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КИРИ0 сөз

Ардактуу окуучуёар! Коёуңардагы окуу китеби дүйн° тарыхынын °нүгүүсүнд° 
терең буруёу^ жасаган, орто кыёымдык коомдук тарыхый °нүгүүд°н Жаңы капи- 
таёисттик коомго °түүг° негиз саёган Жаңы мезгиёдин тарыхы. Жаңы мезгиё 
адамзаттын тарыхындагы эң негизги орунду ээёеген тарыхый доор. Жаңы мез- 
гиёдин тарыхы Жаңы капитаёисттик чарбаёык укёаддын жана жеке менчикке 
жаңы мамиёеёердин орно0у менен ба0таёат. Азыркы кездеги тарыхнамаада 
XVII к. буржуазияёык ревоёюция Жаңы мезгиёдин тарыхынын аёгачкы барагы 
боёуп эсептеёет деген к°з кара0 басымдууёук кыёат. Анткени аё бүтүнд°й °ёк°нүн 
мас^табыңдагы и0ке а^ырьшган биринчи буржуазияёык ревоёюция боёгон 
жана европаёык мамёекеттер менен АК0нын тарыхына жана °нүгүүсүн° зор 
таасир тийгизген. Демек, 1640-ж. Ангёияёык ревоёюция жаңы тарыхтын негизги 
мүн°здүү этабы. Буга чейин эёе Европанын бир катар °ёк°ё°рүнд° буржуазия- 
ёык мамиёеёер °нүг° ба0таган, бирок так у0уё Ангёиядагы гана ревоёюция 
капитаёизимдин ба0атына чечкиндүү кадам койду. О0ону менен катар эёе дагы 
бир эң негиздүү прогресске - Жаңы мезгиёдеги коомдун жана анын саясий струк- 
турасынын демократияёа^уусунун ба0таёы0ына түрткү берди.

Коомду демократияёа^тыруу үчүн күр°0, б. а. анын мүч°ё°рүнүн саясий, 
экономикаёык жана юридикаёык укуктарын жана эркиндиктерин кеңейтүү ки- 
йинки тарыхый этаптын мүн°здүү беёгисин түзүп, аё XVIII к. аягына чейин со- 
зуёду. Буё этап Жаңы мезгиёдин атагы чыккан эң ири үч ревоёюция Ангёияёык, 
Америкаёык (АК0нынын к°з карандысыздык үчүн согу0у) жана Француздук 
ревоёюцияёар менен даңктаёат.

Тактап айтканда, капитаёизм жана буржуазияёык коом XVIII к. аягында гана 
чечүүчү жеңи^ке жетти. Ангёияда °н°р жай ревоёюциясы куёач жая ба0таган- 
да, Уёуу Француз ревоёюциясы феодаёдык эрежеёерге чечкиндүү сокку урду. 
Андан бир аз убакыт мурда эёе Түндүк Америкада к°з карандысыздык үчүн 
согу0 жеңи^ке жетип, буё Баты0 жарым 0арындагы биринчи буржуазияёык 
ревоёюция боёду.

Ангёияда, андан кийин ба0ка °ёк°ё°рд° °н°р жай т°ңк°рү0ү ба0таёды. 
Буё аёдыңкы мамёекеттерде XIX к. биринчи жарымында аяктап, Жаңы цивиёи- 
зацияны °н°р жай °ндүрү0үнд° ма0инаны кеңири коёдонгон жана ага негиз- 
деёген индустрияёык цивиёизацияны жаратты.

XVII жана °зг°ч° XVIII кыёым саясий, идеоёогияёык жана экономикаёык 
чечкиндүү °зг°рүүё°рг° даярдык мезгиёи боёуп, XVIII—XIX кк. чектеринде индуст- 
рияёык цивиёизациянын жараёышына аёып кеёди. Анын түпт°ёү0ү экономи- 
кадагы ревоёюцияёык (°н°р жай т°ңк°рү0ү) °зг°рүүё°р менен эёе эмес, бур- 
жуазияёык идеоёогиянын °нүгү0ү, саясий партия жана саёттык саясый күр°0- 
т°рдүн (баарыдан мурда Ангёияда) пайда боёу0у, бүтүнд°й коомдун демокра- 
тияёаны0ы менен ко0тоёду. Ма0ина индустриясын механикаёык °ркүнд°түү- 
нүн °зү эёе коомдун эски жа^оосунда °ндүрү0тү жогорку деңгээёде к°т°р° 
аёбайт эёе, о0ондой эёе жаңы цивиёизацияны да түз° аёмак эмес.

О0ондуктан °н°р жай т°ңк°рү0үнүн натыйжаёуу жана индустрияёык 
цивиёизациянын жараёы^ынын фактысынын °зү Европа жана Түндүк Амери- 
кадагы коомдогу кайра түзүүё°р °б°ёг° боёуп кеңири тараган Агартуу идеясы, 
Жаңы мезгиёдеги адамдын жа^оосу жана турму^унун бардык жактарына ки- 
рип, °зүнүн и^енимдүүёүгүн бекемдеп, адамзат акыё-эси °зүнүн аёгыёыктуу- 
ёугун ынандыра аёды.
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XVIII к. ортосунда Ангёияда ба^таёган °н°р жай т°ңк°рү0ү ба^ка °ёк°ё°рдү 
да кучагына аёып, индустрияёык цивиёизацияга негиз саёган. Аё коомдун жа0оо- 
сун кайра куруу, анын тынч жана гармонияёуу эвоёюцияёык °сү0үнүн 
°б°ёг°ё°рүн бекемдеди. О0оё эёе мезгиёде °н°р жай т°ңк°рү0ү, °н°р жай 
буржуазиясы менен проёетариаттын кызыкчыёыктарынын кагыёы^ууёарын 
жаратты. Эки таптын ортосундагы андан аркы мамиёе, аёардын °з ара акыйкат 
кеёи^имге умтуёууёарына жара0а боёмок.

Индустрияёык цивиёизациянын негизи Европаёык жана Түндүк Америка- 
да каёыптанып жана °нүкк°н. Азия, Африка жана Ёатын Америкасынын ири 
мейкиндиктери артта каёган эёеттиктерди түзүп, тарыхый процесстин агымы- 
нан четте каёган. Бирок буё мейкиндиктерде миёёиондогон эёдер отурукта- 
0ып, байыркы цивиёизациянын негизинде жа0аган. Аёардын саёты европа- 
ёыктарга караганда терең жана бекем боёгон. Цивиёизацияныны очогу Евро- 
пада эмес, так у0уё Чыгы^та жараёган. О0ондой боёсо да баары бир европа- 
ёык «борбор», андан тьшкары АК0 бүгүнкү күнг° чейин дүйн°ёүк саясатта 
жана экономикаёык °нүгүүнүн жүрү0үнд° негизги роёду ойноп кеёе жатат. Аёар- 
дын коомдук түзүёү^ү жана идеоёогиясы, °н°р жайы жана техникасы о0оё 
мезгиёден бери жогорку деңгээёде боёуп кеёген. С°з жок буё °ёк°ё°рдүн ас- 
кердик күчү да жогору эёе. О0ондуктан Жаңы мезгиёдин дээрёик баардык мез- 
гиёдеринде Азия, Африка жана Ёатын Америкасы түз жана кыйыр түрд° евро- 
паёык «борборго» жана АК0га к°з карандыёыкта боёу0кан. Саётка айёанган- 
дай Азия, Африка жана Ёатын Америкасынын тарыхы Европа жана АК0нын 
тарыхын тоёуктоо катары окуёуп кеёген.

Бирок о^ондой боёсо да биздин к°з кара^ыбызда Жаңы мезгиё тары- 
хында Азия, Африка жана Ёатын Америкасынын °зг°ч° орду бар. Буга сиёер 
окуу китебинин үчүнчү б°ёүгүн°н тааны0ып ынанасыңар.

О0ентип Жаңы тарых окуу китебинде европаёык буржуазияёык ревоёю- 
цияёар, коомду демократияёа^тыруунун ба0таёы0ы, °н°р жай т°ңк°рү0үнүн 
негизинде индустрияёык цивиёизациянын кеёип чыгы0ы, андан ты0кары Евро- 
па, Азия, Африка жана Америка континенттериндеги мамёекеттердин Жаңы мез- 
гиёдеги боёуп °тк°н окуяёары менен сиёерди тааныштырууга аракет кыёдык.

Аёбетте дүйн°ёүк тарыхтын чоң б°ёүгүн түзг°н Жаңы тарых мезгиёин би- 
ёи0 үчүн буё окуу кураёы менен гана чектеёбе0 керек. Андыктан, окуучуёарга 
иёимий-попуёярдуу китептерди, тарыхый багыттагы к°рк°м адабияттарды, та- 
рыхый эңцикёопедия жана интернет мааёыматтарын мүмкүн боёу0унча к°п 
окуп тааны0ып турууёарын суну^тайбыз.

О0ондой эёе окуучуёардан, мугаёимдерден, иёимпоз адистерден буё 
Жаңы тарых окуу китеби туураёуу ой-пикирёерди күт°бүз.

Каёыс айтыёган сын-пикир окуу китебинин кийинки басыёы^ынын сапа- 
тын жак^ыртууга чоң °б°ёг° түз°°рү бы0ык.

Анда эмесе урматтуу окуучуёар сиздерге ийгиёик кааёайбыз!

Авторёор
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I б°ёүм
БУРЖУАЗИЯЁЫК РЕВОЁЮЦИЯЁАР ДООРУНДА

§ 1. 1640—1660-ЖЫЁДАРДАГЫ АНГЁИЯДАГЫ 
БУРЖУАЗИЯЁЫК РЕВОЁЮЦИЯ

Аймак: Ангёия 
Мезгиё: XVII к.

Мезгил сызыгы
Негизги датаёар:

Теманын хроноёогиясы:
1603 1640 1649 1688 16891

1640-1660
1642-1648 
1649-1653 
1653-1658 
1660-1688 
1689

- Ангёиядагы буржуазияёык ревоёюция
- Жарандык согу0
- Респубёика
- 0. Кромвеёдин протектораты
- Стюарттардын реставрациясы
- «Даңктуу ревоёюция», Виёьгеёьм III Оранский

Биёим: Ангёия чексиз монархиядан парёаменттик монархияга °түү
мезгиёинде

Тү0үнүкт°р:
•чексиз монархия
•парёамент
• жарандык согу0

• протекторат
• реставрация
• парёаменттик монархия

Англия XVII к. башында. 
Король ж.ана парламент. 
Революциянын себептери

XVII к. 40-жыёдары Ангёия эко- 
номикаёык мүнөзү боюнча агрардык 
өёкө боёгон. Каёктын көпчүёүк бөёү- 

гү, 5 мён адамдын 4 мён го жакыны айыё жергесинде жашап, 
айыё чарбасы менен оокат кыёышкан.

Ангёияда мурдагыдай эёе феодаёдык мамиёеёер үстөмдүк 
кыёган. Бүткүё жер короёдун менчиги боёуп эсептеёген. Аё 
эми дворяндар жердин тоёук ээси боёу0пастан, короёдун же- 
рин кармап туруучуёар боёуп эсептеёи0кен. Көпчүёүк дый- 
кандар дворяндарга таандык жерёерде жашашкан жана аёарга 
туруктуу акча оброгун төёөп туру0кан. Эркин жер кармоочу- 
ёар (фригоёьдерёер) да жерди пайдаёангандыгы үчүн саёык 
төёӨ0көн. Артта каёган түндүк-баты0 жана баты0тагы район- 
дордо дыйкандар натураёдык оброк, барщина чиркөө десятина- 
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сын т°ё°п турууга миёдеттүү боёуучу. Орто кыёымдардагы ко- 
руктоо уёантыёып, анын жүрү0үнд° жеринен коё жууган дый- 
кандар к°б°й° берген. О0ого карабастан Ангёияда капитаёист- 
тик мамиёеёер жараёып, нооту жана тоо-кен тармагындагы 
°ндүрү0 мануфактураёары к°б°йг°н. Өндүрү0түн °сү0ү соода- 
нын жанданы0ын 0арттаган. Чарбанын ар түрдүү тармакта- 
рынын °нүгү0ү менен °ёк°нүн ичиндеги экономикаёык байёа- 
ны0тар күч°п, ички рыноктун каёыптаны^ы тездеген. 200 миң 
каёкы бар Ёондон 0аары чоң соода борборуна айёанган. Ички 
рыноктун °сү0ү тьшкы сооданы күч°түп, Ангёия даяр товар- 
ёарды тьтака чыгарган. Өзг°ч° 1600-ж. түзүёг°н Ост-Индия 
жана 1606-ж. пайда боёгон Ёондон компанияёары монопоёия- 
ёык роёь ойногон. Өн°р жай °нүгү0үнд°гү капитаёисттик ма- 
миёеёер айыё чарбасында да байкаёа ба0таган. Өёк°нүн тү0- 
түк-чыгы0ындагы орто жана майда дворяндар, о0ондой эёе 
оокаттуу дыйкандар жаёданма эмгекти пайдаёанууга °тү0к°н. 
Өзд°рүнүн кызыкчыёыктары боюнча мануфактура ээёери бур- 
жуазияга жакын турган. Жаёданма эмгекти пайдаёанган ири 
жана майда жер ээёерин жаңы дворяндар деп ата0кан. 1625-ж. 
ангёияёык такка ээ боёгон Карё I (1600-1649) °ёк°д°гү кайра 
курууёардын зарыёдыгын тү0үнб°й, °зүнүн чексиз бийёигин 
бекемдеген. Короёдун катоёик дининдеги француз принцесса- 
сына үйё°нү0ү коомчуёуктун кар^ыёыгын туудуруп, ага эё- 
дин и0енб°°сүн күч°тк°н. Өёк°д° пуритандар кыймьиын жа- 
раткан. Натыйжада ангёияёык коомдо саясий, социаёдык жана 
диний кар0ыёыктар күч°дү. 1640-ж. Карё I парёаментти тар- 
катты. Мына у0уё окуяёар Ангёиядагы ревоёюциянын чыгы- 
0ына себеп боёду.

Ангёияёык буржуазияёык ревоёюциянын негизги кыймыё- 
даткыч күчү дыйкандар менен 0аардык кедейёер эёе. Буржуа- 
зия жана буржуазияёа0кан жаңы дворяндар (джентри) ревоёю- 
цияда жетекчи роёду ойногон. Эёдин таёабы боюнча парёамент 
мыйзамсыз саёыктарды жойгон жана мындан ары короёь пар- 
ёаменттин макуёдугусуз саёык киргизе аёбай каёган, андан 
тьшкары короёь парёаментти таркатуу укугунан ажырады. Карё 
I нин 1629-жыёдан 1640-жыёга чейинки 11 жыёдык жеке ба0- 
каруусунун күнү бүтүп, жогорку таёаптарга айёасыздан макуё 
боёуп, аё чечимдерге коё койгон. 1640-ж. 0айёанган ревоёю- 
цияёык маанайдагы парёамент 1653-жыёга чейин жа0ап, та- 
рыхта Узак парёамент деп атаёып каёды. Мамёекеттик бийёик 
барган сайын парёаментке °т° ба0таган. Короёь, феодаёдык ак 
с°°кт°р жана ангёикан чирк°°сү °ёк°д° контрревоёюцияёык 
кутумду ую0турууга аракет кыёган. Бирок эё массасынын кар- 
0ыёыгы менен буё идея и0ке а0пай каёган.
6



Жарандык согу0. Рес- 
пубёиканын түзүёү0ү. 
Оёивер Кромвеёь

1642-ж. январда Карё I түндүкк° 
кетип, эски феодаёдык ак с°°кт°рдүн 
коёдоосуна ээ боёгон.

Аё жакта короёь армия курап, 1624-ж. августта парёаментке 
кар0ы согу0 жарыяёаган. Өёк°д° жарандык согу0, тактап 
айтканда коомдун бири-бирине кас таптарынын ортосундагы 
кураёдуу карма0ы ба0таёган. Ревоёюция мезгиёинде (1640- 
1649) Ангёияда парёамент менен короёду жактоочуёардын ор- 
тосунда эки жарандык согу0: 1642-1646- жана 1648-жж. бо- 
ёуп °тк°н. Парёаментти и0керёер, соодагерёер, фермерёер, 
жаңы дворяндар, коё °н°рчүё°р жана жаёчыёар коёдогон, аё 
эми эски түзүёү0тү жактагандар рояёисттер - ири жер ээёе- 
ри, ангёикандык чирк°° жана короёдук ак с°°кт°р боёгон. 
Жаңы дворяндар менен буржуазиянын кеңири ч°йр°ё°рү, 
о0ондой эёе дыйкандар, коё °н°рчүё°р, мануфактура жуму0- 
чуёары ревоёюциячыё маанайда боёу0кан. Аёардын кызык- 
чыёыгы бирдей боёбогону менен абсоёютизмге (чексиз бий- 
ёикке) кар0ы күр°0к° бирге чыгы^кан.

Жарандык согу0тун аёгачкы жыёдарында короёдук кава- 
ёерёердин армиясы жеңи0терге ээ боёо ба0та0кан. Каваёер- 
ёер ийгиёиктүү чабууёга °түп, аё тургай Ёондонго коркунуч 
туудурган. Парёаменттик армия ревоёюциянын жеңи^и үчүн 
күр°0үүг° даяр ыктыярдууёардан туруп, аёардын согу0 и0и- 
не үйр°түёб°г°нү к°п кыйынчыёыктарды аёып кеёген.

Парёаменттин эң чечкиндүү мүч°ё°рүнүн ичинен к°рүнүк- 
түү орунду Оёивер Кромвеёь (1599-1658) ээёеген. Аё к°п уза- 
бай ревоёюциянын к°рүнүктүү и^мери боёуп каёган. Кром-

Ангёия буржуазияёык ревоёюциянын мезгиёинде.
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Оёивер Кромвеёь.

веёь күч-кубаттуу, эрктүү, максатка умтуё- 
ган, беёгиёүү чечен жана ую0туруучу боё- 
гон. Кийинчерээк аё коё ба^чыёык таёан- 
тын да к°рс°тк°н. Аё жаңы парёаменттин 
армиясын түзүп, аны аскер и0терине мык- 
ты ма0ыктырган. Анын атчандары кыёыч 
жана найза менен кураёданы0ып, согу0ка 
темир соот кийип кири0кен. Буё армия акы- 
рындык менен жеңи^ке жети0е ба0таган. 
Кромвеёдин парёаменттик «жаңы үёгүд°гү»

армиясы, чыныгы ревоёюциячыё армия боёуп каёган. Даё у0уё 
жаңы армия жарандык согу0тун тагдырын чечкен. 14-июнь 
1645-жыёы Нейзбинин жанындагы чечүүчү саёгыёа0ууда 
О. Кромвеёдин «жаңы үёгүд°гү» армиясы тоёук жеңи^ке ээ 
боёот. Жеңиёип каёган Карё I 1947-жыёдын аягында бийёи- 
гин каёыбына кеётирүү максатында 0отёандия менен жа0ы- 
руун кеёи^им түз°т. 0отёандиянын армиясы 1848-жыёы жа- 
йында Ангёиянын аймагына кирет. О. Кромвеёь Престондун 
жанында буё баскынчыёарды тоёугу менен таёкаёаган. Өёк°д°гү 
бүткүё бийёик парёаменттин коёуна топтоёгон, буё саясий бий- 
ёиктин жаңы дворяндар менен буржуазияга °тк°нүн к°рс°тк°н. 
Карё I коёго тү0үрүёүп, түрм°г° камаёган. Парёамент дворян- 
дар менен буржуазиянын бардык жерёерин аёардын тоёук мен- 
чиги деп жарыяёаган мыйзам чыгарган. Жер пайдаёангандыгы 
үчүн аёар эми короёго саёык т°ё°°г° миёдеттүү боёу0кан эмес. 
Жарандык согу0тан кийин парёаментке караганда армия кый- 

ёа ревоёюциячыё боёуп каё- 
ган. Мына о0ондо парёамент 
аны таркатуу, ревоёюциячыё 
эёди кураёсыздандыруу ж°- 
нүнд° чечим кабыё аёган. 
Бирок муну парёамент и0ке 
а0ыра аёган эмес. Себеби 
1648-ж. аягында поёковник 
Прайд командачыёардын 
буйругу боюнча чакан отряд 
менен кеёип, парёаментке 
кирүүчү жерди ээёеп аёы- 
0ып, жыйнаёы^ка ортозаар 
депутаттарды киргизбей кой- 
гон. Буё ревоёюцияёык күч

Нейзбинин аёдындагы сагьта^уу. коёдонуу контрревоёюция-
ёык т°ңк°рү0 пёанын үзгүё-
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Карё I Стюартты 
°ёүм жазасына 

тартуу.

түкк° учуратты. «Прайддык тазаёоодон» кийин короёду жакта- 
гандарга кар0ыёар парёаментте к°пчүёүк орунду ээёеп каёЫ0- 
ты. Парёамент дайындаган жогорку сот Карё 1ни °ёүм жазасына 
тартууга °күм чыгарган. Муну парёаменттин к°пчүёүгү жакта- 
ган. О^ентип 1649-ж. 30-январда Карё 1нин ба0ы аёынган. 
Өёк°д° монархия куёатыёып, респубёика жарыяёанган.

Кромвеёдин протектораты- 
нын орно0у. Стюарттардын 
саясаты ж.ана 1689-жыёда- 
гы «даңктуу ревоёюция»

Дыйкандардын феодаёдык миё- 
деткерёигин сактоо менен буржуа- 
зия жана дворяндар эёдин коёдоо- 
сунан ажырады. О0ондуктан ар- 

миянын жогорку ч°йр°сүн° таяны0ып аёар ревоёюцияёык ар- 
миянынын күчт°рүн Ирёандияны басып аёуу үчүн пайдаёаны0- 
кан. 1649-ж. Кромвеёь армиясын °зү ба0тап, Дубёинге кеёип 
тү0к°н. Буё ырайымсыз °т° катааё баскынчыёык согу0 боё- 
гон. Ирёандияга жасаган жортууё «жаңы үёгүд°гү» ревоёюция- 
чыё армиянын баскынчыёар армиясына айёаны^ына аёып кеё- 
ди. Буё ревоёюциянын андан ары °нүгү0үн° жана респубёи- 
канын бекемдеёи0ине тоскооёдук кыёган. 1652-ж. Кромвеё- 
дин армиясы 0отёандияга да басып кирген. 0отёандияны 
Ангёия күч менен ко0уп аёган. Ангёияда респубёика армияга 
таянган, бирок °ёк°д° бир жагынан дворяндарга кар0ы дый- 
кандардын тоёкундооёору чыгып турса, экинчи жагынан мо- 
нархиянын таёапкерёеринин жаңы козгоёоңдору ба0таёган. 
О0ондо армиянын жогорку ч°йр°ё°рү жана аны менен байёа- 
ны0та боёгон дворяндык т°б°ёд°р бийёикти тоёук бойдон Кром- 
веёге °тк°рүп берүүнү чечи0ти. 1653-ж. аягында респубёика 
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менен ревоёюциянын күнү бүтк°ндүгүн биёдирген контррево- 
ёюцияёык т°ңк°рү0 боёгон. 1653-ж. 16-декабрда Кромвеёь «Ан- 
гёиянын, 0отёандиянын жана Ирёандиянын эркин мамёекет- 
теринин «ёордпротектору» боёуп жарыяёанган. Тоёук бийёик 
бир адамдын коёуна °түп, Кромвеёдин согу0тук диктатурасы 
түзүё°т. Кромвеёь, тиёекке кар0ы, бийёикте к°пк° турбастан 
1658-жыёы каза боёот. Протектор боёуп анын ууёу Ричард жа- 
рыяёанат. Бирок аё аскердик диктатурага ыёайыгы жок адам 
боёуп, протекторёук титуёдан 1659-ж. май айында ба0 тартат. 
Жаңы дворяндар менен буржуазия °зд°рү үчүн ыёайыктуу 0арт- 
та чектеёген монархияны каёыбына кеётирүүнү к°зд°п, такты- 
га °ёүм жазасына тартыёган короёь Карё ^нин ууёун чакыры- 
0ат. Аё ревоёюцияёык окуяёардын каты0уучуёарын куугун- 
туктобоо жана жаңы кожоюндардын коёдорундагы бардык жер- 
ёерди, ревоёюциянын жыёдарында аёарга °тк°н ба0ка жеке 
менчиктерди каётырууга, о0ондой эёе парёаменттин макуёду- 
гусуз саёыктарды киргизб°°г° макуёдук берген. У0ундай 0арт- 
та 1660-ж. Ангёияда Стюарттардын династиясын реставрацияёоо 
(каёыбына кеётирүү) и0ке а0кан. Бирок бийёикке жеткен Карё 
II чексиз монархияны каёыбына кеётирүүнү к°кс°г°н. Аёда- 
нып каёганын тү0үнг°н жаңы дворяндар менен буржуазиянын 
Карё Иге боёгон мамиёери °зг°рг°н. Чексиз монархияны каёы- 
бына кеётирб°° үчүн, о0ондой эёе эёдик к°т°рүёү0түн ба0та- 
ёып кети0инен корккон жаңы дворяндардын жогорку ч°йр°сү 
мамёекеттик т°ңк°рү0к° макуё боёу0кан. Аёар Ангёияёык 
такка Стюарттардын тууганы жана парёаменттин эркине ба0 
ийүүг° макуё боёгон Гоёёандияёык ба0каруучу Виёьгеёьм Оран- 
скийди чакыры0кан. 1688-ж. Виёьгеёьмдин армиясы Ангёия- 
га кеёип тү0үп, Ёондонго карай бет аёган. Стюарттардын ди- 
настиясынан чыккан акыркы кароёь Яков II Францияга качып 
кеткен. Такка 1689-жыёы февраёда саётанаттуу түрд° Виёьгеёьм 
Оранский отургузуёган.

Буё тарыхта «Даңктуу ревоёюция» деп атаёган. 1689-ж. пар- 
ёамент чектеёген (конституцияёык) монархия режимин бекем- 
деген укуктар ж°нүнд° биёёь (мыйзам) кабыё аёган. Демек мам- 
ёекеттик бийёикте буржуазиянын ордун бекемдеген. О0ентип 
ревоёюциянын ба0кы максаты и0ке а0кан. Ангёияда °н°р жай 
жана айыё чарба °ндүрү0үнд° капитаёисттик °ндүрү0к° жоё 
ачыёган.

Ангёиядагы буржуазия- 
ёык ревоёюциянын 
тарыхый мааниси

Ангёиядагы буржуазияёык рево- 
ёюция чексиз монархияны жана к°п- 
т°г°н феодаёдык тартиптерди жойгон. 
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Бирок аё аягына чыкпай каёган. Аё дыйкандардын жер ээёе- 
рине боёгон к°з карандыёыгын жойгон, бирок дыйкан жердин 
тоёук ээси боёуп каёган эмес.

Парёаменттин үст°мдүк кыёганына карабастан мамёекет- 
тик түзүёү0т° феодаёизимдин бир кыйёа каёдыктары: монар- 
хия, мамёекеттик чирк°°, мураска каёуучу ёорддор паёатасы, 
катмарёык айырмачыёыктар, дворяндык жер ээё°°, титуёдар
ж. б. у. с сактаёып каёган. Парёаментте жер ээё°°чүёүк аристо- 
кратия басымдууёук кыёган. О0ондой боёсо да ревоёюция анг- 
ёияёык капитаёизмдин андан ары °нүгү0ү үчүн чечүүчү маа- 
ниге ээ боёду. Дүйн°ёүк тарыхтын жүрү0үнд° капитаёисттик 
түзүёү0түн бекемдеёи0ине түрткү боёгон. Парёамент бийёик- 
тин ба0кы органына айёанып, анын жүргүзг°н саясаты °ёк°нүн 
капитаёисттик °нүгү0үн° 0арт түздү. Феодаёдык абсоёюттук 
түзүёү0 жеңиёди. Анын натыйжасында андан ары, °зг°ч° 
XVII к. айыё чарбасында капитаёисттик мамиёеёердин дүркүр°п 
°сү0үн°, °н°р жай °ндүрү0үнд°гү т°ңк°рү0к° жоё ачыёды. 
Ангёия ХУШ-ХТХ кыёымдарда ба0ка бардык °ёк°ё°рд°н озуп, 
°н°р жайёуу биринчи капитаёисттик уёуу державага айёанды.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЁДАР

1645-жылы жайында Нейзби кы0та.гында.гы са.лгыла.0уу

Парёаменттин армиясында 14 миңге жакын жоокер бар Эёе, аёардын ичинен 6 
миңден ашыгы атчан аскер боёгон, атчандарга Кромвеёь коёбашчыёык кыёган. 
Карё 1нин 8 миң аскери бар Эёе, аёардын 4 миңи атчан аскерёер боёгон. Адегенде 
короёдун атчандары парёаменттин аскерёерине күчтүү сокку урган. Парёамент- 
тин аскерёери таёкаёанганы каёган, бирок Кромвеёь жана анын аскерёери абаёды 
оңдоп кетишти. Аёар катуу чабууё коюп, короёдун атчандарын таёкаёап, андан 
кийин душмандын ж°° аскерёеринин таштаёканын чыгарды. Буё саёгыёашууда 
парёаменттин армиясы 5 миңдей кишини туткундап, короёдук артиёёерияны бүт 
бойдон коёго түшүрдү. Жеңгендер Карё 1нин жазган каттарын да коёго түшүрүп 
аёышты, буё каттардан аё чыккынчыёык кыёып, француз короёун жардамга ча- 
кыргандыгы биёинди.

Суроолор жана таи0ырмалар:

1. XVII к. Анг.тиянын экономикаёык абаёына мүнөздөмө бер?
2. Парёамент менен армиянын ортосундагы чыр-чатактын себеби эмнеде?
з. 1649-ж. Ангёияда респубёиканын орно0у кандай 0артта жүргөн?
4. Эмне үчүн Кромвеёдин протектораты согу0тук диктатура катары анык- 

таёат?
5. 1688-1689-жж. окуяёар жөнүндө эмне биёесиң?
6. Протекторат, реставрация, каваёерия, жарандык согу0, ревоёюция, чек- 

теёген монархия тү0үнүктөрүнө жана терминдерге тү0үндүрмө бергиёе.
7. Коёдонмо дептердеги тап0ырмаёарды аткаргыёа.
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§ 2. XVIII КЫЁЫМДАГЫ АНГЁИЯ. ӨНӨР ЖАЙ 
РЕВОЁЮЦИЯСЫ

АИмак: Ангёия
Мезгиё: XVII к.
Теманын хроноёогиясы:
1660 1707 1765 1784

_ >
Мезгил сызыгы
Негизги датаёар:

1660-1820-жж. - Ангёиядагы °н°р жай ревоёюциясы 
1707-жыё - Ангёия менен 0отёандиянын биригүүсү 
1764-жыё - Джеймс Харгривс ийирүү станогу 
1771-жыё - Ангёияда биринчи жип ийрүү фабрикасы ачыёган. 
1784-жыё - Джеймс Уатт буу кыймыёдаткыч ма^инаны ойёоп 

тапкан.
Биёим: Парёаменттик монархия жана °н°р жай ревоёюциясы мезги- 
ёиндеги Ангёиядагы коомдук кайра курууёар
Тү0үнүкт°р:

• парёаменттик монархия • °н°р жай цивиёизациясы
• °н°р жай т°ңк°рү0ү • ёуддизм

XVIII к. биринчи ж.ары- XVIII к. Ангёияда парёаменттик
мындагы Англиянын монархия ого бетер бекемдеёген. Виёь- 
саясии турмушу геём Оранский өёгөндөн кийин такка
анын кызы Анна отурган. Анын бийёикке кеёиши менен Анг- 
ёияда Ганговерёер династиясынын бийёиги ба0таёып, аёар 
XX к. ба0ына чейин бийёикте боёуп кеёи0ти. У0уё мезгиё- 
дерде өёкөнү ба0каруу парёаменттин жана өкмөттүн коёуна 
өткөн. Парёамент эң жогорку мыйзам чыгаруучу орган боёуп 
каёган. Жамааттык паёатасын 0айёоодо жеңип чыккан паёата 
мүчөёөрүнөн министрёер кабинети дайындаёган, аё өз убагын- 
да парёаментке отчет берип турууга миёдеттүү боёгон. Парёа- 
менттин көпчүёүгү коёдоо көрсөтпөсө өкмөт отставкага кеткен. 
Жамааттар паёатасын 0айёоодо жогорку мүёктүк ценз караё- 
гандыктан, ёорддор паёатасы мурдагыдай эёе 0айёанган эмес, 
саясий бийёик ири жер ээёөөчү аристократтар менен жогорку 
буржуазиянын коёунда топтоёгон. Ангёиянын 5,5 мён жашоо- 
чуёарынын 250 миңи гана парёаменттик 0айёоого катыша аё- 
ган. 1707-жыёы Ангёия менен 0отёандиянын биригүүсү жа- 
рыяёанган. О0ондон бери мамёекет Бириккен Короёдук Уёуу 
Британия деп атаёа ба0таган. Ангёиянын ты0кы саясаты не- 
гизинен: Европа континентинде ири күчтүү державанын түзүёү- 
0үнө жоё бербөө жана жаңы коёонияёарды басып аёууну уёан- 
туу миёдеттерин көздөгөн. Ангёия Гибраётар жарым араёын 
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аёуу менен Испанияёык коёония Ёатын Америкасына куё са- 
ТУУ укугуна ээ боёгон. Жети жыёдык согу0 мезгиёинде (1756- 
1763) Ангёия Францияга тие0еёүү Канаданы, андан ты^кары 
Индиянын бир б°ёүгүн басып аёып, кеёечектеги британдык ко- 
ёонияёык империяга негиз саёган. О0оё эёе убакта Ангёия 
коёонияёарынан да ажырайт. Түндүк Америкадагы 13 коёонияда 
к°т°рүёү0 чыгып, натыйжада аёар к°з карандысыздыкка же- 
ти^кен.

Өн°р жай рево^юция- XVIII к. ортосунда мануфактурага
СЫНЫН °б°ёГ°ё°рү негиздеёген ангёияёык °н°р жай °сүп 
бара жаткан Ангёия коомчуёугунун жана коёонияёардын ке- 
рект°°ё°рүн канааттандыра аёбай каёды. Экономиканын °сү0үн 
тездеткен, керект°°ё°рдү тоёук канааттандырган жаңы, про- 
грессивдүү °ндүрү0 түрүн° муктаждык пайда боёду. Коё эмге- 
гин ма^инага аёма0тырган фабрикаёык-заводдук °ндүрү0 
°нүгүүнүн жаңы түрү боёуп каёды. Ма0инаны пайдаёануу ме- 
нен мануфактурадан фабрикаёык °ндүрү0к° °түү процесси та- 
рыхта °н°р жай ревоёюциясы деп атаёды. Ангёия буё рево- 
ёюцияга негиз саёды. Анын жараёы^ынын биринчи °б°ёг°сү 
феодаёдык абсоёюттук режимдин куёа0ы боёуп эсептеёет. Экин- 
чиси XVI к. ба0таёып XVIII к. аягында аяктаган агрардык ре- 
воёюциянын натыйжасында жеринен ажыраган ангёияёык дый- 
кандар °ндүрү0 үчүн арзан жуму0чу күчүн түзү0тү. Аграр- 
дык (же айыё чарбаёык) ревоёюция, коёонияёарды экспёуа- 
тацияёоо жана Ангёия жүр- 
гүзг°н согу0тар капитаёдын 
топтоёу0ун 0арттады. 
О0ондой эёе индустрияёа0- 
тыруу үчүн чийки заттарды 
камсыз кыёып, ангёияёык 
товарёарды сатып-°тк°рүү 
рыногун кеңейтти.

Өн°р жай ревоёюциясы- 
нын ба^таёы^ы андан тьш- 
кары каёктын санынын °сү- 
0ү, иёимий ачыёьштар ме- 
нен да байёаны0туу. Зарыё 
чийки заттардын к°птүгү 
жана мануфактурадагы жу- 
му0чуёардын адистигинин 
°сү0ү менен да 0арттаёган. „ .

Ангёиянын °н°р жаи °нүгү0ү. XVIII к.
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Ричард Аркрайттын фабрикасы. «Дженни» ийрүү станогу.

Ба^кы роёду дүйн°нүн т°рт бурчуна товарёарды жеткирип тур- 
ган ири соода фёоту ойногон.

ХИП к. анг^ия^ык Өн°р жай ревоёюциясы ангёияёык
коомчу^ук коомдун эвоёюциясына зор таасир тий-
гизген. Экономикаёык °сү0түн тезде0и жана жа0оо тиричи- 
ёиктин жак0ыры0ы °ёк°нүн каёкынын °сү0үн° °б°ёг° түзүп, 
каёк бир кыёым ичинде эёе 5,5 мён дон 18 мён адамга чейин 
жетти.

Өн°р жай т°ңк°рү0үнүн ба^кы натыйжасы социаёдык 
структураёардын °зг°рү0ү боёуп каёды. Негизги таптарды °н°р 
жай буржуазиясы менен жаёданма жуму0чуёар түздү. Коомдо- 
гу жиктеёүүнүн тереңде0и коомдук карама-кар0ыёыктарды 
курчутту. Ангёияёык парёамент жуму0чуёар союзун түзүүг° 
жана и0 та0тооёорду ую0турууга кар0ы, аёарга тыюу саёган 
атайын мыйзамдарды кабыё аёган. Өз мезгиёинде жуму0чу 
кыймыёдары да чечкиндүү формаёарга °тк°н. Аёардын бири 
ёуддизм (ма0инаёарды таёкаёоо). Аны жактоочуёар бардык жу- 
му0чуёардын эзиёүүсүн, жакырчыёыгынын жана жуму0- 
суздуктун себептерин ма0инаёардан к°рү0к°н.

Алгачкы °н°р жай ревоёюциясы жеңиё °н°р жай тармагын, 
°зг°ч° текстиёь °н°р жайын камтыган. Алгачкы ма0инаёар у0уё 
тармакта ойёонуп табыёган. 1733-ж. Джон Кээмдин токуу ста- 
ногу токуу °ндүрү0үнүн °ндүрүү мүмкүнчүёүгүн °ркүнд°түп, 
аё ийриёген жиптин жети0сиздигине аёып кеёген. 1764-ж. 
ангёичанин Джеймс Харгривс механикаёык жип ийирүү ста- 
ногун ойёоп таап, ага °з кызынын атын ыйгарып «Дженни» 
деп атаган. Анын натыйжасында эмгек °ндүрүмдүүёүгү 20 эсе 
°стү. Андан кийин Эдмунд Картрайттын механикаёык токуу 
станогу эмгек °ндүрүмдүүёүгүн 40 эсе к°б°йттү.
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1769-ж. Ричард Аркрайт дүйн°- 
д°гү эң биринчи фабрикаёык иш- 
канаёардын бирин негиздейт. Анда 
суу кыймыёдаткычы менен и0те- 
ген ма0ина коёдонуёуп, 300 адам 
жуму0 орду менен камсыз боёгон.

Эң негизги ревоёюция боёуп 
1765-ж. 0отёандияёык Джеймс Уат- 
тын биринчи буу ма0инесин ойёоп 
табуусу боёду. Буё машинанын пай- 
да боёуусу °н°р жай °ндүрү0үнүн 
°сү0үн тездетти. 1771-ж. Ангёия- 
да биринчи жип ийүү фабрикасы 
ачыёган.

Өн°р жай ревоёюциясынын на- 
тыйжасында ангёияёык капитаёизм жараёып, аё Ангёияны дүй- 
н°д°гү эң күчтүү мамёекетке айёантты. Өн°р жай ревоёюциясы 
Европада жаңы °н°р жай цивиёизациясын жаратты.

Джеймс Уаттын буу ма^инеси.

Сурооёор жана тап^ырмаёар:

1. Англияда °н°р жай революциясынын тездешине кандай фактор таасир 
тийгизген?

2. Өн°р жай революциясы мезгилиндеги эң ири техникалык ойлоп табуу- 
ларды китептен жана энциклопедиядан таап жазып чыккыла.

3. Англиядагы °н°р жай революциясынын социалдык таасири.
4. Англиядагы коомдук °нүгүшк° °н°р жай революциясынын тийгизген 

таасири кандай болгон?
5. Колдонмо дептердеги тапшырмаларды аткаргыла.

§ 3. АГАРТУУ ДООРУ

Аймак: Батыш Европа
Мезгиё: XVII к. ортосу XVIII к. аягы
Биёим: Батыш Европадагы илим менен маданияттын °нүгүшү.

Ньютон — Бүткүл дүйн°лүк тартылуу күчү
Гаёиёео Гаёиёей — асман телолорун байкоочу телескоп
Ёейбниц — логикалык математика
0експир — «Гамлет»
Сервантес — «Дон Кихот»
Моёьер — «Дон Жуан»
Рубенс — «Персей жана Андромад»
Монтескье — «Мыйзам руху ж°нүнд°»
Руссо — «Коомдук келишим»
Меёье — «Осуят»
Дидро — Энциклопедиянын редактору
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Тү0үнүкт°р:
• энцикёопедисттер
•кёассицизм

•агартуу
•барокко

Табигий илимдер- 
дин °нүгүшү

Табигий иёимдердеги XVII кыёымда- 
гы иёимий ревоёюция табият таануу жана 
техникаёык биёимдердин °нүгү0үн° °б°ёг°

түздү. Аё математикаёык изиёд°° методикасына, байкоо жүргү- 
зүүг° жана тажрыйбага таянган. Иёимдин жана техниканын 
°нүгү0ү негизинен коомдук керект°°д°н уёам пайда боёуп, 
мануфактураёык °ндүрү0түн °нүгү0үн° чоң таасир тийгиз- 
ген. Микроскоп, теёескоп, сымап барометри сыяктуу прибор- 
ёор ойёонуп табыёган.

Барометр, микроскоп, теёескоп.

Ири окуму0тууёардын ара- 
сында ангёияёык Исаак Ньютон 
(1643-1727) к°рүнүктүү роёь ой- 
ногон. Аё бүткүё дүйн°ёүк тар- 
тыёуу күчүнүн мыйзамын ач- 
кан. Даңкы та0 жарган «Нату- 
раёдык фиёософиянын матема- 
тикаёык негиздери» деген эмге- 
гинде механика жана оптика- 
нын кёассикаёык мыйзамдарын 

каёыптандырган. Немец астроному Иоганн Капёер (1571-1630) 
Коперниктин геёиоборбордук окуусун уёанткан жана негизде- 
ген. Коперниктин идеясын эксперименттик түрд° итаёияёык 
математик, физик жана астроном Гаёиёео Гаёиёей даёиёдеген. 
Аё андан ты^кары асман теёоёоруна байкоо жүргүзүү үчүн 
биринчиёерден боёуп, теёескопту ойёоп тапкан. Анын буё та- 
быёгасы астрономия иёиминин °нүгү0үн° чоң таасир тийгизген. 

Француз окуму0туусу Рене Декарт (1596-1650) жаратыёы0- 
тын °нүгү0үн тү0үндүрүүг° аракет кыёып, биринчи орунга 
акыё-эсти койгон. Эң ба0кы миёдет жаратыёы0 кубуёу0тарын 
изиёд°° жана техникаёык каражаттарды ойёоп табуу деп айт- 
кан. Анын рационаёдык идеясы Европадагы иёим менен мада- 
нияттын °нүгү0үн° чоң таасир тийгизген. Иёимдин °нүгү0үн° 
эң чоң саёым ко^кон немец окуму0туусу Виёьгеёьм Ёейбниц 
(1646-1716) боёгон. Аё дифференциаёдык эсепт°°нү ачкан, ан- 
дан тьшкары ёогикаёык математиканы ба0тоочуёардын бири 
боёгон. Физика жаатында Ёейбинц энергиянын сактаёуу мый- 
замын тапкан.

Табигий иёимдеги °нүгүүё°р чирк°° менен °т° курч карама- 
кар^ыёыкты пайда кыёган. Г. Гаёиёей, И. Капёер, Р. Декарт 
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дин өкүёдөрү тарабынан куугунтукка кабыёган. О0ого карабас- 
тан табигий иёимдердин өнүгүүсү токтогон эмес.

Х^П-ХУ1П кк.
к°рк°м маданият
ратты. Баты0 Европаёык адабиятта жана искусстводо жаңы ба- 
рокко стиёи пайда боёду. Адегенде барокко феодаёдык мамиёе- 
ёер үстөмдүк кыёган Итаёия, Испания, Португаёия, Германия, 
Австрияда, андан кийин Ангёияга ж. б. өёкөёөргө тараёган. Буё 
стиёде Рим архитектураёык ансамбёи, ири монументаёдык дво- 

Дүйнөгө карата жаңы көз кара0тардын 
түзүёү0ү көркөм маданиятта өзгөрүүёөрдү жа-

рецтер, сүрөтчүёөрдүн мыкты чыгармаёары жараёган.
XVIII кылым адабиятта роман, новеёёа, поэзия, комедия 

жана трагедия сыяктуу ар кандай жанрёардын жараёы^ы ме- 
нен айырмаёанган. Уёуу ангёияёык драматург Уиёьям 0екс- 
пир (1564-1616) театр үчүн пьесаёарды жазган. Анын чыгарма- 
ёарында адамды урматтоо жана сүйүү, анын жөндөмдүүёүгүнө 
и0енүү идеяёары бекемдеёген. Тарыхый пьесаёарда 0експир 
күчтүү жана акыйкат короёдук бийёикти жактаган. «Гамёет», 
«Отеёёо», «Короёь Ёир», «Ричард III» дүйнөёүк адабияттын эң 
көрүнүктүү чыгармаёары боёуп каёган. Испанияёык жазуучу 
Мигеёь Сервантес (1547-1616) о^ол мезгиёдеги коомду эң жак- 
0ы тү0үнгөн. Анын атактуу романы «Дон Кихот» Испания- 
нын орто кылымдагы жа0оо-турму0унун энцикёопедиясына 
айёанган.

Искусство жагында эң чоң жети^кендикке П. Рубенс, 
X. Рембрандт, Д. Веёаскес ж. б. сүрөтчүёөр жеткен. Питер Ру- 

бенстин (1577-1640) чыгармаёарында барокко стиёи өзгөчө орун- 
ду ээёеген. Анын «Персей жана Андромад», «Еёен Фоурмен 
баёдары менен» деген сүрөттөрү 0едевр чыгармаёары боёуп каё- 
ган. X. Рембрандтын (1606-1669) картинаёарында ар түрдүү 
жанрёар чагыёдырыёган. Сүрөттө жарык тү0үрүү ыкмаёарын 
пайдаёанып, сүрөтчү адамдын куёк-мүнөзүн ачып берүүгө ара- 
кет кыёган. Анын чыгармаёары искусстводогу гоёёандияёык 
реаёизмдин туу чокусу катары эсептеёет. Сүрөтчүнүн эң даңк- 
туу картинасы «Ада0кан ууёдун кайтып кеёүүсү» боёуп сана- 
ёат. XVIII к. ба0 ченинде Францияда антикаёык багыттагы 
кёассицизм стиёи бекемдеёген. Версаёь двореци кёассикаёык 
архитектуранын үёгүсү боёуп эсептеёет. Кёассикаёык агым 
француз адабиятында да үстөмдүк роёго ээ боёгон. Француздук 
жана Европаёык кёассикаёык агымдын ири өкүёү Жан Батист 
Моёьердин (1622-1673) дүйнөгө беёгиёүү «Тартюф», «Дон 
Жуан» ж. б. чыгармаёары кёассикаёык стиёде жазыёган.
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Х^1-Х^11 кк. азыркы кездеги рояль сыяктуу клавиатура- 
луу алгачкы түзүлүш - клавесин аспабы кеңири жайылган. 
Музыкалык чыгармалардын ноталары басмаканалардан чыга 
баштаган. Ири композиторлордун бири Иоганн Себастьян Бах 
(1685-1750) XVIII к. биринчи жарымындагы музыка залкарла- 
рынын бири. Анын чыгармалары элдиктиги, сезимдеринин те- 
реңдиги жана күчтүүлүгү менен айрымаланган.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) музыка генийи бол- 
гон. Моцарт беш жашында пьеса, 11 жашында алгачкы опера- 
сын жазып, 14 жашында Болоньедеги академиянын (Италия) 
мүч°сү болуп шайланган. Анын «Дон Жуан», «Фигаронун үйл°- 
нүшү» деген операсы °лб°с-°чп°с чыгармаларга айланган.

Ошентип XVI к. аягы XVIII к. башында илим жана техника, 
к°рк°м маданият °з деңгээлине жараша °сүп °нүкк°н. Натый- 
жада коом ж°нүнд° ой жүгүртк°н прогрессивдүү интеллигенция 
тобу пайда болгон.

XVIII к. француз 
агартуучулары ж.ана 
алардын идеялары

хий

0арль Монтескье.

Агартуу - орто кылымдагы нарк-д°°- 
л°тт°р системасын толугу менен жок 
кылган ал Кайра жаралуу жана Реформа- 
циядан кийинки, Европадагы үчүнчү ру- 
т°ңк°рүш болуп калган. Агартуучулук 

коомдук ой жүгүртүүнүн агымы катары эр- 
киндик, саясий тең укуктуулук жана бир туу- 
гандык принциптеринде, коомду кайра ку- 
руу максатын к°зд°г°н. Француздук агартуу- 
чулардын саясий к°з караштары ар түрдүү 
болгон, бирок коомдун моралдык кайра жа- 
ралуусу ж°нүнд°гү идеялары аларды бирик- 
тирип турган.

0арль Монтескье (1689-1755) «Мыйзам 
руху ж°нүнд°» деген эмгегинде мамлекетти 
башкаруу формасынын ичинен республикалык 
башкарууга °зг°ч° маани берет, бирок аны 
практика жүзүнд° ишке ашыруу мүмкүн эмес 
деген. Ошондуктан ал конституциялык монар- 
хияга токтолуп, анда бийлик мыйзам чыга- 
руу, аткаруу жана сот бийлигине милдеттүү 
түрд° б°лүнүшү керек деп жазган.

Ф. Вольтер (1694-1778) °зүнүн саясий к°з 
карашы боюнча монархист болгон. Вольтер эр- 
киндикке, менчикке, теңдикке негизделген

Франсуа Вольтер. коомду акыйкат коом деп эсептеген. Гума-
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А. Ёемоньер. Жоффрен айымдын саёонунда энцикёопедисттердин жыйнаёы0ы.

низмге жана акыйкаттууёукка, эзүүнүн жок кыёыны^ына, кре- 
постнойёук укуктун жоюёу0уна, феодаёдык артыкчыёыктын 
алынып саёыньшына чакырган. Аё агартуучуёук монархия үчүн 
күр°0к°н.

Жан Жак Руссо (1712-1778) °зүнүн сая- 
сий к°з кара0ын «Коомдук кеёи0им ж°нүн- 
д°» деген эмгегинде жазган. Анын идеалдуу 
коомунда адам укугу тоёук үст°мдүкк° ээ бо- 
ёу0 керек эёе. Аё социаёдык теңсиздикке 
кар0ы боёуу менен майда менчиктүүё°рдү 
коёдогон. Мамёекетти ба0каруу формасынын 
эң жак0ысы респубёика, анда ар бир коом- 
дун мүч°сү түзд°н-түз ба0каруу, мыйзам чы- 
гаруу жана сот и0ине каты0ууга тийи0 де-
ген. Руссонун ою боюнча мындай түзүёү0 жа- Жан Жак Русс°.
рандык теңдикти тоёук камсыз кыёа аёат эёе.

Ж. Меёье (1664-1729) °ндүрү0 каражаттарына боёгон ком- 
мунистик менчик зарыё деп ырастаган. Анын «Осуят» деген 
коё жазмасында жерге карата жеке менчикти тоёугу менен жоюу 
к°з кара0ы чагыёдырыёган. Аё жалпы орток жерге, коммунист- 
тик негиздеги бардыгына миёдеттүү эмгекке чакырган.

1751-жыёдан тартып жазуучу жана фиёософ Дени Дидро ба- 
0ында турган бир катар агартуучуёар «Иёимдин, искусствонун 
жана коё °н°рчүёүктүн энцикёопедиясын» чыгара ба0таган. Алар 
жа0ап жаткан коомду сынга алы^кан, соттук реформага, кат- 
мардык артыкчыёыктарды жоюуга, диний эркиндикке, дыйкан- 
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дарды бо0отууга, эёдик °зг°чүёүкк° жана ба0ка жарандык 
демократияёык укуктарга жана эркиндикке чакырган.

Француз агартуучуёарынын аёдыңкы идеяёары ревоёюция- 
ны даярдоодо жана анын жүрү0үнд° идеоёогияёык °б°ёг° ка- 
тары мааниёүү роёь ойногон.

Сурооёор жана тап0ырма.ёар:

1. XVII к. табигый иёимдердин өнүгүшүнө кимдер салым кошкон?
2. Ойёоп табууёардын адам баёасынын турмушуна тийгизген таасири 

жөнүндө ой жүгүрткүёө?
3. ХҮП-ХУШ кк. барокко жана кёассицизм стиёдери жөнүндө жана аёар- 

ды өркүндөтүүчүёөр жөнүндө айтып бергиёе?
4. Француз агартуучуёарына мүнөздөмө бергиёе?
5. Барокко, кёассицизм, жанр, агартуу, идея терминдеринин аныктама- 

сын коёдонмодогу бетке жазгыёа.
6. Коёдонмо дептердеги тапшырмаёарды аткаргыёа.

§ 4. ТҮНДҮК АМЕРИКА XVIII КЫЁЫМДА

Аймак: Түндүк Америка
Мезгиё: XVIII к.
Теманын хроноёогиясы:
1607 1773 1778 1787 1789

—-------- 1--- ►
Мезгил сызыгы
Негизги датаёар:

1607-1633 - Түндүк Америкада Ангёиянын 13 коёониясынын 
пайда боёушу

1773 - «Бостондук чай ичүү»
1775-1783 - Көз карандысыздык үчүн согуш
1776 - Көз карандысыздык декёарациясы
1787 - АК0нын конституциясынын кабыё аёынышы
1789 - Укуктар жөнүндөгү биёёдин кабыё аёынышы

Биёим: Көз карандысыздык үчүн согуштун натыйжасында Ангёиянын 
Түндүк Америкадагы коёонияёарынын биригиши жана жаңы 
мамёекет АК0нын түзүёүшү

Тү0үнүкт°р:
• көз карандысыздык үчүн согуш • индейёер
• федерация •конгресс
•конституция •декёарация

Америкадагы англиялык 1492-ж. Христофор Коёумб Амери-
коёонияёар каны ачкандан кийин Түндүк Амери-
канын тү0түк б°ёүгүн испанияёыктар басып аёган. Түндүк 
Американын каёган б°ёүгүнд° XVIII к. ба0ына чейин аз ин- 
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дей урууёары жашашкан. Американын атёантика жээктерине 
ошоё мезгиёде Испаниянын ири атаандашы, тез °нүгүп кеёе 
жаткан Ангёиянын к°зү түш° баштаган. 1588-ж. испанияёык 
«жеңиёбес армаданы» ангёичандардын таёкаёоосу аёардын де- 
ңиз ээсине айёанышына жоё ачты. Дүйн°ёүк океанга кең-ке- 
сири, ишенимдүү чыгууга ээ боёгон Ангёия 1607-ж. май айы- 
нан баштап Түндүк Американы коёонияёаштыруу саясатын баш- 
тайт. Ёондондук соода компаниясы 1607-ж. америкаёык жерде 
биринчи ангёияёык Виргиния коёониясын негиздейт. Жаңы 
жерге к°чүп кеёгенден кийин тез эёе, Х^Н-Х^Ш кк. ичинде 
Атёантика океанынын чыгыш жээгинде ангёиянын 13 коёония- 
сы пайда боёгон.

Адегенде к°чүп кеёгендердин жергиёиктүү индей каёкы ме- 
нен мамиёеси жакшы боёгон эёе. Кеёгиндер аёардан жер иште- 
түүнүн ыкмаёарын жана к°пт°г°н жаңы °сүмдүкт°рдү °стүрүүнү 
үйр°нүшк°н. Бирок кийинчерээк буёардын ортосунда мамиёе- 
ёер бузуёуп, согуштук абаёга айёанат. Буга европаёык кеёгин- 
дердин уёам материктин ичкери жагына карай жыёышы себеп 
боёгон. Индейёер °з жерёерин сактоо үчүн күр°шк° чыккан.

Ангёияёык короёь жана парёамент коёонияёарда феодаё- 
дык тартиптерди орнотууга умтуёган. Коёонисттер отуракташ- 
кан түндүк жана түштүк коёонияёарда °т° чоң айырмачыёык- 
тар боёгон. Түштүк жактарда жер ээёери күрүч, пахта жана 
тамеки °стүрүүчү кеңири пёантацияёарга ээ боёушкан. Буё пёан- 
таторёор кара куёдарды сатып аёып, °з чарбаёарында арзан жу- 
мушчу күчүн пайдаёанышкан.

Коёонияёардын түндүк б°ёүгүнд° каёктын негизги массасын 
чакан жер участоктору бар фермер-дыйкандар түзг°н. Аёар чарба- 
сын °з күчт°рү менен иштетип, °ндүрүёг°н продукцияёарына то- 
ёук ээёик кыёышкан. Мындан тышкары буё аймактарда коё °н°р- 
чүё°р жана соодагерёер кендир, буёгаары жана нооту мануфакту- 
раёарын иштетишкен. Жаёданма эмгекти таёап кыёган самын 
кайнатуучу жана шам чыгаруучу чакан заводдор куруёган. На- 
тыйжада, Американын аймагындагы ангёияёык коёонияёарда 
эки түрдүү экономикаёык чарба: түштүктө куё эмгегине негиз- 
деёген чарба, аё эми түндүкт° жеке фермерёер менен жаёданма 
эмгекти түзг°н капитаёисттик чарба пайда боёгон.

Ангёияёык короёь менен парёамент, ошондой эёе капита- 
ёисттер жаңы жерёерди басып аёуу, ангёияёык товарёарды аёып 
кеёүү, аёым аёуу жана саёыктарды саёуунун натыйжасында 
зор пайда к°рүшк°н. Ангёияёык даяр товарёардын үзгүётүксүз 
°түп турушу үчүн короёь жана парёамент коёонияёарда темир- 
тесек буюмдарын, кездеме чыгарууга тыюу саёган жарёык чы-
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«Бостондук чай ичүү». 1773-ж.

гарган. Мындан пайдаёанган ангёияёык соодагерёер коёония- 
нын ба0ка мамёекеттер менен соода кыёуусуна тыюу саёыны- 
0ына жети0ип, товарёарынын баасын °зд°рү биёгендей жогору- 
ёаты^кан. Ангёия коёонияёарды эзүүнү күч°тк°н. Ар кандай 
тыюу саёууёар жана эзүүнүн күч°0ү, эркин и0кердүүёүктүн 
чектеёи0и Америкага к°чүп баргандардын нааразыёыгын туу- 
дуруп, Ангёияга к°з каранды боёбоо идеяёарын жараткан.

Түндүк Америкада к°з каранды- 
сыздык үчүн согу0ка метропоёия ме- 
нен коёониянын ортосундагы карама-

К°з карандысыздык үчүн 
согу0тун ба0таёы0ы.
АК0нын түзүёү0ү
кар0ыёыктын °сү0ү °б°ёг° боёгон. Коёонияёар саясий жана 
экономикаёык °з аёдынчаёыгы, бо0тондук үчүн тез күч топ- 
топ, ачык даярдана ба0та0кан. Ангёия боёсо коёонияёарды 
дагы эёе кире0е жана чийки зат буёагы катары к°рг°н. Кара- 
ма-кар0ыёык жети жыёдык согу0 бүтк°нд°н кийин абдан күч 
аёган. Себеби Ангёия согу0тардагы чыгымын коёонияёардын 
эсебинен жабууну к°зд°г°н.

1765-ж. Ангёия герб ж°нүнд° жаңы саёык мыйзамын ка- 
быё аёат, анда ар кандай басып чыгарууга, почта аркыёуу ж°н°- 
түүг°, коммерцияёык жана юридикаёык документтерге казына 
пайдасы үчүн саёык саёынган. Мыйзам жаёпы америкаёык- 
тардын нааразыёыгын туудуруп, демонстрацияёык кыймыёдын 
°нүгү0үн° түрткү берди. 1770-ж. мартта Бостондун жергиёиктүү 
эёи менен ангёияёык соёдаттардын ортосунда кураёдуу кагы- 
ёы0уу боёуп, натыйжада соёдаттар бир нече адамды °ётүрү0- 
к°н. 1771-ж. Түндүк Кароёинада ангёияёык армия кайтадан
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«К°з каранды эместик Декёарациясын кабыё аёуу».

тынч эёге ок аткан. Эркиндик күр°0түн ба0таёЫ0ына «бос- 
тондук чай ичүү» жоё саёган.

1773-ж. ангёияёык соодагерёер Бостонго чай аёып кеёИ0- 
кен, ага парёамент тарабынан °зг°ч° саёык саёынат. Нааразы 
боёгон бостондуктар 1773-жыёы декабрда кемеге коё саёышып 
чай таңгактарын сууга ыргыты^кан.

Буга жооп кыёып британ бийёиги реп- 
рессия жүргүзг°н жана портту жапкан, коёо- 
нияёарда °зүн-°зү ба0каруу жоюёган. Коёо- 
нияёарда бостондуктарга тиёекте0тик кый- 
мыёы куёач жайган. 1774-ж. сентябрда Фи- 
ёадеёьфияда биринчи континентаёдык кон- 
гресс боёду. Анда коёонияёардагы мыйзам 
чыгаруу жана аткаруу бийёиктеринин миё- 
деттерин °зүн° аёган уёуттук °км°т жараё- 
ды. Ага жооп кыёып ангёияёык короёь буё 
козгоёоңду жок кыёууга буйрук берген. 1775- 

Д. Ва^ингтон.

ж. майда Фиёадеёьфияда экинчи континентаёдык конгресс күн 
тартибине континентаёдык армия түзүү масеёесин койгон. 
К°пчүёүк добу0 менен буё армиянын коё ба0чыёыгына Дж. 
Ва0ингтон дайындаёган. 1775-ж. жазында Түндүкт° Джордж 
Ва0ингтон жетектеген эркиндикти жактоочуёар ангёияёык ас- 
керёерге кар0ы күр°0к° к°т°рүёү0к°н.

Эркиндик үчүн к°т°рүёү0 тез эёе бүт коёонияёарга жайыё- 
ган. Күр°0түн жүрү0үнд° 1776-ж. 4-июёда конгресс «К°з ка- 
ранды эместик декёарациясын» кабыё аёат. Аё декёарация к°з 
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каранды эмес Америка Ко0мо 0таттарынын түзүёү0үн жарыя- 
ёаган.

«К°з каранды эместик декларациясынан» үзүндү

«Биз, Америка Ко^мо 0таттарынын конгресске чогуёган °күёд°рү... буё би- 
риктириёген коёонияёар чындыгында жана укук боюнча эркин жана к°з каранды 
эмес 0таттар боёууга тийи0тигин, аёар британдык бийёиктин ар кандай граждан- 
дыгынан бо0отуёаарын жана аёар менен Уёуу Британия мамёекетинин ортосун- 
дагы ар кандай байёаны0 таптакыр үзүё°рүн у0уё коёонияёардын эёинин атынан 
°күёдүк укугубуз боюнча жарыяёайбыз...»

Томас Джеферсон.

Декёарацияда бийёик эёге таандык 
экендиги, адамдын негизги жа0оо укугу, 
эркиндиги, менчик укугу туураёуу жарыя- 
ёанган. «Декёарациянын» жобоёору монар- 
хияга жана коёонияёык эзүүг° кар0ы ба- 
гыттаёган. Аё °з учурундагы к°рүнүктүү, 
прогрессивдүү документ боёгон. Документ- 
тин ба0кы автору - ойчуё жана XVIII к. аме- 
рикаёык ревоёюциянын аёдыңкы и^мери 
Томас Джефферсон эёе.

К°з каранды эместик Ангёиянын коёониядан коё жууп
үиүн согу0тун уёаны0ы каёуусун короёь жана парёамент 
(1775—1783) кааёаган эмес. Аёар аскердик күчт°рдү 
Америкага ж°н°тү0к°н. Бир кыйёа чыңдаёган ангёияёык жал- 
данма армия Атёантика жээгиндеги күчт°рг° ко0уёуп Фиёа- 
деёьфияны басып аёган. Эми Американын аймактарындагы бо0- 
тондук күр°0ү Ангёияга кар0ы жарандык согу0 менен ко0- 
тоёду. Акс°°кт°р, жер ээё°°чүё°р, короёдук чиновниктер ку- 
раёдуу бандаёарды түзүп, патриоттордун үйё°рүн° коё саёган. 
Бүткүё °ёк° боюнча коопсуздук комитеттери түзүёг°н. Аёар 
жарандарды контрревоёюционерёерге кар0ы ыктыярдууёардын 
бо0тондук армиясына тарта ба0таган. Ревоёюциячыё армияда 
к°пт°г°н кара куёдар менен эркин адамдар саёгыёа0кан. Бир 
нече миңдеген кара куёдар армия түзүү үчүн куё ээё°°чүё°рд°н 
конгресс тарабынан сатыёып аёынган. Нью-Иорк 0татында ка- 
раёардын отряды акыркы ки0иси каёганга чейин багынбай кор- 
гону0кан.

Согу0тун жүрү0үнд° АК0нын каёкы экиге - к°з каран- 
ды эместиктин таёапкерёерине жана анын ду0мандарына б°ёү- 
нү0к°н. Коёонияёык эзүүд°н кутуёуу үчүн фермерёердин жана 
коё °н°рчүё°рдүн кеңири массасы к°т°рүёг°н. Ревоёюциячыё
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Бенджамин Франкёин.

буржуазия жана патриоттук маанайдагы 
пёантаторёор короёдун аскерёерине кар^ы 
күр°0түн ба^ында туру0кан.

Ревоёюциянын жана °ёк°нүн к°з каран- 
ды эместигинин ду0мандары акс°°к жер 
ээё°°чүё°р, ангёияёык чиновниктер короё- 
дук аскерёерди коёдо0кон. Б°ёүнүп чыккан 
коёонияёар жеңи0ке жетүү үчүн Ангёиянын 
эски ду0мандары Франция жана Испания 
менен союз түзү0к°н. Конгресс жардам ж°- 
нүнд° сүйё°0үү үчүн °зүнүн °күёү беёгиёүү 
окуму0туу, коомдук и0мер Бенджамин
Франкёинди (1706-1790) Парижге жиберген. Франциянын аё- 
дыңкы коомдук ч°йр°ё°рү Американын бо0тондук согу0уна ти- 
ёекте0 боёу0кан. Аристократ Ёафайет кеме жабдып, Ангёияга 
кар0ы согу0ууга Америкага сүзүп кеткен. Париждеги короё- 
дук °км°т америкаёыктардын ревоёюцияёык умтуёууёарынан 
чочуёаган. Бирок аны Ангёиянын начарёаны0ына жети0үү ние- 
ти жеңип чыккан. Аё АК0нын к°з каранды эместигин тааны- 
ган, аны менен союзда0тык жана соода кеёи^имин түзг°н, Ва- 
0ингтонго карыз берген. АК0 менен Испания да союз түзг°н. 
Америкага француз аскерёери согу0тук кемеёери жана кураё- 
жабдыктары менен ж°н°түёг°н. Француз жана испанияёык со- 
гу0тук кемеёер ангёияёык фёотко коё саёа ба0таган. Ангёия- 
ёык күчт°р бо0оңдой ба0тады, о0ентип америкаёык жа0 рес- 
пубёика к°з каранды эместикти коргоо үчүн Ангёия менен анын 
атаанда0тарынын ортосундагы карама-кар0ыёыкты биёгичтик 
менен пайдаёаны0кан.

Ангёия °зүнүн союзда0тарын таба аёган эмес. Короёь Ека- 
терина 11ге орус аскерёерин Америкага аёып кеёүү °түнүчү 
менен кайрыёган, бирок Екатерина II ба0 тарткан. Монархия- 
ёык бийёиктин бузуёу0унан чочуёап, пады^а аяё жаңы мамёе- 
кетти - АК0ны официаёдуу түрд° тааныган эмес, бирок Рос- 
сия америкаёыктардын к°з каранды эместик үчүн согу0уна 
жардам берип, АК0га карата достук мамиёесин биёдирген.

Ангёияёык согу0 кемеёеринин бейтарап мамёекеттердин 
Америкага бараткан соода кемеёерин тинтип согу0тук жүк- 
т°рдү конфискацияёоо аракеттерине Россия чечкиндүү түрд° 
кар0ы чыккан. Екатерина II согу0тук кемеёердин жардамы 
менен, деңиздеги °з соодасын коргоо чакырыгы жарыяёанган 
«Кураёдуу бейтараптык ж°нүнд°гү декёарацияны» (1780) чы- 
гарган.
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рабынан Йорктаундун аёдында курчоого аёынып, 1781-ж. багы- 
нып берген. 1783-ж. Версаёь кеёИ0имине ыёайык Ангёия АК0 
нын к°з каранды эместигин тааныган. Ревоёюциячыё согу0тун

Согу^тун аякта0ы Ангёичандардын ба0кы күчт°рү Ва- 
0ингтондун жана Ёафайеттин аскерёери та-

Генераё Корнуэёистин ангёияёык 
аскерёеринин капитуёяциясы.

жана айыгы0кан таптык кү- 
р°0түн натыйжасында Ангёия- 
нын коёонияёык үст°мдүгү ку- 
ёатыёган жана бийёик түндүк 
америкалык пёантатор-куё 
ээё°°чүё°р менен буржуазияга 
°тк°н. Акс°°кт°р фермерёерди 
к°з каранды дыйкандарга ай- 
ёандырып феодаёдык тартип- 
терди орното аёбай калы^кан. 
Согу0 учурунда АК0дан 100
миңге жакын ангёияёык ак- 
с°°кт°р жана аёардын үй-бүё°- 
ё°рүнүн мүч°ё°рү качкан, же 
кууёуп жибериёген, аё эми 
аёардын жерёери конфис- 

кацияёанган жана сатууга коюёган. Монархия куёатыёып респуб- 
ёика орнотуёду, мыйзам аёдында тең укуктууёук жарыяёанды, 
түндүк 0таттарда куёчуёукту жоюу үчүн 0арттар түзүёдү. Мына 
у0уёардын баардыгы, АК0да к°з каранды эместик үчүн согу0- 
тун жүрү0үн° Уёуттук-бо^тондук буржуазияёык ревоёюция бо- 
ёуп °тк°ндүгүн ырастаган.

АКШнын конституция- Эёди ба0 ийдирип кармоо үчүн
сынын кабыё аёыны0ы түндүк капитаёисттери менен тү0түк 
куё ээё°°чүё°рү мамёекеттик бийёикти чыңдоону, борбордук 
күчтүү °км°т түзүүнү кааёа0кан. Буё ири жеке менчикти кор- 
гоо, акча системасын жана соода ж°нүнд°гү мыйзамдарды ж°нг° 
саёуу, байёардын кызыкчыёыктарын к°зд°п, жерди чоң б°ёүкт°р 
түрүнд° сатып аёууну камсыз кыёуу жана Баты0та жаңы жер- 
ёерди басып аёуу үчүн керек боёгон. 1787-ж. Фиёадеёьфияда 
0таттардын °күёд°рүнүн атайы чогуёу0у АК0нын консти- 
туциясын же мамёекеттик түзүёү0 ж°нүнд° мыйзамды кабыё 
аёган. Конституция боюнча АК0 президенттик респубёика бо- 
ёуп жарыяёанган анда жогорку мыйзам чыгаруучу бийёик кон- 
гресске, аткаруу бийёиги президентке таандык боёгон. 0тат- 
тар °з конституцияёарын жана °з аёдынча ба0карууёарын сак- 
тап каёган. Федераёдык принциптеги борборёо0кон мамёекет-
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1775-1783-жыёдарда Түндүк Америкадагы ревоёюцияёык согуш.

тик аппарат түзүёг°н. Демократиянын °сү0ү үчүн мүмкүндүк 
пайда боёгон.
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1789-ж. конституциянын негизинде АК0нын биринчи пре- 
зиденти боёуп Джордж Ва0ингтон 0айёанган. 1791-ж. Конг- 
ресс Конституцияга он түз°түү киргизип, анда с°з эркиндиги, 
чогуёу0, басма с°з, инсандын эркиндигине коё тийгизбестик 
укуктары кабыё аёынып, аё тарыхта «укуктар ж°нүнд° биёёь» 
деп атаёган.

Өзүнүн таптык чектеёгендигине карабастан, түндүк амери- 
каёык буржуазияёык ревоёюция буржуазияёык түзүёү0түн мо- 
нархия менен коёонияёык эзүүнүн үстүн°н боёгон к°рүнүктүү 
жеңи^и боёгон жана АК0нын °сүп-°нүгүүсүн тездеткен.

XVIII к. түндүк америкаёык ревоёюция эё араёык эң чоң 
мааниге ээ боёгон. Аё Жаңы Дүйн°д° буржуазияёык куё ээё°°- 
чүёүк °з аёдынча чоң мамёекеттин - АК0нын түзүёү0үн° алып 
кеёген жана Европадагы ревоёюцияёык кыймыёга таасирин тий- 
гизген.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЁДАР

Түндүк Американын ангёияёык коёонияёарынын эёдеринин °күёд°рү 1640-ж. 
индейёердин бүткүё жерин тартып аёмакчы боёу0ат.

Алар т°м°нд°гүд°й токтом кабыл алышкан:

1. Жер жана ага таандык боёгондордун баары - кудайдыкы. (Кабыё аёынды)
2. Кудай жерди же анын ар кандай б°ёүгүн °зү тандаган эёге бере аёат. (Кабыё 

аёынды)
3. Биз анын тандамаё эёи боёуп санаёабыз. (Кабыё аёынды)

«К°з каранды эместик үчүн декларациядан»

(1776-жыёы 4-июёда Континентаёдык конгресс тарабынан кабыё аёынган)
Эгерде окуяёардын жүрү0ү кайсы бир эёди ба0ка эё менен боёгон саясий 

байёаны0ын үзүүг° жана каёган державаёар менен бирдей к°з каранды эмес 
абаёды ээё°°г° аргасыз кыёса... анда адамзаттын пикирине карата боёгон кадим- 
ки урмат анын б°ёүнүп чыгы0ына түрткү боёгон себептерди баяндоого аны миё- 
деттендирет.

Биз т°м°нд°гү чындыктарды таёа0сыз деп эсептейбиз: бардык адам бирдей 
боёуп жараёган жана аёардын бардыгына Жараткандын тартып аёгыс укуктарынын 
айрымдары энчиёенип бериёген, аёарга °мүр, эркиндик жана бактыёуу боёууга 
умтуёуу кирет. Буё укуктарды камсыз кыёуу үчүн адамдардын арасынан ба0каруу- 
чуёардын макуёдугу менен адиёеттүү бийёик түрүнд°гү °км°т түзүёг°н. Эгерде 
ба0каруунун буё формасы аёардын максаттары үчүн °ёүмг° аёып бара турган 
боёсо, анда эёдин аны °зг°ртүүг° же жоюуга жана жаңы °км°ттү түзүүгө акысы бар.

... Буё коёонияёар... узак мезгиё бою чыдамдууёук менен ар кандай кысымчы- 
ёыктарды ба0тарынан °тк°рү0тү, о0ентип эми зарыёчыёык гана ба0каруунун 
азыркы формасын °зг°ртүүг° аёарды мажбур кыёып отурат. Буё 0таттарда түзд°н- 
түз зомбуёукту орнотуу максатын к°зд°г°н Уёуу Британиянын азыркы короёунун 
тарыхы чексиз адиёетсиздиктерге тоёгон...

Даёиёд°° үчүн адиёеттүү (каёыс) дүйн°нүн пикирине т°м°нд°гүд°й факты- 
ёарды коебуз:

Аё, Ангёиянын короёу, жаёпынын жыргаёчыёыгы үчүн жогорку деңгээёдеги 
пайдаёуу жана зарыё мыйзамдарды бекитүүд°н ба0 тарткан...

28



Ал бул 0таттарга элдин отурукта0уусуна тоскоолдук кылган.
Ал... бул жакка элди жакырдаткан жана алардын канын соргон °з чиновникте- 

ринин топ-тобу менен ж°н°тк°н.
Ал... т°м°нкү актыларды бекиткен:
Дүйн°нүн ар кайсы б°лүкт°рү менен болгон биздин сооданы токтотуу.
Биздин макулдугубузсуз эле бизге салыктарды салуу...
Бизди °зүнүн колдоосунан ажыратты жана бизге согу0 жарыялап, бизди ба0- 

каруудан ба0 тартты.
Ал бизди деңизде тоноду, биздин жээктерди бүлгүнгө учуратты, биздин 0аар- 

ларды °ртт°дү жана биздин элди °лтүрдү...
О^ондуктан биз Америка Ко0мо 0таттарынын конгресске чогулган °күлд°рү... 

бул бириктирилген колониялар чындыгында жана укук боюнча эркин жана к°з ка- 
ранды эмес 0таттар болууга тийи0тигин, алар британдык бийликтин ар кандай 
жарандарынан бо^отулаарын жана алар менен Улуу Британия мамлекетинин ор- 
тосундагы ар кандай байланы0 таптакыр үзүл°°рүн у0ул колониялардын элинин 
атынан °күлдүк укугубуз боюнча жарыялайбыз...

Сурооёор жана та.п0ырма.ёа.р:

1. Европаёыктардын Түндүк Американы коёонияёаштыруусу качан баш- 
таёган?

2. Кеёгиндер менен индейёердин мамиёеёери кандай өзгөргөн?
3. «Көз каранды эместик декёарациясынын» мааниси эмнеде?
4. Конституциянын кабыё аёынышы анын мааниси жөнүндө айтып бергиёе?
5. АК0нын жогорку бийёик органдары кандай түзүёгөн?
6. Коёдонмо дептердеги тема боюнча тапшырмаёарды аткаргыёа.

§ 5-6. XVIII К. УЁУУ ФРАНЦУЗ БУРЖУАЗИЯЁЫК 
РЕВОЁЮЦИЯСЫ

Аймак: Франция
Мезгиё: XVIII к. аягы
Теманын хроноёогиясы:
1789 1791 1792 1793 1794

—±±------- 1--- ►
Мезгил сызыгы
Биёим: Франциядагы ревоёюцияёык окуяёар жана аёардын тарыхый 

мааниси
Негизги да.та.ёа.р:

1789-ж. 05.05- Генераёдык штаттын чакырыёышы
1789-ж. 14.07- Бастиёиянын кулашы. Ревоёюциянын баш- 

талышы.
1789-ж. 26.08-«Адамдын жана жарандардын укуктарынын 

декёарациясы »
1791- ж. 13.09- Конституциянын кабыё аёынышы
1792- ж. 10.08- Монархиянын куёашы
1792-ж. 22.09- Францияда биринчи респубёиканын жарыя- 

ланышы
1792-ж. 20.09- Ваёьма саёгыёашуусу
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1793-ж.  21.01- Ёюдовик XVI өётүрүёү0ү
1793-ж. 31.05-02.06 - Якобиндик диктатуранын орно0у
1793- ж. 24.06- Жаңы Конституциянын кабыё алыны^ы
1794- ж. 27.07- Термидордук төңкөрү0

Түшүнүкт°р:
• респубёика • жирондисттер
• якобиндер •диктатура
• уёуттук чогуёу0 • ую0туруу чогуёу0у
• мыйзам чыгаруу чогуёу0у

Абсоёютизмдин кризиси XVIII к. 80-жж. Францияда феодаё-
дык абсоёюттук түзүёү0 кризиске учу- 

рай ба0таган. Франция агрардык °ёк° бойдон каёуу менен чек- 
сиз монархияёык бийёик °зүнүн үст°мдүгүн жүргүзүп кеёген. 
Аё мамёекеттин экономикасына терең таасир берген. Феодаё- 
дык тартиптер айыё чарбасынын °сү0үнд°гү ба0кы тоскооёдукка 
айёана ба0таган, °н°р жайынын андан ары °нүгү0үн кы- 
йындаткан. Буё анык феодаёдык абсоёюттук түзүёү0 кризиси 
боёгон. 1780-ж. Францияда 25-26 мён каёк жа0аса, анын 22 
мён дыйкандар эёе. Айыё чарбасы бардык кире0енин 3/4 б°ёү- 
гүн°н к°бүн берген. Дээрёик бардык жер дворяндардын жана 
чирк°°нүн жери боёгон.

Жергиёиктүү 0арттарга жара0а жердин 1/5 б°ёүгүн°н 4/5 
б°ёүгүн° чейинкисин феодаёдарга же монастрёарга таандык май- 
да участоктор түрүнд°, дыйкандардын мурастык пайдаёануу- 
сунда боёгон. Жеринен такыр ажыратыёган ижарачыёар менен 
дыйкандар айыё каёкынын жарымынан к°бүн түзг°н. Тү0үм 
жыйноо учурунда жаёчы жаёдаган дыйкандар аз боёгон. Фер- 
мерёер түндүкт° гана боёгон. Дыйкандар феодаёдар менен 
чирк°°нүн пайдасына к°пт°г°н миёдеттерди аткары0кан, об- 
рок жана барщина, андан тьшкары чирк°° десятинасын т°ё°п 
туру0кан. Феодаёдардан кетип каёууга же анын үстүн°н дат- 
танууга мүмкүн эмес эёе. Феодаё дыйкандарды °зү соттогон 
же и0ти °зүнүн эркин аткарган сотторго берген.

Мамёекеттик саёыктар: жыё сайын т°ё°нүүчү тү0үмдүн 
1/20 б°ёүгүн°н аёынуучу саёык жана тузга саёынган саёык 
дыйкандарды бүёүндүрг°н. Феодаёдык тартиптердин бекемде- 
ёи0и айыё чарбасына тоскооёдук кеётирип, дыйкандардын бий- 
ёикке карата нааразыёыгы °ск°н.

Аё эми °н°р жайында жана соодада Франциядагы феодаё- 
дык үст°мдүкк° карабастан капитаёисттик мамиёеёер жандана 
ба0таган. Короёдук сарай кураё-жарактар менен асемдик буюм- 
дарды чыгаруу боюнча мануфактураёардын жараёы^ына кызык- 
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кан. Артыкча укуктары бар соодагерёер компанияёары ба0ка 
°ёк°ё°р жана коёонияёар менен соода кыёуу үчүн коёдоого ээ 
боёу0кан. Буёардын баардыгы пайда боёуп кеёе жаткан буржуа- 
зия үчүн пайдаёуу боёгон, °ёк°нүн түндүк чыгьшында боёот- 
най, тор, жүнд°н токуёган кездемеёерди °ндүрүү °ск°н. Ёион 
0аары жибек токуунун борбору боёгон. Брест жана Туёондо буу 
ма0инаёары бар, дворян-и0кана ээёерине таандык боёгон ме- 
таёёургияёык заводдор и0теген. Коё °н°рчүёүк °ёк°д° °ндүрү0- 
түн басымдуу б°ёүгүн ээёеген, бирок буё коё °н°рчүё°рдүн к°п- 
чүёүгү капитаёисттерге-сатып аёуучуёарга жана чийки зат тара- 
туучуёарга к°з каранды боёу0кан.

Өн°р жайдын жана сооданын жанданы^ы менен буржуа- 
зия чыңдаёган жана ар кандай жеңиёдиктерге, эркин и0кер- 
дүүёүкк° умтуёган. Буржуазия °н°р жайы менен соода и0те- 
ринин тоёук эркин боёу0ун, бүткүё соодада жана коёонияёар- 
да дворяндар менен эң бай соодагерёердин артыкча укуктуу 
компанияёарынын жоюёу0ун, °ёк°нүн ар кайсы региондорун- 
дагы узундук менен саёмактын ар кандай °ёч°мд°рүн аёып та0- 
тоону, к°пт°г°н бажыканаёарды жоюуну таёап кыёган.

Буржуазия феодаёдык тартиптерди жоюуга, жерди эркин 
сатып аёууга жана сатууга, нан, 0арап жана айыё чарбасынын 
ба0ка продуктуёары менен соода кыёууга кызыккан. Буё бур- 
жуазиянын эё массасы менен, биринчи кезекте дыйкандар ме- 
нен абсоёютизм жана феодаёизмге кар0ы союз түзүүсүн° 0арт 
түзг°н.

XVIII к. Франциядагы коомдук °нүгүүг° феодаёдык тар- 
типтер эёе тоскооёдук кеётирген эмес. Ага дворяндар менен 
дин кызматкерёеринин артыкчыёыктары, чексиз монархия, 
бүткүё феодаёдык абсоёюттук түзүёү0 тоскооёдук кыёган.

Ревоёюциянын себеби Францияда каёктын орто кыёым-
жана ба0таёы0ы дык сосёовиеге б°ёүүсү сактаёып каё-
ган. Биринчиси дворяндар, экинчиси дин кызматкерёери боё- 
гон. Үчүнчү катмарга - буржуазия, дыйкандар, коё °н°рчүё°р, 
жуму0чуёар кирген. Сосёовиеёик түзүёү0 да абсоёюттук кри- 
зистин күч°0үн° түрткү берген.

Айыё чарбасында, °н°р жайда жана соодада °ндүргүч күч- 
т°рдүн °сү0үн° тоскооёдук кеётирген эскирип каёган феодаё- 
дык тартиптерди жоюу зарыёдыгы бьшып жетиёген. Өндүргүч 
күчт°рдүн °сү0ү менен феодаёдык °ндүрү0түк мамиёеёердин 
карама-кар0ыёыгы XVIII к. аягындагы Франциядагы буржуа- 
зияёык ревоёюциянын негизги себеби боёуп каёган. Франция-
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Улуу француз буржуазиялык революциясынын ба^тальшы.

Улуттук чогулу^.
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Бастиёияга чабууё.

да абсоёютизмге жана феодаёизмге кар0ы буржуазиянын эё 
массасы менен биргеёе0кен күр°0ү үчүн 0арт түзүёдү. Бирок 
буржуазия менен эёдин т°м°нкү катмарёарынын максаттары 
эки ба0ка боёгон. Буржуазия эч кандай чект°°ё°рсүз баюу эр- 
киндигине умтуёган. Аё эми эёдин т°м°нкү катмарёары фео- 
даёдык тартиптерди жок кыёууга жана о^ол эёе мезгиёде ири 
мүёктүүё°рдүн байёыгын чект°°нү к°зд°0к°н.

1789-ж. карай Францияда ревоёюцияёык кырдааё түзүёг°н.
- «<Жогоркуёар» - короёъ менен уст°мдук кыёуучу катмар- 

ёар мурдагыдай ба0кара аёбаи каёышкан;
- эёдин муктаждыктары жана жакырчыёыктары куч°г°н;
- массанын саясий активдууёугу жогоруёаган.
Финансыёык абаёдын °т° начарёыгынан короёь 175 жыёдан 

бери чогуёа эёек (1614-ж. тартып) Генераёдык 0татты чакырууну 
чечкен. 1789-ж. 5-майда Версаёда Генераёдык 0тат ачыёган. Ёю- 
довик XVI «жаңыёык киргизүүгө °т° эёе умтуёгандарды» айып- 
таган жана жаңы саёыктарды бекитүүг° буйрук кыёган. 0айёоо 
сосёовиеёер боюнча жүргүзүё°рү б. а. ар бир сосёовиеге бирден 
добу0 бериёери жарыяёанган боёуучу. Мында дворяндар менен 
дин кызматкерёерине °зд°рүнүн эркин аткарууга мажбурёоо мүм- 
күнчүёүгү бериёген. Бирок үчүнчү сосёовиенин депутаттары буга 
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көнү0көн эмес. Версаёга короёь менен ак сөөктөргө макуё боёбоо- 
ну таёап кыёы^кан париждиктер чогуёу0кан. Июнда үчүнчү 
сосёовиенин депутаттары чогулу^кан жана катмар боюнча 0ай- 
ёоону кабыё аёбай кою^кан. Аёардын өз катмарёарынын өкүёү 
эёе эмес, бардык улуттун Уёуттук чогулу^тун өкүёү катары ток- 
томдорун жарыяёа0кан. Аёарды короёь жокко чыгарууга да, ток- 
тотууга да укуктуу боёгон эмес. Уёуттук чогуёу0 өёкөдө жогорку 
бийёик боёуп эсептеёээрин жана короёдук жеке бийёикти жоё 
тургандыгын биёдирген. Үчүнчү сосёовиеге дворяндардын аёдың- 
кы бөёүктөрү ко^улган.

Уёуттук чогуёу0 өзүн ую0туруу чогуёу0у деп биёдирген. 
Аё өзүнүн конституциясын и0теп чыгуу жана кабыё аёуу же 
мамёекеттик жаңы түзүёү0тү түзүү укугун саётанаттуу түрдө 
жарыяёаган. Анда 0айёоо сосёовиеёик эмес жалпы эёдик 0ай- 
ёоого айёануусу караёган.

Ёюдовик XVI Версаёга кураёдуу дворяндарды чогуёта ба0- 
тады. Парижде короёь Ую0туруу чогуёу0ун кууп таратууга 
даярданып жаткандыгы беёгиёүү боёду. Эё массасы абсоёют- 
тук монархияга кар0ы күрө0кө көтөрүёдү.

1789-ж. 14-июёда кураёданган эё массасы чабууё коюу ме- 
нен Бастиёия чебин аёган. Бастиёиянын алыны^ы ревоёюция- 
нын ба0талы0ы жана анын аёгачкы жеңи^и боёгон. У0уё 
эёе күнү эё массасы ревоёюциячыё күч катары көтөрүёү0кө 
чыккан жана абсоёютизмдин үстүнөн чечкиндүү жеңи^ке ээ 
боёгон. Короёь Генераёдык 0таттын Ую0туруу чогуёу0уна 
айланьшына макуё боёууга аргасыз боёду. Францияда ревоёю- 
циянын жүрү0үндө абсоёюттук монархия конституцияёык 
монархияга айёанган.

Алгачкы революция- Парижде 1789-ж. абсоёютизмди
лык иш-чаралар жеңген эёдин жеңишинин үзүрүн бур-

жуазия көргөн. Аёар бийёикти өз ко- 
ёуна аёа ба0таган. Короёь мамёекеттин ба0каруучусу боёуп 
каёганы менен мыйзамдарды үчүнчү сосёовиенин депутаттары 
жетекчиёик роёду ээёеген Уёуттук чогуёу0 гана чыгарган. Бор- 
бордо буржуазияёык Уёуттук гвардия түзүёгөн.

Дыйкандардын ревоёюцияёык кыймыёынын таасири астын- 
да Уёуттук Ую0туруу чогуёу0у 1789-ж. августта феодаёдык 
мамиёеёердин жоюуёу0ун жарыяёаган. Парижде жана ба0ка 
0аарёарда жуму0чуёар менен коё өнөрчүёөрдүн турму0ун жак- 
0ыртуу боюнча и0-чараёар көрүёө ба0таган.

Ую0туруу чогуёу0у 1789-ж. 26-августта «Адамдын жана 
жарандын укуктарынын декёарациясын» кабыё аёды. Анда 
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жогорку бийёиктин буёагы боёуп уёут беёгиёенген. Декёа- 
рацияда «адамдар эркин жана тең, укуктуу боёуп тууёат жана 
о0оё бойдон каёат» деп саётанаттуу түрд° жарыяёанган. Буё 
прогрессивдүү чоң мааниге ээ боёгон. Адамдардын тең укук- 
тууёугу феодаёдык артыкчыёыктар менен зомбуёуктарды жоюу- 
ну биёдирген. «Декёарацияда» бардык жарандардын °зд°рүнүн 
же °зд°рүнүн °күёд°рү аркыёуу мыйзамдарды кабыё аёууга, 
саёыктарды киргизүүг° каты0уу укугу караёган, с°з, басма 
с°з, эркин жүрүү эркиндиги жарыяёанган. 1791-ж. 13-сентябр- 
да Ую0туруу чогуёу0у тарабынан и0теёип чыккан конститу- 
ция кабыё аёынган. Конституцияга ыёайык Францияда монар- 
хияёык бийёик сактаёып каёган, бирок короёдун бийёиги мый- 
зам чыгаруучу чогуёу0 тарабынан чектеёген. Мыйзам чыгаруу 
чогуёу0унда ири буржуазия үст°мдүкк° ээ боёгон. Жирондист- 
тер деген атка ээ боёгон Жиронда департаментинин депутаттар 
тобу Мыйзам чыгаруучу чогуёу0та бара-бара °т° таасирёүү боёо 
ба0таган. Аёар оокаттуу соода жана °н°р жай буржуазиясынын 
кызыкчыёыктарын коргогон.

1792-ж.  февраёда австрияёык-пруссияёык аскерёер союзу- 
нун 20 миң аскери Францияга ж°н°г°н. Өёк°д° контрревоёюци- 
яёык интервенция коркунучу пайда боёгон. Аёар абсоёюттук 
монархияны каёыбына кеётирүү 0артын кою^кан. 1792-ж. июё- 
да Мыйзам чыгаруучу чогуёу0 эёге «Ата Мекен коркунучта!» 
деген чакырык менен кайрыёган. Борборго бардык департамен- 
ттен миңдеген кураёдуу ыктыярдууёар чогуёган. Ревоёюция- 
ны жеңип аёгандарын коргоо үчүн интервенттерге кар0ы фран- 
цуз эёи адиёеттүү согу0 жүргүзг°н.

Монархияны Мыйзам чыгаруучу чогуёу0тун к°пчүёүк
куёатуу депутаттары эёден, ревоёюциянын андан ары

°нүгү0үн°н коркуп, короёь менен жең ичинен 
сүйё°0үүг° бары0кан. Бирок эё массасы ревоёюцияны бүт° эёек 
деп эсептеген. Монархияга кар0ы күр°0к° ревоёюцияёык кёуб- 
дар, гезиттер, париж секцияёары жетекчиёик кьиьшкан. Респу- 
бёиканы жарыяёоо боюнча агитация жүргүзүёг°н, °зг°ч° ыйык 
Яков монастрынын имаратына чогуёган саясий кёубдун роёу зор 
боёгон. Аёар якобинчиёер деп атаёып, к°рүнүктүү жетекчиёери 
Максимиёиан Робеспьер жана Жан Поёь Марат боёгон.

Чет °ёк°ёүк контрревоёюцияёык армиянын чабууёу жаңы 
ревоёюцияёык чыгууну тездеткен. Робеспьер якобиндик кёуб- 
да Францияда респубёиканын жарыяланьшын таёап кыёып с°з 
сүйё°г°н. Марат Париждин чыгы0 секцияёарында монархияга 
кар0ы күр°0к° к°т°рүёүүг° чакырган.
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Максимиёиан 
Робеспьер.

Жан Поёь Марат.

1792-ж. 10-августа 20 миңге жакын көтө- 
рүлү0чүлөр королдун сарайын курчап альш- 
кан. Эл 0турм менен сарайды алган. Коркуп 
кеткен король Мыйзам чыгаруучуларга барып 
ба0 калкалаган. 1792-жылы 21-сентябрда мо- 
нархия кулап, Францияда Республикалык 
ба0каруу системасы жарыяланган.

Элдин кысымы астында Мыйзам чыгаруу- 
чу чогулу0 королду бийликтен ажыратууга 
жана үй-бүлөсү менен түрмөгө камоого арга- 
сыз болгон. Өлкөдө бийлик ба0ына соода, өнөр 
жай буржуазиясы - жирондисттер келген.

Монархияны кулатуу революциянын жа- 
ңы мезгилинин ба^талы^ын көрсөткөн. Мо- 
нархия кулатылгандан кийин Улуттук кон- 
вентке 0айлоо белгиленген, ал конституция- 
ны кайра карап чыгууга тийи0 болгон. Мүлк 
цензи жоюлган, ал эми 0айлоочулардын 
жа0ы 21 жа0ка чейин төмөндөгөн. Ду0ман- 
га сокку берүү эч кечиктирилгис милдет бол- 
гон. Ыктыярдуулардан массалык кабыл алуу 
жарыяланган. Патриоттук маанайдагы рево- 

люциячыл армия 1792-ж. 20-сентябрда Вальма кы^тагынын 
жанында пруссиялык жөө аскерлердин чабуулун токтоткон. Ата 
Мекенди коргоодо өзгөчө юстиция министри якобинчи Дантон 
зор роль ойногон, анын жалындуу патриоттук сөздөрү ар бир 
жоокердин жүрөгүнөн түнөк тапкан. Пруссиялык армия чегин- 
ген жана чек арадан алыс сүрүлүп та0талган.

Конвент (чогулу^) Вальманын жанындагы салгыла0уунун 
күнүндө 1792-ж. 22-сентябрда 
ачылган жана Францияны рес- 
публика деп жарыялаган. 1793- 
ж. 21-январда Конвенттин чечи- 
ми менен Ёюдовик XVI нин 
ба0ы алынган. Королдун өлтү- 
рүлү0ү европалык монархтар- 
дын жинин келтирген. Австрия 
менен Пруссиянын Франция- 
дагы революцияга кар0ы коали- 
циясына эми Англия жана Ис- 
пания ко0улган. Алар жаңы күч 
менен түздөн-түз революциянын

Ваёьманын жанындагы саёгьта^уу.
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Ревоёюциячыё Франциянын 1792-1794-жж. тьшкы жана ички 
контрревоёюцияга кар^ы күр°0ү

жеңи0терине коркунуч туудурган. Жирондисттердин күн°°сү 
боюнча Француз ревоёюцияёык аскерёеринин тьшкы фронтто- 
гу ийгиёиксиздиги, экономикаёык оорчуёук, саёыктын °сү0ү 
эёдин арасында жирондисттердин кадыр-баркын бо0оңдотту, 
°ёк°д° жирондисттердин бийёигине нааразычыёыктар күч°дү.

Якобиндик диктатура 1793-ж. 31-майынан 12-июнуна чейин
эёдик к°т°рүёү0 боёгон. Бийёик демок- 

ратияёык күчт°рг° - эёдин кеңири массасына, 0аардык т°м°нкү 
катмарёар менен дыйкандарга таянган якобинчиёерге °тк°н.
1793-ж.  24-июнда Конвент эё бийёигин жана адамдын тең, 
укуктууёугун жарыяёаган жаңы конституция кабыё аёды. Фран- 
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ция бирдиктүү жана бөёүнгүс респубёика боёуп жарыяёанды. 
Адамдын тең укуктууёугу жарыяёанган, мүёктүк цензге кара- 
бастан 21 жашка чыккан эркектерге 0айёоо укугу бериёген. 
1789-ж. «Декёарацияда» жарыяёанган укуктар менен эркиндик- 
терге: коомдогу коёунда жокторго и0 берүү жана эмгекке жарак- 
сыздарга жардам берүү, бардык жарандардын биёим аёуусу 
жөнүндө камкордук көрүү миёдети ко0уёган.

Якобиндик диктатура ревоёюция үчүн эң коркунучтуу абаё 
түзүёүп турган кезде орногон. Ревоёюцияёык Франция кас мам- 
ёекеттердин курчоосунда каёган, ички контрревоёюция көтөрүё- 
гөн. Ревоёюцияны сактап каёуу үчүн 1793-ж. 4-5-сентябрда 
бийёик тоёук бойдон Конвент тарабынан 0айёанган Коомдук 
сактап каёуу комитетине өткөн. Өёкөдө Якобиндик диктатура 
орноду. Буё өтө зарыёдыктан кеёип чыккан эёе. Анын ба0ын- 
да Робеспьер турган. 1793-ж. июёда кабыё аёынган бардык 
феодаёдык миёдеткерёиктерди тоёук жана акысыз жоюу туу- 
раёуу декрет ба0кы роёду ойногон. Дыйкандар тоёук бойдон 
эркин жана өздөрүнүн үёү0төрүнүн көз каранды эмес кожоюн- 
дары боёуп калы^кан. О0ентип Якобиндик диктатура кыштак- 
тардагы феодаёдык тартиптерди биротоёо жойду. XVIII к. фран- 
цуз ревоёюциясы жерге боёгон феодаёдык жеке менчикти жоюу 
жөнүндөгү негизги масеёени чечти, өтө зарыё буюмдардын баа- 
сына чек коюёду. Кызыё куёактыкты жоюу үчүн өтө катааё 
мыйзам чыгарыёды. Ревоёюцияны интервенттерден сактап ка- 
ёуу үчүн 600 миң адамдан ашкан массаёык ревоёюцияёык ар- 
мия түзүёдү. «Жеңи0 же өёүм!» деген сөздөр ревоёюцияёык 
согу0тун урааны боёуп каёган. 1794-ж. ба0ында Франция коа- 
ёицияёык аскерёерден тазаёанган. 1794-ж. июнда Австрияёык 
аскерёердин ба0кы күчтөрү таёкаёанып, коаёиция жеңиёген. 
Якобинчиёердин катуу тартиби жана карапайым эёди күрө0кө 
көтөрө биёүүсү жеңи0ти камсыз кыёды. Бирок өёкөдөгү ка- 
тааё мыйзамдар жана мыйзамга ба0 ийбегендердин массаёык 
репрессияёаны0ы нааразыёыктарды пайда кыёып Конвенттин 
ичинде контрревоёюциячыё кутум түзүёгөн. Аёар бийёикти аёуу 
үчүн өз таёапкерёерин чогуёта ба0таган.

Робеспьер кутумдук коркунучту көрө биёген жана коомду 
сактап каёуу комитетинин кээ бир адамдары бузукуёар тарабы- 
на өткөндүктөн комитеттин курамын жаңыртууну таёап кылып 
сөз сүйёөгөн. О0ондо кутумдагыёар 0ашыёыш аракетке өтү0тү.

1794-ж.  27-июёда аёар Конвентте чуу чыгарышып жана 
Робеспьерге сөз бери0пей, аны жана анын таёапкерёерин ка- 
макка аёуу туураёуу токтом чыгары0кан. 10-июёда Робеспьер 
жана анын 0ериктери өёүм жазасына кириптер боёу0кан.
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Якобиндик бийёик куёаган. Бийёик тоёук бойдон буржуа- 
зиянын коёуна °тк°н. Францияда парёаменттик респубёика- 
нын түзүёү0үн° негиз саёынган.

1. Ревоёюция бардык сосёовиеёик тоскооёдуктарды жойгон,

Француз ревоёюциясы- 
нын натыйжасы жана

XVIII к. Уёуу Француз ревоёюция- 
сынын негизги натыйжаёары т°м°нд°-

тарыхый мааниси гүд°й боёгон:

дворян жана дин °күёд°рүнүн артыкчыёыктарын аёма^тыр- 
ган. Бардык жарандардын социаёдык теңдигинин мүмкүн- 
чүёүгүн киргизген;

2. Жаңы мамёекеттик түзүёү0 - парёаменттик респубёи- 
каны жарыяёаган;

3. Бардык жарандардын тең укуктууёугу мамёекет тарабы- 
нан кепиёдикке аёынган;

4. Дворяндардын жерёери 10 жыёдык м°°н°т менен майда 
б°ёүкт°рг° б°ёүнүп дыйкандарга сатыёган;

5. Финансыёык системада кайра курууёар боёгон.
Уёуу Француз буржуазияёык демократияёык ревоёюциясы 

Европанын ба0ка °ёк°ё°рү менен Американын эёдерине да бур- 
жуазиянын феодаёизмге кар0ы күр°0үнүн үёгүсүн берип, бүт- 
күё дүйн°ёүк тарыхтын °нүгү0үн° чоң таасир тийгизген.

Ревоёюция саясий эркиндиктердин принциптерин, адамдын 
жана жарандардын демократияёык укуктарын, эёдин суверени- 
тетин, жетиёе эёек түрүнд° боёсо да к°т°рүп чыгып практика- 
да коёдонуп, жаёпы адамзаттык мааниге ээ боёгон.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЁДАР

«Адамдын жана жарандардын укуктарынын декларациясы»

Уёуттук чогуёуш жогоркуёардын аёдында жана аёардын коёдоосу менен адам- 
дын жана жарандардын т°м°нкү укуктарын тааныйт жана жарыяёайт:

1. Адамдар эркин жана тең, укуктуу боёуп тууёат. Коомдук айырмачыёыктар 
жаёпы кызыкчыёыктарга гана негиздеёиши керек.

2. Адамдын табигый жана ажырагыс укуктарын сактоо бардык саясий союздун 
максаты боёуп эсептеёет. Буё укуктар: эркиндик, жеке менчик, коопсуздук жана 
эзүүг° каршыёык к°рс°түү.

3. Бүткүё жогорку бийёиктин буёагы ар дайым уёуттун коёунда. Түзд°н-түз 
уёуттан чыкпаган эч бир мекеме, эч бир адам бийёикти иш жүзүн° ашыра аёбайт.

4. Эркиндик деген башка бир°°г° зыян кеётирбей, бардыгын жасоо укугунда 
турат...

6. Мыйзам жаёпы эркти биёдиргендик. Мыйзам бардыгы үчүн бирдей боёууга 
тийиш.
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10. Өзүнүн к°з караштары үчүн, эгерде алардын к°рүнүшт°рү мыйзам тара- 
бынан белгиленген коомдук тартиптерди бузбаса, ал түгүл диндик к°з караштар 
болсун, эч кимдин тынчын албоого тийиш...

17. Менчик деген бузулбас жана ыйык укук болот, мыйзам тарабынан ырастал- 
ган жана адилеттүү, алдын ала иштелген акы т°л°°нүн шартында коомдук зарылчы- 
лык ачык талап кылган учурлардан тышкары андан эч ким ажыратылбаш керек.

1793-ж. 17-июёдагы феодаёдык укуктарды тоёук
жана акы т°ё°°сүз жоюу туураёуу декреттеи

1.Укуктар менен байланыштуу болгон сеньордук мурдагы бардык алык-са- 
лыктар, оброктор, туруктуусу да, ошондой эле кокусунан киргизилгени да, акы 
т°л°°сүз жок кылынат.

5. Мурдагы сеньорлор ушул декрет боюнча же мурда болуп °тк°н чогулуштар- 
да бекитилген декреттер боюнча °з укуктарын белгилеген же аныктаган документ- 
тердин ээлери, ушул декрет жарыяланганга чейинки ээлери, үч айлык м°°н°ттүн 
ичинде документтерин к°рс°түүг° милдеттүү... 10-августка чейин к°рс°түлг°н до- 
кументтер ошол күнү °ртт°лүүг° тийиш... калган бардык документтер 3 ай °тк°нд°н 
кийин °ртт°л°т.

6. Өртт°лүүг° тийиш болгон документтердин нак °зүн же к°чүрм°сүн катып 
алгандыгы, жашырып койгондугу үчүн бети ачылган адам мурдагы статьяга ыла- 
йык 5 жылдык сүргүнг° жазаланат.

Сурооёор жана та.и0ырма.ёа.р:

1. Францияда XVIII к. абсоёютизмдин кризиси эмнеден көрүнгөн?
2. Айыё чарба, өнөр жайы жана соодадагы чарбачыёыктарына мүнөздөмө 

бергиёе.
3. Сосёовиеёик артыкчыёыктар деген эмне?
4. Ревоёюциянын себебин жана башталышын айтып бер.
5. Ревоёюциянын уёам өйдө карай өркүндөшүн схема түрүндө көргөз.
6. Сиёер үчүн ревоёюцияёык кайсы иш-чара өтө мааниёүү боёгон.
7. Контрревоёюция жана интервенция, аёардын айырмасы эмнеде жана 

аёар ревоёюцияга кандай коркунуч туудурган?
8. Якобинчиёердин диктатурасы анын орношу ошоё мезгиёде туура боё- 

гонбу өз оюңду айтып бер.
9. Якобинчиёердин ички саясатынын жакшы жактары жана терс жактары 

эмнеде боёгон?
10. Эмне үчүн эё массасы Робеспьерди кутумчуёардан сактап каёган жок?
11. Ревоёюцияда адам укуктары жана конституция кандай роёду ойноду?
12. Уёуу Француз Ревоёюциясынын натыйжасы жана тарыхый мааниси 

эмнеде?
13. Коёдонмо дептердеги тапшырмаёарды аткаргыёа.
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§ 7. ТЕРМИДОРЁОР МЕЗГИЁИНДЕГИ ФРАНЦИЯ 
ЖАНА БИРИНЧИ ИМПЕРИЯНЫН ТҮЗҮЁҮ0Ү

1807

Аймак: Европа
Мезгиё: XVIII к. аягы XIX к. ба0ы
Теманын хроноёогиясы:
1794 1799 1804

4 4 4
Мезгил сызыгы

Негизги датаёар:
1794. 27.07 - Термидордук т°ңк°рү0 
1795 - Жаңы конституциянын кабыё алыньшы
1795- 1799 - Директориянын ба0каруусу
1796- 1797 - Напоёеондун Итаёияга биринчи жүрү0ү 
1799. 31.11 - Мамёекеттик т°ңк°рү0. Консуёдуктун

жары яёанышы
1804 - Францияда биринчи империянын жарыяланы^ы 
1807 - Тиёьзит тынчтык кеёи0ими

Биёим: Директория, Франциядагы консуёдук мезгиё жана биринчи 
империя

Тү0үнүкт°р:
• термидордук конвент • напоёеондун кодекси
• директория • империя
• мамёекеттик т°ңк°рү0 • континентик бёокада
• бонапартизм

Термидордук кониент Термидорчуёар эң биринчи кезекте эко- 
номикаёык эркиндикти каёыбына кеётирүүгө умтуёган. Террор- 
дук методду коёдонуу менен термидордук конвент якобинчиёер- 
ди катуу жазага тарткан. Диктатура жоюёган, радикаёдуу сая- 
сий кёуб жана Париж Коммунасына тыюу саёынган. Баа мини- 
муму жана террорго тийи0түү өтө курч декреттер аёмаштырыё- 
ган, бирок экономикаёык эркиндик жана бардык чектөөёөрдү 
аёып саёуу инфёяциянын жана социаёдык теңсиздиктин күчө- 
0үнө аёып кеёген.

1975-ж. Конституция. Өёкөнү стабиёде0тирүү максатында
Дирентория. мээёүүн буржуазия 1795-жыёы жаңы конс-
титуцияны и0теп чыкты. Мыйзам чыгаруучу бийёик ценздик 
система менен 0айёанган эки паёатаёуу депутаттардын коёуна 
топтоёгон, аё эми аткаруу бийёиги 5 адамдан турган директорияга 
бериёген, анын ба0ында генераё Поёь Баррас турган.

Конституция ревоёюциянын жети0кендиктерин мыйзамда0- 
тырды, биринчи кезекте феодаёдык көз карандыёыктар жоюу- 
ёуп короёдун, контрревоёюционер эмигранттардын мүёкү кон- 
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Напоёеон Бонапарт.

фискацияёанды жана сатыёды. Тьшкы саясатта Директория 
Баты0 Европада жана Итаёияда Франциянын үстөмдүгүн орно- 
туу максатын к°зд°г°н. Франция респубёиканын чек арасын кеңей- 
түүг° жети0кен. Андан тьшкары Россия, Испания жана Гоёёан- 
дия менен тынчтык кеёи^имин түзүүнүн аркасында антифран- 
цуздук коаёициянын күчүн т°м°нд°тк°н. Франциянын ты0кы 
саясаты уёамдан уёам экспансионисттик мүн°зг° °т° ба0таган.

Генераёдар Жордан жана Маронун коёба0чыёыгы астын- 
дагы француздардын эки армиясы Рейн үчүн Герман мамёеке- 
тинин аскерёерине чабууё жасады. О0оё эёе убакта жа0, та- 
ёанттуу генераё Напоёеон Бонапарттын армиясы, Австриянын 
таасириндеги Итаёияга жүрү0 жасоонун аёдында турган.

Напоёеон Бонапарт 1769-жыёы Корси- 
ка араёындагы Аяччо 0аарында жакырёан- 
ган дворяндын үй-бүё°сүнд° тууёган. 
Бриенна жана Париждеги аскерёик окуу 
жайын эң жак0ы окуп бүтүп, артиёёерия- 
ёык тармак боюнча поручик деген чинге ээ 
боёот. Жыйырма жа^тагы поручик рево- 
ёюцияёык жоё ба0чыёар менен жакында- 
0ып аёардын катарына тартыёган. Аё 
биринчи аскердик таёантын 1793-жыёы 
Туёонду ду0ман курчап турган кезде к°р- 
с°тк°н. Напоёеон Бонапарт артиёёерияны 
°зү и0теп чыккан схема боюнча жайга0- 
тырганда ок атуу ийгиёиктүү боёуп, интер- 

вент - ангёичандар, испан жана неопоёитан аскерёери таёкаёа- 
нып Туёон 0аары курчоодон бо0отуёган. Ушуё жеңи0 үчүн 
Конвент жыйырма т°рт жа0тагы Бонапартка генераё деген наам 
берген. 1795-жыёы Парижде козгоёоң чыгарган монархистер 
Конвентке коркунуч туудурганда генераё Поёь Баррас Бонапартка 
артиёёерияёык корпусту тоёук °тк°рүп берген. Мындан пайда- 
ёанган Бонапарт 40 миң кураёдуу козгоёоңчуёарды жаёпы ок 
атуу менен кыйратып Конвентти сактап каёган, буё эрдиги үчүн 
аё бригадаёык генераё наамына жеткен.

Поёь Баррастын таёабы менен Директория жыйырма жети 
жа^тагы Бонапартты Итаёия жана Австрияёык союзда0тарга 
кар0ы согу0уучу армиянын коё ба0чысы кыёып дайындайт. 
Напоёеон Пьемонт жана Ёомбардияны ээёеп, Венага чабууё ба0- 
таган. Гасбругдар тарабынан эзиёген итаёияёыктар жа0 гене- 
раёды бо0тондукка чыгаруучу катары кабыё аёы^кан. 1797-ж. 
18-октябрда Компо-Формио тынчтык кеёи^иминин натыйжасын-
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Франциядагы ревоёюцияёык согу^тар.

да австрияёыктар Францияга көптөгөн аймактарды берүүгө маж- 
бур боёу0кан.

Итаёиядагы аскердик жеңи0, Бонапартты атак-даңка бөёө- 
гөн. Анын суну0у менен 1798-ж. майда Египетке аскердик экспе- 
диция ую0туруёган. 38 миң аскерден турган 350 корабёь Напо- 
ёеондун жетекчиёигинде Египетке багыт аёган. Напоёеон эч тос- 
кооёдуксуз Аёександрияга кеёип тү0көн. Египетти ээёегенден 
кийин Напоёеон Сирияга багыт аёган. Бирок бир нече жеңи0- 
терден кийин француздардын чабууёу токтотуёган. Напоёеон Па- 
рижге кайтуу чечимине кеёген, аё убакта Францияда жана Ев- 
ропада терең өзгөрүүёөр боёо ба0таган.

18-брюмер т°ңк°рүшү. Директорияёык режим терең кри-
Бонапарттык режим. зиске ту0 боёгон. Мамёекеттик аппа- 
раттагы коррупция, экономикадагы ба0аёамандык, инфёяция- 
нын өсү0ү, каёктын каёың катмарынын бийёикке нааразыёы- 
гын туудурду. Убактыёуу аскердик ийгиёиктер акырындык ме- 
нен жеңиёүүёөргө айёанды.

Буржуазия жана ба0ка социаёдык катмарёар түзүёгөн абаё- 
дан чыгыш үчүн диктатордук режимди зарыё экендигин туюп- 
сезе ба0та0ты. Буё максатта 1799-ж. 18-брюмеринде Напоёеон 
Парижге кайтып кеёет да буржуазиянын коёдоосу аёдында ар- 
миянын күчү менен мамёекеттик төңкөрү0 жасайт.
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1799-ж. 18-брюмериндеги мамёекеттик т°ңк°рү0 Франция- 
дагы диктатураны консуёдук формага айёандырды, аё эми 1804- 
жыёдан ба0тап империянын ба0ында Напоёеон Бонапарт тур- 
ган. Жаңы режимдин максаты Европада жана француздук коом- 
до буржуазиянын үст°мдүгүн күч°түү боёгон. Парёаменттик 
конституцияёык түзүёү0түн роёунун т°м°нд°0ү менен буё дик- 
татура мүн°зү жагынан борборёо0кон бюрократизмге ок0оп 
кеткен. Өзг°ч° роёду поёиция, жандармерия жана армия ойно- 
гон. Армияга °т° жак0ы к°ңүё б°ёүнг°н, аскердик кызмат үчүн 
атайы сыйёыктар бериёген, аё эми армия акырындык менен 
ба0каруучунун эркине ба0 ийе ба0таган. 1801-ж. Напоёеон папа 
Пий VII менен конкордат (кеёи^им) түзүп, катоёик дини «к°п- 
чүёүк француздардын дини» катары жарыяёаган.

Биёим берүү катуу цензурага аёынган жана бийёик тара- 
бынан катааё к°з°м°ёд°нг°н. Мектептердин максаты: «жаран- 
дарды и^енимге, императорго, ата мекен жана үй-бүё°г° бе- 
риёүүг° тарбияёоо» боёгон. Гезит жана журнаёдарды басып 
чыгаруу кыскартыёган. Агартуу идеясын, °тк°н ревоёюцияёык 
окуяёарды даңктоого, Франциянын ички жана ты0кы мааёымат- 
тарын кабарёоого тыюу саёынган.

Мыйзамдууёук жана укуктук нормаёар жаңы капитаёист- 
тик система напоёеондук кодексте чагыёдырыёган:1804-ж. Жа- 
рандык кодекс, 1808-ж. Соода, 1811-ж. Кыёмы0 кодекстери жа- 
зыёып, буёарда француз ревоёюциясынын негизги принциптери 
чагыёдырыёган.

Буржуазиянын экономикадагы тоёук үст°мдүгү орнотуёуп, 
буё жеке менчиктин бекемдеёи0ин 0арттады. Напоёеондук 
°км°ттүн экономикаёык саясаты Францияда капитаёизмдин тез 
°нүгү0үн° багыттаёган. Айыё чарбасы жогоруёаган. Өкм°т °н°р 
жайдын °нүгү0үн° к°ңүё б°ёүп, протекционизм саясаты жүр- 
гүзүёг°н. Буё жыёдары °н°р жай ревоёюциясы куёач жайган.

Ты0кы саясат Империяёык бийёикти бекемдеп жана жого-
(1799—1807) рудагы реформаёарды и0 жүзүн° а0ыруу ме- 
нен 1805-ж. Напоёеон экспансионисттик саясатын жаңырткан. 
Аё Ёа-Ман0 кысыгына ири армия топтоп, Ангёияга коё саёуу- 
га даярданган. Топтоёгон армияны коёдоо үчүн Жер Ортоёук 
деңизинен француздук эбегейсиз зор эскадраны ж°н°тк°н. Буё 
эскадра Гибраётардан °түп 1805-жыёы 21-октябрда адмираё 
Неёьсондун командасы астындагы ангёияёык фёотту кезде0тир- 
ди. Неёьсон үчүн буё 140-жана эң акыркы саёгыёа0уу боёду. 
Атактуу адмираё Неёьсон командаёык кыёган ангёияёык фёот, 
француздук фёотту °т° укму0тай таёкаёанууга дуу0ар кыёды. 
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Напоёеондун Ангёияны басып аёуу пёаны үзгүётүккө учурады. 
Анын үстүнө Ангёия үчүн боёгон согу0ка Австрия жана Россия 
тартыёды. Француздук армия эми чыгы^ка бет аёды. Француз- 
дар деңизде жеңиёгени менен кургакта жеңиёи0кен эмес.

1805-жыёы октябрда австрияёык армия багынып берип, 
француздук аскерёер Венага кири0кен. Андан кийин 1805-жыёы 
2-декабрда Напоёеон пруссияёык, австрияёык жана орус армиясы 
менен Аустерёицтеги саёгыёа0та даңктуу жеңи^ке жетишип, 
Австрия менен Францияныны ортосунда тынчтык кеёишими 
түзүёдү. Буё кеёишим боюнча Австрия Напоёеонду Итаёия ко- 
роёу катары таанып, эң чоң өёчөмдөгү контрибуция төёөгөн. 
Австрия Францияга Венеция, Истрия жана Даёмацияны өткөрүп 
берген.

Неапоёитан тактысын Напоёеон өзүнүн тууганы Жозефиге 
ыйгарган. Агасы Ёюдовик 1806-жыёы вассаёдык Гоёёандия- 
нынын короёу боёуп каёган. Француздук өкмөт Тү0түк жана 
Баты0 Германияда өзүнүн позициясын бекемдеген. 1806-жыёы 
Напоёеон Бонапарттын протектораттыгы астында он аёты гер- 
мандык мамёекет Рейин союзун түзгөн. Францияныны үстөмдүгү 
астында император Франц «Ыйык Рим империясынын» импера- 
тордук титуёунан ба0 тартууга жана Австриянын гана импера- 
тору боёуп каёууга гана тийи0 боёду. 1806-жыёы Напоёеон 
Бонапарт тарабынан Уёуу Карёдын мезгиёиндегидей ири импе- 
рия түзүёгөн. Напоёеон Ыин бийёиги Рейнде гана эмес Рейн 
жана Эёьбанын ортосуна о0ондой эёе Итаёия, андан ары Баё- 
канга таасири күчөй ба0таган. 1806-жыёы Австрия таёкаёан- 
гандан кийин напоёеондук Францияга кар0ы Европада жаңы 
коаёиция түзүёүп, ага Ангёия, Пруссия, Россия жана 0веция 
кирген. Буё мезгиёге чейин Пруссия Францияга кар0ы бир да 
коёицияга кирген эмес, себеби Австриянын жеңиёүүсүнөн пай- 
даёанып Түндүк Германияда өзүнүн үстөмдүгүн бекемдөөнү 
көздөп кеёген. Бирок 1806-жыёы француз аскерёери Пруссия- 
нын чек арасында турганда аё напоёеондук армия менен жапа- 
дан жаёгыз каёба0 үчүн жаңы коаёицияга кирүүгө аргасыз боё- 
гон. О^ентсе да Иен жана Ауэр0тед жанындагы саёгыёа0уу- 
ёарда Пруссиянын тагдыры чечиёип каёды. 1806-жыёы октябр- 
дын аягында Пруссия армиясы таёкаёанып, Напоёеон Берёинге 
саётанаттуу кирген. Берёинде Напоёеон 1806-ж. 21-ноябрда ев- 
ропаёык өёкөёөрдүн тагдырында чоң роёь ойногон континен- 
таёдык бёокада жөнүндө декретке коё койгон. Декрет боюнча 
француз империясына жана ага көз каранды өёкөёөргө Ангёия 
менен соода жүргүзүүгө катуу тыюу саёынган. Бёокаданы и0 
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жүзүн° а0ыры0 үчүн бүтүнд°й континентаёдык Европаны Фран- 
циянын аёдында бириктири0 керек боёуучу. Осмон империясы- 
нын таёкаланьшы жаңы коаёициянын жеңиёи^и боёуп эсеп- 
теёген эмес. Россия согу0ту уёантып жаткан. 1807-жыёы Чы- 
гы0 Пруссиядагы эң ири кан т°гүёг°н Прейси0-Эйёау жана 
Фридёанддын аёдыдагы саёгыёа0ууёарда Франция үст°мдүкк° 
ээ боёсо да, к°пт°г°н жоготууёарга учураган. Россия жана Фран- 
ция үчүн °т° керектүү тынчтык кеёи^им ж°нүнд° сүйё°0үүё°р 
ба0таёды. Напоёеон Бонапарт эң ба0кы миёдетти - Ангёияны 
ч°г°ё°түү жана Франциянын тынчтык гегемондууёугун орнотуу 
үчүн Россия менен компромисске барууну чечкен.

1807-жыёы 7-июёда Тиёьзит 0аарында Россия менен Фран- 
циянын ортосунда тынчтык жана союздук кеёи^им түзүёүп ага 
императорёор Аёександр I жана Напоёеон I коё кою^кан. Рос- 
сия Напоёеондун Европадагы бардык басып аёууёарын тааныды 
жана континентаёдык бёокадага ко0уёду. Россия боёсо °з кы- 
зыкчыёыгы үчүн Турция жана 0вецияга кар0ы эркин күр°0 
жүргүзүүг° мүмкүндүк аёды. О0ентип Францияга кар0ы түзүё- 
г°н жаңы коаёиция у0ундайча жок боёду. Тиёьзит тынчтык 
кеёи0ими бекем боёгон эмес. Напоёеон Европага абсоёюттук 
үст°мдүгүн орното аёбай каёгандыгы менен кеёи0киси кеёген 
жок. Аё эми орус °км°тү Франция тарабынан дайыма согу0тук 
коркунучту күтүү менен Европада °з таасиринин т°м°нд°г°нү 
менен кеёи^е аёган жок. Андан ты^кары континентаёдык бёо- 
када Россия империясынын экономикасына катуу сокку урган.

П. Бержере. Напоёеон жана Аёександр I Тиёьзитте.
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Россиядагы ири мамёекеттик ишмер М. Сперанский 1811- 
жыёы эёе мындайча жазган: «Россия менен Франциянын орто- 
сундагы боёуучу жаңы согу0 чындыгы Тиёьзит тынчтык кеёи- 
0ими менен бирге эёе жараёган. Анткени тынчтык кеёишим өз 
ичине бир нече согу0тук эёементтерди камтыган».

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЁДАР

«1807-жыёкы Тиёьзит кеёи0иминен»

Жаёпы тынчтык жана Эёдердин бактысы үчүн эки империя бир туугандык менен 
дүйн°нү б°ёүп аёыш керек.

Напоёеондун Жозефинага. жазган катынан

Аустерёиц аёдындагы саёгыёаш - менин саёгыёашуумдагы эң сонун саёгы- 
ёаш; анда душмандардын 45 туусу, 150 жакын замбиреги коёго түшүрүёүп, 20 гене- 
раё, 30 миң аскерёер туткундаёды жана 20 миң адам каза боёду.

Сурооёор жана та.п0ырма.ёа.р:

1. Якобиндик диктатура куёагандан кийин термидорчуёар кандай и0-ара-
кетке °тү0тү?

2. 1795-ж. конституциянын зарыёчыёыгы эмнеде?
3. Директориянын ты0кы экспансиясынын багытын картадан аныктагыёа.
4. Консуёдуктун саясий режими кандай 0арттарда орнотуёган?
5. Напоёеондун социаёдык экономикаёык саясатына анаёиз жүргүз жана

бонапарттык режимдин маңызын ачып бер.
6. Континенттик бёокада Ангёияга жана Европага кандай таасир тийгизди?
7. 1799-жыёдарга чейин Напоёеондун Европадагы басып аёууёарын кар- 

тадан к°рс°ткүё°?
8. Коёдонмо дептердеги тап0ырмаёарды аткаргыёа.

§ 8-9. РОССИЯ МАМЁЕКЕТИ Х^П-Х^Ш КЫЁЫМДАРДА

Аймак: Россия
Мезгиё: Х^П-Х^0 кк.
Теманын хроноёогиясы
1606 1649 1696 1709 1721

—-------- 1--- ►
Мезгил сызыгы

Негизги датаёар:
1606-1607 - Иван Боёотниковдун к°т°рүёү0ү
1649 - Собордук уёожения жыйнагынын кабыё алыны^ы
1696 - Петр ^дин пады0а боёу0у
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1709 - Поётава саёгыёа0уусу
1711 - Сенаттын түзүёү0ү 
1721 - Петр 1дин император боёу0у

Биёим: Россияда абсоёюттук монархиянын күч алы^ы жана реформа- 
ёардын ба^таёьшы

Тү0үиүкт°р:
• крепостнойёук • земство
• сенат • мануфактура

Коомдук-саясый ж.аиа Иван IV Грозный °ёг°нд°н кийин
экоиомикалык °иүгүү 1584-жыёы, анын ууёу Федор Иванович 
орус пады0асы боёуп каёды. Аё Рюриктер династиясынан чык- 
кан акыркы пады0а эёе. Федор Иванович пады^аёык тактыга 
отурган мезгиёден тартып Михаиё Федорович Романов пады0а 
боёуп 0айёанганга чейинки мезгиёди «Кымкуут учур» деп атап 
кою0кан. Мураскери жок пады^а Федор Иванович каза боёгон- 
дон кийин, 1598-жыёы Борис Годунов пады^а боёуп 0айёанды.

XVII кыёымдын ба0ында орус мамёекетинин абаёы бир 
кыйёа начарёады. 1601-1602-жж. тү0үм боёбой, нандын баасы 
кыйёа жогоруёады. Россиянын бир катар борбордук ч°ёк°мд°рүн 
камтыган эпидемия абаёды бир топ оорёотту. Кырдааёды оңдоо 
боюнча °км°ттүн аракеттери натыйжа берген жок. Каёктын 
нааразыёыгы дыйкандардын к°т°рүёү0үнүн тутаны0ына аёып 
кеёди. Аёардын эң ириси Иван Боёотниковдун (1606-1607-жж.) 
к°т°рүёү0ү боёуп санаёат. Ага дыйкандар, хоёоптор, посаддык 
ки0иёер, аткычтар, о0ондой эёе, айрым дворяндар каты^ты. 
Дыйкандар согу0у Россиянын тү0түк-баты0ын жана тү0түгүн, 
Т°м°нкү жана Ортоңку Воёга боюн (70 ке жакын 0аар) камты- 
ды. К°т°рүёү0чүё°р Васиёий 0уйскийдин аскерёерин кыйраты- 
0ып, Москваны камаёоого алы^ты, бирок ич-ара ырк кеёи0- 
пегендиктен Туёага чегинүү° аргасыз боёу0ту. Пады0а аскер- 
ёери тарабынан Туёаны камаёоо т°рт айга созуёуп, акыр-аягын- 
да 0аар аёынып, к°т°рүёү0 басыёды.

Ушуё учурда °зүн кокусунан тирүү каёган Дмитриймин деп 
атаган, качкын монах Григорий Отрепьев поёяк 0ёяхтасынын 
жардамы менен Москваны карай ж°н°дү. ПоёЬ0аёык магнат- 
тар, мурда Ёитва Уёуу княздыгынын курамына кирген Смоёенск 
жана Түндүк жерёерин ээёеп аёууга умтуёган. 1605-жыёы ка- 
пысынан Борис Годунов каза боёду. Армия жаёган пады^а та- 
рабына °түп кетти жана аё 1605-жыёдын июнунда Москваны 
ээёеп аёды. Бирок, аё °з саясаты менен аны коёдогон күчт°рдүн 
үмүтүн актабай, о0ондой эёе, жерди поёяк 0ёяхтасына тара- 
тып берип, дворяндардын нааразыёыгын пайда кыёды. 1606-
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Поёяктарды кууп чыгуу.

жыёдын май айындагы к°т°рүёү0түн натыйжасында жаёган 
Дмитрий I куёатыёып, °ётүрүёдү.

Боярин Васиёий 0уйский пады0а боёуп 0айёанды. ПоёЬ0а 
жаёган Дмитрий II жетекчиёиги астында 1607-жыёы күзүнд° 
Москвага дагы бир жортууё ую0турду. Жаңы пады0а согу0тук 
жардам сурап 0вецияга кайрыёды. Согу0 аракеттеринин натый- 
жасында жаёган пады0а таёкаёанып, Каёугага качып кетти жана 
аё жакта к°п °тп°й °ётүрүёдү. Бирок 0вед аскерёери айёык 
акы т°ё°°нү таёап кыёып, таёап-тоноого кири0ти.

ПоёЬ0а Россияга кар0ы согу0 ба0тады. Орус аскерёери бир 
катар жеңиёи0терге учурагандан кийин, Васиёий 0уйскийге 
кар0ы кутумдук ую0уёуп, тактыдан куёатыёды. Москваёык 
боярёар ПоёЬ0а короёу Сигизмунд III баёасы Вёадисёавды так- 
тыга отурууга чакырды жана поёяк аскерёерин Москвага кир- 
гизди. Мындан ты^кары, Россиядан Псковду, Новгородду, 
түндүк-баты0 жана түндүк обёасттарды ээёеп аёуу максатында 
0вед интервенциясы ба0таёды.

Бүткүё орус эёи күр°0к° к°т°рүёдү, °ёк°нүн тү0түк район- 
дорунда эёдик ко0уундар түзүё° ба0тады. Ага посаддык адам- 
дар, дворяндар, орус аскерёеринин бир б°ёүгү кирген. 1611-жыёы 
мартта опоёчение Москвага жакындап кеёип, аны камаёоого аёды. 
Ушуё учурда °з ич ара пикир кеёи0пестиктер пайда боёуп, опоё- 
чение тарап кетти. Бирок муну менен эёдин бо0тондук күр°0ү 
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басаңдаган жок. Эми Нижний Новгород анын борбору боёуп каё- 
ды. Буё жерде земствоёук староста К. Мининдин демиёгеси ме- 
нен Д. Пожарский жетекчиёик кыёган экинчи опоёчение түзүёдү. 
1612-жыёдын августунда опоёчениенин отряддары Москваны ка- 
маёоого аёып, октябрдын аягында 0аарды ээёеди.

1613-жыёы Земствоёук собор 17 жа^тагы Михаиё Федоро- 
вич Романовду орус пады^аёыгына 0айёады. Буё мезгиёде 
баскынчыёарга кар0ы күр°0 аяктай эёек боёчу. 1617-жыёы 
0веция менен кеёи^им түзүёүп, ага ыёайык Россияга бир ка- 
тар жерёер кайтарыёып бериёди. О0ондой боёсо да к°пт°г°н 
0аарёар 0веддердин коё астында каёып, Россиянын Баётика 
деңизине чыга турган жоёу жабыёды. ПоёЬ0а да орус жерёери- 
нин бир кыйёасын ээёеп аёды. Поёяк-0вед интервенциясынын 
кесепеттери Россия үчүн °т° оор боёду, бирок, мамёекет сакта- 
ёып каёды жана аё °зүнүн °нүгү0үнүн жаңы этабына кирди.

XVIII кылымдагы
XVII кыёымдын аягында Россия- Россияиыи экоиомикасы „

нын аймактары дээрёик эки эсе чоңо- 
юп, каёкы 10,5 миёёионго жакындады. Өёк°д°гү 0аарёардын 
саны 335 ке жетип, аёардын эң чоңу Москва 0аары боёгон. Каё- 
ган чоңураак 0аарёардын катарына Новгород, Псков, Яросёавёь, 
Казань, Каёуга, Астрахань, Туёа, Нижний Новгород 0аарёары 
кирген.

Барщинаёык чарба XVII кыёымдагы агрардык Россиянын 
экономикасынын негизин түзг°н. Анын негизги беёгиёери:

1. Натураёдык чарбанын үст°мдүгү - базар менен байёаны0 
начар боёуп зарыё продуктыёардын к°пчүёүгү °з чарбасында 
°ндүрүё°т.

2. Дыйкан феодаёдын менчиги деп эсептеёген жер үёү0үн° 
ээёик кыёат. Дыйкан үёү0тү и0тетүү укугун аёуу үчүн оброк 
т°ё°йт же барщинада и0теп берет.

3. Дыйкан феодаёга жеке к°з карандыёыкта турат.
4. Жер и0тетүү техникасы жана эмгек кураёдары кыйёа 

ж°н°к°й.
Коё °н°рчүёүкт° оёуттуу жыёы^тар боёду: үй чарбачыёы- 

гы кеңири тараёып, коё °н°рчүёүк майда товардык °ндүрү0к° 
айёанды, °ёк°нүн ч°ёк°мд°рү боюнча °н°р жайёык адисте0үү 
пайда боёду. Метаёё и0тетүүд° эёе адистиктердин саны 50г° 
(кураё-жарак, жез ж. б.) жетти. Айыё чарба азыктарын кайра 
и0тетүүнүн базасында °ндүрү0 °нүг° ба0тады. Ээёик чарбаёарда 
0арап жасоо, кездеме токуу, тегирменчиёик жана тери и0тетүү 
и0канаёары пайда боёду.
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Эмгекти б°ёү0түрүүг° негиздеёген °ндүрү0түн жаңы фор- 
масы - мануфактура жараёды. Аёгачкы мануфактура кара метаё- 
ёургияда, андан кийин туз жана буёгаары °ндүрү0үнд° пайда 
боёду. XVII кыёымда Россияда 55 мануфактура боёгон.

Россияда капитаёды аёгачкы топтоо процесси ба0таёып, 
Ангёиядан айырмаёанып, аё феодаёдык формада °тк°н - бай- 
ёык ири жер ээё°°чүё°рдүн коёуна топтоёгон. Каёктын арасын- 
да жиктеёүү жүрүп, байёар жана кедейёер, °ндүрү0 каражатта- 
рынан ажыраган жаёданып и0теген адамдар пайда боёду. Му- 
нун баары капитаёисттик мамиёеёердин жараёа ба0тагандыгы- 
нын күб°сү эёе.

XVII кыёымда европаёык жана азияёык мамёекеттер менен 
товар аёма0уу кеңейди жана чыңдаёды. Россияёык рынок дүй- 
н°ёүк экономикаёык байёаны0тардын системасына ко0уёду. 
Баты0 °ёк°ё°рүн° Россия жыгач, аң тери ж. б. саткан. Архан- 
геёьск Европа менен байёаны0уу үчүн негизги порт боёуп, аё 
аркыёуу °ёк°нүн товар айёануусунун 75 % °тк°н. Баты0 менен 
соода о0ондой эёе, Смоёенск, Псков, Новгород аркыёуу да 
жүрг°н. Чыгы0 °ёк°ё°рү менен соода негизинен Астрахань ар- 
кыёуу жүргүзүёг°н. Дагестандын жана Азербайжандын 0аар- 
ёары ба0кы роёду ойногон. XVII кыёымда Индия менен соода 
мамиёеёери ба0таёган. Чыгы0 °ёк°ё°рүн° Россия сырьёёук 
товарёар жана °зүнүн коё °н°рчүёүк °ндүрү0үнүн буюмдарын, 
о0ондой эёе, баты0 европаёык айрым товарёарды саткан. Орто 
Азиядан Россияга кооздук буюмдары, киёем, чай, чыгы^тын 
0ербеттери ж. б. кеёген.

Ички сооданын °нүгү0үнд° да оёуттуу жыёы^тар боёду. 
Жыл сайын °тк°рүёүүчү жарманкеёердин роёу уёам к°бүр°°к 
°с° ба0тады. К°п°ст°р сатуучуёар катары чыккан феодаёдар- 
ды, коё °н°рчүё°рдү жана дыйкандарды экинчи орунга сүрүп 
чыкты. Соода мамиёеёери рыноктук мүн°зг° ээ боёуп, бүткүё 
россияёык рынок түзүё° ба0тады. Москва эң ири соода борбору 
боёуп каёды. Буё жерде 120 адисте0кен соода катарёары жана 
4 миңдей соода жайёары боёгон.

XVII кыёымдагы к°п°счүёүктүн °сүп-°нүгү0ү үчүн Россия 
°км°түнүн саясаты чоң роёь ойноду. Орус к°п°ст°рүн чет °ёк°ёүк 
атаанда0тыктардан коргогон атайын мыйзам кабыё аёынды. 
Сооданын кеңейи0ине Сибирди активдүү °зд°0түрүү да 0арт 
түздү. Орустар Тынч океандын жээгине, Камчаткага, Куриёь 
араёдарына чыгышты.

Сибирге акырындап отурукта0уу, аны коёонияёа0тыруу 
жүрүп, андан ары жыёуу үчүн таяныч пункт катары кызмат 
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кыёган чеп-0аарёар негиздеёди. Борбордук обёасттардын Ураё, 
Сибирь, Ыраакы Чыгы0 менен соодасы кеңейди. Бүткүё россия- 
ёык мааниге ээ боёгон Макарьев, Ирбит, Свенск ж. б. ири жар- 
манкеёер соода борборёору боёуп каёды. Мунун баары жаёпы 
россияёык уёуттук рыноктун түзүё° ба0тагандыгынын күб°сү. 
Капитаёисттик мамиёеёердин пайда боёуп кеёе жаткан эёемент- 
тери крепостнойёук системанын чегинде °нүкк°н.

Абсо^юттук монархия- «Кымкуут учурдун» кесепеттери
нын калыптаны0ы XVIII кыёымдын аягына чейин сезиёип
турган. Борбордо жана жер-жерёерде мамёекеттик мекемеёер- 
дин и0и бузуёган, °км°ттүк топтордун бийёик үчүн күр°0ү ток- 
тоёгон эмес. О0ондуктан, Россия үчүн жеке бийёикти чыңдоо 
жана мамёекеттик аппаратты күч°түү зарыё миёдет боёгон.

1649-жыёы мыйзамдардын жаёпы мамёекеттик жый- 
нагынын - Собордук Уёожениенин кабыё аёыны^ы буё багыт- 
тагы эң ири чара боёуп каёды. Анын биринчи гёаваёары пады0а- 
ёык бийёиктин кадыр-баркы жана ага кар0ы кыёмы^тар туу- 
раёуу статьяёарды камтыган. Собордук Уёожениеде пады^анын, 
падьша сарайынын ар-намысы, правосёавие жана бүтүнд°й 
феодаёдык түзүёү0 коргоёгон. Жер ээё°°чүёүк үст°мдүк кыёуучу 
феодаёдык таптын артыкчыёыгы катары бекемдеёген, чирк°°- 
ёүк жер ээё°°чүёүк чектеёген. Крепостнойёук укук мыйзамда0- 
тырыёды. Юрьевдик күн аёынып саёынды. Эми феодаёдар дый- 
кандын мүёкүн°, эмгегине, керт ба0ына кожоюндук кыёып ка- 
ёы0ты.

Монархтын бийёиги күч°дү. Чыңдаёып бара жаткан жеке 
бийёик мындан ары сосёовиеёик-°күёчүёүк орган боёгон Зем- 
ствоёук Соборго муктаж боёбой каёды. Бирок орус пады0аёары 
дагы эёе Боярдык дума менен эсепте0үүг° аргасыз боёу0кан.

XVII кыёымда аткаруу бийёиги да бир кыйёа чыңдаёып, 
анда приказдарга (мекемеёерге) мааниёүү роёь таандык боёгон. 
Жаёпысынан аёганда аё учурда 80 приказ и0теп, аёардын маа- 
ниёүүё°рү Посоёдук, Поместьеёик, Жа0ыруун и0тердин, Ат- 
кычтар ж. б. боёгон. Пады0а сарайынын жана Патриархтык, 
о0ондой эёе, °ёк°нүн айрым региондору менен и0 аёып бар- 
ган аймактык приказдар боёгон. Ба0каруу аппараты кыйёа 
°сүп, 4,5 миңге жетти. Жергиёиктүү ба0карууну ую0турууда 
уезддердеги бийёик борбор тарабынан дайындаёган воеводаёардын 
коёуна топтоёду.

Армияны кайра куруу боюнча да аракеттер жасаёды. Чет 
°ёк°ёүк офицерёердин жетекчиёиги астында аскердик ма0ыгуу- 
дан °тк°н «бериёүүчү ки0иёерден» (жүз дыйкан түтүнд°н бир 
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соёдат °мүр бою кызмат °т°°г° бериёген) жаңы үёгүд°гү поёк- 
тор түзүёг°н.

О0ентип, XVII кыёымда Россия самодержавиеёик-земство- 
ёук мамёекеттен самодержавиеёик-бюрократияёык мамёекетке 
айёанып, бийёик чектеёбеген мүн°зг° ээ боёо ба0тады.

Пады0аёык бийёиктин күч°0ү менен чирк°° бийёиги начар- 
ёай ба0тады. Анткени буё учурда чирк°°ёүк кызматтын бирим- 
диги боёгон эмес. Патриарх Никон 1653-1660-жж. чирк°°ёүк 
реформа жүргүздү. Грек үёгүсү боюнча чирк°°ёүк ырым-жырым- 
дар тартипке саёынды жана бардык правосёавиеёик чирк°°ё°р 
үчүн кудайга сыйынуу бир түрг° кеётириёген. Бирок реформага 
пады^анын жан-ж°к°рё°рү жана жогорку дин кызматчыёары 
(«эски ырым-жырымчыёар») кар0ы чыкты. Протопоп Аввакум 
аёардын идеоёогу боёуп каёды. Чирк°° б°ёүнүп каёды. Авва- 
кумдун тарапкерёери б°ёүп-жаруучуёар деп атаёа ба0тады. 
1654-1656-жж. Земствоёук соборёор реформанын бардык жобо- 
ёорун жактырышып, б°ёүп-жаруучуёарды сынга аёышып, аёар- 
ды чирк°°д°н чыгарды. Аввакумду Байкаёдын жээгине сүргүнг° 
айда0ып, андан кийин Москвага кайтарып кеёи^ип, °ртт°п 
жибери0ти.

Өз абаёын бекемдеп, патриарх Никон мамёекеттин ички жана 
ты0кы саясий и0терине такай кийёиги0е ба0тады. О0ондук- 
тан 1666-1667-жж. Земствоёук собор Никонду патриархтыктан
ажыратып, сүргүнг° айдап жиберди.

Пады0а Аёексей °ёг°нд°н кийин 1682- 
1696-жж. орус тактысын анын баёдары ээёе- 
ди. Аёар жа0 боёгондуктан, аёардын эже- 
си Софья ба0карып каёды. 1689-ж. жай- 
ында Софья менен Петрдун ортосунда жаң- 
жаё чыкты. Софьяны кутумга каты^ты деп 
0ек сана^ып, аны Новодевичий монасты- 
рына кама^ты. 1696-ж. Иван V каза боёуп, 
Петр бирден-бир ба0каруучу боёуп каёды.

Мамёекеттик аппаратты реформаёоо эң 
мааниёүү масеёе боёгон. Россияда мамёе- 
кет аё мезгиёде коомдук турму0тун бардык 

Уёуу Петр I.

ч°йр°ё°рүнд° °зг°ч°
чоң роёь ойноп, аё эми идеоёогияда абсоёюттук мамёекетке
сыйынуу каёыптана ба0тады. 1711-ж. 22-февраёда Петр I Бо- 
ярдык Думаны аёма0тырган Ба0каруучу Сенатты түздү. Се- 
нат 9 ки0иден турган жана °ёк°д°гү жогорку °км°ттүк меке- 
ме боёуп каёган. Бирок бардык мыйзам чыгаруу бийёиги пады- 
0ага тие0еёүү боёгон. 1715-ж. Сенаттын °зүн к°з°м°ёд°п туруу 
үчүн атайын генераё-тек0ерүүчү дайындаёган.
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1718-ж. эски приказдар жоюёуп аёардын ордуна коёёегия- 
ёар киргизиёди. Мындай 12 коёёегия түзүёг°н. Ар бир коёёегия- 
нын ба0ында президент туруп, анда вице-президент, бир нече 
коёёегияёык кеңе0чи жана асессорёор боёгон. Ар бир коёёегияда 
коёёегияёык асессор жана архивариусу ба0ында турган канце- 
ёяриясы (кеңе0и) боёгон. «Кабинет» деп атаёган Петрдун жеке 
канцеёяриясы чоң мааниге ээ боёгон.

Обёасттык ба0карууёар да чоң °зг°рүүё°рг° дуу0ар боёду. 
1708-ж. °ёк° сегиз губернияга б°ёүнүп, кийинчерээк дагы үч°° 
түзүёг°н. Провинция негизги администрацияёык бирдик боёуп 
каёды. Бардыгы боёуп 50 провинция түзүёүп, аёардын ба0ында 
губернаторго ба0 ийген воеводаёар турган.

1712-ж. патриархчыёык жоюёуп, анын ордуна Синод (и0 
жүзүнд° дин и0тери боюнча коёёегия) киргизиёген. Диний бий- 
ёиктин үстүн°н тоёук жеңи^ке жети^иёип, жеке бийёик ого 
бетер чыңдаёды. 1721-ж. Сенат Петр I император деп жарыя- 
ёады, Россия империя боёуп каёды.

Россиянын ХҮП-ХҮШ кк. XVII кыёымдын биринчи жары-
Ты^кы саясаты мындагы Россиянын тьшкы саяса-

тынын негизги миёдеттери: баты0та 
жана түндүк-баты0та - «Кымкуут мезгиёде» жоготкон жерёерди 
кайтарып аёуу, тү0түкт° боёсо миңдеген орус жана украин тут- 
кундарын аёып кетип жаткан Крым хандарынын чабууёдарына 
кар0ы күр°0үү боёгон.

Россия 1632-ж. европаёык мамёекеттер Отуз жыёдык согу0 
менен аёектенип, а Поёь0ада боёсо короёь каза боёуп мураскер- 
ёери такты үчүн күр°0үп жаткандан пайдаёанып, Речь Поспо- 
ёитага кар0ы согу0 ба0тады. Бирок Смоёенскини камаёоо ий- 
гиёиксиз боёду. Поёь0анын жаңы короёу Вёадисёав IV орус 
аскерёерин курчап аёды. 1634-ж. Поёянов тынчтык кеёи^ими 
түзүёүп, аё боюнча Поёь0ага согу0 аракеттери ба0таёгандан 
бери басыёып аёынган 0аарёар кайтарыёып бериёди.

Речь Поспоёита менен Россиянын ортосундагы жаңы кагы- 
ёы0ууёар 1654-ж. ба0таёды. Орус аскерёери Смоёенскини жана 
Чыгы0 Беёоруссиядагы дагы 33 0аарды ээёеп аёды. У0уё эёе 
учурда Поёь0анын к°п б°ёүгүн 0веддер басып аёды. 1656-ж. 
октябрда Россия Речь Поспоёита менен жара0уу кеёи^имин 
түзүп, Баётика боюндагы территориядан 0вецияга кар0ы со- 
гу0 ба0тады. Россия бир катар чептерди аёууга жети^ти, би- 
рок Поёь0а тарабынан согу0 аракеттеринин ба^таёы^ы орус- 
тарды аёгач 0веддер менен жара0ууга, андан кийин 1661-ж. 

54



Кардисс кеёи^имин түзүүг° аргасыз кыёды. Аё боюнча Баёти- 
канын жээктеринин бардыгы 0вециянын коёунда каёды.

Поёь0а менен боёгон согу0та эки тарап аёмак-саёмак ий- 
гиёикке жети^ип, 1667-ж. 13 жыёга Андрусов жара0уу кеёи- 
0имин түзүү менен аяктады. Аё боюнча Россияга Смоёенск жана 
Днепрдин чыгы0ындагы бардык жерёер °ттү. 1686-ж. «Түб°ёүк 
тынчтык» түзүёүп, аё боюнча Киев түб°ёүк Россияга °ттү.

Речь Поспоёита менен тынчтык кеёи^имин түзүп, Россия 
Осмон империясына жана Крым хандыгына кар0ы багыттаёган 
саясатын күч°ттү. Аё ийгиёиктүү боёгон учурда Кара деңизге жоё 
ачмак. Бирок В. В. Гоёицындын Крымга жасаган эки жортууёу 
ийгиёиксиз аяктады. О0ентип, негизги ты0кы саясий миёдет - 
деңизге чыгуу - XVII кыёымдын аягында чечиёбей каёды.

Петр ^нин тьшкы саясаты аёгач мурунку эёе багытта боё- 
гон. Тү0түкк° эки жоёу жортууё ую0туруёуп, анын натыйжа- 
сында 1696-ж. түркт°рдүн Азов чеби куёады. Бирок тез эёе Рос- 
сия °км°түнүн тьшкы саясий багыты °зг°рдү. Баётика деңизи- 
не чыгуу негизги миёдет боёуп каёды. 0веция менен күр°0үү 
үчүн Россияга союзда0тардын табыёы^ы (Дания, Речь Поспо- 
ёита) буга 0арт түздү.

Петр I 1700-ж. 0вецияга согу0 жарыяёап аё «Түндүк согу- 
0у» деп атаёган. Буё согу0 21 жыёга созуёуп Нарва 0аарынын 
аёдында орус армиясынын жеңиёүүсү менен ба0таёган.

Буё согу0 Россия мамёекетинин ички түзүёү0үн кайра ку- 
рууда абдан чоң роёь ойноду. Согу0тун жүрү0үнд° о0оё мезгиё- 
деги мыкты кураё-жарак, замбиректер менен кураёданган күчтүү 
армия жана аскер деңиз фёоту түзүёдү. 0вед короёу Карё XII 
согу0тун аёгач этабында Россиянын союзда0тары боёгон Дания- 
ны, андан кийин Речь Поспоёитаны катардан чыгарды. Негизги 
согу0 аракеттери Украинага которуёду. Буё жерде 1709-ж. Түндүк 
согу0ундагы буруёу0 учур боёуп каёган атактуу Поётава саёгы- 
ёа0уусу боёуп, 0вед аскерёери жеңиёүүг° учурады.

Согу0тук аракеттер кайрадан Баётика боюна к°чүрүёдү. 
1713-ж. Петр I 0веддерди Таммерфорстун аёдындагы саёгы0ууда 
таёкаёап, дээрёик бүткүё Финёяндияны ээёеп аёды. 1714-ж. 
орус фёоту Гангут тум0угунун аёдында жеңи^ке жети^ип, 
Аёанд араёдарын ээёеди. Экинчи жоёу 0вед фёоту 1720-ж. Грен- 
гаманын аёдында жеңиёи0ке учурады. 1721-ж. Финёяндиянын 
аймагындагы Ни0тадт 0аарында тынчтык кеёи^ими түзүёдү. 
Анын 0арты боюнча Финёяндиянын жана Кареёиянын бир 
б°ёүгү, Эстёяндия жана Ёифёяндия Россияга ко0уёду, °ёк°нүн 
Баётика деңизине жоёу ачыёды.

55



А. С. Суворов Аёьпыда.

XVIII кыёымдын ортосунан тартып эки мааниёүү миёдет: 
түрк жана поёяк масеёеси аёдыңкы орунга чыкты. Россия ме- 
нен Түркиянын ортосундагы курчуган мамиёе 1768-ж. согу0ка 
аёып кеёди. 1770-ж. П. А. Румянцев коёба0чыёык кыёган орус 
аскерёери Ёарганын жана Кагуёанын аёдында, андан кийин 
А. В. Суворовдун коёба0чыёыгы аёдында Козёуджанынын аё- 
дында түрк аскерёерин жеңип аёды. 1770-ж. 5-июёда Чесма бух- 
тасында орус фёоту түрк фёотун таёкаёады. Бирок Россиянын 
күчт°нүп кети0инен чочуёаган айрым европаёык мамёекет- 
тердин кар0ы туруусунан уёам, 1774-ж. Күчүк-Кайнар тынч- 
тык кеёи^имин түзүүг° аргасыз боёду. Россия Түркиядан Буг 
дарыясынын тү0түк агымындагы кыйёа жерёерди, Азов деңи- 
зине чыкчу жоёдогу - Керчь чебин аёды.
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1783-ж. Россия Крымды °з аймагы деп жарыяёады. Аё Ос- 
мон империясынын °км°түнүн нааразыёыгын пайда кыёды. 
Күчүк-Кайнар кеёи^иминин 0арттарын аткаруудан ачык эёе 
ба0 тартып, Россияга кар0ы согу0 жарыяёады. Буё согу0та 
орус аскерёери чоң ийгиёиктерге жети^ти. А. В. Суворовдун же- 
текчиёиги астында Очаков чеби аёынып, түрк аскерёери Фок- 
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0ананын жана Рымниктин аёдында жеңиёди. Измаиёди аёуу 
буё согу0тун к°рүнүктүү окуясы боёуп каёды. 1791-ж. тынч- 
тык кеёи0ими түзүёүп, аё боюнча Осмон империясы мурдагы 
кеёи0имдин 0арттарын кый0аюсуз аткарууга миёдеттенип, Рос- 
сиянын Днестр боюнча жаңы чек арасын жана Крымдын ко0уё- 
гандыгын тааныды.

XVIII кыёымдын аягында Россия °з аёдынча мамёекет ката- 
ры Речь Поспоёитанын жоюёу0уна жигердүү каты0уучуёар- 
дан боёгон. Екатерина II 1768-ж. Поёь0аны и0 жүзүнд° °зүнүн 
вассаёдык мамёекетине айёаны^ына жети^ти. Поёь0ага к°з 
артып жүрг°н Австрия жана Пруссия 1770-ж. анын аймагынын 
бир б°ёүгүн басып аёды жана 1772-ж. Речь Поспоёитаны бирин- 
чи жоёу б°ёүүг° макуё боёууга аргасыз кыёы^ты. Поёь0а °з 
аймагынын чейрегин жоготту (Россияга Чыгы0 Беёоруссия °ттү).

Поёь0адагы мамёекеттүүёүктү чыңдоо, саясий жана эконо- 
микаёык кыйроодон сактап каёуу боюнча аракеттер жасаёды. 
Буё боёсо 1791-ж. короёдук бийёикти күч°тк°н жана 0ёяхта- 
нын укуктарын чектеген Конституциянын кабыё аёыны^ына 
аёып кеёди. Поёь0анын буё кадамы Россия менен Пруссиянын 
кызыкчыёыктарына карама-кар0ы кеёгендиктен, Поёь0ага 
аскерёерин киргизи0ти жана аны 1792-ж. экинчи жоёу б°ёү0тү. 
Россия оң жээк Украинаны жана Минск 0аары менен ко0о Бор- 
бордук Беёоруссияны аёды. Буга жооп катары генераё Тадеу0 
Костю0ко ба0ында турган уёуттук-бо0тондук к°т°рүёү0 ту- 
танган. Аё А. В. Суворов коёба0чыёык кыёган орус аскерёери 
тарабынан 1794-ж. басыёды. 1795-ж. Речь Поспоёитаны үчүнчү 
жоёу б°ёү0түрүү, анын жа0оосунун токтоёу0уна аёып кеёди. 
Короёь тактыдан ба0 тартты. Россияга Баты0 Беёоруссия, Во- 
ёынь, Ёитва жана Курёяндия °ттү.

Европаёык монархтардын Француз ревоёюциясына кар0ы 
күр°0үн° да Россия жигердүү каты^ты. 1793-ж. Россия Анг- 
ёия жана Австрия менен Францияга кар0ы күр°0к° акчаёай 
жана аскердик жардам берүү туураёуу кеёи^им түздү. 1798-ж. 
Павеё I антифранцуздук коаёицияга каты^ып, Ф. Ф. У0аков 
ба0ында турган фёотту жана А. В. Суворов коёба0чыёык кыё- 
ган аскерёерди согу0уу үчүн жиберди. Фёот Жер ортоёук деңи- 
зинде, аскерёер Европанын борбордук б°ёүгүнд° ийгиёиктүү 
аракеттенип, согу0 искусствосунун жогорку деңгээёин к°рс°ттү.

ХУП—ХҮШ кыёымдардагы XVII к. орус маданиятынын
Россияиыи ащмияты тарыхындагы орто кыёым доору,
байыркы орус маданиятынын жаңы мезгиёдин маданиятына 
°түүсүн биёдирген маданий т°ңк°рү0 жүрг°н мезгиё боёуп каё- 
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ды. Турму0тун бардык ч°йр°ё°рүнд° диний эмес к°рүнү0т°р 
байкаёа ба0тады. Диний эмес портреттик живопись пайда боё- 
ду. С. У0аков и0теген Кремёдин Кураё-жарак паёатасы к°рк°м 
°н°р борбору боёуп каёды.

Буё мезгиёде фоёькёор менен жазма маданияттын ортосун- 
дагы ажырым бир кыйёа деңгээёде кыскартыёды. Оозеки эё- 
дик чыгармаёарды жазуу пайда боёду. Адабиятта жаңы жанр - 
турму0тук сатира жараёды. Анда соттор жана чирк°° кеёеке- 
ге аёынган.

Коё °н°рчүёүктүн жана сооданын °нүгү0ү, негизинен коё- 
донмо, практикаёык мүн°зд°гү иёимий биёимдерди топтоёу0уна 
аёып кеёди. Жаңы жерёерди °зд°0түрүү жана ички аймактар- 
ды коёонияёа0тыруу географияёык биёимдердин °нүгү0үн° 
0арт түздү. Чет °ёк°ё°р, аёардын каёкы, каада-саёты жана 
мыйзамдары, °сүмдүкт°р жана жаңыбарёар дүйн°сү туураёуу 
жазма мааёыматтар, аёгачкы тарыхый изиёд°°ё°р пайда боёду.

Коё жазмаёар менен катар эёе, Москва басма үйүнд° даяр- 
даёган басма продукциясы күнд°ёүк турму0ка уёам к°бүр°°к 
кире ба0тады. XVII кыёымдын биринчи жарымында түрдүү ата- 
ёы0тагы 200 ке жакын китептер чыгарыёды. Айрым адамдар 
жеке китепканаёарды түз° ба0та0ты. 1672-ж. Москвада бирин- 
чи китеп дүк°нү ачыёды. Китеп басып чыгаруу грамматика жана 
арифметика боюнча коёдонмоёорду массаёык тираж менен ба- 
сып чыгарууга мүмкүнчүёүк берди. 1634-ж. басыёган аёиппе 
(«Букварь»), кийин бир нече жоёу басыёды. Кыёымдын аягын- 
да Карион Истоминдин к°рк°мд°ёг°н, түстүү аёиппеси, 1682-ж. 
к°б°йтүү табёицасы пайда боёду.

Мурда баёдарды үйүнд° же дин кызматкерёеринин жарда- 
мы менен кат сабатка үйр°тү0с°, эми атайын мектептер пайда 
боёо ба0тады. XVII кыёымдын 40-жж. мамёекеттик и0мер 
Ф. М. Рти0евдин демиёгеси менен Москвадагы Андреев монас- 
тырында мектеп ачыёды. Аёгачкы мектептер 80-жж. ортосунда 
биринчи жогорку окуу жайдын - Сёавян-грек-ёатын академия- 
сынын ачыёьшына 0арт түздү. Академиядагы окутуу жогорку 
дин кызматкерёерин жана мамёекеттик кызматкерёерди даяр- 
доого арнаёган.

XVII кыёымдагы маданияттагы жаңы к°рүнү0т°р, чирк°° 
коёдогон орто кыёымдагы үст°мдүк кыёуучу к°з кара0 менен 
күр°0т° бекемдеёген. Чирк°° кызматкерёери Баты0 Европа ме- 
нен маданий байёаны0тардын кеңейи0ине тоскооёдук кыёы0- 
кан. Патриарх Иоаким падьшанын сарайынын аёдындагы театр- 
дын жабыёьшына жети0кен.
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Петрдун ту0унда к°пт°г°н диний эмес мектептер, анын ичин- 
де, Навигацияёык жана Артиёёерияёык мектептер ачыёган. Дво- 
ряндарды чет °ёк°ё°рг° окууга жибери0ип, Петр I нин атайын 
указы менен сабатсыз дворяндарга үйё°нүүг° тыюу саёынган. 
1725-ж. мамёекеттик бюджеттен каржыёанган Петербург иёим- 
дер Академиясы түзүёг°н. Окуу китептер, каёендарёар пайда 
боёду. 1708-ж. тартып китеп басып чыгаруу үчүн ж°н°к°йё°0- 
түрүёг°н жарандык арип жана араб цифрасы киргизиёди.

Турму0-тиричиёикти европаёа0тыруу жүрүп, сакаёдарын 
аёдырып, европаёыктардай кийим-кечек кийиёип, кофе, таме- 
ки, гезиттер күнд°ёүк турму0ка кире ба0тады.

XVIII кыёымдын экинчи жарымындагы маданий турму0 
Агартуучуёук идеяёарына - биёим берүүнүн жана иёимдин 
°нүгү0үн° чоң маани берген багыттарга жык тоёгон. Н. И. Нови- 
ков орус агартуучуёугунун к°рүнүктүү °күёд°рүнүн бири.

Биёим берүүнүн °нүгү0үнд° эки теңденция байкаёды: би- 
ринчиден, эёдик мектептердин санынын °сү0ү (8 ден 288 ге че- 
йин); экинчиден, биёим берүүд° сосёовиеёүүктүн бекемдеёи0и 
(кадеттик корпустардын саны бе0ке жетип, сыпайычыёык пан- 
сиондору пайда боёду, сыпайы кыздардын Смоёьный институту 
ачыёды).

Иёимдер Академиясы иёимий и0тердин ба0кы борбору боё- 
гон. Ага 1755-ж. Москва университети, 1773-ж. Петербургдагы 
Тоо-кен окуу жайы, 1783-ж. орус тиёи жана грамматикасын окуп- 
үйр°нг°н Россия академиясы ко0уёду. М. В. Ёомоносов россия- 
ёык иёимдин °нүгү0үн° к°рүнүктүү саёым ко0ту. Аё материя- 
нын сактаёуу мыйзамын ачкан; түст°р ж°нүнд°гү окууну к°т°- 
рүп, эёектрди жана саёмактууёук күчүн изиёдеген; Венерадагы 
атмосфераны ж. б. иёимий ачыёы0тарды жасаган.

Техникаёык ойдун °сү0ү универсаёдуу буу ма^инасын ой- 
ёоп тапкан И. И. Поёзуновдун, механик-ойёоп табуучу И. П. Ку- 
ёибиндин (ёифт, прожектор, инваёиддер үчүн протездер) аты 
менен байёаны0кан.

Адабиятта кёассицизм үст°мдүк кыёса (А. П. Сумароков), аны 
романтизм (Н. М. Карамзиндин «Байку0 Ёизасы») аёма0тырды. 
Поэзия (Г. Р. Державин, В. В. Капнист) оёуттуу багыт катары бе- 
кемдеёди. Архитектурада барокко стиёин (Растреёёинин Кышкы 
сарайы жана Смоёьный монастыры) кёассицизм аёма0тырды. 
В. И. Баженов орус кёассицизминин уёуу мастери боёгон. Аё Моск- 
вадагы Па0ковдун үйүн, Петербургдагы Михайёов ак сарайын 
курган. М. Ф. Казаков москваёык мектептин к°рүнүктүү °күёү 
боёуп санаёат. Анын беёгиёүү эмгектерине - Кремёдик Сенат, 
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эски Москва университети, Коёоннаёар заёы, 
Фиёипп Митропоёит чирк°°сү кирет.

XVIII кыёымдын экинчи жарымында 
орус скуёьптурасынын чыныгы гүёд°п- 
°нүгү0ү ба0таёды. Скуёьптураёык портрет 
жанрындагы кыйёа ийгиёиктер Ф. 0убин- 
дин (Д. Гоёицындын, Павеё I нин, М. Ёомо- 
носовдун, 3. Черньшеванын портреттери) аты 
менен байёаны0кан. Орус портреттик живо- 
писинин гүёд°п-°нүгү0ү Ф. С. Рокотовдун М. В. Ёомоносов.
(А. Струйскийдин портрети), Д. Г. Ёевицкийдин (П. Демидовдун, 
В. Дьякованын портрети), В. Боровиковскийдин (М. И. Ёопухи- 
нанын портрети) аты менен байёаны0кан. Яросёавёдик к°п°с 
Ф. Воёков туруктуу и0т°°чү кесиптик биринчи орус театрынын 
түзүүчүсү боёуп каёды.

Сурооёор жана тап0ырмаёар:

1. XVII к. Россиянын саясий бийёиги эмне үчүн туруксуз боёгон?
2. Россиянын экономикасынын негизги беёгиёерин айтып бер.
3. Абсоёюттук монархия деген эмне?
4. Петр I дин реформаёарына мүнөздөмө бер.
5. XVIII к. Россиянын тышкы саясаты кандай өнүккөн?
6. Х^П—ХҮШ кк. Россиянын маданияты.
7. Коёдонмо дептердеги тапшырмаёарды аткаргыёа.
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II б°ёүм
ЕВРОПА ЖАНА ТҮНДҮК АМЕРИКА 

ӨЁКӨЁӨРҮ XIX К.

§ 10-11. ЕВРОПАЛЫК ӨЛКӨЛӨРДҮН ӨНҮГҮ0ҮНҮН 
ЖАЁПЫ БАГЫТТАРЫ

Аймак: Баты0 Европа
Мезгиё: Х1Х-ХХ кк.
Теманын хроноёогиясы:
1825 1876 1889 1895
А

Мезгил сызыгы
Негизги датаёар:

1825 - Ангёиядагы аёгачкы темир жол
1830 - Франциядагы аёгачкы 0оссе жоёу
1844 - теёеграф аппараты
1895 - радионун ойёонуп табыёы^ы

Биёим: Баты0 °ёк°ё°рүнд°гү иёим жана ойёоп табууёар. Мартен - боёот 
эритүүчү ма^инанын жасаёьшы

Тү0үнүкт°р:
• рынок • монопоёияёык капитаёизм
• дүйн° устаканасы

Өн°р жай т°ңк°рүшү жана Табият таануудагы - физика,
анын натыйжаёары математика, биоёогия, химия иёим-
дериндеги ири ачыёы0тар өнөр жайдагы техникаёык прогресске 
негиз саёды. Энергиянын сактаёуу жана айёануу, эёектромаг- 
ниттик индукция мыйзамдары ачыёып, иёимий изиёдөөёөрдү 
интеграцияёоо багыттары пайда боёду. Иёимий-техникаёык 
жана өндүрү0түк и0тердин ортосундагы байёаны0тардын пай- 
да боёу0у жаңы көрүнү0 боёуп каёды.

Ангёияёык инженер Г. Бессемер тарабынан чоюнду боёот- 
ко кайра и0тетүүчү мешти, француз Г. Мартен кыйёа жогорку 
сапаттагы боёот эритүүчү мешти жасап чыгышты. Күчтүү буу 
кыймыёдаткычы - буу турбинасы түзүёдү. Эёектрди пайдаёа- 
нуу энергетикадагы чыныгы ревоёюцияга айёанды. Эёектр кый- 
мыёдаткычы катары пайдаёаныёуучу динамома0инанын түзүёү- 
0ү техникаёык прогресс үчүн чоң мааниге ээ боёду.
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Ангёиядагы биринчи темир жоё. (1825-ж.)

Эссендеги завод. (Германия)

Байёаны0 каражаттары °ркүнд°дү. АК0да 1844-ж. теёе- 
граф аппараты, 1876-ж. теёефон жасаёды. Немец физиги Г. Герц 
эёектромагниттик тоёкундарды жасаёма кыймыёга кеётирүү 
мүмкүнчүёүгүн ачты. 1895-ж. орус окуму0туусу А. С. Попов 
радиону ойёоп тапты.

XIX к. жа0оого темир жоё кирди. 1825-ж. Ангёияда темир 
жоё транспорту пайда боёду. XIX к. экинчи жарымында темир 
жоё куруёу0у АК0да кеңири куёач жайды. 1830-ж. кийин 
Францияда биринчи 0оссе куруёду. XIX к. аягында ат-к°ёүк 
транспорту трамвайёар менен алма^ты. Буу кемеёери да куру- 
ёуп жатты.
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Метаёёургияёык цех. (Франция)

Техникаёык ачыёЫ0тар жана аёарды °ндүрү0т° коёдонуу 
°н°р жай т°ңк°рү0үнүн ба0таёЫ0Ына жоё ачты. Аё коё эмге- 
гине негиздеёген мануфактураёык °ндүрү0тү ма^инаёык °ндү- 
рү0 менен аёма0тырууга мүмкүнчүёүк берди. Ма^ина куруу - 
ма0инаёарды ма0инаёардын жардамы менен жасоо °ндүрү0ү 
°н°р жай т°ңк°рү0үнүн аяктоочу этабы боёуп каёды. Т°м°н- 
д°гүё°р: мануфактураёык °ндүрү0 аркыёуу капитаё топтоо; 
жуму0чу күчүнүн рыногу; °н°р жай °ндүрү0үн° суроо-таёап; 
протекция саясаты °н°р жай т°ңк°рү0үн° °б°ёг° түздү. Буё 
XIX кыёымдын ичинде Европанын, Түндүк Американын түрдүү 
°ёк°ё°рү жана Япония басып °тк°н, капитаёисттик түзүёү0түн 
°нүгү0үнд°гү жаёпы тарыхый, мыйзам ченемдүү этап боёгон.

Ангёия биринчи индустрияёык °ёк° боёуп каёды. Буё жерде 
°н°р жай т°ңк°рү0ү XVIII к. 80-жж. ба0таёып XIX к. 30-жж. 
аяктады. Анын натыйжасында °ёк° «дүйн°нүн устаканасына» 
айёанып, 30-жж. аягында анда метаёёдын теңи °ндүрүрүёүп, 
бүткүё ма^ина анда жасаёып, Европадагы к°мүрдүн 80 пайы- 
зы казыёып аёынган.

К°з каранды эместик үчүн согу0 аяктагандан кийин АК0 
нын түндүк региондорунда капитаёисттик мамиёеёер чыңдаёа 
ба0тады. Аё жерде феодаёдык мамиёеёердин, коё °н°рчүё°рдүн 
цехтик системасы жок боёгон. АК0да ангёияёык °н°р жай- 
дын жети0кендиктерин °ндүрү0к° киргизүү жана °зүнүн тех- 
никаёык ачыёы^тарын коёдонуу °н°р жай ревоёюциясынын 
°нүгү0ү үчүн ыңгайёуу 0арт түздү.

Францияда фабрикаёарды түзүү аёгач текстиёь °ндүрү0үнд° 
ба0таёды. Жибек °ндүрүү боюнча Франция дүйн°д° биринчи 
орунга чыгып, аё кездемеёер °ёк°нүн ичинде да, сыртында да
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кеңири суроо-таёапка ээ боёду. Фабрикаёык °ндүрүш акырын- 
дап метаёёургияда жана машина курууда чыңдаёды. Экинчи 
империянын жыёдарында (1852-1870-жж.) экономика °зг°ч° 
тез °нүктү.

Герман мамёекеттеринде °н°р жай т°ңк°рүшү XIX к. 30- 
жж. күч аёды. Мануфактурадан машина °ндүрүшүн° °түүнүн 
кечеңдеши феодаёдык коомдун саркындыёарынын күчтүүёүгү 
жана немец жерёеринин бытырандыёыгы менен түшүндүрүёг°н. 
Бирок °ндүрүш тармактары °н°р жай т°ңк°рүшү баштаёганда 
эёе Ангёияга караганда бир кыйёа мыкты боёгон. Буё °н°р 
жай т°ңк°рүшүнүн жогорку темпин камсыз кыёды.

Японияда °н°р жай т°ңк°рүшү европаёык техноёогияны 
°ндүрүшк° киргизүү аркыёуу жүрг°н. Анда үч стадия - ману- 
фактура, °н°р жайёык жана монопоёияёык °ндүрүш катарёа- 
шып °нүкк°н. XIX к. 90-жж. °н°р жай т°ңк°рүшү аяктады. 
Бирок феодаёдык коомдун каёдыктарынын сактаёып турушу 
жана °н°р жайдын начар сырьёёук базасы ири ишканаёардын 
пайда боёушун кыйындатты.

Чехияда, Т°м°нкү Австрияда, Итаёияёык жерёерде, Испа- 
нияда машинаёарды коёдонуу кыйёа ургааёдуу жүр° баштады. 
Өндүрүштүн орто кыёымдык формасынан капитаёисттик фор- 
мага °түү метаёёургияга караганда текстиёь °н°р жайында те- 
зирээк жүрдү.

Өн°р жай ревоёюциясы агрардык коомду индустрияёык 
коомго кайра түзүүг° шарт түздү. Ангёияда, Гоёёандияда, Фран- 
цияда, Германияда, Итаёиянын түндүгүнд°гү айыё чарбасында 
°ндүрүштүн капитаёисттик формаёары түзүёдү. Айыё чарба- 
чыёыгында темирден жасаёган эмгек кураёдары, жер семирт- 
кичтер кеңири коёдонуёуп, которуштуруп айдоо жакшырты- 
лып, аёгачкы айыё чарба машинаёары коёдонуёа баштады.

Өн°р жай т°ңк°рүшү капитаёисттик коомдун негизги тап- 
тары - буржуазия менен проёетариаттын түзүёүшүн° алып кеё- 
ди. 0аарёардын жана шаар калкынын саны бир кыйёа °стү. 
Эгерде Ангёияда 1750-ж. 50 миңден ашык каёкы бар эки эёе 
шаар боёсо, XIX к. аягында шаар каёкы °ёк°нүн калкынын 
75%ин түзүп каёды. Францияда боёсо 1870-ж. карата шаар каёкы 
бир жарым эсе °сүп, °ёк°нүн калкынын үчт°н бирин түзг°н. 
АК0да шаар калкынын °сүшү XIX к. 60-70-жж. индустрия- 
лык жогоруёоо учурунда °зг°ч° тездеди.

Эгерде XIX к. башында дүйн°нүн шаарёарында 29,3 млн 
адам жашаса, 1900-ж. 224,4 мён адам жашаган.
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Монопоёияёык Капитаёизмдин тушунда коё °н°рчүё°р
капитаёизм менен майда устаканаёардын ээёери жакын-
да0а ба0та0кан, ири И0канаёар майдаёарын сүрүп чыгары- 
0ып °ндүрү0тү топто0туруу (концентрацияёоо) жүрг°н. Өндү- 
рү0түн топто0туруёу0у капитаёдын андан ары топто0туру- 
ёу0уна 0арт түзг°н. Ич ара конкуренттик күр°0 - капитаёист- 
тер үчүн зор зыян аёып кеёген жана аёарды °з ара сүйё°0үүг° 
барууга, бирикмеёерди түзүүг° аргасыз кыёган. Бирикмеёер 
боёсо уёамдан уёам капитаёисттик монопоёияёардын формасын 
кабыё аёган.

XIX к. аягы XX к. ба0ында, ар кандай жоё менен пайда 
боёгон капитаёисттик монопоёияёар бир кыйёа күч аёды жана 
капитаёисттик чарбаёарда чечүүчү роёь ойной ба0тады.

XIX к.—ХХ к. ба0ында 
Баты0 Европа 
мамёекеттеринин 
саясий °нүгүүсү

XIX к. биринчи чейрегинде к°п- 
чүёүк Европа °ёк°ё°рүнд° феодаёдык 
түзүёү0 сактаёып турган. О0оё эёе 
мезгиёде капитаёисттик мамиёеёердин 

°нүгүүг° багыт аёуусу да күчтүү эёе. Мамёекеттик ба0карууда 
мааниёүү °зг°рүүё°р жүрдү. Чексиз монархияёуу мамёекеттер- 
де бийёик мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийёиктерине б°ёүнүп, 
конституцияёык, парёаменттик монархияёарга айёаны0ты.

XIX к. 70-жж. Баты0 Европада уёуттук-бо0тондук кый- 
мыёдарынын жана ревоёюцияёардын мезгиёи аяктады. Респу- 
бёика же конституцияёык монархия формасындагы буржуа- 
зияёык уёуттук мамёекеттер түзүёдү. Социаёдык-саясий °нүгүү- 
нүн эвоёюцияёык мүн°зү басымдууёук кыёа ба0тады. Парёа- 
менттик система түзүёүп, буржуазияёык укуктун жана ой жү- 
гүртүүнүн °з аёдынчаёууёугун камтыган жарандык коом ка- 
ёыптана ба0тады.

Ангёияда XIX кыёымдын ба0ында монархтын бийёиги пар- 
ёамент тарабынан кыйёа чектеёген. Бирок парёаменттик 0ай- 
ёооёор системасы жеткиёиктүү боёбогондуктан, буржуазия жу- 
му0чуёар менен бирдикте парёаменттик реформаёар үчүн да- 
йыма күр°0 жүргүзүп кеёди. XIX к. жүргүзүёг°н реформа- 
ёардын натыйжасында парёаменттик монархия чыңдаёып, 0ай- 
ёоо укуктары кеңейип, 0айёоочуёардын саны °стү. Өёк°д° эки 
партияёуу система түзүёдү. Бийёикте ёибераёдар менен консер- 
ваторёор кезекте0ип туру0ту. Аткаруу бийёиги чыңдаёды.

Францияда XIX к. ба0ында бийёиги эки паёатаёуу парёа- 
мент тарабынан анча-мынча чектеёген монархия °күм сүрдү. 
1830-ж. ревоёюциянын натыйжасында 0айёоочуёардын саны 
°сүп, дворяндар мурунку таасирин жоготу0ту. 1848-1849-жж. 
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ревоёюциянын жүрүшүнд° Экинчи респубёика жарыяёанды 
(1792-ж. 1-респубёика) жана респубёикаёык конституция ка- 
быё аёынды. Бирок 1851-ж. мамёекеттик т°ңк°рүш жасаёып, 
Экинчи империя бекитиёди. 1870-ж. 4-сентябрдагы буржуазия- 
лык ревоёюциянын натыйжасында Үчүнчү респубёика орнотуё- 
ду. Ошого карабастан, аё кезде Францияда монархтардын пози- 
циясы кыйёа күчтүү эёе. Ошондуктан буржуазия демократия- 
лык күчт°рг° таянып, респубёиканы чыңдоо үчүн күр°шк° 
жетекчиёик кыёды. 1875-ж. Үчүнчү респубёиканын конститу- 
циясы кабыё аёынган. Анда эки паёатаёуу парёаментти түзүү 
караёган. Парёаменттин паёатаёары тарабынан шайёанган пре- 
зидент мамёекет башчысы деп жарыяёанган. Аё кеңири укук- 
тарга ээ боёгон. Ушуну менен эёе респубёиканы чыңдоо, аны 
демократташтыруу боюнча күр°ш токтоп каёган жок.

Германия XIX к. биринчи жарымында бытыранды бойдон 
калып, жалпы мыйзамдары, башкаруу органдары боёгон эмес. 
Иш жүзүнд° анын бардык аймактарында феодаёдык тартиптер 
үст°мдүк кьмган. 1848-1849-жж. ревоёюциянын учурунда 
феодаёдык тартиптерди жоюу аракеттери ийгиёикке жетиш- 
кен жок. Немец жерёерин бириктирүү Пруссиянын жетекчи- 
ёиги астында 70-жж. гана аяктады. 1871-ж. конституция ка- 
быё аёынган. Аё боюнча аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийёи- 
гинин бир б°ёүгү императордун коёуна топтоёгон. Жаёпыга 
бирдей шайёоо укугунун негизинде шайёанган рейхстаг жо- 
горку °күёчүёүк органы боёгон.

Коё эмгегинен машиналык, фабрикаёык-заводдук °ндүрүш- 
к° °түү жумушчуёардын абаёынын жакшырышына алып кеё- 
ген жок. Дагы эёе аёардын эмгегинин натыйжаёарынын кый- 
ёа б°ёүгүн °ндүрүш каражаттарынын ээёери °зд°рүн° ыйгарып 
алып турушкан. 60-70-жж. чейин жумушчуёардын материаё- 
дык деңгээёи °т° т°м°н боёуп, жумуш убактысы 14-16 саатка 
созуёган. Эмгек жана тиричиёик шарттары оор боёуп, аяёдар- 
дын жана баёдардын эмгеги кеңири коёдонуёган.

Саясий укуксуздук, ачарчыёык, оору-сыркооёор, оор эмгек 
жана °ёүм-житимдердин к°птүгү жумушчуёардын иш берүү- 
чүё°рг° каршы нааразыёыгын пайда кыёды. Бирок аёгачкы мез- 
гиёде жумушчуёардын эзүүг° каршы чыгууёары чаржайыт фор- 
мада боёуп, ишканаёарды °ртт°°, ачарчыёык козгоёоңдору, ма- 
шинаёарды кыйратуу менен чектеёген. Жумушчуёардын аёгач- 
кы ири чыгууёары Ангёиядагы Манчестер шаарында 1819-ж., 
Франциядагы Ёион шаарында 1831-ж. жана 1834-ж. боёду. Буга 
Сиёезия токуучуёарынын к°т°рүёүшүн да кошууга боёот. 1838- 
1842-жж. Ангёияда чартисттик кыймыл пайда боёуп, анын 
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жүрү0үнд° биринчи массаёык жуму0чу партиясы - Уёуттук 
чартисттик ассоциация түзүёдү. Чартисттер °км°ттү жарым-жар- 
тыёай эпке кеёүү саясатына °түүг° аргасыз кыёды. 1847-ж. он 
сааттык жуму0чу күнү туураёуу мыйзам кабыё аёынды, жу- 
му0чуёардын айрым категорияёарынын эмгек акыёары жого- 
руёатыёды.

Ма0инаёык °ндүрү0түн °нүгү0ү жана кваёификацияёуу 
жуму0чуёардын катмарынын °сү0ү менен кесиптик союз кый- 
мыёы пайда боёду. XIX к. ба0ында аёардын и0ине бардык 
жерде тыюу саёынган. Аёгач аёар Ангёияда, АК0да андан 
кийин Европанын °ёк°ё°рүнд° ачыкка чыкты.

XIX к. 80-90-жж. кесиптик союздардын үч тиби түзүёдү. 
Биринчиси, ангёис тиёдүү °ёк°ё°рд°гү тредюниондор (Ангёия, 
Канада, АК0, Австраёия). Экинчиси, жуму0чуёардын саясий 
партияёарынын таасири астындагы, социаёизмдин түрдүү пёат- 
формаёарында турган кесиптик бирикмеёер (Австрия, Беёьгия, 
Германия). үчүнчүсү, капитаёизмди куёатуу, °ндүрү0 каражат- 
тарын ортокто0туруучу жана социаёисттик кайра курууёарды 
жүргүзүүчү анархияёык-синдикаёисттик кесиптик союздар.

Жуму0чуёардын аянычтуу абаёы интеёёигенциянын үст°м- 
дүк кыёган тартиптерге карата нааразыёыгын пайда кыёды. 
Аё кеёечектеги жак0ы коом туураёуу ой пикирёердин пайда 
боёу0уна аёып кеёди. Социаёисттик (ёат. 8ое1а118 - коомдук) 
идеяёар пайда боёду. Ангёияёык ойчуё Р. Оуэн, француз социа- 
ёисттери 0. Фурье жана А. Сен-Симон капитаёизмди кескин 
сынга аёы^ып, социаёисттик коомду курууга чакырьшкан. 
Бирок аёар социаёисттик коомго °түүнүн жоёдорун негиздей 
аёьшкан эмес.

К. Маркс жана Ф. Энгеёьс проёетариаттын күр°0үн° иёи- 
мий негиз бери0кен. Аёар капитаёисттик түзүёү0 °ндүрү0 
каражаттарына боёгон жеке менчикке негиздеёгендиктен, аё 
коомду адиёетсиз коом деп эсепте0кен. Өндүрү0түк күчт°рдүн 
жана °ндүрү0 каражаттарынын ортосундагы карама-кар0ыёык- 
тардан социаёисттик ревоёюциянын негизин к°рү0к°н. Рево- 
ёюцияёык теория менен кураёданган жуму0чуёар дыйкандар 
менен бирдикте саясий бийёикти коёуна аёып, жеке менчикти 
коомдук менчик менен аёма0тырат жана эзүүсү жок жаңы коом- 
ду кура аёат. Буё максаттарга жетүү үчүн жуму0чу табына 
күчтүү уюм, °зд°рүнүн саясий партиясы керек де0кен.

1847-ж. Германияда биринчи марксисттик уюм - Коммунист- 
тер союзу түзүёг°н. К. Маркс жана Ф. Энгеёьс тарабынан жа- 
зыёган «Коммунисттик партиянын манифести», анын програм- 
маёык документи боёуп каёды. «Буржуазияны куёатуу, проёе- 
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тариаттын үст°мдүгүн орнотуу жана тапсыз, жеке менчиксиз 
жаңы коомду куруу» - Коммунисттер союзу °з максаттарын 
ушундайча беёгиёешкен.

Жумушчу кыймыёынын жогоруёашы жана ар кайсы °ёк°- 
ё°рдүн жумушчуёарынын ортосундагы байёаныштардын °сүшү 
социаёисттердин эё араёык уюмун түзүүг° мүмкүнчүёүк бер- 
ди. 1864-ж. 28-сентябрда Ёондондо жумушчуёардын эё ара- 
лык шериктештиги I Интернационаё түзүёдү. Бир аз мезгиё- 
ден кийин Европа °ёк°ё°рүнд° жана АК0да I Интернацио- 
наёдын секцияёары пайда боёду. Аёар газетаёарды, баракча- 
ёарды, адабияттарды басып чыгарышып, уёуттук негиздеги 
°з аёдынча жумушчу партияёарынын түзүёүшүн° шарт түзүш- 
тү. I Интернационаё жумушчуёарды саясий күр°штүн таж- 
рыйбасы менен байытты жана 1876-ж. Генераёдык Советтин 
чечими менен таркатыёды.

I Интернационаёдын түзд°н-түз таасиринде, 1869-ж. Эйзе- 
нах шаарында жумушчу коомдорунун °күёд°рүнүн съездинде 
Германиянын социаё-демократияёык жумушчу партиясы 
(ГСДЖП) түзүёг°н. ГСДЖП немец жумушчуёарынын аёгачкы 
массаёык марксисттик саясий партиясы боёгон. 1875-ж. Эйзе- 
нахчыёар менен Ёассаёчыёар (Ёассаё утопияёык социаёист) 
биригишти да бирдиктүү социаёисттик партияны түзүштү.

Бир катар °ёк°ё°рд°: Германияда 1875-ж., АК0да 1876-ж., 
Францияда 1879-ж. социаёисттик партияёар түзүёдү. Проёетар- 
дык саясий уюмдар Ангёияда, Итаёияда, Австрия-Венгрияда, 
Гоёёандияда ж. б. °ёк°ё°рд° пайда боёду. II Интернационаёды 
түзүү зарыёчыёыгы кеёип чыкты. Аё 1889-ж. 14-июёда Па- 
рижде негиздеёди. II Интернационаё жумушчуёардын күр°- 
шүнүн формаёарын жана методдорун иштеп чыгууга чоң саёым 
кошту, бирок аё негиздеёгенден тартып эёе ичара жиктеёүү 
баштаёды. II Интернационаёдын ичинде үч агым: ревоёюция- 
лык (негизд°°чүсү К. Маркс), реформисттик (негизд°°чүсү 
Э. Бернштейн) жана центристтик (негизд°°чүсү К. Каутский) 
агымдар боёгон.

Сурооёор жана. тап0ырма.ёар:

1. XIX к. аягы Европада кандай ойёоп табууёар өрүш аёды?
2. Аёар өндүрүштүн өнүгүшүнө кандай таасир берген?
3. «Дүйнөнүн устаканасы» деген наамга Ангёия кандайча татыктуу боёду?
4. Европадагы өнүгүү деңгээёи бардык мамёекеттерде бирдей боёгонбу?
5. Жумушчуёардын уюмдаша башташына эмне таасир берген?
6. Коёдонмо дептердеги тапшырмаёарды аткаргыёа.
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§ 12-13. ЕВРОПАДАГЫ 1848-1849-ЖЫЁДАРДАГЫ 
РЕВОЁЮЦИЯЁАР

Аймак: Европа
Мезгил: ХТХк. ортосу
Теманын хронологиясы:
1848 1849 1951 1952

1
Мезгил сызыгы
Негизги даталар:

1848-ж. февраёь - Парижде ревоёюциянын ба^таёьшы
1848-ж. февраёь - 1849-ж. июнь - Германия мамёекетиндеги 

ревоёюцияёар
1848-ж. март - 1849-ж. август - Итаёиядагы ревоёюция
1852-ж. - экинчи француз империясынын түзүёү0ү

Билим: Демократия үчүн абсоёютизмге кар0ы күрө0, коомдук прогресс 
жана уёуттук биригүү.

Түшүнүкт°р:
• ревоёюция • убактыёуу өкмөт
• уёуттук биримдик • уёуттук чогуёу0
• респубёика

Франциядагы ревоёю- 
цияёар. Ревоёюция 
себептери

1840-жыёдын ортосунда Францияда 
социаёдык жана экономикаёык кризис- 
тин беёгиёери байкаёган. Өн°р жай бур- 
жуазиясы менен бүткүё эёдин финансы 

аристократтарынын үст°мдүгүн°, саясий укуксуздукка наара- 
зыёык күч°дү. Өн°р жай °нүкк°нү менен жуму0суздардын саны 
к°б°йүп, баа °ск°н. 1845-1847-жыёдар тү0үмсүз жыёдар боё- 
гон. Короёь эми карапайым эёге эёе эмес, буржуазияга да жак- 
пай каёды. О0оё жыёдары короёь Ёуи Фиёиппке коё саёууёар 
жасаёган. Июёь монархиясына жана анын ба0чысына наара- 
зыёык ачык к°рүнүп каёды.

1848-жыёдагы февраёь 1848-жыёы 22-февраёда °тк°рүё°
ревоёюциясы турган чоң чогуёу0ка тыюу саёынган.
(Буё чогуёу0та опозициянын 0айёоо реформасынын доёбоору 
караёмак). О0ондо париждиктер к°ч°ё°рд° баррикадаёарды кура 
ба0тады. К°пт°г°н жуму0чуёар кураё-жарак сактаёган дүк°н- 
д°рг° кирип бары^ып, кураё-жарактарды тартып аёы0ты. 
Өкм°ттүн к°т°рүёү0к° чыккандарды уёуттук гвардия менен 
таркатам дегенинен эч нерсе чыккан жок. Гвардиячыёар эёге 
ок атуудан ба0 тартты. Аёардын бир б°ёүгү к°т°рүёү0чүё°р 
тарапка °түп кетти. Коркуп кеткен Ёуи Фиёипп 23-февраёда 
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°км°ттү отставкага ж°н°түп, жаңы министрёер кабинетин 
түз°°рүн жарыяёады. Бирок, кеч боёуп каёган. К°т°рүёүшк° 
чыккандар короёдун сарайын к°зд°й ж°н°шүп, короёдун Карё 
X артынан Ангёияга кетишин таёап кыёышкан. Небереси Ген- 
рихтин пайдасына тактыдан баш тарткан Ёуи Фиёипп так ошон- 
дой кыёды. Депутаттардын Генрихти «Короёь» деп жарыяёай 
тургандыгын угуп каёган к°т°рүёүшчүё°р түз эёе паёатаёар- 
дын жыйналышына кирип барышкан. Кураё астында депутат- 
тар буржуазияёык-демократияёык респубёикаёык °км°ттү тү- 
зүштү. Өкм°тк° эки социаёист: атактуу тарыхчы жана пубёи- 
цист Ёуи Бёан жана жумушчу Аёександр Аёьбер кирген.

Чындыганда аёар бир иш-чараёарын жүз°г° ашыргыёары 
кеёишсе, анда аны башка °км°т мүч°ё°рү менен биргеёешип 
аткарышкан. Убактыёуу °км°ттүн эң мааниёүү кадамдарынын 
бири, эркектер үчүн 21 жаштан баштап, шайёоого жалпы каты- 
шуу укугун киргизиши боёгон. Башка мааниёүү иш-чараёар- 
дын бири, жумушсуздар үчүн аз боёсо да туруктуу эмгек акы 
т°ё°нүүчү уёуттук мастерскойёордун ачылышы эсептеёген.

Июш к°т°рүлүшү Ревоёюциянын натыйжасында респубёи-
каёык-демократияёык коомдор жана кёубдар жанданды. Ошоё 
арада мастерскойёорду кармоо, °км°т үчүн °т° кымбатка тур- 
ган. Күн сайын к°п каражат жумшоо таёап кыёынды. Аё эми 
мастерскойдо иштеген жумушчуёардын саны к°б°й° берген. 
Акырында 21-июнда °км°ттүн демиёгеси менен уёуттук мас- 
терскойёорду таркатышты. 18-25 жаштагы эркектерге армия- 
да кызмат °т°°, каёгандарына жер казуу иштерине баруу су- 
нуш кыёынды. 23-26 июнда Парижде тартипсиздик баштаё- 
ды. 0аарда кайрадан баррикадаёар куруёуп, аскерёерди кир- 
гизүүг° туура кеёди. Жетекчиёиктин тапшыруусу боюнча ас- 
кер министри Ёуи Ежен Кавеньяк козгоёоңчуёарды тынч- 
тандырууга аракет кылды. Бирок, тартипсиздик басыёган жок 
жана Кавеньяк козгоёоңчуёарды басып жок кыёууга буйрук 
берди. Сент-Антуан жана Ёа-Тампёь таяныч пункттарын аёуу- 
да бир нече миң адам курман боёгон.

Июнь к°т°рүёүшүнүн уёуттук мастерскойёорун таёап кыл- 
гандан б°ё°к эч кандай максаты боёгон эмес. Буё жумушчуёар- 
дын жашоо турмушунун т°м°ндүгүн°н, жумушсуздуктан, 
мастерскойёордун жабыёышынан ж. б. себептерден уёам кеёип 
чыккан козгоёоң боёгон.
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Германиядагы 1848- Францияда боёуп °тк°н экинчи
1849-жж. революция. ревоёюциянын тоёкуну бүтүнд°й Ев-
К°т°рүлүштүн башталышы ропаны каптады. Германияда капи- 
жана себептери таёизмдин °нүгүшүн° феодаёдык
тартип башкы тоскооёдук боёгон. Саясий бытырандыёык, дый- 
кандардын помещиктерге к°з карандыёыгы, дворяндардын 
үст°мдүгү, чиновниктердин зомбуёугу ревоёюциянын негизги 
себептери эёе. 1847-жыёдагы экономикаёык кризис Германия- 
нын ар кайсы обёасттарында эёдин жашоо деңгээёине тескери 
таасирин тийгизген. Акыркы жыёдардагы к°пт°г°н райондор- 
догу түшүмсүздүк абаёды оордотуп жиберди. Ачка боёгон эё 
дүк°нд°рдү жана азык-түёүк кампаёарын таёкаёап, тамак-ашты 
таёап аёып жатышты. Ачкаёык °зг°ч° Бранденбургда күч аё- 
ган. Бирок тоёкундооёор Бранденбургда эмес, батышта, °н°р 
жайы °нүкк°н Рейн обёастында баштаёды. Анын башкы шаа- 
ры боёгон Кёёьнде 1848-жыёы марттын башында, тезинен демо- 
кратияёык реформаёарды жүргүзүүнү таёап кыёган, шаардык 
«т°м°нкүё°рдүн» к°ч° чогуёуштары боёуп °ттү. 7-мартта эёдик 
тоёкун борборго - Берёинге чейин жетти. 10 күн бою буё жерде 
демонстрацияёар °тк°рүёүп шаардыктар менен поёицияёардын 
кагыёышууёары боёуп турду. Курч абаёдан корккон Пруссия- 
нын короёу Фридрих Виёьгеёьм ёибераёдык конституция кирги- 
зиёип, басма с°з цензурасы жоюёа тургандыгын жарыяёады. 
Муну уккан берёиндиктердин бир б°ёүгү короёдун сарайына 
ыраазыёыгын биёдирүүг° ж°н°штү. Башка шаардыктар сарай- 
га кирип, °з таёаптарын коюу үчүн кеёишкен. Жыйынтыгын- 
да карооёдо тургандар чогуёган эёге ок атышкан.

18-19-мартта к°ч° согуштары жүрүп, 200д°й адам курман 
боёгон. Бир нече күнд°н кийин буржуазияёык-ёибераёдык 
°км°т түзүёдү. 1848-жыёы декабрда Пруссияёык короёь мурда 
с°з бергендей конституцияны кабыё аёды. Анда дворяндардын 
артыкчыёыктары сактаёып, буржуазияга кээ бир укуктар бе- 
риёди.

Австрия империясын- Австрия империясынын курамына
дагы 1848-1849-жж. Поёьшанын, Чехиянын, Венгриянын,
ревоёюцияёар Түштүк сёавяндар жана Итаёиянын ай-
мактары кирген. Феодаёдык тартиптер, абсоёютизм, помещик- 
тер менен чиновниктердин эзүүсү ревоёюциянын чыгышына 
себеп боёгон.

1848-жыёы Европага Франциядагы ревоёюция ж°нүнд°гү 
кабар тараганда Австриянын Чехиядагы жана Итаёиядагы ээёик- 
теринде, аё эми 13-мартта Венанын °зүнд° ревоёюция баштаё-

72



оГамбург

АМСТЕРДА1

БЕРЛИН

[раков

Львов

БЕРН

Марсель

Корсика

ц О В ЕР 
Ганновер!

Белград

СЕРБИЯ

Польша с 
ПАДЫШ-ГЫ

. о
I ВЕНА

Познань

О
Мюнхен

Ш^яггарт

_Ливорноо

Э Загреб 
•иия г

5ФЛОРЕНДң

Я СКОПЕНГАГЕН

Палермао > Ъ*/)

*
х, °1Катания

) Сицилия ар.

2 к

^кимп

Р о с с и я
ЛОНДО1

БОЛГАРИЯ

О С М О Н

ИМПЕРИЯСЫ

Сардиния ар.л

ТУНИС

Рев-лык кыймылдын негизги борборлору

Картада сандар менен белгиленгендер;Дыйк чыгуулары б-н жерлер
4 Парма
5 Модена
6 Тоскана

Т Ү Н Д Ү к 
Д Е Ң И 3 И

Ф. Энгельс кошо салгылашкан көтөрүлүшчү отряд- 
дын аракеттери
Контррев-чыл аск-дин аракеттери 
Австриялык
Француз

Орус 
Неополитан

1 Саксония
2 Баден
3 Вюртемберг

НЕАПОЛЬ^-

Т И Р Р Е Но 
Д Е Ң И 3 И

Картада кыскартылып берилгендер;
Б.-Брешиа
М.-Мантуя

Варшава

ИМПЕРИЯСЫ
Владимир-Волынский 

' А.

$0• Яссы

оТимишоара ____

г г гш
■ Бухаресто

Д Е Ң И^з к
Мам-дин чек аралары 1849-жж. 
Б-ча берилди

Лион

''М4л V
ЛЮКСЕМБУРГо^

ПАРИЖ

Монлюсрн

Европадагы 1848-1849-жж. ревоёюцияёар.

ган. Император Фердинанд I аскерёерине к°т°рүёү0чүё°рдү та- 
ратууга буйрук берген, бирок буё тоёкундооёордун күч°0үн° 
гана аёып кеёген. О0ондо император к°т°рүёү0чүё°рдүн таёа- 
бы боюнча °км°т ба0чы Меттернихти отставкага ж°н°тк°н. Бур- 
жуазиянын жана дворяндардын °күёд°рүн конституцияны и0- 
теп чыгуу үчүн чакырууга с°з берген. 1848-жыёы апреёдин 

73



аягында конституция жарыяёанган. Анда мүёктүк ценздин эң 
жогоруёугу шайёоочуёардын санынын кескин азайышына алып 
кеёе тургандыгы байкаёган.

Венада кайрадан тоёкундооёор баштаёган. Ага жооп ирээ- 
тинде °км°т 26-майда студенттик отряддарды таркатууга ара- 
кет кылды. Буё окуядан кийин Венанын к°ч°ё°рү кураёдуу 
адамдарга тоёуп кетти. Чочуган °км°т борбордон аскерёерди 
чыгарып кетүүг° буйрук кылды. Аё тургай конституцияга ка- 
рабастан, шайёоо укуктарынын кеңейтиёишин жарыяёады. 
Ошоё учурда империянын уёуттук райондорунда, Прагада (июнь 
1848-ж.) Чехиянын башка обёасттарында тоёкундооёор күч ме- 
нен басыёды.

Венгриядагы к°т°рүёүшчүё°р Венгрияёык °з аёдынча °км°т 
түзүүг° императордун макуёдугун аёууга жетишишкен (март 
1848-ж.). Бирок, Прага к°т°рүёүшүн баскандан кийин Ферди- 
нанд I венгрёерди да жазаёоону чечти. Будапештке хорваттык 
жана сербияёык отряддарды жиберүүнү тапшырды. Венада 
венгрёерди коёдогон тоёкундооёор баштаёды. Аё мезгиёде венгр- 
ёер серб-хорваттык б°ёүкт°рдүн биринчи чабууёуна сокку уруш- 
кан боёчу. Венгрёер Венаёык к°т°рүёүшчүё°рг° жардам берүүг° 
аракеттенишкен. Бирок, борборду аскерёер курчап аёган эёе. 
Аёар 1-ноябрда артиёёерияёык атуудан кийин шаарга кирип, 
к°т°рүёүштү басышты. Фердинанд I тактыдан баш тартып, аны 
18 жаштагы жээни Франк Иосифке °тк°рүп берди жана ага 
Венгрияёык ревоёюционерёерди жазаёоону тапшырды. 1848- 
жыёы январда австрияёык аскерёер Будапештке басып кириш- 
ти. Май айында венгрияёык аскерёер австрияёыктарды °з ай- 
мактарынан сүрүп чыгарышты. Июндун башында Франц Иосиф- 
тин суранычы менен Россия Венгрияга 150 миң армиясын 
ж°н°ттү. Ошоё эёе убакта австрияёыктар дагы чабууёга °т° баш- 
тады. Венгрияёык армия таёкаёанып, орус армиясынын гене- 
раёы И. Ф. Паскевичке багынып берди. Ревоёюциячыё °км°ттүн 
к°пчүёүгү °км°т башчысы Ёайош Кошут баш боёуп, Түркияга 
качып кетти. Аскердик жана саясий жетекчиёер жазаёанды. 
Австрия империясындагы ревоёюция жеңиёип каёды, бирок 
Германиядагыдай эёе буржуазиянын чыңдалышына алып кеё- 
ди. Саясый бытырандыёык, майда падышаёардын заёимдиги, 
дворяндардын үст°мдүгү, чиновник менен поёициянын зуёум- 
дугу, дыйкандардын помещиктерге к°з карандыёыгы ревоёю- 
циянын чыгышына себеп боёгон.
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Италиядагы 1848-1849- Итаёияда саясий бытырандыёык, 
ж.ылдардагы революция майда падышаёардын заёимдиги, дво- 

ряндардын жана помещиктердин дый- 
кандарга боёгон үст°мдүгү, чиновниктер менен поёициянын зу- 
ёумдугу ревоёюциянын чыгышына себеп боёгон.

1848-1849-жыёдары бир катар итаёияёык мамёекеттерде 
к°т°рүёүш чыккан. 1848-жыёы январда Сициёияда к°т°рүёүш 
ийгиёиктүү баштаёып, аны континенттен жибериёген аскер- 
ёер да баса аёган эмес. Тоёкундооёор Итаёиянын түштүгү Неа- 
поёго чейин жетти. Натыйжада короёь Фердинанд II буржуазия- 
лык конституцияны кабыё аёууга аргасыз боёду. Марттын ба- 
шында Сардиния короёу Карё Аёьберт да айёасыздан конститу- 
цияны жарыяёады. Тоёкундооёор Папа обёастына °ттү. Итаёия- 
лык патриоттор буё обёастка °зг°ч° маани беришкен. Анткени, 
анда байыркы борбор Рим жайгашкан. 1846-жыёы Папа такты- 
сына Пий IX отурду. Аё Папа обёастына конституцияны кабыё 
аёууга, саясий камактагыёарга мунапыс берүүг°, цензураны 
жоюуга убада берди. Сициёия менен Пьемонттогу к°т°рүёүшт°н 
кийин жана Францияда ревоёюция баштаёганда Пий IX да Папа 
обёастында конституция киргизиёгенин жарыяёады. Тоёкун- 
дооёор бүткүё Итаёияны кучагына аёды. Итаёияёыктарга авст- 
рияёык аскерёер каршы коюёган боёчу. 1848-жыёы марттын 
ортосунда Австрия империясында баштаёган ревоёюция ж°нүнд° 
кабар жеткенде, Миёан шаарында (Ёомбардия) да к°т°рүёүш 
баштаёды. 5 күндүк согуштан кийин Робецкойдун аскерёери 
австрияёык аскерёерди шаардан сүрүп чыгышты.

Тоёкундооёор Түндүк Итаёиянын бир катар шаарёарына 
жана айыёдарына да жайыёды. Австрияёык аскерёер чегинип, 
жер-жерёерде бийёик патриоттордун коёуна °түп жатты. Өз 
°ёк°сүнүн уёуттук биригүүсү үчүн боёгон күр°штү Итаёиянын 
эёдери Рисорджименто (кайра жараёуу) деп аташкан. К°т°- 
рүлүшчүл°рдүн кысымы алдында Пьемонт 
°км°түнүн боштондук күр°шүн° жетекчи- 
ёик кылышы Рисорджиментонун мааниёүү 
учурунун бири боёгон. Аё 1848-жыёы 25- 
мартта Австрияга согуш жарыяёады. Ёом- 
бардияга ж°н°г°н пьемонттук аскерёерге 
Рисорджиментонун баатырёарынын бири 
Джузеппе Гарибаёьдинин ыктыярдуу отря- 
ды кеёип кошуёду. Аё 1833-жыёы орус 
порту Таганрогдо аё «Жаш Итаёия» коо- 
мунун мүч°ё°рүнүн бири менен таанышып,
аны жактоочуёардын бири боёуп каёган. Джузеппе Гарибаёди. 
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Жаш Итаёия патриоттук коомун Джузеппе Мадзини түзг°н. 
Короёь Карё Аёьберт австрияёыктарга каршы согушуп жаткан 
Ёомбардия-Венеция обёастына коёдоо к°рг°зүү үчүн °з армия- 
сын жиберген. Аёарга Тосканадан, Римден жана Неопоёдон да 
аскердик б°ёүкт°р кошуёган. Австрияга расмий түрд° согуш 
жарыяёоого батынбаган Пий IX дагы Австрияга каршы °з отряд- 
дарын жиберген. Бирок аёар согушка катышкан эмес. Ошон- 
дуктан Пий IX менен Фридрих II °з аскерёерин согуштан алып 
кетишкен. Согушту Гарибаёьдинин отрядынын коёдоосу менен 
Пьемонттуктар гана уёантышкан. Ушундан пайдаёанган Авст- 
рия кайра чабууёга °түп, Венецияны ээёеген.

Пьемонт армиясы таёкаёанган. Миёан шаары австрияёык 
генераё Радецкийдин аскерёери тарабынан басып аёынган жана 
9-августа °з ара келишим түзүүг° коё коюёган. Анын шарты 
боюнча Ёомбардия австрияёыктарга кайтарыёып бериёген (Ве- 
нецияны аёар мурда эёе ээёеп алышкан), аё эми Моден жана 
Пармдагы тактыга Габсбург династиясындагы герцогдор кайра- 
дан кеёишкен. Ошого карабастан итаёияёыктардын уёуттук- 
боштондук кыймыёы муну менен токтогон эмес. Тоёкундооёор 
Фёоренцияга Тоскания герцогуна жана Римге чейин жеткен.

Папа Пий IX швейцарияёык жаёданма аскерёерден турган 
гвардиясынын тоёкундооёорду басууга жасаган аракети эч на- 
тыйжа берген эмес. Аягында Пий IX бийёикке буржуазияёык 
демократтардын шайёануусуна макуё боёгон, бирок бир нече 
күнд°н кийин Римден Бурбондордун коё астында турган Гаэта 
Сепиёине качып кеткен. К°т°рүёүшчүё°рг° жардам берүү үчүн 
Папа обёастына °зүнүн ыктыярдуу б°ёүкт°рү менен Гарибаёь- 
ди кеёген. Анын сунушу боюнча 1849-жыёы 9-февраёда Рим 
респубёика боёуп жарыяёанган. Ошоё мезгиёде чакырыёган 
уюштуруу чогуёушу папанын бийёиктен ажырагандыгы ж°нүн- 
д° жарыяёаган.

Римдеги бийёигин каёыбына кеётирүү үчүн Папа Пий IX 
февраёь айында Франциянын, Австриянын жана Испаниянын 
катоёиктер ч°йр°сүн° согуштук жардам сурап кайрыёган. 24- 
апреёде Чивитавеккьеге 10 миң аскерден турган армияны жай- 
гаштырып, француздар Римге чукуёдап кеёип артиёёерияёык 
атууну башташкан. Римге түштүкт°н Фердинанд II нин аскер- 
ёери, Түндүкт°н май айында Боёоньяны ээёеп алышкан авст- 
рияёыктар коё саёган. 1849-жыёы Римге коё салышкан.

Гарибаёьди башында турган респубёикачыёар Рим шаарын 
баатырдык менен коргошкон. Бирок француздук артиёёерия 
окту жамгырдай жаадырып, аёардын каршыёыгынын мизин 
кайтарган. Ошоё эёе убакта неопоёитандык короёь швейца- 
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рияёык жаёданма аскерёердин жардамы менен Сициёиядагы 
к°т°рүёү0тү баскан жана °з ээёиктериндеги конституцияны 
жоюп саёган. Гарбаёьдини Пьемонтко түрм°г° камап, кийин 
Итаёиядан айдап жибери0кен.

Европадагы 1848-49 -жж.
ревоёюцияёардын 
жыйынтыктары, тарыхый 
мааниси жана сабактары

Итаёияда боёуп °тк°н 1848-ж.
ревоёюция - буржуазияёык-демокра- 
тияёык ревоёюция боёгон. Ба0ка 
°ёк°ё°рд°гүд°й эёе ревоёюция аягы- 

на чыкпай жеңиёип каёган. Анын себептери австрияёыктардын 
жана эё массасынан к°бүр°°к корккон ёибераё буржуазия менен 
помещиктердин ревоёюцияга чыккынчыёык кыёып кети0и боё- 
гон. Бирок Итаёиядагы ревоёюция эё массасына ревоёюцияёык 
чоң тажрыйба жана уёуттук биригүү алып кеёген. Өёк°нү буржуа- 
зияёык кайра куруу үчүн ревоёюцияёык бо0тондук кыймыё- 
дын андан ары °нүгү0үн° түрткү берди.

Францияда 1848-ж. жуму0чу табы менен буржуазиянын ор- 
тосунда аёгачкы граждандык согу0 чыккан. Жуму0чуёардын 
начар уюмда0кандыгы, ревоёюциячыё аң-сезимдеринин жети0- 
сиздиги, саясый партиясынын жоктугу Париждеги июнь к°т°рү- 
ёү0үн жеңиёүүг° аёып кеёген. О0ондой эёе дыйкандар тара- 
бынан коёдоонун жоктугу жана ёибераё буржуазиянын контр- 
ревоёюциянын жоёунан тү0ү0ү дагы буга ко0умча боёгон.

Германияда буржуазия ба0ынан эёе ревоёюциячыё боёгон 
эмес, эёге чыккынчыёык кыёган, монархия жана помещик- 
тер менен кеёи0үүчүёүкк° барган. Аё эми жуму0чу табы рево- 
ёюцияга жетекчиёик кыёуу, уюмда0уу жагынан аң-сезимдүү- 
ёүгү жети0сиз боёгон. Пруссияёык армия Германиянын ки- 
чинекей мамёекеттериндеги ревоёюцияёык тоёкундооёорду ба- 
сып койгон.

Австрия империясында да ёибераё буржуазиясынын чык- 
кынчыёыгынын, жуму0чу табынын начардыгынын, уёуттук 
чыр-чатактардын жана пады0ачыёыктын контрревроёюцияёык 
интервенциянын натыйжасында ревоёюция жеңиёип каёган.

1848-49-жыёдардагы ревоёюцияёар жеңиёгендигине кара- 
бастан аёар жак0ы натыйжаёарга ээ боёу0кан. Жуму0чу табы 
ревоёюцияёык зор тажрыйбага ээ боёгон жана үст°мдүк кыёуу- 
чу таптарды айрым реформаёарга барууга аргасыз кыёган. Прус- 
сияга, Австрия империясына жана Пьемонтко конституция кир- 
гизүүг°, дыйкандардын помещиктерге к°з карандыёыгын на- 
чарёатууга жети0иёген, °н°р жайёарды °нүктүрүү үчүн и0- 
чараёарды к°рүүг° мажбур кыёган. Ревоёюция коомдун иёгери 
карай °нүгү0үн тездеткен.
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Сурооёор жана тап0ырмаёар:

1. Францияда ревоёюциянын чыгышынын себептери.
2. Буржуазияёык демократияёык °км°ттүн түзүёүшү.
3. Германиядагы ревоёюциянын себептери.
4. Венгриянын к°з каранды эместигине ээ боёушу.
5. Итаёиядагы ревоёюцияёардын жүрүшү ж°нүнд° айтып бергиёе?
6. Джузеппе Мадзини жана Джузеппе Гарибаёьди ж°нүнд° эссе жазгыёа.
7. 1848-49-жж. Европадагы буржуазияёык ревоёюцияёардын жыйынтыгы

жана тарыхый мааниси ж°нүнд° реферат даярдагыёа.
8. Коёдонмо дептердеги тапшырманы аткаргыёа.

§ 14. УЁУУ БРИТАНИЯ

Аймак: Уёуу Британия
Мезгиё: XIX к. биринчи жарымы
Теманын хроноёогиясы
1832 1840 1850

Мезгил сызыгы
Негизги датаёар:

1832 - Парёаменттик реформа
1837 - Короёева Викториянын такка отуруусу
1839, 1840, 1848 - Чартисттердин парёаментке петиция 

берүүсү
Биёим: Ангёиядагы саясий окуяёар жана анын дүйн°д°гү эң °нүкк°н 

ири мамёекетке айланышы.
Тү0үнүкт°р:

• «дүйн°нүн устаканасы» • ашыра °ндүрүү крисизи
• чартисттик кыймыл

Саясий социаёдык Ангёияда кээде гана коогоёаңдар өкүм
абалы сүрбөсө, катуу тоёкундооёор боёуп өткөн
жок. Анткени Ангёияда орто кыёымдардагы мезгиёде эёе пар- 
ёамент чоң роёь ойноп кеёген. XVII кыёымдагы буржуазияёык 
ревоёюциядан кийин парёамент андан да чоң мааниге ээ боёду. 
Ангёияда эң чоң ыйгарым укуктары бар парёаменттин боёушу, 
өёкө аёдында турган негизги масеёеёерди сөзгө кеёүү, таёкуу- 
ёоо жоёу менен чыр-чатаксыз тынч чечүүгө мүмкүндүк берген. 
XVIII кылымдын аягында ишкана ээёерине каршы биргеёеш- 
кен күрөш жүргүзүү үчүн кесиптик союздарды тредюниондорду 
түзүүгө жумушчуёарга тыюу саёышкан боёчу. 1824-жыёы Пар- 
ёамент ошоё 25 жыл мурда тыюу саёынган мыйзамды жойду. 
Ошондон тартып тредюниондор көбөйүп, жумушчуёардын эмгек 
шартын жакшыртуу, эмгек акыны жогоруёатуу үчүн күрөш 
жүргүзө башташты.
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1832-жыёдагы реформа Ангёиядагы 0айёо^ системасы жер
ээёерин жана эски соода - финансы- 

ёык буржуазияны парёаменттеги орун менен камсыз кыёган. 
Өн°р жай буржуазиясы боёсо мамёекетти ба0каруу и0теринен 
четтетиёген. О0ондуктан Ангёияда парёаменттик реформа үчүн 
күр°0 жүрг°н. Анын ёидерёери - реформисттер «чирик орун- 
дарды» жоюуга жана 0айёоо системасын кайрадан кароого же- 
ти0үүг° аракет кыёы0кан. Реформа үчүн күр°0 эёдин каёың 
катмарын кучагына аёды. 1810-жыёдын аягында аёар бир нече 
жоёу Ёондонго жүрү0к° чыгы0кан. Аёар жаңы °н°р жай район- 
дорунун жуму0чуёары менен жуму0суздар эёе. Т°0°нчү-орон- 
чусун, азык-түёүкт°рүн аёышып, 0айёоо укуктарын кеңейтүү, 
о0ондой эёе с°з эркиндигине жана чогуёу0ка тыюу саёган 
мыйзамдарды жоюу ж°нүнд° таёап койгон петицияны парёа- 
ментке берүү үчүн 0аарга ж°н°0к°н. Буга бийёиктегиёер те- 
зинен к°ңүё буруп, тоёкундооёордун күч°п кети0ине жоё бер- 
ген эмес. Парёамент 0айёоо ж°нүнд° реформага макуё боёду. 
1831-жыёы жамааттар паёатасы реформа ж°нүнд°гү Биёёди бе- 
китти. Аё бир аз кар^ыёык к°рг°зүү менен 1832-жыёы Ёорд- 
дор паёатасы тарабынан кабыё аёынды.

Чартисттик кыймыё Ангёиядагы 0айёоо реформасы үчүн 
боёгон күр°0 акырындап жаёпы уёуттук мүн°зг° ээ боёду. 1836- 
жыёы июёда утопист социаёист жыгач уста Ёоветтин демиёгеси 
менен жуму0чуёардын ассоциациясы жуму0чуёардын саясий 
укуктары үчүн кыймыё түзүёг°н. Ёоветт жана анын жактоочу- 
ёар 21 жа0ка чыккан эркектердин жаёпы 0айёоого каты0уу 
укугун киргизүүнү камтыган жана парёаментке 0айёоодогу жана 
ба0ка чект°°ё°рдү алып та0тоо ж°нүнд°гү аёты таёаптан тур- 
ган программаны жарыяёа0ты. Буё эё ичинде кеңири коёдоого 
ээ боёгон программа эёдик Хартия (грамота) деген наам аёган. 
Аны жактоочуёарды чартисттер аё эми кыймыёдын °зүн чар- 
тизм деп ата0ты (Ангёияёык чартер-хартия деген с°зд°н). Чар- 
тисттик программанын кабыё аёыны^ы үчүн күр°0 Бүткүё 
°ёк°г° тарады. Бардык жерде митинг демонстрацияёар °тк°рүёүп, 
Хартиянын кабыё аёыны^ы үчүн коё чогуётууёар жүрүп жат- 
ты. 1839-жыёы июёда 1 мён 28 миң коё чогуёту0уп, жааматтар 
паёатасына саётанаттуу түрд° °тк°рүёүп бериёген. Бирок парёа- 
менттин т°м°нкү паёатасы аны четке какты.

Чартисттик партиянын Хартия четке кагыёгандан кийин
түзүёү0ү, экинчи Хартия 1840-жыёы июёда аёар биринчи жу- 
му0чу партиясын - Чартисттердин Уёуттук ассоциациясын тү-
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Чартистердин парёаментке петиция аёып бараткан учуру.

зү0тү. 1842-жыёы чартисттик партия 3,3 мён адам коё койгон, 
чоң үк°кк° саёынган Хартияны 16 адам Ёондондун к°ч°сү ар- 
кыёуу парёаментке аёып ж°н°йт. Бирок жамааттар паёатасы 
аны кабыё аёуудан ба0 тартат. Мында жуму0чуёардын саясий 
үст°мдүк үчүн күр°0үүсү ж°нүнд°гү жобо ко0умчаёанган боё- 
чу. Буё ба0 тартууга жуму0чуёар массаёык и0 та0тооёор ме- 
нен жооп бери0ти. У0ундай жооптуу абаёда парёамент Чартист- 
тердин үчүнчү петициясынан дагы ба0 тартты (1848-ж. 18-июёь). 
Буё жоёу петицияга коё койгондордун саны 2 мён го да жеткен 
жок. Чартисттердин °зд°рү эёе 5 мён го жакын деп айты0кан. 
Маркс менен Энгеёьс ангёияёык жуму0чуёар к°т°рүёү0к° 
чыгы0ат деп үмүтт°нүп, чартисттерди туруктууёук менен ба- 
гынбоого чакырып жаты^ты. О0ону менен чартисттик кый- 
мыё аяктады. Британдык бийёиктин биёгичтик менен аракет- 
тени^и Ангёиянын эвоёюцияёык нукта °нүгүүсүнүн уёанты- 
0ына мүмкүндүк берди. Буё °ёк°нүн каёкынын абаёынын жак- 
0ыры0ына жана экономиканын °нүгү0үн° эң ыңгайёуу жаг- 
дай түзг°н.

Ангёия дүйн°нүн XIX кыёымдын экинчи жарымында Анг-
устаканасы ёиянын °н°р жайы жана соодасы тез °нүгүп
жатты. Чындыгында, экономикаёык кризис (°зг°ч° 1857- жана 
1866-жж.) мындай °нүгүүнү бир азга боёсо да басаңдатты. То- 
ёугу менен ма^ина °ндүрү0үн° °тк°рүёг°н жеңиё °н°р жай 
тармактарында нооту °ндүрүү күч аёды. Бардык °н°р жай тар-
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Виккер заводундагы чоюн эритүүчү цех.

мактарында жаңы ачььльштар жана ойёоп табууёар И0ке а^ы- 
рыёган. Даё о0оё мезгиёде Ангёияга дүйн°нүн устакансы де- 
ген наам бериёген. Ёондондогу °н°р жай к°рг°зм°сүнд° Ангёия- 
нын °н°р жайынын артыкчыёыгы °зг°ч° к°рүнг°н. Ангёия ар- 
зан жана сапаттуу товарёарды суну0 кыёуу менен °з атаан- 
да0тарын дүйн°ёүк рыноктон сүрүп чыгарып турган. Аёбетте 
коёонияёык ээёиктеринде Индия, Канада, Жаңы Зеёандия, 
Австраёия, Кап коёониясынын жана ба0ка у0у сыяктуу бай 
жерёердин боёу0у да чоң мааниге ээ боёгон.

Ангёиянын ийгиёигин баарыдан мурда бир кыйёа аёдың- 
кы буржуазияёык °ндүрү0түн ыкмасы жана буё °ёк°д° дүйн°д° 
биринчи боёуп °н°р жай т°ңк°рү0ү и0ке а0ырыёгандыгы кам- 
сыз кыёган. Британдык саясатчыёардын, ички чыр-чатактарды 
биёгичтик менен чечүүсү чоң роёь ойногон.

Ангёиянын XIX к. 
аягындагы ж.ана XX к. 
ба0ындагы экономика- 
лык °нүгү0ү

1860-1870-жж. Ангёияга °н°р жай 
°нүгү0үнүн темпин кармап туруу кы- 
йын боёгон. Ангёия мүмкүн °зүнүн би- 
ринчиёигин сактап каёа аёмак. Бирок

Ангёиянын экономикасынын °сүү темпинин т°м°нд°0ү эконо- 
микасы күчтүү °нүгүп кеёе жаткан АК0нын жана Германия- 
нын мезгиёине ту0 боёгон. Буё эки °ёк° негизги экономика- 
ёык к°рс°ткүчт°рү боюнча акырындап Ангёияны кууп жете 
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ба0таган. Х1Х-ХХ кыёымдарда АК0нын, Германиянын °н°р 
жайында жана ба0ка °ёк°ё°рд° эёектр энергиясы кеңири коё- 
донуёса, Британиянын °н°р жайында дагы эёе буунун күчү коё- 
донуёган. 1880-жыёы Германиянын товарёары Ангёиянын то- 
варёарын Тү0түк Америкада, Россияда, Итаёияда, Баёканда, 
Кытайда, Японияда, акырында Ангёиянын °зүнд° жана анын 
коёонияёарында да сүрүп чыгара ба0тады.

Коёонияёык саясаты Өзүнүн °н°р жай жана финансыёык
кубаттууёугун пайдаёанып Ангёия коёо- 

нияёарга боёгон үст°мдүгүн чыңдоону жана деңиздин ары жа- 
гындагы коёонияёарын кеңейтүүнү уёанта берген. XVIII кы- 
ёымда жана XIX кыёымдын биринчи жарымында ангёияёык 
коёонизаторёор деңиздер жана океандар аркыёуу °түүчү дүйн°- 
ёүк суу жоёдорундагы таяныч пункттарын басып аёы^кан. 
Согу0тук базаёарына жана аскердик деңиз фёотунун зор артык- 
чыёыгына таянып, Ангёия XIX кыёымдын ортосунда эң ири 
коёонияёык держава боёуп каёган. Ангёиянын °зүн°н 10 эсе 
чоң боёгон 300 мён дон а0ык каёкы бар Индия Ангёияёык 
коёонияёардын эң ириси боёгон. Индиядагы эёдик чыгууёар- 
ды аёсуз басып туру0кан. Коёонияёардын үстүн°н боёгон үст°м- 
дүгүн Ангёиянын ба0каруучу ч°йр°ё°рү кураёдын күчү менен 
гана эмес, дипёоматтык жана саясий мамиёеёер аркыёуу да 
камсыз кыёы0кан. Аёар урууёар ортосундагы жана диний чыр 
чатактарды пайдаёаны0кан. Чыгы0 эёдеринин ортосунда кас- 
чыёык отун тутандыры0ып коёонияёардын °з эёдеринин күчү 
менен жаңы коёонияёарды басып аёьшкан. Ангёияёык буржуа- 
зия °зүнүн коёонияёык саясатында «ак коёонияёарга» зор к°ңүё 
бурган. Уёуу Британиядан жана Европаёык ба0ка °ёк°ё°рд°н 
к°чүп кеёгендер тарабынан °зд°0түрүёг°н, бирок ангёияёык 
бийёикке ба0 ийген Америкадагы, Африкадагы, Австраёияда- 
гы аймактар ак коёонияёар деп атаёган.

Коёонияёардын °зүн-°зү Капитаёисттик мамиёеёер Ангёия-
ба0каруу үчүн күр°0ү нын эски коёонияёарынын бири боё- 
гон Канадада да °нүкк°н. XVIII кыёымдын ортосунда Франция- 
дан тартып аёынган Канадага, Европадан феодаёдык түзүёү0түн 
к°п беёгиёери ко0о кеёген. Айрым коёонияёарда бийёик жер- 
гиёиктүү жер ээёери боёгон ак с°°кт°рг°, дин кызматкерёери- 
не, ири соодагерёерге таандык боёгон. Бирок буё бийёик жер- 
гиёиктүү парёамент тарабынан и0ке а^ырыёганы менен °т° 
чектеёүү боёгон. Ар кандай масеёеёерди Ёондондо дайындаё- 
ган губернатор чечкен. Канада менен Австраёияда эё массасы 
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жана буржуазия демократияёык реформаёарды жүргүзүүд° °з 
аёдынчаёыкка жети^и^кен. Ангёияёык губернатордун к°з°м°ёү 
астында °зүн-°зү ба0каруунун эёементтери киргизиёген. Кана- 
дадагы коёонияёар менен Ангёияёык °км°ттүн °күёд°рүнүн узак- 
ка созуёган сүйё°0үүё°рү «Британдык Түндүк Америка ж°нүнд° 
актынын» чыгьшы менен аяктаган (1867-ж). Чындыгында буё 
бириккен Канаданын конституциясы боёгон. Анда бирдиктүү 
парёамент жана анын аёдында жооптуу боёгон °км°т түзүёг°н. 
Бирок Канадаёык парёамент кабыё аёган мыйзамдарды Ангёия- 
ёык генераё-губернатор бекити0 керек боёгон. Канаданын жа- 
рандары ангёияёык бийёик астында боёу0кан, Канада ба0ка 
мамёекеттер менен дипёоматтык мамиёе түз° аёган эмес.

Суроолор жана та.пшырмала.р:

1. Ангёиядагы парёаменттик реформа качан жүргүзүёгөн?
2. Чартисттик партиянын пайда боёу0у жана анын тарыхый мааниси.
3. Ангёиянын «дүйнөнүн устаканасы» деп атаёы^ынын себебин айтып 

бергиёе.
4. Ангёиянын коёонияёык саясаты жөнүндө эссе жазгыёа.
5. Коёдонмо дептердеги тап0ырмаёарды аткаргыёа.

§ 15-16. ФРАНЦИЯ

Аймак: Франция
Мезгил: XIX к. биринчи жарымы
Теманын хронологиясы
1814 1830 1848 1852 1870-71

—-------- 1--- ►
Мезгил сызыгы
Негизги даталар:

1814-1824 - Ёюдовик XVIII ба0каруусу
1824-1830 - Карё X ба0каруусу
1830 - июёь монархиясы
1831, 1834 - Ёиондогу жуму0чуёардын көтөрүёү0ү
1852 - экинчи империянын орно0у
1870-71 - Франция-пруссия согу0у
1870, сентябрь - Париждеги көтөрүёү0 жана Респубёиканын

жарыяёаньшы
1871, март - Париж коммунасынын пайда боёу0у

Билим: Франция реставрация жана Июёь монархиясы мезгиёинде 
Түшүнүкт°р:

• реставрация • бонапартизм
• баррикада • респубёика
• монархияёык режим • коммуна
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Июёь ревоёюция- Короёь Ёюдовик XVIII к. дүйн°д°н кайт-
сынын алдында канда (1824-ж) Граф д Артуа Карё X деген 

ат менен Франциянын короёу боёуп дайын- 
даёган жана «эмигранттардын короёу» деген атка конгон. Аё 
эмигрант аристократтардын мурдагы конфискацияёанган жер- 
ёерин кайтарып бере аёбасын тү0үнүп, анын баасын т°ё°п 
берүүнү чечкен. Буё буржуазияёык кызыкчыёыктарга кар0ы 
боёгон. 1827-жыёы 0айёоодо жеңи0ке ээ боёгон буржуазияёык- 
ёибераёдык оппозиция, °н°р жайчыёардын жана финансы- 
чыёардын кызыкчыёыктарына жооп берген саясатчыёардан тур- 
ган министрёер кабинетин түзүүнү таёап кыёган. Оппозицияны 
басууга аракеттенген Карё X 1830-жыёы мартта жана июёда 
депутаттар паёатасын таркатты. Басма с°з эркиндигин жойду 
жана «мындан ары ири жер ээёери гана добу0 берүү укугуна 
ээ» деп жарыяёады. Аё и0 жүзүнд° ревоёюцияга аёып кеёген 
мамёекеттик т°ңк°рү0 боёгон. Парижде нааразыёык демонст- 
рацияёары боёуп, 27-29-июёдарда к°ч° согу0тары боёуп °тк°н. 
Бардык 0аар боюнча баррикадаёар куруёган. К°т°рүёү0түн бор- 
бору Сент-Антуан коё °н°рчүё°р менен жуму0чуёардын райо- 
ну боёгон. 0аардын борбордук аянты жана короёдун сарайы 
басып аёуучуёардын коёунда каёганда, Карё X үй-бүё°сү ме- 
нен Ангёияга качып кеткен. О0ондо кайрадан чогуёган депу-

Сен-Дени дарбазасыны жанындагы саёгьта^уу (Париж 1830-ж. 28-июёь).
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таттар буржуазияёык убактыёуу °км°ттү түзү0тү. Тактыны Бур- 
бондор династиясынын кичи Орёеандык бутагынын герцогу Ёуи 
Фиёипке берүүнү чечи0ти. Францияда Бурбондор монархиясы- 
нын таёкаёаны^ы, °ёк°нү ба0каруу буржуазиянын коёуна 
°тк°ндүгүн биёдирген. 1830-жыёы Конституцияга оңдооёор кир- 
гизиёген жана цензура жоюёган, жыйнаёы0 эркиндигин жана 
кесиптик союздарды түзүүнү чект°° басаңдаган.

Июёь монархиясы. 
Өн°р ж.ай т°ңк°рү- 
0үнүн аякта^ы

1830-жыёы июёь ревоёюциясында бий- 
ёикке кеёгендиктен, Ёуи Фиёиптин ба0- 
каруусу «июёь монархиясы» деп атаёган.

Буржуазиянын бийёикке кеёи0и, Франциянын экономикасы- 
нын °нүгү0үн° оң таасирин тийгизген. XIX кыёымдын ортосу- 
на карай негизги °н°р жай тармактарында массаёык түрд° ма- 
0ина техникаёарын коёдонууга °тү0к°н. Негизинен Франци- 
яда °н°р жай т°ңк°рү0ү аяктаган. Өн°р жайёарда и0теген буу 
ма^инаёарынын саны 1847-жыёы 65 миңге жеткен. Механи- 
каёык токуучу ма0инаёар 1834-жыёы 5 миңге, 1846-жыёы 31 
миңге жеткен. Темир кендерин жана та0 к°мүр казып аёуу, 
чоюн жана темир °ндүрүү к°б°йг°н. Бирок, °н°р жайдын жого- 
руёа0ы жуму0чуёардын аё-абаёын жак^ырта аёган эмес. Ёуи 
Фиёиптин ту0унда финансы жана биржа ээёери артыкчыёык- 
ка ээ боёгондугуна байёаны0туу, °н°р жай буржуазиясы наа- 
разы боёгон. Жыйынтыгында, °ёк°д° респубёикаёык жа0ы- 
руун коом пайда боёуп, аё оокаттуу буржуазияга, интеёёеген- 
цияга, 0аардык т°м°нкүё°рг° таянган.

Ёуи Бонапарт.

Экинчи империянын Убактыёуу °км°т ба0таган буржуа-
орнотуёу0у зияёык кайра түзүүё°р июёь козгоёоңу-

нун натыйжасында токтотуёду. Бийёик- 
тегиёер радикаёдык гезиттерди, коомдорду, кёубдарды жабуу- 
га аргасыз боёду. Бирок, 0айёоо укугу сак- 
таёып каёды. Буё 1848-жыёы Бүткүё эё- 
дик 0айёоо °тк°рүүг° мүмкүндүк берген. 
Анда, Напоёеондун жээни Ёуи Бонапарт 
президент боёуп дайындаёган. Аны неги- 
зинен дыйкандар, жуму0чуёар, 0аардык 
буржуазиянын бир б°ёүгү коёдогон. Муну 
аё Напоёеондун аты менен байёаны0ты- 
ры0кан. «Жаңы президент да Напоёеон сы- 
яктуу ж°н°к°й, француздарга к°ңүё бурат» 
деп ойёо0кон. 1851-жыёы 2-декабрдын 
түнүнд° Ёуи Бонапарт Париж гарнизону- 
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нун жардамы менен мыйзам чыгаруу жыйынынын аёдыңкы 
депутаттарын камакка аёган жана °зүн эё аёдында гана жоопкер- 
чиёиктүүмүн деп жарыяёаган. 21-декабрда жаёпы эёдик Пёе- 
бисцит (0айёоо) боёуп, анда к°пчүёүк добу0 менен президент- 
тин и0-аракети коёдоого аёынган. 1852-жыёы 2-декабрда Ёуи 
Бонапарт түзг°н «конституцияны коргоо» сенаты аны Напоёе- 
он III деген ат менен император деп жарыяёады. Франциянын 
тарыхында 1870-жыёга чейин жа0аган II империянын мезги- 
ёи ба0таёды.

Франция-Германия согу0у Пруссиянын күч аёы0ы текебер, 
бирок коркок Напоёеон III нүн тын- 

чын аёган. Аё Беёьгиянын, Ёюксембургдун, Саарбрюкендин 
жана Рейндин соё жээгиндеги Германиянын бир катар жерёе- 
рин Францияга ко0уп аёууну к°зд°г°н. Императордун ою боюн- 
ча буё - Пруссиянын мындан ары күч аёы^ына жоётоо боё- 
мок. Пруссия буга макуё боёгон жок. О0оё эёе учурда канцёер 
Бисмарк дагы кеёечектеги Германияга француз жеринен Эёь- 
зас жана Ёотарингияны ко0уп аёууга үмүтт°нг°н. 1870-жыёы 
жайында франк-пруссия мамиёеёери °т° эёе курчуп кеткен. 
Анткени, испандык тактыга пруссияёык Гогенцоёёерёер динас- 
тиясынын бир бутагынан чыккан принц Ёеопоёьд тандаёган. 
О0ентип, пруссияёык династия Францияга чыгы^тан гана эмес, 
баты0тан дагы коркунуч туудурган. Француз коомчуёугу жана 
мамёекеттик и0мерёер Пруссияны ооздуктоону таёап кыёы0- 
кан. Буё Бисмаркка жаккан, анткени Франция Пруссияга со- 
гу0 ба0таса, ага ба0ка мамёекеттер, баарыдан мурда дайыма 
Бисмарктын тынчын аёып кеёген Россия жардам бермек эмес. 
Бирок, согу0ту кааёабаган Пруссиянын короёу °з тууганы Ёео- 
поёьддун испандык тактыдан ба0 тартуусуна жети^ти. Согу0 
коркунучу азайды. Бирок Бисмарк Напоёеон Шнүн кыжыры- 
на тийүүчү аракеттерди жасаган. Напоёеон III °км°тү 1870- 
жыёы 19-июёда Пруссияга согу0 жарыяёаган. Биринчи эёе 
согу0та Пруссиянын армиясы француз армиясынан теңде0сиз 
күчтүү экендиги к°рүндү. Пруссияёыктар кураё-жарактары, со- 
гу0тук тактикаёары жактан аёдыда боёгон. Француздар боёсо, 
бардык аскердик б°ёүкт°рдү кураё-жарактар менен камсыз кыёа 
аёган эмес. К°пчүёүк офицерёерге тапанча сатып аёуу үчүн 60 
франктан бери0кен. Француздарды чек арадан сүрүп чыгар- 
ганда, пруссияёыктар аёардын аскерёери тоёук эмес экенди- 
гин байкап калы^кан. Аёардын бир б°ёүгү Мец чебине беки- 
ни^кен боёчу. Ба0ка б°ёүгүн 1870-жыёы 2-сентябрда Седан 
0аарынын жанында таёкаёа0кан. Ба0ында император турган 
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80 миң француз аскерёери жана офицерёери туткунга аёынган. 
Буё кыйроо ж°нүнд°гү кабар Парижде бүткүё эёдин кыжырда- 
нуусун пайда кыёган.

1870-жыёы 4-сентябрда Парижде эёдик тоёкундооёор ба0- 
таёган. Натыйжада, Францияда экинчи империя куёады, °ёк°д° 
респубёика деп жарыяёанды. Бийёикке буржуазияёык °км°т 
кеёди.

ҮчүНчү реСпубёИка 1870-жыёы сентябрь айында °ёк°
«Респубёика» деп жарыяёангандыктан, 

кийин «сентябрь респубёикасы» деп атаёды. Кийинчирээк, аны 
Үчүнчү респубёика деп атай ба0та0ты. Буё мезгиёде °ёк°нүн 
экономикасынын °нүгүү темпи (Биринчи дүйн°ёүк согу0ка че- 
йин) дагы эёе жогору бойдон каёа берген. Бирок, экинчи импе- 
риянын мезгиёинен т°м°нүр°°к боёгон. Өн°р жай °ндүрү0ү 
боюнча Франция XX кыёымдын ба0ында дүйн°д° 4-орунду ээёе- 
ген (АК0, Германия, Ангёиядан кийин) жана аёдыңкы °ёк°- 
ё°рдү кууп жетүүг° мүмкүнчүёүгү боёгон эмес. Экинчи импе- 
риянын мезгиёине саёы0тырганда, °ёк°д°гү саясий абаёдын 
курчушу т°м°нд°дү. Буга карама-кар0ыёыгын ачык айкын биё- 
дирүү мүмкүнчүёүгүнүн кеңейи0и 0арт түздү.

Мисаёы, °ёк°нүн президенти мар0аё Мак Магондун (1873- 
1879) саясатында монархияга карай ык аёуу пайда боёгондо, 
респубёикаёык кыймыё тез жандана ба0таган. 1877-жыёы 
0айёоодо респубёикачыёар таң каёаарёык добу0ка ээ боёу0- 
кан. Буё Үчүнчү респубёиканын режимин андан ары ёибераё- 
да0тырууга аёып кеёген. 1880-жыёы июёда Париж коммуна- 
сынын соттоёгон мүч°ё°рүн° мунапыс бериёген, басма с°з эр- 
киндиги кеңейтиёген, ёегаёдуу жуму0чу союздарын түзүүг° 
уруксат бериёген (кээ бир чект°°ё°рү менен).

Париж. коммунасы. 
Коммунанын пайда 
боёу0у

рын °з жактарына

Пруссиядан жеңиёгенде миёёиондогон 
эёдер °км°тк° нааразы боёгон француздук 
радикаёдар Уёуттук Гвардиянын отрядда- 
тарта аёы^кан. 1871-жыёы жазында буё 

отряддардын саны 300 миңге жеткен. Аёарга париждик жу- 
му0чуёар, коё °н°рчүё°р, студенттер, майда буржуазия кир- 
ген. Согу0 бүтк°нд°н кийин кураё-жаракчан уёуттук гвардия 
бир катар кыйынчыёыктарды жараткан. Буё кыйынчыёыктар- 
ды 29-январда Франция менен жаңы эёе бириккен Германия- 
нын аёдын аёа жара^ып аёьшы, ого бетер курчуткан. Пруссия 
чабууё койгондо Бордого к°чүп кеткен уёуттук чогуёу0 кайра- 
дан к°чүп кеёди. Бирок, тынчы жок Парижге эмес, Версаёга
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Париж к°ч°ё°рүнд°гү карма^ууёар.

к°чүп кеёген. Согуш бүтк°ндүгүн° байёаныштуу, Уёуттук Гвар- 
дияга акы т°ё°° токтотуёуп, кураё-жарактарын тапшырып, °зд°- 
рүнүн жумуштарына кайтуу сунуштаёган. Буга нааразы боёгон 
гвардиячыёар андан чечкиндүүёүк менен баш тартышты. Ошоё 
эёе мезгиёде, башында атактуу тарыхчы, XVIII кылымдын 
аягындагы Француз ревоёюциясы боюнча адис 74 жаштагы 
Адоёьф Тьер турган °км°т Париж жумушчуёарына 2 жуманын 
ичинде квартира акысын т°ё°шп°с°, квартирадан к°чүрүё°°рүн 
эскертишти. Эч кандай жооп боёбогондуктан, туруктуу армия 
Парижди к°зд°й алынып кеёе баштаган. 1871-жыёы 18-мартка 
караган түнү Версаёдан кеёген Тьердин буйругу менен аскерёер 
Монмартр д°ңс°°сүнд° турган замбиректерди алып кетүүг° ара- 
кет кылышты. Бирок, таңкы 4к° карай нандын кезегинде тур- 
ган аяёдар к°рүп калышып, гвардиячыёарды ойготушту. Соё- 
даттардын бир б°ёүгү аёарга кошуёуп, башкаёары кураё-жарак- 
тарын ташташты. Анткени аёарды кураё-жаракчан эё курчап 
аёган боёчу. 18-мартта бүтүнд°й шаар, °км°ттүк мекемеёери ме- 
нен кошо к°т°рүёүшчүё°рдүн коёунда каёды. Өкм°т жана ту- 
руктуу аскерёер Версаёга кайтышты. Гвардиячыёар шайёаган 
Борбордук комитет °ёк°д°гү саясий бийёикти °з коёуна аёган- 
дыгын жарыяёады. 1871-жыёы 26-мартта комитет шаардык °зүн- 
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°зү ба0каруу органына - коммунаёар кеңе0ине 0айёоону ую0ту- 
ру0кан. Париж коммунасы у0ундайча пайда боёду.

Маркс, Энгеёьс жана аёардын жо- 
ёун жоёдоочуёар айткандай, буё окуя- 
ёар биринчи проёетардык ревоёюция

Коммунанын И0И. Париж 
коммунасы 1872-ж.
март—май айёарында

боёгон эмес. Буё, кадимкидей эёе майда буржуазиянын (дүк°н- 
чүё°р, үй ээёери, финансисттер жана майда кире0еёүү и0кер- 
ёер), 0аардык «т°м°нкүё°р» жана жуму0чуёар каты^кан 
к°т°рүёү0ү боёгон. И0 жүзүнд° буё кыймыё Париж менен 
гана чектеёген. Чындыгында, коммуначыёардын чакырыгы 
боюнча Туёузда, Ёиондо, Марсеёде, дагы 2-3 анча чоң эмес 
0аарёарда о0оё сыяктуу органдарды түзүүг° даёаёат жасаё- 
ган. Бирок, буё органдар к°пк° жа0ай аёбаган жана к°рүнүктүү 
роёь ойной аёган эмес. Коммунанын °зүн да, «проёетариат дик- 
татурасы» деп атоо туура эмес. Коммуна кеңе0ине 85 адам 
0айёанса, анын 25 гана жуму0чуёар боёгон (боёжоё менен 
29%). Француз °км°тү коммунадан коюёган таёаптарды атка- 
рууну жана кураё жарактарын тап0ырууну таёап кыёганда, 
коммунарёар барымтага аёынган бир нече жүз оокаттуу париж- 
диктерди атып саёы^кан. Мына у0ундан кийин Тьер аскер- 
ёерге Парижге кирүүг° буйрук берген. Коммунарёар буга да 
барымтадагыёарды атуу менен жооп бери0кен.

Коммуннанын О0ентсе да Тьер °з борборуна чабууё коюуга
ж.еңиёИ0И батынган жок. Соёдаттар да °з мекенде0тери 
менен согу0уудан жаётайёа0кан. Аскерёер эч аты0уусуз эёе, 
к°т°рүёү0чүё°рдү баррикададан сүрүп чыгы^ып, Парижге 
жакында0ты. Баёким, бардык и0 тынчтык менен эёе бүтм°к, 
бирок коммуна кеңе0индеги радикаёдар жана 1864-жыёы Ев- 
ропа коммунисттери түзг°н «жуму0чуёардын эё араёык 0е- 
рикте0тигинин ёидерёери» к°т°рүёү0чүё°рд°н чечкиндүү ара- 
кеттерди таёап кыёы^кан. Маркс °з байёаны0чыёары аркы- 
ёуу, тезирээк жарандык согу0ту ба0тоону таёап кыёган. Ага 
чейин коммунарёардын каардуу и0-аракетине нааразы боёгон 
к°пт°г°н француздар гвардиянын катарынан чыгып каёы^кан. 
Коммунарёар барымтадагыёарды дагы аты0кандан кийин, Тьер 
20-майда Парижге сокку урууга буйрук берген. Коммунарёар- 
дын жаңы террордук и0терине жиндени0кен соёдаттар, аёар- 
дын таяныч пунктун 28-майда ээёеп аёы^кан. Чегини0кен 
коммунарёар соёдаттардын жүрү0үн° тоскооёдук кыёы0 үчүн, 
тынч жаткан эёдин үйё°рүн °ртт°0к°н. Ага жооп кыёып, ту- 
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руктуу армиянын соёдаттары кураёдуу к°т°рүёү0тү каардуу- 
ёук менен басы0ты.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Экинчи империянын мезгиёи качан, кандайча ба0таёган?
2. Франко-Пруссия согу0унун себептери жана натыйжаёары.
3. Францияда Үчүнчү респубёика качан жарыяёанган?
4. Коммунанын пайда боёу0у жана анын и0и жөнүндө эссе жазгыёа.
5. Коёдонмо дептердеги тап0ырмаёарды аткаргыёа.

§ 17. ИТАЁИЯНЫН УЁУТТУК БИРИГҮҮСҮ

Аймак: Европа
Мезгил: XIX к. экинчи жарымы
Теманын хронологиясы

1858 1860 1861 1866 1870
1------- ±------- 1------- 1--- к

Мезгил сызыгы
Негизги даталар:

1858 - француз жана пьемонттук аскерёердин Австрияга
кар0ы күрө0ү

1860 - Сициёиядагы көтөрүёү0
1861 - Итаёия короёдугунун түзүёү0ү
1866 - Венециянын Итаёияга өтү0ү
1870 - Итаёиянын бирдиктүү мамёекетке айёаны^ы

Билим: Итаёиянын уёуттук биригүүсү
Түшүнүкт°р:

• уёуттук биригүү
• рисорджименто
• капитаёизм

XIX к. 50-жж. аягында Итаёия- 
да уёуттук биригүү үчүн күр°0 кай- 
радан күч°г°н жана анда ревоёюция

Итаёиянын уёуттук бири- 
гүүсү. Уёуттук бо0тондук 
кыймыёындагы эки агым

демократияёык жана мээёүүн (ортозаар) агымдар аракет кыё- 
ган. Ревоёюциячыё демократтар коё °н°рчүё°рг° дыйкандарга, 
жуму0чуёарга жана майда буржуазиячыё интеёёегенцияга таян- 
ган. Аёар Итаёияны эёдик ревоёюция жоёу менен бирдиктүү 
демократияёык респубёикага бириктирүүнү жакта^кан. Буё 
агымдын к°рүнүктүү и0мери эмиграцияда жүрг°н Дж. Гари- 
баёьди боёгон.

Мээёүүн агымга ёибераё помещиктер менен буржуазия 
жетекчиёик кыёган. Аёар °ёк°нү конституцияёык монархияга
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Камилло Кавур.

бириктирүүнү каала0кан жана улуттук би- 
риктирүү үчүн күрө0кө Сардиния корол- 
дугу жетекчилик кылат деп ишени^кен. 
Экономикалык жактан Италиянын алдың- 
кы бөлүгү болгон Пьемонтко таянган Сар- 
диния королдугу өзүнүн экономикалык 
жана саясий абалын, күчөткөн. Ал Италия- 
дагы конституциясы бар жалгыз мамлекет 
болгон. Мээлүүндөр агымынын жетекчиси 
К. Кавур Ломбардия менен Венеция област- 
тарын Австриядан бо0отуп, аларды Пье- 
монтко ко0ууну Италияны бириктирүүдөгү 
алгачкы кадам деп белгилеген. Бирок Сардиния королдугунун 
армиясы начар болгондуктан жеңе алмак эмес. Ал эми эл мас- 
сасын бо0тондук үчүн күрө0кө көтөрүүдөн корккон. О0он- 
дуктан Кавур союзда0ты тыштан издеп, 1858-ж. июнь айында 
француз курорту Пломбьерде Наполеон III менен жа0ыруун 
кели^им түзгөн. Анда Кавур Вена конгрессинин чечими боюн- 
ча Франциядан алынган Савойа жана Нецца провинцияларын 
кайтарып берүүгө убада берген. Ал үчүн Наполеон III Пьемонт 
королу Виктор Эммануил II менен кели^им түзүүгө жана Лом- 
бардиядан, Венециядан австриялыктарды кууп чыгууга макул 
болгон. Бирок Кавур бул кырдаалда таң калаарлык көрөгөчтүгүн 
көрсөткөн. Ал француз жана пьемонт армиясынын начардыгы, 
король чыккынчылыгы үчүн сотко берилип жаткандыгы жөнүндө 
жалган кабар тараткан. Австриялыктар бул кайырмакка илинүү 
менен 1859-жылы апрелде Пьемонтко согу0 ачышкан. Фран- 
цуз жана Италия (пьемонт) армиясы аларга бир катар олуттуу 
соккуларды бери0ип Ломбардияны басып алышкан. 24-июнда 
Соль-Феринонун жанындагы салгыла0ууда Австриянын аскер- 
лерин талкала0кан. Жеңи0 жакындап калгандай сезилген, 
бирок күтүлбөгөн окуя болгон: 8-июлда Наполеон III пьемонт- 
тук созда0тарына маалымдабай туруп, австриялыктар менен 
кели0им түзгөн. Анткени Француз императору италиялыктарды 
жактырган эмес, өзгөчө 1858-жылы радикал-италиялык Ф. Ор- 
сини аны Парижде өлтүрүүгө аракет кылгандан кийин жек 
көрүүсү күчөгөн. О0ону менен бирге ал Пруссия Австрияга 
жардам берет деп корккон. Венеция республикасы ба0каларга 
караганда көпкө чейин сакталган, бирок августтун аягында аны 
австриялык аскерлер ээлеп алышкан.
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РИсорджИментонун О0ентип Рисорджиментонун кезектеги
акыркы этабы этабы аяктаган. Уёуттук бо0тондук кыймы-
(кайра жараёуу) ёы жеңиёүүг° учураган, бирок анын жүрү- 

0үнд° к°пчүёүк итаёияёыктардын уёуттук 
биригүүг° умтуёгандыгы аныктаёган.

1840-жыёдын аягында, Итаёиядагы бо0тондукка чыгуу 
ревоёюция жыёдарында Рисорджиментонун ёидерёеринин бири, 
Рисорджименто ёибераёдык-патриоттук гезитинын редактору 
граф Камиёёо Кавур (1820-1861) боёгон. Кавур буржуазияёык 
реформаёар боюнча доёбоорун жана радикаёизмди кескин сын- 
дагандыгы менен беёгиёүү боёгон. Бир аз мезгиё аё чет °ёк°д° 
жа0аган жана 1848-жыёы Француз ревоёюциясынын аёдында 
жергиёиктүү журнаёга «Коммунисттик идеяёар жана аёар ме- 
нен күр°0үүнүн жоёдору» аттуу макаёасын жазган. 1852-жыёы 
Кавур Пьемонттун премьер министри боёуп 0айёанган. Буё 
орунда аё бир катар буржуазияёык реформаёарды жүргүзг°н 
жана Пьемонттун ба^чыёыгы менен Итаёияны бириктирүү 
идеясын активдүү түрд° пропагандаёаган.

Франция жана Австриянын кеёи^иминен кийин Венеция- 
нын Австриянын карамагында каёгандыгы, (Ёомбардия Пье- 
монтко караган) аё эми герцогдукка эё тарабынан куугунтук- 
таёган ба0каруучуёардын кеёе тургандыгы беёгиёүү боёгон- 
дон кийин бүткүё Итаёия к°т°рүёг°н. Тоскана, Моден жана 
Пармдагы уёуттук жыйнаёы0тар Пьемонт менен биригүү че- 
чимин кабыё аёы0кан. Гарибаёьди ыктыярдууёар менен Ёом- 
бардиядагы согу0тарга каты0кандыктан, Кавурга, Римге бирге 
жүрү0 жасоону суну0 кыёган. Бирок, Пьемонт короёу ага 
тыюу саёган.

1860-жыёы апреёде Сициёиядагы к°т°рүёү0 неопоёитан ас- 
керёери менен басыёганда, Гарибаёьди жана анын ыктыяр- 
дууёары 2 кеме менен сициёияёыктарга жардамга бары0кан. 
Буё отрядда бир миңден а0ык жоокер боёсо да, Гарибаёьдинин 
«Миң коёу» деп атаёган. Аё Сициёиядагы неопоёитан аскерёе- 
рин тез арада таёкаёап, августтун ортосунда Итаёиянын тү0тү- 
гүн° °тү0к°н. 7-сентябрда Гарибаёьдинин аскерёери Неапоёго 
кирген. Короёдун жоокерёери °з борборун сактап каёууга ара- 
кет кыёы0кан, бирок 1-октябрда Гарибаёьди аёарды Воёьтурно 
дарыясынын жээгинде таёкаёаган. Эми патриоттор үчүн Римге 
түз жоё ачыёган. Радикаёдар Гарибаёьдини борборго барууга 
чакыры0кан. Түндүкт°н аны карай Пьемонт армиясы тосуп 
чыккан. Короёь Виктор Эммануиё II менен Кавур бардык же- 
ңи0 Гарибаёьдиге ыйгарыёы^ын кааёа0кан эмес. Ба0ында
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1860-ж. Гарибальди менен король Эммануилдин кездешүүсү.

Мадзини турган радикаёдардын Итаёияны респубёика деп жа- 
рыяёоону таёап кыёганына карабай, Гарибаёьди бардык бий- 
ёикти Пьемонт короёуна °тк°рүп берет. 1861-жыёы февраёь 
айында Туринде биринчи жаёпы итаёияёык парёамент ачыё- 
ган, аё эми 17-мартта Виктор Эммануиё бириккен Итаёиянын 
короёу боёуп дайындаёган.

Чындыгында, °ёк° тоёук бириктириёген эмес эёе. Австрия- 
ёыктар ээёеп аёган Венеция обёасты, Рим борбору боёгон Папа 
обёасты да °зүнч° каёган. 1866-жыёы австрия-пруссия согу0у- 
нун жыйынтыгында Венеция Итаёияга кайтарыёган. Аё эми 
т°рт жыёдан кийин кезек Римге жеткен.

Мына о0ентип 1870-жыёы 20-сентябрда Итаёиянын бири- 
ги0и аяктаган. 1870-жыёдын аягында, Рисорджиментонун акыр- 
кы этабындагы ийгиёиги «т°м°нкү» жана «жогоркуёардын» со- 
гу0унан эмес, аёардын уёуттук-бо0тондук үчүн бириги0инин 
натыйжасында жети0иёген. Рисорджименто °зүнүн маңызы 
боюнча буржуазияёык кыймыёга кирген, анын ийгиёиги 
Итаёиянын бириги0ине гана эмес, °ёк°д°гү капитаёисттик 
°нүгүүнүн арымынын тезде0ине аёып кеёген. Итаёия Европа 
мамёекеттеринин арасындагы азыркы татыктуу орунга ж°н эёе
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Итаёия бириктирүү мезгиёинде (1859-1870).

ээ боёгон эмес, XIX к. экинчи жарымында, уёуттук биригүүд°н 
кийин гана °нүгүүг° жоё ачыёган.

Суроо жана тапшырмалар:

1. Итаёиядагы негизги эки саясий агым жана анын бириктирүүдөгү 
максаттары?

2. Камиёёо Кавур жөнүндө эмне биёесиңер?
3. Гарибаёьдинин Сициёияга жардамга кели^и.
4. Итаёиянын бириги0и качан аяктаган?
5. Коёдонмо дептердеги тап0ырмаёарды аткаргыёа.

94



§ 18. ГЕРМАНИЯНЫН БИРИГИ0И

Аймак: Европа
Мезгил: XIX к. экинчи жарымы
Теманын хронологиясы

1862 1864 1866 1871
_1_____________ ’____________ 1_________ I_

1а£аөё пириаи
Негизги даталар

1862 - Отто Бисмарктын Пруссиянын канцёеры боёу0у
1864 - 0ёезвигдин Пруссияга өтү0ү
1866, июнь - Пруссия Австрияга кар0ы согу0 ачкан август 
1866, август - Түндүк Германия союзунун түзүёү0ү 
1871, январь - Германия империясы түзүёгөн

Билим: Германиянын бириги0и
Түшүнүкт°р:

• канцёер • империя

Биригүүнүн Вена конгрессинин чечимине ыёайык Герма- 
°б°ёг°ё°рү ниядагы биригүү «жогортон» ба0таёган. Курамы- 
на 35 монархия жана 4 эркин 0аар кирген Германия союзунун 
түзүёг°ндүгү баарыңарга беёгиёүү. Кеёечектеги Германияны 
ба0карууну к°зд°п теңтайёа0кан эки мамёекет - Австрия жана 
Пруссия жаңы союзга тоёугу менен кирген жок, чыгы0тагы 
жерёер аёардын чегинен сырткары каёды. Меттерних Герма- 
ния союзуна Австриянын үст°мдүк кыёуусуна жети0кен: анын 
°күёү союздук сеймдин (парёаменттин) т°рагасы боёгон, аё эми 
сеймдеги добу0тар дайыма Австрия к°пчүёүк добу0ка ээ боё- 
гондой б°ёү0түрүёчү. 1834-жыёы Пруссиянын демиёгеси ме- 
нен °зүн° 18 герман мамёекетин бириктирген Бажы союзу 
түзүёг°н. Ага карабастан, Напоёеон согу0тарынын дооруна ка- 
раганда 1840-жыёдын акырында герман мамёекеттеринин 
капитаёисттик экономикасы бир кыйёа бекемдеёген. 1847-1848- 
жж. аёар экономикаёык кризистен ийгиёиктүү чыгы0кан. 
О0оё эёе мезгиёде 1840-жж. аягындагы Европадагы ревоёюци- 
янын тоёкундары да реформанын зарыёдыгын к°рг°зг°н.

1848-1849-жыёдары Германиянын ар кайсы жерёериндеги 
ревоёюция немецтердеги патриоттуёуктун, уёуттук биригүүг° 
боёгон умтуёуунун күч°0үн° 0арт түздү. 1848-жыёы апреёде 
Германиянын ар тарабынан кеёген коомдук и0мерёердин жыйы- 
нында, жаёпы Германияёык конституцияны и0теп чыгуу жана 
бирдиктүү °км°ттү 0айёоо үчүн Франкфуртта ую0туруу чогу- 
ёу0ун чакыруу ж°нүнд° чечим кабыё аёынган. Франкфурт пар- 
ёаменти 18-майда 0аардык чирк°°ё°рдүн биринде чогуёган, 
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анын 560 деёегаттарынын ичинде: университеттин профессор- 
ёору, адвокаттар, помещиктер, врачтар, буржуазиянын °күёд°рү, 
аё түгүё бир дыйкан да боёгон. Австрия үст°мдүк кыёган бий- 
ёик 0айёанган да, аё эми аёи түзүё° эёек Германиянын импе- 
рияёык наместниги боёуп, ёибераёдык буржуазиянын °күёү, 
австрияёык эрцгерцог Иоганн 0айёанган.

Германияныны бирикти- Итаёиядагы сыяктуу эёе, Герма- 
рүүнүн ба0таёы0ы ниянын бириги0и да «жогортон» ба0-
таёган. Бирок, Итаёиянын ба0ында Пьемонт короёу турган ита- 
ёияёык «жогоркуёардын» аракети жети0сиз кеёип, аёар т°м°н- 
күё°рдүн жардамы менен ийгиёикке жети0се, Германиядагы 
«жогоркуёардын» аракети тез жана и0енимдүү боёгон. 1850- 
жыёдардын ба0ында Пруссиянын жетекчиёиги астындагы 
Бажы союзу да бир кыйёа бекемдеёген. Ага Ганновер да ко- 
0уёган. Бажы союзу менен кеёи^ими бар, бирок ага формаё- 
дуу үст°мдүгүн° коркунуч түзүёг°ндүгүн байкаган Австриянын 
Пруссия менен мамиёесиндеги карама-кар0ыёык ого бетер күч 
аёа ба0таган. 1850-жыёы ноябрда Пруссия, Гессен герцог- 
дугундагы саясый кризистен пайдаёанып, аны басып аёууга 
аракеттенген. Гессен чек арасына Пруссиянын аскерёери ба- 
сып кирген. Бирок, Германия союзундагы сеймдин коёдоосуна 
таянган (к°пчүёүк добу0ка ээ боёгондугу беёгиёүү) Австрия да 
°з аскерёерин Гессенге ж°н°тк°н. О0оё эёе мезгиёде, австрия- 
ёыктар Никоёай I коёдоосун сураны0кан. Аё Пруссияёыктарды 
Россиянын да кийёиги0е тургандыгын менен коркуткан. Акы- 
рында Пруссия °з аскерёерин алып чыгып, австрияёыктардан 
кечирим суроого аргасыз боёу0кан. Пруссия буё басынууну 
к°пк° чейин унута аёган эмес. Аёар Россиянын кар^ыёыгын
да эсинен чыгарган

Отто фон Бисмарк.

эмес. Бирок, ири чыгьштагы держава ме- 
нен чатакта0ууга Пруссиянын күчү кеё- 
ген эмес, о0ондуктан таптакыр карама-кар- 
0ы саясатты - Россия менен чырда0поо, 
аны менен мүмкүн боёу0унча жак0ы ма- 
миёе түзүүг° аракеттенген. Буё саясат 
күчтүү немец дипёоматы жана саясатчысы 
Отто Бисмарктын (1815-1898) ысымы ме- 
нен тыгыз байёаны0кан эёе. Бранденбург 
дворянынын урпагы Бисмарк юридикаёык 
биёим аёган, ба0ында согу0тук мансапка 
жетип атак аёган, бирок, акырында к°п 
жыёдар бою Пруссиянын, кийинчирээк Гер-
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Германиянын биригиши (1864-1871).

маниянын саясатын аныктаган адам боёуп чыккан. 1859-1862- 
жыёдары Бисмарк Пруссиянын Россиядагы эёчиси боёот да, 
Аёександр II менен досто0от, аё түгүё Аёександр II аны Рос- 
сияга кызмат °т°°г° чакырат. 1863-1864-жыёдары Поёь0а к°т°- 
рүёү0үнүн убагында Бисмарк (аё кезде Пруссиянын биринчи 
министри боёгон) пады0ага к°т°рүёү0тү басууга жардамын су- 
ну0 кыёгандан кийин, аёардын достугу ого бетер чыңдаёган. 
1863-жыёы апреёде Россиянын Поёь0адагы и0-аракетине Фран- 
ция жана Ангёия кар^ыёыгын биёдиргенден кийин, Россия 
үчүн мындай коёдоо эң мааниёүү боёгон. Австрия да у0ундай 
кар0ыёык биёдиргендиктен, Бисмарк Россия эми Австрияны 
коёдобой тургандыгын тү0үнг°н. Бисмарк ыңгай кеёгенде мын- 
дай учурдан пайдаёанууну чечет. 1863-жыёы Даниянын короёу 
каза боёот. Пруссия анын мураскеринин германияёык 0ёез- 
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виг жана Гоёь0тейн герцогдугун ба0каруусун жокко чыгаруу- 
га аракет кыёат. Австрия да °зүнүн сын пикири менен чыгат. 
Натыйжада 1864-жыёы январь-май айёарында 60 миң аскер- 
ден турган Австрия-Пруссия армиясы (буё бириккен армия Бис- 
марктын демиёгеси менен түзүёг°н) 0ёезвиг жана Гоёь0тейн 
герцогдугун жана Даниянын аймагынын бир б°ёүгүн да басып 
аёган. 0ёезвигди Пруссия, Гоёь0тейнди Австрия ээёеп аёган.

Бирок Бисмарк бир катар ырааттуу дипёоматияёык кадам- 
дар аркыёуу Россиянын ж. б. ири мамёекеттердин бейтарапты- 
гына же аёардын Пруссияны коёдоосуна жети0кен. 1866-жыёы 
8-июнда Пруссия Гоёь0тейнди каратып аёган, ага жооп ката- 
ры Австрия Пруссияга согу0 ачкан. 16-июнда пруссияёык ар- 
мия коргонуу ирээтинде Австрияга басып кирген. Бир нече 
күндүн ичинде австрияёыктардын кар^ыёыгынын мизи кай- 
тарыёып, 3-июёда Садова 0аарынын (Чехия) жанында аёардын 
армиясы тоёугу менен таёкаёанган. Пруссиянын короёу Виёь- 
геёьм I, андан ары Венага чейин басып аёууга аракет кыёган, 
бирок Бисмарк аны буё идеядан ба0 тартууга к°ндүрг°н. 26- 
июёда Пруссиянын 0артына ыёайык °з ара макуёда0уу түзүё- 
г°н. Кырдааёдан пайдаёанып, Пруссия Ганноверди жана бир 
нече майда герман мамёекеттерин °зүн° ко0уп аёган. 1866- 
жыёы август айында ба0ында Пруссия короёу турган 22 мам- 
ёекет биригип, Түндүк Германия союзун түзү0к°н. 1871-жыёы 
18-январда Париждин аёдында Версаёь сарайында Германия им- 
периясы жарыяёанган. Виёьгеёьм I Кайзер (император) боёуп 
0айёанган. Германиянын «жогортон» биригүүсү у0ундайча аяк- 
таган.

Европанын борборунда капитаёисттик жоё менен °нүг° ба0- 
таган жаңы, күчтүү мамёекет түзүёг°н. Бириккен Итаёиядан 
айырмаёанып, Германия империясы Европадагы саясий жана 
экономикаёык уюткуга айёанган.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Германиянын бириги0и үчүн өбөёгөёөр.
2. Отто Бисмарк жөнүндө эмне биёесиңер?
3. Түндүк Германия союзу качан түзүёгөн? Германиянын биригүүсү качан 

аяктаган?
4. Коёдонмо дептердеги тап0ырмаёарды аткаргыёа.
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§ 19-20. АМЕРИКА КО0МО 0ТАТТАРЫ

Аймак: Түндүк Америка 
Мезгил: XIX к.
Темаиын хронологиясы
1823 1860 1863 1865 1877

+ + I + |
Мезгил сызыгы
Негизги даталар:

1823 - «Монро доктринасы»
1828 - демократияёык партиянын түзүёү0ү
1846-48 -Америка-Мексика согу0у
1859 - Джон Браундун көтөрүёү0ү
1860 - Авраам Ёинкоёьн президенттикке 0айёанган
1861-65 - жарандык согу0
1863 - куёчуёукту жоюу мыйзамы
1877 - тү0түктү реконструкцияёоонун аякта^ы

Билим: АК0да куёчуёукту жоюу жана экономикаёык өнүгүү мезгиёи
Түшүнүкт°р:

• фермерёер
• абоёиционисттер

• куёдар
• конфедерация

XIX кылымдын биринчи 
жарымындагы АК0нын 
экономикаёык °нүгү0ү

АК0 уёуттук к°з карандысыз- 
дыкка ээ боёгондон кийин буржуа- 
зияёык жоё менен °нүгүүсү тездеген. 

Буё иммиграциянын °сү0ү аркасында °ёк°нүн каёкынын к°б°- 
йү0ү менен камсыз боёгон. Иммигранттардын к°пчүёүгү фаб- 
рикаёарга жуму0чу боёуп кири0кен. 1815-жыёы АК0нын 
текстиёдик фабрикаёарында жаёпысынан 130 миң чарык боё- 
со, 1860-жыёдары аёардын саны 5 236 миңге чейин к°б°йг°н. 
XIX кыёымдын биринчи жарымында АК0нын аймагынын ке- 
ңейи0и жоё транспортун жана байёаны0 түйүнд°рүн курууну 
таёап кыёган. 1810-жыёдан ба0тап, °ёк°д° суу кемеси тез °нүг° 
ба0тады. 1807-жыёы эёе ирёандияёык инженер Роберт Фуётон 
(1765-1815-жж.) АК0га кеёип Кёермонт кемесин курган. 1883- 
жыёдан ба0тап АК0 - Европа каттамдары туруктуу и0тей 
ба0таган. 1830-жыёы АК0да узундугу 64 км жеткен Чарё- 
стон-Огаста темир жоё ёиниясы ачыёган, аё эми 1840-жыёдан 
тартып темир жоё куруёу0у бүткүё °ёк° боюнча куёач жайган. 
Буё ички рыноктун чыңдаёышына жана кеёгиндердин баты0- 
ка карай уёам иёгериёеп отурукта0уусу үчүн 0арт түзг°н.

Айыё чарбасы да тез °нүг° ба0тады. Негизги жуму0тарды 
жеке чарба фермерёер, фермер ижарачыёар жана жаёчы жуму0- 
чуёар аткары0кан. 1880-жыёы АК0да 2,4 миёёион фермерёер 
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каттоодон °тк°н. Айыё чарбасында баардыгы 800 миң жаёчы 
жуму0чуёар боёгон. Европадан аёып кеёинген ар түрдүү 
ма0инаёар, 0аймандар коёдонуёган. Бирок акырындап аёар 
АК0нын °зүнд° да даярдаёа ба0таган. 1830-жыёдардын ба- 
0ында фермерёер О. Хасси жана С. Макормик эгин чапкыч ма- 
0ина ойёоп табы^ып, 1848-жыёдан ба0тап Макормик аны 
Чикагодогу менчик заводунда массаёык түрд° чыгара ба0та- 
ган. Жа0 мугаёим Э. Уитни 1793-жыёы пахта тазаёоочу ма0и- 
наны ойёоп тапкан. Аё уёам °ркүнд°түёүп, 1820-жыёы бир күнд° 
1000 фунт кадак пахта тазаёоого жети0кен. Уитнинин ма0и- 
насынын °ркүнд°түёү0ү жана негр куёдардын арзан эмгегин 
коёдонуу пахтаны °ндүрүүнү к°б°йтк°н.

АК0нын аймагынын 1803-жыёы АК0 Франциядан 15
кеңейтиёи0и миёёион доёёарга Ёуизиананы сатып аё-
гандан ба0тап, уёам жаңы жерёерди ээёеп, баты0ты к°зд°й 
жыёа ба0таган. 1810-жыёдары АК0га испандык Фёорида би- 
риктириёген (1810-1813-жж. баты0ы, 1818-жыёы чыгы0ы). 
1823-жыёы декабрда АК0нын президенти Джеймс Монро 
дүйн°нү Америкаёык жана Европаёык системага 0арттуу түрд° 
б°ёү0түрүү ж°нүнд°гү доктринасын жарыяёады. Монронун док- 
тринасы (аё о^ентип атаёган) Европадагы ыйык союздун 
түзүёү0үн° жана АК0 үчүн беёгиёүү бир коркунучтарды аёып 
кеёген бирдиктүү күчт°рг° жооп иретинде пайда боёгон. 1820- 
жыёы америкаёыктар Мексиканын провинциясы боёгон Техас- 
ка к°чүп кеёе ба0та0кан. 1834-жыёы генераё Антонио Ёопес 
де Санта Мексикада диктатураны орноткон. О0ондон кийинки 
эёе жыёы техастыктар к°т°рүёү0к° чыгьшып жеңиёип каёы0- 
кан, бирок техастыктар Сем Хьюстондун жетекчиёиги менен 
мексикаёык армияны таёкаёап, Ёопес де Сантаны туткунга 
аёы^кан. Техастыктар он жыё бою к°з карандысыз респубёика 
катары жа0ап, 1845-жыёы 28-0тат катары АК0га ко0уёган. 
1846-1848-жж. Америка-Мексика согу0унун натыйжасында 
Мексиканын территориясынын 55% АК0га °тк°н.

Түндүк жана Тү^түк 0тат- Түндүкт° XIX кыёымдын ба-
тары жана аёардын абаёы ^ында эёе куёчуёук жоюёуп, 1850- 
жыёга карата 31 0таттан турган союзда 23 мён адам жа0аган. 
Экономиканын тез °нүгү0үн° жаратыёы0 0арттары да: ыңгай- 
ёуу кёиматы, тү0үмдүү жерёери, токойёору, кен байёыктары- 
нын арбындыгы к°м°к берген. Түндүк 0таттарда буржуазия- 
ёык тартиптер тездик менен орноп, айыё чарбасында фермер- 
дик чарба °сүп, капитаёисттик °н°р жай °нүкк°н.
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Тү0түк 0таттарда боёсо, 9 мён адам жа0ап, аёардын 4 мён 
негр куёдар боёгон. 20 эёе куёу бар фермер да пёантатор деп 
эсептеёинген, °ёк°нүн капитаёисттик жоё менен °нүгү0үн° куё 
эё°°чүёүк түзүёү0 тоскооёдук кыёган. Тү0түкт° пёантацияёык 
чарба үст°мдүк кыёып, пахта, кант камы0ы, тамеки, күрүч 
°стүрүёг°н. 1850-жыёга карата Американын Тү0түгүнд° дүйн° 
жүзүнд°гү пахтанын 80% °стүрүёг°н. О0оё эёе жыёдары эгин 
35 мён дон 1860-жыёы 60 мён го к°б°йг°н. Куё ээё°°чүёүк Түндүк 
менен Тү0түктүн ортосундагы региондук жана экономикаёык 
айырмачыёыктарды курчуткан. Тү0түктүкт°р °з региондорунун 
артта калы^ын Түндүктүн °сүп-°нүгү0ү менен байёаны0ты- 
ры^кан. Аё эми Түндүктүкт°р буё региондун артта каёы0 себе- 
бин куё ээё°°чүё°рд°н к°рү0к°н.

Тү0түктүн саясий жетекчиёери жана жуму0чу табы ме- 
нен кызматчыёарынын к°пчүёүгү куё ээё°°чүёүктү коёдогон- 
дуктарын жа^ырган эмес. Куёдарды ырайымсыздык менен 
эзи0кен. Адам сатуу менен үй-бүё°ё°рдү ажыратуу к°нүмү0 
адатка айёанган.

Абоёиционисттер Куёчуёукту жоюуну к°зд°г°н эң аёгач-
кы кыймыёдардын аркасында 1808-жыёы 

конгресс куё соодасына тыюу саёган. XIX кыёымдын 30-жыё- 
дарында пайда боёгон абоёиционисттик кыймыё куёчуёукту жоюу 
үчүн кажыбас кайраттууёук менен күр°0к°н. Массачусетстик 
жа0 жигит Уиёьям Ёёойт Гаррисон 1831-жыёы 1-январда °зүнүн 
«Бо0отуучу» деген гезитин чыгарып, анда «Мен куёдарга тези- 
нен 0айёоого каты0уу укугун берүү үчүн жигердүү күр°0°м» 
деп жазган. Гаррисонго качып кеёген дагы бир куё Фредерик 
Дугёас ко0уёган. Аё Массачусетстеги куё ээё°°чүёүкк° кар0ы 
жыйында эё аёдында сүйё°г°н жана абоёиционисттик «Түндүк 
Жыёдызы» гезитин басып чыгарган. «Жа0ыруун жоё» деген 
уюм XIX кыёымдын 30-жыёдарында Түндүкт°гү 0таттардын бар- 
дык б°ёүкт°рүнд° и0теген. Аёар бир гана Огайодо 1830-жыёдан 
тартып 1860-жыёга чейин 40 миңден кем эмес куёдардын эр- 
киндике чыккандыгын эсептеп чыгы^кан. 1833-жыёдын аягын- 
да Америкада куё ээё°°чүёүкк° кар0ы коом түзүёг°н. Аёардын 
максаты куёчуёукту тоёук жоюу боёгон. Абоёиционисттердин 
мындай и0терине кыжыры кеёген пёантаторёор гезиттерди куу- 
гунтуктап, кыйраты0кан. Куёчуёукка кар0ы чыккандарды °ётү- 
рү0к°н. 1835-жыёы адамдардын жоон тобу тү0түк Кароёинада- 
гы Чарёстондо абоёиционисттердин басмаканасын жана почта 
б°ёүмүн таёкаёап саёы^кан. Абоёиционисттер «Жер астындагы 
темир жоё» деп атаёган жоёду түзү0к°н. Буёар качкан куёдар- 
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га ба0 каёкаёай турган жай бери0кен жана аёарды бир станци- 
ядан экинчисине чейин жеткирип, андан ары Канадага ж°н°- 
тү0к°н. Өзүнүн эр жүр°ктүгү менен негр аяё Гарриед Табмен 
тү0түкт°н 300 д°н а0ык куёду түндүкк° жеткирген. Куё ээё°°- 
чүё°р аны кармай аёбагандыктан, аё үчүн 40 миң доёёар сый- 
ёык жарыяёа0кан.

Канзастагы 1820-жыёдары Миссуриёик кеёи^им бо-
кураёдуу күр°0 юнча куё ээё°°чүёүктүн түндүктү к°зд°й тар- 
катыёьшына жоё бериёбестиги айтыёган. Бирок Миссуриде ар- 
тыкчыёыкка ээ боёу0кан куё ээё°°чүё°р Канзаска эркин ай- 
мак статусун берүүг° кар0ы чыгы^кан. Анткени аёардын 0та- 
ты куёчуёуктан эркин боёгон үч 0тат (Иёёинойс, Айова, Кан- 
зас) менен чекте0 жайга0кандыктан буё 0таттагыёар да эр- 
киндикти таёап кьиы^ат деп корку0кан. О0ондуктан куё 
ээё°°чүё°р Канзаста куёчуёукту киргизе ба0та0кан. Буга жооп 
кьиып абоёиционисттер (фермерёер, жуму0чуёар, коё °н°р- 
чүё°р, интеёёигенция) куёчуёуктун жайыёы^ына жоё берб°° 
үчүн Канзаска карай бет аёы^кан. Бирок жаңы 0таттын түзү- 
ёү0үн жактаган куё ээё°°чүё°р 1855-жыёы мартта Канзастын 
мыйзам чыгаруу жыйынында 0айёоодо жеңип чыгышты. На- 
тыйжада буё 0татта жарандык согу0 ба0таёды. Кураёдуу ка- 
гыёы0ууёардын жүрү0үнд° абоёционисттер куё ээё°°чүё°рдү 
Канзастан сүрүп чыгары0кан. Бирок аё 1861-жыёы январда 
гана АК0нын курамына куё ээё°°чүёүк эмес 0тат катары ка- 
быё аёынган.

Джон Браундун 1859-жыёы 16-октябрда Джон Браун же-
к°т°рүёү0ү тектеген 22 кураёдуу абоёиционисттер Вир-
гинияда куёдардын к°т°рүёү0үн чыгарууга аракеттени0кен. 
Джон Браун - ак фермер Канзастагы жарандык согу0тун ка- 

ты0уучусу боёгон. Аё куёчуёукту жакта- 
ган Канзастагы 5 адамды °ётүрүп, адамдар- 
ды барымтага аёган жана Харпер таёаасын- 
дагы федераёдык кураё-жарак кампасын ба- 
сып аёган. К°пт°г°н түндүктүкт°р анын 
и0ин мыйзамды, тартип бузуу катары ка- 
ра0ып, аны коёдо0кон эмес. Эки күндүк 
карма0уудан кийин Браун жана анын аман 
каёган жоёдо0тору поёковник Роберт Ёи 
жетектеген моряктар тарабынан түрм°г° 
камаёы^кан. Аёардан Бүткүё Тү0түкт° 
к°т°рүёү0 чыгаруу ж°нүнд° документтер та- Джон Браун.
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быёган. Джон Браун жана аё тараптагыёар 1859-жыёы 7-декаб- 
рда дарга асыёган.

АК0 дагы Жарандык 1860-жыёы ноябрда президент-
согУ0. Авраам Ёинкоёьн- тик 0айёоодо респубёикаёык парти- 
дун„ президент боёуп янын °күёү Авраам Ёинкоёьн жеңип
0айёаны0ы чыккан. Аё кедей фермер карагай- 
чынын баёасы боёгон. Кентукки 0татынан чыккан. Жа0 ке- 
зинен эёе атасына к°п жардамда0кан, мыкты карагайчы жана 
саё агызуучу боёгон. Аё °з аёдынча тынбай окуу менен 1836- 
жыёы экзамен тап^ырып, адвокаттык и0ке араёа0а ба0та- 
ган. 1834-1841-жыёдары аны Иёёинойс 0татынын мыйзам 
чыгаруу жыйынына, аё эми 1847-1849-жыёдары Конгресстин 
°күёд°р паёатасына мүч° кыёып 0айёа0кан. Президенттикке 
Ёинкоёьндун 0айёаны0ынан уёам Тү0түк Кароёина 1860- 
жыёы 21-декабрда АК0нын курамынан чыгып кеткен. 1861-
жыёы 1-февраёга карата дагы 5 0тат: Мис- 
сисипи, Фёорида, Аёабама, Джорджиа, Ёуи- 
зиана б°ёүнүп кеткен. 1861-жыёы 4-февраё- 
да б°ёүнүп чыккан жети 0тат куё ээё°°чүёүк 
мамёекеттердин конфедерациясын түзү0- 
к°ндүгүн жарыяёа0кан. Борбору Ричмонд 
(Виргиния) боёуп каёды. 1-февраёда конфеде- 
рациянын убактыёуу конституциясын беки- 
ти0кен. Конфедерациянын президенти бо- 
ёуп эң ири пёантатор Джефферсон Денис 
дайындаёды. 1861-жыёы 4-мартта Авраам 
Ёинкоёьн АК0 нын президентинин антын Авраам Ёинкоёьн.

берген. Аё °зүнүн инагуарацияёык с°зүнд° «б°ёүнүү буё укук- 
тук жактан мыйзамсыз к°рүнү0» деп баа берген. Аё °з с°зүн 
союзга кайрадан биригүүг° чакыруу менен аяктаган.

Жарандык согу0 Конфедерация жоокерёери 1861-жыёы 12-
апреёде Форт Сантеридеги федераёдык аскер- 

ёерге ок аты0кан. Жарандык согу0 ба0таёган. 1861-жыёы 15- 
апреёде Ёинкоёьн армияга 75 миң ыктыярдууёар керек деп 
жарыяёаган. Бирок жыйын пункттарына 300 миң адам кеёген. 
Аё эми конфедерацияда 6-мартта эёе 100 миң ыктыярдууёарды 
чогуёта аёган. Ар бир тарап тез эёе жеңи^ке жети0үү үчүн 
согу0ка кири0ти. Кире0е буёагы (ресурс) боюнча Түндүк чоң 
артыкчыёыкка ээ боёгон. Түндүктүн 22 мён эёи бар 23 0таты- 
нын индустрияёдык артыкчыёыгы, анын армиясын кураё-жа- 
рак, кийим-кече ж. б. менен камсыз кыёып турган. О0ондой
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Союз менен кон- 
федерациянын 
ортосундагы 
чек ара
Негизги согуш 
аракеттери болгон 
жерлер

Түндүктүн аскеле- 
ринин башкы сок- 
кулары

Түштүктүн аскеле- 
■ ■ ■ ринин башкы сок-

кулары
Түндүктөгүлөрдүн конфедерацияны 
блокадалашы4^

Жарандык согу^тун мааниёүү аракеттери.

эёе Түндүктүн темир жоёдор түйүнд°рүнүн артыкчыёыгы чек- 
сиз эёе. Америкаёык 1108 офицер менен генераёдардын 795 
түндүкт° каёган. Аёардын 313 гана тү0түк тарапта саёгыёа0- 
кан, 9 мён (4 мён негрёер) эёи бар Тү0түк да бир топ артыкчы- 
ёыктарга ээ боёгон. Аёардын эң мааниёүүсү географияёык 0ар- 
ты боёгон. Тү0түк °з жеринде саёгыёа0кан. О0ондой эёе аёар 
согу0чан эё боёуп тажрыйбаёуу согу0 жетекчиёери менен даң- 
ктаёган. О0ондой боёсо да согу0 түндүктүкт°р үчүн ийгиёик- 
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сиз ба0таёган. 1861-жыёы 21-июёда Ва0ингтонго жакын Буёё 
Ран суусунун жанында тү0түктүкт°р аёарды таёкаёа0кан. Ёин- 
коёьн ба0кы командачыны алма^тырып, анын ордуна Джордж 
Маккёеёёанды дайындады. Аё жак0ы үйр°түёг°н армияны 
түзг°н. Бирок чечкинсиз боёгон. Түндүктүкт°рдүн генераёда- 
ры Уёисс Грант жана Уиёьям 0ерман баты0та ийгиёиктүү 
аракеттени0кен. 1862-жыёы апреёдин аягында фёот ба0чысы 
адмираё Девид Фаррагут Тү0түктүн эң чоң 0аары Жаңы Орёеан- 
ды ээёеген. Виргинияда союздун аскерёери жеңиёүүнүн арты- 
нан жеңиёүүг° дуу0ар боёу0кан. 1867-жыёы союздук аскер- 
ёердин ба0чысы Джордж Маккёеёёан Ричмонду басып аёуу 
үчүн аракет жасаган. Бирок 25-июндан 1-июёга чейин созуёган 
7 күндүк согу0та союздук аскерёер артка сүрүёүп, эки тарап 
тең зор жоготууёарга учураган. 1862-жыёы 20-майда Ёинкоёьн 
Гомстеддер ж°нүнд° мыйзамдарга коё койгон. Гомстеддерде 
(ангё. жер б°ёүгү) 21 жа0ка чыккан жана жер и0тетүүнү каа- 
ёаган америкаёыктарга баты0тын бо0 жаткан жерёеринен жер 
берүү ж°нүнд° айтыёган. Мындай демократияёык кадам к°пт°- 
г°н фермерёерди, жуму0чуёарды, коё °н°рчүё°рдү, 0аар, кы0- 
тактардагы кедейёерин түндүк тараптагыёарга тарткан. О0ен- 
тип согу0 тү0түктүкт°р үчүн ийгиёиктүү жүрүп жатса да аёар- 
дын күчү кете ба0тады.

АК0дагы жарандык Президент Ёинкоёьн 1863 -жылы 1-
согу0тун анкта0ы январынан тартып негр куёдарды бо0о-
туу ж°нүнд° °зүнүн чечимин жарыяёаган. О0оё эёе учурда 
негрёерди союздун аскерёеринин катарына аёууга уруксат бе- 
риёди жана аёардан түзүёг°н поёк эрдик менен саёгыёа^ып 
жатты. Ёинкоёьндун мындай чечкиндүү кадамы АК0нын та- 
рыхында анын атын түб°ёүкк° каётырды. 1863-жыёы 4-июёь 
АК0нын к°з карандысыздык күнүнд° Гранттын армиясы бир 
жарым ай курчоого аёгандан кийин Миссисипи °з°нүнд° маа- 
ниёүү Виксбургду ээёеп аёды. Конфедерациянын 5 миң соёда- 
ты жана офицерёери кураёын та^та^ты. О0оё эёе 13-июёь 
күнд°рүнд° Пенсиёьванияда Геттисбергдин аёдында чоң саё- 
гыёа0уу боёду. Союздун күчтүү аскерёери Геттисбергге кетүү- 
чү жоёдо Роберт Ёинин аскерёеринин жоёун тороп чыккан. 
Буё 3 күндүк чоң саёгыёа0ууда конфедерациянын аскерёери 
союздун аскерёерин жарып °т° аёбай оор жоготууга учурап, 
артка чегини0ти. Буё Геттисбергдин аёдындагы саёгыёа0уу- 
да союздун 3 миңден а0ык, конфедерацияёыктардын 4 миңге 
жакын аскерёери курман боёгон. Эки тараптан тең жарадар 
боёгон жана дайынсыз жогоёгондордун саны 20 миң адамга жет-
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Тү^түк 0таттар аркьтуу түндүк армиясынын жүрү0ү.

кен. Түндүкт°рдүн Виксбург менен Геттисбергдин аёдындагы 
жеңи^тери согу0тагы буруёу0 боёгон. Бирок сентябрда тү0- 
түктүкт°р дагы бир жоёу абаёды °зг°ртүүг° аракеттенип, Чи- 
камого суусунда Түндүктүкт°рдү таёкаёа0ты. Аёар эң чоң Чат- 
тануга темир жоё түйүнүн° чегини0кен. Согу0 боёгон жерге 
генераё Грант кеёип, коргонуу и0и жоёго коюёган. Андан ки- 
йин 17 миң армиясы менен генераё 0ерман таң каёаарёык 
жүрү0 жасап, аёарга жете кеёген. Аё 675 миёь араёыкты 3 жу- 
мадан к°п эмес убакта басып °тк°н. 23-25-ноябрдагы катуу саё- 
гыёа^та к°т°рүёү0чүё°р таёкаёанган. Чаттануга курчоодон бо- 
0отуёду. Грант ба0кы командачы боёуп дайындаёды. Аё ду0- 
мандарды таёкаёоодо бирдиктүү стратегияёык пёанды и0теп 
чыккан. 1864-жыёы 4-майда Гранттын жеке °зүнүн коёба0чы- 
ёыгы менен чабууё ба0таёды. К°п жоготууёарга учураган ка- 
туу саёгыёа0тан кийин Р. Ёинин аскерёерин Ричмонд жана 
Питерсбург 0аарёарын к°зд°й кысып кири^ип, узак айёарга 
созуёган курчоого алы^ты. Грант тарабынан ойёонуёган дагы 
бир операция боюнча 0ерман ба0ында турган армия Джорд- 
жия 0татынын аймагы аркыёуу Атёантика океанына жарып 
°түп, конфедерацияны экиге б°ём°к. Буё операция 0ерман-
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Уиёёьям 0ермандын аскерёери менен Ричмонд 0аарына кири^и.

дын деңизге жүрү0ү деп атаёып каёган. 1865-жыёы февраёда 
жарандык согу^тун биринчи огу атыёган, Тү0түк Кароёина- 
нын Чарёстонун басып аёды. Аё эми Грантка тү0түктүкт°рдүн 
ооругунда операцияёарды и0ке а0ырган, генераё Ф. 0ери- 
дандын аскерёери марттын аягында кеёип ко0уёду. Роберт Ёи 
1865-жыёдын мартында тү0түкк° чегинүүг° аракеттенип, Пи- 
терсбург менен конфедерациянын борбору Ричмонду та0тап 
кеткен, бирок кеч боёуп каёган. 1865-жыёы 9-апреёде союздун 
аскерёери аны курчоого аёды. Роберт Ёи Анпоматокстун аё- 
дында Уёисс Грантка багынып берди. Жарандык согу0 аякта- 
ды. Авраам Ёинкоёьн 1864-жыёы 0айёоодо жеңип чыгып, пре- 
зиденттикке экинчи м°°н°тк° 0айёанды. Аё 14-апреёде минис- 
трёер кабинетинин жыйынында акыркы жоёу т°рагаёык кыл- 
ган. О0оё күнү кечинде аё аяёы жана аёарга конокко кеёген 
эки жа0 менен Форд театрына оюнга барып, отурган жеринен 
актер Джон Уиёик Бус тарабынан атыёып, 15-апреёде дүйн°д°н 
кайткан. 1861-1865-жыёы °т° каардуу жана кан т°гүёг°н со- 
гу0 боёгон. Түндүкт°н 2,7 мён адам согу0ка каты^ып, 360 
миңи курман боёгон. Тү0түкт°н 1,1 мён адам каты^ып, 250 
миңи жоготууга учураган.

Жарандык согутгун Түндүктүктордүн жарандык согу0-
нагыижасы тагы жеңиши °ёк°д°гү экономикаёык 
жана саясий айырмачыёыктарды жоюуну камсыз кыёган. Куё- 
чуёук жоюёуп, баты0 жерёерин куё ээё°°чүё°р тарабынан ба- 
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сып аёуу коркунучу жоюёду. АК0нын кеңири аймагында айыё 
чарбасы фермердик жоё менен °нүг° ба0тады. Бирдиктүү уёут- 
тук рынокту түзүү жана жарандардын демократияёык укукта- 
рын кеңейтүү и0ке а^ырыёды.

Тү0түктү кайра түзүүнүн максаты тү0- 
Тү0түктү кайра т 0таттарында буржуазияёык демократия- 
түзүү ёык кайра түзүүё°рдү жүргүзүү жана мурда- 
гы куё ээё°°чүё°рдүн бийёигин чект°° боёгон. 1865-жыёдын 
декабрында Конгресс Конституцияга куё ээё°°чүёүкк° тыюу 
саёган, 13 оңдоону киргизген. 1867-жыёы мартта бийёик тоёу- 
гу менен федераёдык согу0 ба0кармаёыгына бериёди. Негр 
жарандардын добу0 берүү укугун бекиткен 14 оңдоону кабыё 
аёы^ты. АК0нын жаңы президенти тү0түктүк Эндро Джон- 
сон кайра түзүүнү °з жерде0терине пайдаёуу жүргүзг°нг° ара- 
кет кыёган. Конфискацияёанган менчик мүёктүн к°пчүёүгү 
ар кандай формада кайрыёып бериёди. О0ондой боёсо да, аё 
мурдагы куё ээё°°чүё°рдүн катуу кар^ыёыгына учурады. Тү0- 
түкт° мурдагы куё ээё°°чүё°р жа0ыруун кукёукскёан уюмда- 
рын түзг°н. Аёар бардык ыкмаёарды коёдонуу менен негрёер- 
дин саясий жана ба0ка укуктарын коёдонуусуна тоскооёдук 
кыёууга аракеттени0кен. К°пчүёүк учурда аёарды катуу жа- 
заёа0кан. Аёарга жооп кыёып негрёер кураёдуу б°ёүкт°рдү 
түзүп, түнкүсүн ак адамдарга коё саёып туру0кан.

Тү0түкт° негрёердин жерге ээ боёуусуна, соода жүргүзүү- 
сүн°, 0айёоого каты0уусуна тоскооёдук кыёган ж. б. ар кандай 
мыйзамдарды кабыё аёы^кан. Мындай мыйзамдар «кара кодекс- 
тер» деп атаёган. 1869-1877-жыёдары АК0нын президенти бо- 
ёуп жарандык согу0тун баатыры Уёисс Грант дайындаёган. 
Анын саясий и0терге такыр эёе 0ыгы боёгон эмес. Мына у0ун- 
дан авантюристтер, биржаёык чайкоочуёар жана саясатчыёар биё- 
гичтик менен пайдаёаны0кан. Бийёиктин кадыр-баркы т°м°н- 
д°г°н. О0ондой боёсо да кайра түзүү бир топ жак0ы нерсеёерди 
берген. 1877-ж. тү0түкт°гү кайра түзүү аяктады. Өёк°нүн тү0- 
түгүнд° капитаёисттик мамиёеёер °нүг° ба0тады.

Сурооёор жана тапшырмаёар:

1. XIX кылымдын биринчи жарымында АК0нын экономикасынын өнү- 
гү0ү.

2. Түндүк жана Тү0түк 0таттарынын абаёы жана абоёиционисттер Авраам 
Ёинкоёьндун президент боёуп ^айланьшы, жарандык согу0тун ба0та- 
лы0ы.

3. АК0дагы жарандык согу0тун тарыхый мааниси.
4. Коёдонмо дептердеги тап0ырмаёарды аткаргыёа.

108



§ 21-22. РОССИЯ ИМПЕРИЯСЫ

19071861 1878

АИмак: Россия империясы 
Мезгиё: XIX - XX к.
Теманын хроноёогиясы

Мезгил сызыгы
Негизги дагаёар:

1861, февраль - крепостнойлук укуктун жоюлушу
1878 - Сан-Стефано тынчтык келишими
1907 - Россия менен Англиянын аскердик союзу

Биёим: Россияда жеке бийликтин °нүгүшү
Түшүнүктөр:

• крепостнойлук укук
• сословиелик шаты

Россиянын экономикасы 
XIX жана XX 
кылымдын ба0ында

XVIII кылымдын аягында Россия- 
нын калкынын саны 36 млн го, XIX 
кылымдын орто ченинде 59,3 млн го 
жетип, Европа калкынын төрттөн би- 

рине жакынын түздү. Калктын саны табигый өсүш менен эле 
эмес, жаңы кошулган аймактардагы калктын эсебинен да өскөн.

Россия империясы агрардык өлкө болгондуктан, калктын 
90% айыл жерлеринде жашаган. 0аар калкы акырындык ме- 
нен өсүп отурду. XIX кылымдын биринчи жарымында жаңы 
шаарлар пайда болуп, алардын жалпы саны 1032 ге жетти.

Айыл чарбачылыгы өлкөнүн экономикасынын негизин түз- 
гөн. Ички жана тышкы рыноктун кеңейишинин натыйжасында, 
айыл чарбачылыгында товардык өндүрүш жогорулады. Поме- 
щиктердин бир бөлүгү чарбачылык жүргүзүүнүн жаңы ыкма- 
ларын колдоно баштады. Ага жалданма жумушчулардын эмге- 
гин пайдалануу, айыл чарба машиналарын пайдалануу, жасал- 
ма жер семирткичтерди колдонуу сыяктуу капиталисттик өндү- 
рүштүн белгилери мүнөздүү болгон. Бирок мындайлар жалпы 
чарбанын 34%ин эле түзгөн.

Өлкөдөгү өнөр жай төңкөрүшү XIX кылымдын 30-40-жж. 
туура келет. XIX кылымдын биринчи чейрегинде жеңил өнөр 
жайдын пахта тазалоочу, тери иштетүүчү жана жибек токуучу- 
лук тармактарында капиталисттик фабрикалар жана мануфак- 
туралар (эркин жалданма эмгекке негизделген) вотчиналык жана 
мезгил-мезгили менен иштөөчү мануфактураларды сүрүп чыга- 
ра баштады. Фабрикалык өндүрүш өнөр жай буржуазиясынын 
жана пролетариаттын калыптанышына шарт түздү.
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Нижний Новгород XIX к. аягында. (Россия)

Экономикаёык турму0тагы жыёы^тар транспорттук сис- 
темадагы °зг°рүүё°рдү пайда кыёды. 1837-ж. Петербург-Цар- 
ское Сеёо темир жоёунун куруёу0у аяктады, аё эми 1851-ж. 
Петербургдун жана Москванын ортосундагы поезддердин кый- 
мыёы ба0таёды. Суу транспорту да °нүгүп жатты. Россиядагы 
биринчи буу кемеёери 1816-1818-жж. пайда боёду. 30-жж. ор- 
тосунда буу кеме байёаны0тары Баётика жана Кара деңизде, 
о0ондой эёе, ага жакын жайга0кан дарыяёарда и0теген.

Бирок россияёык экономиканын °сү0үн крепостнойёук 
түзүёү0 тоскооёдук кыёган. Аёдынкы Европа °ёк°ё°рүн°н артта 
каёуу °с° берген.

1861-ж. реформадан кийин Россиянын экономикаёык °нүгү- 
0ү бир кыйёа тездеген. 60-70-жж. ба0кы тармактарда °н°р 
жай т°ңк°рү0ү аяктаган. Өн°р жайда товар жүгүртүүсү бир 
кыйёа °стү. Ага теёеграфты жүргүзүү, мамёекеттик банктын 
негиздеёи0и, акционердик коммерцияёык банктардын пайда 
боёу0у 0арт түздү. 80-90-жж. ма^инаёык °ндүрү0түн роёу 
°стү. 1893-ж. тартып XIX кыёымдын аягына чейин Россиянын 
тарыхында боёуп к°рб°г°нд°й °н°р жай °ндүрү0үнүн жогору- 
ёоосу боёуп °ттү. Аё °зг°ч° оор °н°р жайында куёач жайды. 
Чет °ёк°ёүк капитаёдын агымы күч°п, банк и0и °н°р жай 
менен бутакта0а ба0тады.
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90-жж. өнөр жайдагы жогорулоо учурунда ири өнөр жай 
продукциясын чыгаруу эки эсеге өстү. Россиянын өнөр жайы- 
нын өсүшүнүн темпи Германиянын жана АК0нын көрсөткүч- 
төрүнөн ашкан. Майда өнөр жай ал жылдарда өнүгүүсүн уланта 
берген, бирок продукциянын наркы боюнча андан ири өнөр жай 
өндүрүшү ашып кеткен.

Терең адистешүү бул мезгилдеги айыл чарба өндүрүшүнүн 
өнүгүшүнүн айырмалоочу белгиси болуп калган. Помещиктик 
жерлер сатылганга караганда көбүрөөк сатылып алынган. Аны 
ижарага берүү кеңири таралган көрүнүш болгон. Орто дыйкан 
чарбаларынын кыскарышынын эсебинен айылдык буржуазия 
жана айылдык пролетариат калыптанды.

80-90-жж. дүйнөлүк агрардык кризис айыл чарбачылыгы- 
на бир кыйла оорчулук келтирди. Помещиктердин жер банкта- 
рына карыздары өсүп, айыл-кыштакта социалдык абал оорло- 
гон. Эгин өндүрүүдө, техникалык өсүмдүктөрдү өндүрүүгө өтүүдө 
жана мал чарбачылыктын өнүгүшүндө төмөндөөлөр байкалды.

XX кылымдын башында россиялык капитализм системасы 
толугу менен калыптанды. Жумушчу күчүнүн дүйнөдөгү эң 
жогорку деңгээлдеги топтолушу, анын айырмалоочу белгиси 
болуп калды. Бул өз кезегинде, монополиялардын түзүлүшүнө 
алып келди. Россиядагы биринчи монополиялар XIX кылым- 
дын 80-жж. синдикаттар түрүндө (продукцияны биргелешип 
сатуу максатындагы бирикмелер) пайда болду. 1900-1903-жж. 
кризистен кийин монополиялаштыруу процесси кыйла күчөдү.

Өнөр жайдын топтолушу менен катар эле, банк капиталы- 
нын топтолушу жүрдү. XX кылымдын башында Россиянын беш 
эң ири банкы өнөр жайга багытталган негизги финансылык 
каражаттарды көзөмөлдөп турган. Натыйжада банк жана өнөр 
жай капиталынын бутакташуусу жүрүп, финансылык олигар- 
хия пайда болду.

XX кылымдын башында Россия империясы дүйнөдөгү эң 
ири мамлекеттердин бири болгон. Калктын саны боюнча ал 
дүйнөдө үчүнчү (Кытай жана Индиядан кийин) орунда турган. 
Дүйнөлүк өнөр жай өндүрүшүнүн 8,2% Россияга туура келген. 
Бул көрсөткүч боюнча ал Франция менен 4-5-орунду бөлүшүп, 
АК0, Германия жана Великобританиядан артта турган.

сословиелерге бөлүнгөн. Россиядагы сословиелик түзүлүштүн 
калыптанышында мамлекет активдүү катышкан.

Россияда жарандык 
коомдун калыпганы^ы 
(XIX-XX кк.)

XIX кылымда Россия өкүлчүлүк 
органдары болбогон чексиз монархия бо- 
луп эсептелген. Өлкөнүн бардык калкы
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«Сосёовиеёик 0атынын» биринчи баскычында, мурас- 
таёуучу жана мурассыз (мураска каёбайт) деп б°ёүнг°н дво- 
ряндар турган. Жер ээё°°чү дворяндар помещиктер табын 
түзг°н. Дин кызматчыёары артыкчыёыктуу экинчи сосёовие 
боёгон. Андан ары к°п°ст°р туруп, аёар үч гиёьдияга б°ёүнг°н. 
Биринчи, экинчи гиёьдиядагыёар дворяндар менен бирдей 
укуктарга ээ боёгон. 0аар каёкынын к°пчүёүгү мещандык 
сосёовиеге (үй кызматкерёери, кустарёар, коё °н°рчүё°р ж. б.) 
тие0еёүү боёгон. Дыйкандар Россиядагы эң к°п сандуу сосёо- 
вие боёгон.

Жеке бийёиктин социаёдык саясаты, биринчи кезекте, мо- 
нархияёык түзүёү0тү миёдеттүү түрд° сактоо менен дворяндар 
сосёовиесин бекемд°°г° багыттаёган. О0оё эёе мезгиёде Россия- 
ны конституцияёык монархияга айёандырууну боёжоёдогон 
мамёекеттик кайра курууга анча-мынча аракеттер жасаёган. 
Аёексадр I нин жакын жан-ж°к°рү М. Сперанскийдин доёбоо- 
ру боюнча °ёк°д° мыйзам чыгаруучу Мамёекеттик дума, о0он- 
дой эёе, жергиёиктүү °зүн-°зү ба0каруу органдары түзүёүүг° 
тийи0 боёгон. Бирок буё пёан кескин сынга дуу0ар боёуп, 
1812-ж. М. Сперанский сүргүнг° айдаёган. Өзд°рүнүн консти- 
туцияёык доёбоорёорун декабристтердин ёидерёери Н. Мура- 
вьев жана П. Пестеёь и0теп чыгышкан.

Х^П-ХГХ кк. чегинде крепостнойёук түзүёү0түн кризиси 
ачык-айкын к°рүн° ба0тады. 1797-ж. барщинаны жуманын үч 
күнү менен чектеген указ аё эми 1803-ж. «эркин дан эгүүчүё°р» 
туураёуу жарёык (дыйкандарга акча т°ё°п жери менен бо0тон- 
дукка чыгууга уруксат бериёген) чыккан. 1842-ж. Никоёай I 
дыйкандарды жерсиз бо0отуу туураёуу мыйзам кабыё аёган.

1861-ж. 19-февраёда Аёександр II кре- 
постнойёук түзүёү0тү жоюу туураёуу доё- 
боорго жана манифестке коё койду. Дыйкан- 
дар жеке эркиндик аёы^ты, аёар кеён^им 
түзүүг°, Мүёкк° ээ боёууга, окуу жайёарга 
кирүүг° ж.б. укуктарга ээ боёу0ту. Поме- 
щиктер аёарга пайдаёануу үчүн жер үёү0- 
т°рүн бери0кен, аны дыйкандар мамёекет- 
тен жыёына 6% ке карыз аёуу менен жер- 
ди сатып аёууга мүмкүнчүёүгүн° ээ боёу0- 

Апександр II кан. Дыйкандар мамёекетке карызынан 49
жыёдын ичинде кутуёууга тийи0 боёгон. 

1861-ж. реформа чоң мааниге ээ боёгон, анткени, мурдагы эко- 
номикаёык мамиёеёер системасы жоюёуп, °ёк°д° капита- 
ёизмдин °нүгү0ү үчүн 0арт түзүёг°н.
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Аёександар Ннин Санкт-Петербургда манифестти жарыяёоосу.

Крепостнойёук түзүёү0түн жоюёу^у мамёекеттик ба0ка- 
руунун бүткүё системасын °зг°ртүүнү, андан ары реформаны 
жүргүзүүнү таёап кыёган. Аёардын ичинен мааниёүүсу 1864-ж. 
сот реформасы боёуп санаёат. Аё боюнча империянын бардык 
букараёары мыйзам аёдында тең укуктуу деп тааныёган. Сот 
процессиндеги мааёымдууёук жана атаанда0тык жарыяёанган, 
о0ондой эёе, присяжный заседатеёдердин институту түзүёг°н.

0айёануучу жергиёиктүү °зүн-°зү ба0каруу органдары- 
нын - земствоёордун киргизиёи0и чоң, мааниге ээ боёгон. Аёар 
(бийёиктин к°з°м°ёдүгү астында) саёаматтыкты сактоо, эёге 
биёим берүү, кайрымдууёук ж.б. масеёеёер боюнча и0 жүргү- 
зү0к°н. 1870-ж. 0аардык °зүн-°зү ба0карууну кайра түзүү 
жүргүзүёдү, аё таптакыр эёе кароосуз каёган жергиёиктүү чар- 
баны казынадан минимаёдуу чыгымдарды жум0оо менен абаё- 
ды жак0ыртууга мүмкүндүк берген.

Аскердик кайра түзүүё°р чоң роёь ойноду. Рекруттук ас- 
керге аёуу жоюёуп, жаёпы аскердик миёдет киргизиёип, ас- 
кердик округдар ую0уёган. Аскердик даярдык жатыртыёып, 
армияны кыйёа жаңы кураёдар менен кураёдандыруу тездеди.

Буё реформаёардын баардыгы °ёк°нүн нормаёдуу °нүгү0ү 
үчүн мүмкүнчүёүкт°рдү түздү. Бирок тактыга Аёександр III 
оётургандан кийин °ёк°д° ачыктан-ачык реакция ба0таёды. 
Басма с°з жана мектеп анын биринчи курмандыгы боёгон, бий- 
ёик сот процесинин натыйжаёарына таасир эте ба0тады.

XIX к. 80-жж. Россияда аёгачкы марксисттик уюмдар пай- 
да боёду. 1897-ж. тартып еврей жуму0чуёарынын жаёпы сою-

113



зу (Бунд) и0тей ба0тады, 1898-ж. Минск 0аарында Россия- 
нын социаё-демократияёык жуму0чу партиясынын (РСДРП) 
I съезди боёуп °ттү. 1903-ж. II съезде ую0туруу масеёеёерин 
чечүүд° РСДРП б°ёүнүп, В. И. Ёениндин тарапкерёери боёь- 
0евиктер, кар0ыёа0тары мень0евиктер деп атаёып каёды. 
О0оё эёе мезгиёде социаёист-народниктердин бирикмеси В. Чер- 
нов ба0ында турган социаёист-ревоёюционерёердин партиясы- 
на бириги0ти. Аёардын и0-аракеттеринин тактикасы жекече 
террорго негиздеёген.

XIX ж.ана XX кк. ба0ын- 
дагы Россиянын ты^кы 
саясаты

XIX кыёымдын ба0ында Россия 
Франция менен союзда0 боёуп, Анг- 
ёия менен согу0 абаёында эёе. Би- 

рок, Аёександр I Франция менен согу0 0ексиз деп эсептеп, 
Ангёия менен достук кеёи0имге коё коюп, 1805-ж. Ангёия 
жана Австрия менен бирге Францияга кар0ы согу0ка кирди. 
1807-ж. Фридёанддын аёдында орус аскерёери жеңиёип каё- 
гандан кийин Тиёьзите тынчтык кеёютимине коё коюёган, аё 
боюнча Россия континентаёдык бёокадага ко0уёууга тийи0 
боёгон. Россия тарабынан буё кеёи0имдин бузуёу0у 1812-ж. 
согу0тун негизги себептеринин бири боёуп каёды.

Тү0түкт° Россиянын ты0кы саясаты Моёдавиянын чыгы0 
б°ёүгүн - Бессарабиянын бириктириёи0и менен беёгиёенди. 
0веция менен боёгон согу0 (1808-1809-жж.) Россиянын жеңи- 
0и жана ага Финёяндиянын ко0уёуп аёы0ы менен аяктады.

1815-ж. Аёександр ^нин демиёгеси боюнча Европанын бар- 
дык монархтарынын (Ангёия жана Осмон империясынан ба0- 
касы) Ыйык союз түзүёдү. Союздун максаты, европаёык монарх- 
тарга ревоёюцияёык жана уёуттук-бо0тондук кыймыёдарга 
кар0ы күр°0т° коёдоо к°рс°түү боёгон.

Орус °км°түнүн дагы бир мааниёүү багыты - чыгы0 масеёе- 
си, б. а. Россиянын саясий таасирин Жакынкы Чыгы0 аймакта- 
рына, Баёканга таратуу жана Кара деңиздеги кысыктарга тоёук 
к°з°м°ёдүктү орнотуу боёгон. 1821-ж. Россия түрк эзүүсүн° кар- 
0ы гректердин к°т°рүёү0үн коёдоду жана 1828-1829-жж. Ос- 
мон империясына кар0ы ийгиёиктүү согу0 жүргүзүп, Дунай- 
дын деңизге куйган жерин жана Анападан Батумга чейинки 
Кавказдын Кара деңиздеги жээгин аёды. 1833-ж. Египеттеги 
Түркияга кар0ы к°т°рүёү0т°н пайдаёанып, Россиянын таёабы 
боюнча Жер ортоёук деңиздеги кысыктарды жабууга Осмон им- 
периясын миёдеттендирген Ункяр-Икеёес кеёи0имин түздү. Рос- 
сиянын дипёоматияёык жеңи0тери Франция жана Ангёия ме-
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Орус-түрк согу^ундагы казактардын тобу.

нен мамиёесин курчутту. Аё 1853-1856-жж. Крым согу^унда 
чечиёди.

Крым согу0унун ба^таёы^ы Россия үчүн ийгиёиктүү 
боёду. Бирок 1854-ж. ба^ында Ангёия жана Франция Осмон 
империясы тарапта согу0ка кирди. 1855-ж. сентябрда тынчтык 
сүйё°0үүё°рү ба0таёып, 1856-ж. 18-мартта Париж тынчтык 
трактаты түзүёдү. Россия Бессарабиянын тү0түк б°ёүгүн°н 
айрыёып, Кара деңизде аскердик фёот күтүү укугунан ажырады. 
О0ентип, Россиянын Жакынкы Чыгьштагы таасири кыйёа 
начарёаган.

Баёкандагы бо0тондук кыймыёынын °нүгү0ү сёавян эё- 
дерин коёдоонуу күч°түүнү таёап кыёды. 1877-ж. Россия Ос- 
мон империясына кар0ы согу0 жарыяёады. Аё Осмон империя- 
сынын согу0тук кыйроосу менен аяктады. 1878-ж. Сан-Стефа- 
но тынчтык кеёи^имине коё коюёду. Сербия, Черногорья жана 
Румыния тоёук к°з каранды эместикке жети^ип, Боёгария ав- 
тономияёуу княздык боёуп каёды.

XIX кыёымдын ичинде Россия империясы Орто Азия багы- 
тында бир топ жыёы0ка жети^ти. Буё региондогу Россиянын 
саясатына Ангёия кар0ы турган. Орто Азияны каратып аёуу 
60-жж. ортосунда ба0таёды. Генераё Н. Г. Черняев команда- 
чыёык кыёган орус аскерёери 1864-ж. Чимкентти, 1865-ж. Та0- 
кентти ээёеп аёы^ты. Басыёып аёынган аймакта Түркстан ге-
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Орус фёотунун чабууёу.

нераё-губернаторёугу түзүёүп, анын ба0ына генераё К. П. Кауф- 
ман коюёду. 1868-ж. Бухара эмираты жана Кокон хандыгы Рос- 
сияга вассаёдык к°з карандыёыгын тааныды. Акыркы к°з ка- 
ранды эмес мамёекет Хива хандыгы °зүнүн Россияга к°з ка- 
рандыёыгын 1873-ж. тааныды. 1873-1876-жж. эёдик к°т°рүёү0 
басыёгандан кийин Кокон хандыгы жоюёуп, анын ордуна Фер- 
гана обёасты түзүёдү. 1881-1884-жж. түркм°н урууёары моюн 
сунгандан кийин, Орто Азияны каратып аёуу аяктады. Бухара 
эмираты жана Хива хандыгы °зүнүн ички автономиясын сак- 
тап каёды. Орто Азияны каратып аёуу менен Россия империя- 
сын түзүү аяктады.

XIX жана XX кыёымдын 
ба0ындагы орус мадания-

XIX жана XX кыёымдын ба0ын- 
да Россиянын маданияты коомдо бо-

тынын °нүгү0ү ёуп °тк°н °зг°рүүё°рдүн натыйжа-
сында тездик менен жогоруёоону ба0ынан °тк°рдү. Адабият, 
живопись, театр, архитектура, музыка, скуёьптура жаатында 
оёуттуу жыёы^тар боёду.

Орус уёуттук маданиятынын °нүгү0үнд° орус адабий тиёи- 
нин түзүүчүсү А. С. Пу0кин к°рүнүктүү роёь ойноду. А. С. Гри- 
боедов, М. Ю. Ёермантов, А. П. Чехов, Н. В. Гогоёь, И. С. Турге- 
нев ж. б. адабияттын °нүгү0үн° оёуттуу саёым ко0у0ту.
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М. И. Гёинка орус кёассикаёык музыкасынын негизд°°- 
чүсү боёуп каёды. «Пады0а үчүн жа0оо» жана «Русёан жана 
Ёюдмиёа» деген операсы аны дүйн°ёүк кёассиканын денгээ- 
ёине к°т°рдү. М. П. Мусоргскийдин, А. П. Бородиндин, 
П. И. Чайковскийдин, Н. А. Римский-Корсаковдун чыгармаёа- 
ры дүйн°г° тааныёды. Москва жана Петербург консерватория- 
ёары Россиядагы музыкаёык искусствонун эң ири борборёо- 
руна айёанды.

Иёим тез жана жеми0түү °нүгүп жатты. В. И. Вернадский 
биосфера туураёуу окууну, К. Е. Циоёковский ракетаёык кый- 
мыё теориясын түзү0тү. Н. Е. Жуковский жана анын окуучу- 
су С. А. Чапёыгин абада учуунун °нүгү0үн° оёуттуу саёым 
ко0у0ту. И. П. Павёов 0арттуу рефёекс туураёуу окууну и0- 
теп чыкты. И. И. Мечников иммуноёогия жана инфекцияёык 
ооруёар боюнча изиёд°°ё°рдү жүргүздү. 1895-ж. А. С. Попов ра- 
диону ойёоп тапты. М. И. Туган-Барановский, А. А. Чупров, 
П. Б. Струве экономикаёык пробёемаёарды үйр°нүү жаатында 
к°п нерсеёерди жаса^ты.

Буё мезгиё орус поэзиясынын, адабиятынын жана искусс- 
твосунун тарыхына «Күмү0 кыёымы» деген ат менен кирди.

Сүр°т искусствосунун °нүгү0үн° В. М. Васнецов, И. Е. Ре- 
пин, В. И. Суриков, И. И. Ёевитан оёуттуу саёым ко0у0ту. 
П. М. Третьяков °з гаёереясына сүр°тчүё°рдүн чыгармаёарын

Стреёецкидеги °ёүм жазасынын таңы. В. Суриков, 1881-ж.
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сатып алып, сүр°т искусствосунун °нүгү0үн° мааниёүү мате- 
риаёдык жана мораёдык саёым ко0ту.

Россиянын маданий турму0унда театр зор роёь ойноду. XIX к. 
аягында Москва к°рк°м театры ачыёды. К°рүнүктүү театр ре- 
жиссёрёору жана теоретиктери К. С. Станисёавский жана 
В. И. Немирович-Данченко анын негизд°°чүё°рү боёуп каёды. 
Мындан тьшкары да к°пт°г°н жеке менчик театрёар ачыёды.

Петербургдагы Мариинск театры жана Москвадагы Чоң 
театр операёык маданияттын мааниёүү борборёорунан боёуп са- 
наёган. Орус маданиятынын гүёд°п °нүгү0ү чет °ёк°ё°р ме- 
нен маданий байёаны0тардын кеңейи0ине 0арт түздү.

Сурооёор жана. тап0ырма.ёар:

1. XIX к. аягы XX к. ба0ында Россиянын экономикасында кандай өзгө-
рүүёөр боёгон?

2. Крепостнойёуктун жоюёу0у коомдо кандай жаңыёанууну пайда кыёды?
3. Россиянын тьшкы саясатындагы негизги багыттар кандай эёе?
4. XIX к. аягы XX к. ба0ындагы маданиятка мүнөздөмө бер.
5. Коёдонмо дептердеги тап0ырмаёарды аткаргыёа.
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III б°ёүм
ЁАТЫН АМЕРИКАСЫНДАГЫ, АЗИЯДАГЫ ЖАНА 

АФРИКАДАГЫ ӨЁКӨЁӨР ЖАҢЫ ДООРДО

§ 23. ЛАТЫН АМЕРИКАСЫ

Аймагы: Ёатын Америкасы
Мезгиё: Х^П-Х1Х кк. ортосу
Теманын хроноёогиясы
1600 1804 1819 1826

11
Мезгил сызыгы
Негизги датаёар:

1791-1803 - Гаитидеги Туссен Ёувертюрдун жетекчиёигин-
деги к°т°рүёү0

1804 - К°з карандысыз Гаити мамёекетинин түзүёү0ү
1810-1818 - уёуттук-бо0тондук к°т°рүёү0түн биринчи этабы
1819-1826 - уёуттук-бо0тондук к°т°рүёү0түн экинчи этабы 

Биёим: Ёатын Америкасынын эёдеринин уёуттук-бо0тондук к°т°рү-
ёү0ү жана уёуттук мамёекеттердин түзүёү0ү

Тү0үнүкт°р:
• метропоёия • уёуттук бо0тондук кыймылы

Европа мамлекеттернин 
Латын Америкасындагы 
ээликтери.
Колониялык коом

Тү0түк жана Борбордук Амери- 
каны испандык конкистадорёордун 
басып аёуу процесси жүздөгөн жыл- 
дарга созуёган. XVII к. экинчи жары- 

мында Юкатандагы Майя жана Чнёидеги араукан урууёары- 
нын акыркы каршыёык көрсөтүүсү басыёган. Басып аёуунун 
жана коёонияёа0тыруунун жүрү0үндө метисте0үү процесси 
күчөгөн - испандык жана португаёдык баскынчыёар жерги- 
ёиктүү эёдер менен араёа0ып метистердин өзгөчө катмары - 
европаёык жана индейёердин тукуму түзүёгөн. Негр-куёдарды 
аёып барган райондордо муёаттар каёкы жараёган. XVII к. 
аягында ар түрдүү расадагы жана этностук топтордогу эёдер- 
дин негизги сүйёӨ0үү тиёи испан коёонияёарында испан тиёи 
боёгон да, испан тиёиндеги этнос каёыптанган. Португаёия ба- 
сып аёган Бразиёияда XVIII к. аягында португаё тиёи үстөм- 
дүккө ээ боёгон. Ёатын Америкасы деген атаёы0 XIX к. кир- 
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ген, себеби буё обёасттарды испандык жана португаёияёык б. а. 
роман эёдери ээёегендиктен тиё акырындык менен ёатын ти- 
ёинде каёыптанган. Х^1-Х^11 кк. испандык-португаёияёык 
коёонияёык система түзүёг°н. Басып аёынган территорияёар- 
да Испания XVI к. вице-короёдук системаны түзг°н. Вице-ко- 
роёдукка Жаңы Испания - азыркы Мексика, Түндүк Америка 
ээёиктери жана Кариб бассейинин бир б°ёүгү кирген. Вице- 
короёь жогорку аскердик-жарандык бийёикти жүргүзг°н. Ис- 
пандык вице-короёдор жогорку дворяндардан гана дайындаё- 
ган жана коёонияны ба0каруучу жогорку аппарат да аёардан 
гана түзүёг°н. Испандык коёония 300 жыё жа0ап, андагы 170 
вице-короёдун 4 гана жергиёиктүүё°рд°н боёгон.

Экономикаёык Ёатын Америкасынын экономикасы ар түр-
°нүгүүё°р дүү чарбаёык укёаддардан түзүёүп, коёонияёык
мезгиёде к°п °зг°рүүё°рг° ту0 боёгон. Х^1-Х^П1 кк. негизги 
укёаддар: индей жамааттарынын натураёдык-патриархаёдык 
чарбасы, куё ээё°°чүёүк, пёантациаёык куёчуёук, феодаёдык, 
тоо-кен °ндүрү0үнд° кара куёдардын эмгегин пайдаёануу; майда 
товардык чарба: 0аардык коё °н°рчүёүк, райондордогу коёо- 
нист дыйкандардын чарбасы; коёонияёык чарбаёарда: капита- 
ёисттик укёаддын эёементтери орун аёган. XVII к. ири жер 
ээёиктери (ёатифундия) түзүё°т. Ёатифундияёарда пеондор 
и0теген. Пеондор жаёданып и0тегендер боёуп санаёат. Чарба- 
ны и0тетүүнүн жаңы формасы - асьенда пайда боёгон. Асьен- 
дада жаёданма эмгекти коёдону0кан. Асьендаёар акырындык 
менен товардык чарбага айёанган. Кант камы0ы, пахта, таме- 
ки, күрүч °ндүрүёүп, ички жана тьшкы рынокко чыгарыёган. 
Майда товардык коё °н°рчүёүк °ндүрү0ү °нүкк°н Мексикада, 
Коёумбияда жергиёиктүү рыноктор түзүёг°н. Ар бир коёония 
Испания менен тыгыз байёаны0та боёгон. Метропоёия тоо-кен 
°ндүрү0үн коёдогон. Бааёуу метаёёдар экспорттун °з°гүн 
түзг°н. XVIII к. ба0ында метропоёияёардын тоскооёдуктарына 
карабастан экономикада чоң °зг°рүүё°р боёгон. 0аардык °н°р 
жайда жана соодада капитаёисттик эёементтер: акча-товар ма- 
миёеси °сүп, мануфактураёар жараёган, 0аарда жана айыёдар- 
да жаёданма эмгекти пайдаёануу кеңейген. Бразиёияда соода 
капитаёы негизги роёду ойногон. Коёонияны португаёдык ко- 
роёь дайындаган генераё-губернатор ба0карып, борборёо0кон 
администрацияёык аппаратты түзг°н. Бразиёияда пёантация- 
ёык куёчуёук чарба үст°мдүкк° ээ боёуп, кант камьшын, күрүч, 
тамеки °ндүрүёг°н. Соодада 1649-ж. түзүёг°н монопоёияёык
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соодагерёер бирикмеси - «Бразиёия соодасынын Генераёдык 
компаниясы» негизги роёду ээёеген.

Ёатын Америкасындагы 
бо0тондук күр°0т°р. 
Семион Боёивар. К°з 
каранды эмес °ёк°ё°рдүн 
жараёышы

XVIII к. аягында XIX к. ба0ын- 
да Ёатын Америкасында бо^тондук 
кыймыёдардын күч аёьшы үчүн та- 
рыхый 0арттар түзүё°т. Ревоёюция- 
лык процесстин °нүгү0үн Уёуу

Француз ревоёюциясынын натыйжасы тездетти. 1791-жж. Гаи- 
ти араёында мурдагы куё Туссен Ёувертюр жетектеген негр- 
куёдардын ревоёюциясы чыкты. Буё к°т°рүёү0 куёдардын та- 
рыхтагы аёгачкы жана жеңип чыккан бирден бир ревоёюция- 
сына айёанган, аёар бийёикти тартып аёы0ып, °зд°рүнүн кичи- 
некей, бирок к°з каранды эмес мамёекетин түзү0к°н. Ревоёю- 
ция к°з карандысыздыкты жарыяёап, куёчуёукту жоюп, жа- 
рандарга тең укуктууёукту берген. Жаңы 1804-жыёы түзүёг°н 
мамёекет Гаити деп атаёган. Негр-куёдардын к°т°рүёү0ү, куё- 
чуёуктан тоёук эркиндикке гана чыкпастан, к°з карандысыз- 
дыкты да жеңип аёды. К°з карандысыз Гаити мамёекети Ёа- 
тын Америкасындагы эгемендүүёүк үчүн күр°0к°нд°рг° ас- 
кердик жардам берип турган. Испаниядагы коёонияёык кри- 
зис XIX к. ба0ында уёуттук-бо0тондук буржуазияёык ревоёю- 
цияны жаратты. Ёатын Америкасындагы к°з каранды эместик 
согу0 эки мезгиёге б°ёүн°т. Биринчи 1810-1818-жж. согу0
мезгиёинде, мурдагы коёонияёардын к°пчүёүгү к°з каранды

Коёумбияны бо^отуу (1819).
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Симон Боёивар.

эместикке жети^ип, к°з каранды эмес 
респубёикаёар түзүёг°н. Экинчи, 1819- 
1826-жж. мезгиёдерде Борбордук жана 
Тү0түк Америкадагы аймактарда испан ар- 
миясы к°з каранды эмес мамёекеттерге ча- 
бууёга °түп, к°з каранды эмес мамёекет- 
тер жоюёат. Бирок ага кар0ы жаёпы эё- 
дик массаёык к°т°рүёү0түн натыйжасын- 
да Куба менен Пуэрто-Рикадан ба0ка бар- 
дык испанияёык коёонияёарда к°з каран- 
ды эмес респубёикаёар түзүё°т. Биринчи 
этапта бо0тондук согу0унун ба0кы рево- 

ёюцияёык борбору Венесуэёа боёгон. 1811-ж. 5-июёда Каракас- 
та Уёуттук конгресс °ёк°нүн к°з каранды эместигин жарыяёа- 
ган. Жыёдын аягында конституция кабыё аёуу менен Венесуэ- 
ёа респубёика боёуп каёган. Венесуэёада жа0 офицер Симон 
Боёивар активдүү роёь ойногон.

Симон Боёивар (1783-1830) беёгиёүү креоёдун үй-бүё°сүнд° 
тууёган. Ата-энесинен эрте ажырап, Европага биёим аёууга 
ж°н°түёг°н. Францияда жүрг°нде Француз ревоёюцияёарынын 
идеяёары менен терең тааны^кан. Өёк°сүн° кайткандан ки- 
йин 1808-1810-жж. окуяёарга активдүү каты^ып, бо0тондук 
кыймыёынын жетекчиси боёуп каёган. Терең биёимдүү, к°рү- 
нүктүү оратор, пубёицист гана боёбостон, аё коёба0чыёык та- 
ёантка да эгедер боёгон. Америкадагы испан коёонияёарынын 
бо0тондук кыймыёында к°рүнүктүү орунду ээёеген. 1812-ж. 
испан армиясынын чабууёу аркасында Венесуэёа респубёика- 
сы куёаган. Боёивар 1810-ж. 20-июёда эёе к°з каранды эместик- 
тиги жарыяёанган Жаңы Гренадага кеткен. Жаңы Гренадаёык 
армиянын коёдоосуна таянган Боёивар ба0кы командачы бо- 
ёуп дайындаёып, Венесуэёага жортууё жасаган, натыйжада 1813- 
ж. экинчи жоёу к°з каранды эмес Венесуэёа респубёикасы түзүё- 
г°н. Бирок жа0 респубёика °т° аёсыз боёгон.

Креоёдорду ревоёюцияда эё массасы коёдобогондугун пай- 
даёанып испанияёыктар жана аёарды коёдогондор, экинчи рес- 
пубёиканы таёкаёаган. Креоёдук жетекчиёер жеңиёгенден ки- 
йин °зд°рүнүн программасына социаёдык таёаптарды кирги- 
зүү зарыё экендигин тү0үнг°н. Эё массасынын кызыкчыёыгы 
куёчуёукту жоюну жана жер масеёесин чечүүнү таёап кыёган. 
Мындай жыйынтыкка Боёивар эмиграцияда жүрг°нд° кеёет. 
Анын «Ямайкадан кат» (1815) деген бо0тондук кымыёынын 
жаңы программасында куёчуёукту жоюу жана бо0тондук армия- 
сынын аскерёерине жер үёү0үн берүү караёган. 1818-ж. Боёи-
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Ёатын Америкасы Х^Шк. аягында - Х1Хк. биринчи жарымында.

вар ревоёюцияёык армияны түзүп, Венесуэёада испан армиясын 
таёкаёайт. 1819-ж. Боёивар армиясы менен Андынын бийик тоосун 
а0ып, Жаңы Гренадага тү0°т да буё аймактарды испан армия- 
сынан бо0откон. 1821-ж. ба0ында Венесуэёа тоёук бо0отуёуп, 
респубёика каёыбына кеётириёет. Ангостура 0аарындагы конг- 
ресс бириккен мамёекет - Уёуу Коёумбия түзүёг°нүн жарыя- 
ёайт, ага Венесуэёа, Жаңы Гренада, Панама жана эркиндикке
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чыккандан кийин Эквадор кирет. 1818-ж. Чили, 1821-1822-жж. 
Перу бо0тондукка ээ болгон. 1810-1815-жж. Мексикада көз ка- 
рандысыздык үчүн согу0 жүрөт. 1824-ж. Бразилияда көз каран- 
дысыз жаңы мамлекет түзүлүп, Педро I император болгон. Испа- 
ниялык мурунку колониялардын ордунда көз карандысыз Мек- 
сика, Борбордук Американын Ко0мо 0таттары, Улуу Колум- 
бия, Боливия, Аргентина, Парагвай, Перу жана Чили республи- 
калары жаралган. XIX к. аягында Куба жана Пуэрто-Рико гана 
испаниялык ээликте калган. Көз карандысыздык үчүн согу0 
мезгилинде Ёатын Америкасынын мамлекеттеринде капиталист- 
тик өнүгүүгө тоскоолдуктар жоюлуп, сословиелик жана расалык 
теңсиздиктерге, инкивизациянын и0ине тыюу салынган. Рес- 
публикалык түзүлү0 орногон. Агрардык маселе чечилген эмес, 
бардык эгемендүү мамлекеттерде ири латуфиндисттер сакталган. 
Ёатын Америкасындагы буржуазиялык революциялар аягына 
чыкпай калган катары мүнөздөлөт. Себеби көтөрүлү0төргө ак- 
тивдүү каты^кан дыйкандар жерге ээ болгон эмес.

АК0 ж.ана Ёатын
Америкасы

Ёатын Америкасындагы социалдык ка- 
гылы^тар жана олигархиялык режимдин

улутка кар0ы саясаты мамлекеттерди начарлатып тышкы экс- 
пансиянын күчө0үнө жол ачкан. XIX к. 20-жылдарында мек- 
сикалык өкмөт АК0нын колонисттерине Техастан орун алууга 
уруксат берген. 20-30-жж. америкалыктардын саны тездик ме- 
нен өскөн. Мексиканын экономикалык жана ички саясий оор 
абалынан пайдаланып, АК0 Техасты гана эмес кен байлыкка 
бай Калифорния менен Жаңы Мексикага да көз арткан. 1835- 
ж. америкалык колонисттер Техаста козголоң ую0туруп, Мек- 
сикадан бөлүнгөн Техас республикасы түзүлөт. 1845-ж. АК0 
өкмөтү Техаска аскер киргизет, о0ентип Мексикага куралдуу 
интервенция ба0талат, б. а. 1846-1848-жылдары Мексика-АК0 
согу0у жүргөн. 1847-ж. америкалык армия Мексиканын борбо- 
ру Мехикону басып алат. Мексикада согу0тагы ийгиликсиздер 
элдин нааразылыгын күчөткөн. Партизандык кыймылдар ба0- 
талган. 1848-ж. Мексиканын ба0каруу чөйрөлөрү АК0 менен 
кели^им түзүп, ал боюнча Мексиканын: Жаңы Мексика, Жо- 
горку Калифорния, Техас ж. б. областтары АК0га берилет. Мек- 
сика өзүнүн аймагынын жарымын жоготкон. АК0нын демок- 
ратиялык түзүлү0ү, экономикасы кандайдыр бир деңгээлде Ёа- 
тын Америка өлкөлөрүнүн өнүгү0үнө таасир тийгизген. Андан 
тышкары Ёатын Америкасын Европалык державалардын басып 
алууларынан коргогон.
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Суроолор жана та.п0ырма.ла.р:

1. XIX к. башында европалык мамлекеттердин Ёатын Америкасындагы ко-
лонияларын картадан тапкыла.

2. 1791-1804-жж. Гаити аралында °тк°н окуялардын мүн°зүн аныктагыла.
3. Колонияларда башкаруу системасы кандай болгон?
4. Ёатын Америкасында улуттук-боштондук к°т°рүлүшт°р кандай жүрг°н?
5. Симон Боливар ж°нүнд° эмне билесиң?
6. Эмне үчүн Мексика менен АК0ны ортосунда согуш чыккан жана ал кан-

дайча аяктаган?
7. Колдонмо дептердеги тапшырмаларды аткаргыла.

§ 24. ОСМОН ИМПЕРИЯСЫ 
XVII К. АЯГЫ XX К. БА0ЫНДА

Аймак: Осмон империясы
Мезгил: XVIII к. аягы жанаХХ к. башы
Теманын хронологиясы:

1793 1812 1829 1839 1865 1876 1890

±±+ I±+ | »
Мезгил сызыгы
Негизги даталар:

1792-1793-жж. - Селим III реформасы 
1812-ж. - Бухарест тынчтык келишими 
1828-1829-жж. - орус-түрк согушу 
1808-1839-жж. - Султан Махмуд II башкаруусу 
1839-ж. - ноябрь Танзимат реформасы 
1865-ж. - жаңы түркт°р коому
1876- ж. - Конституциянын кабыл алынышы
1877- ж. - парламенттин чакырылышы 
1890-ж. - жаш түркт°р коому

Билим: Осмон империясынын социалдык-экономикалык абалы, 
реформалар жана улуттук боштондук кыймылдар.

Тү0үнүкт°р:
• тимариот • сеператизм • зеамет

Осмон Империясынын 
XVII к. аягындагы 
саясий жана социаёдык 
экономикаёык кризиси

Осмон империясында XVII к. аягы 
XVIII к. ба0ында экономикалык жана 
саясий кризис ого бетер курчуган. Буга 
түрткү берген Европадагы алдыңкы 
өлкөлөрдөгү эки чоң окуя - Франция-

дагы 1789-жылкы революция жана Англиядагы өнөр жай төңкө- 
рү0ү болгон. Франциядагы буржуазиялык революция жана 
Англиядагы өнөр жай төңкөрү0ү, бул өлкөлөрдөгү социалдык- 
экономикалык прогресстин жаңы этабын ачты. Европалык өлкө- 
лөргө караганда Осмон империясы бир кыйла артта калды.
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Осмон империясынын экономикасынын эң негизги тарма- 
гы айыё чарбасы - терең кризистин кучагында каёган. Жер 
ээё°°чү тимариоттук системасы сактаёып каёа берген. XVIII к. 
аягында Осмон империясында °ндүрүёг°н айыё чарба продук- 
циясына европаёык °ёк°ё°рдүн суроо таёабы °ск°н. Буё Кичи 
Азия жана Баёканда феодаёдардын дыйкандарды эзүүсүн күч°- 
түүг° аёып кеёген. Феодаёдар дыйкандар °ндүрг°н продукты- 
ёарды ачык эёе тартып аёы^кан. 0аардык коё °н°рчүё°р жана 
соодагерёер да эзүүнүн күч°0үн° ту0 боёу0кан. Мамёекет фи- 
нансыёык кризистин даамын тата ба0таган.

Саясий кризистин °сү0үн° ири феодаёдардын сепараттык 
маанайёарынын күч°0ү ко0умча боёгон. Бүт империяда сепа- 
раттык чыгууёар боёгон. Ири феодаёдардын °з армиясы боёуп °з 
пайдасына саёыктарды чогуёткан, кээде °з аёдынча ты0кы сая- 
сатты да жүргүзү0к°н. Бирок аёар °км°тк° негизги коркунучту 
түз° аёьшкан эмес, аёардын °км°т менен биригип туруусуна 
эзиёген жергиёиктүүё°р жана экспёуатацияёанган Баёкан эё- 
деринин түрк эзүүсүн° кар0ы күр°0ү, о0ондой эёе Осмон им- 
периясынын эё араёык абаёынын начарёа0ы себеп боёгон.

XVIII к. акырында Баёкан эёдери түрк эзүүсүн° кар0ы 
жаңы тоёкун менен чыккан. Уёуттук-бо0тондук кыймыёдын 
күч°0үнүн факторёорунун бири 1768-1774 жана 1787-1791- 
жж. кургакта жана деңизде Осмон империясынын үстүн°н Рос- 
сиянын ири жеңи0тери боёду. Эзиёген Баёкан эёдери орус ас- 
керёерин бо0отуучу катары кабыё аёган. Мындай окуяёар Баё- 
кан эёдеринин ички уёуттук-кыймыёынын °нүгү0үн күч°ттү.

Стамбуё.
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XVII к. аягы XIX к. башын- 
дагы Осмон империясынын 
эё араёык абаёы жана ички 
саясаттагы реформаёар

Алсызданган империяга улут- 
тук кыймылдар гана коркунуч 
алып келген эмес. Осмон империя- 
сынын басып алган аймактары 

күчтүү европалык державалардын көңүлүндөгү объектилерге 
айлана ба0таган. 1807-ж. Тильзитте эле Наполеон Александр I 
менен жолугу^уусунда осмондордун европадагы ээликтерин 
Франция, Россия жана Австрия ортосунда бөлүп алуу суну0ун 
айткан. Россияны өзгөчө Кара деңиз кысыктарына ээ болуу кы- 
зыктырган, анткени Кара деңизге толук ээ болуу, Жер ортолук 
деңизине түз чыгууга өбөлгө түзмөк. XIX к. ба0ында Осмон 
империясы ээлик аймактарынан ажырай ба0таган. Россия ме- 
нен болгон согу0тан кийин 1812-ж. майда Бухарест тынчтык 
кели^иминин натыйжасында Осмон империясы Бессарабиядан 
кол жууган. 1828-1829-жж. орус-түрк согу0унан кийин Осмон 
империясы Кара деңиздеги негизги аймактарын Россияга бер- 
ди, Ө0ол эле убакта эркиндик үчүн күрө0үп келген Греция 
көз карандысыздыкка жети^ип, Осмон империясынан Сербия, 
Алжир, Египет бөлүнүп кетти.

Сеёим III реформасы Ички кыйынчылыктар, феодалдык се-
ператизм, улуттук-бо0тондук кыймыл- 

дын өсү0ү, Осмон империясынын эл аралык абалынын начар- 
ла^ы анын ба0каруу чөйрөлөрүнө коркунуч туудурду. Мын- 
дай 0артта ал армиянын күчүнө өтө муктаж болгон. Ал эми 
аларды канаттандыруучу күчтүү армия жок болуучу, бул абал- 
ды ого бетер курчуткан. Осмон империясында армиянын эски 
түзүлү0ү сакталган. Анын негизин феодалдык атчандар жана 
янычарлар түзгөн. Бирок ленник-тимариоттор эчак эле аскер 
кызматынан алыстай ба0таган, а янычарлар көпчүлүк убакта- 
рын кол өнөрчүлүккө жана соодага жум0аган же болбосо жөн 
гана каракчылык менен алектени0ип мурдагы аскердик жөн- 
дөмдүүлүктөрүн жоготу0кан. Армияда тар- 
тип төмөндөгөн, массалык качуулар күчөгөн. 
Армиянын мындай абалы ба0каруучу чөйрө- 
лөргө, армияны европалык үлгүдө толук кай- 
ра куруу керек экендигин айгинеледи. 1792- 
1793-жж. султан Селим III реформа жүргүздү. 
Ал реформа «низам-ы-джедид» же «жаңы түзү- 
лү0» деген жалпы атка ээ болгон. Султан өз- 
гөчө указы менен аскердик милдетин аткар- 
баган тимариоттордун жана зеаметтердин жер- 
лерин тартып алуу, европалык үлгүдөгү ас- Селим III.
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кердик корпус түзүү, реформа үчүн атайы акча б°лүү жарыялан- 
ган. Аскердик реформа француздук офицерлердин жетекчилиги 
менен жүрг°н. Жаңы корпустар °т° жай түзүлгөн. 1798-ж. анда 
34 миң солдат болсо 1804-ж. 12 миң солдатка чейин гана к°б°йг°н. 
Аскердик-инженердик окуу жайы түзүлгөн, флотту жаңыртуу 
ба^талган. Аскердик реформаны фннансыла0 үчүн жаңы са- 
лыктар кнргнзнлнп, ал аскер кызматынан ба0 тарткан тимариот- 
тор менен зеаметтерден алынган.

Селим III реформасы цехтердин жоюлу^ун жана анын ор- 
дуна мануфактуралардын пайда болушун тездетти. Бирок бул 
мануфактуралар °ндүрү0түн °нүгү0үн к°т°р° алган эмес, не- 
гизинен алар аскердик муктаждык үчүн гана иштешкен. 
К°пт°г°н тимариоттор жана зеаметтер реформага кар0ы туру0- 
кан. Алсак ири феодал Пазваноглу аскер жыйнап 1797-ж. бүт 
Болгарияны басып алды жана султанга ба0 ийүүд°н ба0 тарт- 
ты. Пазваноглу °з акчасын чыгарып ба0ка державалар менен 
°з алдынча сүйл°0үүл°рдү жүргүзг°н. Жүз миң адамдан тур- 
ган султандын ж°н°тк°н армиясы Пазваноглудан жеңилүү ыза- 
сын тарткан. Албетте бул реформанын жүрү0үн т°м°нд°тк°н. 
Империянын ба0ка аймактарында да абал тынч эмес эле.

Махмуд 11 Осмон бнйлнктегнлерн °зд°рү-
реформасы нүн ээ.ши ктери н и н ажырап бара жатканын тү0ү- 
нү0к°н. Кандай гана болбосун тез арада мамлекеттик терең и0 
чараларды жүргүзүү керек эле. Султан Махмуд II 1808-1839- 
жж. °лк°нү ба0карып, 1820-жж. ортосунда бир катар реформа- 
ларды ба0таган. Армияда реформа жүргүзүп, туруктуу б°лүк- 
т°рдү түзг°н. Аларды окутуу үчүн Европадан инструкторлор 
чакырылган. Бирок армиядагы мындай реформа им перия ны н 
ички кризисин курчуткан.

Себеби жаңы түзүлгөн туруктуу б°лүкт°р 
янычарларга караганда к°бүр°°к айлык альш- 
кан. 1826-ж. июлда нааразы болгон янычар- 
лар бунт чыгарьшып, бирок султандын ар- 
миясы тарабынан катуу талкаланган. К°т°- 
рүлү0чүл°р талкалангандан кийин янычар- 
лык армия толук жоюлган. Махмуд II жер 
ээл°°чүнүн эскирген мо-
дерннзацнялоого аракет кылган. Тимариоттор- 
дун жерлери алынган да, алар мамлекеттик

Махмуд II. жер фондусун толуктаган.
Империянын экономикасында феодалдык укладдын үст°м- 

дүгү европалык державалардан артта калууну күч°тк°н.
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Абдул Меджиттин 1839-ж. ноябрда жаңы султан Абдул-Мед-
реформасы жид Танзимат - «реформа саясатын» жарыя-
лаган. Танзиматта: армияны жаңылоо, акча реформасы, салык-

Султан Абдул-Меджит.

ты тартипке келтирүү, соодада өзгөрүүлөрдү киргизүү, сот жана 
администрациялык жаңылануулар жөнүндө айтылган. Бул ре- 
формалар соода буржуазиясынын кызыкчылыгын жактаган би- 
рок өтө жай жүргөн, анткени феодалдар тарабынан каршы ка- 
был алынган. 1850-ж. ортосунда танзимат 
саясаты активдүү жүргүзүлө баштаган. 
1858-ж. агрардык мыйзам кабыл алынып, 
дыйкандардын абалы бир аз жеңилдеген. 
Бул мыйзам боюнча жерди арендалоо уку- 
гу киргизилген, бирок дыйкандардын аба- 
лы жакшырган эмес. Өлкөдө финансылык 
абал төмөндөгөн, чыгым кирешелерден аш- 
кан. Өкмөт чыгымдарды жабуу үчүн тыш- 
тан карыз алууну күчөткөн. Мисалы 1854- 
жылдан 1869-жылга чейин Осмон империя- 
сынын тышкы карызы 2 391 млн франкты 
түзгөн. Осмон империясынын финансылык абалынын начарла- 
нышынан пайдаланып чет элдик капиталисттер пайдалуу ар- 
тыкчылыктарга ээ болгон жеке банктарды ачышкан.

Жаңы буржуазия жана помещиктер, андан тышкары чет 
элдик капиталисттер Осмон империясында администрациялык 
бийликтин жумшарышына, алар үчүн коммерциялык жана ар 
кандай ишкердиктерди ишке ашырууга шарт түзүп берүүсүнө 
муктаж болушкан. Султандык өкмөт жаңы шарттарга ылайык- 
ташуу максатында 1858-ж. кылмыш кодексин 1861-ж. коммер- 
циялык процессуалдык кодексти, 1869-ж. граждандык кодек- 
сти кабыл алган. 1864, 1867-1871-жж. француздук үлгүдөгү 
жаңы администрациялык реформаларды жүргүзгөн. 1863-ж. элге 
билим берүү боюнча мыйзам чыккан. Жаңы кабыл алынган ко- 
декс жана мыйзамдар бир топ эле оң маанилерге ээ болгон, 
бирок ал үстөмдүк кылуучу режимдин негизине эч кийлигиш- 
кен эмес. үстөмдүк кылуучу режимди өзгөртпөгөн реформалар 
ойдогудай натыйжаларды берген жок.

Осмон империясында
XIX к. аягында 
антифеодалдык кыймыл- 
дардын күч алышы

1853-1856-жж. Крым согушу Ос- 
мон империясынын экономикалык ре- 
сурсун түгөттү. Эл массасынын аба- 
лы өтө начардаган. Салык өскөн, эгер 

1850-ж. салык жыйымы 2,5 млн лир болсо 1860-ж. 4 млн лирге 
жеткен. Крым согушунун мезгилинде Осмон империясынын
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1789-1870-жыёдардагы Баёкан жарым араёындагы °ёк°ё°р.

европаёык державаёар менен жакында0уусу, °ёк°д°гү интеё- 
ёигенция, офицерёер, жа0 буржуазиянын Европа менен байёа- 
ны0ы антифеодаёдык кыймыёды күч°тк°н. Антифеодаёдык 
нааразыёыктардын °сү0үн° саёым ко^кон адабиятчы жана оку- 
му0туу Ибрахим 0инаси жана акын, драматург Намык Ке- 
маёь боёгон. 0инаси негиздеген гезит «Тасвири эфкяр» (Идея- 
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лар доору) Стамбулдагы прогрессивдүү элементтердин ба0ын 
ко0уп, гезиттин редакциясы өзүнчө эле борборго айланган.

1865-ж. июнда жа0 осмондор коому түзүлүп, ал өлкөдө төң- 
көрү0 жасап, конституциялык парламенттик түзүлү0тү орно- 
туу максатын көздөгөн. Бул жа0ыруун коомдун ую0туруу- 
чуларынын арасында Ибрахим 0инаси жана Намык Кемалдан 
тышкары ири чиновник жана адабиятчы Зияя-бей жана Крым 
согу0унда түрк армиясынын ба0кы кол ба0чысы Омер-па0а 
бар эле. Жа0ыруун коомго баардыгы болуп 40 адам мүчө бол- 
гон. Жа0 осмондор султан Абдул-Азизге кар0ы кутум ую0- 
туру0кан, бирок ал и0ке а0пай калган. Жетекчилери Париж- 
ге жана Ёондонго качы^кан. Алар эмиграцияда жүрүп «Хур- 
рийет» (Эркиндик) гезитин чыгарып, Осмон империясында ал 
жа0ыруун түрдө таратылып турган. Жа0 осмондордун пропа- 
гандалык и0тери өз жеми0терин бере ба0таган. 1870-ж. ба- 
0ында улуу вазир болгон көрүнүктүү мамлекеттик и0мер Мид- 
хад-па0а (1822-1884) жа0 осмондордун позициясын колдогон. 
Бул мезгилдерде империянын ички кризиси күч алган. 1875-ж. 
октябрда Осмон империясы өзүнүн финансылык банкроттугун 
жарыялаган. Бийлик буга чет элдиктер күнөөлүү деп чыккан, 
кээ бир 0аарларда мусулмандар христиандарга кол сала ба0та- 
ган. Мындай чыгуулардын натыйжасында 1876-ж. майда Фран- 
циянын жана Германиянын консулдары өлтүрүлгөн. Европалык 
державалар күнөөлүүлөрдү катуу жазалоо талабын койгон. Ос- 
мон империясы бул талапты кабыл алып, бир нече адамды өлүм 
жазасына тарткан. Бул өкмөттүн мындай и0 аракети Стамбул- 
да толкундоолордун чыгы^ына алып келди. Куралданган адам- 
дар султан Абдул Азизтин сарайын курчап, аны бийликтен ба0 
тарты0ын талап кылды. Коркуп кеткен султан жаңы реформа 
жүргүзүүгө даяр экенин жарыялаган, бирок жа0ыруун түрдө 
Россия жана Австрия элчилигинен куралдуу жардам көрсөтүүнү 
суранган. Муну билип калы^кан Мидхад-па0а ба0ында тур- 
ган бир нече министрлер 1876-ж. 30-майда армия жана флоттун 
жардамы менен Абдул Азизти бийликтен кулаты0ты. 1876- 
жылы Осмон империясы конституция кабыл алынды, өлкөгө 
жаңы султан Абдул Хамид II келген. 1877-ж. 19-мартта бирин- 
чи түрк парламенти чакырылган. 115 депутаттын 69 мусулман 
жана 46сы мусулман эмес болу0кан. Парламенттин көпчүлүк 
бөлүгү султанга ба0 ийген. Бирок парламентте да султандык 
бийликке катуу сын-пикирлер айтылган. Султан өз айланасына 
күчтүү адамдарды топтоп, 1878-ж. 26-февралда парламентти тар- 
катып жиберген. Конституциялык монархияны түзүү и0ке 
а0пай калган.
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1890-ж. Осмон империясында жа0ыруун революциялык 
кыймыл түзүлөт - ал Европада жа0 түрктөр деп аталган. Жа0 
түрктөрдүн астына койгон максаты, султанды бийликтен алуу, 
конституцияны киргизүү жана парламентти чакыруу болгон. 
Бул аракеттер жа0ыруун түрдө жүргүзүлө ба0таган.

1902-ж. Парижде жа0 түрктөрдүн биринчи съезди болгон 
жана анда келечектеги Осмон империясынын түзүлү0ү кеңири 
талкууланган. Жа0 түрктөр 1876-ж. конституцияны калыбына 
келтирүү жана конституциялык монархияны сактоо боюнча бир- 
диктүү максатта болу0кан. Бул жа0ыруун коом менен катар 
эле эзилген элдердин арасында улуттук-бо0тондук кыймылдар 
өскөн. Өзгөчө 1903-ж. 2-августта Македонияда араб, армян кый- 
мылдары күчтүү болгон. Жа0 түрктөр менен улуттук-бо0тон- 
дук кыймылдардын ортосунда байланы0тын жоктугу АбдулХа- 
миддин тирандык ба0каруусуна кар0ы күрө0кө зыяндуу таа- 
сир тийгизген. Турциядагы революциялык этаптын ба0талы0ына 
Россиядагы 1905-1907-жж. революция чоң, түрткү берген.

Маданияты XIX кылымда Осмон империясы теократиялык 
мамлекет болгону менен маданиятта бир топ эле жаңылануулар 
ба0талган. Бирок бул жаңы ба0талы0тар мусулман динчилде- 
ринин көптөгөн тоскоолдуктарына учураган.

Биринчи маданий реформа агартуу тармагында болгон. Се- 
лим III тарабынан ба0талган жана Махмуд II уланткан аскер 
реформасы өз учурунда билимдүү офицерлерди, врач, инженер 
жана ба0ка адистерди талап кылган. Бул талаптарды канаттан- 
дыруу үчүн аскер окуу жайлары түзүлгөн. 1826-ж. аскердик 
медициналык мектеп ачылган. XIX к. 40-жж. мектеп реформа- 
сы жүргүзүлгөн. 1857-ж. агартуу министрлиги түзүлүп, дин- 
ден ажыратылган алгачкы орто жана жогорку мектептер систе- 
масы түзүлгөн. Реформанын натыйжасында 1864-ж. Осмон им- 
периясында 15 миң ба0талгыч мектеп и0теп, аларда 660 миң 
окуучу окуган. 1869-ж. жалпы билим берүү мыйзамы кабыл 
алынган.

Маданияттын өнүгү0үндө өзгөчө орунду басма сөз и0и ээле- 
ген. 1825-ж. Измирде биринчи газета чыккан, алгач ал фран- 
цуз тилинде болсо, Ибрахим 0инаси тарабынан түрк тили ре- 
формалангандан кийин 1832-ж. тартып түрк тилинде чыга ба0- 
таган. 1861-ж. «Осмондук илимий коом» түзүлгөн. Ал баты0 
илимин жана маданияттын жайылтуу максатын көздөгөн.

1859-ж. биринчи драм театр ачылып, театрдык искусствонун 
өнүгү0үнө жол ачылган.
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Абдуё Хамид II нин Осмон империясындагы реакциячыё 
саясаты °ёк°д° түпт°ёүп каёган маданий °нүгү0к° терс тааси- 
рин тийгизген. 1870-ж. ачыёган Стамбуё университети 1871-ж. 
эёе кайра жабыёган. Мектеп реформасы үзгүётүкк° учураган. 
Түрк адабиятындагы прогрессивдүү жазуучуёар куугунтуктаё- 
ган бирок XIX к. 90-жж. адабиятта кайра жараёуу боёгон. 1890-
ж. «Сервети фюнун» (биёимдердин казынасы) деп атаёган жур- 
наё чыгат. Анын демиёгечиёери акын Тевфик Фикрет (1867- 
1915) жана прозаик Хаёид Зияя У0акогиёь (1866-1945) боё- 
гон. Маданияттын кайра жараёуу доору Осмон империясында 
жаш түркт°рдүн ревоёюциясынан кийин гана күч аёган.

Сурооёор жана. тап0ырмаёар:

1. Осмон XVIII к. аягындагы саясий жана социаёдык аба-
лы кандай боёгон?

2. Сеёим III жана Махмуд II нин реформаёарынын ок0о0туктары жана 
айырмачыёыктары.

з. Абдуё-Меджиттин реформасы, анын тарыхый мааниси.
4. Эмне үчүн Осмон реформаёар и0 жүзүнө а0кан эмес?
5. XIX к. аягындагы Осмон антифеодаёдык кыймыёдар-

дын күч алы0ы жөнүндө айтып бергиёе.
6. Осмон маданияттын өнүгү0үнө тоскооёдук кыёган

факторёор.
7. Коёдонмо дептердеги тап0ырмаёарды аткаргыёа.

§ 25. ИРАН XVIII К. АЯГЫ XIX К. ОРТОСУНДА

Аймак: Иран
Мезгиё: XVIII к. аягы XIX к. ортосу
Теманын хроноёогиясы:

1801 1813 1828 1852 1857

—±------- 1---►
Мезгил сызыгы
Негизги датаёар:

1801-ж. - 4-январь Ангёо-Ирандык кеёишим.
1804-1813-жж. - Орус-Иран биринчи согу0у.
1813-ж. 12-октябрь - Гуёистан ^^0^^^.
1821-1823-жж. - Иран-Түрк согушу.
1826-1828-жж. - экинчи Орус-Иран согу0у.
1828-ж. - 10-февраёь Түркмөнчай келишими.
1848-1852-жж. - Бабиддердин көтөрүёүшү.
1851-ж. - Таги мырзанын өётүрүёүшү .
1856-1857-жж. - Ангёо-Иран согушу.

Биёим: Ирандагы XVIII к. аягындагы XIX к. ортосундагы социаёдык,
саясий-экономикаёык абаё жана ички, тышкы саясаты.
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Тү0үнүкт°р:
• халисэ
• вакф
• райят
• илят
• шах
• садр-азан

• вазир
• велает
• эялет
• бабиддер
• реформа

Социалдык-экономи- XVIII к. аягы XIX к. ба0ында Иран-
каёык түзүёүшү дын экономикалык түзүлү0үндө феодал-
дык мамилелер үстөмдүк кылган. Бардык жердин ээси болгон 
0ах, аскердик-ленндик системанын негизинде феодалдарга кыз- 
маты үчүн жер берген жана алар, алган жерлерин мураска кал- 
тыруу укугуна ээ болу0кан. О0ол мезгилде менчиктин төмөн- 
күдөй формалары болгон: мамлекеттик жер (халисэ); мураска 
калтырылуучу феодалдык жерлер; мечит же жогорку дин өкүл- 
дөрүнүн жери (вакиф), урууларга тие0елүү жер (чындыгында 
жердин ээси уруу ба0чысы болгон). Мындан тышкары жер фон- 
дусунда анча чоң эмес бөлүгүн жеке жер ээлери помещиктер- 
дин жерлери (мүлк), жамаат жерлери: жайыттар, майда жер 
ээлөөчүлөр (хардемалек) түзгөн.

Дыйкандар (райят) жерге ээ болгон эмес, алар феодалдар- 
дын жерлерин и^тети^кен. Тү0үм дыйкандар менен феодал- 
дардын ортосунда орто кылымдык мамиле менен, ба0кача айт- 
канда жер, суу, үрөн, мал кимдин колунда болсо о0ого жара0а 
бөлү^түрүлгөн. Дыйкандар аларга ээ болбогондон кийин тү0үм- 
дүн 1/3 бөлүгүн, кээде 4/5 бөлүгүнө чейин феодалдарга берүүгө 
аргасыз болгон. Райяттар феодалдарга милдеттүү түрдө май, жүн, 
тоок, жумуртка мындан тышкары мамлекеттик мал салыгын, 
түтүн салыгын жана ар кандай жыйымдарды берип туру0кан. 
Салыктарды жана натуралдык жыйымдарды дыйкандардан хан- 
дар тарабынан дайындалган ба0каруучулар жыйна^кан.

Өтө оор феодалдык эксплуатация жана феодалдар ортосун- 
дагы тынымсыз согу0тар дыйкандардын ачарчылыгын, жакыр- 
чылыгын жана ар кандай оорулардын жайылы^ын күчөткөн.

Өлкөнүн калкынын 1/3-1/4 бөлүгүн көчмөндөр жана жа- 
рым көчмөндөр - иляттар түзгөн. Көчмөндөр негизинен мал 
чарбачылыгы менен оокат кылы^кан. Көчмөн уруулардын ба0- 
чылары феодалдык хан болуп, жөнөкөй иляттарды феодалдык 
негизде эзген. Иляттар феодалдарга мал жана анын продукту- 
ларын салык катары төлөгөнгө милдеттүү болу0кан.

0аарларда кол өнөрчүлүк өнүккөн. Кол өнөрчүлүктө орто 
кылымдын цехтик түзүлү0 сакталып калган. Кездеме өндүрүүчү 
жөнөкөй мануфактуралар да болгон. Иранда негизинен чыт,
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жибек жана жүнд°н жасаёган кездеме, киёем, темир жана жез 
жасаёгаёары °ндүрүёүп, к°пчүёүгү °ёк°нүн ичиндеги суроо- 
таёаптарды канаттандырууга арнаёган. Киёем жана кездеме ички 
сооданы °нүктүрүүд°гү негизги товар боёуп эсептеёген. Буё то- 
варёар тышка да, мисаёы Россияга жана Батыш Европага та- 
шыёган, бирок XIX к. башындагы ич ара согуштардын натый- 
жасында тышкы соода анчаёык °нүкк°н эмес.

XVIII к. аягы XIX к. 
башында Ирандын 
коомдук-саясий абалы

Иран феодаёдык монархия боёгон. 
Мамёекеттин башында шах турган. 0ах 
кээ бир учурёарда феодаёдар жана дин 

°күёд°рүн°н турган кеңешти чакырган. Өкм°ттүн ишин баш- 
каруу садразанга (премьер-министр) тиешеёүү боёгон. Аскер 
иши, финансы жана тышкы иштер вазирёери (министрёер) не- 
гизги роёду ойногон. Иран обёасть (веёает) жана провинцияга 
(эяёет) б°ёүнг°н. Обёасттарды шах дайындаган губернатор (ха- 
ким), аё эми провинцияёарды губернаторёорго караганда бий- 
ёик укугу жогору боёгон шахтын ишеничтүү адамдары (намест- 
никтери) башкарган.

Каджарахка жакын Азербайжанды шахтын мураскору баш- 
карган. XIX к. биринчи чейрегинде Азербайжандын башкаруу- 
чусу Фатх-Аёи шахтын ууёу Аббас-мырза боёгон. Провинция 
жана обёасттардын башкаруучуёары °з аёдынча феодаёдык княз- 
дар боёуп эсептеёишкен. Аёар °з акчасын чыгарышып, °з ас- 
керёерин күтүшк°н, бажы алымын чогуётушкан, саёык, жый- 
нашкан. Кээ бир феодаёдар шахка баш ийбей койгон учурёар да 
боёгон. XVIII к. аягы XIX к. биринчи жарымында каджар динас- 
тиясынын шахтары Хорасан, Керманга окшогон аймактардын 
баш ийбеген феодаёдары менен күр°шүп кеёген. 0ахтын жана 
обёасттарды башкаруучуёардын аскерёери ж°° феодаёдык опоё- 
чениеден, аё эми атчандар - к°чм°н урууёардан турган.

Өёк°нүн коомдук-саясий жашоосунда эң негизги роёду му- 
суёмандардын шайыктар бутагы ойногон. Коомдук эрежеёер 
куран жана шарият жоёу менен гана ж°нг° саёынган. Жогорку 
дин °күёд°рү ири жер ээёери боёгон. Аёар эёге биёим берүүг° 
жана жарандык сотко к°з°м°ёдүк кыёышкан.

XVIII к. аягы XIX к. кыёымдын башында Ирандын эконо- 
микаёык жана коомдук саясий абаёы так ушундай боёгон.

XIX к. биринчи 
жарымын дагы Европа 
державаёарынын Иран 
үчүн боёгон күр°0ү

XIX к. башында жакынкы Чыгыш- 
ты ээёеп аёуу үчүн Ангёия жана Фран- 
ция Ирандын ички иштерине активдүү 
кийёигишип, аны °зд°рүнүн коёония- 
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сына айландырууну көздө0көн. Иранды өздөрүнө ба0 ийдирүү 
жана француздар Иран аркылуу Индияга кол салба0ы үчүн 
англичандар 1800-жылы өз өкүлүн капитан Малькольмду Иран- 
га жөнөткөн. Малькольм 0ахка көптөгөн пара берүү менен 1801- 
жылы 4-январда саясий жана соода кели^имин түзүүгө жети- 
0ет. Бул кели^им боюнча Афган ба0каруучусу Индияга кол 
салса, 0ах өз аскерлерин Афганстанга киргизүүгө жана Иран 
француздардын кири0ине кар0ы күрө0үүгө тийи0 болгон.

Англиялык соодагерлер Ирандын бардык портторунда эр- 
кин соода кылууга жана өлкөдөн товарларды алымы жок эле 
алып чыгып кетүүгө укуктуу болу0кан. Бул кели^им Иран- 
дын Англияга көз каранды болуусуна жол салган, о0ондой эле, 
кели^им Россияга кар0ы багытталган.

XVIII к. ба0ында 0ах жана ирандык феодалдар Россияны 
ба0кы ду0ман катары эсепте0кен. Себеби Закавказьени ба- 
сып алууга Россия чоң тоскоолдук кылган. О0ондуктан 0ах 
Россияга кар0ы союзда0 издеген. О0ол эле мезгилде Осмон 
империясы Грузияны басып алууга умтулган.

Иран 0ахынын жана феодалдарынын талап-тоноочу жортуул- 
дарынан жана Осмон империясынын баскынчылыгынан Закав- 
казья эли Россиядан жардам күткөн. Грузин пады0асынын кай- 
рылуусу менен 1801-жылы Грузия Россия империясынын кура- 
мына кирген.

Закавказьелик хандыктар Армения жана Азербайжан, 0ах- 
тын жана Иран хандыктарынын өтө катуу эзүүсүнөн тажап, 
алар да Россияга ко0улууга умтулу0кан. Россиядагы пады^а- 
лык бийлик Закавказьени ээлеп алууну көздө0көн.

Закавказье үчүн күрө0 биринчи орус-иран согу0уна алып 
келди. 1804-жылы согу0 ба0талып, орус аскерлери алгачкы 
эле салгыла^ууларда 0ахтын мураскору Аббас Мырза ба0та- 
ган Иран аскерлерин жеңип алы^кан. 1805-ж. 0еки, 0ирван 
жана Карабах хандыктары Россияга өтүп, ал жерлерди орус ас- 
керлери ээлеген. 1808-жылы орус аскерлери Ереванды курчоо- 
го алган. 1812-жылы октябрда орус аскерлери Аббас Мырзанын 
армиясын толук талкалаган. О0ондон кийин ортодо сүйлө0үүлөр 
жүрүп, натыйжада 1813-жылы 12-октябрда Гүлстан кели^ими- 
не кол коюулат.

Бул кели^им боюнча Иран 0ахы Дагестан, Грузия жана 
Түндүк Азербайджандан ба0 тартат жана булардын Россияга 
кири^ин тааныйт. Россия Каспий деңизинде аскер флотун кар- 
моо укугуна ээ болот. Орус көпөстөрү Иранда эркин соода кы- 
лууга мүмкүнчүлүк алы^ты. Биринчи орус-иран согу0унун 
жыйынтыгы жана Гүёистан кели^ими Англиянын Иранды 
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ээё°° пёанына сокку урган. Россиянын Иранга таасиринин 
°сүшүн°н чочуёаган ангёияёыктар 1814-жыёы 25-ноябрда Иран- 
дыктар менен жаңы кеёишим түз°т, буё кеёишимдин негизин- 
де шах Россияга тарттырып жиберген аймактарды кайра аёууга 
умтуёган.

1821-1823-жыёы Иран-түрк согушу боёгон, буё чек ара чыр- 
чатагынан кеёип чыккан. Ангёичандардан жардам аёып тур- 
ган Иран армиясы түркт°рдүн бир нече шаарёарын ээёеп аёыш- 
кан. 1823-жыёы мартта Эрзурум тынчтык кеёишиминин неги-

Иран XIX к. биринчи жарымында.

Россияга бириктириёген территорияёар:
1 - 1813-ж. Гүёстан кеёи0ими боюнча,
2 - 1828-ж. Түркменчай кеёи0ими боюнча,
3 - бабиддер к°т°рүёү0үнүн борбору жана аё жайыёган аймактар,
4 - бабиддерди массаёык уруп-сабаган жай,
5 - мамёекеттик чек ара.
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зинде басып алган жерлерин жеңи^ке жети0кен Иран 0ахы 
кайтарып берген, себеби, Россия менен согу0ууга даярданып 
жатып, 0ах Осмон империясы менен мамилесин курчуткусу 
келген эмес. Түрк-иран согу0унан кийин 0ахтын айланасын- 
дагылар, дин өкүлдөрү жана англичандар Россияга кар0ы со- 
гу0тук пропагандаларды жүргүзү0көн. 1826-ж. июлда 0ах ар- 
миясы күтүүсүздөн орус армиясына кол салган. Алгач орус ар- 
миясы чегине ба0таган, бирок алар абалды тез эле оңдоп, анг- 
личан инструкторлору тарабынан үйрөтүлгөн Аббас-мырзанын 
армиясынын чабуулдарын токтотуп, аларды чегинүүгө мажбур 
кылган. 1827-ж. октябрда орус армиясы Ереванды, андан ки- 
йин Тербиз, Хой, Маранд ж.б. 0аарларды ээле0кен.

1828-ж. 10-февралда Түркм°нчай тынчтык кели^ими түзү- 
лөт, анын негизинде Армениянын чыгышы Россиянын кура- 
мына кирген. Иран-орус чек арасы Аракс суусу боюнча анык- 
талган. Түркмөнчай тынчтык кели^ими менен XIX к. биринчи 
жарымында орус-иран согу0у аяктаган. 0ахтын айланасын- 
дагылар, дин өкүлдөрү согу0тан жеңилгенден кийин Россия- 
ны жек көрү0көн. Түркмөнчай кели^иминен кийин Иранга 
элчи болуп А. С. Грибоедов дайындалган.

Россияны жек көргөн дин өкүлдөрү көкүткөн фанатиктер 
1829-ж. 11-февралда орус элчилигине кол салып А. С. Грибое- 
довду жана анын кызматта0тарын мыкаачылык менен өлтүрү0- 
көн. XIX к. биринчи жарымында Хораан, Герат ж. б. облустар- 
дын жергиликтүү хандары 0ахка жана наместниктерге ба0 ий- 
бей, көтөрүлү0 чыгарып туру0кан. Ич ара согу0тар өлкөдөгү 
абалды оорлоткон. О0ол эле мезгилде Ирандын чет өлкөлөргө 
экономикалык көз карандылыгы күчөгөн. 1854-ж Франция, Авс- 
трия ж. б. европа мамлекеттери, ал эми 1856-ж. АК0, Иран 
менен тең эмес соода кели0имдерин түзгөн, өзгөчө Англиялык 
товарлардын Иранга кири^и күчөгөн. XIX к. экинчи жары- 
мында Иранга Англиялык текстиль товарларынын кири^и 90% 
түзгөн. Чет элдик капиталдын кири0и, Ирандагы кол өнөр- 
чүлүктү жана үй өндүрү0төрүн кыйраткан. Алар фабрикалык 
товарларга туру0тук бере алы^кан эмес. Жакырчылык күчөгөн. 
Айыл чарбада феодалдык эзүү күчтүү бойдон кала берген. Дый- 
кандар жерлерин та0тап, 0аарга кетип, 0аар калкынын са- 
нын көбөйткөн.

1848—1852-жж. бабид- Элдик нааразылыктар 0ахтын жана
дердин к°т°рүёүшү хандардын бийлигине кар0ы стихия-
лык чыгууларга өсүп жетти. XIX к. 40-жж. көптөгөн областтар- 
да көтөрүлү0төр чыкты. XIX к. ортосунда бул чыгууларга ба- 
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биддер жетекчилик кылды. Бабиддер сектасынын негиздөөчүсү 
Баб деген атка ээ болгон. Бабдын чыныгы аты - Али Мохаммед. 
Ал 1820-ж. соодагердин үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Али Мохаммед 
0ейхтердин сектасына кирген жана ал өзүн жерде тынчтыкты, 
акыйкаттыкты, акыйкат ба0карууну орнотуучу катары сезген. 
1844-ж. Али Мохаммед өзүн Баб деп атаган. Баб - элдин эркин 
аткаруучу. 1847-ж. «Беян» (ачылы^) деген китебин жазып, анда 
өз окуусунун негиздерин жарыялаган. Баб өлкөдөн чет элдик- 
терди кууп чыгуу, алардын мүлкүн конфискациялап бабиддер- 
ге тартып берүү, эл массасын феодалдык эзүүдөн бо0отуу, алар- 
дын теңдикте жана бактылуу жа0оосу жөнүндө айткан. 1848- 
ж. сентябрда бабиддер көтөрүлү0 чыгары^кан. Бабиддерге 
2 миңден а0ык жакырланган кол өнөрчүлөр жана дыйкандар 
ко0улган. Дыйкандар бабиддерге азык-түлүк алып келсе, кол 
өнөрчүлөр курал-жарак даярда0кан. Бабиддер өз лагерлеринде 
жеке менчикти жою^кан, мүлктү тең бөлү0көн, элдердин тең- 
дигин жарыяла0кан. Көтөрүлү0чүлөргө кар0ы 0ах, хандар 
артиллериясы менен күчтүү аскерлерди жөнөткөн. Сегиз ай бою 
бабиддер 0ахтын армиясынын чабуулунун мизин кайтары0- 
кан. 1849-ж. майда гана 0ах бийлиги көтөрүлү0чүлөрдү алдоо 
жолу менен талкала0кан.

1850-жылы майда Зенджан аймагында молдо Мохаммед-Али 
жетектеген бабиддердин көтөрүлү0ү чыккан. Тез эле бабиддер- 
дин саны 100 миң адамга чейин жеткен. Бабиддердин көтөрүлү- 
0үнүн күчө0үн токтотуу максатында 0ах Насер-эд-дин 1847-ж. 
эле камалган Бабды, 1850-жылы июлда Тербиз 0аарына алып 
келип даргага аскан. Бабдын өлтүрүлү0ү көтөрүлү0тү басаңдат- 
кан эмес. Зенджандагы көтөрүлү0 1850-жылдын аягына чейин 
созулган. Катуу салгыла0уулар, ачкачылык акырындык менен 
бабиддердин алын кетирген, акыры алар багынып берүүгө аргасыз 
болу0кан.

Көтөрүлү0төн майнап чыкпагандан кийин бабиддер террор 
жолуна өтү0көн. 1852-ж. августа алар Насер-эд-дин 0ахка кол 
салышкан, бирок аны өлтүрүү и0ке а0кан эмес. Тегеранда, 
өлкөнүн аймагында бабиддерди камоо жана өлтүрүү күч алган.

Бабиддердин көтөрүлү0ү демократиялык, антифеодалдык 
мүнөздө болгон, алар Ирандын чет элдик капиталга көз каран- 
ды болуусуна да кар0ы болу0кан. Көтөрүлү0түн негизги кый- 
мылдаткыч күчү дыйкандар, көл өнөрчүлөр жана майда соодагер- 
лер эле.

Бабиддердин көтөрүлү0үнүн жеңили^инин себеби: көтөрү- 
лү0 стихиялуу, начар ую0улган, бирдиктүү жетекчилик бор- 
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бор боёгон эмес жана кыймыёдын ачык-айкын максатынын жок- 
тугунан уёам, күр°ш ийгиёикке жетише аёган жок.

Амир Низамдын Бабиддердин к°т°рүёүшү Ирандагы соци-
реформасы аёдык карама-каршыёыктардын °т° курч
экендигинин күб°сү боёду. Үст°мдүк кыёуучу таптын прогрес- 
сивдүү б°ёүгү абаёдан чыгуунун жоёун реформа жүргүзүүд°н 
к°рг°н. Реформа жүргүзүүг° кызыккандар барынан мурун фео- 
даёдык ак с°°кт°рг° кирбеген, рынок менен тыгыз байёаныш- 
кан жер-ээё°°чүё°р боёуп эсептеёген. Аёардын кызыкчыёы- 
гын коёдоочу садразан Таги-Хан мырза ошоё эёе мезгиёде шах- 
тын армиясынын башкы командачысы боёуп Амир-Низам ти- 
туёуна ээ боёгон. Аё борбордук бийёикти чыңдоо максатында 
армияны жана финансы системасын кайра түзүүнү к°зд°г°н. 
Казнаны таёап-тоноочуёука, паракорёукка, андан тышкары дин 
°күёд°рүнүн мамёекеттик иштерге кийёигишүүсүн° каршы 
боёгон. К°пт°г°н чиновниктер кыскартыёган. Амир-Низам Иран- 
дын уёуттук °з аёдынчаёыгын бекемд°° максатында уёуттук 
ирандык фабрика-заводдук °ндүрүштүн °сүшүн кааёаган, тыш- 
кы державаёардын, °зг°ч° Ангёиянын Ирандын ички ишине 
кийёигишүүсүн° каршы аракеттенген.

Амир Низамдын саясатына дин т°б°ёд°рү, феодаёдык ак- 
с°°кт°р жана ангёичандар каршы боёушкан. Оппозициянын 
башында Тегеран динчиёдеринин жетекчиси боёгон шахтын эне- 
си турган. Аё °з тарабына аёгач реформаны жактаган шах На- 
сырэндинди тарта аёган. Натыйжада 1851-жыёдын аягында Таги 
хан мырза садразан кызматынан четтетиёип, к°п °тп°й °ётү- 
рүёүп, реформасы токтотуёган.

Бабиддердин к°т°рүёүшүнүн басыёышы жана Амир Низам- 
дын реформасынын үзгүётүкк° учурашы Ирандын чет эёдик 
капитаёга к°з каранды боёуусун күч°тк°н.

1856—57-жж. Англо-
Ирандык согуш

XIX к. ортосунда Азияга карата анг- 
ёо-орустук атаандаштык курчуган. Анын

натыйжасында 1853-1956-жж. Крым согушу кеёип чыккан. Буё 
согушка Ангёия катышып, Кавказдан, Закавказьеден жана За- 
каспий обёастынан Россияны сүрүп чыгаруу максатын к°зд°г°н. 
Индияны коргоо дегенге жамынып Ангёия Иран, Хива жана 
Бухараны °зүн° баш ийдирүүнү к°зд°г°н. Ангёия 1855-ж. Аф- 
ганистан эмири Дос-Мухаммед менен достук ж°нүнд° кеёишим 
түзүп, Кандагарга ээ боёгон.

Крым согушунда ангёичандардын Севастопоёду курчоо менен 
коёу байёангандыгынан пайдаёанып, Иран шахы Гератты басып 
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алууну чечкен. 1856-ж. Иран аскерлери Гератты курчап, октябр- 
да ээлеп алы^кан. Буга жооп кылып Англия 1856-ж. 1-ноябрда 
Иранга согу0 жарыялаган. Анткени Герат англичандар үчүн Иран- 
ды жана Орто Азияны басып алуу үчүн негизги плацдарм болуп 
эсептелген. 4-декабрда англиялык эскадра Харг аралын ээлейт да, 
10-декабрда Бу0ир портуна десант тү0үрөт. 1857-ж. мартта анг- 
личандар Мохаммер портун басып алып, Карун суусу аркылуу 
өйдөлөп 1-апрелде Ахваз 0аарын оккупациялайт. Иран толук тал- 
каланып калуу коркунучу алдында калат. Бирок 1857-ж. ба0ын- 
да Индияда антианглиялык чыгуулар ба0талып, англичандар Иран 
менен согу0 аракеттерин тез эле токтотот. Бул окуя Ирандыктар- 
дын толук талкаланы0ынан сактап калган. 1857-ж. 4-мартта Па- 
рижде англо-ирандык тынчтык кели^ими түзүлөт. Кели0им 
боюнча 0ах Гераттан өз аскерлерин чыгарып кетүүгө милдетте- 
нет, ал эми Англия Ирандан аскерлерин чыгарууга милдеттенди- 
рилген. Англия менен Ирандын ортосунда дипломатиялык мами- 
лелер 1857-ж. калыбына келтирилген.

Феодалдык Ирандын Англия менен болгон согу0та жеңи- 
ли^и анын жарым колонияга айланы^ына жагымдуу 0арттар- 
ды түзгөн. Бул процесс XIX к. 60-70-жж. өзгөчө күч алган.

Ангёо-ирандык согу0.
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XVIII к. аягы XIX к. Ирандын экономикаёык жана саясий
ортосундагы Иран жактан артта каёуусу, °ёк°нүн коомдук
мадани«ты саясий түзүёүшүнд° орто кыёымдык, фео-
даёдык каёдыктардын үст°мдүгү, аёдыңкы европаёык °ёк°ё°рд°н 
изоёяцияёанышы XIX к. биринчи жарымында маданияттын 
т°м°нд°шүнүн негизги себеби боёгон.

Адабиятта, искусстводо, коомдук ой жүгүртүүд° эч кандай 
°сүш боёгон эмес. Ошоё мезгиёде к°пт°г°н акындар боёгон (Реза 
Куёихан °зүнүн антоёогиясында 350 акындын атын к°рг°з°т), 
бирок аёардын к°рүнүктүүё°рү да, (мисаёы, Саба, Каани, Ягма, 
0ейбани) поэзияга эч жаңы идея киргизишкен эмес, аёар орто 
кыёымдык поэзияны гана уёантуучуёардан боёушкан.

Архитектура жана искусство т°м°нд°° абаёында турган. 
Живопись тармагында, °зг°ч° портреттик живописте европаёык 
үёгүё°р жараёа баштаган.

XIX к. ортосунда Таги мырзанын реформасына байёаныш- 
туу °ёк°д° агартуучуёук жайыётыёып, Ирандын маданий жа- 
шоосунун кээ бир тармактарында иёгериёеп °нүгүү орун аёган. 
Таги мырзанын демиёгеси менен 1852-ж. Тегеранда жогорку 
европаёык типтеги - Дар Эёь-фунун мектеби негиздеёген. Буё 
жерде аскер иши, медицина, математика, табият таануу жана 
гуманитардык иёимдер, искусство окутуёган. Окуучуёар окуу 
китептерин, иёимий-попуёярдык жана адабий чыгармаёарды 
чет тиёинен перс тиёине которушкан. Иранда жумасына бир 
жоёу жарык к°рүүчү газета чыгарыёган. Иран жаштары биёим 
аёуу үчүн чет °ёк°ё°рг° ж°н°түёүп, аё эми чет эёдик профес- 
сорёор жана окутуучуёар Иранга чакырыёган. Таги-мырзанын 
реформасы үзгүётүкк° учураса да анын демиёгеси менен жүргү- 
зүёг°н тартуучуёук Ирандагы маданияттын °нүгүшүн° кандай- 
дыр бир ченемде түрткү берген.

Сурооёор жана тап0ырмаёар:

1. XVII к. аягы XIX к. башында Ирандын соцнаёдык-экономнкаёык абаёы 
кандай боёгон?

2. Саясий түзүёүшүнө мүнөздөмө бергнёе.
3. XIX к. башында Ангёия менен Франциянын Иранга карата кандай саясат 

жүргүзүшкөн?
4. Гүёстан жана Түркмөнчай тынчтык кеёншнмдерн жөнүндө айтып бергиёе.
5. Бабиддер көтөрүёүшү жана Амнр-Ннзамнннн реформасы жөнүндө кошум- 

ча материаёдарды пайдаёанып реферат же докёад даярдагыёа. Ангёо- 
иран согушу жана анын Иранга тийгизген таасири кандай боёду?

6 XVII к. аягы XIX к. башында Иранда эмне себептен маданият төмөнкү 
деңгээёде боёгон?

7. Коёдонмо дептердеги тапшырмаёарды аткаргыёа.
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§ 26. ЯПОНИЯ

Аймак: Япония
Мезгиё: XVII к. аягы - XX к. биринчи жарымы
Теманын хроноёогиясы
1603 1854 1868 1889

1.
Мезгил сызыгы
Негизги датаёар:

1603 - Токугава сёгунаттыгынын түзүлү0ү
1854 - АК0 менен Япониянын кели^ими
1868 - Мейдзи революциясы 
1904-1905 - Орус-Япон согу0у
1889 - Буржуазиялык конституция
1890 - Парламенттин чакырылы^ы

Биёим: Токугава сегунаты жана Мейдзи революциясынын натыйжасы 
Тү0үнүкт°р

• деспотия • сегун • феодалдык диктатура
• самурай • Мейдзи революциясы

Японияда бытырандылыктын XVI к. экинчи жарымына
жоюлушу жана борборлошкон чейин Япония саясий бытыран- 
мамлекеттин түзүлүшү. дылык абалда болгон. 1580-жы-
Токугава сегунаттыгы лы Япониянын саясий и0мери-
нин бири Ода Нобунага (1534-1582) өлкөнүн провинциялары- 
нын жарымын ээлеп, өлкөдөгү бытырандылыкты жоюу макса- 
тында реформа жүргүзгөн. Япониянын толук биригүүсү Тоето- 
ми Хидзесинин (1536-1598) ба0каруусунун ту0унда аяктаган. 
Жер мамлекетке тийи0түү болуп, жерге бекитилген дыйкан- 
дар мамлекетке жана ири феодалдарга оброк жана барщина 
түрүндө салык төлө0көн. 0аарда жана соода и0теринде мам- 
лекеттик чиновниктер тарабынан тек0ерүү күчөгөн. Калк со- 
циалдык жактан: ири феодалдар - даймелерге, орто жана майда 
аскердик феодалдар - самурайларга, о0ондой эле бир жерге 
ба0 оту менен бекитилген дыйкандарга бөлүнгөн. Тоетоми Хид- 
зеси каза болгондон кийин бийлик анын жактоочуларынын бири 
Токугава Иэясуга өтүп, ал 1603-жылы өзүн сегун деп жарыяла- 
ган. О0ол мезгилден тартып 1868-жылга чейин Японияны То- 
кугава сегундарынын династиясы ба0карып келди. Формалдуу 
түрдө мамлекеттин ба0чысы болуп император эсептелгени ме- 
нен өлкөнү сегун ба0карган. О0ентип Японияда сегунаттык 
формадагы аскердик-феодалдык диктатура орногон. Токугава 
өлкөнү ба0карууга мыйзамдуу укугу болбогондуктан, анын не- 
гизги и0-аракети кандай да болсо бийликти колдон чыгарбоо 
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боёгон. Натыйжада Японияда катааё зуёумдук саясат жүргүзүё- 
г°н. Өёк° бириккенден кийин тез эёе Токугава Иэясу ири атаан- 
даштарын жок кыёган. 1634-жыёы сегун княздарды үй-бүё°сү 
менен борборго Эно шаарына отурукташуусуна буйрук берген. 
Бир аз шек туудурган княздар үй-бүё°ё°рү менен жок кыёын- 
ган. Японияда сегундар «жабык эшик» саясатын жүргүзүп, ев- 
ропаёык таасирёердин киришине каршы боёгон. Токугаванын 
тушунда реформаёар жүргүзүёүп, натыйжада: самурай, дый- 
кан, коё °н°рчү жана соодагерёер сосёовиеёери аныктаёган. Ар 
бир сосёовиенин жашоосу катуу эрежеге саёынган. Дыйкан- 
дардын жашоосу атайын мыйзамда аныктаган, ошого карабас- 
тан япондук дыйкандардын керт башы эркин боёуп, жер үёүшүн 
ижарага аёуучуёар гана боёуп эсептеёишкен. Аёар ири феодаё- 
дарга ижарага аёынган жер үчүн түшүмдүн 50% берген. Мын- 
дай экономикаёык түзүёүшү менен Япония чыгыш мамёекет- 
теринен айырмаёанган. Өёк°д° буддизм жана синтоизм динде- 
ри үст°мдүк кыёган. Өёк°нүн биригиши жана бир катар рефор- 
маёардын жүрүшү Япониянын экономикасын чыңдаган. Ич ара 
согуш, ижара акысынын убактыёуу т°м°нд°шү айыё чарбасы- 
нын °сүшүн° түрткү берген. XVII к. айдоо жерёери 100% ке, 
аё эми түшүм 50% ке жогоруёаган. Коё °н°рчүёүк °нүкк°н, 
соода жанданган. Тышкы дүйн° менен байёанышы аз боёсо да, 
Японияда капитаёисттик мамиёеёердин °нүгүшү байкаёган, аё 
мануфактураёардын пайда боёушунан к°рүнг°н. Бирок XVIII к. 
Японияда феодаёдык тартиптин үст°мдүгү, дыйкандардын к°з 
карандыёыгы экономикаёык кризисти жаратты. Өндүрүш ток- 
тогон, кыштакта дыйкандар жерсиз каёган. Сосёовиеёик чек- 
тер бузуёган. Дыйкандар акырындык менен айыёдык орто 
т°б°ёд°рг° жана жери аз ижарачыёар массасына б°ёүнг°н. Са- 
мурайёардын аскердик эмес иштерге °түүсү күч°г°н. Катарда- 
гы самурайёар дарыгерге жана окутуучуёарга же ж°н эёе иш- 
сиз адамдарга айёанган. Княздардын бир б°ёүгү жер рентасы- 
нан түшүүчү кирешеёер азайгандыктан мануфактураёарды жана 
соода үйё°рүн ачууга киришкен. Экономикаёык кризис XIX к. 
30-жыёдарында күч аёган. Ушуё эёе мезгиёдерде жакырёан- 
ган дыйкандардын массаёык к°т°рүёүшт°рү чыккан. Сёгундук 
өкмөткө каршы к°п°ст°рд°н, сүткорёордон жана самурай 
интеёёигентеринен оппозицияёар түзүёг°н. Сёгундардын күч 
кубатынын начарёанышынан °ёк°нүн түштүк-батышындагы 
княздар пайдаёанышкан. Аёар сёгундук бийёикке нааразы топ- 
тордун башын кошууга аракеттене башташкан эёе. Ошоё мез- 
гиёде борбордук бийёиктин кадыр-баркынын кетишине «Япо- 
ниянын ачыёышы» сокку берген. XIX кыёымдын ортосунан 
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ба0тап АК0 жана ба0ка бир катар өлкөлөр Японияга соода 
байланы0ын түзүү максатын көздөп келе ба0та0кан. Дүйнөлүк 
сооданын өнүгү0ү жана европалык мамлекеттердин аскердик 
экспедициясы Япониянын ачылы^ына алып келген. 1853-жылы 
июлда Япониянын борбору Эдого америкалык төрт аскер кеме- 
си келген. Америкалык эскадранын ба0кы командачысы Пер- 
ри АК0нын президенти М. Филмордун катын Сёгун өкмөтүнө 
тап0ырган, анда соода байланы0ын түзүү талабы коюлган. Бир 
жылдан кийин Перри өтө күчтүү аскердик эскадра менен Япон 
жээгине келген. Натыйжада 1854-жылы 31-мартта АК0 менен 
Япониянын ортосунда «тынчтык жана достук жөнүндө» кийин 
1858-жылы 29-июлда соода байланы0тары жөнүндө кели^им- 
дерге кол коюлган. Мындай кели0имдер европалык бир катар 
мамлекеттер: Англия, Россия, Голландия, Франция менен да 
түзүлгөн. Европалык товарлардын массалык түрдө Японияга алы- 
нып келиниши, чет элдик капиталдын кири^и улуттук эконо- 
миканын төмөндө0үнө алып келди. Мисалы, 1859-1867-жыл- 
дардын чегинде ты^тан келген товарлар 17 эсе өскөн. Бул дый- 
кандардын жакырланышына, кол өнөрчүлөрдүн бүлүнү0үнө, 
ал гана эмес феодалдардын да кире0есине катуу сокку урган. 
О0ентип ири феодалдардын жана соода буржуазиясынын кы- 
зыкчылыгы жалпы элдин кызыкчылыгы менен бириккен. 
Япондуктардын сегундар өкмөтүнө жана чет элдиктерге болгон 
нааразылыгы күн санап өстү. Бул оор жылдарда император япон- 
дуктар үчүн улуттук кайра жаралуунун символу болуп калган.

1868-ж. революция 1867-жылы январда император Ко-
жана анын натыйжасы мей дүйнөдөн кайтат, такка анын му- 

раскору жаш Муцухито (1852-1912) ке- 
лет. Тү0түктүн феодалдары жаңы императордун айланасына ба0 
ко0уп, сегундарга каршы күрө0 ачышкан. 1868-жылы 3-ян- 
варда 15 жа0тагы император Муцухито принц Арисугава ба0ында 
турган өкмөттү түзөт. Натыйжада Японияда 1868-1869-жылдар- 
ды кучагына алган жарандык согу0 жүрүп, Токугава династиясы 
жетектеген сегунаттын кула0ы менен аяктаган. Японияда сегун- 
дук аскердик-феодалдык диктатура кулагандан кийин капита- 
листтик мамилелерге өтүү үчүн бир катар буржуазиялык рефор- 
малар жүргөн. Өлкөнүн жа0оосун толук өзгөрткөн, 1867-жылы 
эле ба0талган бул реформалык мезгил Мэйдзи революциясы 
деп аталган. Революциянын жүрү0үндө феодалдык бийлик чек- 
телген, княздыктардын ортосундагы чек аралык тосмолор жана 
бажыканалар алынып салынган, орто кылымдык гильдия жана 
цехтер жоюлган. Чет элдик державалар менен мурдагы кели-
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Муцухито.

0имдер күчүнд° каёып, аёар менен соода 
байёаны0ы уёантыёган. 1871-73-жж. ара- 
сында агрардык реформа жүрүп, анын на- 
тыйжасында ири жер ээё°° чектеёип, жер 
ижарасынын 0арты жеңиёдетиёген. Дый- 
кандар т°ё°г°н саёыктар азайтыёган, бирок 
о0оё эёе убакта аёардын жикке б°ёүнүүсү 
күч°г°н. Жакырданган дыйкандар арзан жу- 
му0чу күчүн түзг°н. Борборёо0кон буржуа- 
зияёык мамёекеттик аппараттын түзүёү- 
0үн° °ёк°д° жүргүзүёг°н администрация- 
ёык, сот реформаёары к°м°к берген. Фи- 

нансы саясатынын °зг°рүүсү менен бирдиктүү акча система- 
сы кабыё аёынган, °км°тт°н ба0ка акча чыгаруу и0ине тыюу 
саёынган. 1872-ж. жаёпы аскер миёдеттүүёүгү ж°нүнд° мый- 
зам чыккан, натыйжада Японияда туруктуу армия негиздеёген 
андан тьшкары европаёык биёим берүү мыйзамы кабыё аёын- 
ган. Жогорудагыёардын бардыгы кеёечекте Япониянын °сүп- 
°нүгүүсүн° °б°ёг° түзг°н.

Япония баты0тын техникаёык же- 
ти0кендиктерин тез °зд°0түрүп аёардын 
державага айёаны^ы 0айке0, ыёайык-

Япониянын ыраакы 
чыгы0тагы эң ири 
державага айёаны0ы
та^тыры^кан, жергиёиктүү жуму0чу күчүн мүмкүн боёу0ун- 
ча пайдаёаны0кан. Буржуазияёык экономика тез жогоруёай 
ба0таган. Япониядагы капитаёизмдин тез °нүгү0ү аскердик 
и0те эң үзүрёүү боёгон.

1894-1895-жж. Кытай менен боёгон согу0та жеңип чык- 
кандан кийин Япония Чыгы^та Россиянын ири атаанда0ына 
айёанган. 1904-1905-жж. орус-япон согу0у капитаёисттик тез 
°сүп-°нүгүүнүн артыкчыёыгын к°рс°ттү. Япондуктар кыска уба- 
кыттын ичинде аёдыңкы аскер °ндүрү0үн жана эң сонун ку- 
раёданган армия түздү.

Япония 1905-ж. 27-28-майда Цусима кысыгында орус эс- 
кадрасын таёкаёады. 1905-ж. сентябрда Портсмутта орус-япон 
тынчтык кеёи^имине коё коюёду. Япония Кореядагы абаёын 
бекемдеди, Россиядан Тү0түк Сахаёин жана Кытай порту Порт- 
Артурду ижараёоо укугуна ээ боёду. Буё жети0кендиктер Япо- 
нияны Чыгы0тагы эң күчтүү °н°р жайёуу жана аскердик дер- 
жавага айёандырды. 1889-ж. Муцухитонун атынан буржуазия- 
ёык конституция кабыё аёынган. 1890-ж. парёамент чакырыё- 
ган. Парёаменттин жогорку паёатасы акс°°кт°рд°н жана импе- 
ратор тарабынан дайындаёган адамдардан турган, аё эми т°м°нкү 
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палата болсо 0айланган депутаттардан топтолгон. Парламент 
тарабынан кабыл алынган мыйзамдар император бекиткенден 
кийин гана күчүнө кирген. О0ентип Япония баты0тык жана 
улуттук тажрыйбаларды айкалы0тыруу менен Ыраакы Чыгыш- 
тагы эң күч-кубаттуу державага айланды.

XIX к. аягы XX к. Японияда буржуазиялык революциядан
ба0ындагы япон кийин европала0уу багыты өлкөгө кирип,
маданияты баты0 европалык жана америкалык мада-
нияттын негизинде күч ала ба0тады. «Эркиндик жана элдер- 
дин укугу үчүн кыймыл» деген жаңы идеялар пайда болду. 
Көрүнүктүү ойчул Фукудзава Юнита (1834-1901) 1872-жылы 
жазган «Баты0ты сүрөттөө» жана «Илимге чакырык» аттуу эм- 
гектеринде, европалык өлкөлөрдүн мамлекеттик түзүлү0үн, 
илимин жана ба0ка жети0кендиктерин окууга, үйрөнүүгө ча- 
кырган. Фукудзава Японияда агартууну пропагандалоодо чоң 
роль ойногон. 1871-жылы атайы императордун буйругу менен 
өлкөдө «коомду агартуу» багыты жарыяланат. Көптөгөн жаш- 
тар Европага жана АК0га окууга жөнөтүлгөн, чет элдик адис- 
тер Японияга чакырылган. 1872-жылы мектептерде реформа 
жүргүзүлүп, анын негизинде жалпыга милдеттүү орто билимге 
ээ болуу системасы киргизилген. Алгач эркек балдар үчүн мек- 
тептер болсо, 90-жылдары кыздар үчүн да окуу жайлары ачыл- 
ган. Аскердик академия ачылып окутуу англис тилинде жүргү- 
зүлгөн.

XIX к. 80-90-жж. япон адабиятында реалисттик багыт өнүгө 
ба0таган, чет өлкөлүк адабий чыгармалар япон тилине кото- 
рулган.

1874-жылы биринчи япон гезити чыга ба0тап, элди маалы- 
мат менен күн сайын тааны^тырып турган.

Искусство тармагы да ири жылы^тар менен ба0талган. 
1899-ж. Токиодогу «Кабукидзе» театрында биринчи япон кино- 
су көрсөтүлгөн. 1909-ж. белгилүү режиссер Осанаи Каору (1882- 
1928) «Эркин театр» уюмун түзгөн. 1882-жылдан ба0тап эле 
Токиодо императордук музей негизделип, 1888-ж. Уэнодо көркөм 
окуу жайы ачылды.

Япон калкынын турму0унун баардык тармактарында евро- 
палык маданияттын жайылышын, алардын кийими, тамак-ашы, 
жүрү0-туру0унан да көрүүгө болот эле. Натыйжада Японияда 
маданият-салты акырындык менен европалык маданиятка орун 
бо0ото ба0таган.
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Сурооёор жана тап0ырмаёар:

1. Японияда эмне үчүн бирдиктүү мамлекет түзүү идеясы жаралды?
2. Токугава династиясы качан түзүлг°н жана сегун деген эмне?
3. Аскердик-феодалдык диктатурага кандай тү0үн°сүң?
4. Ты0кы саясаттагы «жабык э0ик», Япониянын экономикасына кандай 

таасир тийгизди деп ойлойсун?
5. Европалык мамлекеттердин Японияга умтулуусу эмне менен 0артталат?
6. Мейдзи революциясы анын мааниси?
7. Япониянын улуу державага айланы^ын далилдегиле?
8. Сегун, диктатура, реформа, жарандык согу0, самурай жана дайме деген 

терминдерди жана тү0үнүкт°рдү жазгыла.
9. Колдонмо дептердеги и0терди аткаргыла.

§ 27. КЫТАЙ XVII К. АЯГЫ XX К. БА0ЫНДА

Аймак: Кытай
Мезгиё: XVII к. аягы XX к. ба0ы
Темаёардын хроноёогиясы
1644 1757 1850 1856 1905 1912

—±1±±------ 1---
Мезгил сызыгы
Негизги датаёар

1644 - Цин династиясы
1757 - Обочолонуу жарлыгы
1840-1842 - Биринчи апийим согу0у 
1856-1860 - Экинчи апийим согу0у 
1850-1864 - Тайпиндер к°т°рүлү0ү 
1905 - «Бириккен союз»
1911 - Учандагы революция
1912 - Конституциянын кабыл алынышы

Биёим: Кытайдын чет элдик бийликке кар0ы улуттук аң-сезиминин 
ойгону0у

Тү0үнүкт°р
• манчжурлар • апийим согу0у • тайпиндер

Кытай манчжурлардын XV к. ба0тап Кытайда кризистер
бийёиги астында байкалып, акырындык менен терең
төмөндөөгө алып келген. Мин династиясынын ба0каруучусуна 
болгон нааразылык жалпы элдик көтөрүлү0кө айланган.

Ба0ында Ёи Цзычэн турган дыйкандар көтөрүлү0ү өлкөнүн 
тарыхындагы эң узак көтөрүлү0 болуп, ал 1628-жылдан 1644-ж. 
чейин созулган. Пекинге келе жаткан көтөрүлү0чүлөрдү токто- 
тууга Мин ба^каруучуларынын күчү жеткен эмес. 1644-ж. жаз- 
да Ёи Цзычэндин дыйкандар армиясы Пекинди ээлеп, ал өзүн 
император деп жарыялаган. Кытай ак сөөктөрү Түндүктөгү көчмөн 
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манчжурёардан жардам сураган. Манчжурёардын күчтүү атчан- 
дар армиясы 1644-ж. Пекинге кирип, к°т°рүёү0чүё°рдү таёка- 
ёап, жаңы манчжурдук Цин (таза) династиясын негизде0кен. 
1683-ж. манчжурёар бүт Кытайды °зүн° багындырган, андан 
кийин анын согу0тук жоортууёдары Х^1-Х^П кк. күч аёып, 
ири империя түзүёг°н. О0ентип Кытайдагы к°п жыёдык ич-ара 
күр°0 чет эёдиктердин үст°мдүгүнүн орно0уна аёып кеёген. 
Циндер °ёк°д° саясий гана бийёикти коёго аёып, аё эми эконо- 
микаёык жана социаёдык ч°йр°ё°рд°гү саёттык эрежеёерди 
°зг°ртүүсүз сактап каёган. Манчжурёар кытай маданиятын ка- 
быё аёган, аё гана эмес °зд°рүнүн тиёин да унуту0кан.

Кытайда жер жеке менчике таандык боёгон, бирок каёк- 
тын к°пчүёүгүн°н уёам жер ээёиктери түзүёг°н эмес. Феодаё- 
дардын орточо жер ээёиктери 36 га, аё эми дыйкандардын жер 
үёү0ү 0,3-0,6 га боёгон. К°пчүёүк дыйкандар феодаёдын же- 
рин ижарага аёып, аёынган тү0үмдүн 70% ке чейинкисин 
ижара акысына бери0кен. Кытайда экономикаёык жана соци- 
аёдык турму0тун негизин тууган-туу0кан үй-бүё°ё°рд°н тур- 
ган жаамат түзг°н. Жаматтык жерёер орток жана жеке жерёер- 
ге б°ёүнг°н. Орток жерден аёынган кире0е айыёдык мектеп- 
ке, храмдарга ж. б. жардам к°рс°түү максаттарына жум0аё- 
ган. Жеке менчиктеги жерёерди сатууга же ижарага берүүг° 
мүмкүн эёе. И^тетиёүүчү жердин бир аз б°ёүгү мамёекетке 
тие0еёүү эёе.

Кытайда артыкчыёыктуу сосёовие манчжур баскынчыёары 
боёгон. Экинчи иерархияёык тепкичте 0энь0и (окуму0туу- 
ёар) турган аёардан чиновниктер дайындаёган. Ар бир кытай 
0энь0и боёо аёган, аё үчүн окуму0тууёук даражага ийгиёиктүү 
экзамен тап0ыруу жети0түү боёгон. О0оё мезгиёде феодаё 
жана дыйкан бир сосёовиени - жер ээё°°чүё°р сосёовиесин 
түзүп, эмгек миёдеткерёиктерин аткарууга миёдеттүү боёгон. 
Коё °н°рчүё°р менен соодагерёер бир сосёовиеге кирген. Сосёо- 
виеден ты0каркыёар жакырёар жана куёдар боёуп эсептеёген. 
Цин Кытайынын саясий түзүёү0ү чексиз монархия боёгон. 
Бүткүё бийёик императордун коёунда боёгон. Император ку- 
дай менен теңе0тириёип, анын жүзүн к°рүүг° жана ысмын 
атоого тыюу саёынган.

ХУП-ХУШ кк. кытай °км°түнүн ты0кы саясаты агрессия- 
ёуу мүн°зд° боёгон. Баты0тагы жана Тү0түк-баты0тагы: Мон- 
гоёия, Чыгы0 Түркстандагы Жунгар хандыгы жана Ка0кар 
басыёып аёынган. Тү0түк-баты0та Тибет XVIII к. күч менен 
каратып аёынган, бир гана Индокытай °ёк°ё°рү Бирма жана 
Вьетнам баскынчыёарга катуу кар^ыёык к°рс°түп, аёарды 
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Циндер багындыра аёган эмес. Баскынчыёык саясаттын натый- 
жасында Кытайдын аймагы °т° кеңейген. Буё жерёерди кар- 
мап туруу үчүн казынага тү0к°н саёыктын үчт°н бир б°ёүгү 
кеткен.

1757-ж. Циндер Кытайды ба0каёардан, баарынан мурда 
баты0 европаёык °ёк°ё°рд°н обочоёонуу саясатын негиздеген 
жарёык чыгарган. Бүткүё ты0кы сооданы цин бийёигинин 
контроёдугу астында, Кантон аркыёуу гана жүргүзүүг° урук- 
сат бериёген. Чек араёарды карман турууга к°п каражат жум- 
0оо жана обочоёонуу саясаты XVIII к. IV чейрегинде экономи- 
каёык кризистин беёгиёерин пайда кылып, социаёдык абаё 
кыйындаган. Жер ээё°°чүё°рг° жана коё °н°рчүё°рг° саёын- 
ган саёык к°б°йг°н. Жер жети0пей ижара 0арттары начарёа- 
ган. Айыёдык кедейёер жакырёанып, жерсиз эмгекчиёерге ай- 
ёанган. Борбордук бийёик буё процесстерди токтото аёган эмес.

Апийим согу0тары 
ж.ана Кытайдын ж.арым 
коёонияга айёаны0ы

Ангёияёык соодагерёер Индиядан 
мыйзамсыз түрд° Кытайга апийим алып 
кеёе ба0таган. Массаёык түрд° банги

заттарынын аёынып кеёи^и, °ёк°д°гү күмү0түн ты0ка
та^ыёып кети^ине жана кыёмы0тууёуктун °сү0үн° аёып

Ангёиянын аскерёеринини Пекинге кири^и.
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Кантондун ачыёЫ0ы.

кеёген. Богдыхан Цзян бир нече жоёу апийим аёып кеёүүгө 
тыюу саёган. Бирок ангёичандар контрабандаёык жоё менен 
апийим аёып °түүнү токтоткон эмес. 1839-ж. кытай °км°тү 
Кантондогу европаёык соодагерёерден апийимдин запастарын 
бийёикке °тк°рүп берүүсүн таёап кыёган. Өкм°ттүк катуу и0 
чараёардан кийин аёар 20 миң ящик апийимди °км°тк° тап0ыр- 
ган. Бирок буё пробёеманы чечкен эмес. 1839-ж. ноябрда ангёия- 
ёык кемеёер кытайёык сакчы кемеёерге карай ок аткан. Циндер 
Ангёия менен боёгон соода байёаны0ын токтоткон. Буё жаң- 
жаёдын негизинде 1840-ж. июнда жарыяёанбаган апийим согу0у 
ба0таёган. Күчтүү кураёданган ангёияёык армия 1842-ж. июнда 
0анхайды ээёеп, Нанкинге жакындаган. Кытайёыктар 1842-ж. 
29-августа °зд°рү үчүн оор кеёи0имге коё коюуга аргасыз боёу0- 
кан. Мындай теңсиз кеёи0имдин натыйжасында кытайёык бе0 
порт ачыёып, Гонконг баскынчыёарга түб°ёүк бериёип, Кытай 
ангёичандарга 21 миёёион доёёар контрибуция т°ё°°г° тийи0 
боёгон. Кытай жарым коёонияга формаёдуу түрд° °з аёдынча, 
бирок бир кыйёа деңгээёде экономикаёык жана саясий жактан 
капитаёисттик державаёарга к°з каранды °ёк°г° айёана ба0таган. 
1856-1860-жж. жаңы апийим согу0у ба0таёды. Ангёияёык жана 
Францияёык бириккен аскерёер Пекинге кире бери0те кытай- 
ёыктарды таёкаёап, аларды кайрадан оор кеёи0имдерге коё коюга 
мажбур кыёган.
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Тайпиндердин отряды саёгыёа^ып жатат.

Дыйкандар согу0у 
жанатайпиндер 
мамёекети

Цин °км°түнүн чет °ёк°ёүк агрессияга 
сокку берүүг° ж°нд°мсүздүгү, уёуттук аң- 
сезимдин басмырёануусу, жеңүүчүё°р тара- 

бынан саёынган контрибуцияны т°ё°° үчүн жаңы саёыктардын 
киргизиёи0и, ижара акысынын °сү0ү эёдин турму0ун начар- 
ёаткан. О^ондой эёе чет °ёк°ёүк товарёардын жергиёиктүү коё 
°н°рчүё°рдүн жакырданууга аёып кеёи0и 1850-ж. кубаттуу 
дыйкандар согу0унун чыгьшына аёып кеёди. Буё тү0түкт° 
ба0таёган к°т°рүёү0түн ба0ында айыёдык мектеп окутуучу- 
су Хун Сюцюань турган. Аё жаёпы тең укуктууёук идеясын 
тараткан жана «Уёуу жыргалчыёыктын асман меёжиген мам- 
ёекетин» түзүүг° чакырган (кытайча «Тайпин тяньго»). О0он- 
дуктан дыйкандар согу0унун каты0уучуёарын тайпиндер деп 
ата0кан.

Дыйкан тайпиндер күчтүү армияны түзү0к°н, аё Кытайдын 
борбордук провинцияёарын к°зд°й тез жүрү0 жасап, 1851-ж. 
аягында саны 50 миң адамды түзүп, тынымсыз °ск°н. К°т°рү- 
ёү0чүё°р Янцзы дарыясына чыгы^ып, андагы Нанкин 0аа- 
рын ээёе0кен. Нанкинде Тайпиндер мамёекети түзүёүп, Хун 
Сюцюань император деп жарыяёанган. Тайпиндер дыйкандар- 
дан аёынуучу саёыктарды жана ижара акысын т°м°нд°тк°н. 
Бардык эёдин эмгектенүүг° миёдеттүүёүгү жарыяёанган. Адам- 
дардын тең укуктууёугуна жети0үүг° умтуёу0кан. Тайпин-
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Кытай XIX к. биринчи жарымында. 
1850-1864-жыёдардагы тайпиндер к°т°рүёү0ү.

дер ээёеген аймактарда катуу к°з°м°ёд°° жүргүзүёг°н. Турму0- 
тиричиёиктеги катааё таёаптар тайпиндердин ичинде нааразы- 
ёыктарды жараткан.

1856-ж июнда эң к°рүнүктүү °км°т ба0чысы жана коёба0- 
чы Ян Сюцин кутумчуёар тарабынан °ётүрүёг°н. Нанкинде °з 
ара согу0 ба0таёып, бир нече миң тайпиндер жана анын ду0- 
мандары курман боёгон. Буё тайпиндерди °з ара жаатта0ты- 
рып, акырындык менен к°т°рүёү0чүё°рдүн мамёекети начар- 
ёай ба0таган. Богдыхандын армиясы ангёичан, француз жана 
америкаёык отряддардын жардамы менен 1864-ж. чабууёга °түп, 
Нанкин 0аары басып аёынган. Тайпиндердин негизги күчт°рү 
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таёкаёанган, аё эми Хун Сюцюань ду0мандардын коёуна тү0үү- 
нү кааёабай °з °мүрүн кыйган.

Демократияёык 
кыймьыдын пайда 
боёу0у. Сунь Ятсен

Кытайда баты0 державаёарынын таа- 
сиринин °сү0ү, чет эёдик капитаёдын ке- 
ңири кири^и °ёк°д° буржуазияёык °нү-

гүүнү тездетти. Манчжурёардын бийёиги бо0оңдой ба0тады. 
Коомчуёукта жа0 уёуттук интеёёигенция Кытайдын к°з ка- 
ранды эместигин каёыбына кеётирүү чакырыгы менен чыга 
ба0таган. Кытайда жаңы уёуттук кыймыё жараёган. Буё кый- 
мьидын ба0ында уёуттук ёидер жа0 врач Сунь Ятсен (1866- 
1925) турган. 1905-ж. ба0ында Сунь Ятсен «Бириккен союз» 
коомун түзг°н. «Бирикен союздун» программасында «эёдик үч 
принцип» - уёутчуёдук, демократия, эёдин жыргаёчыёыгы 
жарыяёанган. Коомдун негизги миёдети манчжур династиясын 
куёатуу жана буржуазияёык демократияёык респубёиканы ор-

Сунь Ятсен.

нотуу боёгон. 1911-жыёы октябрда Учанда 
циндерге кар0ы к°т°рүёү0 чыгат. Аё тез эёе 
бүт °ёк°г° тарап, буржуазияёык ревоёюция- 
ёык мүн°зг° айёанган. Манчжур династия- 
сынын ар кандай жеңиёдиктерге баруу ж°- 
нүнд°гү сүйё°0үүё°рүн°н майнап чыккан 
эмес. 29-декабрда к°т°рүёү0к° чыккан про- 
винцияёардын деёегаттары Нанкинде чогуёу- 
0уп, Кытай респубёикасын жарыяёа^кан, 
анын президенти Сунь Ятсен боёгон. Жарым 
жыёдан кийин анын ордуна ревоёюциянын ёи- 

бераёдык канатынын ёидери Юань 0икай президент боёот. 1912- 
жыёы августта Бириккен союз ёибераёдар менен биригип, жаңы
Гоминьдан партиясы түзүё°т. Юань 0икайдын жетекчиёигинде 
Кытай конституциясы кабыё аёынып, анда президенттин укук- 
тары кеңейтиёген. Конституциянын жарыяёаньшы Кытайдын
кеёечеги үчүн чоң мааниге ээ боёгон.

XIX к. аягы XX к. 
ба0ындагы Кытай 
маданияты

Кытайдагы оро0он окуяёар °з мезги- 
ёинде маданий турму0тун бардык жагында 
°зг°рүүё°рдү аёып кеёди. «Жаңы иёим»

багыты пайда боёду. Аё дүйн°ёүк цивиёизациянын жети0кен- 
диктерин кытай коомунда жайыётуу, табийгый жана так иёим-
дерди, чет тиёдерди окууну пропагандаёаган. 1898-ж Пекин универ- 
ситетинин ачыёы^ы «Жаңы багыттын» жети0кендиги боёгон.
К°пт°г°н студенттер чет °ёк°ё°рг° ж°н°түёүп, мектептерде ангёис 
тиёин үйр°түү күч аёган. Кытай адабияты жана искусствосундагы 
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°зг°рүүё°р коомдун аёга жыёуусун 0арттады. 1874-ж. Ван Таонун 
жетекчиёиги астында «Сюньхуань жибао» гезити чыккан.

К°рк°м адабиятта антиимпераёисттик мүн°зд°гү, терең 
патриоттук чыгармаёар пайда боёду. Жазуучу жана окуму0туу 
Хуан Цзун Сянгонун (1848-1905) чыгармаёары мына у0ундай 
мүн°зд° боёгон. Анын патриоттук поэтикаёык чыгармаёары ада- 
бияттын °нүгү0үн° чоң саёым ко^кон. Дагы бир к°рүнүктүү 
жазуучу Ёи Баоцзянын «1900-жыёкы к°т°рүёү0» деген рома- 
ны антиимпераёисттик багытта жазыёган. 1903-ж. Кытайда би- 
ринчи жоёу кинофиёьм к°рс°түёг°н.

XX к. биринчи чейрегинде Кытайда «жаңы маданият үчүн 
кыймыё» багыты күч аёган. Анын жактоочуёары баты0тын 
идеоёогияёык жана этикаёык концепцияёарын, адабият жана 
искусствосун окуп үйр°нүүнү аёдыёарына максат кыёып кой- 
гон. Буё багыттын негизги б°ёүгүн «адабий ревоёюция» түзг°н. 
Басмаканаёар, адабий бирикмеёер жана чыгармачыё топтор пай- 
да боёо ба0таган. Кытай маданияты жаңы багыты акырындык 
менен к°т°рүё° берген.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЁДАР

Тайпиндердин к°рг°н иш-чаралары (1853-ж. мыйзамы)

1. «Эркек аяё дебестен, бардык жер жан башына б°ёүн°т»,
2. «Асман астындагы бардык таёааёарды Асман астында туруучуёардын бар- 

дыгы иштетишет» (башкача айтканда, жер аёууга ар ким укуктуу деп айтыёган).
3. «Эгер жер боёсо, аё биргеёешип иштетиёет; эгер тамак боёсо, биргеёешип 

ичип, жеёет; суу боёсо, биргеёешип ичиёет; акча бар боёсо, биргеёешип чыгымда- 
ёат. Бардык жерде тең б°ёүү керек, ар кимдин курсагы ток, кайгысы жок боёууга 
тийиш».

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Качан жана кандай 0арттарда Кытайда Цин династиясы орногон?
2. ХҮП-ХУП кк. Циндердин ички жана ты0кы саясатына мүнөздөмө бер- 

гиёе.
3. Эмне үчүн Кытай ХУП-ХУШ кк. «обочоёонуу» саясатын жүргүзгөн, се- 

нин оюуң кандай?
4. Кытайдын апийим согу0тарындагы жеңиёи0теринин себептери.
5. XIX к. Кытайдын жарым коёонияга айланы^ын ырастай аёасыңбы?
6. Тайпиндер көтөрүёү0үнүн себептери эмнеде? Эмне үчүн жеңиёип каёды 

себептерин аныктагыёа.
7. Сунь Ятсендин демократияёык үч принцибин кандай тү0үнөсүн? Аёар 

кытай эёинин кайсы катмарёарына арнаёган?
8. Коёдонмо дептердеги тап0ырмаёарды аткаргыёа.
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§ 28. ИНДИЯ XVII К. АЯГЫ XX К. БА0ЫНДА

Аймак: Индия
Мезгил: XVII к. аягы - ХХ к. ба0ы
Теманын хронологиясы
1526 1757 1885 1907

±

Мезгил сызыгы
Негизги даталар

1526 - Уёуу могоё династиясы
1757 - Ост-Индия компаниясынын Индияга ээ боёу0у 
1857-1859 - Сипайёар көтөрүёү0ү
1885 - Индия уёуттук конгрессинин түзүёү0ү
1907 - ИУК съезди

Билим: Уёуу могоёдор жана Британияёык коёония мезгиёиндеги Индия 
Түшүнүкт°р

• аскердик ёендик система • сипайёар
• раджаёар • четкиёер
• мээёүүндөр

XVI к. ба0ында Индиянын түндүгүнд° 
күчтүү мусуёман Могоё империясы түзүёүп, 
XVII к. Индиянын тү0түк б°ёүгүнүн кыйёа

Уёуу Могоёдор 
держ.авасы жана 
анын куёа0ы 

чоң б°ёүгүн ээёеп аёган. Державанын негизд°°чүсү Борбордук
Азиядагы О0 жана Анжиянды ба0каруучунун ууёу, Тимурид- 
дердин урпагы Бабур (1483-1530) боёгон. Аё 1526-ж. Деёини 
басып аёып, Уёуу Могоё династиясына негиз саёган. О0ентип, 
Индияда Кытай сыяктуу эёе бийёиктин ба0ына чет эёдиктер 
кеёген. Могоёдордун бийёиги Акбар (1452-1605) бийёеген мез- 
гиёде бекемдеёген, борбор Агра 0аарына к°чүрүёг°н, Гуджарат 
жана Бенгаёияны басып аёуу аяктап деңизге чыгууга мүмкүн- 
чүёүк ачыёган. Империянын түзүёү0ү менен Индияда аё-абаё 
жак0ырып, ичара согу0тар токтогон, °ёк°нүн райондорунун 
борборёорунун ортосунда соода ж°нг° саёынган. Индиянын ички 
чарбасына басып аёуучуёар ири °зг°ртүүё°рдү киргизген эмес. 
Индияёыктар °з каада-саёттары менен жа0а0кан. Индияёык 
жамаат сактаёып каёган. Маңызы боюнча индия жамааты мам- 
ёекеттин ичиндеги мамёекет боёуп эсептеёген. Жамааттардын 
°зд°рүнүн коё °н°рчүё°рү жана жер ээё°°чүё°рү, °зд°рүнүн по- 
ёицияёык ба0чысы, айыё аксакаёы, соту, аё гана эмес °зд°рүнүн 
храмы боёгон. Жамаат менен мамёекеттин байёаны0ын саёык 
гана түзг°н. Индиядагы Могоё доору феодаёдык мамиёени °нүк- 
түрг°н. Аны борборёо0кон бийёик бекемдеп, ж°нг° саёган. Ин- 
диядагы жердин к°пчүёүк б°ёүгү мамёекеттик менчик деп жа- 
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рыяёанган. Мамёекеттик жер фондусун баардык басып аёынган 
жерёер түзг°н. Тү0үмдүн үчт°н бири мамёекеттин пайдасына 
аёынган. Феодаёдык рента мамёекеттик саёык түрүн° ээ боёгон. 
Пайдаёаныёган бардык тү0үмдүү жерёерге империянын финан- 
сыёык ведомствосу к°з°м°ёдүк жүргүзүүг° миёдеттүү эёе. Ак- 
бардын ту0унда борбордук аймактардагы дыйкандар саёыгы ак- 
чага алма^тырыёып, рыноктук мамиёеге °т° ба0таган. Ири мам- 
ёекеттик жер фондусу аскердик-ёенндик системаны жараткан. 
Ба0каруучуёар °ёк°нүн жерёерин жагирёерге аскер кызматы 
үчүн бере ба0та0кан. Аёган жерден тү0к°н кире0еёерге жа- 
гирёер аскер отряддарын кармап турууга миёдеттүү боёу0кан. 
Империяда жагирёерден ты^кары ири жеке жер ээёери феодаё- 
заминдарёар боёгон. 0ейх жана мусуёман °күёд°рүнүн жетек- 
чиёеринин да жеке жерёери боёгон.

Коё °н°рчүёүк гүёд°п °нүгүп, токуу °н°рү °зг°ч° барктаё- 
ган. XVII к. °ёк°нүн экономикаёык борбору Бенгаёия боёгон. 
Аё жерде кездеме токуу, тамеки жана сеёитра °ндүрүү жак0ы 
жоёго коюёган. Гуджаратта кеме куруу °нүкк°н. Мадрас тү0түк- 
т°гү токуу борбору боёуп каёган. XVII к. ба0ында Уёуу Могоё 
империясынын аёгачкы кризиси байкаёа ба0таган. Жагирёер 
аскер кызматы үчүн аёынган жерёерди мураска каётыруу та- 
ёаптарын и0ке а0ырууга умтуёа ба0таган. Диний каста0уу- 
ёар күч аёган. Пады0а Аурангзебдин (1658-1707) ту0унда анын 
туура эмес жүргүзг°н саясатынын натыйжасында империя 
т°м°нд°й ба0таган. Пады0а индустарды жана 0ейиттерди куу- 
гунтукка аёган, музыкага, живописке жана бийге тыюу саёын- 
ган. Мусуёман эместер саёыгы кайрадан киргизиёген. XVII кы- 
ёымдын экинчи жарымында Түндүк Индияда антимогоёдук 
к°т°рүёү0т°р ба0таёган. 1858-жыёы империя жоюёган, бирок 
могоёдор Түндүк-чыгы0 Индияда бийёик жүргүзүүсүн уёан- 
ты^кан.

Индиянын жомоктогудай бай- 
ёыгы ж°нүнд°гү аңыз кеп байыр- 
тадан эёе европаёык мамёекеттердин

Европаёыктардын кели^и. 
Британиянын коёонияёык 
үст°мдүгүнүн орно0у 
бүйүрүн кызытып кеёген. XVII кыёымдын биринчи жарымын- 
да ангёияёык Ост-Индия компаниясынын °күёд°рү Индиянын 
ири порт 0аарёарына кеёе ба0таган. Каёькутта, Мадрас, Бом- 
бейде ангёияёык соода компаниясынын соода факторияёары 
түзүёүп, аёар ири бийёикке ээ боёу0кан. Буё факторияёарда 
анча чоң эмес аскер гарнизондору боёгон. 1757-жыёдан тартып 
ангёияёык Ост-Индия компаниясы Индиянын тоёук кожоюнуна 
айёана ба0таган. Ост-Индия компаниясынын ээёиктери уёам ке-
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Деёинин аёдындагы саёгыёа0уу. 1857-ж.

ңейе берген. Индустардан турган жаёданма армия түзүёүп аё - 
сипайёар деп атаёган. Ангёияёык офицерёер жетектеген сипай- 
ёар компаниянын кызыкчылыгын коргогон. Жергиёиктүү баш- 
каруучу раджаёар формаёдуу түрд° бийёикте каёып, ангёичан- 
дарга тоёук к°з карандыёыкта боёушкан. Компаниянын адми- 
нистрациясы ар түрдүү саёыктарды киргизип, °ёк°нүн кен бай- 
ёыктарын таёап-тоной баштаган. 1773-жыёы Ангёия парёамен- 
ти Индиядагы Ост-Индия компаниясынын бийёигин мыйзам- 
даштырган. Компания байыган сайын жергиёиктүү каёктын 
нааразыёыгы да °с° баштаган.

Коёонизаторёордун экспёуатациясына 
жооп катары ар кайсы жерёерде к°т°рүёүшт°р 
чыккан. 1857-59-жж. эёдик к°т°рүёүш °ёк°-

1857-1859 -жж. 
сипайёардын 
к°т°рүлү0ү 
нүн бир кыйёа б°ёүгүн кучагына аёган. 1857-ж. ангёичандар 
жаңы үёгүд°гү окту коёдонууга °түшк°н. Аёар уй менен чоч- 
конун майына майёанган. Сипай аскерёеринин арасында индус 
жана мусуёмандар боёгон. Биринчисине уй ыйык боёсо, экин- 
чисине чочко дин тарабынан тыюу саёынган айбан боёгон. На- 
тыйжада ар диний топтордогу сипайёардын нааразычыёыктары 
бирдей боёуп чыккан. 1857-жыёы 10-майда Деёиге жакын жерде
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Индиядагы 1857-1859-жыёдагы эёдик к°т°рүёү0.

сипайёардын үч поёку к°т°рүёү0к° чыккан. Аё тез эёе ба0ка 
сипай аскерёеринин б°ёүкт°рүн° тарап, к°т°рүёү0чүё°рдүн 
саны 230 миң адамга жеткен. К°т°рүёү0чүё°р Деёини ээёеп, 
могоё империясынын императору Бахадур-0ах Пни такка отур- 
гузу0кан. Сипайёарды жаёпы эё коёдоп чыккан. Буё к°т°рүёү0 
тьшкы баскынчыёарга кар0ы чыныгы бо0тондук согу0 боё-
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Туткундаёган сипайёардын ангёичандар тарабынан атьтьшы.

гон. Ангёичандар боёгон күчүн жумшап, сентябрь айында Де- 
ёини к°т°рүёү0чүё°рд°н бо0откон. 1859-жыёы жазда ангёи- 
чандар жаңы күчк° ээ боёуп, к°т°рүёү0чүё°рдү биротоёо таё- 
каёаган. К°т°рүёү0түн түзд°н-түз натыйжасында Ёондондо 
парёамент Индиядагы Ост-Индия компаниясын ба0каруу уку- 
гунан ажыраткан. 1858-ж. июёда эёе парёамент Индияны Анг- 
ёия мамёекетинин коёониясы деп расмий түрд° жарыяёаган. 
К°т°рүёү0т°н кийин ангёияёык парёамент Индиядагы коёо- 
нияёык саясатын жум0арткан. 1859-жыёы °ёк°д° чектеёген 
жер реформасы жүргүзүёг°н. Саёыктар жеңиёдетиёген, кээ бир 
дыйкандар топтору туруктуу ижара жерёерине ээ боёу0уп, аны 
сатууга же ба0каёарга ижарага берүүг° укук аёы^кан. Өёк°д° 
темир жоё куруу күч аёган. Аё XIX кыёымдын аягында 30 миң 
киёометрди түзг°н. О0ентсе да °ёк°нүн к°пчүёүгүн түзг°н дый- 
кандар барган сайын жакырданы0кан. XX кыёымдын ба0ын- 
да Индия °н°р жайы жаңыдан °нүг° ба0таган жакыр, аграр- 
дык °ёк° боёгон.

менен Индияда буржуазияёык укёадды пайда кылып, Индияда 
уёуттук буржуазия жана интеёёигенция түзүёг°н. 1885-ж. аягын- 
да Бомбейде буржуазияёык саясий уюм - Индия уёуттук конг-

Индия XX кылым- 
дын башында

Ангёияёык саясат жана европаёык ма- 
данияттын күч менен кири0и акырындык
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Мохандас Ганди.

ресси түзүёг°н. Анын башкы урааны коёонияёык режимге кар- 
шы тынчтык оппозициясын түзүү боёгон. ИУК к°п убакыт бою 
жаёпы эё массасынан алыс боёгон. Бирок акырындык менен 
аёардын пропагандасы күч коёдонбоо акциясына (ангёияёык 
товарёарга бойкот жарыяёоо, атайы уёуттук кийимдерди кийүүг° 
°түү ж. б.) °түп, уюмду жактоочуёар к°б°й° баштаган. ИУКтун 
соёчуё канатынын ёидери юрист Баёгангадхар Тиёак (1856- 
1920) каёк арасында °т° беёгиёүү боёгон жана ИУКтун кадыр- 
баркын к°т°рг°н. 1907-жыёы декабрда ИУКнын кезектеги съез- 
динде ИУК расмий түрд° экиге б°ёүн°т: 
«чечкиндүүё°р» жана «соёгундар». «Чеч- 
киндүүё°р» Тиёактын жетекчиёигинде анти- 
коёонияёык чыгууёарды уюштурган, бирок 
к°п °тп°й эёе Тиёак баш боёгон ёидерёер 
түрм°г° камаёган. Өёк°д° массаёык демон- 
страцияёар жана иш таштооёор күч аёган. 
Аё кийинчерээк поёиция жана ангёияёык ар- 
мия менен кандуу кагыёышууга чейин жет- 
кен. 1914-ж. августа ИУКтун ёидерёеринин 
бири Мохандас Ганди Индия эёинин боштон- 
дук күр°шүнүн жаңы жетекчиси боёуп каёган. Саясый уюмдун 
ийгиёиктүү иш-аракеттери ушуё адамдын ысмына байёаныш- 
кан. ИУКтун ишинин жогорку чекке жетиши соңку жаңы та-
рыхтын мезгиёине туш кеёет.

XIX к. аягы XX к. 
ба0ындагы Индиянын 
маданияты

Коёонияёык Индиядагы капита- 
ёисттик мамиёеёердин °нүгүшү коом- 
догу саясий-социаёдык турмушту °зг°р- 

түү менен °ёк°нүн маданий жашоосуна да чоң, таасир тийгиз- 
ген. Иёим, адабият, искусство °нүгүү жоёуна түштү. XIX к.
гуманитардык иёимдер - санскритоёогия, археоёогия, тарых 
°нүктү. Индияда °з таасирин бекемд°° максатында ангёичан- 
дар Индия коомун европаёаштырууга умтуёду. Бирок аёар ба- 
йыркы Индия маданияты жана жергиёиктүү саёт менен эсеп- 
тешкен эмес. Ошондой боёсо да европаёык цивиёизациясынын 
жайыёуусуна кадам таштаёды. 1835-жыёы ангёичандар тара- 
бынан биёим берүү тармагында реформа жүргүзүёдү. Орто мек- 
тептер ачыёып европаёык программанын негизинде окуу про- 
цесси баштаёды. Каёькутта, Мадрас жана Бомбей жогорку окуу 
жайёары 1857-ж. ачыёып, анда окутуу ангёис тиёинде жүргүзүё- 
г°н. Европаёык биёимге ээ боёгон интеёёигенция тобу °ёк°нүн 
экономикаёык артта каёуусун кастаёык б°ёүнүүд°н жана ка- 
тааё саёттардан к°р° баштаган. Ата мекенинин патриоту беё- 
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гилүү инсан Раммохан Рай (1772-1833-жж.) °лк°д°гү касталык 
б°лүнүүнү жана ба0ка катаал салттарды жок кылууга умтул- 
гандардын ба0ында туруп, °з °мүрүн Индияны агартуу и0ине 
арнаган. 1821-ж. Рамахон Рай алгачкы газетаны негиздеп, ал 
англис жана бенгал тилдеринде чыгып агартуучулук тармакта 
зор ролду ойногон. Адабият жаатында колониялык абалга жана 
империализмге кар0ы чыгармалар XX кылымдын ба0ында пай- 
да боло ба0таган. Алсак, британдык колониялык режимдин жана 
улуттук эзүүнүн ду0маны, атактуу жазуучу Дханпатрай 0ири- 
вас (1880-1936) 1909-ж. биринчи жарымында чыгармалар жый- 
нагын чыгарган, андагы «Ата мекенди сүйүү» аңгемеси буга күб° 
болот. Живопись тармагында к°рүнүктүү живописчи Рави Варма 
(1848-1906) жана анын 0акирттеринин чыгармалары улуттук- 
бо0тондук күр°0үнүн багытын чагылдырьшып азыркы улут- 
тук искусствого негиз салы^кан. XX к. ба0ында Калькуттада 
Виктория мемориалы, Бомбейде Альберта музейи ачылган. Ма- 
даният жана искусствонун прогрессивдүү и0мерлери °зд°рүнүн 
чыгармаларын индия элинин к°з каранды эместиги үчүн күр°- 
0үн° арна0кан.

Сурооёор жана тапшырмалар:

1. XVI кк. Индиядагы Улуу моголдор империясынын саясаты кандай болгон?
2. Улуу моголдордун империясынын кыйрашынын себеби эмнеде болгон?
3. Индияга Ост-Индия компаниясы кандай өзгөртүүлөрдү алып келди?
4. Сипайлардын көтөрүлүшү жана анын жүрүшү жөнүндө айтып бер.
5. XIX к. англиялык парламенттин Индиядагы колониялык саясатына мүнөз- 

дөмө бер.
6. ИУКтун иши жөнүндө эмне билесиң?
7. Колдонмо дептердеги тапшырмаларды аткаргыла.

§ 29. АФРИКА

Аймак: Африка
Мезгиё: XVIII к. аягы XIX к. башы
Теманын хроиоёогиясы
1847 1867 1868

±
Мезгил сызыгы

Негизги датаёар
1847 - Алжир көтөрүлүшү
1867 - 1868 - Эфиопия-Англия согушу 
1869 - Суец каналынын курулушу 
Биёим: Африкадагы улуттук боштондук кыймылдар

1869
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Түшүнүкт°р
• африканерёер •бурёар

Африканын ж.аңы доор- 
догу саясий картасы

Африканын Түндүк б°ёүгүн°н, 
Сахаранын түштүк б°ёүгүн° чейин 

орто кыёымдардан тартып араб жана бербер каёкы басымдуу- 
ёук кылат; анда эфиоптор, башка эёдер да жашайт. Судандын 
Түндүк б°ёүгүнүн жана Сомаёинин каёкы - эфиоптордун °ң- 
түст°рү европаёыктарга окшош. Бирок чачтары кара түстүүё°р- 
дүкүнд°й тармаё. Континенттин каёган б°ёүгүнүн к°пчүёүгүн- 
д° кара расадагы эёдер жашайт. Мадагаскар араёындагы не- 
гизги каёк - Индонезия каёкына тектеш маёагасийёиктер. 
Араб хаёифаты таёкаёанып жок боёгондон кийин Африканын 
Түндүгүнд° бир катар феодаёдык мамёекеттер, анын ичинде 
Египет, Ёиван, Тунис, Аёжир жана Марокко сактаёып каё- 
ган. Мароккодон башкасы XVI к. Осмон империясына баш 
ийдириёген. Ошондой боёсо да, XVII к. анын бийёиги начар- 
ёаган жана чындыгында аё жердеги башкаруучуёар жерги- 
ёиктүү ири феодаёдар боёушкан.

Эфиопияёык княздар °з аёдынчаёыгын сактап калышкан. 
Конго бассейнинде, Чад к°ёүнүн аймагында, Инди океанынын 
жээгинде Гвинея буёуңунун жээгинде жана андан Түндүкт° 
бир катар байыркы мамёекеттер пайда боёгон. Аёарда бир кый- 
ёа деңгээёде урук-уруу мамиёеёери сактаёып каёган. Материк- 
тин түпкү аймактары менен Түштүгүнд°гү урууёар жана эёдер 
аёгачкы жаматтык түзүёүш шарттарында жашашкан.

Африка мамёекеттери менен ири уруу бирикмеёеринин беё- 
гиёүү жаёпы тааныёган аймактары боёгон эмес. Аёардын к°пчү- 
ёүгүнүн ортосунда тигиё же буё аймакка ээ боёуу үчүн тез-тез 
согуш чыгып турган.

Африка дүйн°ёүк маданиятка °зүнүн сүр°т искусствосу, 
°зг°ч° жыгачка оюу саёуу боюнча бааёуу салым киргизген. 
Африка эёдеринин байыркы эстеёиктери - байыркы Зимбабве 
шаарынын каёдыктары, Бениндин статуяёары жана миңдеген 
башка эстеёиктер буга күб° боёот. Буё континент европаёык- 
тарды байыртадан эёе °зүн° тартып, кызыктырып кеёген.

тиканын жээгинен чакан аймакты басып аёуусунан тартып баш- 
таёган, аё жер кийинки басып аёууёар үчүн база боёгон. Афри- 
канын аймагына тереңдеп кирүүг° жасаёган аракеттер жерги-

Европаёыктардын Африкадагы коёонияёык басып аёууёар
басып аёууёары португаёияёыктардын XV кылымда Атёан-

163



ликтүү калктын кар^ылык к°рс°түүсүнүн натыйжасында ий- 
гиликсиз аяктаган.

XVII к. англиялыктар, француздар жана голландиялыктар 
Алтын жээкке (азыркы Гана) бекем орно0уп алы^кан. Француз- 
дук отряд Сенегал дарыясынын чатына форт негиздеген. Голлан- 
диялыктар Ыйык Үмүт тум0угун басып алы^ып, Кап коло- 
ниясын түзү0к°н. Африканын Тү0түгүнд° европалыктардан, 
негизинен голландиялык колонисттерден - бурлар деген же 
азыркы кезде «африканерлер» деп аталган °зүнч° элдер түзүлг°н. 
Алар жергиликтүү калктын жерлерин басып алы^кан, алар- 
дын малын олжолоп, °зд°рүн кулга айландырьшкан.

Кап колониясын Англия басып алгандан кийин бурлардын 
к°п б°лүгү Түндүк чыгы0ка Ореанжевая жана Вааль дарыяла- 
рын к°зд°й жылы0кан. Кара түстүү африкалыктардан тартып 
алынган аймакта бурлар Ореанжевая жана Трансвааль респу- 
бликаларын негизде0кен.

Колонисттер Европага пил с°°гүн алып кетип туру0кан, ал 
үчүн пилдердин сансыз үйүрл°рү кырылган, алтын, алмаз жана 
ба0ка асыл та0тарды да алы^кан. Кулдукка сатуу үчүн кара 
түстүү африкалыктарды кармап кетүү баюунун ба0кы булагы 
болгон.

XVIII к. ба0тап Африкадагы колониялык саясат °зг°рг°н. 
Баты0 Европада жана Түндүк Америкада капитализмдин °нү- 
гү0ү менен колониялык басып алуулардын максаттары °зг°рдү. 
Африка колонияларынан кулдарды эмес, пил с°°кт°рүн, айыл 
чарба продуктылары менен °н°р жай үчүн сырьёлорду, алмаз 
менен кымбат баалуу металлдарды алуу улам барган сайын чоң 
мааниге ээ болгон. Бул англиялык жана француздук колониза- 
торлор үчүн түрткү болуп, алардын араанын ачкан. Африкадан 
таяныч ордун эптеп табууга АК0 да аракет кылган. Алар Аф- 
рикага кулчулуктан бо0отулган кулдарды жибери0ип, аларды 
жайга0тыруу үчүн Гвинея булуңунун баты0 б°лүгүн°н чакан 
аймакты сатып алы^кан. Ал кийин ба0ка жерлерди да басып 
алуунун эсебинен кеңейтилген. 40-жж. бул аймактар АК0 нын 
таасири астында болгон Ёиберия республикасы деп жарыяланган.

Колонизаторлорго Баскынчыларга кар0ы африканын эр-
Кар0Ы Чыгууёар киндикти сүйг°н элдери бо0тондук к°т°- 
рүлү0үн° чыгы0кан. Найза, жаа, жебе менен куралданы0кан 
чачкын африкалыктар ок атуучу куралдар менен куралданы0- 
кан колонизаторлорго кар0ы жан аябай күр°0ү0к°н. Бирок 
бул аракеттер текке кетип дайыма, жеңилүү ызасын тарты0- 
кан. О0ого карабастан күр°0 күч алып турган.
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Британдык аскерёери менен зуёу урууёарынын ортосундагы согу0.

Анголада XV к. аягы жана XVIII к. баш ченинде калк порту- 
галиялык баскынчылар менен партизандык күрөш жүргүзгөн. 
Легендалар менен элдик уламыштар португалдык колонизатор- 
лорго каршы куралдуу көтөрүлүштөрдүн башында турган эр 
жүрөк башкаруучу Анна Нзин жөнүндө баяндайт.

XVIII к. аягынан тартып каршылык көрсөтүү бир кыйла 
уюшулган түргө өтүп күч ала баштаган. Көпчүлүк африкалык- 
тар ок атуучу куралдарга ээ боло баштаган. Мисалы, түштүк 
Африканын жергиликтүү калкынын коса жана зулу уруулары 
бүтүндөй жүз жыл бою бурларга каршы, андан кийин англия- 
лыктарга каршы кандуу согуштарды жүргүзгөн.

XVIII к. жана XIX к. чегинде Египетте мамлюк-аскерлери 
жана жергиликтүү калк өлкөгө басып кирген Наполеон Бона- 
парттын француздук армиясына каршы күрөшкө катышкан. 
Француздук аскерлердин калдыктары капитуляциялангандан 
кийин египеттиктерге англичандарды кууп чыгуу үчүн күрө- 
шүүгө туура келди. Египет формалдуу түрдө Осмон империя- 
сынын жогорку бийлиги астында болгон, бирок чындыгында 
дээрлик толук өз алдынчалыгын сактап калган. Бирок бийлик- 
те турган феодалдар көбүнчө элге каршы саясат жүргүзүп ту- 
рушкан жана Франция менен Англиянын Египетти эконо-
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Суец канаёынын ачыёы^ы.

микалык эзүүсүн° к°м°кт°0 болу0кан. Египеттик хедив (ба0- 
каруучу) француз капиталисттерине Суец каналын казууга кон- 
цессия берген. Жуму0 11 жылга созулган. Анын курулу0уна 
айдалган дыйкандардын 120 миңи аёосуз эмгек азабынан °лг°н. 
Канал 1869-ж. и0ке берилген.

Баскынчыларга кар0ы улуттук-бо0- 
тондук күр°0 жүргүзг°н Алжирдин кал- 
кы француздук колонизаторлорго жан 
аябай кар^ылык к°рс°тк°н. Алжирдин 
баты0 б°лүгүнд°гү уруулардын ба0ында 
арабдардын к°рүнүктүү жол ба0чысы Аб- 
дэль-Кадыр турган. 1847-ж. Абдэль-Кадыр- 
дын отряды курчоого алынып, °зү алдоо 
менен туткундалган. Бирок арабдар менен 
берберлер ондогон жылдар бою баскынчы- 
ларга кар0ы партизандык согу0 жүргү- 

Абдэёь-Кадыр. зү0к°н. Марокконун калкы °лк°нү түп 
к°т°р° жойлогон португалиялык, испандык жана француздук 
колонизаторлорго ийгиликтүү кар^ылык к°рс°тү0к°н. Афри- 
канын байыркы мамлекеттеринин бири Эфиопия арабдарга, 
түркт°рг°, португалиялыктарга кар0ы к°з каранды эместик 
үчүн узакка созулган күр°0 жүргүзг°н. XIX к. ортосунда Эфи- 
опия кайраттуу жана эр жүр°к император Теодрос Пинин бий- 
лиги астында бириктирилген. Борбордук бийликтин чыңда- 
лы^ына нааразы болгон княздар менен жең ичинен кели^ип 
алган Англия Эфиопияга кар0ы согу0 (1867-1868-жж.) ач- 
кан. Императордун аскерлери жеңилип калган. Бирок жалпы
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эёдик к°т°рүёүштүн коркунучу астында ангёичандар °ёк°нү 
таштап кетүүг° аргасыз боёушкан. Эфиопия °зүнүн к°з ка- 
ранды эместигин сактап каёган.

Коёонизаторёор Африканын аскердик-техникаёык артта 
каёгандыгынан, анын эёдеринин байёанышынын жоктугунан, 
к°пт°г°н феодаёдар менен уруу башчыёарынын эёдин кызык- 
чыёыктарына чыккынчыёык кылышынан пайдаёанышкан. Би- 
рок эёдин каршыёык к°рс°түшүнүн натыйжасында европа- 
ёыктар континенттин аймагынын 11% ин гана басып алыш- 
кан. Эёдик боштондук кыймыёдын саёт-санаасы, анын баа- 
тырёары ж°нүнд°гү уёамыштар африка эёдеринин эстеринде 
сактаёат.

XIX к. 70-жж. Африканын ичиндеги зор мейкиндиктер ев- 
ропаёыктарга дээрёик беёгисиз боёгон. Буё аймактарды капи- 
таёисттик мамёекеттердин ортосунда коёонияёарга б°ёүштүрүү 
жаңы тарыхтын экинчи мезгиёинде XIX к. аягында XX к. ба- 
шында жүргүзүёг°н.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Х^Т-ХТХ кк. Африкада кайсы эёдер жашаган жана аёардын социаёдык
экономикаёык өнүгүшүнүн деңгээёи кандай боёгон?

2. XVII к. ортосунда жана 1870-ж. карай Африкадагы коёонияёык басып
аёууёарды картадан көрсөткүёө.

3. Коёонизаторёордун жүргүзгөн саясатына мүнөздөмө бергиёе.
4. Африкадагы эёдик боштондук үчүн күрөш кандай жүргөн?
5. Коёдонмо дептердеги тапшырмаёарды аткаргыёа.

§ 30. XIX XX КК. ЭЁ АРАЁЫ1К МАМИЁЕЁЕР

1907

Аймак: Европа жана Азия 
Мезгил: ХК-ХХ кк.
Теманын хронологиясы
1882 1902

Мезгил сызыгы
Негизги даталар

1882 - Үчтүктөр союзу
1902 - Ангёия-Бур согушу
1907 - Антанта союзу

Билим: Эё араёык мамиёеёердин курчушу жана согуштук саясий 
бёоктордун түзүёүшү

Түшүнүкт°р
• согуштук саясий бёок • оккупация• оккупация
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Дүйн°нү б°лү0түрүү 
үчүн күр°0түн 
ба0талы0ы

XIX к. аягы XX к. ба0ында эл ара- 
лык абал оордоп, империалисттик держа- 
валар менен колонизаторлорго кар0ы 

күр°0к°н колониялардын элдеринин жана к°з каранды °лк°л°р- 
дүн ортосунда карама-кар0ылык курчуду. Империалисттик дер- 
жавалардын °зд°рүнүн ортосундагы карама-кар0ылыктар кур- 
чуп, алардын ар бири барган сайын °зд°рүнүн колониялык ээли- 
гин жана таасир к°рс°түүчү ч°йр°сүн кеңейтүүг° далалат жа- 
са0кан. Экономикалык °нүгүүнүн бир кылка эместигинин на- 
тыйжасында империалисттик державалар Германия, АК0, Япо- 
ния колонияларды жана таасир к°рс°түү ч°йр°сүн кайра б°лү0- 
түрүүг° жети0үүг° аракеттенип жаты0ты. Бирок ба0ка импе- 
риалисттик державалар Англия, Франция °зд°рү мурда басып 
алган жерлерин колдон чыгаргылары кели0кен эмес. Баардык 
империалисттик державалар дүйн°нү кайра б°лү0түрүү үчүн 
согу0ка даярдана ба0тады. Эң ири капиталисттик державалардын 
ортосундагы карама-кар0ылыктардын курчу0у 1914-ж. дүйн°- 
лүк биринчи согу0ка алып келди.

бири үчтүкт°р союзу, Германия тарабынан 1882-жылы эле не- 
гизделген. Бул союзга Германия, Австрия-Венгрия, Италия ки- 
рип, Англия жана Францияга кар0ы багытталган. У0ундай 
абалда 1893-жылы Россия менен Франция согу0тук конвенци- 
яга кол кою0ту. К°п убакыт ойлонуудан кийин жана Германи-

Үчтүкт°р ж.ана
Антанта союзунун 
түзүлүшү

XX кылымдын ба0ында ири держава- 
лардын ортосунда тире0үүл°р курчуду. Со- 
гу0тук саясый эки союз түзүлдү. Алардын

янын деңиздеги куралдуу күчт°рүнүн °сү0үн°н улам аларга 
Англия ко0улду. Ал 1904-жылы Франция менен кели^им түзүп, 
Россия менен жакында^а ба0тады. Англия менен Россиянын 
Азиядагы бир катар карама-кар0ылыктары, 1907-жылы Анг- 
лия-Россия конвенциясы менен ж°нг° салынды. О0ентип, 1907- 
жылы курамына Англия, Франция, Россия кирген Антанта со- 
юзу түзүлдү (француз тилинде макулда0уу).

Британиянын тышкы саясатынын ба0кы максаты империяны 
коргоо жана кеңейтүү, деңиз жолдорундагы үст°мдүктү сактап 
калуу, Европа континентине ба0ка державанын үст°мдүгүн° 
жол берб°° болгон.

Улуу Британиянын 
колониялары жана 
ты^кы саясаты

70-80-жылдар колониялык басып алуу- 
ларга жык толгон жана алар колонияга кар- 
0ы күр°0 менен ко0толуп турган. Улуу

168



1882-жыёы Ангёия Египет эёинин бош- 
тондук күр°шүн басып, Египетти оккупация- 
ёап аёды да, аны °з коёониясына айёандырды.

Франциянын 
коёонияёарын 
кеңейти0и
Ошону менен бирге аё жакында эёе куруёган Суец канаёын °з 
контроёдугуна аёды. Египеттик аскерёерди пайдаёануу менен 
ангёичандар чыгыш Суданды басып аёды. Британдык чыгыш 
Африка деп атаёган коёонияёардын тобу түзүёдү. Уёуу Британия 
1902-жыёы Ангёия-Бур (бурёар гоёёандияёык, француздук 
жана немецтик тектүүё°р) согушунда жеңишке жетишип, 
Түштүк Африканы басып аёууну аяктады. 1910-жыёы Кап 
коёониясы Натаёь, Ореанжевая респубёикасы жана Трансвааёь 
бириккен, башкача айтканда °зүн-°зү башкаруу укугуна ээ 
боёуп, Түштүк Африка союзун түзүштү. XIX кылымдын аягында 
Уёуу Британия Түштүк Чыгыш Азияда Бирманы, Маёайяны 
жана башка жерёерди басып аёды. Ошондой эёе Кытайга, 
Афганистанга, Орто Азияга, Батыш Африкага, Тынч океандын 
араёдарына басып кирди.

XIX кылымдын 90-жыёдарына чейин Ангёиянын коёония- 
лык басып аёуудагы атаандаштары Азияда - Россия, Африка- 
да - Франция боёуп кеёген. Бирок кылымдын аягында ангёия- 
лык, германияёык карама-каршыёык курчуган.

Франциянын башкаруучу ч°йр°ё°рү 1870-1871-жыёдары 
Германиядан жеңиёип каёгандыгы үчүн реванш аёууга умту- 
ёушуп, °зд°рүнүн согуштагы жоготууёарынын ордун коёония- 
ёарды кеңейтүү менен тоётурууга умтуёуп, Германиянын аба- 
лын начарёатууга аракет кылышкан.

Франция Тунисти, Түндүк Батыш Африканын бир кыйёа 
б°ёүгүн, Мадагаскарды, Сомаёинин бир б°ёүгүн, Индокытайды 
басып аёган. Буё басып аёууёар Ангёия менен кагыёышууёар- 
га алып кеёген. Германия менен согуш аёдында турган Фран- 
ция Ангёия менен мамиёесин бузгусу кеёген жок. Аёар Анг- 
ёия менен Африканы б°ёүп аёуу ж°нүнд° макуёдашышты. 
Франция Азиядан Кампучияны, Ёаосту, Вьетнамды, Тынч океан- 
дын к°п сандаган араёдарын басып аёды. 1884-1885-жыёдагы 
согушта Кытай Франциядан утуёуп каёды. XIX кылымдын 70- 
жыёдарынын аягынан тартып 1914-жыёга чейин аё °з коёония- 
ёарын 10,5 эсеге к°б°йтүп аёды.

Япониянын Кытай, 
Россия менен боёгон 
согу0у жана Кореяга 
таасирин ж.айылты^ы

Японияда капитаёисттик түзүёүштүн 
°нүгүшү, °ндүрүёг°н товарёарды сатуу 
үчүн жаңы рынокту изд°°г°, аёарда 
жаңы ишканаёар куруп ашыкча жумуш- 

чуёарды к°чүрүүг° мажбурёады. Жаңы кураёдуу күчт°рүн түз- 
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г°н, Япония барган сайын агрессияга к°бүр°°к ык алды. Япо- 
ния биринчи кезекте Тайван аралына жана Корея жарым ара- 
лына ээ болууну к°зд°г°н. Япония 1894-жылдагы согу0та Тай- 
ванды ээлеп, °зүнүн биринчи колониясын түзг°н. Жак0ы ку- 
ралданган аскерлери жана согу0тук кемелери бар Японияга 
Корея дагы кар0ы тура алган жок. Япондуктар Манчжурияга 
басып кирүү үчүн °з тылын бекемд°°нү к°зд°г°н. Бул Кытай 
менен согу0ууга алып келди. 1895-жылы Кореяга °з аскер 
күчт°рүн тү0үрг°н Япония начар ую0улган Кытай аскерлерин 
талкалап, Порт Артур чебин басып алы^ты. Кытай армиясы 
жана флоту талкаланып, 1896-жылы Япония менен Кытайдын 
ортосунда тынчтык кели^ими түзүлдү. Кытайдын жеңили^и 
Кытайда империалисттик мамлекеттердин колониячыл саяса- 
тынын активде0үүсүн° алып келген. Ба0каларга караганда ко- 
лониялык басып алууларга эрте кири0кен ири империялар - 
Англия, Франция, Голландия, Бельгия ж. б. болу0кан.

дык мамлекеттерин багындырууга кири0ти. 1865-жылы орус

Россиянын Россия колониялык империя катары деңиз-
колониялык дин аркы аймактарга ээ болгон эмес, бирок ай-
саясаты мактык ээликтерин Орто Азия жана Ыраакы чы- 

гы0ка карай кеңейткен. 60-жылдардын ба0ын-
да Кавказды каратып алгандан кийин Орто Азиянын феодал-

аскерлери Та0кентти, 1868-жылы Самаркандды, Бухара эмир-
лигин ээле0кен. 1873-жылы Хива хандыгы Россиянын бийли- 
гин тааныган. Россия Түндүк Кыргызстанга 1863-1968-жылда- 
ры °з үст°мдүгүн орноткон. Ал эми Тү0түк Кыргызстан 1873- 
1876-жылдарда элдик кыймылдардан кийин жана 1876-жыл- 
дын жайында Алай кыргыздарынын орус букаралыгын таануу- 
су менен толук каратылган. 1876-жылы 19-февралда пады0а 
Александр II Кокон хандыгынын жоюлу0ун жарыялаган.

Европа мамлекеттеринде Дүйн°нү жана таасир ч°йр°л°рүн
милитаризмдин күч кайра б°лү0түрүүг° умтулуу, о0ондой
а^^0^ эле капиталисттик мамлекеттердин ич
ара карама-кар0ылыгы армиянын к°б°йү0үн° жана жары0а ку- 
ралданууга 0арт түзг°н. Милитаристтик саясат феодалдык °лк°- 
л°рг° (Россия, Италия) жана экономикалык жактан °нүгүп жат- 
кан °лк°л°рг° (Германия, Япония) да мүн°здүү болгон.

1869-1897-жылдары Европанын 6 улуу державаларынын 
куралдуу күчт°рү 40% ке °стү. Чарбаны милитаризациялоодо 
капиталисттик °лк°л°рдүн бири-бирине болгон аймактык доо- 
маты чоң роль ойногон. Эльзас жана Ёотарингия үчүн Герма- 

170



ния менен Франциянын, Поёьша үчүн Россия менен Германия- 
нын Баёкан жарым араёы жана Батыш Украина үчүн Австрия- 
Венгрия менен Россиянын ортосунда таёаш-тартыштар жүрүп 
турган. Ошону менен бирге бири-биринин күч аёуусуна жол 
берб°°г° аракеттенүү Европа °ёк°ё°рүнүн ортосундагы °з ара 
мамиёеёерди курчутуп ийген. Германиянын жогоруёоосу Фран- 
циянын жана Россиянын тынчын аёган. Германия XIX к. аягын- 
да товар °ндүрүү боюнча Европада биринчи, дүйн°д° экинчи 
орунду ээёеген. Согуштук, химияёык, эёектротехникаёык °н°р 
жайёары, машина куруу тездик менен °нүкк°н. Россиянын 
акыркы мезгиёдеги экономикасынын °нүгүү темпинин жогору- 
ёашы да Европа °ёк°ё°рүн° жаккан эмес.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Үчтүктөр жана Антанта союздары качан түзүёгөн?
2. Уёуу Британиянын коёонияёары жана өзүн-өзү башкарууга ээ боёгон

өёкөёөр.
3. Япониянын тышкы саясаты кандай багытты көздөгөн?
4. Россиянын коёонияёык саясаты кандай жүргөн?
5. Коёдонмо дептердеги иштерди аткаргыёа.

§ 31-32. XVIII К. АЯГЫ XIX К. БА0ЫНДАГЫ МАДАНИЯТ

Аймак: Европа
Мезгил: XVII к. аягы XIX к. биринчи жарымы
Билим: Маданият жана искусствонун өнүгүшү 
Адабият:

Джордж Байрон - «Ыйык союз поэмасы» 
Виктор Гюго - «Париждик Кудай Эненин собору» 
Генрих Гейне - «Токуучуёар» ыры 
Оноре де Баёъзак - «Адам комедиясы» 
Чарёз Диккенс - «Домби жана ууё» роман

Музыка
Бетховен Ё. - «Ким эркин адам», Симфония № 9 
0опен Ф. - «Ревоёюцияёык этюд»

Живопись
Гойя Ф. - «Көтөрүёүшчүёөрдү атуу» 
Деёакруа - «Хиос араёындагы кыргын» 
Курбе Г. - «Таш сомдоочуёар»

XVIII к. аягы XIX к. 
ба0ындагы °н°р 
жайындагы иёимий- 
техникаёык прогресс

XVII к. Ангёияда жип ийирүүчү 
машинаёар, механикаёык токуу станок- 
тору кеңири коёдонуёуп каёган, буу 
машинаёары бар фабрикаёар куруёган.

XIX к. башынан тартып °н°р жай т°ңк°рүшү Францияга жана 
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бир аз кийинчерээк 1839-40-жж. Баты0 Европанын ба0ка 
°лк°л°рүн° жана фабрикалык °ндүрү0 °нүг° ба0таган АК0га 
жайылган. Фабрика °н°р жайынын °сү0ү адатта керек-жарак 
буюмдарын °ндүрү0үн (жеңил °н°р жайын) кучагына алган. 
Кебезден кездеме токуу °ндүрү0үнүн тез кеңейи0и маанилүү 
болгон, бирок пахтанын жети0сиздиги аны солгундаткан, ант- 
кени пахта булаларын чигитинен кол менен ажыратуу эмгекти 
°т° к°п талап кылган. XVIII к. аягында пахта тазалоочу ма0и- 
наны ойлоп чыгарылы0ы АК0да пахта плантацияларынын 
дүркүр°п °сү0үн° жана Америкадан пахтанын Европага чыга- 
рылы0ына түрткү берди.

Жаңы ойлоп табуулар ма^ина чыгарган кездемелердин са- 
патын жак0ыртууга алып келди. Француз инженери Жаккард 
XIX к. ба0ында токуу станогун чыгарган, анда түстүү жиптер- 
ди түрдүүч° жайга0тыруу жолу менен оймо-чиймелүү кездеме- 
лерди механикалык түрд° токуу жолу табылган.

Металлды °ндүрүү жана кайра и0тетүү °ркүнд°түлг°н. 
XVIII к. экинчи жарымынан тартып Англияда, андан кийин 
ба0ка °лк°л°рд° домна ме0теринде суюк чоюндарды эрити0- 
кен, та0 к°мүрд°н алынган коксту пайдалана ба0та0кан. Аба- 
ны үйл°түү үчүн буу ма0иналары кыймылга келтирген кубат- 
туу к°°рүкт°р жана насостор чыгарылган. Ысык абаны үйл°түү 
пайда болгон.

XIX к. ортосунда ма^ина жасоодо бекем болотко болгон та- 
лап к°б°йг°н. 60-жж. француз инженери Мартен чоюнду темир 
же болоттун сыныктары же 0лактары менен бирге эритүү ар- 
кылуу болотту алуучу ме0ти курган. Мартен ме0и бессемер- 
дик конвертерге караганда бир кыйла жогорку сапаттуу болот 
берген. XIX к. 70-80-жж. болот эритүүнүн бул эки жолу тең 
кеңири колдонууга ээ болгон.

XIX к. металлды механикалык так и0тетүүчү жаңы станок- 
тордун пайда болу0у менен ма^ина куруунун °ркүнд°0ү үчүн 
негиз салган. Токардык станоктор °ркүнд°түлүп, ма0иналардын 
металл тетиктерин и0тетүү үчүн фрезердик станоктор ойлоп 
табылган. Ма0иналардын тетиктерин буроолорду, сайлуу гай- 
каларды ж. у. с. массалык бирдей (стандарттуу) даярдоо ба0тал- 
ган. Бургулоочу, оюучу станоктор күнд°лүк турму0ка кирген. 
50-жж. тетикти °зү и0тетүүчү, алгачкы автомат-станоктор 
түзүлг°н.

XIX к. 50-60-жж. ма0иналарды ма^иналык °ндүрү0үнүн 
°нүгү0ү фабрикалык °ндүрү0 үчүн техникалык бекем базаны 
түзүп, °н°р жай т°ңк°рү0ү аяктаган.
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Өн°р жай т°ңк°рүшүнүн жүрүшүнд° аспаптарды жана ма- 
шинаёарды, темир жоёдорду, буу кемеёерин куруу үчүн негиз- 
ги материаё катарында темир менен боёот коёдонуёа баштаган. 
Буу машинасы негизги кыймыёдаткыч боёуп каёган. XIX к. 
тарыхка темирдин жана буунун кыёымы катары кирген.

Эң мааниёүү отун таш к°мүр боёуп каёган. XIX к. ортосун- 
да чырак майы катары керосинди °ндүрүү үчүн нефти иштети- 
ёе баштаган. 60-жж. аягында ичинен күйм° кыймыёдаткычтар 
ойёонуп табыёган, бирок аёардын иште коёдонуёушу XIX к. 
70-жж. таандык.

Дыйканчыёык Феодаёизмдин тушунда жер буурсун, жы-
гач соко, кээ бир жерёерде кетмен менен начар иштетиёген. 
Айдоо аянттары аз боёгон. Дыйканчыёыктын которуштуруп ай- 
доо жана кезмектүү айдоо системасы коёдонуёган. Которушту- 
руп айдоо системасында арыктаган жерди кыртышта азык затта- 
ры каёыбына кеёгенче иштетишкен эмес жана башка дың жер- 
ёерди иштетүүг° °түшк°н. 0аардык каёктын °сүшү дыйканчы- 
лыктын кеңейишин жана жакшырышын таёап кыёган. Капита- 
ёизм учурунда айыё чарбасы бир кыйёа кеңири °нүкк°н аёдың- 
кы °ёк°ё°рд°, мисаёы Ангёияда, айыё чарбасы бир кыйёа кеңи- 
ри °нүкк°н аймактарда которуштуруп айдоо системасы жайыё- 
тыёа баштаган. Которуштуруп айдоо системасында бүткүё жер 
адамга керектүү тигиё же буё °сүмдүк үчүн пайдаёаныёат, мын- 
да жаңы °сүмдүк мурдагы жыёдагы °сүмдүктүн топурактан аё- 
ган азык заттарын кайра каёыбына кеётирген.

Сатуу үчүн айыё чарба продуктыёары °ндүрүүнү к°б°йтүү 
үчүн айдоо аянттары кеңейтиёген. Жерге кык к°п т°гүё° баш- 
таган, акиташ, с°°к уну сыяктуу семирткичтер да коёдонуё- 
ган. Темир соко °ркүнд°түёг°н жана кеңири тараган. Атка че- 
гиёме к°п тиштүү сокоёор пайда боёгон. XIX к. айыё чарба 
машинаёар - эгин чапкыч, ч°п чапкыч машинаёары, буу моёо- 
тиёаёары киргизиёе баштаган. Дыйканчыёыктын аёдыңкы 
ыкмаёары негизинен помещиктердин же ири фермерёердин чар- 
баёарында коёдонуёган.

Ангёияда боёсо. 40-жж. темир жоё куруёушу Германияда, Фран- 
цияда куёач жайган. 1870-ж. карай 200 миң чакырымдан ашык 
темир жоёдор куруёган.

Транспорт жана 
байёаны0

XIX кыёымдын транспорт тармагында да 
темир менен буунун кылымы боёгон. 1830-ж.

дүйн°д° 332 км темир жол боёуп, аёардын к°пчүёүк б°ёүгү
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XIX к. 20-жж. тартып буу ма^инасы менен и0теген бара- 
луу дарыя кемеси кеңири колдонула ба0таган. Кийинчерээк 
30-жж. аягынан тартып, океан аркылуу Индия менен Америка- 
га баралуу буу кемелери каттай ба0таган. Бара-бара бараны суу 
жирегич винттер сүрүп чыккан. 50-60-жж. бүткүл дүйн°д° жел 
кемелүү деңиз флоту буу кемелерине орун берген.

XVIII к. 80-жж. француздук абада учуучу бир тууган Мон- 
гольфьелер ысык аба толтурулган аба 0ары менен учу0кан. 
Кийинчерээк Парижде водород толтурулган аэростат сыналган. 
XVIII к. француз революциясынын учурунда алар салгыла0уу 
талаасын байкоо үчүн согу0тук максатттарда колдонулган. Аэро- 
статтардан тү0үү үчүн пара0ют да ойлонулуп табылган.

Байланы0 да °ркүнд°түлг°н. Байыркы заманда эле белгилүү 
болгон оптикалык телеграфтын ордуна XIX к. ортосунда электр- 
дик зым телеграфы жайылтылган. Морзе алиппеси ойлонуп та- 
былган жана тамга терүүчү ма^ина түзүлг°н. XIX к. ортосун- 
дагы кургактагы телеграф линияларынан тышкары суу асты 
аркылуу кабелдер жүргүзүл° ба0таган. Атлантика аркылуу ал- 
гачкы телеграфтык кабель 60-жж. аягында °тк°рүлг°н.

Телеграфтын пайда болу0у жаңы тарыхтын биринчи мезги- 
линде электрдин и0 жүзүнд° ба0тапкы колдонулу0у болгон. 
Техниканын ийгиликтери XVIII к. экинчи жарымында жана XX 
кылымда эмгек °ндүрүмдүүлүгүнүн зор °сү0үн мүмкүн кылды. 

Адабият Капитализмдин ийгиликтеринин таасири астын-
да адегенде Голландия менен Англияда, андан кийин ба0ка 
°лк°л°рд° XVII к. жана °зг°ч° XVIII к. к°рк°м адабиятта бара- 
бара буржуазиялык идеялар чагылдырыла ба0таган.

К°пт°г°н алдыңкы жазуучулар абсолюттук монархтардын 
зомбулугун тайманбай а0кереле0кен, падыша сарайындагы 
акс°°кт°рдү, чирк°°нү мыскылда^кан, сословиелик айырма- 
чылыктар менен ырым-жырымдарга кар0ы, адамдын керт ба- 
0ынын эркиндигин даңазалап, коомдун крепостнойлуктун жо- 
лунан жана расмий динден бо0ону0ун жактаган. Буржуазиялык 
агартуучуларга удаа эле алар жеке менчикке жана адамдардын 
тең укуктуулугуна, соода менен °н°р жайынын эркиндигине 
негизделген коомдун °нүгү0үн° чакырышкан.

Бул идеялар адабиятта XIX к. 30-жж. чейин, капиталист- 
тик түзүлү0түн °зүнүн ички карама-кар0ылыктары толук бой- 
дон а^кереленгенге чейин басымдуулук кылган.

Джордж Байрон XIX к. биринчи он жылдыгында эле кол
°н°рчүл°рдүн бүлүнү0ү, жуму^чулардын
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жакырданышы, 1820-жж. ревоёюцияёар- 
дын басылышы аёдыңкы адамдардын терең 
иренжүүё°рүн пайда кыёган.

Аёар буржуазияёык ревоёюцияёардын 
жемиштери байёардын энчисине тийген- 
дигин к°рүшк°н жана аёардын бетин ачуу, 
каёктын эзиёген катмарын коргоо үчүн чеч- 
киндүүёүк менен чыгышкан.

Ангёияёык беёгиёүү акын ёорд Байрон 
козгоёоңчу, ревоёюцияёык-романтик акын 
боёуп каёган. Ёорддор паёатасында ёудит- 
терге каршы аёосуз чараёарды аё ачык эёе 
айыптаган жана жакырчыёыкка жеткириёген жумушчуёардын 
ыймансыз абаёы ж°нүнд° жазган.

Джорж Байрон.

Виктор Гюго Франциядагы 30-70-жж. ревоёюциячыё-
демократияёык багыттагы к°рүнүктүү жазуу- 

чусу Виктор Гюго (1802-1885) боёгон. Анын 
драмаёары менен романдарында эёдин 
т°м°нкү катмарёарынан чыккан асыёзат 
адамдар, чексиз бийёиктүү ак с°°кт°р, дин 
кызматкерёери жана коомдук турмуштагы 
кагыёыштар к°рс°түёг°н. «Париждеги ку- 
дай эне собору» романы феодаёдык эзүүнү, 
дин кызматкерёеринин эки жүздүү турму- 
шун к°рс°тк°н. «Өч аёуу» деген ырёар 
жыйнагында аё Экинчи империянын сая- 
саты менен француздук буржуазияны ай-
ыптаган. Гюго тарабынан кийинчерээк жа- Виктор Гюго.
зылган «Токсон үчүнчү жыл» романында 1793-ж. контр- 
ревоёюцияга каршы якобинчиёердин күр°шү к°рс°түёг°н

Генрих Гейне Атактуу немец акыны Гейне (1797-1856)
XIX к. дүйн°ёүк уёуу акындарынын бири боё- 

гон, анын к°пт°г°н чыгармаёары курч саясий мүн°зд° боёгон. 
Аё реакцияга, «Ыйык союздун» саясатына, немец буржуазия- 
сынын коркоктугу менен майдаёыгына нааёат айткан. 1830-ж. 
июль ревоёюциясынан кийин Гейне Парижге кетип, °мүрүнүн 
акырына чейин саясий эмигрант бойдон каёган. Өмүрүнүн акыр- 
кы он жыёын катуу ооруп, т°ш°кт° жатып °тк°рдү, бирок аё 
кайраттууёугун жоготкон жок жана °зүнүн идеаёдарынан тай- 
ган эмес. Гейненин айрым ырёарына анын Маркс менен таа-
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Генрих Гейне.

ны0тыгынын таасири тийгендиги билинип 
турат. Акын жуму0чу табынын күр°0т°рү 
ж°нүнд° ойлонгон жана аны акыры жеңет 
деп и0енген. Гейненин «Германия» деген 
мыкты саясий поэмасы немецтик княздар 
менен буржуазияга кар0ы багытталган са- 
тиралык ырларга, революциялык чакырык- 
тарга толтура. Анда ал °лк°нүн бытыран- 
дылыгына кар0ы чыккан, германиялык 
мамлекеттердин монархиялык °км°тт°рү- 
нүн санда жоктугун жана мещандыгын 
мыскылдаган.

Реакционерлер Гейнени жек к°рү0к°н жана такай куугун- 
тукта0кан. Жүз жыл °тк°нд°н кийин анын китептери гитлер- 
дик Германияда фа0исттер тарабынан °ртт°лг°н. Азыр Гейне 
к°пт°г°н °лк°л°рдүн прогрессивдүү адамдарынын эң сүйүктүү 
акындарынын бири.

Сын реализми Капиталисттик турму0 эл массасынын
муктаждыктары менен жакырчылыктары ай- 

ласыз абалга жеткен кезде алдыңкы жазуучулар феодалдык тар- 
типтерди сынга алуудан байлык, акча бийлигин, б. а. капита- 
листтик коомдун кемчиликтерин а0керел°°г° °тү0к°н. Коом- 
дун турму0уна терең кирүү к°п жазуучулардын буржуазия- 
лык түзүлү0к° сын к°з менен карап, чындыкты реалисттик 
чагылдырууга умтулууларын пайда кылган. XIX к. 30-жж. тар- 
тып Европалык адабиятта сын реализиминин багыты пайда боло 
ба0тайт. Бул багытка таандык жазуучулар °з чыгармаларында 
капиталисттик коомдун к°пт°г°н карама-кар0ылыктарын туу- 
ра чагылдырган.

Оноре де Бальзак Оноре де Бальзак (1799-1850) XIX к.
биринчи жарымындагы Франциядагы сын 

реализминин ири °күлү болгон. Аны и0ке таң калаарлык жөн- 
д°мдүүлүгү жана чексиз чыгармачыл кыялы менен айырмалан- 
ган. Адабий эмгеги менен жа0аган, ал суткасына 14-16 саат 
жазып, жазгандарын бир канча жолу кайрадан оңдоп, и0теп 
чыккан жана буржуазиялык коомду туура сүр°тт°°д° ага тең- 
де0 эч ким болгон эмес. Бальзак бир нече миң каармандар 
каты0кан «Адам комедиясы» деген жалпы ат менен чыккан 
романдар менен повесттердин зор сериясын жараткан. Анын 
максаты к°рк°м образдарда коомдун мүн°здүү белгилерин, анын 
бардык катмарларынын типтүү °күлд°рүн ачып к°рс°түү бол-
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гон. Буржуазиянын ач к°здүгүн ашкере- 
ёеп, Баёьзак убактысы °түп кеткен арис- 
тократияны сүйг°н, ошондой боёсо да аё °з 
чыгармаёарында анын °күёд°рүнүн керт ба- 
шынын пайдасынан башка эч нерсеге кы- 
зыкпагандыгын, бой к°т°рүүчүёүгүн жана 
бекерпоздугун айкын сүр°тт°г°н. Аё бай- 
ёыктын артынан түшүп, адамдык бардык 
мыкты сапаттардан ажырагандарды таамай 
к°рс°т° аёган («Горио ага» романы ж. б.). 
Баёьзак капитаёизмдин шарттарында адам-
дын акчанын бийёигинде каёгандыгынын Он°ре де Баёьзак.
бетин ачкан. Баёьзактын романдарынын каармандары - °з бай- 
ёыктарынын кылмыштын аркасында к°б°йтүшк°н банкирёер 
менен к°п°ст°р, таш боор, ырайымсыз сүткорёор °з максаттары- 
на жетүү үчүн эч нерседен кайра тартынбаган уятсыз, бузуку, ач 
к°з, мансапкорёор (бир катар романдарда Растиньяктын образы) 
боёгон. «Евгений Гранде» романында миёёиондогон каражаты 
боёуп туруп, бир чагым кантты эсептеген ач к°з бай °зүнүн са- 
раңдыгы менен жакын адамдарынын турмушун бузат.

Ч. Диккенс.

Чарёз Диккенс Ангёияёык ири реаёист Чарёз Диккенс-
тин (1812-1870) романдары да буржуазияны 

айыптаган. Эёдин т°м°нкү катмарёарынан чыккан, жан багуу 
үчүн баёа кезинен тартып оор эмгекте иштеген. Аё Ангёиянын 
карапайым эёине боёгон сүйүүсүн бүт °мүр бою сактаган.

Автордун даңкын чыгарган «Маркум Пиквик кёубунун 
каты» деген аёгачкы юмордук романында 
эёдин арасынан чыккан адамдын, мистер 
Пиквиктин кызматчысы - Сэм Уэёёердин 
образы к°рс°түёг°н. Ага: жаратылышынан 
акыёдууёук, чындык, куудуёдук, муңайба- 
стык жана тапкычтыктык сыяктуу эёдик 
мүн°зд°р таандык боёсо, Пиквик кайрым- 
дуу, керт башынын камын ойёобогон, апен- 
ди катарында к°рс°түёг°н. Анын ак ниет- 
түүёүгү, ак к°ңүёдүгү аё түгүё момундугу 
окуучуёардын к°ңүёүн° жагат.

Диккенс °зүнүн кийинки романдарын- 
да °зү жашаган коомду курчураак сынга аёууга °тк°н - «гүёд°п 
жаткан» капитаёисттик Ангёияда эёдин жакырчылыгы жана 
үст°мдүк кыёуучу таптардын кемчиёиктерин чагыёдырган. 
Анын романдары ангёияёык мектептердеги баёдарды аёосуз 
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уруп-сабоону («Девид Копперфилд»), и0 үйл°рүнд°гү кыйын- 
чылыктарды («Эки 0аар баяны»), парламенттик и0мерлердин, 
чиновниктердин, соттордун саткындыгын, буржуазиянын 
°зүмчүлдүгү менен дүйн°кордугун таамай сүр°тт°йт.

Диккенстин «Домби жана уулу» деген романы а0керел°°чү 
зор күчк° ээ болгон чыгарма. Бул соода фирмасынын аты. Анын 
ээси Домбинин образында ырайымсыздык менен дүнүй°кордук 
к°рс°түлг°н. Адамдык бардык сапаттары, анын байлыкты к°зд°°- 
сүн° ба0 ийет. Ал фирманын кызыкчылыгын °з кызынын таг- 
дырынан да жогору к°р°т. Анын °зүмчүлдүгү автордун т°м°нкү 
с°зд°рүн°н к°рүнүп турат: «Жер Домби жана анын уулу үчүн, 
алар соода и0терин жүргүз° алуусу үчүн жаралган».

Диккенс кайгылуу жана ырайымсыз капитал дүйн°сүн° тур- 
му0тун кандайдыр бир жак0ы жактарын карама-кар0ы коюу- 
га умтулган жана адатта °з романдарын бактылуу аяктаган: бак- 
тысыз каарманга «боорукер» капиталист жардамга келген.

Диккенс да, Бальзак да революциялык маанайдагы жазуу- 
чулардан болу0кан эмес. Бирок буржуазиялык коомдун кара- 
ма-кар0ылыктарын жана кемчиликтерин реалисттик к°рс°түү 
алардын чыгармачылыгынын туу чокусу бойдон кала берет. Ев- 
ропанын бардык °лк°л°рүнд° алдыңкы адабият элдин ак с°°кт°р 
менен байлардын эзүүсүн°н бо0онуусун жактаган. Бир катар 
славян °лк°л°рүнүн, Венгриянын, Италиянын, Ирландиянын 
жазуучулары улуттук эзүүг° кар0ы күр°0к° чакыры^кан. 
Дүйн°лүк маданиятка алдыңкы орус адабиятынын °күлд°рү да 
зор салым ко^кон.

Чыгы0 °лк°л°рүнүн адабияты жаңы тарыхтын алгачкы мез- 
гилинде негизинен феодалдык коомдун карама-кар0ылыкта- 
рын чагылдырган, европалык колонизаторлордүн та0 боорду- 
гун к°рс°тк°н.

Ё. Бетховен XIX к. ба0ындагы Улуу француз буржуа-
зиялык революциясынын жана улуттук-бо0тон- 

дук кыймылынын алдыңкы идеялары менен учурдун каарман- 
дык умтулуулары улуу немец композитору Ёюдвиг ван Бетхо- 
вендин (1770-1827) чыгармаларында чагылдырылган.

Он тогуз жа0ар студент кезинде Франциядагы революция 
ж°нүнд° угуп, Бетховен «Ким эркин адам» деген ырын жазып 
бул ырды °з жолдо0тору менен ырдаган. Бетховен жа0 кези- 
нен эле демократ жана революциячыл маанайдагы адам болгон. 
1804-ж. жазылган °зүнүн «Баатырдык» (үчүнчү) симфониясын 
Наполеон Бонапартка арноого ниеттенген, бирок Наполеон °зүн 
император деп жарыялагандан кийин, ал эл алдында бул оюнан 
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Ё. Бетховен.

ачык баш тарткан. Бетховенди испандыктар тарабынан дарга- 
га асылган, нидерланддардын көз каранды эместиги үчүн 
күрөшкөн Эгмонттун образы кызыктырган жана ал Гётенин 
«Эгмонт» деген трагедиясына увертюра жазган. Анын башта- 
лышы каармандын трагедиялык өлүшүн, ал эми салтанаттуу 
финал элдин кыжырдануусун жана революциянын жеңишин 
чагылдырат.

Бетховендин симфониялары менен баш- 
ка чыгармаларында трагедиялык окуялар 
көп, бирок жалпысынан анын чыгарма- 
чылыгы оптимисттик маанайда жазылган. 
0аңдуу жана толкундуу финалдар акыры 
жакшылыктын салтанат курушунун ише- 
нимдүүлүгүн далилдейт. Белгилүү Тогузун- 
чу симфониянын финалында 0иллердин 
«Кубаныч одасын» аткарган хордун кирги- 
зилиши бекеринен эмес. «Миллиондор, ку- 
чакташкыла!» деген улуу акындын бул ча- 
кырыгы музыкалык адамдарды бириктирген 
кубаттуу финалы менен үндөшүп турат.

Бетховендин музыкасы дүйнө менен адамдын тагдыры 
жөнүндөгү терең ойлорго жуурулушат. Адамдын тынчтык эм- 
гегине жана жаратылыштын сулуулугуна суктануу, Бетховендин 
«фантазияларынын» биринде чагылдырылат, ал да адамды даңк- 
таган хордун катышуусу менен аткарылат.

Бетховендин музыкасындагы эрдикке жана күрөшкө чакы- 
рык анын турмушунун өзү болгон. Ал музыкант үчүн эң корку- 
нучтуу кайгыга кабылган кырк жашында таптакыр дүлөй бо- 
луп калган. Укпай калса да Бетховен башкалар үчүн кандай 
угулаарын гениалдуу сезгичтиги менен аныктап, атактуу чы- 
гармаларын жаратууну уланта берген.

Ф 0опен XIX к. улуттук-боштондук кыймылдын жана
европа элдеринин маданиятынын өнүгүшү улут- 

тук искусствонун жогорулашына алып келген. Бир катар 
өлкөлөрдө улуу композиторлор өз чыгармаларында музыкалык 
чыгармаларында элдик ырларды жана бийлерди кеңири чагыл- 
дырып, кайра иштеп чыгышып, улуттук жана дүйнөлүк мада- 
ниятка зор салым кошушкан. Польшалык улуу композитор Фри- 
дерик 0опен (1810-1849) XIX к. 30-40-жж. польшалык музы- 
калык маданияттын мыкты сапаттарын жана дүйнөлүк музыка- 
лык искусствонун жетишкендиктерин камтыган фортепиано 
үчүн эң, мыкты чыгармаларды жараткан.

179



Ф. 0опен.

«Теги боюнча вар0авалык, жүр°гү бо- 
юнча поляк, таланты боюнча дүйн°нүн жа- 
раны» деп айты0кан 0опен ж°нүнд°. 0о- 
пендин вальстары мазуркалык лирикага же 
кубанычтуу же кайгылуу элдик обондорго 
каныккан. Анын музыкалык балладалары 
сырдуу жана чексиз кыял чабыттарына тол- 
тура. Композитордун концерттери менен со- 
наталары эзилген мекенинин тагдыры ж°- 
нүнд° обон салат. Австрия менен Герма- 
ния - Франц 0уберт жана Роберт 0уман, 
Венгрия - Ференц Ёист, Италия - Джоа- 

кино Россини жана Джузеппе Верди, Чехия - Берджих Смета- 
на сыяктуу улуу композиторлорду берди. Россияда улуттук жана 
дүйн°лүк музыкалык маданиятты Глинка, андан кийин Римс- 
кий-Корсаков, Чайковский жана ба0ка композиторлор менен 
байытты.

Живопись XVII - XVIII кк. чексиз монархиялардын ак
сарайларында салтанаттуу, бирок расмий жана 

к°ңүлсүз сарай живописи гүлд°п °ркүнд°п турган. Анда орто 
кылымдарга караганда диний сюжеттер аз болгон. Байыркы 
Римдин жана мифологиянын тарыхынан темалар, королдор- 
дун, колба^чылардын портреттери, салгыла0уу к°рүнү0т°рү 
басымдуулук кылган.

XVII к. жа0аган испандык Сүр°тчү Бартоломе Мурильо не- 
гизинен диний темадагы сүр°тт°рдү тарткан, о0ондой эле эл- 
дик турму0тан жанрдык к°рүнү0т°рдү чеберчилик менен ча- 
гылдырып к°рс°тк°н.

XVII к. сүр°тчүл°р жаратылы^ты сүр°тт°п тарта ба0та0- 
кан. Жаңы мезгилдин реалисттик искусствосунун негиз салуу- 
чусу англиялык пейзажчы Джон Констебль (1776-1837) бол- 
гон. Ал натуралай этюд тү0үрүүнү биринчи болуп киргизген 
жана °з жаратылы^ын чагылдырган эң сонун полотнолорду 
жараткан.

Живопистеги бул багыттын эң к°рүнүктүү °күлү Жак Ёуи 
Давид (1748-1825) болуп калган. Улуу француз революциясына 
чейин эле ал «Горацийлердин анты» деген картинасын тарткан. 
Картинада атасы уулдарын республиканын ду0мандары менен 
согу0ууга ж°н°түп, батасын берип жаткандыгы к°рс°түлг°н.

Диний жана к°0°к°р багыттагы тематиканы алып та0тап, 
Давид курч коомдук-саясий темадагы картиналарды жараткан. 
Революциянын убагында ал якобинчилер жагында болгон, ко-

180



Ф. Гойя. «Күр°0чүё°рдү атуу».

роёду °ёүм жазасына тартууну жактап чыккан жана Конвентке 
Ёуврдагы короёдук чогуёу0ка тие0еёүү боёгон картинаёар ме- 
нен статуяёарды уёуттук, б. а. мамёекеттик музейге айёанды- 
руу ж°нүнд° суну0 кийирген.

Давид ревоёюция темасына арнаёган бир катар сүр°тт°рдү, 
анын ичинде «Мараттын °ёүмү» сүр°түн жараткан.

Давиддин окуучусу Жан Огюст Энгр (1780-1867) француз- 
дук реаёисттик искусствонун андан ары °нүгү0үн° зор тааси- 
рин тийгизген мыкты живописчи боёгон.

Ф. Гойя Реаёизмге бет аёуу, уёуттук-бо0тондук күр°0-
түн баатырёарын к°рс°түү, чирк°°ёүк ду0мандыктын 

бетин ачуу XVIII к. аягындагы жана XIX к. биринчи жары- 
мындагы испандык уёуу сүр°тчү Франсиско Гойянын (1746- 
1828) чыгармачыёыгы үчүн мүн°здүү.

Гойянын к°рк°мдүк чеберчиёиги °т° °зг°ч°ёүү боёгон. Ма- 
сеёен, короёдун тап0ыруусу боюнча аё короёдун үй-бүё°сүнүн 
чогуу портретин тарткан. Адаттагы сарай аёдындагы живопис- 
ке ыёайык фигураёарды, аёардын кийимдерин жана формасын 
туура жайга0тырып, Гойя короёдун тукумунун начарёап бара-
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Э. Деёакруа. «Эркиндик».

ты^ынын ачык-айкын беёгиёери менен, короёдун аялынын 
жагымсыз, текеберёүү жана ырайымсыз жүзүн тайманбастан 
жана реаёисттик түрд° к°рс°т° аёган. О0оё эёе учурда Испания- 
нын ж°н°к°й адамдарына арнаёган картинаёарда Гойя эёдин 
адеп-ахёактык суёууёугун чеберчиёик менен к°рс°тк°н. Аё 
испандык аяёдарды - сыймыктуу, турму0ту сүйг°н, °зд°рүнүн 
кадыр-барктарын сактаган аяёдар катарында тарткан. «Күр°0- 
чүё°рдү атуу», «Кандай эрдик!» ж. б. картинаёар ревоёюция- 
лык чакырыкка б°ё°нг°н.

Э. Деёакруа Живопистеги романтизмдин к°рүнүктүү °кү-
ёү француз сүр°тчүсү Эжен Деёакруа (1798- 

1863) боёгон. 1830-ж. июёь ревоёюциясы ж°нүнд°гү беёгиёүү 
«Эркиндик» картинасында аё ревоёюцияны эёди күр°0к° 0ык- 
тандырган суёуу жана кайраттуу чаёа жыёаңач баррикадада- 
гы аяё түрүнд° к°рг°зг°н. Анын «Хиос араёындагы кыргын» 
деген картинасынын атагы чыккан, анда грек к°т°рүёү0үнүн 
учурундагы осмон аскерёеринин араёдын калкын кандуу кы- 
руусу к°рс°түёг°н.
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Г. Курбе. «Та0 сомдоочуёар».

Домье, Курбе, 
Миёёе

30-70-жж. сүр°тчүё°рү живописте реаёизм- 
ге °тү0к°н. Аёар Франциядагы 1930-ж. июёь
ревоёюциясынан кийин °з сүр°тт°рү менен чыга 

ба0та0кан. Ревоёюцияёык-демократияёык багыттын к°рүнүк- 
түү реаёист сүр°тчүсү жана карикатуранын устаты Оноре До- 
мье (1808-1879) боёгон. Ёион к°т°рүёү0ү басыёгандан кийин 
к°п узабай эёе, аскерёер Парижде к°т°рүёү0 чыгарган жуму0- 
чуёарды кандуу жазаёаган кезде Домье «Траснонен к°ч°сү» де- 
ген картинасын тарткан. Анда °з б°ём°сүнд° °ётүрүёг°н жу- 
му0чунун үй-бүё°сү реаёисттик маанайда к°рс°түёг°н. Домье 
саясий карикатуранын ченемсиз чебери боёгон. Аё бардыгы бо- 
ёуп т°рт миңден а0ык карикатура жараткан. Домье менен дээр- 
ёик бир мезгиёде реаёисттик живопистин туусун Гюстав Курбе 
(1819-1877) да к°т°рг°н. Аё социаёисттердин, демократтардын 
жана респубёикачыёардын идеяёарын б°ёү0үүчү, ревоёюция- 
нын таёапкери жана андан тьшкары «абдан реаёист, б. а. чы- 
ныгы чындыктын ак ниеттүү жактоочусу» экендигин ачык биё- 
дирген. «Та0 сомдоочуёар», «Кезде0үү», «Эгин сапырган аяё» 
деген картинаёарында Курбе эмгек адамдарын, аёардын күчүн, 
кадыр-баркын к°рс°тк°н. Эё менен нукура байёаны0ын °зүнүн 
искусствосу менен гана эмес, Курбе °з турму0у менен да да- 
ёиёдеген. Париж Коммунасынын күнд°рүнд° аё анын мүч°сү 
боёгон, кийин түрм°г° тү0к°н жана эмиграцияда жүрүп °ёг°н. 
Француздук уёуу сүр°тчү Жан Миёёе (1814-1875) °зүнүн по- 
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лотнолорунда жер и0тетүүчү дыйкандардын оор эмгегин 
к°рс°тк°н. Анын «Ма0ак терген аялдар», «Үр°°н себүүчү» де- 
ген картиналарында айылдык эмгекчилердин образдары 
к°рс°түлг°н.

Архитектура Коомдун турму^унда архитектура, °зг°ч° мам-
лекеттик жана коомдук маанидеги ири имарат- 

тар чоң мааниге ээ болгон. Капитализм жеңген жана орногон 
доордо илим менен техниканын ийгиликтери чоң имараттарды, 
к°пүр°л°рдү жана ба0ка курулу0тарды бир кыйла тезирээк 
курууга мүмкүндүк берди. Архитектуралык стилде болсо аде- 
генде дворяндык монархиялардын, андан кийин буржуазиянын 
°сүп бараткан таасири үст°мдүк кылган. XVII-XVIII кк. би- 
ринчи жарымындагы архитектурада дворяндык классицизм 
жана барокко үст°мдүк кылган. Версалдын ба0кы сарайлары 
негизинен зор жана кели0имдүү колонналары, портиктери, түз 
линиялары менен байыркы римдик (классикалык) имараттар- 
дын формасын элестети0кен. Бул имараттар архитектурадагы 
классицизмдин үлгүсү болуп кызмат кылат. Бул стиль Франция- 
да к°пк° жа0аган. Ал Англияда да кеңири колдонулган (миса- 
лы, Ёондондогу ыйык Павел собору). Европалык бир катар °лк°- 
л°рд°, °зг°ч° Голландияда, Германияда жана Поль0ада XVII - 
XVIII кк. биринчи жарымында ба0ка стиль пайда болгон. Ал 
жерде куполдору менен карниздери ийри-буйру, оор оймо-чий- 
мелүү, дубалдар бирде ичке ийилсе, бирде сыртка карай сүйрү 
тарткан скульптуралык жасалгалары к°п сарайлар менен чирк°°- 
л°р курулган. XVII - XVIII кк. бул архитектуралык стиль та- 
рыхта барокко деген ат менен белгилүү. Анын мисалдарынын 
бири XVII к. бүтк°н Римдеги ыйык Петрдун собору. Барокко 
стилинде немец княздарынын к°пт°г°н сарайлары менен се- 
пилдери, соборлор менен монастрлар курулган. Барокколук ар- 
хитектура Поль0ада, Украинада жана Россияда °т° артыкчы- 
лыкка, к°рк°мдүкк° жеткен.

Өн°р жай т°ңк°рү0үнүн натыйжалары искусствонун бардык 
түрл°рүн°, анын ичинде архитектурага да таасир берген. XIX к. 
ортосунда фабрика °ндүрү0үнүн жана чоң 0аарлардын °нүгү0ү 
менен курулу0та жаңы материалдар, °зг°ч° темир, болот к°п 
колдонула ба0таган. Жаңы типтеги вокзалдар, болот к°пүр°л°р, 
биржалар жана банктар, чоң дүк°нд°р, к°рг°зм°л°рдүн имарат- 
тары, квартиралары ижарага берилүүчү турак үйл°р, жаңы театр- 
лар, музейлер жана китепканалар пайда болгон.

Францияда Экинчи империянын стили, ал эми Англияда 
викториялык стиль (королева Викториянын ысымы боюнча) деп 
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атаёган, XIX к. ортосундагы архитектурада кёассицизмден 
четт°° жана мурдагы °тк°н доорёордун ар кайсы стиёдерин кай- 
таёаган сырткы оймо-чиймеёери скуёьптураёык жасаёгаёары 
пайда боёгон. Буё стиёь байёыкка жана куру ысырапсыздыкка 
куёдук урууну к°рс°тк°н. Париждин «Гарнд Опера» театры 
мындай имараттын мисаёы боёуп санаёат. Ангёияда жана ай- 
рым ба0ка °ёк°ё°рд° орто кыёымдагы готиканы (жаёган готи- 
ка стиёи) тууроо °нүкк°н.

Суроолор жана тап0ырмалар:

1. XIX к. ортосунда иёимий техникаёык өнүгү0кө эмне түрткү берген?
2. Транспортто жана байёаны0тын өнүгүүсүн эмне менен даёиёдесе боёот?
3. Көркөм адабиятта жазуучуёар абсоёюттук монархияны кандай а0кере-

ёе0кен?
4. Жазуучу жана акындардын чыгармаёарындагы сын реаёизми кандай

көрсөтүёгөн?
5. Музыка жанры кандай өнүктү, көрүнүктүү өкүёдөрү кимдер?
6. Живопись жана архитектурада XIX к. ортосунда кандай жаңыёыктар 

боёду?
7. Коёдонмо дептердеги и0терди аткаргыёа.
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СӨЗДҮК

Абоёиционисттер —

Абсоёюттук монархия

Агрессия —

Апийим согу0у —

Аскердик-ёенндик 
система —

Африканерёер —

Бойкот —

Бонопартизм —

Генераёдык 0тат —

Гомстед —
Граждандык согу0 —

Доминнон —

Диктатура —

Америкадагы куёчуёукту жоюу кыймы- 
ёынын каты0уучуёары.
Мамёекеттин ба0каруу формасы, ага ыёа- 
йык саясий бийёик бир адамдын - монарх- 
тын коёуна топтоёот.
Бир мамёекеттин же уёуттун эркине жана 
аймактык бүтүндүгүн°, саясий к°з каранды 
эместигине кар0ы экинчи мамёекеттин ку- 
раёдуу коё саёуусу.
Ангёиянын апийимди жана ба0ка ангёия- 
ёык товарёарды, °зг°ч° кездемеёердин аёы- 
нып кеёи0ин мыйзамда0тыруу үчүн Кытай 
менен боёгон согу0у.
Мамёекетте аскер кызматын °т°г°нү үчүн 
жер аёуу жана аны укумдан тукумга мурас- 
ка каётырыёуучу система.
Африканын Тү0түгүнд° европаёыктардан, 
негизинен гоёёандияёык укум-тукумдан чык- 
кан коёоннистер °зд°рүн ушундай атаган.
Айрым адам, мамёекет жана ба0каёар ме- 
нен кандайдыр бир мамиёеёерди токтотуп 
коючу күр°0түн кураёы.
Тарыхый жактан таптардын ортосунда 
«жыёмаёоочу» саясий-согу0тук диктатура- 
нын формасы.
ХГУ-ХМП кк. феодалдык Франциядагы сосёо- 
виеёик °күёдүктүн жогорку органы.
Үй куруу үчүн жер, чарбак, үёү0 жер.
Социаёдык конфёиктти чечүүнүн акыркы 
чегине жеткен курч формасы, бир мамёекет- 
тин чегиндеги уёуттук топтордун, социаё- 
дык топтордун, таптардын ортосундагы бий- 
ёик үчүн ую0туруёган күр°0.
Коёонияёык империянын чегинде °зүн-°зү 
ба0каруу укугун аёган коёония.
Мамёекетте бийёикти и0ке а0ыруу система- 
сын мүн°зд°°чү тү0үнүк, бийёик бир ки0и- 
нин - диктатордун, же бир нече ки^инин 
коёуна топтоёуп, мамёекеттик бийёик эч 
чектеёбей кураёдуу зомбуёук, террор жоёу 
менен жүргүзүё°т.

186



Зеамет —
Заговор (кутум) —

Кастаёар —

Концессия —

Каоёиция —

Капитаёисттик 
монопоёия —

Креоё—

Ёатифундия —
Ёуддизм -

Муёат —

Протекторат —

Парёаменттик 
монархия —

Респубёика —

Рояёисттер —

Рассаёык 
дискриминация —

Ирандагы ири жер ээси.
Беёгиёүү бир саясий максатты к°зд°г°н, сая- 
сий күчт°рг° кирген бир нече адамдардын 
бир°°г° же саясий бийёикке кар0ы макуё- 
да0ып ую0уёу0у.
Индиядагы бири-бирине °түүг° мүмкүн боё- 
богон адамдардын тобуна б°ёүнүүсү.
Мамёекеттик и0кананы кимдир бир°°г° 
беёгиёүү м°°н°тк° экспёуатацияёоого °тк°- 
рүп берүү ж°нүнд°гү кеёютим.
Эки же бир нече мамёекеттин жаёпы ду0- 
манга кар0ы саясий жана согу0тук союзу. 
Ири и0кана ээёери же и0кана ээёеринин 
союзу тарабынан пайда табууну к°б°йтүү 
максатында бир же к°п °ёк°ё°рд° беёгиёүү 
бир тармактын бир кыйёа же а түгүё басым- 
дуу б°ёүгүн° контроёдук орнотуу.
Ёатын Америкадагы жергиёиктүү боёуп 
каёган испандыктар.
Ёатын Америкасындагы ири жер ээё°°чүё°р. 
Жуму0чуёардын күр°0үнүн бир формасы 
ма0инаёарды жана фабриканын имаратын 
таёкаёоо.
Америкадагы европалыктар менен африкаёык- 
тардын никесинен тууёган баёдар.
К°з карандыёыктын формасы, мында бир 
мамёекет (каёкаёоочу) коргойм деген 0ыё- 
тоо менен экинчи бир мамёекеттин (каёка- 
ёануучу) ты0кы саясий °з аёдынчаёыгы- 
нан ажыратат да °зүнүн резиденти аркыёуу 
чындыгында анын и0терин контроёдойт. 
Мамёекетти ба0каруунун формасы: °км°т 
короёдун аёдында эмес, парёаменттин аё- 
дында жооптуу боёу0у.
Ба0каруунун формасы: мамёекеттик бийёик- 
тин жогорку органдары же 0айёаны0ат же 
жалпы уёуттук °күёчүёүк уюмдары тара- 
бынан түзүёү0°т.
Бурбондордун династиясынын жоёун жоёдоо- 
чуёар (монархистер).
Адамдын расаёык тие0еёүүёүгүн° карата 
укуктарын чект°° жана эзүү.
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Ревоёюция —

Рассизм —

Сипайёар—

Саясий кризис —

Тайпиндер —

Тец укуктуу эмес 
кеёи^им —

Теократия —

Терроризм —

Тимары —

Тимариот — 
0айёоочу мүёк 
цензи —

Энцикёопедия —

Өн°р жай т°цк°рүшү —

Янычарёар —

Коомдун турму0ундагы түп-тамырынан бери 
боёгон буруёу0 анын жүрү0үнд° мамёекет- 
тик бийёиктин жана менчиктин үст°мдүк 
кыёган түрүнүн аёма^ьыьшы и0ке а0ат. 
Расаёардын жана эёдердин теңсиздиги 
ж°нүнд° реакциячыё к°з кара0.
Ост-Инд компаниясы жергиёиктүү индустар- 
дан жаёданма армия түзг°н.
Саясий бийёиктин и0инин туруксуздугу, 
0айке0 кеёбестиги, экономикаёык процесс- 
терде башкаруу мүмкүнчүёүгүнүн т°м°нд°0ү. 
Кытайдагы дыйкандар согу0унун каты0уу- 
чуёары. Аёар жаёпы тең укуктууёук идея- 
сын тараткан жана «Уёуу жыргаёчыёык- 
тын асман меёжиген мамёекетин» түзүүг° 
аракет кыёы^кан.
Күчтүү держава тарабынан андан аёсыз мам- 
ёекетке бир жактуу түрд° миёдеттер таңуу- 
ёанган кеёи0им.
Мамёекетик ба0каруунун түрү: мамёекет- 
ти ба0каруу к°бүнч° дин кызматкерёери 
тарабынан жүргүзүё°т.
Саясий күр°0түн ыкмасы: саясий жана ба0- 
ка кар0ыёа0тарын коркутуу жана басым 
к°рс°түү максатында эч нерсе менен чектеё- 
беген, зордук-зомбуёуктун коёдонуёу0у.
Осмон империясында аскер кызматын °т°г°н- 
дүгү үчүн бериёүүчү жана мураска каёты- 
рыёуучу жер.
Мураска каётырыёуучу жердин ээси. Буржу- 
азияёык мамёекеттерде 0айёоо укугун аёуу 
үчүн зарыё кире0енин же мүёктүн к°ё°мү. 
Ёатын с°зүн°н кеёип чыккан, биёимдердин, 
ыкмалардын ч°йр°сүн° үйр°түү азыркы учур- 
да ар кайсы предметтер боюнча тоёук макаёа- 
ёардын с°здүгү.
Буё жуму0чунун коё эмгегин аёма0тырган 
ма0инанын ойёонуп чыгарыёы^ы жана 
коёдонуёу0у.
Осмон империясындагы атайы даярдаёган 
аскерёер. Аёар басып аёган аймактардагы 
христиан дининдеги баёдардан түзүёг°н.
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