом розчарувався в обраному напрямі. Мож
ливо, вплинули його нові знайомства, а можливо, в нього сфор
мувався новий світогляд у зв'язку з тим, що він зайнявся 
соціальною самоосвітою, а потім вже і революційними справами. 
У Тифлісі в той час утворилося багато робочих партій різного 
типу. Молода людина, вступивши у 1898 році в першу грузинську 
соціал-демократичну організацію, відразу виявила себе як пере
конливий оратор. Він активно вів пропаганду в робочих гуртках. 

У 1899 році, не бачивши сенсу продовжувати навчання в семі
нарії, молодий революціонер покинув її. Офіційно він був виклю
чений «за неявку на іспит». А в 1901 році він стає фактично про
фесійним революціонером і переходить на нелегальне положення, 
працюючи під партійними прізвиськами Коба, Давид, Сталін. 
Йому подобалася ця таємничість, та й лоскотала нерви участь 
у так званих «ексах», тобто нападах на банки для Поповнення 
партійної каси. Йосип був членом Тифліського, Батумського ко
мітетів РСДРП. 

З 1902 року за одинадцять подальших років він був 8 разів 
заарештований, 7 разів засланий, проте довго не сидів, а ухит
рявся втекти (окрім заслання в 1913 році). 

Ходили чутки, що він (як, утім, і багато інших революційних 
діячів) співпрацював з охранкою. Але ці звинувачення, щ0 вису
валися, не підтверджуються достовірними документами. Але 
і в засланні, як відзначали його соратники, зокрема Я. М. Свер
длов та інші, Сталін жив відлюдно, виявляючи зверхність до то
варишів. 

Повіривши беззастережно ленінському варіанту марксизму, 
Сталін після II з'їзду партії в 1903 році став більшовиком. 

У 1907—1908 роках він виконував важливу роботу, будучи 
членом Бакинського комітету РСДРП. У 1912 році на пленумі 
Сталін був заочно кооптований до складу ЦК і Російського бюро 
ЦК РСДРП. 

Йому подобалася літературна діяльність, і він брав участь у ство
ренні газет «Правда» і «Зірка». У 1913 році у Відні Сталін напи
сав статтю «Марксизм і національне питання», яка принесла йому 
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авторитет знавця національного питання. Взагалі стиль у Сталіна 
був дохідливий, фрази зрозумілі. У лютому і 913 року Йосип Сталін 
був заарештований і засланий у Туруханський край. Через отриману 
в дитинстві травму руки він був визнаний непридатним для війсь
кової служби і на фронт не потрапив. Тільки після Лютневої рево
люції 1917 року він повернувся до Петрограда, увійшов до Бюро 
ЦК і разом із Л. Б. Каменевим очолив редакцію газети «Правда». 

Вони узяли курс на союз із меншовиками в Петрограді і об
межену співпрацю з Тимчасовим урядом, а ленінські «Листи зда
леку» (про тактику і стратегію більшовиків у нових умовах) пере
конали їх у повній відокремленості Леніна від російських реалій, 
оскільки за винятком декількох тижнів він був відсутній у Росії 
17 років (!). У «Правді» було опубліковано (та і то з купюрами) 
лише перший лист із чотирьох. 

«Квітневі тези» Леніна Сталін спочатку не зрозумів або, 
в усякому разі, не підтримав, але незабаром змінив свою точку 
зору і на VII (Квітневій) Всеросійській конференції був обраний 
членом ЦК РСДРП. Оскільки В. І. Ленін знаходився за кордо
ном, Сталін разом з іншими революціонерами Петрограда брав 
активну участь у підготовці і проведенні Жовтневого перевороту, 
а після його перемоги був обраний членом ВЦВК і увійшов до 
першого Радянського уряду як нарком у справах національнос
тей. У ніч на 28 жовтня в штабі Петрограда Сталін брав участь 
у розробці плану розгрому наступаючих на Петроград військ 
А. Ф. Керенського — П. Н. Краснова. 28 жовтня Ленін і Сталін 
підписали ухвалу СНК про заборону виходу «всіх газет, закритих 
Військово-революційним комітетом». 

Громадянська війна, що почалася, застала його на військово-
політичній роботі. Але, на жаль, він тоді погано розумівся на 
стратегії і тактиці ведення війни. Направлений до Царицинського 
фронту, Сталін дотримувався партизанських методів, не розумів 
значення військових фахівців (а можливо, заздрив їх знанням і до
свіду), і врешті-решт наробив багато помилок. У 1918 році різко 
загострилися відносини між Сталіним і Л. Д. Троцьким, який був 
досить грамотним і амбітним революціонером. Троцький негайно 
зажадав, щоб Сталіна прибрали з Царицинського фронту. Але за 
роботу на фронті Петрограда Сталін був нагороджений орденом 
Червоного ГІрапора разом із Троцьким. 

На Південному і Південно-Західному фронтах Сталін зміг би 
набути військового досвіду, але не виявив здібностей великого вій
ськового керівника (вже через багато років початок легенди про 
Сталіна — організатора перемог громадянської війни — поклав 
К Ворошилов). Що відрізняло майбутнього вождя народів і допо
магало досягти значних успіхів — це жорсткість рішень, величезна 
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працездатність і вміле поєднання військової діяльності з політичною. 
У нього навіть з'явилися прихильники. У 1922 році Йосипа Віссаріо-
новича було обрано Генеральним секретарем ЦК, і він отримав доб
ре функціонуючий апарат, сформований за 5 років Я. М. Свердло
вим, Н. Н. Крестинським, В. М. Молотовим, але тільки Сталін зміг 
зрозуміти вирішальне значення центральної партійної машини для 
зміцнення особистої влади. Знаходячись біля керма цієї незвичайної 
машини, він міг маневрувати владою-з великою майстерністю. 

В. 1. Ленін у своєму «Листі до з'їзду» писав: «Тов. Сталін, 
посівши посаду генсека, зосередив у своїх руках необмежену вла
ду, і я не впевнений, чи спроможеться він завжди достатньо обе
режно користуватися цією владою... я пропоную товаришам об
міркувати спосіб переміщення Сталіна з цього місця...». 'Грецький 
недооцінив здібності Сталіна, назвавши його «найбільш видат
ною посередністю нашої партії». 

Сталін у блоці з Г. Е. Зінов'євим і Л. Б. Каменевим, прагнучи 
помститися Троцькому, домігся в 1925 році зняття його з посад 
і засудження «троцькізму». А потім усунув і Зінов'єва, і Камене
ва, засудивши їх як антипартійну «нову опозицію». Після смерті 
Леніна відбувалася боротьба за владу тими ж середньовічними 
макіавеллістськими методами, якими Сталін володів віртуозно. 
До кінця 20-х років він запровадив одноосібну владу. 

У 1929— 1933 роках Сталін займається внутрішніми справами 
країни. Він бере курс на колективізацію та індустріалізацію всієї 
країни, здійснюючи так званий «великий перелом», проводячи 
цей курс насильницькими, терористичними методами, що кошту
вали мільйонів людських життів. 

Великий вождь запровадив тоталітарний режим, що тримався 
на репресіях і соціальній демагогії (твердженні про перемогу со
ціалізму в «одній, окремо взятій країні», про «найдемократичні-
шу в світі» конституцію 1936 року; фальсифікації історії і т. ін.). 

У 1939 році після всіх кривавих чисток, арештів, знищення 
інтелектуального багатства країни Сталін звертає увагу на зов
нішньополітичні проблеми. Спостерігаючи за діями Гітлера і уря
дами Західної Європи, він сказав, що «нова імперіалістична війна 
стала фактом». Але Радянському Союзу втручатися до війни у цей 
момент було не можна. По-перше, почалися реорганізація і пе
реозброєння в Радянській армії, а по-друге, в чому Сталій не 
хотів собі зізнаватися, майже весь цвіт талановитих військових 
фахівців був знищений. Але великий вождь розумів також, що 
радянська країна знаходиться в ізоляції зі своїм комуністичним 
режимом. Незважаючи на жах перед Гітлером, європейські краї
ни вважали за краще бути завойованими Німеччиною, аніж до
пускати до себе комуністів. Так, наприклад, учинив Бенеш із Че-
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хословакії, якому радянський вождь пропонував військову 
допомогу. Що стосується провідних країн, Англії і Франції, то їх 
уряди теж вагалися, що краще вибрати: союз із Росією або з фа
шистською Німеччиною, проводячи таємні переговори то з пер
шими, то з другими. 

Маючи досвід у таємних інтригах, Сталін чудово розумів їх по
ведінку, але його не влаштовував той стан, у якому він сам знахо
дився. Він знову звертається до Англії і Франції з конкретною про
позицією укласти на 5—10 років угоду з СРСР про взаємну 
допомоіу. У Лондоні і Парижі не поспішали відповідати. На пере
говори до Москви приїжджали другорядні особи, не уповноважені 
ухвалювати важливі рішення. Незважаючи на витримку, Сталін 
обурювався і виходив із себе, бачачи всю цю безрадісну зовніш
ньополітичну ситуацію. Що робити? Вождь давно вже узяв на себе 
відповідальність за ухвалення рішень. Йому ні з ким було радитися, 
і він сам був у цьому винен. Його оточення прагнуло не давати йому 
поради, а вгадати, що б він хотів почути. Тільки Молотов та іноді 
Жданов дозволяли вельми обережно висловлювати власну думку. 

У ці дні Сталін читав багато літератури про фашизм, про Гіт-
лера. Він хотів знати все про ворога, з яким доведеться зійтися в 
сутичці. А в тому, що це відбудеться, він не сумнівався. Питання 
лише тому, коли? Сталін продовжував читати «Майн кампф», 
підкреслив декілька абзаців. Навіть для радянського диктатора 
став прозрінням розмах ідеологічної обробки населення й армії. 
Заклики, гасла фашизму були звернені не до інтелекту, а скоріше 
до інстинктів, націоналістичних почуттів, низовинних біологічних 
комплексів. Ідеологи фашизму створювали обстановку екзальта
ції, націоналістичної істерії, політичного психозу і використову
вали це у своїх цілях. Невже з цим психічно хворим фюрером 
йому доведеться мати справу? 

Вождь читав шифровки, донесення про те, що відбувається на 
кордоні Польщі з Німеччиною. Нарешті радянський диктатор 
дозріває для ухвалення «непопулярного» рішення. 

20 серпня 1939 року Гітлер відправив Сталіну телеграму 
з проханням прийняти Ріббентропа в Москві для укладення дого
вору. Лицемірний Гітлер поспішав. «Я вважаю, — писав фю-
рер, — що у разі наміру обох держав почати нові відносини до
цільно не втрачати часу...». 

Посол Німеччини в СРСР вручив Молотову телеграму 
21 серпня. Разом із Сталіним вони довго обмірковували текст 
відповіді, враховуючи явно ультимативний характер послання 
Гітлера. Нарешті вони дали згоду на приїзд Ріббентропа до 
Москви для підписання знаменитого пакту про ненапад. Гітлер 
тріумфував. 
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Можливо, в той момент рішення Сталіна і було правильним, 
але потім у своєму прагненні захистити СРСР від війни він пішов 
дуже далеко. Безумовно, великою помилкою був підсумок німець
ко-радянського договору «Про дружбу і кордони між СРСР і Ні
меччиною» 28 вересня 1939 року після підписання місяцем раніше 
пакту про ненапад, який, можливо, був хоч і вимушеним, але необ
хідним. Важко встановити, хто був ініціатором включення поняття 
«дружба», коли дивізії Гітлера вже йшли по території Польщі. 

Незважаючи на зовні доброзичливі відносини з Німеччиною, 
Сталін, звичайно, не довіряв Птлеру. Тому він здійснив ряд за
ходів для закріплення західних кордонів. Йому вдалося домогтися 
виведення німецьких військ із районів Західної України і Західної 
Білорусії. Все це відбувалося відповідно до серпневих домовле
ностей «таємної дипломатії». Народи цих країн зустрічали ра
дянські дивізії з радістю і гостинністю, і працівникам НКВС треба 
було докласти великих зусиль, щоб викликати до себе, а головне, 
до радянського режиму ненависть. Відразу ж після встановлення 
радянської влади в цих областях почалися масові арешти, розкур-
кулення і заслання. 

Ми тут не говоритимемо про роль Сталіна у Вітчизняній війні. 
Безумовно, для нього було потрясінням, що Гітлер порушив до
мовленість, але він зміг, фактично за рахунок масового героїзму 
радянських громадян і моря пролитої крові, досягти перемоги, 
а потім використав її для зміцнення власної влади. 

У тому, що Гітлер розв'язав війну із Радянським Союзом, ви
нен не тільки Сталін. Англійці і американці при зовнішній під
тримці антигітлерівської коаліції насправді зволікали як з підпи
санням домовленостей про взаємодопомогу з Радянською Росією, 
так і з відкриттям другого фронту. Всім було очевидно, що Англія 
і США прагнули, щоб обидва супротивники — СРСР і Німеччи
на — знесилилися, воюючи один з одним. Недаремно Ф. Руз
вельт говорив, що за кожного американця, загиблого на війні, 
померло 15 німців і 53 росіянини. 

Сталін чудово розумів, що кожен із союзників переслідує свою 
мету, тому, не дуже на них розраховуючи, вживав своїх заходів. 
Біди і нещастя радянських людей полягали в тому, що ці заходи він 
вживав, ні з ким не радячись, а за помилки генералісимуса роз
плачувався радянський народ, причому дорогою ціною. 

Після перемоги над фашистською Німеччиною Сталін вже 
був зломленою хворобами людиною. Правда, він продовжував 
проводити свою політику терору, яку припинила війна. Сфабри
кована «справа лікарів» була перервана смертю вождя. 

Сталін помер 5 березня 1953 року на власній дачі. Це не відра
зу виявили, тому що слуги боялися його турбувати. Оточення вож-
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дя не допускало до нього навіть його дітей — сина Василя і дочку 
Світлану. Берія тільки і чекав, щоб зі своїми загонами НКВС захо
пити владу, але це йому не вдалося, оскільки Жуков і Хрущов вчас
но вжили заходів. Берію було заарештовано, а потім розстріляно. 

Ще довго вестимуть суперечки про особистість Сталіна, зга
дуючи його дії, намагаючись знайти таємні наміри в його вчинках. 
Він не був багатим, кажуть, що він ходив у одній шинелі. А чи 
потрібно було йому багатство? Світлана Аллілуева згадує, що 
батько завжди давав їй гроші, не шкодувавши. Василь Сталін теж 
не мав потреби у грошах. Але він дуже засмучував свого батька 
нескінченними пиятиками, власне, пияцтво і привело його до пе
редчасної смерті. Старший син Яків, від першого шлюбу, загинув. 
Існує версія, що він потрапив у полон і був розстріляний, коли 
Сталін відмовився обміняти його на німецького фельдмаршала 
Паулюса. «Я солдата на фельдмаршала не обмінюю», — нібито 
вимовив Сталін. 

У його світі не було місця для жалості і поблажливості, якщо 
хтось чинив не так, як хотів самодержець. Коли його друга дру
жина Надія Аллілуева це зрозуміла, вона наклала на себе^уки. 
Адже колись зовсім юною дівчинкою вона полюбила свого Йоси
па, жаліла його, щадила його самолюбство. 

А Сталіну потрібна була тільки влада. Він завжди говорив, що 
влада повинна бути недосяжною, тоді правителя бояться і пова
жають. Його дійсно боялися. Від нього віяло небезпекою. Мож
ливо, він насолоджувався тим, що тримав у страху мільйони лю
дей, але особистого щастя він не мав. 
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ФРАНКЛІН РУЗВЕЛЬТ — 
МРІЙНИК ІЗ БІЛОГО ДОМУ 

(1882-1945) 

Нехай у минулому Рузвельти були єврея
ми, або католиками, або протестанта
ми, мене більш цікавить не це, а чи були 
вони хорошими громадянами і чи вірили 
в Бога. Сподіваюся, що це так. 

Ф. Рузвельт 

Американці вважають Франкліна Делано Рузвельта найви-
датиішнм президентом своєї країни. На часи його правління ви
пали важкі роки кризи економіки, а головне, роки Другої світової 
війни. Одні ним захоплювалися, інші критикували. Але всі сходи
лися в одному: він є засновником сучасного американського інс
титуту президентів, завдяки йому держава і економіка, в які пос
тійно втручається федеральний уряд, регулюючи, виправляючи, 
плануючи і управляючи, належать до повсякденного життя про
стих американців, і в зовнішній політиці він раніше за всіх прий
няв виклик німецького націонал-соціалізму, японського імпе
ріалізму й італійського фашизму. 

Про нього написана в Америці величезна кількість статей, 
есе, біографічних нарисів. Оскільки він був єдиним сином віддру-
гого шлюбу Джеймса Рузвельта і Сари Делано, то батьки його 
обожнювали. І він міг би вирости закінченим егоїстом і неробою, 
але внутрішня сила, природжена порядність і працьовитість пе
ретворили його на чесну благородну людину. 

У музеї Рузвельта зберігаються дбайливо зібрані матір'ю пре
зидента речі починаючи із самого дня його народження, які Сара 
Делано складала в пакетики і підписувала вік свого улюбленого 
хлопчика, коли він їх носив. Чи думала вона у той час, що колек
ціонує шкарпетки і пінетки майбутнього президента? Навряд чи. 
Але коли після виборів у 1932 р. її запитали про це, вона відпові-
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ла: «Ніколи, ніколи! Останнє, про що я могла будь-коли подума
ти, — це те, що мій син буде займатися політикою!» Очевидно, 
вона була щира. 

Франклін Д. Рузвельт народився ЗО січня 1882 р., тобто в той 
час, коли в Америці слово «прогрес» асоціювалося зі словом 
«капіталізм». У долині Гудзона кращі землі біля річки займали 
тринадцять маєтків, кожен у середньому по двісті гектарів. Серед 
них знаходився і Гайд-парк Рузвельтів. Джеймсу Рузвельту було 
вже 52 роки, коли він, вдівець, який мав дорослого сина, вдруге 
одружився із 26-річною Сарою Делано. Треба зазначити, що її 
батько був проти цього шлюбу, як, втім, і проти всіх попередніх 
пропозицій, які отримувала його дочка. Але, незважаючи на те, 
що вона була слухняною дочкою, цього разу дівчина наполягла на 
своєму, і в жовтні 1880 р. Джеймс і Сара одружилися. Якесь 
натхнення привело молоду дівчину під вінець. Багато років опісля 
вона писала своєму улюбленому Франкліну: «Я була надзвичайно 
щасливою жінкою. Спочатку я відчувала любов і заступництво 
твого діда, потім твого батька, а в старості ти дав мені те цікаве 
життя, яке я зараз веду». 

З перших кроків мати і батько торочили своєму синові, що він 
належить до обраних, еліти американського суспільства. Та він 
і сам це розумів. Все оточення говорило саме за себе: добре обла-
штований просторий будинок у Гайд-парку, красиві дерева, луки, 
далі простягалися оброблені поля, акуратні пасовища для худоби. 

Але батько дуже рано пояснив синові, що краса — це те, що 
зроблено людськими руками. У дитинстві Франклін мало бував 
з однолітками, його життя загалом протікало серед дорослих. 
Джеймс Рузвельт, зі своїми вишуканими манерами справжнього 
джентльмена, не міг не привертати уваги сина, тим паче що він із 
великою повагою ставився до особистості хлопчика. Він поясню
вав йому, що личить джентльменові: тактовна поведінка в су
спільстві і обов'язково спорт (влітку — верхова їзда, велосипед; 
взимку — ковзани і буєр на льоду Гудзона). Маленький Франклін 
дуже любив тварин. Йому з задоволенням подарували шотланд
ського поні і породистого сетера, проте при цьому ласкаво пояс
нили, що відтепер обидві тварини доручені йому, і на ньому ле
жить догляд за ними. Вже будучи дорослим, він зізнався: 
«Шалено важка робота». 

Він багато читав, здобув прекрасну освіту і єдине, в чому ви
явив неслухняність, це в навчанні його музиці і малюванню. 

Влітку сім'я регулярно відвідувала Європу. Маючи голланд
ське походження, вони були, взагалі кажучи, космополітами. 
Відвідували Париж, Лондон, Німеччину, на курортах яких батько 
Франкліна лікував серце. 
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Хоча Рузвельти були далеко не мільйонерами, вони все ж таки 
займали досить високе становище в Новій Англії. У зв'язку з цим 
і виховання своєму синові вони надали відповідне. 

Саме рідна домівка заклала в ньому його непохитну впев
неність у собі, і ця впевненість і надзвичайна самодисципліна до
помогли йому, коли в 1921 р. він тяжко захворів на поліомієліт. 
Довгі роки він мужньо боровся із хворобою. Він залишився па
ралізованим на все життя, був прикований до інвалідного візка, 
не міг стояти без допомоги сталевих шин вагою в десять фунтів, 
не мав можливості пересуватися без милиць. Але зовні ця хвора 
людина була бездоганно витримана, назавжди заборонивши собі 
будь-яку думку про розчарування і жалість до самого себе. 

Франклін одружився з племінницею президента Теодора Руз
вельта, того самого, який був першим президентом, що запросив 
до Білого дому представника чорних, хоча за відвідування знаме
нитого Букера Т. Вашингтона його піддали критиці. Не колір шкі
ри, а успіхи цивілізації народу були для нього вирішальними. На
певно, це якось вплинуло на нову життєву орієнтацію Франкліна, 
оскільки його не приваблювала служба в адвокатській конторі. 
Політика — ось що стало цікавити молоду людину. Разом із Еле
онорою вони часто відвідували Теодора Рузвельта в Білому домі. 
І вже тоді він серйозно розробив чіткий графік руху вгору — 
спробувати стати депутатом парламенту в штаті Нью-Йорк, потім 
кар'єра повинна слідувати шляхом Теодора Рузвельта: державний 
секретар у міністерстві військово-морського флоту, губернатор 
штату Нью-Йорк, президент. 

Ось за таким сценарієм і зростала ^кар'єра Франкліна. 
У 1910 р. він став секретарем штату Нью-Йорк, пов'язав свою 
долю з прогресивними демократами, в березні 1913 р. був при
значений державним секретарем міністерства військово-морсько
го флоту, а в 1920 р. демократична партія призначила його кан
дидатом на посаду віце-президента. Незважаючи на важку 
хворобу, що сталася в 1921 р., Рузвельт поєднав своє остаточне 
одужання з надією на повернення до_ політики. В 1928—1930 рр. 
він стає губернатором штату Нью-Йорк, а 8 листопада 1932 р. 
після запеклої передвиборної боротьби проти Герберта Гувера, 
який на той час вже обіймав посаду президента, Франклін Делано 
Рузвельт стає президентом США. 

Через важку кризу, яку переживала країна, Білий дім при но
вому президенті Рузвельті став енергетичним центром усієї аме
риканської урядової системи, джерелом нових ідей, двигуном но
вих перетворень, що повинні були стати благом для Америки. 
Для більшості простого населення федеральний уряд і президент 
уперше стали помітною складовою частиною їх повсякденного 
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життя. На них американці покладали свої очікування і надії. Най
перші слова президента, з якими він звернувся до людей, містили 
в собі довгоочікувану відміну сухого закону. «Чи не пора нам по
пити пивця?» — простодушно запропонував Франклін і відра
зу ж став улюбленцем народу. 

Утворення сучасного американського інституту президентів 
пояснюється тим, що Рузвельт послідовно вивів усю країну зі сві
тової економічної кризи і з найбільшої в історії війни. 

Він був артистом у політиці влади. Франклін Рузвельт перший 
розширив законодавчу функцію інституту президентства і побив 
усі рекорди використання влади вето. В цілому він наклав вето 
635 разів. Використовуючи свої дипломатичні здібності, він обхо
див і умовляв депутатів та сенаторів в особистих розмовах, вико
ристовував усілякі аргументи, чинив тиск на Конгрес за допомо
гою громадської думки. Він перший із президентів повністю 
використовував у своїх інтересах засоби масової інформації — 
радіо і пресу. Кожного року паралізований президент збирав нав
коло себе понад 200 журналістів. Вони мали нагоду поставити 
йому будь-яке запитання без попередньої письмової заявки. 
Можна тільки повчитися такому вмінню поводитися з вільною 
пресою. Таємниця успіху його невимушених бесід біля каміна по 
радіо, які завоювали мільйонну публіку, полягала в тому, Що це 
був не маніпуляційний прийом, а сутність його розуміння демо
кратії. 

Як творча особистість Рузвельт робив ставку на спонтанність, 
могутню ініціативу, імпровізацію, бажання експериментувати, 
конкуренцію і суперництво як рушійну силу «нового курсу», 
а пізніше і військової економіки. Він віртуозно володів політикою 
«поділяй і володарюй», але використовував усе це на користь 
американського народу. 

Уряд Рузвельта провів декілька допоміжних акцій у сільсько
му господарстві, яке було найбільш постраждалою галуззю еко
номіки. Перевиробництво вимагало втручання в промисловий 
сектор. Заклик до «чесної конкуренції» примусив уряд, підприєм
ців і робочий клас добровільно співпрацювати, щоб стабілізувати 
виробництво, ціни і зарплати. Далі були узгоджені максимальний 
робочий день і мінімальні зарплати. Праця дітей до 16 років була 
повністю заборонена. До цих соціальних нововведень був дода
ний закон про соціальне забезпечення: страхування безробітних 
і пенсії через старість. Чи успішним був «новий курс»? Досі 
з цього приводу сперечаються. Але вирішальним було те, що Руз
вельт дав нову надію занепалій духом нації. 

Нове випробування у вигляді Другої світової війни постало 
перед американським народом. Рузвельт розумів, що тактика ізо-
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ляції у фортеці під назвою Америка небезпечна. З кожним війсь
ковим успіхом фашистських агресорів у Європі, на думку прези
дента і його прихильників, наближалося майбутнє, що 
загрожувало катастрофою для американської економіки. Крім 
того, війна, що наближалася, крім масового знищення людей, 
мала і моральне значення: Франклін Рузвельт розцінював її як 
посягання на свободу. Тому він оголосив «хрестовий похід» на 
захист від агресорів і диктату. 

Вступ СШАдо війни для Рузвельта, безумовно, був випробу
ванням: виникли завдання, які виснажували його сили. Він муж
ньо виконував роль головнокомандуючого всіма американськими 
збройними силами. Далі стояло питання щодо наведення мирного 
ладу після Другої світової війни. Всі ці задачі Рузвельт повинен 
був вирішувати, постійно виправдовуючись перед Конгресом і 
громадською думкою. З цього боку він був менш незалежний, ніж 
Черчілль і Сталін. 

До речі, про Сталіна. Рузвельт, або ФДР, як його називали, 
розповідав про своє перше відвідування Радянського Союзу. Він 
побачив тільки Ялту, Севастополь і його околиці. «Я став свід
ком несамовитої, безглуздої люті страхітливих руйнувань, що 
є наслідком німецького мілітаризму. Місто Ялта на Чорному морі 
не має ніякого військового значення, в ньому немає укріплень... 
Коли приблизно рік тому Червона Армія вигнала нацистів із Кри
му, всі вілли були розграбовані, а більшість їх знищена закладе
ними в будівлі бомбами. Не пожаліли навіть найбідніші будинки 
в Ялті. Не залишилося майже нічого, за винятком голих стін, — 
руїни, руйнування і спустошення...». Рузвельт переконував, що 
в Ялті буди закладені міцні основи післявоєнного миру: «З Теге
ранської конференції рік тому між усіма нами виникла — як би 
мені назвати це? — велика легкість у переговорах, яка є доброю 
ознакою для міжнародного миру, ми краще знаємо один одного. 
Ніколи в історії не було ще випадку, щоб головні союзники були 
такі єдині не тільки в цілях війни, але і в поглядах на мир». Руз
вельт доводив усім союзникам, що тільки в єдності з СРСР можна 
довести до успішного завершення війну у Європі та Азії. І він був 
нещадний до тих, хто намагався відкрито підірвати цю єдність. 

У світовій війні Сполучені Штати, як і передбачав Рузвельт, 
стали «арсеналом демократії». В 1943 і 1944 рр. країна виробля
ла 40 % усіх військових товарів світу. І вороги, і союзники спону
кали Рузвельта мислити глобальними масштабами. 

Політиці Рузвельта стосовно Радянського Союзу не було 
альтернативи, особливо після Перл-Харбора. їй потрібен був 
Радянський Союз, тому що Рузвельт повинен був вести і вигра
ти американську війну, тобто з безпрецедентним застосуванням 
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и і підносні шачними жертвами. США потрібні були 
і їм її і і іігі.ип, щоб перемогти німецькі і японські війська. За 
кожного американця, загиблого у війні, померло 15 німців і 53 ро-
і І Н Ш І Ї . І 

Наприкінці березня 1945 р. виснажений президент вирушив 
відпочивати в Уорм-Спрінгс. До 20 квітня він збирався поверну
тися до Вашингтона, звідти виїхати в Сан-Франциско, де 25 квіт
ня відкривалася конференція Об'єднаних Націй. Тут він отриму
вав нескінченні телеграми Черчілля, який наполягав на 
необхідності зайняти різку позицію відносно СРСР Рузвельт від
повідав: «Я схильний зменшувати загальну проблему Рад, на
скільки це можливо, бо такі проблеми в тій або іншій формі ви
никають щодня. Більшість із них залагоджується, як у випадку із 
зустрічами в Берні. Проте ми повинні бути стійкими, і до цих пір 
наші дії були правильними». 

У цьому вже відчувалася втома президента. Але відпочинок 
продовжувався. Президент милувався марками. Увійшла худож
ниця Єлизавета Шуматова і почала працювати над його портре
том. Внесли столик для ленчу. Рузвельт, не піднімаючи повік, ска
зав: «Нам залишилося 15 хвилин». Вона кивнула і продовжувала 
писати. Президент закурив, затягнувся, раптово він потер лоб, 
потім шию, голова схилилася, Рузвельт зблід і промовив: «У мене 
жахливо болить голова». То були його останні слова. Смерть на
стала через дві години. Офіційний висновок про смерть — кро
вовилив у мозок. 

Зі смертю Рузвельта відійшла в минуле ціла епоха амери
канської історії. Траурний кортеж рухався через Вашингтон. 
Франклін Рузвельт був похований у Гайд-парку 15 квітня 1945 р. 

На жаль, відразу ж після його смерті розпалося все, що Руз
вельт хотів одночасно здійснити: політична співпраця з Радян
ським Союзом і американське бачення кращого світу. Він був 
вічним оптимістом і вірив у прогрес Нового світу. 
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ДДОЛЬФ ГІТЛЕР — ДЕМІУРГ ТРЕТЬОГО РЕЙХУ 
(1889-1945) 

Так как они сеяли ветер, 
то и пожнут бурю. 

Книга пророка Осии, 7: 8 

«Та держава, яка в епоху отруєння рас присвятить себе справі 
вдосконалення кращих расових елементів на землі, раніше або 
пізніше неминуче пануватиме над усім світом. 

Нехай не забувають цього прихильники нашого руху ніколи. 
Перед цією високою метою ніякі жертви не уявляються дуже ве
ликими». 

Ці слова належать людині, яку не можна назвати людиною, бо 
завдяки.її зусиллям знищено понад 50 млн людей. Його політика 
привела до страшної трагедії всіх народів, і все, що він робив, 
можна вважати злочином проти людства. А сам себе він ототож
нював із Богом на землі. Ім'я йому Адольф Гітлер. 

Звичайно ж, майбутній диктатор не народився чудовиськом 
відразу. Як у кожної дитини, у нього були батьки: батько Алоїс 
Шикльгрубер і мати Клара Пельцль, які і народили на світ свого 
сина Адольфа 20 квітня 1889 року в невеликому містечку Брау-
нау на річці Інн, на кордоні Австрії з Німеччиною. Батько Адоль
фа служив на митниці, а мати була простою селянкою. Його 
батькові виповнилося 52 роки, а матері 20 років, коли він наро
дився. Алоїс носив прізвище Шикльгрубер до 1876 року, потім 
змінив на прізвище свого дядька, оскільки виховувався в його 
домі. Ходили чутки, що за зміну прізвища він залишить Алоїсу 
спадок. Прізвище змінили, а спадщини не отримали. Таким чи
ном, маленький Адольф вже народився Птлером. Клара Пельцль 
була третьою дружиною Алоїса і народила йому п'ятеро дітей, але 
вижили двоє — Адольф і його молодша сестра Паула. 

Мати Адольфа Гітлера була дуже доброю і працьовитою жін
кою. Вона боялася свого деспотичного чоловіка і всіляко прагну-
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ла йому догодити. Як усі діти, Адольф любив свою матір, і та, у свою 
чергу, вважала його улюбленою дитиною, незважаючи на те, що 
він, на її думку, був трохи «схибленим». Вона запевняла його, що 
він не схожий на інших дітей (можливо, з цієї причини він вважав 
себе надлюдиною). Вона прагнула балувати його, компенсуючи 
своєю любов'ю нещасливе сімейне життя. Але. незважаючи на 
всю її любов, Адольф ріс незадоволеною і примхливою дитиною. 
Можливо, вже тоді у Адольфа почали з'являтися комплекси, які 
він усе життя намагався подолати. Хоча він боявся батька, але, 
на відміну від матері, завжди чинив на свій розсуд, аби лише на 
зло йому. 

Алоїс Гітлер, взагалі кажучи, в житті був невдахою і, не буду
чи оригіналом, шукав утіхи в пиятцтві. Неодноразово молодому 
Адольфу доводилося тягнути свого п'яного батька додому, а той 
лише гарчав на сина і бив його палицею. Не дивно, що в пам'яті 
сина його батько залишився п'яним садистом, що тринькає сі
мейні гроші. Ненависть до «фатера» породила в Адольфові мі
зантропію. Але, проте, саме завдяки своєму батькові майбутній 
фюрер зрозумів, що має рацію той, хто сильніший. 

У восьмирічному віці після навчання в народній школі мати 
відправила сина до Ламбаху, у приходську школу бенедиктинсь
кого монастиря. Віруюча жінка хотіла, щоб її дитина стала свяще
ником. Проте надії не виправдалися. Ааольфа вигнали зі школи, 
заставши його за палінням у монастирському саду. Монахи-бене-
диктинці припустилися страшної помилки, вже краще б він став 
священиком, який палить, ніж убивцею народів. 

У 1900—1904 роках Адольф відвідував реальну школу в Лінці, 
а в 1904—1905 роках — у Штейре. Він був посереднім учнем, 
правда, виявив здібності до малювання і навіть співу. 

Зі шкільних предметів Гітлер обирав тільки ті, які його ціка
вили або здавалися корисними. «Я почав вивчати те, що мені 
подобалося, — писав він пізніше, — особливо те, що, за моїми 
розрахунками, могло мені надалі стати в нагоді для кар'єри ху
дожника. Предмети, які здавалися мені неважливими в цьому 
сенсі або які не приваблювали мене, я повністю саботував». Крім 
того, Адольф спеціально демонстрував погану успішність, щоб 
досадити своєму ненависному батькові, який був категорично 
проти того, щоб він став художником. 

Врешті-решт у 16 років Адольф узагалі кинув школу і протя
гом двох років нічим не займався. Він блукав вулицями або прово
див час у бібліотеці, читаючи книги з німецької історії та міфології. 

В Адольфа був усього один улюблений учитель, яким він захоп
лювався. Це був викладач історії Леопольд Петч. затятий пангер
маніст і апологет пруського короля Фрідріха II і канцлера Бісмар-
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ка. Проте якщо ці німецькі правителі були розумні, то Петч, окрім 
затятого націоналізму, нічим не виділявся. Він зневажав Габсбургів 
і захищав німецький націоналізм. Саме цьому він і вчив Адольфа 
на своїх уроках, міркуючи головним чином про «велич» та «істо
ричну місію» німецького народу. Згодом Адольф Гітлер хвалився, 
що «вже в школі він навчився розуміти і поважати історію». 

У жовтні 1907 року він зробив спробу вступити до Віденської 
академії мистецтв, але не склав іспити. Це був страшний удар по 
його самолюбству, від якого він так ніколи і не оговтався, вважа
ючи винними в тому, що сталося, «цихтупих професорів». Адольф 
був настільки впевнений у своєму талантові художника, що довго 
не міг змиритися з тим, що його не прийняли. Він вимагав пояс
нити причину, з якої його не зарахували, і ректор відповів йому, 
що з його малюнків видно, що у нього є здібності у сфері архітек
тури, але художника з нього не вийде. Але, щоб вступити на ар
хітектурне відділення, необхідно було заздалегідь вивчити курс 
будівельно-технічної школи, а для цього мати хоча б атестат се
редньої школи. Нічого цього в упертого Адольфа не було, а, отже, 
йому нічого не залишалося, як перебиватися випадковими за
робітками, милостинею або продавати свої ескізи. «П'ять років 
убогості і скорботи у Відні, — жалісливо згадував він пізніше, — 
п'ять років, протягом яких я заробляв на життя спочатку як під
майстер, а потім як невідомий художник. Голод був постійним 
моїм супутником. Він не залишав мене ні на мить». Щодня він 
обходив кав'ярню, робив ескізи і намагався продати малюнки, 
щоб купити поїсти. Неголений, у брудному чорному капелюсі 
і довгому, трохи не до землі пальто, він був схожий на жебрака. 

У той час Адольф уперше почув оперу і, зокрема, на нього 
величезне враження справила творчість Вагнера. Його улюбле
ним твором став «Лоенгрін». Знічев'я, маючи непогані вокальні 
дані, Гітлер навіть брав участь у конкурсі, щоб стати оперним 
співаком, і йому було запропоновано з'явитися в Оперу наступ
ного дня у фраку. Але фрака у майбутнього диктатора на ту пору 
не було. І знову ми можемо про це пошкодувати. 

У Відні Адольф уперше змінив своє ставлення до антисемітиз
му. Вперше слово «єврей» Гітлер почув ще в реальному училищі. 
«У Лінці євреїв жило зовсім мало, — згадував він. — Зовніш
ність тамтешніх євреїв протягом століть абсолютно європеїзува
лася, і вони стали схожими на людей (!); я вважав їх навіть за 
німців». Як ми бачимо, майбутній фюрер вважав євреїв не людь
ми, а тільки'якоюсь подобою людей. 

Викликали у нього ненависть і марксисти, і соціал-демократи, 
серед яких були євреї. А Гітлер не терпів іншої точки зору, окрім 
своєї. 
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Він продовжує поглиблювати знання з етнічних питань. Під 
впливом праць доктора Карла Люегера — затятого антисемі
та — молодий Адольф вже почав ненавидіти євреїв як «щурів, 
паразитів і кровопивць». І, виправдовуючи свій антисемітизм, що 
зростав, він стверджував, що, борючись із «єврейством», він ря
тує людство від вірної загибелі. Подібні аргументи завжди вистав
лялися гітлерівськими апологетами для виправдання масових 
убивств людей. 

У цей час Адольф серйозно зацікавився містикою і окультиз
мом. Він відчував у собі якусь магнетичну силу, здатну відродити 
велику і славну Німеччину. Він часто виступав у пивних барах, 
захоплюючи маніакальним красномовством, і своїм гіпнотичним 
поглядом приковував до себе увагу натовпу. 

Адольф ніколи не був пацифістом, і коли в серпні 1914 року 
почалася війна, він сам звернувся до короля Баварії з проханням 
про зарахування його до армії, оскільки лікарі визнали його 
здоров'я непридатним для армійської служби. Гітлера призначи
ли в 16-й баварський піхотний полк, набраний загалом із студен-
тів-добровольців, і через декілька тижнів навчання його відпра
вили на фронт. 

Почав він із простого санітара, а потім був зв'язним, достав
ляючи донесення і накази зі штабу полку на передову. Брав участь 
у 47 битвах, був двічі поранений, а за 4 тижні до закінчення війни 
він був уражений газами і три місяці провів у лазареті. Його на
городили Залізним хрестом II ступеня, а коли він захопив у полон 
ворожого офіцера і 15 солдатів, його нагородили Залізним хрес
том 1 ступеня, що було великою рідкістю для простого солдата 
в імператорській німецькій армії. 

Отже, Перша світова війна залишила глибокий слід у житті 
майбутнього фюрера. Він визначив мету свого життя, він дізнав
ся, що таке жорстокість, і зрозумів, де і як її застосовувати. 
І, треба сказати, ця наука лягла на благодатний грунт. 

Після принизливої для Німеччини поразки у війні Гітлер по
вернувся до Мюнхена. Німецьку революцію він не прийняв, а ос
кільки все ще значився в штаті свого старого полку, йому дору
чили шпигувати за членами різних політичних партій, яких було 
багато в німецьких військах. Він не. гидував робити подібні по
слуги командуванню. У вересні 1919 року Гітлеру наказали на
вести довідки про невелику групу націоналістично налаштованих 
ветеранів із Німецької робочої партії. Ця партія не мала ні про
грами, ні плану дій, а лише виступала проти уряду, її скарбниця 
налічувала декілька марок, але Гітлера надзвичайно вразили'де
які її ідеї, які співпадали з його власними. Він вступив до цієї пар
тії під № 55, а пізніше став № 7 її виконавчого комітету. 
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Нарешті здібності Гітлера знайшли гідне застосування. «Я міг 
говорити! — радів Адольф. — Через ЗО хвилин люди в крихітній 
кімнатці ставали наелектризованими!» Не минуло і двох років, як 
Гітлера висунули на керівництво цієї невеликої партії. Тоді він дав 
нову назву вже своїй власній партії — Націонал-еоціалістична 
робоча партія Німеччини (НСРПН), звідки і походить термін 
«нацизм» — похідне від слів «націонал-соціаліст». 

У той смутний час для розвитку всіляких партій були найспри
ятливіші умови. І Гітлер залишив військові ряди, щоб весь свій 
час присвятити становленню НСРПН. Основні пункти його про
грами, обнародуваної 24 лютого 1920 року, були такими: анти
семітизм, крайній націоналізм, перевага арійської раси, презир
ство до ліберальної демократії і принцип фюрерства. Програма 
була розрахована на кожного, у кого був щонайменший привід 
для незадоволення. Більшість ідей Гітлера не відрізнялися новиз
ною, але він умів підносити їх надзвичайно видовищно і красно
мовно. Як символ нацистської партії Гітлер вибрав старо-арій
ський знак Сонця — свастику, а вітання «Хайль!» запозичив 
у стародавніх римлян. Він намагався придбати газету «Фельки-
шер беобахтер», щоб широко пропагувати партійні погляди. 

Для охорони партійних зборів ним були організовані штур
мові загони коричневосорочників — СА (ЗіигтагЛеПип^), під 
командуванням його найближчого друга капітана Ернста Рема. 
Запам'ятаємо це ім'я. Інша організація, чорносорочечників — 
СС (8сИи(25ІаіТеІ) — стала особистою гвардією Гітлера. Вона 
грунтувалася на суворій дисципліні, члени її присягалися битися 
за свого фюрера до останньої краплі крові. 

У 1923 році Веймарська республіка знаходилася на межі кра
ху. Гітлер вирішив скористатися невизначеністю політичної ситу
ації і за підтримки армії організувати військовий переворот. Він 
відкрив свої плани відомому генералові Еріху Людендорфу, вете
рану Першої світової війни, крайньому реакціонеру і мілітаристу. 
8 листопада Гітлер і Людендорф зробили спробу державного пе
ревороту, який увійшов до історії як Пивний путч. 

Події відбувалися в приміщенні «Бюргербраукелдер-» (так 
називався величезний пивний зал у Мюнхені). Вони взяли в за
ручники відвідувачів пивного залу (а серед них були місцеві вищі 
чини: генерал Отто фон Лоссов, полковник Хане фон Шайсер і член 
уряду Баварії Густав фон Кар, виступ якого всі, власне, і зібрали
ся тут послухати). У момент виступу Кара Гітлер в дикому збуд
женні схопився на стілець, вистрілив із пістолета в стелю і ого
лосив «революцію». Публіка була в подиві. Тоді Адольф заволав: 
«У залі знаходиться 600 озброєних людей. Нікому не дозволяєть
ся йти. Баварський і берлінський уряди відтепер позбавлені вла-
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ди. Зараз же буде сформовано новий уряд. Казарми рейхсверу і 
поліції захоплені. Всі повинні знову піднятися на боротьбу під 
прапорами зі свастикою!» 

Гітлер блефував, а відвідувачі погано розуміли. Не зволі
каючи, завзятий вождь відвів членів уряду до сусідньої кімнати 
і оголосив їх заарештованими. Ті вимагали пояснити всю цю ні
сенітницю. Тоді оскаженілий Гітлер увірвався назад до залу й іс
терично вигукнув: «Або ви завтра визнаєте національний уряд 
Німеччини, або він визнає вас мертвими!* Але тут з'явився ге
нерал Людендорф. Він звинуватив Гітлера в тому, що той затіяв 
переворот, нічого з ним не обговоривши наперед. Хитрий Гітлер 
зробив вигляд, що не помітив генерала: «Нарешті прийшов час 
виконати клятву, дану мною 5 років тому, коли я поранений ле
жав у військовому шпиталі...», — в такому дусі він продовжував 
психопатичний спіч. Але, незважаючи на його полум'яні промо
ви, всі присутні сприйняли це як якийсь комедійний спектакль, 
а члени уряду в метушні непомітно покинули зал. 

Гітлер нарешті зрозумів, що грає роль блазня і що путч про
валився. Проте Людендорф як старий вояка забув про свої пре
тензії і вирішив, що назад шляху немає. Наступного дня нацисти 
маршем пройшли вулицями Мюнхена, прямуючи до будівлі Вій
ськового міністерства, але там їх зустріли поліцейські кордони, 
відкрили по них вогонь і розігнали колону. У сутичці з поліцією 
загинуло 16 нацистів. 

26 лютого 1924 року Гітлера судили за звинуваченням у дер
жавній зраді. Але і цей момент Гітлер використав для позерства, 
перетворивши весь процес на фарс: «Моя позиція така: я вва
жаю за краще бути повішеним у більшовицькій Німеччині, ніж 
загинути під французьким мечем. Навіть якщо ви тисячу разів 
визнаєте нас винними, вічний суд історії виправдає нас і зі сміхом 
викине вердикт вашого суду». Від його промов віяло божевіллям, 
але, на жаль, знаходилися люди, які з цікавістю слухали його. 

Гітлера засудили до 5 років ув'язнення у в'язниці Ландсберга. 
Його поведінка в залі суду справила сильне враження на всіх нім
ців, які стали шанувати його як визначного національного героя. 
Путч, що провалився, послужив Гітлеру добрим уроком. Він 
усвідомив, що до влади треба приходити законним шляхом. 

У в'язниці він дарма часу не гаяв. Саме тут починається робо
та над знаменитою книгою «Меіп КагпрС» («Моя боротьба»), яку 
він романтично присвятив шістнадцяти убитим під час «Пивного 
путчу» нацистам. У своїй книзі Гітлер відобразив історію свого 
життя, свою філософію і проект своєї програми. Незважаючи на 
те, що «Меіп КатрГ» був нудним і багатослівним твором, він не
забаром набув широкої популярності. До 1939 року ця книга 
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була перекладена 11 мовами, а загальний тираж склав більше 
5,2 млн екземплярів, Завдяки гонорару Гітлер казково розба
гатів. 

Звільнений за амністією із в'язниці Ландсберга в грудні 
1924 року, Гітлер знов із запалом взявся за відновлення свого 
руху. За підтримки найближчих соратників — Пауля Йозефа Геб-
бельса і героя Першої світової війни, льотчика-аса, капітана Гер-
мана Геринга — Гітлер приступив до дуже важкого і вельми не
вдячного заняття — завоювання мас. Перед ним постала 
невідкладна проблема: зробити вибір між своїми прихильниками 
в Берліні — лівими соціалістами, яких очолював Грегор Штрас-
сер, і правими націоналістами в Мюнхені. На партійній конфе
ренції, що відбулася в лютому 1926 року, Гітлер перехитрив 
Штрассера, позбавивши його якого б то не було впливу на міц
ніючий нацистський рух. Володіючи унікальною політичною про
никливістю і використовуючи своє ораторське мистецтво, він 
привернув на свій бік і правих, і лівих. Його виступи були звер
нені до малозабезпечених верств населення, які особливо сильно 
страждали від економічної депресії і безробіття. В той же час на
полегливість, із якою він просувався до влади, причому викорис
товуючи відтепер законні методи, дала привід називати його 
«Адольф-законник». Усе це надало йому популярності серед вій
ськових, націоналістів і консерваторів. Дивовижне проникнення 
в сутність масової психології і готовність співпрацювати з прави
ми консерваторами послужили могутнім чинником просування 
Гітлера до верхівок політичної влади. Поступово він знову відчув 
грунт під ногами, втрачений після провалу Пивного путчу. 

Йому вдалося заручитися підтримкою багатих рєйнландських 
промисловців, які бачили в Гітлері надійну гарантію захисту від 
обридлих профспілок і комуністів! Гроші зробили свою справу. 
Новий лідер знаходив все зростаючу підтримку як із боку буржу
азії, так і з боку незадоволенню робітників; і тим, і іншим він твер
до обіцяв звільнення і захист від пограбування з боку тих самих 
ненависних йому, і тепер уже не тільки йому одному, єврейських 
фінансових магнатів. 

Але на виборах до рейхстагу в 1928 році нацисти отримали 
тільки 12 місць, тоді як комуністи — 54. 

У 1929 році з початком економічної депресії Гітлер створив 
альянс із націоналістично налаштованим Альфрєдом Хугенбер-
гом, щоб протистояти репараційному «плану Юнга» (репарація 
в міжнародному праві — вид міжнародно-правової відповідаль
ності, яка полягає у відшкодуванні державою заподіяного нею 
збитку в грошовій або іншій формі). Через контрольовані Хуген-
бергом газети Гітлер із самого початку мав можливість звертати-
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ся до широкої національної аудиторії. Крім того, у нього з'явилася 
можливість спілкуватися з величезною кількістю промисловців 
і банкірів, які без зусиль забезпечили його партії мінну фінансову 
основу. На виборах у 1930 році НСРПН завоювала більше 6 млн 
голосів і отримала 107 місиву рейхстагу, ставши тим самим дру
гою за величиною партією в країні. Число представників ко
муністів зросло до 77. Скандальна тактика Гітлера привертала до 
нього все більшу кількість німецьких виборців. 

У 1932 році Гітлер вирішив випробувати щастя в боротьбі за 
президентське крісло. Для цього йому потрібно було обійти Па-
уля фон Гинденбурга — популярного у той час ветерана війни, 
який мав підтримку серед соціалістів, католиків і лейбористів. 
Двох інших кандидатів — офіцера Теодора Дуйстерберга і лідера 
комуністів Ернста Тельмана — Гітлер за серйозних конкурентів 
не вважав. Гітлер провів могутню передвиборну кампанію і за
воював понад 30% голосів, позбавивши тим самим Гинденбур
га абсолютної більшості, але на завершальному етапі виборів, 
10 квітня 1932 року, Гиндєнбургу все ж таки вдалося повернути 
собі перемогу з 53 % голосів. 

Тим часом політична ситуація п країні поволі погіршувалася. 
Канцлер Генріх Брюнінг був вимушений удатися до жорсткого 
управління державою. Це, як виявилося, помилкове рішення 
розчистило шлях диктатурі. ЗО травня 1932 року Гинденбург усу
нув Брюнінга з посади. 

Почалася запекла залаштункова політична боротьба між 
східним юнкерством, багатими промисловцями заходу та офі
церським корпусом рейхсверу. Представники цих трьох груп 
обіймали основні посади в уряді, який спочатку очолював про
никливий інтриган Франц фон Папен, а потім генерал Курт фон 
Шлейхєр, прихильник військової диктатури. 

Фон Папен уклав політичний союз із Гітлєром. Вони таємно 
зустрілися 4 січня 1933 року і домовилися разом боротися за утво
рення такого кабінету, де Гітлер був би канцлером, а союзники 
фон Папена обійняли б ключові міністерські посади. Вони також 
домовилися усунути з політичної арени соціал-демократів, ко
муністів і євреїв. Гітлер пообіцяв відмовитися від соціалістичної 
частини своєї програми, а фон Папен завірив, що доб'ється круп
них субсидій від промисловців для підтримки Гітлера. Залишало
ся тільки завоювати прихильність підстаркуватого президента. 

Син президента, Оскар фон Гинденбург, який турбувався за 
свій родовий маєток у Нойдеку, а також крупний банкір Курт 
фон Шредер настійно радили президентові продовжити співпра
цю з фон Папеном. ЗО січня 1933 року Гинденбург дуже неохоче 
проголосив Гітлера канцлером Німеччини в коаліційному уряді, 
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але відмовив йому в надзвичайних повноваженнях. Це був найви
значніший момент у житті маленької людини, колишнього бруд
ного волоцюги з віденських вулиць. Він доеяг своєї мети без пут
чів і революцій, конституційним шляхом, на який розраховував. 

Гітлер непохитно вірив, що Третій рейх («Третя імперія»), що 
з'явився в 1933 році, проіснує тисячу років. Він вважав своє на
цистське правління логічним продовженням двох попередніх ні
мецьких імперій. Перший рейх — Священна Римська імперія — 
був заснований у 962 році за часів Отто Великого, другого 
правителя з Саксонської династії, а закінчився в 1806 році заво
юванням Німеччини Наполеоном. Другий рейх був заснований 
у 1871 році Отто фон Бісмарком і закінчився поразкою Німеччи
ни в 1918 році. 

Прагнучи зганьбити своїх конкурентів, у першу чергу ко
муністів, він не зупинявся ні перед якими провокаціями. Підпал 
рейхстагу в ніч на 27 лютого 1933 року став необхідним приводом 
для усунення його політичних конкурентів. Питання відповідаль
ності за підпал рейхстагу досі залишається предметом суперечок 
істориків. У будь-якому випадку Гітлеру це пішло тільки на ко
ристь, оскільки дало привід розгромити своїх супротивників. Ви
бори 5 березня 1933 року збільшили чисельність нацистів. За
гальна кількість отриманих голосів дійшла до 44 % від загальної 
кількості виборців. Аз урахуванням націоналістів, які підтримали 
його, Гітлер отримав 52 % — більшість. 

24 березня 1933 року рейхстаг ухвалив надзвичайний Закон про 
захист народу і рейху. П'ять коротких пунктів містили скасування 
законодавчих прав рейхстагу, включаючи контроль за бюджетом, 
внесення конституційних поправок і ратифікацію договорів з іно
земними державами та передачу їх (договорів) на 4-річний термін 
імперському уряду. Не минуло і декількох місяців, як інші партії, 
всі до єдиної, були заборонені, нацистські штатхальтери здійсню
вали контроль на німецьких землях, профспілки були розпущені, 
а все населення виявилося залученим до незліченних союзів, 
що знаходилися під нацистським контролем, груп і організацій. 

Гітлер утвердив абсолютну диктатуру за допомогою ретель
но продуманої системи жорстокості і терору. Тих, хто намагався 
протестувати проти подібного управління, безпосередньо усува
ли: заарештовували, кидали до в'язниць і вбивали. Прагнучи не 
зачіпати впливових осіб, Гітлер хитромудро відсував консерва
торів убік, у той же час розташовуючи власних людей в уряді. 
З прекрасною майстерністю він запроваджував макіавеллівську 
політику, розоряючи, піддаючи арештам і позбавляючи своїх суп
ротивників прав, а також життя. Він створював слухняний йому 
уряд, підпорядковував законодавство, освіту і релігію інтересам 
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націонал-соціалізму. Подібно Муссоліні він прагнув наглядати 
за співвітчизниками з колиски до могили. «Хайль Гітлер!» ста
ло обов'язковою формою вітання, свастика перетворилася на 
символ нацистської держави, «Хорст вессель» отримав статус 
офіційного гімну, а хліб і видовища були оголошені нагальною 
потребою німецької нації. Під керівництвом Геббельса насаджу
вався культ поклоніння фюрерові. У 1934 році, поєднавши поса
ди канцлера і президента, Гітлер став єдиновладним правителем 
Німеччини.. Він також жорстоко розправився з незадоволеними 
елементами і усередині самої партії, одним із яких був капітан 
Ернст Рем, що вимагав продовження революції. За підтримки 
партійних і армійських лідерів, і перш за все СС на чолі з Генрі
хом Гіммлером, він завдав нищівного удару по керівництву СА 
ЗО червня 1934 року («Ніч довгих ножів»). Гітлер вилетів до Бад-
Вісзею у Верхній Баварії, де Рем і декілька його прихильників 
знаходилися в приватному санаторії Гансельбауер. Рема було за
арештовано. Два дні потому Гітлер запропонував йому накласти 
на себе руки. Рем відмовився, після чого його було застрелено 
в його камері. Було заарештовано ще близько 150 вищих керів
ників СА, більшість із яких тут же була страчена; їх розстрілювали 
групами. Невідомі точні цифри страчених у цю ніч. Колишнього 
канцлера Курта фон Шлейхера було застрелено на власній віллі. 
72-річного Густава фон Кара, який десятьма роками раніше на
казав подавити гітлерівський путч, витягнули з будинку, застре
лили, а тіло кинули в болото. «У той час, — згадував Гітлер, — 
я відчував себе визначним суддею німецької нації». З цієї бійні 
Гітлер вийшов вже беззаперечним диктатором Третього рейху. 

У серпні 1934 року, після смерті Гинденбурга, Гітлер відмінив 
посаду рейхспрезидента і привласнив собі звання фюрера і канц
лера. Всіх армійських офіцерів зобов'язали присягнути на вір
ність особисто Адольфу Гітлеру. З цієї миті внутрішні справи 
мало цікавили Гітлера; основною його турботою було лише про
ведення політики повного підпорядкування вищих посадовців, що 
здійснювали систему терору, яку він вважав необхідною для збе
реження існування свого режиму. Кожен із вищих керівників — 
Геринг, Геббельс і Гіммлер — проводив деспотичну владу усере
дині власної сфери, створивши кожен для себе особливу посаду. 
Фюрер уважно спостерігав за ними і стежив, щоб жодна з підлег
лих їм організацій не стала достатньо могутньою і не кинула 
виклик його власній владі. Він наказав Гіммлеру створити мере
жу концентраційних таборів для боротьби із внутрішніми ворога
ми. А найстрашнішими ворогами для Німеччини, на думку Гітле
ра, були євреї. Тому в 1935 році були прийняті Нюрнберзькі 
закони про громадянство і расу, які позбавляли євреїв громадянс-
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тва і забороняли шлюби між арійцями (німцями) і неарійцями 
(євреями). Птлер висував закони, що підштовхували до еміграції 
євреїв, соціалістів та інтелігенцію, які нібито ускладнювали жит
тя в обмеженому просторі Третього рейху. Німеччина перетвори
лася на величезний тюремний табір. Агенти гестапо уривалися до 
будинків серед ночі. Деякі заарештовані зникали назавжди, бага
тьох кидали до підвалів, де піддавали побоям і тортурам, щоб вир
вати зізнання. 

А головний пропагандист Третього рейху Геббельс старанно 
розхвалював фюрера: «Ми є свідками видатної події в історії. 
Геній створює світ! Його голос ми чули, коли Німеччина спала. 
Його руки знову створили з нас націю! Він один ніколи не поми
ляється! Він завжди як зірка над нами!» 

Закріпивши за допомогою терору своє положення усередині 
країни,. І глєр узявся за відродження колишньої німецької потуж
ності у Європі, приступивши до здійснення намічених у «Меіп 
КатрІ» цілей. Він пішов на порушення умов Версальського дого
вору, який позбавив Німеччину армії. Завдяки крупним держав
ним субсидіям на озброєння і безробітним, які збіглися до армії, 
економічний стан у країні дещо покращився. Гітлер почав впро
ваджувати агресивну зовнішню політику. Договори з Ватиканом 
і Польщею були покликані замаскувати його дійсні задуми. 
У жовтні 1933 року Німеччина вийшла з Ліги Націй. Влітку 
1934 року Гітлер зробив спробу вторгнення до Австрії, але після 
того, як Муссоліні послав свої війська на охорону австрійських 
кордонів, йому довелося відмовитися від своїх намірів. У березні 
1935 року Гітлер оголосив про створення збройних сил мирного 
часу у складі 36 дивізій чисельністю 550000 чоловік, що було 
прямим порушенням умов Версальського договору. Великі де
ржави нерішуче протестували. 

Коли в липні 1936 року в Іспанії розгорілася громадянська 
війна, Гітлер надав допомогу генералові Франсиско Франко та 
іспанським фалангістам. До Іспанії був направлений легіон «Кон
дор», і німецькі льотчики набули першого бойового досвіду, який 
став у нагоді пізніше, під час Другої світової війни. 25 жовтня 
1936 року було укладено військово-політичний союз із Італією 
(«Сталевий пакт»), який Гітлер розглядав як можливість завою
вати «життєвий простір» для «незаможних» націй. Гітлер ли
цемірив, давав обіцянки, щоб приспати своїх майбутніх жертв 
фальшивим відчуттям безпеки. Він робив публічні заяви про 
прагнення до миру, при цьому серйозно готуючись до війни. 

5 листопада 1937 року Гітлер скликав нараду військового 
керівництва, відому з тих пір як Хоссбахська нарада, де ясно дав 
зрозуміти, що збирається вирішити проблему «життєвого про-
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стору» для Німеччини не пізніше 1943—1945 років. Він хитро
мудро позбавився двох членів Верховного командування — фель
дмаршала Вернера фон Бломберга і генерал-полковника 
Вернера фон Фріча, які опиралися його агресивним задумам. У бе
резні 1938 року Птлер здійснив аншлюс Австрії, ввівши туди вій
ська і насильницьки приєднавши її до Третього рейху. На прове
деному під диктовку нацистів плебісциті було отримано 99,59 % 
голосів австрійців, які схвалили аншлюс. «Це — найвеличніша 
година мого життя», — тріумфував Птлер. Ще серйозніші дії Пт
лер вчинив наприкінці 1938 року, розпочавши кампанію по 
«звільненню» судетських німців у Чехословакії — суверенній дер
жаві, чия незалежність гарантувалася західними державами і Ра
дянським Союзом. Після інспірованих нацистами безладів усере
дині Чехословакії Птлер пообіцяв судетським німцям, що не 
залишить їх. Налякані військовою загрозою британський прем'єр-
міністр Невілль Чемберлен і французький прем'єр Едуард Да-
ладьє прибули до Німеччини і підписали принизливу Мюнхенську 
угоду 1938 року. 

Наступною жертвою Птлер вибрав Польщу. Тепер він пре
тендував на Польський коридор і Данциг, втрату яких пов'язував 
із Версальським договором. Свого часу Сталін пропонував Поль
щі допомогу у разі нападу Німеччини, але польський уряд відмо
вився, пояснивши це тим, що не зможе надати Радянському Со
юзу аналогічну допомогу. Насправді вони боялися комуністів 
більше, ніж фашистів, а, крім того, сподівалися, що Франція і Ан
глія їх не залишать. Але західні держави у відповідь на звернення 
Польщі хоч і гарантували їй збереження незалежності, зрадили 
її, як відомо, в найвідповідальніший момент. 

Гітлер почав переговори з Москвою. 23 серпня 1939 року 
два смертельні вороги — нацистська Німеччина і Радянський 
Союз — підписали договір про дружбу і ненапад, умовившись, 
проте, поділити Польщу між собою. Такою виявилася відповідь 
Сталіна дипломатам Заходу, яких він підозрював (і не без під
став) у прагненні нацькувати Гітлера проти нього. Приголомше
ний цією дипломатичною бомбою Чемберлен інформував Гітле
ра, що Великобританія без коливань виконає свої зобов'язання 
перед Польщею. Розгніваний Птлер залишив цю заяву без від
повіді, але в приватній бесіді сказав: «Мені 50 років, і я вважаю 
за краще вести війну зараз, а не тоді, коли мені виповниться 53 
або 60». Із цієї миті він одягнув військовий кітель і оголосив, що 
не зніме його до повної перемоги Німеччини. 

У перші ж тижні війни, що почалася 1 вересня 1939 року, 
Польща була поділена між Німеччиною і СРСР. У надзвичайному 
зверненні до рейхстагу 6 жовтня 1939 року Птлер запропонував 
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Великобританії і Франції укласти договір про мир — його «ос
тання пропозиція», проте місяць потому фюрер оголосив, що 
віддає наказ про 5-річну війну, яка закінчиться повною перемо
гою Третього рейху. У березні 1940 року Гітлер зустрівся із своїм 
союзником Муссоліні на Бреннерському перевалі, щоб розкрити 
йому свої задуми. 9 квітня 1940 року німецькі війська вторглися 
до Данії та Норвегії. Гітлер мотивував це тим, що Великобри
танія нібито встановлює мінні поля в норвезьких територіальних 
водах. Місяць потому було здійснено «бліцкриг» до Бельгії, Ні
дерландів, Люксембургу і Франції. «Ця битва вирішить долю Ні
меччини на тисячу років», — заявив Гітлер. 22 червня 1940 року 
Гітлер зажадав від французів згоди на припинення бойових дій, 
причому в тому ж самому пасажирському вагоні в Комп'єні, 
в якому німці були вимушені підписати перемир'я у 1918 році. 
Фюрер повернувся до Берліна героєм-переможцем. 

Наступним кроком Гітлера було масове повітряне бомбарду
вання Великобританії з подальшим здійсненням операції 
«Морський лев» — висадки сухопутних сил на Британські ост
рови. Але несподівано льотчики Королівських військово-повітря
них сил завдали могутнього удару у відповідь по гітлерівській 
авіації. Тільки за 15 серпня 1940 року англійці збили 180 німець
ких літаків. Тоді Гітлер повернув свою стратегію на схід. Тим ча
сом Муссоліні, не порадившись із Птлером, напав на Грецію, але 
його спіткала невдача. 6 квітня Гітлеру довелося ввести війська 
до Греції та Югославії. Наступним завоюванням була Північна 
Африка. Звичайно, що всім своїм успіхам Гітлер був зобов'язаний 
нейтралітету Радянського Союзу. 

Але нарешті Адольф Гітлер робить помилку, яку до нього ро
били багато завойовників. Він наважився напасти на СРСР, не 
прислухавшись до поради свого великого попередника Бісмарка, 
який, як відомо, попереджав своїх нащадків ніколи не воювати 
з Росією. Правда, фюрер вважав себе вищим за всіх них. Що 
йому Бісмарк і Наполеон, якщо він сам геній! Крім того, будучи 
містиком, він дізнався, що розрита гробниця Тамерлана. Це він 
сприйняв як знак, що війна з Росією буде успішною. 

На початок Великої Вітчизняної війни він мав у розпоряджен
ні 250 німецьких дивізій і понад 100 дивізій держав-сателітів. 
Фюрер був упевнений, що завоює Радянський Союз протягом 
шести тижнів. Він також розраховував внести розкол між СРСР 
і його західними союзниками, здійснивши «хрестовий похід проти 
більшовизму». 

1 ось 22 червня 1941 року без оголошення війни німець
кі війська перейшли кордон і вторглися до Радянського Союзу 
на фронті від Балтійського до Чорного моря. Спочатку німецькі 

— 311 — 



АДОЛЬФ ГІТЛЕР 

війська просувалися досить швидко. Радянський Союз виявився 
непідготовленим до війни. «Сьогодні, — говорив Гітлер 2 жовт
ня 1941 року, — починається остання, вирішальна битва війни». 
І він частково виявився правий — вона була вирішальною для 
СРСР. Після катастрофічного розгрому під Москвою 19 грудня 
1941 року Гітлер усунув свого головнокомандуючого фельдмар
шала Вальтера фон Браухича і прийняв на себе командування 
всіма бойовими діями. До цього часу у війну вступили союзни
ки — Сполучені Штати Америки, і, таким чином, чотири п'ятих 
світу об'єдналися проти нацистської Німеччини. 

Ми не будемо тут детально описувати історію Другої світової 
війни. Вона всім відома. Відомі помилки радянського керівниц
тва, відома допомога (небезкорислива) США і Великобританії. 
Але навіть вороги комуністичного режиму розуміли, що пере
могти Росію не можна «географічно». А Гітлер цього не хотів 
розуміти. 

Він усамітнився у своїй польовій ставці. Постійно чіпляючись 
до військових радників із приводу тактики і стратегії, сам він про
довжував ухвалювати помилкові рішення. На Східному фронті він 
кидався від однієї мети до іншої, віддаючи накази своїм-військам 
припинити відступ і битися, коли їх стан вже був безнадійний. 

У всіх окупованих країнах виникли могутні вогнища опору 
(партизанський рух), які Гітлер намагався подавити тими ж мето
дами терору, які він успішно застосовував у Німеччині. Для поста
чання армії до Німеччини було ввезено безліч іноземних робітни
ків. Для боротьби з інакодумцями, для знищення євреїв та інших 
«нижчих» елементів, що забруднюють арійську расу, за наказом 
Гітлера була значно розширена мережа концентраційних таборів 
і таборів знищення. 

Осінь 1942 року була переломним моментом у Великій Віт
чизняній війні. До цього часу були розбиті під Ель-Аламейном 
війська генерала Роммеля. Незважаючи на хвалькуваті завірення 
Гітлера, нібито Росія знищена, останній відчайдушний штурм на 
Кавказі повністю провалився. А в листопаді 6-а армія генерала 
Фрідріха фон Паулюса застрягла і почала терпіти невдачі під 
Сталінградом. «Я не збираюся йти з Волги!» — кричав Гітлер 
і наказав оточеній 6-ій армії битися до останнього солдата. У лю
тому 1943 року фон Паулюс капітулював. Ця подія для Німеччи
ни означала програш у війні. Гітлер, який на весь світ обіцяв 
захопити Сталінград, вимушений був змиритися із загибеллю ве
личезної армії, що намагалася виконати дану йому клятву. До 
цього моменту Птлеру вдавалося, як правило, досягати наміче
них цілей. Тепер же замість розмов про перемогу він почав твер
дити про нездатність ворогів завдати йому поразки. Він віддалив-
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ся у світ власної фантазії і уникав тих, хто застерігав, його щодо 
неминучого програшу. Тим часом здоров'я фюрера стало погір
шуватися, він усе більше і більше залежав відліків, що вводили
ся йому доктором Теодором Мореллем. 

У липні 1943 року в Італії був повалений режим Муссоліні, 
і Гітлеру довелося брати на себе відповідальність, щоб відновити 
його. Він розраховував, що загроза бомбардувань німецьких міст 
авіацією союзників знов запалить бойовий дух нації. Але духу вже 
не було. «Ми битимемося До-останнього!» — сповіщала геб-
бельсівська пропаганда. У бій посилали вже підлітків з Птлер-
югенд. Союзники розгромили його війська в Північній Африці. 
На Східному фронті його солдати залишали один населений пункт 
за іншим, відступаючи до меж рейху, Англо-американські війська 
висадилися на Сицилії, а незабаром зайняли і решту території 
Італії. До 1 жовтня 1943 року вони дійшли до Неаполя, а 4 червня 
1944 року вступили до Риму. 6 червня відбулася найважливіша 
подія 1944 року — висадка союзників у Франції, операція • Сю
зерен» («Оверлок»). Одна з найвидатпіших операцій у військовій 
історії, вона була підготовлена і проведена абсолютно несподіва
но. Незабаром мільйонна армія союзників погнала німців на схід, 
підносячи їм свою версію «бліцкригу». Гітлер опинився в Гі
гантській пастці, коли війська союзників форсували Рейн, а зі 
сходу невблаганно насувалися радянські війська. Люфтваффе Ге-
ринга виявилися нездатними захистити німецькі міста і про
мислові центри від руйнівних бомбардувань союзників. Операції 
підводного флоту також не принесли бажаних результатів. 

У липні 1944 року на Птлера було здійснено замах, але, зва
жаючи на погану організацію, у змовників нічого не вийшло. 
Причиною змови послужило розчарування у фгарерові офі
церського складу. Багато хто вважав, що Гітлер веде Німеччину 
до загибелі. Серед учасників руху опору були такі відомі воєна
чальники як генерал-майор фон Треськов, генерал-полковник 
Еріх Хепнер, граф фон Штауффенберг і багато інших. «Ми 
зобов'язані довести світу і майбутнім поколінням, — говорив 
фон Треськов, — що учасники німецького опору зважилися на 
цей вирішальний крок і готові пожертвувати власними житіями 
заради цього». Що, власне, і було зроблено. Терористичний акт 
відбувся прямо в ставці Птлера в Растенбурзі. Штаунффенберг 
із бомбою в портфелі привітав фюрера, поставив недалеко від 
нього портфель, а сам вибачився, що повинен на декілька хвилин 
його залишити. Один з офіцерів, який не підозрював про те, що 
знаходилося в портфелі, машинально засунув його під стіл. Саме 
це і врятувало Гітлеру життя. В результаті вибуху у фюрера тіль
ки обгоріло волосся, частково паралізувало праву руку, було об-
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палено праву ногу і пошкоджені барабанні перетинки. Але, про
те, помста Птлера була жахливою. Майже всі учасники змови 
були спіймані, піддані тортурам у гестапо і жорстоко страчені. 
Кількість страчених у результаті провалу Липневої змови налічує 
приблизно 200 чоловік. А фон Треськов, щоб уникнути тортур і не 
виказати імен своїх товаришів, вирушив до лінії фронту і підірвав 
себе ручною гранатою. Його останні слова були: «...Бог одного 
разу обіцяв Аврааму пощадити Содом, якщо в місті знайдеться 
хоча б десяток праведників. Сподіваюся, те, що ми робили, пере
конає Його пощадити і зберегти Німеччину». 

Розуміючи, що програє війну, Гітлер переніс свою ставку до 
Берліна. Тут у підземному бункері, побудованому під садом кан
целярії, він провів свої останні дні. В оточенні небагатьох відда
них йому людей він проводив багато часу над гігантськими карта
ми бойових дій, переміщуючи різноколірні шпильки, визначаючи 
місцезнаходження підрозділів, яких вже не існувало. До цього 
часу Гітлер перебував у стані крайнього нервового виснаження; 
хоча йому було всього 56 років, рухався він як столітній дід. 

За винятком Геббельса, Мартіна Бормана, секретарів і деяких 
інших усі його заступники почали покидати його. 

Визнавши нарешті поразку, фюрер вирішив картинно покину
ти цей світ у вагнерівському стилі, принісши себе в жертву. Ні
меччина, говорив він, також повинна накласти на себе руки, тому 
що німці виявилися негідними його генія і приречені на програш 
у боротьбі за життя. Йому залишалося зробити ще дві справи. 
Рано вранці 29 квітня він узяв шлюб із Свою Браун, своєю ко
ханкою, і відразу ж після цього продиктував свою останню волю 
і політичний заповіт, у яких виправдовував своє життя і діяль
ність. Наступного дня він віддалився в свої апартаменти і застре
лився, а Єва Браун прийняла отруту. Відповідно до його заповіту 
їх тіла кинули до котлована в саду канцелярії, облили бензином 
і спалили. 

Дивує, що у своєму політичному заповіті Гітлер відкидає свою 
причетність до розв'язування Другої світової війни. «Неправда, 
що я або хто-небудь інший хотіли війни в 1939 році. її жадали 
і спровокували саме ті державні діячі інших країн, які або самі 
були єврейського походження, або діяли на користь євреїв». На
віть перед смертю він не захотів покаятися у своїх гріхах. Гітлер 
не вірив ні у воскресіння, ні в загробне життя. Ці два наріжні 
стовпи християнської релігії й філософії здавалися йому най
більш смішними. Але він твердо вірив, що його єдність із нацією 
в земному житті неминуче забезпечить відродження її в майбут
ньому: «Я вмираю зі щасливим серцем, усвідомлюючи безмірні 
справи і вчинки наших солдатів на фронті, наших жінок у тилу, 
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вчинки наших селян та робітників і небувалий в історії внесок 
нашої молоді, тієї, що носить моє ім'я». 

Що ж погубило Гітлера? Його прагнення до руйнування, 
брехня і безпринципність його політики, манія величі і зневага до 
решти всіх народів. Головна помилка Гітлера була перш за все 
в тому, що він недооцінив своїх супротивників. Він ставився до 
них із властивим йому презирством. Ось деякі вислови фюрера 
про своїх ворогів: «Немає тупіших людей, ніж американці. Вони 
ніколи не зможуть битися як герої», «Немає сумнівів, що Руз
вельт — людина недоумкувата», «Я ще не зустрічав англійця, 
який не заявив би, що Черчілль вижив із розуму». І лише одного 
Сталіна^він, мабуть, трохи поважав: «Сильний звір азіатської по
роди». Ймовірно, в ньому він бачив дійсно серйозного супротив
ника, хоча деякі історики і стверджують тепер, що це не Сталін 
виграв війну, а Гітлер програв ЇЇ. 
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ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ (СЕРЦЕ ПАТРІОТА) 
(1890-1970) 

В политике приходится предивать 
свою страну или своих избирателей. 
Я предпочитаю второе. 

Шарль де Голль 

Шарля де Голля можна по праву назвати найвидатнішим полі
тичним діячем Франції XX століття. Навряд чи знайдеться хто-
небудь, хто у цей складний час так само самовіддано служив своїй 
країні і здійснив для французького народу стільки, скільки гене
рал де Голль. Все його життя було нерозривно пов'язане з долею 
Франції, і аж до самої смерті він прагнув зробити все для величі 
і процвітання своєї держави. 

Шарль Жозеф Марі де Голль, таке повне ім'я президента, на
родився 22 листопада 1890 року в Ліллю в старовинній аристо
кратичній, але збіднілій сім'ї. Батьки маленького Шарля вихову
вали його у дусі патріотизму і католицької суворості. Глава сім'ї 
Анрі де Голль із дитинства прищеплював дітям почуття націо
нальної гордості і власної гідності. У сім'ї де Голлів продовжували 
згадувати поразку у франко-пруській війні 1870 року як страшну 
ганьбу, що лежала на Франції. Не сприймалися Анрі де Голлем, 
переконаним прихильником сильної влади і монархії, і республі
канські ідеї, що панували у Франції. У цій сім'ї 14 липня — день 
узяття Бастилії — ніколи не вважалося святом. Все це дуже 
вплинуло на становлення особистості юного Шарля, він із ди
тинства пройнявся любов'ю до своєї країни і вважав, що він як 
представник аристократичного стану повинен прикласти руку до 
відновлення її минулої величі. 

Швидше за все, саме з цієї причини після закінчення коледжу 
Шарль де Голль, який мав неабиякі математичні здібності, вирі
шив вступати до військового училища Сен-Сире, хоча вчителі 
радили йому продовжити навчання в Політехнічному інституті. 
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У той час професія військового втратила свою популярність, але 
Шарля це не зупинило. Сам де Голль із цього приводу так напи
сав у своїх мемуарах: «Я був упевнений, що Франції належить 
пройти через горнило найбільших випробувань. Я вважав, що 
сенс життя полягає в тому, щоб здійснити в ім'я Франції видатний 
вчинок, і що настане день, коли мені надасться така мож
ливість». 

Закінчивши училище, Шарль де Голль став професійним вій
ськовим. Незабаром після цього почалася Перша світова війна, 
і молодий офіцер пішов на війну. Проте на цій війні де Голлю не 
вдалося здійснити свій вчинок — тричі поранений, у битві під 
Верденом Шарль потрапив у німецький полон, звідки п'ять разів 
безуспішно намагався втекти. Майбутньому генералові вдалося 
повернутися на батьківщину лише після закінчення війни. 

Після повернення де Голль закінчив Вищу військову школу 
в Парижі. Але і в цивільному житті молодий патріот не загубився, 
він писав доповіді, статті, в яких висловлював своє бачення май
бутнього Франції, пропонував проекти щодо модернізації армії, 
висував нові стратегічні і тактичні ідеї. Коли на початку 30-х років 
у Німеччині до влади прийшла НСРПН на чолі з Адольфом Гіт-
лером, Шарль де Голль був одним із перших, хто відчув, яку не
безпеку приховують у собі нацистські ідеї. На жаль, до його за
стережень не прислухалися політикани, які проводили так звану 
«політику заспокоєння» майбутнього агресора. 

У 1937 році Шарля де Голля підвищили до чину полковника. 
А вже двома роками пізніше гітлерівська Німеччина, розв'язавши 
війну, напала на Францію, армія і керівництво якої виявилися аб
солютно не підготовленими до війни. Через декілька місяців нім
ці зломили опір французьких збройних сил і примусили їх відсту
пати. В той самий час де Голля призначили генералом. Він 
наполягав на продовженні оборони країни, проте керівництво 
схилялося до іншої думки. Влітку 1940 року французький маршал 
Петен оголосив про капітуляцію перед Німеччиною і уклав із Гіт-
лером перемир'я, щоб залишитися при владі. Де Голлю нічого не 
залишалося, як рушити до Великобританії, де при владі вже був 
Уїнстон Черчілль, відомий своєю непримиренною позицією по 
відношенню до фашизму. З Англії де Голль звернувся до фран
цузького народу з радіопосланням, у якому закликав не капітулю
вати і продовжувати опір загарбникам. За це на батьківщині його 
засуджують до страти за «дезертирство». 

, Війна стала для генерала шляхом до політичної кар'єри і на
дала можливість зробити вчинок в ім'я Франції, про який він 
мріяв у юності. На території Англії генерал де Голль сформував 
французькі добровольчі сили під назвою «Вільні французи» 
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(у 1942 році ця організація була перейменована на «Франція, що 
б'ється»). Французького генерала підтримав англійський уряд 
і визнав його як голову «Вільних французів». Рух опору складав
ся спочатку здвох батальйонів французької легкої дивізії, евакуй
ованої з Норвегії, трьох маленьких військових кораблів і декіль
кох офіцерів, що опинилися у Великобританії. Проте дуже 
швидко цей рух почав поповнюватися новими членами — цивіль
ними особами, які тікали з Франції, військовими, а також тими, 
кого війна застала за межами рідної країни. Його девізом стали 
слова «Честь і Батьківщина», а емблемою — лотарингський 
хрест. Англійський уряд надав де Голлго і його прихильникам 
можливість двічі на день по п'ять хвилин проводити через лон
донське радіо віщання у Францію. 7 серпня 1940 року генерал де 
Голль і Уїнстон Черчілль підписали угоду щодо організації форму
вання і використання французьких добровольчих сил в Англії. 

Де Голль вів титанічну роботу з розвитку руху Опору, а якийсь 
час потому сформував і Тимчасовий уряд Франції. Тільки завдяки 
зусиллям генерала де Голля і партизанському руху, створеному 
ним, країни-союзники визнали Францію як одну з переможниць 
гітлерівської Німеччини. Боротьба тривала кілька важких років, 
але влітку 1944 року почалося вигнання окупантів із Франції. 
А вже 25 серпня був звільнений Париж, куди зразу ж прибув сам 
Шарль де Голль. Він символічно запалив вогонь на могилі Неві
домого солдата, розташованій біля Тріумфальної арки, який був 
'погашений німецькими загарбниками. 

Здавалося б, після закінчення Другої світової війни всього 
зробленого де Голлем для країни буде досить для того, щоб забез
печити йому високу державну посаду. І дійсно, він був призначе
ний головою Тимчасового уряду. Були відновлені демократичні 
свободи, запроваджено ряд важливих реформ. Проте вихований 
у дусі монархічних традицій де Голль, який розумів, що безліч 
французьких партій ще з часів Великої французької революції не 
можуть домовитися одна з одною, був прихильником сильної пре
зидентської влади. Але багато французьких політиків у той час 
виступали за парламентську республіку. Почалася боротьба за 
владу, і в січні 1946 року героїчний генерал пішов із посади голо
ви уряду. Більшість вважають цей крок, здійснений де Голлем, за 
демарш із метою довести супротивникам, що без нього нічого не 
вдасться, що вони не тільки примчать прохати його повернутися, 
але й погодяться на всі умови, які будуть поставлені. Проте цього 
не відбулося: партійні лідери вважали за краще вершити долю 
Франції без героя війни. У тому ж році була прийнята нова кон
ституція, проти якої так виступав де Голль, і проголошена Чет
верта республіка. 
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Все ж таки в 1947 році де Голль знову приєднався до політич
ного життя Франції. Він заснував партію Об'єднання французько
го народу (РПФ), головною метою якої стала боротьба за відміну 
конституції 1946 року і завоювання влади парламентським шляхом 
для встановлення нового політичного режиму в дусі ідей де Голля. 
Спочатку партія РПФ мала великий успіх, проте швидко прийти до 
влади цій силі не вдалося, і частина прихильників де Голля дещо 
охолола до його кандидатури. Та і військові заслуги в мирний час 
стали забуватися. Все це призвело до того, що в 1953 році Шарль 
де Голль розпустив РИФ і віддалився від політичної діяльності. 
Проте саме в цей час «голліам» остаточно сформувався як ідейно-
політична течія, основні постулати якої: сильна президентська вла
да, відновлення потужності і національної величі Франції на сві
товій арені, чітке усвідомлення своєї національної ідентичності. 
Навіть сьогодні багато французьких політиків, зокрема президент 
Жак Ширак, вважаються «голлїстами». 

Отже, Шарль де Голль відійшов від політики, поселився в бу
диночку в Коломбе і вів скромний спосіб життя. Але він, звичай
но, чекав, що сили, які прийшли до влади, не зможуть розумно 
керувати державою і в кризовій ситуації звернуться до нього, як 
до останньої інстанції. І такий момент настав. Незважаючи на 
розпад світової колоніальної системи, французький уряд не ба
жав позбавлятися свого багатющого заморського володіння — 
Алжиру. Це пояснювалося й тим, що в цій країні мешкало понад 
мільйон французів. У 50-х роках в Алжирі спалахнула грома
дянська війна, і уряд не зміг ні виграти її, ні знайти компроміс із 
алжирцями. Тоді-то і згадали про генерала де Голля, який одного 
разу вже рятував Францію. 

Необхідно зауважити, що звернутися до-де Голля вирішили 
перш за все так звані ультранаціоналісти, тобто ті представники 
правлячих кіл, що не воліли надавати Алжиру незалежність 
і сподівалися, що генерал зможе здолати повстання. 

Проте Шарль де Голль, повернувшись до влади в 1958 році, 
знову виявив себе мудрим політиком. Після зустрічей із прези
дентом Четвертої республіки і низкою інших політиків він вису
нув перед Національними зборами умови, на яких повинна була 
базуватися нова конституція. її принциповою відмінністю від по
передньої було надання численних прав президентові і зменшен
ня ролі парламенту, крім того, на жаль для правих сил, у ній був, 
пункт про те, що колонії мають право на самовизначення, тобто 
на незалежність. 

Після ухвалення нової конституції в 1958 році була встанов
лена П'ята республіка, яка існує і тепер, а її першим президентом 
на семирічний термін, звичайно, було обрано Шарля де Голля. 
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Де Голля називали «Наполеоном внутрішньої політики», «люди
ною кризи». Цікаво, що коли вже немолодого політика було об
рано президентом країни в результаті загального голосування, він 
зазначив: «Роль президента повинна мати монархічний характер». 
Його першочерговим завданням стало вирішення алжирської про
блеми, з якою де Голль із честю впорався, — в 1962 році Алжиру 
була надана незалежність, причому в результаті розумної політи
ки зв'язки його з Францією залишалися вельми тісними, а права 
французьких громадян на його території були дотримані. 

Під час правління де Голля ситуація у Франції стабілізувалася 
і почалося упевнене зростання економіки і рівня життя. Де Голль 
усіма силами намагався здійснити свою мрію і повернути батьків
щині минулу велич і роль у світовій політиці — і небезуспішно. 
Президент де Голль був прихильником зближення з іншими євро
пейськими країнами, саме в цей період Франція стала так званим 
«локомотивом євроінтеграції». При ньому Франція вперше поча
ла ставати в опозицію до США, які прагнули робити вирішальний 
вплив на європейські справи. Воліючи не слідувати вказівкам Ва
шингтона, де Голль поступово вивів Францію з військової струк
тури НАТО і заявив, що національна оборона дійсно повинна 
бути національною, тобто належати державі, а не якій-небудь 
організації. Більш того, проголошується принцип «оборони по 
всіх азимутах». Це означає, що Франція готова оборонятися не 
тільки проти сходу, але і проти заходу. Виклик де Голля не обме
жився цим — він налагодив відносини з СРСР, розуміючи, що 
з-за «холодної війни» нерозумно втрачати такого політичного 
і торгового партнера як Радянський Союз. 

Шарльде Голль був дуже вольовою, патріотичною і цілеспря
мованою людиною. Проте ще однією характерною рисою генерала 
де Голля як справжнього француза, поза сумнівом, була гордість. 
Наприклад, непримиренна позиція Франції, яка при де Голлі двічі 
виступала проти вступу Великобританії до Євросоюзу, багато в 
чому пояснювалася тим, що французький патріот не забув, як під 
час війни прем'єр-міністр Англії Уїнстон Черчілль досить зневаж
ливо ставився до нього. Розповідають, що коли де Голль прийшов 
на зустріч до Черчілля, останній не захотів одразу приймати його і 
наказав зачекати. Майже 20 років потому де Голль примусить усю 
Англію почекати його дозволу на вступ до ЄС. 

У 1965 році прийшов час інших президентських виборів, на яких 
знову переміг вже 75-річний Шарль де Голль. Проте в 1968 році 
вибухнула криза, з якою президент не впорався, адже причиною її 
були не іноземні загарбники, а його власні громадяни. Навесні 1968 
року по Франції прокотилася величезна хвиля студентських і мо
лодіжних страйків та демонстрацій, на вулицях Парижа зводилися 
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барикади, справа доходила навіть до озброєних сутичок із поліцією. 
Перше післявоєнне покоління, немов забувши про те, що коли б не 
президент, їх могло б і не бути на світі, виступало проти правління 
де Голля, яке здавалося їм дуже жорстким і авторитарним. Тоді ге
нерал висунув на загальний референдум проект про новий ад
міністративний поділ Франції і реформу Сенату, який для нього 
самого повинен був стати вотумом довіри французів. Проте проект 
не отримав схвалення більшості, і у квітні 1969 року де Голль доб
ровільно пішов у відставку, залишивши політичну діяльність. Але і до 
результатів голосування Шарль де Голль знав, що цього разу його 
народ не підтримає його. «Французи втомилися від мене, та і я сто
мився від них», — сумно говорив він синові. 

Після своєї відставки Шарль де Голль оселився в селі і зай
мався своїми мемуарами. Але жити йому залишалося недовго — 
н 1970 році серце генерала Шарля де Голля не витримало неви
знання власного народу і зупинилося назавжди. Поховали 
. еликого сина Франції на сільському кладовищі в Коломбе-ле-
. ез-Егліз, яке знаходиться майже в 300 кілометрах від Парижа, 

гідно з його волею — скромно, тихо, тільки у присутності близь
ких родичів. 

Вважають, що сильні нації не пробачають своїх великих. Саме 
це відбулося з Шарлем де Голлем, який усе життя віддано служив 
своїй вітчизні, а коли він став непотрібним, від нього просто від
мовилися. Проте, напевно, немає такого француза, який би не 
визнавав, як багато Шарль де Голль здійснив для величі Франції. 
Йому ставлять пам'ятники, називають його ім'ям вулиці, а цент
ральну площу Парижа, його серце — площу Зірки — перейме
нували в площу де Голля. І це лише мала частка того, що може 
здійснити народ на згадку про свого героя. Французи вважають 

і останнім лицарем Франції. 
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ЙОСИП БРОЗТІТО 
(1892-1980) 

Він наш ворог, але я б хотів, щоб 
у Німеччини були десятки таких 
Тіто — лідерів із вражаючою рі
шучістю та міцними нервами. 

Генріх Гіммлер 

Історична постать лідера Югославії Йосипа Броз Тіто, мабуть, 
є однією з найбільш суперечливих серед політичних діячів XX 
століття. З одного боку, це був фактично диктатор, який автори
тарно керував країною протягом десятиріч, не завжди дотримую
чись західного поняття демократії і не завжди приймаючи до уваги 
міжетнічні суперечності. З іншого — це був мудрий політик, який 
зумів знайти гідне місце для своєї не дуже великої і могутньої краї
ни серед двох антагоністичних блоків «холодної війни» та досягти 
поваги обох, зміг забезпечити населенню ліпший рівень життя, 
ніж у країнах соціалістичного табору, утримував різні народи в од
ній державі тільки завдяки своєму авторитету та впливу. У колиш
ньому СРСР через ідеологічні розбіжності з Тіто з нього намагали
ся створити монстра в очах суспільства, але з часом стало 
можливим оцінити фігуру Йосипа Броз Тіто більш неупереджено. 

Йосип Броз (Тіто — партійний псевдонім, який згодом уві
йшов в історію та прикріпився до справжнього імені) народився 
25 травня 1892 року в селищі Кумровець у Хорватії. Вже після 
Другої світової війни з'ясувалося, що в приходській книзі про
ставлене інше число — 7-е, але офіційну дату народження Тіто 
міняти не стали, тому щодо 25 травня вже було приурочене одне 
зі свят комуністичної Югославії — День юності. 

Майбутній маршал був сином селянина-хорвата і словенки. 
Хоча сім'я Броз мала і земельний наділ, і свій великий будинок, 
жили вони незаможно; з п'ятнадцяти дітей у родині вижили тіль
ки семеро. 
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Йосип працював із раннього дитинства як міг — пас худобу, 
допомагав дорослим у полі. Траплялося, бабуся била його, та так, 
що навіть на схилі життя він згадував про це. Йосип закінчив міс
цеву початкову школу, навчився слюсарювати і вирушив шукати 
своє місце у житті. Він працював у різних країнах — у Словенії, 
Чехії, Австрії, Німеччині. Одного разу з ним трапився випадок, на 
перший погляд, незначний, але дуже характерний. На один із 
перших заробітків Йосип купив собі дуже дорогий і гарний кос
тюм. Хлопець із бідної селянської сім'ї дуже цим пишався, але 
майже одразу його новий костюм вкрали прямо з кімнати. Це 
юнацьке потрясіння запам'яталося Тіто так, що все життя він бо
явся і ненавидів злодіїв. До речі, звичка до дорогого одягу і вза
галі до розкоші також залишилася назавжди. 

У 1913 році Броз вступив в австро-угорську армію і брав участь 
у боях в Сербії проти сербів. Пізніше, коли Йосип Броз став ко
муністом, соратники по партії порадили йому менше згадувати про 
своє бойове минуле, тому що в югославському визвольному русі 
саме серби складали більшість. Воював Йосип і на російському 
фронті. Його взвод навіть захопив у полон декілька десятків росіян, 
за що Броз був представлений до нагороди, що пізніше також при
ховувалося. У квітні 1915 року, під час несподіваної атаки росій
ських військ, Йосип Броз був поранений і потрапив у полон. Три
надцять місяців він провів у шпиталі в маленькому містечку, а потім 
опинився в таборі для військовополонених — спочатку в Ардатові, 
потім у Кунгурі, де працював на залізниці. 

Після Лютневої революції Йосип утік із табору і дістався до 
Петербурга. Він намагався сховатися у Фінляндії, але органи 
Тимчасового уряду затримали його, і Брозу довелося провести 
три тижні в Петропавлівській фортеці. Його вислали до Сибіру, 
проте по дорозі він знов утік. У 1917 році він зустрів у сибірській 
глушині дівчину на ім'я Пелагея Білоусова, полюбив її і одружив
ся. У жовтні 1920 року майбутній югославський лідер разом із 
дружиною повернувся в Кумровець. Про тяжкий період життя 
в Росії Тіто розповідати не любив, хоча російську мову вивчив. До 
речі, окрім російської й рідної сербсько-хорватської, він володів 
німецькою, словенською, гірше — чеською, розумів англійську 
і міг.навіть висловлюватися по-киргизьки. 

Йосип став шукати роботу і через деякий час почав працюва
ти механіком. Мабуть, саме тоді він вирішив стати членом ко
муністичної партії. Діяльність компартії в Югославії з 1921 року 
була'нелегальною, і в кінці 20-х років Тіто заарештували і засу
дили до п'яти років в'язниці. 

У березні 1934 року Тіто вийшов на свободу. До речі, за час 
його ув'язнення дружина покинула його і залишила маленького 
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сина. Через півроку, в жовтні, югославський король Олександр 
був убитий у Марселі. У Югославії назрівали зміни, але Тіто за
лишив країну і попрямував до Москви для роботи у Виконкомі 
Комінтерну. У 1939 році товариш Тіто став Генеральним секрета
рем ЦК Компартії Югославії. У цьому ж році почалася Друга 
світова війна. 

27 березня 1941 року в Югославії відбувся державний пере
ворот. Новий уряд анулював укладений принцом Павлом пакт із 
Німеччиною й Італією. 5 квітня Югославія підписала пакт про 
дружбу і ненапад з СРСР, а на день пізніше німецькі літаки по : 

чали бомбардування. Загинули сотні людей, Белград горів, його 
радіо мовчало, мародери грабували магазини. Через кордон ру
шили німецькі дивізії. Хорвати, що складали значну частину ар
мії Югославії, не хотіли воювати за Югославію та схилялися до 
співробітництва з фашистами. 11 квітня на Югославію напали 
угорці, потім до них приєдналися й інші союзники фюрера — 
італійці і болгари, а наступного дня танки вермахту увійшли до 
Белграда. Король Петр втік із країни, 17 квітня війська капіту
лювали. 

Гітлер розділив країну на декілька частин. Учасники агресії 
відітнули кожен по шматку, а на залишках Югославії виникла так 
звана Незалежна держава Хорватія (НДХ), яку очолив фанатик-
націоналіст Анте Лавеліч і його партія усташі. Для сербів, євреїв 
і циган настали страшні часи. З перших місяців існування НДХ 
католики-хорвати розгорнули жахливий геноцид сербів. Доходи
ло до того, що справжні окупанти — німці й італійці — рятували 
населення сербських сіл (а італійці не дозволяли ображати і міс
цевих євреїв). Насильство хорватів викликало у відповідь народну 
війну, але ні комуністи, ні сам Тіто в ній на перших порах головної 
ролі не виконували. Боротьбу проти усташів почали прихиль
ники вигнаного короля — четники (від «чоту» — загін) — на 
чолі з полковником Драголюбом (Дражею) Михайловичем. 

В окупованій Югославії розгорялася громадянська війна. Ус
таші і мусульмани різали сербів, четники — мусульман і хорватів, 
і перші, і другі, і треті при нагоді розправлялися з комуністами. 
У цей важкий час Тіто прийняв божевільне, на перший погляд, 
але, як виявилося, геніальне рішення: без підтримки будь-яких 
союзників, із легкою стрілецькою зброєю, майже без боєпри
пасів маленька армія Йосипа Броз Тіто рушила на захід, до Бос
нії, в самий центр усташського царства Павеліча. Партизанів-ко-
муністів підтримало місцеве населення, в першу чергу уцілілі 
боснійські серби, адже усташі перш за все вбивали сербських 
інтелігентів, буржуазію і священиків. Коли з'явилися комуністи, 
у народу не знайшлося ніяких інших вождів. 
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До осені 1942 року штаб партизанської армії Тіто розташову
вався в західно-боснійському місті Біхач. Тут у кінці листопада 
1942 року було проголошене Антифашистське віче народного 
звільнення Югославії (АВНЗЮ), зародок майбутнього уряду. Але 
союзники, навіть комуніст Сталін, підтримували тільки Михайло
вича. Цього Тіто не очікував, він сподівався на підтримку інших 
країн. 

Але вороги ставилися до партизан дуже серйозно. Командувач 
німецькими військами на Балканах фельдмаршал барон фон 
Вейхс доповідав, що його супротивник — сильна, пристосована 
до боїв у гористій місцевості, добре озброєна і централізована 
армія. Він вважав, що головним ворогом Рейху на Балканах 
є саме Йосип Броз Тіто. 

29 листопада 1943 року Тіто присвоїли звання маршала. Оче
видці розказували, що він сяяв від щастя. Успіхи Тіто були відмі
чені не тільки його товаришами і ворогами. Врешті-решт, до ньо
го росла довіра союзників. Влітку 1943 року Уїнстон Черчілль 
направив до Югославії військову місію. Сталін теж відмовив Ми
хайловичу в підтримці і переорієнтувався на комуністів. 

Сили четників танули, в боротьбі проти комуністів вони все 
частіше користувалися підтримкою окупантів. Партизани става
ли єдиною реальною антифашистською силою. В ході останньої 
крупної операції німців «Россельшпрунг» — «Хід конем» — гіт
лерівці скинули на боснійське місто Дрвар і печеру поблизу міс
та, де розміщувався штаб партизанів, бомби. Одночасно до 
Дрвару вирушили частини трьох німецьких дивізій і хорватський 
полк. Головною метою був Тіто: кожен німецький солдат навіть 
мав при собі його фотографію. Німці узяли те, що залишилося від 
Дрвара, але сам Тіто, члени радянської і англо-американської 
військових місій, офіцери і члени Політбюро ЦК компартії втекли 
по печерних ходах, канатних спусках і гірських стежках. Через 
декілька днів усіх їх літаком вивезли в Барі, а потім англійські 
кораблі доставили їх на острів Віс, звідки Тіто продовжив керува
ти Опором. 

У вересні 1944 року партизанський лідер таємно вилетів до 
Москви, щоб зустрітися зі Сталіним. Зустріч вийшла прохолод
ною. Як вважав сам Тіто, причиною були різкі радіограми, які 
югославські комуністи посилали до Москви в часи, коли СРСР 
підтримував Михайловича. 

Військові дії на території Югославії завершилися вже після 
9 травня 1945 року. Залишки німецьких сил, що намагалися про
битися до Австрії і здатися американцям, були оточені і букваль
но роздавлені воеьмисоттисячною партизанською армією та її 
радянськими союзниками. 
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Можна по-різному оцінювати роль Тіто у війні, але не можна 
не віддати належного його мужності та організаторським здібнос
тям. Тіто — один із небагатьох головнокомандуючих Другої сві
тової війни, який почав війну без власної регулярної армії, і єди
ний з них, хто отримав поранення в боях. 

У 1945 році Тіто, авторитет якого на той час був величезним, 
став прем'єр-міністром Югославії. Після перемоги, провівши 
політичну чистку (однією з жертв якої став Дража Михайлович, 
засуджений і розстріляний у 1946 році), він почав закладати ос
нови югославського соціалізму. Це давалося Тіто нелегко, адже 
його знання економіки обмежувалося теорією Маркса-Леніна-
Сталіна. Зіпсувалися і відносини із Заходом, у першу чергу через 
територіальні претензії Югославії до італійців. Ще однією серйоз
ною проблемою стали розбіжності з СРСР. 

Сталін хотів, щоб будівництво соціалізму всюди проводило
ся за радянським зразком і під його керівництвом. Але Тіто вва
жав, що ВКП(б) не має права ухвалювати рішення, обов'язкові 
для окремих партій. Він був вдячний за допомогу СРСР, але ще 
в 1944 році заявив: «Перш за все ми хочемо сильної і незалежної 
Югославії, побудованої на демократичних принципах». 

Сталін вимагав від югославської делегації згодитися на ство
рення федерації Югославії з Болгарією, адже серби в XX століт
ті двічі воювали з болгарами і не могли цього забути. У 1948 р. 
Компартія Югославії вийшла з Інформбюро, відносини з СРСР 
різко погіршали. Звинувачення в «тітоїзмі» стало поширеним ар
гументом у боротьбі з суперниками, «тітоїсти» поповнили табо
ри. Не було, напевно, газети або журналу, що не вважали своїм 
обов'язком так чи інакше зачепити Тіто. З таким цькуванням 
траплялись іноді цікаві випадки. Наприклад, письменнику Орес-
ту Мальцеву був замовлений роман про «кривавого собаку Тіто». 
Роман під назвою «Югославская трагедия» був створений і одер
жав Сталінську премію. Коли з Тіто помирилися, «Трагедию» 
вилучили зі всіх радянських бібліотек, і Орест Мальцев виявився 
лауреатом без єдиної літературної праці. 

Після смерті Сталіна Югославія все одно залишилася най
більш нетиповою країною соцтабору. Ні Хрущов, ні Брежнєв не 
змогли примусити Тіто, з 1953 року — президента Югославії, 
відмовитися від власних уявлень про соціалізм, які були далекі від 
радянських. Так, почавши після війни колективізацію земель, 
югослави зрозуміли ЇЇ неефективність і відмовилися від неї. Тіто 
визнавав принцип «життєздатності кооперативів»: ті, які можуть 
вижити, повинні бути прикладом для інших, нерентабельні — хай 
розпадаються. Закон від 15 квітня 1953 року обмежив приватне 
землеволодіння 10 га обробленої землі. 
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що Тіто здолала «зоряна хвороба». Письменник Річард Уест, що 
довгий час жив у Югославії, вважав, що, «законно пишаючись 
своїми заслугами, він у той самий час ніколи не привласнював 
собі чужих». 

У 1980 році вісімдесятивосьмилітній Тіто захворів. Ампутація 
обох ніг не врятувала лідера: 4 травня він помер. На його похорон 
прибули товариші по зброї, а зі світових лідерів — МаргаретТет-
чер і Леонід Брежнєв. Ще десять років 4 травня о 15 годині 5 хви
лин дату смерті вождя вся Югославія відзначала хвилиною мов
чання. 

Тіто похований у Будинку квітів, що знаходиться поряд із ре
зиденцією, в якій маршал прожив більше 35 років. Тіто любив це 
місце в районі Дедін'є, звідки відкривається красива панорама 
Белграда. У парку резиденції було створено меморіал, але у Бу
динку квітів екзотичні квіти вимерзли суворою зимою під час бос
нійської війни, коли в оранжереї відключили опалення. 

На могилі вождя — плита з білого мармуру з написом: «Йо
сип Броз Тіто. 1892—1980». Немає навіть зірки. Його шануваль
ники тепер, через чверть століття після смерті Тіто, стверджують, 
що маршал, напевно, передчував, що після нього червона зірка 
в Югославії не буде популярною. 

Після розвалу СРСР, а згодом і Югославії, де спалахнув між
етнічний конфлікт, який Тіто так і не зміг, а може, й не намагався 
розв'язати, і усі суб'єкти якої на теперішній час стали незалежни
ми країнами (останньою від Сербії від'єдналась Чорногорія), 
спадок Тіто, який асоціювався з комунізмом і соцтабором, на
магалися забути. Після культу особи, після перебільшення ролі 
комуністів під час Другої світової війни цю чорно-білу картину 
повністю замінили на іншу, але тих же кольорів. 

І все одно, за роки, що пройшли після смерті Тіто, меморіаль
ний комплекс і могилу маршала відвідали більше шістнадцяти 
мільйонів осіб. Під час війни в колишній Югославії відвідувачів 
було дуже мало, але останніми роками їх кількість значно збіль
шилася. 

Геній чи злодій, мудрий керівник свого народу чи диктатор, 
Тіто був найвидатнішим політиком двадцятого століття в цій час
тині Європи. Перш за все його велич полягає в блискучій зовніш
ній політиці, за допомогою якої він забезпечив дуже вигідне місце 
своїй невеликій країні. Головною помилкою маршала виявилася 
нездатність консолідувати Югославію зсередини. 

У книзі пам'яті біля могили Йосипа Броз Тіто відвідувач із 
Чорногорії написав: «Товаришу Тіто, хай буде легкою чорна зем
ля твоєї Югославії. Вона на латочки розірвана після твоєї смерті, 
і ніхто її ніколи не зможе скласти»... 
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МАО ЦЗЕДУН — ВЕЛИКИЙ КЕРМАНИЧ 
(1893-1976) 

Не взирать на трудности, не стра
шиться испьипаний, смотреть на 
смерть, как на возвращение. 

Ио Фей, древний полководец Китая 

Мао Цзедун разом із Гітлером і Сталіним є одним із найбіль
ших диктаторів XX ст. У той же час кількість жертв батька, хай 
і не всіх народів, та зате найчисленнішого з них, схоже, переви
щує подібні «досягнення» Адольфа Шикльгрубера і Йосипа Джу-
гашвілі. Загалом тому, що для проведення експериментів у Мао 
під рукою було значно більше піддослідних. До речі, Мао Цзедун, 
який любив цитувати стародавніх східних мислителів і який,пре
тендує сам на це звання, у своєму знаменитому афоризмі порівняв 
свій народ із чистим аркушем паперу, який може витримати будь-
які ієрогліфи. Скільки ж трагічних ієрогліфів було накреслено ха
рактерним гострим почерком Великого Керманича на нещасному 
китайському народі! Любитель експериментів на людях ще у своїх 
ранніх роботах (стаття «Селянський рух у провінції Хунань») пи
сав: «Усі «крайнощі» мають революційне значення. Інакше ка
жучи, в кожному селі необхідний короткочасний період терору. 
Щоб випрямити, треба перегнути; не перегнеш — не випрямиш». 

Пізніше, в 1958 р. на другому пленумі ЦК КПК, восьмого 
скликання Мао Цзедун заявив, що стародавній імператор Китаю 
Цинь ШиХуанді «закопав живими всього тільки 460 конфуціан
ців. Проте йому далеко до нас. Ми під час чищення розправилися 
з декількома десятками тисяч чоловік. Ми вчинили, як десять 
Цинь ШиХуанді. Я стверджую, що ми кращі за Цинь Ши Хуанді. 
Той закопав 460 чоловік, а ми 46 тисяч, у сто разів більше. .Адже 
убити, а потім викопати могилу і поховати — це теж означає за
копати живим. Нас лають, називають циньшихуанцями, узурпа
торами. Ми це все визнаємо і вважаємо, що ще мало зробили 
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в цьому відношенні, можна зробити ще більше». Ось яких при
нципів дотримувалася людина, яка неодноразово повторювала, 
що китайські комуністи всіма силами прагнули до того, щоб зем
ля несла життя, а не смерть. Але, йдучи до цієї мети, вони виму
шені були вступати до кривавої битви і не зупинятися ні перед 
чим, навіть перед самою смертю. «То була помста ворогам за їх 
невірність. Смерть їх виявлялася нашою перемогою. Смерть 
оберталася життям для революції. Торжествувала справедливість 
повсталого народу». Але Великий Керманич кривив душею. Для 
нього «повсталий» народ не мав ніякої цінності. Влада, прагнен
ня правити тим самим народом, а можливо, народами — ось що 
його приваблювало. 

Звідки ж беруться диктатори й тирани? Зрозуміло, коли влада 
і диктаторські схильності передаються царським спадкоємцям. 
Але Мао Цзедун і багато інших політичних діячів новітньої історії, 
прямо скажемо, благородним походженням не відзначалися. 

Мао Цзедун народився 26 грудня 1893 р. в одному із сіл про
вінції Хунань. Батька Мао звали Женьшень. Він був торговцем, 
скуповував рис у селян і продавав у місті дорожче, за рахунок 
чого і жив. Мабуть, його справа процвітала, оскільки він хотів, 
щоб син її продовжив. Батько навчив свого сина рівно настільки, 
щоб той міг вести облік проданих-куплених мішків із рисом. Все 
якийсь час складалося непогано. Мао Цзедун допомагав батькові 
і навіть одружився в 14-річному віці з 20-річною дівчиною. Проте 
початкові знання, отримані ним у школі, яку він відвідував усього 
лише 2 роки, зародили в молодій людині бажання якось змінити 
своє життя. Хоча в майбутньому Мао так і не здобув вищої осві
ти, він не комплексував із цього приводу, навпаки, пишався своїм 
селянським походженням і навіть деяким чином хизувався цим 
у розмовах із маститими вченими. 

Розповідають історію, що нібито його батько, бажаючи пока
рати Мао, який провинився, наказав йому стати на коліна. Але 
норовистий син не захотів принижуватися. Але, розуміючи, що 
сила на боці батька, син виконав його волю наполовину: він став 
на одне коліно. Отже, вже з дитинства в ньому відчувався бій
цівський характер. Мабуть, не зійшовшись характером спочатку 
з батьком, а потім і з молодою дружиною, не вагаючись довго, 
Мао Цзедун утік із дому. 

З цієї миті його школа — це саме життя. Де міг — підробляв, 
щоб не померти з голоду. Звичайно, в той період життя обходи
лося з ним жорстоко. 

Проте і тоді він розумів, що грамотність треба підвищувати. 
І, маючи життєву цілеспрямованість, він почав сходження на 
свою вершину. Спочатку просто читав книги, особливо він за-
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хоплювався філософськими висловами стародавніх східних мис
лителів: Конфуція, Іо Фея та інших. Потім йому поталанило. Він 
познайомився з безробітним ученим і став брати у нього уроки, 
потім самостійно читав усе, що йому потрапляло до рук. Нарешті 
Мао Цзедуну вдалося все-таки закінчити школу, а потім (послу
живши в армії) і педучилище. І скрізь він навчався дуже старанно, 
славився першим учнем і навіть в армії провів час не без користі. 
Саме там, познайомившись із соціалістичними ідеями за допомо
гою газети «Сянцзян жибао», він замислився над політичними 
змінами в країні. Проте повністю революційні погляди у Мао на 
той час ще не могли сформуватися. Він кидався від однієї теорії 
до іншої, віддавав належне і анархізму, із задоволенням читаючи 
Кропоткіна, і, зрозуміло, марксизму, який почав осягати особливо 
поглиблено вже в Пекіні під керівництвом Лі Дачжао, згодом за
сновника компартії Китаю, а тоді просто завідувача університет
ською бібліотекою. Ця людина істотно вплинула на формування 
світогляду Мао Цзедуна. І з тих пір юний комуніст вже не зраджу
вав комунізму, трактуючи і розуміючи його, правда, дуже широко. 
Його тяжіння до лаконічних висловів, до афористичності — це 
претензії на власну грандіозність. До цих пір у Китаї пам'ятають 
і цитують його вислови. Свого часу кожен китаєць носив із со
бою так званий цитатник Мао. Мабуть, примушували зубрити, 
як і у нас свого часу, примушували завчати роботи В. І. Леніна, 
Й. В. Сталіна і багатьох інших класиків марксизму. Ми періодич
но знайомитимемо вас із деякими витягами з нього. Зрозуміло, 
що цитатник — короткий курс усієї діяльності Великого Керма
нича. Ось зразок думки Мао з приводу захоплення влади: «Адже 
ви хочете знищити державну владу, чи не так? — Так, хочемо, але 
не зараз, зараз ми не можемо хотіти цього. — Чому? Тому що ще 
існує імперіалізм, у країні ще існують реакціонери, ще існують 
класи» (цитатник Мао). 

Насправді ж прийти до влади Мао і КПК вдалося далеко 
не відразу. У Китаї тоді правлячою партією був Гоміньдан (На
ціональна партія, фактично націоналісти), і зусиллями генера
ла, а пізніше генералісимуса Чан Кайші гоміньданівська армія 
поступово об'єднувала Китай. Після падіння циньської династії 
Піднебесна була розірвана на провінції, а кожен правитель (дуц-
зюнь) проводив свою політику, як внутрішню, так і зовнішню. 
Об'єднання країни комуністи доручили Чан Кайші, а поки він 
був зайнятий походами, вони міцніли і набиралися сил. У зв'язку 
з тим, що лідер Гоміньдана Сунь Ятсен дружив з СРСР, КПК плід
но співпрацювала з Гоміньданом. Що стосується Мао Цзедуна, то 
він завдяки своїм талантам і тим якостям, які ми з висоти свого 
XXI ст. називаємо «партійним гартом» (природно, піднесеним до 
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вищого ступеня), і тут був на перших ролях, займаючись пропа
гандою. 

Такий симбіоз був вигідний комуністам. І все було б непогано. 
Проте у квітні 1927 р. Чан Кайші стає лідером китайських націо
налістів після смерті Сунь Ятсена. Він робить рішучий крок убік, 
що не узгоджується з радянсько-комуністичними цінностями. Те
пер, як і належить національному напряму його партії, він спря
мовує свої інтереси до східних (по відношенню до Китаю) та імпе
ріалістичних, а також відверто реакційних ідей. Одночасно з цим 
новим ідейним вибором усі комуністи були вигнані з Гоміньдана. 

Комуністи, шоковані і обурені такою зрадою, провели поза
черговий з'їзд і вирішили якось відреагувати на цей вчинок Чан 
Кайші. У результаті було підготовлене і проведене повстання 
«осіннього врожаю». Але ще зовсім невмілі і недосвідчені ко
муністи не були готові до таких сміливих кроків. І, звичайно, пов
стання було придушене з великою кількістю жертв. Але хто рахує 
жертви в Китаї? 

А Мао Цзедун наробив стільки помилок під час цих подій, що 
після підбиття підсумків «збору врожаю» його вивели з канди
датів до членів тимчасового політбюро ЦК КПК. Термін «мао-
цзедунізм», вигаданий тоді, був синонімом поняття «військовий 
авантюризм». Мабуть, тоді народилася чергова геніальна думка 
майбутнього китайського керманича: «Поза сумнівом, ми повин
ні критикувати все і будь-які помилкові погляди» (цитатник 
Мао). 

Комуністам, у тому числі і Мао, довелося ховатися від імпе
ріалістів із Гоміньдана, на щастя, на чималій території Піднебес
ної можна було знайти затишні місця. Мао Цзедун і його при
хильники засіли в горах Цзінганшань, де на основі місцевих 
розбійницьких загонів почали формувати свою армію. Два отама
ни стали у Мао командирами полків (розбійники з книги «Річко
вий затон» —- улюблені літературні персонажі молодого Велико
го Керманича). Проте це тривало недовго. Колишні злочинді не 
могли так відразу кинути свій бандитський промисел. Вони про
довжували грабувати і вбивати, тому незабаром після того, як 
армія покинула гори, їх стратили за розбій. 

Але існує й інша думка. Як говорять сучасні історики, зробле
но це було, зокрема, і для того, щоб нікому було викривати міфо
логію «великого походу» Мао Цзедуна, якого в найважчі для 
його армії часи все ж таки носили на ношах. 

Правда, не можна сказати, що Мао Цзедун мало страждав 
сам. Гоміньданівці вбили його другу дружину, красуню і револю
ціонерку Янь Кайкуй, яка не зреклася чоловіка. Збожеволіла від 
випробувань «великого походу» і третя дружина, Хо Цучень. 
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«Великий похід» почався в жовтні 1934 р. і тривав рівно 
рік, але в ширшому сенсі похід китайських комуністів тривав 
до 1949 р., коли були остаточно розбиті прихильники Чан Кай-
ші і проголошена Китайська Народна Республіка. Весь цей час 
Мао Цзедун і його армія діяли згідно з перефразованою нашим 
героєм мудрістю стародавніх китайських полководців: «Ворог на
ступає — ми відступаємо, ворог зупинився — ми турбуємось, 
ворог відступає — ми переслідуємо» (цитатник Мао). 

Поки ворог наступав, комуністи сиділи в так званих «радян
ських районах», займаючи лише дев'ять відсотків території і про
повідуючи серед трьох відсотків населення. У ці часи китайським 
комуністам доводилося нелегко. Коли гоміиьданівців зовсім при
тиснули, Мао і його прихильники зробили свій «великий похід» 
у пошуках нової бази, пройшовши в результаті більше 12 тисяч 
кілометрів через усю країну. У результаті були жертви. Дійшли не 
всі, а лише десята частина. Але саме після всіх цих втрат і випро
бувань Мао Цзедун став справжнім головою КПК, навіть «китаї-
зував» сам марксизм до маоїзму (велика сила марксизму і поля
гає в тому, щоб адаптувати його до кожних конкретних умов). Як 
говорив В. І. Ленін: «Марксизм — не догма, а спонукання до 
дії». Взагалі просуватися по партійній лінії Мао вмів завжди, не 
гребуючи різними інтригами проти конкурентів. Саме після «ве
ликого походу» Мао Цзедун, як свого часу і Чан Кайші, «відій
шов від Москви», звинувативши промосковських комуністів 
у всіх бідах. Завдяки цьому він висувався на перші ролі в КПК, 
і його авторитет у широких мас зріс надзвичайно. Але головний 
ворог ще не був розбитий. Існував ненависний Чан Кайші. І на 
цей випадок у Мао були свої думки: «Щоб правильно зрозуміти 
два неоднакові типи суперечностей — суперечності між нами 
і нашими ворогами та суперечності усередині народу — необхід
но перш за все розібратися в тому, що таке «народ» і що таке 
«вороги»...» (цитатник Мао). 

©статочну перемогу над прихильниками Чан Кайші китайські 
комуністи отримали вже після Другої світової війни. До цього їм 
сильно заважали розібратися один з одним японці, які з 1937 р. 
почали воювати з Китаєм. Для боротьби з агресією сусіда ко
муністи і Гоміньдан знову ніби об'єдналися, втім, кожен думав 
про своє, добре розуміючи, що Японію їм усе одно не здолати, 
навіть разом. Японія оволоділа величезними територіями в Під
небесній, а Мао в цей час виголосив ще один афоризм — «10 від
сотків на боротьбу з японцями,. 20 — з Гоміньданом, 70 — на 
зростання своїх сил». І сили ці неабияк виросли. Народ, без яко
го неможливо виграти революцію, зробив свій вибір на користь 
Мао Цзедуна, допомогло і озброєння Квантунської армії, надане 
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радянськими братами. У результаті комуністи виграли Хуайхей-
ську битву, в ході якої протягом 3 місяців було знищено і узято 
в полон близько 400 тисяч гоміньданівців. 

Нарешті ворог був зломлений і втікав, переслідуваний, а Мао 
став головою нової країни — Китайської Народної Республіки. 
Чан Кайші з вірними соратниками врятувався на острові Тайвань. 
Треба сказати, що, незважаючи на жорстоку критику з боку Ра
дянського Союзу і, звичайно, китайських товаришів, він правив 
своєю маленькою державою цілком пристойно до самої смерті, 
що сталася в 1975 р. 

Не припиняючи обговорювати суперечності, їх вплив на жит
тя простих китайців, Мао Цзедун зі східною барвистістю пояснює 
їх сутність все в тому ж цитатнику: «Наш народний уряд дійсно 
представляє інтереси народу і служить народові, але між ним і на
родними масами також є відомі суперечності». 

Зовні Китай продовжував підтримувати дружбу з СРСР. Мао 
Цзедун кілька разів приїжджав із візитом. У і949 р. він був за
прошений на сімдесятиріччя Йосипа Сталіна. Сидячи з Н. Т. 
Федоренком (вчений-китаїст, перекладач) в урочистому залі, він 
слухав виступи всіх комуністів, які приїхали з інших країн. Сталін 
сидів у Президії, незадоволено слухаючи дифірамби, які іноземні 
гості виголошували російською мовою (!). Нарешті він голосно 
і досить роздратовано запитав у головуючого: «А чому це вони 
всі говорять по-російськії? Хіба у них немає своїх національних 
мов?» Переляканий головуючий (а в ті часи можна було зляка
тися будь-якого питання, яке ставилося Сталіним) відповів, що 
гості наперед підготували свої промови російською, якою во
лодіють, і тепер уже неможливо примусити їх говорити своїми на
ціональними мовами. Мао Цзедун з'ясував у перекладача, про що 
йдеться, і спокійно відповів: «Бачите, знання каране. Але мені не 
страшно: російською я не знаю ні слова». І знову Великий Кер
манич похизувався своєю неписьменністю. Н. Т. Федоренко зга
дував, як до Китаю був направлений академік Юдін для того, щоб 
перекласти праці Мао російською мовою. Китайці зустріли його 
зі всіма властивими їм церемоніями. Коли ж радянський учений 
розмовляв із головою Піднебесної, той лицемірно нарікав, що, 
очевидно, академік знайде багато грубих помилок, адже у нього 
навіть немає вищої освіти. І видатний учений вимушений був усі 
знайдені помилки викласти як невеликі зауваження до перекла
ду, а китайське оточення пояснювало своєму лідерові, що це дру
карські помилки і все це під контролем. До речі, окрім міркувань 
щодо марксистської теорії на китайський зразок, Мао ще писав 
вірші, які перекладали не тільки російською мовою. А ще він доз
воляв собі «пожартувати» над собою. «Чи знаєте, — говорив він 
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Федоренку, — адже в мене, як там не є, саме сільське походжен
ня, мужицьке, неотесане. Опудало солом'яне на городі». 

Але повернемося до подальших перетворень, які відбувалися 
в Китаї. 

Війна скінчилася, і деякий час китайці жили в мирі і спокої. їм 
було дозволено спокійно працювати. Мао розумів, що виснажена 
країна повинна хоч трохи відновитися, і спочатку Китай достатньо 
прогресивно розвивався (це можна порівняти з НЕПом радян
ського зразка). 

Н. Т. Федоренко згадує ще один епізод, що трапився під час 
відвідин Пекіна Хрущовим. Микита Сергійович запитав: 

— Скажіть, товаришу Мао Цзедун, яка, врешті-решт, ваша 
філософія стратегії і тактики боротьби, що проводилася в таких 
скрутних умовах? 

— О, це дуже просто, — відповів товариш Мао і, узявши 
кістяні палички для їжі, вправно підчепив із блюда, що стояло 
перед ним, трепанга (це був прийом із нагоди приїзду радянської 
делегації). — Бачите, це диво тепер у моїх руках. І я із задово
ленням відправляю його до свого рота, з якого, як ви здогадує
теся, вихід тільки один. Отже, трепанг у мене в зубах. Він одне 
ціле зі мною. Трепанга я пережовую і ковтаю. Можете не сумні
ватися, що це саме так. Тепер.облюбовую другого трепанга, що 
так привабливо лежить на блюді. Я беру його паличками, от так 
приблизно. Але покласти його до свого рота, щоб розкусити, 
поки не поспішаю. Вважаю за краще потримати його паличками, 
так би мовити, для переконливості. В той самий час зосереджую 
увагу на третьому трепангу, який так привабливо збуджує мій 
апетит. 

— І що ж відбувається? — виривається у А. І. Микояна. 
— Ось про цього, третього трепанга, ми і повинні поговори

ти, — закінчив своє оповідання Мао Цзедун. 
— І за це потрібно підняти келихи, — подав голос Булганін і, 

не чекаючи інших, перехилив свою чарку. 
Незабаром таким китайсько-радянським «посиденькам» при

йшов кінець. 
Мао Цзедун узявся за будівництво комунізму, причому намі

рився збудувати його набагато кращим за всіх інших, а особливо 
світового лідера цього процесу —- СРСР Одночасно було вирі
шено наздогнати і перегнати капіталістичний Захід у різних галу
зях життєдіяльності. 

У 1958 р. Китай почав «великий стрибок», що полягав у аб
солютно божевільних заходах, на зразок спроби обігнати Англію 
у виробництві чавуну і сталі — про якість продукту, що вироб
лявся всією країною в маленьких домнах, смішно і згадати. Не 
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менш смішною здається і спроба знищити всіх горобців та інших 
шкідливих тварин (щури і мухи потрапили до чорного списку). 
Горобців убивали всім Китаєм, але в результаті цього розвелася 
велика кількість жуків, яких поїдали ці маленькі птахи, і урожаю, 
загалом, легше не стало. Також припускалися грубих помилок 
у сільському господарстві. Навіженість полягала в наступній ідеї: 
якось хоч у чомусь, хоч когось перегнати. Економіка країни поча
ла серйозно занепадати від такої «мудрої» політики, і Мао все ж 
таки нарешті зумів це зрозуміти. Був оголошений «курс на вре
гулювання», а сам Великий Керманич навіть злегка відійшов 
у тінь. І на цей випадок є думка, записана в цитатнику Мао; «Раз 
є помилки — треба критикувати, раз є отруйні трави — треба 
вести боротьбу». Все правильно, не підкопаєшся. 

Але тільки здавалося, що китайський лідер відійшов у тінь. 
Червоне Сонце і не збиралося закочуватися. У і966 році Мао 
Цзедун зробив ще один серйозний крок, розпочавши боротьбу 
вже не з горобцями, а з людьми, яким стали навішувати ярлики 
зрадників. Це було ще гірше для народу. Велика пролетарська 
культурна революція зміцнила позиції Мао на чолі китайського 
народу, знищила всіх його опонентів разом із багатьма безневин
ними людьми і нанесла черговий удар по економіці держави. 

У 60-і роки Мао зробив ставку на трудову молодь, яка під 
вивіскою загонів хунвейбінів і цзаофаней (червоних охоронців 
і бунтівників) ревно шукала ворогів маоїзму, роздуваючи культ 
особи свого світила до неймовірних розмірів. Влада, яку він мав 
у своєму розпорядженні в останні роки свого життя і свого прав
ління, була абсолютною. Тільки дивом Китай під керівництвом 
Мао не розпочав війну з рештою всього світу. 

Наприкінці своїх днів Великий Керманич відкрито загрожував 
СРСР, на кордоні неодноразово відбувалися озброєні сутички, 
провокації. Доходило до того, що стали видаватися карти, в яких 
Китай простягався далеко до Сибіру і на Далекий Схід. Для Ки
таю був закритий величезний радянський ринок, і знову постраж
дала бідна китайська економіка. 

Можна, звичайно, розцінювати вчинки Мао як людини, що 
впала в маразм, але ж він був не один. Його хтось підтримував, 
когось це влаштовувало. Тут, очевидно, не можна не приймати до 
уваги правила життя мудрого" Сходу. «Не можна критикувати 
правителя, бо до наступних правителів не буде довіри». 

Життя і царство Мао Цзедуна закінчилися тільки в 70-і роки. 
9 вересня 1976 року Китай втратив своє Червоне Сонце, зали
шившись без Великого Керманича. Проте без Мао справи в цій 
великій країні пішли набагато краще. Напевно, доведена до фар
су політика Мао Цзедуна стала дуже добрим уроком для китайсь-
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кого народу. Але він делікатно замовчує із цього приводу. А Мао 
залишився у світовій історії людиною, яка все життя боролася за 
владу і, що найсумнішє, яка прийшла до неї і володарювала «без
глуздо і нещадно». 
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ІНДІРА ГАНДІ 
(1917-1984) 

Каждий вибираєш по себе 
Щит и лати, посох и заплати, 
Меру окончательной расплати 
Каждий вьібирает по себе. 

М. Лисянский 

Індія — чудова загадкова країна. Спокійно течуть священні 
річки Інді Ганг. Велично височать Гімалаї, захищаючи її території 
від холодних північних вітрів. А люди, що населяють її, добрі, 
мудрі і люблять батьківщину всім серцем. 

Ось так безмежно любила свою країну видатна дочка індій
ського народу, політичний і громадський діяч, Індіра Ганді. Інді-
ра — означає «Країна Місяця». Це ім'я вона отримала на честь 
своєї батьківщини. її життя було нерозривно пов'язане з історією 
цієї дивовижної азіатської країни і склало в ній цілу епоху. 

Індіра Ганді народилася 19 листопада 1917 року в Аллахабаді. 
Вона виросла в сім'ї політиків. її видатний батько Джавахарлал 
Неру у той час ще тільки починав свою боротьбу за незалежність 
Індії проти Британії. Мати дівчинки, Камала Неру, була вірною 
помічницею і соратником батька в його прогресивній діяльності. 
їх неодноразово заарештовували за переконання, але вони про
довжували боротися за звільнення від англійської корони. 

Дівчинка зростала в пристойному будинку, який називався 
«Притулок радості». Цей будинок належав її дідові, Мотилалу 
Неру. Він був вірним послідовником ідей Махатми Ганді, про яко
го Альберт Ейнштейн сказав: «Можливо, прийдешні покоління 
не повірять, що така людина зі звичайної плоті і крові ходила по 
землі». І Мотилал Неру, і його син Джавахарлал Неру повністю 
прийняли гандістську програму неспівпраці з британською вла
дою і тим самим схвалили радикалізацію і демократизацію партії 
Індійського національного конгресу (ІНК), членами якої вони 
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були. Мотилал Неру, незважаючи на вік, відразу зрозумів, що 
настає нова епоха, а Ганді своїми ідеями і думками звеличив осо
бистість людини. їхніми зусиллями в індійцях прокидалася націо
нальна свідомість, бажання вийти з колоніальної залежності. 

У будинку Неру постійно збиралося багато гостей. Вони вели 
незрозумілі для Індіри розмови про політичну боротьбу, проголо
шували гнівні промови на адресу поневолювачів. Таким чином, 
дівчинка мало не з пелюшок була занурена в політику. У неї не 
було такого дитинства, як у інших дітей. Трирічною дитиною вона 
видиралася на стілець і виголошувала перед слугами і домочад
цями «політичні» промови. Звичайно, це все було кумедно, але 
й показово. Нерідко серед гостей бував і Махатма Ганді. Це він 
порадив маленькій Індірі зібрати дівчаток у своєму дворі й органі
зувати допомогу бідним людям: плести для них хустки і шапочки, 
індіра із задоволенням займалася такою благодійністю, хоча їй 
було тільки вісім років. Взагалі до думок і ідей Махатми Ганді 
в цьому будинку завжди ставилися з великою повагою. 

На жаль, Джавахарлала Неру часто заарештовували за його 
антианглійську діяльність, іноді така ж участь спіткала і матір Ін
діри. Тоді дівчинка залишалася в будинку під опікою близьких 
родичів. Та зате батько писав їй листи з ув'язнення. У цих листах 
Джавахарлал звертався до дочки, як до дорослої людини, як до 
сина, що не народився, якому б він міг довірити найпотаємніше. 
Ці листи були дивовижними літературними творами. Він 
роз'яснював дочці причини, що спонукали його діяти саме так, як 
він чинив, він говорив їй про вільну Індію, про майбутнє щастя 
індійського народу. Батько сформував світогляд Індіри, і вона за
вжди йшла його шляхом. 

У сім'ї Неру всі були учасниками національно-визвольного 
руху. Цікавий такий факт. Одного разу у дворі розпалили вели
чезне багаття і спалили в ньому всі речі іноземного походження: 
прекрасні сервізи, пакунки з шовком, меблі і т.д. Спалили все, 
що мало відношення до ненависного світу колонізаторів. Зберег
ли тільки улюблену ляльку Індіри. Через деякий час після цього 
«автодафе» в гості до батька приїхала багата тітка з Парижа. 
Вона привезла в подарунок дівчинці красиву сукню. Камала по
яснила їй, що в їх сім'ї носять тільки індійські речі і привчили до 
цього дочку. Тітка не повірила, покликала Індіру і запитала, чи це 
так. Дівчинка підтвердила. Тоді обурена тим, що її подарунком 
нехтують, тітка закричала: «Так чому ж ти, свята патріотко, не 
спалила свою закордонну ляльку?» Індіра була приголомшена. 
Наступного дня вона вийшла на безлюдну терасу, зібрала хмиз 
і підготувала невелике багаття. Потім зі сльозами на очах вона 
дбайливо поклала в нього свою улюбленицю, підпалила і тут же 
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кинулася бігти геть від страшного місця. Увечері в неї піднялася 
висока температура, та й надалі вона чути не могла звук запалю
ваного сірника. 

Джавахарлал Неру дав дочці прекрасну освіту. Вона вчилася 
спочатку у Швейцарії, де жила з хворою на туберкульоз матір'ю. 
Після її смерті в 1936 році самотня і беззахисна дівчина (батько 
в цей час був заарештований в Індії) виїхала до Англії, вступивши 
до Оксфордського університету. її постійно супроводжував і до
помагав єдиний друг Фероз Ганді (з прізвищем як у Махатми Ган-
ді). Мати перед смертю благословила Індіру на шлюб із Ферозом. 
Що стосується Неру, то він, будучи прогресивною людиною, не 
заперечував дочці, але в душі був не згоден видати заміж Індіру, 
тому що Фероз був парсом (вогнепоклонником), а це суперечило 
релігійним переконанням його сім'ї. Тоді на захист молодих висту
пив сам Махатма Ганді з промовою про рівноправ'я станів. 

Треба сказати, Індіра не була пристрасно закохана у Фероза 
Ганді. Але вона бачила в ньому надійного друга, віддану їй людину. 
Такий був її характер — характер політичного діяча. Вони одру
жилися, і в 1944 році Індіра Ганді народила першого сина Раджі-
ва, в 1946 році другого — Санджава. 

Виконавши свою місію жінки і дружини, вона з головою за
нурилася в політику. Індія з її багатонаціональним устроєм, із 
існуванням різних релігій, каст являла вибухонебезпечне суспіль
ство. Ні голодування Махатми Ганді, ні гандістські ідеї ненасиль-
ства, віротерпимості, відміни кастових законів не могли відразу 
змінити становище людей у країні. 

У жорстокій політичній боротьбі пролітали роки. Політич
ний курс Джавахарлала Неру, заснований на зміцненні позицій 
державного сектора в економіці, розширенні сфери планування, 
підпорядкуванні приватного підприємництва національним ці
лям, насилу прокладав собі дорогу, враховуючи вікові патріар
хальні і релігійні традиції Індії. Як лідер партії індійського націо
нального конгресу, а потім і як прем'єр-міністр Індії він віддавав 
усі сили на благо батьківщини. Так була вихована і його дочка. 
Коли вона стала прем'єр-міністром, то працювала по 18 годин 
на добу. 

Індіра мало уваги приділяла сім'ї, чоловікові, повністю роз
чинившись у служінні індійському народу. Сім'я це розуміла і під
тримувала її. Тільки у 1960 році, коли від серцевого нападу по
мер її чоловік, вона зрозуміла, яке велике він мав для неї 
значення. Вона віддалилася від політичного життя, усамітнив
шись у своїй печалі. Але народ її знав, любив. Індіра вже собі не 
належала. У 1961 році вона знову починає займатися державни
ми справами. Проте, ми із сумом помічаємо, що сім'ю Індіри пе-
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реслідували нещастя. У 1964 році помер її батько, Джавахарлал 
Меру, в 1980 році загинув у авіаційній катастрофі молодший син 
Санджав. Що врятувало її віддепрєсії? Тільки мужність і відчут
тя обов'язку перед своїм нещасним народом, якому вона присвя
тила всю себе. 

А політичне життя Індії було бурхливим. Індіра, не поділяючи 
поглядів деяких політичних груп, непохитно дотримувалася курсу 
батька. У зв'язку з цим вона набула багато ворогів. Часто проти 
неї висувалися необгрунтовані звинувачення, то спалахуючи з но
вою силою, то тимчасово затухаючи. Але все одно вона залиша
лася символом країни, як і Махатма Ганді, як Джавахарлал Неру. 
Влада перейшла до неї не по династії, її обрав народ, тому що 
довіряв їй, тому що вона завжди проводила демократичні прогре
сивні перетворення в країні, що йшли на благо індійцям. Індіру 
Ганді вважали не тільки дочкою Неру, але й матір'ю всієї Індії, 
її програма «10 пунктів» послужила «політичною зброєю», за 
допомогою якої Індіра узяла верх над «синдикатом» (опозиційна 
фракція в ІНК). Програма «20 пунктів» була підніжжям перед
виборної боротьби в 1980 році. Але вся справа була в тому, що 
на відміну від інших політиків, пропонуючи свої програми, Індіра 
Ганді завжди виконувала свої передвиборні обіцянки. Висока 
політична моральність, чесність, відвертість, широта світогляду 
принесли їй успіх і славу не тільки серед співвітчизників, але й 
у всьому світі. 

Коли її шантажували і загрожували її життю, Індіра Ганді 
спокійно і мужньо відповіла: «Ніколи мені не хотілося жити так 
сильно, як зараз, і це примушує мене написати рядки, які є чи
мось на зразок заповіту. 

Якщо я помру насильницькою смертю, чого деякі побоюють
ся, а дехто замишляє, то насильство буде тільки в думках і діях 
найманих убивць, а не в моїй смерті, бо немає у світі такої чорної 
ненависті, яка б перевершила мою любов до мого народу і країни. 
Як немає такої сили, яка примусила б мене відмовитися від моєї 
мети, — вести країну вперед. 

Один поет якось написав про свою кохану: «Наскільки нік
чемним я відчуваю себе поряд із тобою!» Те ж саме я можу ска
зати про Індію. 

Я не можу зрозуміти, як можна бути індійцем і не пишатися 
цим — така велика різноманітність нашої багатої спадщини. 
А велич духу народу, твердого у своїй вірі і стихійно життєрадіс
ного навіть у бідності і труднощах, дозволяє йому пережити будь-
які нещастя і перенести будь-які труднощі». 

Трагічний день 31 жовтня 1984 року. Все Делі, вся країна 
приголомшена. Постріли терориста перервали життя великої 
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жінки. Як це могло статися? Адже, бувало, Індіра йшла прямо 
в гущу натовпу, не боячися свого народу, довіряючи йсму і ось 
піднялася підла рука на святиню Індії, її перлину. Але у терористів 
своє бачення світу, для них не існує нічого святого. Вони не оці
нили і не зрозуміли всієї величі свого прем'єр-міністра, яка була 
кумиром нації. 

Що ж підбурювало руку терориста? Ми вже говорили, що Ін-
дірі дорікали в тому, що посада правителя країни дісталася їй 
у спадщину. Але це не так. У сім'ї Неру авторитет політичного 
керівництва здобувався зовсім не спадково. Мотілал Неру, пер
ший лідер, що вийшов із цієї сім'ї, всього досягав сам. Син його, 
Джавахарлал, звичайно, володів перевагами, тому що в будинку 
батька знаходився в самому центрі національного руху, але авто
ритет серед народу теж завоював сам. Індіра Ганді отримала вла
ду також не в спадщину, а за конституцією: її обрав народ. Але в її 
діяльності декому не подобалися заходи щодо націоналізації бан
ків і скасування привілеїв князів або розвитку державного секто
ра, звинувачували її і в комунізмі і прорадянізмі. А деякі дорікали 
їй і в проамериканській політиці. Але на всі звинувачення Індіра 
відповідала: «Я налаштована проіндійськи». Вона не була ні про-
радянським, ні проамериканським політиком, вона була послі
довним індійським патріотом і реформатором. Швидше за все, 
вона дотримувалася центристської позиції. Ще довго досліджува
тимуть діяльність Індіри Ганді, знаходячи помилки в її правлінні. 
Звичайно, всім властиво помилятися, але в одному не можна 
сумніватися: вона любила свою батьківщину і робила все можли
ве для її блага. 

Горіло похоронне багаття. Індія прощалася зі своєю честю і со
вістю. Частина праху Індіри була розвіяна, на її прохання, в Гі
малаях, а частина — в священному місці — витоку Гангу. 

Велика дочка індійського народу прожила мужнє життя і при
йняла мужню смерть. Про неї завжди пам'ятатимуть в Індії, тому 
що вона взяла на себе гігантську працю по керівництву держа
вою і була жертвою терору. 
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(1928-1968) 

И когда, 
приход его 
мятежом оглашая, 
вийдете к спасителю — 
вам я 
душу вьітащу, 
растопчу, 
чтоб большая! — 
и окровавленную дам, как знамя. 

Владимир Маяковский. «Облако в штанах» 

Ернесто Гевара де ла Серна (відоміший як Че) — активний 
учасник ідейно-політичної і озброєної боротьби «третього світу» 
50—60-х років XX століття, один із керівників кубинської рево
люції та один із небагатьох революційних діячів минулого, який 
користується високою популярністю у всьому сучасному світі. 

Ім'я, під яким Тете (так називали Ернесто в дитинстві) став ві
домий усьому світу, ім'я, що прикрашало перші банкноти нової не
залежної Куби, ім'я, що скандується сьогодні на багатьох демон
страціях, — Че — просто вигук аргентинського діалекту — «Ну!», 
«Гей!» («СЬе!»). Буквосполучення, так часто ним повторюване, 
запам'яталося кубинським революціонерам, облетіло всю планету. 

Че народився 14 червня 1928 року в аргентинському місті Ро-
саріо. У дворічному віці зазнав першого нападу астми, від якої він 
так і не вилікувався. Що, втім, не заважало йому все життя ви
курювати сигари одну за одною. Будучи міністром економіки на 
Кубі, він уклав парі з товаришами по службі про те, що не вику
рюватиме більше однієї сигари на день. Вранці на роботу Гевара 
прийшов із сигарою завдовжки з метр. 

З-за важкої хвороби перші два роки Тете не міг ходити до 
школи і навчався удома з матір'ю Селією, неабиякою жінкою для 
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Аргентини того часу — феміністка, автолюбителька, яка володі-
ла-декількома мовами, власниця прекрасної бібліотеки. Остання 
не залишила байдужим хлопчика, і література стала його при
страстю. У рюкзаку, знайденому в Болівії після загибелі Че, ле
жав зошит із його улюбленими віршами. 

Ставши студентом-медиком, Гевара був далекий від універси
тетського життя — змінив декілька професій, оскільки сім'я була 
обмежена в коштах. У студентські ж роки зі своїм товаришем 
Альберто Гранадосом він здійснив авантюрну подорож по Ла
тинській Америці, яку він пізніше описав у «Щоденниках мого 
цикліста». Коли вони дісталися до розвалин стародавнього ін
діанського міста Мачу-Пікчу, Альберто сказав: «Знаєш, старий, 
давай залишимося тут. Я одружуюся з індіанкою зі знатного інк
ського роду, проголошу себе імператором і стану правителем 
Перу, а тебе призначу прем'єр-міністром, і ми разом здійснимо 
соціальну революцію». Че відповів фразою, що стала крилатою: 
«Ти божевільний, революцію без стрілянини не вчиняють!» 

У 1953 році проблема професійного статусу, здавалося б, була 
вирішена — Ернесто отримав диплом лікаря. Проте, свідомий ін
тернаціонального обов'язку, він їде до Гватемали, незалежний від 
Сполучених Штатів уряд якої узяв курс на радикальні перетворен
ня у внутрішній і зовнішній політиці (зрозуміло, вони припали не 
до смаку Дуайту Ейзенхауеру). Вже в 1954 році озброєне вторг
нення США повернуло все на свої місця. Так Че переконався 
в правильності радикального підходу до встановлення соціальної 
справедливості і назавжди вибрав марксизм своєю ідеологією. 

Після втечі до Мехіко Ернесто знов кидається від однієї робо
ти до іншої, які не приносять нічого, окрім грошей на життя. Але 
9 липня 1955 року він знайомиться з двома кубинськими емігран
тами — братами Фіделем і Раулем Кастро, що вже ніяк не зали
шає його байдужим. Після емоційної бесіди новоспечені друзі 
в той же вечір вирішили, що справу кубинської революції вони 
повинні продовжувати разом. 

25 листопада 1956 року Че у складі загону з 82 герільєрос 
(партизанів, повстанців) вирушає на яхті «Гранма» («бабуся») 
на Кубу вести 25-місячну партизанську боротьбу. Вже на почат
ку грудня він остаточно затвердився на обраному шляху озброє
ного бійця за революцію. Йшов відступ. «Ймовірно, саме тоді 
переді мною вперше постало питання: хто ж я — лікар чи сол
дат? Біля мене лежали речовий мішок із медикаментами та ящик 
із патронами. Вони були дуже важкі, щоб нести їх разом, і я, 
узявши з собою ящик із патронами, побіг до чагарників очере
ту» — так писав Гевара про свій перший бій в «Епізодах рево
люційної війни». 
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У ході кубинської герільї Че поступово стає правою рукою Фі
деля Кастро. Успіх повстанців був забезпечений тактикою відша
ровування сил, яку детально описав Гевара в «Партизанській 
війні». Коли партизанські загони накопичувалися до небезпечної 
величини, вони ділилися на колони, і ті розходилися в потрібні 
боки, де відбувалося те ж саме. Таким чином фіделісти покривали 
своїми бойовими підрозділами весь острів. 

1 січня 1959 року загони партизанів вступили до Гавани. Не
зважаючи на те, що сьогодні Куба видається «споконвічно» ко
муністичною державою, єдиним комуністом серед майбутніх ви
сокопоставлених осіб держави був Че. Він обійняв посади 
міністра промисловості, керівника комісії з планування, головно
го банкіра. «Тайм» писала так: «Фідель — серце, душа, голос 
і бородате обличчя Куби. Рауль Кастро — кулак, який тримає 
кинджал Революції. Гевара — мозок. Він найпривабливіший 
і найнебезпечніший член тріумвірату». 

Багато чого було зроблено ним для отримання революційною 
Кубою дипломатичного світового визнання. Проте поїздки по 
країнах соціалістичного табору надали Че змогу подивитися на 
майбутнє Куби, яке він будував своїми руками. Ернесто все більш 
різко критикує Радянський Союз і явно симпатизує китайській 
моделі розвитку суспільства, яка знаходилася в опалі у Кремля. 
Суперечки з Фіделем із приводу антирадянських висловів і сум
нівних проектів закінчувалися скандалами. 

Поступово Коменданте усвідомлює необхідність повторен
ня С'єра-Маестри в інших країнах «третього світу». У берез
ні 1965 року Гевара несподівано зникає з Гавани, залишивши 
прощальні листи Фіделю, дітям і батькам. При цьому його 
популярність як політика була неймовірною, адже «улюблен
цем народу», «живою легендою», «кумиром молоді світу» він 
став ще за життя. Але кабінетний політик вірив у озброєну 
боротьбу як єдиний вихід для народів, що борються за своє 
звільнення. І він прийняв рішення відповідно до своїх переко
нань, відмовившись від усіх офіційних звань, посад, обов'язків 
і кубинського громадянства. «Багато хто назве мене авантю
ристом, ним я і є, тільки авантюристом особливої породи — 
з тих, хто ставить на кін свою шкуру, щоб затвердити те, у 
що вірить», — написав він «дорогим людям» похилого віку 
перед від'їздом. 

Як з'ясувалося пізніше, вже після його смерті, Че попряму
вав до Конго, щоб розпалити і там партизанське вогнище. Проте 
співпраця нечисленного кубинського загону з тамтешніми повс
танцями виявилася безрезультатною: ті навіть не йшли до бою 
без благословення місцевого чаклуна. Після провалу проекту 
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в Конго Че отримав відмову на пропозицію допомоги від лідера 
Фронту звільнення Мозамбіку. 

Восени 1965 року Гевара повертається до Куби перепочити 
перед продовженням боротьби, цього разу — в Болівії. Проте 
місцеві робітники копалень вже отримали ширші права і гарантії, 
а селяни — землю у власність. І неосвічені селяни не сприйняли 
ідеї Гевари, та і їх неприйняття до всіх чужаків знову прирікало 
операцію на провал. 

На відміну від Африки ці помилки в розрахунках виявилися 
для Ернесто фатальними. Всі 11 місяців у Болівії партизанів пе
реслідували не тільки невдачі, але й урядові війська, набагато 
професійніші, ніж батістівські на Кубі. 8 жовтня 1967 року Ер
несто із залишками загону потрапляє в полон. Наступного дня він 
був застрелений за наказом уряду. Офіційна Гавана і сьогодні 
стверджує, що наказ прийшов із Вашингтона, проте колишні 
агенти ЦРУ, причетні до тих подій, це відкидають. 

Ім'я вбивці Гевари також достовірно не встановлено, досі 
існує декілька версій свідків-очевидців. Тіло убитого Че, 
виставлене на загальний огляд, усім, хто його бачив, нагадува
ло розіпнутого Христа, що вжахнуло солдатів-виконавців виро
ку. Індійці як амулети, зрізали пасма його волосся. Солдатам 
довелося відрубати йому кисті рук, щоб за відбитками пальців 
можна було підтвердити його смерть. Багато років потому за
спиртовані руки Гевари були доставлені на Кубу, де і зберіга
ються донині. 

Місцезнаходження братської могили, в якій були поховані Че 
і шість бійців його загону, було розкрите тими самими болівій
ськими солдатами тільки в 1997 році. Яма на околиці містечка 
Вал'є-Гранде, в шпиталі якого «експонувався» Гевара, поблизу 
аеродрому — ця точка Земної кулі повинна була стати останнім 
притулком людини, яка вважала себе патріотом усього світу. Зго
дом під час розширення злітно-посадочної смуги це місце було 
забетоноване. У кубинському місті Санта-Клара, де Че одержав 
свою вирішальну перемогу, був споруджений мавзолей для нього 
і його болівійських соратників. 

Чому ж наш герой зважився на такий експеримент зі своєю 
долею? Чому сьогодні це здається безумством? Тому що час піку 
його життя, 1956—1967 роки, припав на той період світового 
розвитку, коли інший світ був дійсно можливий. І для людини, яка 
відчувала примат загальносвітових подій над державними, в та
ких умовах було обов'язком відстоювати не стільки свою правоту, 
скільки альтернативність світового розвитку. Че Гевара став об
личчям нового Півдня, прагнучого до справжньої незалежності 
від двох центрів сили у світі «холодної війни». І етичний макси-

— 347 — 



ЕРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА 

малізм, який він мріяв побачити в «новій людині», примушував 
його проповідувати особистим прикладом. 

«Незабутня присутність» — так співає Карлос Пуебло у своїй 
знаменитій пісні про Че Гевару, написаній у 1965 році, тобто за 
його життя. Через тридцять років після смерті Коменданте наре
шті пережив ще одне своє народження як символ альтернативно
го (антиглобалістського) руху. Багато суперечливого викликає 
використання його образу в масовій культурі, незмінний портрет 
фотографа Альберто Корд, розтиражований мільйонами екземп
лярів не тільки на футболках, значках та іншій атрибутиці, але 
й на листівках політичних організацій, товарах народного спожи
вання, що не мають до його ідей і життя ніякого відношення. Ко
мерціалізація Особистості світового масштабу. Але для альтер
нативного руху і протестуючої молоді всього світу він органічно 
став шуканим образом, символом опору і викликом «усім іншим». 
І сьогодні Ернесто Че Гевара — це той прапор, під яким 
об'єднуються ті, хто шукає порятунку від безальтернативності 
майбутнього і зберігає ідеалізм і чисту віру в можливість щастя 
для всього людства. 

«Згадуйте іноді цього скромного кондотьєра XX століття» — 
з останнього послання Ернесто батькам. 

Р Е К О М Е Н Д О В А Н А Л І Т Е Р А Т У Р А 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК 

Аттіла (рік народж. невідомий — 451 р.) — вождь гуннів. 

Ашока (прибл. 268 — 232 рр. до н. є.) — правитель династії 
Маур'я стародавньо-індійської імперії Магадха. 

Бісмарк Отто фон (1815—1898 рр.) — канцлер Німеччини. 

Вашингтон Джордж (1732- 1799 рр.) — полководець у війні за 
незалежність США від Англії, перший президент США. 

Ганді Індіра (1917—1984 рр,) — прем'єр-міністр Індії. 

Ганнібал (прибл. 247—183 рр. до н. є.) — карфагенський полко
водець. 

Гарібальді Джузеппе (1807—1882 рр.) — національний герой 
Італії. 

Гітлер (Шикльгрубер) Адольф (1889-1945 рр.) — фюрер, 
вождь фашистської Німеччини (Третього рейху Рейху). 

Гракхи (брати) Тиберій (162—133 рр. до н. є.) і Гай (153—121 рр. 
до н. є.) — римські народні трибуни, намагалися впровадити 
демократичні земельні реформи. 

Д'АркЖанна (Орлеанська Діва)( 1412—1431 рр.) — французь
ка героїня, яка очолила визвольний рух проти англійців у 
роки Столітньої війни. 

Дантон Жорж Жак (1759—1794 рр.) — один із вождів якобін
ців. 

Де Голль Шарль (1890— 1970) — національний герой Франції, 
президент. 

Жижка Ян (прибл. 1360—1424 рр.) — національний герой чесь
кого народу, полководець. 

Йосиф II — (1740—1790 рр.) — імператор Священної Римської 
імперії. 
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Карл І Великий (рік народж. невідомий — 814 р . ) — король 
франків. 

Катерина II Велика (1729—1796 рр.) — російська імператриця. 

Кір П Великий (прибл. 558—530 рр. до н. є.) — іранський цар, 
засновник величезної імперії Ахеменідів. 

Кромвель Олівер (1599—1658 рр.) — засновник парламентської 
армії в Англії, лорд-протектор республіки. 

Ленін (Ульянов) Володимир Ілліч (1870—1924 рр.) — орга
нізатор революції 1917 року, засновник Радянського Союзу. 

Лінкольн Авраам (Чесний Ейб) (1809—1865 рр.) — президент 
США в період громадянської війни Півночі та Півдня. 

Людовік XI (1423—1483 рр.) — французький король із династії 
Валуа. 

Македонський Олександр (356—323 рр. до н. є.) — творець 
найкрупнішої держави Давнього світу. 

Мао Цзедун (1893—1976 рр.) — китайський політичний діяч, го
лова КНР. 

Наполеон І Бонапарт (1769—1821 рр.) — полководець, завой
овник Європи, імператор Франції. 

Нефертіті (XV—XIV ст. ст. до н. є.) — єгипетська цариця. 

Оранський Вільгельм III (1650— 1702 рр.) — англійський король, 
якого посадили на престол у ході Славної революції. 

Перікл (прибл. 490—529 рр. до н. є.) — афінський стратег. 

Петро І Великий (1672—1725 рр.) — російський цар і перший 
імператор Російської імперії. 

Рамсес II (прибл. 1317—1251 рр. до н. є.) — єгипетський фара
он епохи Нового царства. 

Річард 1 Левине Серце (1157— 1199 рр.) — англійський король 
із 1189 р., вождь хрестоносців у ІІІ-му хрестовому поході. 

Рішелье Арман-Жандю Плессі (1585—1642 рр.) — герцог, кар
динал, перший міністр Франції. 

Рузвельт Делано Франклін (1882—1945 рр.) — президент 
США. 
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Сан Мартін Хосе де (1778—1850) — генералісимус Республіки 
Перу, капітан-генерал Чилі і бригадний генерал Аргентинсь
кої конфедерації. 

Соломон (965—928 рр. до н. є.) — цар Ізраїлю. 

Спартак (р. нар. невідомий — 71 р. до н. є.) — вождь повстання 
рабів у Давньому Римі. 

Сталін (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович (Батько народів) 
(1879—1953 рр.) — керівник Радянського Союзу, генералі
симус. 

Сулейман 1 Чудовий (1495—1566 рр.) — султан Османської ім
перії з 1520 р. 

Тіглатпаласар III (рік народж. невідомий — 727 р. до н. є.) — 
цар Ассирії 

Тіто Йосип Броз (1892—1980) — президент Союзу комуністів 
Югославії. 

Тюдор Єлизавета 1 (1533—1603 рр.) — англійська королева з 
1558 р., покровителька піратів, при ній Англія стала «воло
даркою морів». 

Фрідріх II (1712—1786 рр.) — пруський король. 

Цезар Гай Юлій (прибл. 100—44 рр. до н. є.) — римський дикта
тор, полководець. 

Цинь Ши Хуанді — імператор Китаю (рік народж. невідомий, 
правління 259—210 рр. до н. є.) 

Че Гевара Ернесто (1928—1968 рр.) — латиноамериканський 
революціонер, учасник кубинської революції. 

Черчілль Уїнстон (1874—1965 рр.) — прем'єр-міністр Англії. 

Чингізхан (прибл. 1155—1227 рр.) — монгольський імператор. 

Юстиніан (прибл. 482—565 рр.) — імператор Візантії. 
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