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Тема 1. Вступ до курсу. Література 
 
Ключові положення 

• імперія в центрі Європи, наукові і публіцистичні назви 

• географічна мапа 

• політична мапа 

• національна мапа 

• література 

Імперія в центрі Європи, наукові і публіцистичні назви 

До 1804 території, які були під владою Габсбургів, не мали спільної офіційної 

назви. 

Неофіційні назви територій, які перебували під владоюавстрійського 

відгалуження династії Габсбургів.  

Габсбурзька монархія, Габсбурзька імперія, Австрійська монархія  

використовуються стосовно періоду 1526–1804 рр.  

Назва Габсбурзька імперія також широко використовується для позначення 

спільноти державних об'єднань, які перебували під владою імператора Священної 

Римської імперії Карла V Габсбурга, включаючи Іспанію, Іспанські Нідерланди, 

Франш-Конте, Ломбардію, Неаполітанське королівство, Сицилію, Сардинію й 

американські володіння Іспанії. 
Австро-угорська угода 1867 р. призвела до дуалістичної конституційної 

держави, яка імператорською постановою від 14 листопада 1868 р. одержала 

офіційну назву Австро-Угорської монархії. Її утворили Австрія та Угорщина, 

пов’язані між собою династично і визнанням наявності загальних справ для всієї 

монархії: закордонних, військових, фінансових.  

Вся повнота влади належала імператору. Спільний уряд в Австрії називався 

імператорський і королівський, Угорщині – королівський, а в інших землях – 

імператорсько-королівський. Діяли дві делегації, обрані австрійським 

парламентом та угорським сеймом. Їх функції полягали у встановленні спільного 

бюджету, розподілу кредитів для загальноімперських потреб та контролі над 

загальними міністерствами. Попри загальні існував перелік справ, котрі 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/1804
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1526
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_V_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8F


вирішувались австрійськими та угорськими законодавчими органами за взаємною 

домовленістю на визначений проміжок часу. Вони стосувалися державного боргу, 

торгівлі, непрямих податків, залізниць. Частка участі у загальних витратах була 

визначена так: 70% сплачувала Австрія, 30% –Угорщина. Ці питання реґулювались 

періодичними десятирічними австро-угорськими угодами.  

Австрійська частина монархії отримала назву Цислейтанія (назви 

Цислейтанія (300 024 км2, 24 млн. осіб) і Транслейтанія (322 041 км2, 17,5 млн. 

осіб) виникли від річки Лейта, правої притоки Дунаю. З погляду Відня вона 

розділяла монархію Габсбурґів на дві частини). У Цислейтанії набула чинності 

конституція (грудень 1867 р.), яка визнала за всіма землями всю повноту державної 

влади, розглядала їх лише як історико-політичні індивідуальності. Це означало, що 

всі 17 королівств і земель були окремими державними одиницями, представленими 

у рейхстазі. Формально вона була союзною державою – Співдружність королівств 

і земель, представлених у імперській раді. Назва Австрійська імперія 

обґрунтовувалася титулом імператора, прийнятим у 1804 р.  

З кінця ХІХ ст. частіше використовувалася назва Австрія. 
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Території Габсбурзької монархії 

спадкові австрійські землі придбані землі 

Ерцгерцогство Австрія (Нижня та 

Верхня) 

Герцогство Штирія

Герцогство Каринтія

Герцогство Крайна

Маркграфство Істрія

Графство Тіроль

Графство Гориця і Градишка

Форарльберг

Передня Австрія

Трієст

Землі Чеської корони 

• Королівство Чехія 

• Герцогство Силезія 

• Маркграфство Моравія 

• Маркграфство Верхня Лужиця 

(до 1635 р.) 

• Маркграфство Нижня Лужиця 

(до 1635 р.) 

Угорське королівство; 

Велике князівство Трансильванія; 

Військовий кордон

Королівство Хорватії,Славонії та 

Далмації
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%96%D1%94%D1%81%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1635
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1635
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F


У певні історичні періоди Габсбурзька монархія включала такі володіння: 

• Австрійські Нідерланди (1713–1792) 

• Герцогство Мілан (1713–1797) 

• Неаполітанське королівство (1713–1735) 

• Королівство Сардинія (1713–1720) 

• Темішварський Банат (1718–1778) 

• Північна Сербія та Північна Боснія (1718–1739) 

• Олтенія (1718–1738) 

• Сицілійське королівство (1720–1735) 

• Герцогство Парма (1735–1748) 

• Королівство Галичини та Володимирії (з 1772 р.) 

• Буковина (з 1774 р.) 

• Мала Польща (з 1795 р.) 

• Венеціанська область (з (1797 р.) 

• Далмація (з 1797 р.). 
 

Література 
 

Кріль М. Слов’янські народи Австрійської монархії: освітні та наукові 
взаємини з українцями. 1772–1867. Львів, 1999. 

 
Розглянуто місце слов'янства в етнополітичній структурі Австрійської 

монархії. Розкрито значення ідеї слов'янської взаємності у різних її проявах в 
розвитку культурно-громадських контактів. Досліджено найважливіші освітні та 
наукові зв'язки слов'янських народів монархії з українцями Галичини, Закарпаття і 
Буковини. Проаналізовано роль і місце навчальних закладів у слов'янсько-
українських контактах, навчально-організаторську, освітньо-культурну та 
дослідницьку діяльність українських і слов'янських педагогів, вчених у межах 
держави Габсбургів. З'ясовано рівень впливу цих взаємин на розвиток української 
культури в Галичині, Буковині та Закарпатті. Крізь призму зв'язків розкрито ряд 
компонентів проблеми національного відродження слов'янських народів кінця 
XVIII – середини XIX ст. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1713
https://uk.wikipedia.org/wiki/1792
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
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Цьольнер Е. Історія Австрії. 
Львів, 2001. 712 с. 

 
Еріх Цьольнер – відомий австрійський 
історик. Його книжка «Історія Австрії» 
мала 8 видань. Вона охоплює історію від 
найдавніших часів до 1988 р., містить 
матеріал, який розкриває нові зміни не 
тільки в австрійській, а й у європейській 
історії. Автор подав історію австрійської 
державності, детальну картину 
багатогранних зв’язків між культурним 
та історичним розвитком народів 
держави. 

 

 

Тейлор А. Дж. П. Габсбурзька 
монархія 1809–1918. Історія 
Австрійської імперії та Австро-
Угорщини. Львів, 2002. 270 с. 

 
Дана книга є перекладом монографії 
професора Оксфордського університету 
А. Тейлора, що багато років викладав 
курс історії Австрії у цьому 
навчальному закладі. У ній докладно 
розповідається про зовнішню політику 
Габсбургів, політичний устрій їхньої 
монархії, еволюцію державного ладу, 
міжнаціональних та міжконфесійних 
взаємин всередині Австрійської імперії 
(з 1867 р. – Австро-Угорщини). 
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Шарый А., Шимов Я. Корни и 

корона. Очерки об Австро-Венгрии. 
Судьба империи. Москва, 2010. 448 с. 

 
Книга стосується Австро-

Угорської монархії, яка сто років тому 
була другою за територією і третьою – 
за населенням державою Європи. 
Корона Габсбургів впала у 1918 р., але її 
корені досі є джерелом ностальгії у 
багатьох країнах, що виникли на її 
руїнах.  
На широкому фактичному матеріалі 
автори в публіцистичному стилі склали 
картину буднів і свят монархії, подали 
портрети найяскравіших представників 
правлячої династії, її підданих, показали 
особливості життя Відня і Будапешта, 
Праги і Львова, Сараєва та Трієста 

 

 

Шимов Я. Австро-Венгерская 
империя. Москва, 2003. 609 с. 

 
У книзі йдеться про історію формування 
і розвитку багатонаціональної монархії 
Габсбургів. Хронологічні межі 
стосуються від XVI ст. до 1918 р. 
Проаналізовано правління династії з 
позиції геополітики, розрахунку, 
дипломатії, встановлення політичних та 
економічних відносин. Подані історичні 
портрети політиків. 
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Джонстон У. Австрийский 
Ренессанс. Москва, 2004. 640 с. (William 
M. Johnston. The Austrian Mind. An 
Intellectual and Social History 1848-1938. 
Los Angeles; London, 1972)  

 
У книзі американського вченого основна 
увага звернена на історію Дунайської 
монархії другої половини ХIХ — 
початку ХХ ст. За центр дослідження 
вибрано три осередки – Відень, Прагу і 
Будапешт. Решту згадано тією мірою, 
якою вони мали стосунок до столичних 
подій. Найцінніше у книзі – це факти. 
Проте вони подані доволі поверхово і 
стосуються біографій представників 
австрійського і угорського культурного 
та суспільного життя, відомостей про 
мовну ситуацію у Відні. Є також чимало 
недоліків технічного і наукового змісту 
щодо перекладу. 
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Тема 2. Створення династичної імперії: родина Габсбургів 
 

Ключові положення 

• імперія як політико-територіальна спільнота: основні види і типи 

• початки Габсбурґів 

• Прагматична санкція як основа міцності династії 

• Постаті 

 

Витоки 

• граф Гуантрам Багатий з Ельзасу 

• версії походження назви: 

– Радбот, внук Гуантрама, у 20-х роках ХІ ст. збудував на березі р. Ааре 

(Швейцарія) замок, який назвав Габсбург (від старонімецького hab – брід) і надалі 

став іменуватися графом Габсбургом, що стало спадкоємним іменем його нащадків 

– гніздо яструба: на честь яструба, що сів на стіни щойно збудованого укріплення 

 
Сучасний вигляд родового замку Габсбургів 
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Перша половина XIII ст. – брати Альбрехт і Рудольф розділили родові 

володіння; Рудольф  започаткував вихід Габсбургів на європейський рівень; 

спадкоємці Альбрехта залишились аристократами регіонального рівня (лінія 

Габсбург-Лауфенбург) 

1359 р. – обрання титулу ерцгерцогів 

24 жовтня 1273 р. – на німецький престол короновано Рудольфа І Габсбурга; 

початок звеличення династії; приєднання Австрії і Штирії 

1282 р. – офіційне проголошення спадкових володінь Габсбургів (Австрія, 

Штирія) 

1363 р. – Тіроль 

1374 р. – частина Істрії 

1382 р. – Трієст 

1523 р. – Форарльберг 

1526 р. – Чеське і Угорське королівства 

 
Альбрехт IV 

 12 



Прагматична санкція як основа міцності династії 

 
Прагматична санкція 1713 року 

 

Карл VI Габсбург успадкував трон Священної Римської імперії в 1711 р після 

смерті старшого брата Йосифа I. Обидва не мали синів і для забезпечення 

неподільності родових земель 19 квітня 1713 р. Карл VI прийняв закон про 

престолонаслідування – «Прагматична санкція». Згідно з ним успадкування 

престолу відбувалось за правом первородства, незалежно від статі спадкоємця. 

Санкцію було прийнято через відсутність в імператора та його померлого 

брата спадкоємців-синів. Відповідно до цього закону встановлювався порядок, за 

яким престол у разі відсутності в імператора синів переходив до його дочок. 

Санкція гарантувала нероздільність спадкових земель Габсбургів і увійшла до 

числа основних законів монархії. Документ визнали правлячі двори: 

Іспанії (1725) 

Росії (1726) 

Бранденбурга (1727) 
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Англії (1731) 

Франції (1735) 

Війни за австрійську спадщину 1740–1748 рр. Аахенський мир. 

 

У XVI ст. Габсбурги розділилися на дві гілки – іспанську та австрійську. 

Імператорська корона зберігалася за австрійською гілкою. 

Іспанська гілка обірвалася в 1700 р. 

Австрійська гілка припинилася в 1780 р. зі смертю імператриці Марії Терезії.

Нащадки Марії Терезії та її чоловіка Франца I (великого герцога 

Тосканського та колишнього герцога Лотпрингії) перейняли ім'я Габсбургів. Так 

було започатковано Габсбурзько-Лотаринзьку династію. 

Останнім правлячим монархом з династії Габсбургів був Карл І, який зрікся 

влади в 1918 р.

Його син Отто фон Габсбург став депутатом Європарламенту. 

 

Постаті 

А.Дюрер. Портрет Максиміліана I (1519) Леопольд І. 1658–1705 
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Йосиф І. 1705–1711 Карл VI. 1711-1740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб династії. Кінець ХІХ ст. 

 15



Тема 3. Монархія в добу Просвітництва і Романтизму 

 

Ключові положення 

• Просвітництво 

• Романтизм 

• Доба Просвітництва і Романтизму в Австрії: окремі епохи чи одна цілісність 

• Правління Марії Терезії  

• Йосифінські реформи 

 

Просвітництво 

Переломним моментом в історії людства вважається XVIII ст., коли розгорнувся 

інтелектуальний соціально-політичний рух, який назвали Просвітництвом. 

У широкому розумінні – освіта широких верств населення, прилучення їх до 

культури, наук, мистецтва. 

У вужчому, історико-культурному розумінні – означення ідейного руху, що 

розгорнувся у країнах Європи під гаслом подолання старих форм політичного, 

соціально-економічного і культурного життя в ім’я ідеї всебічного суспільного 

прогресу.  

Хронологічно – це приблизно друга половина XVII – XVIII ст. Період 

характеризується подальшим зростанням і зміцненням національних держав 

Європи, докорінними економічними зрушеннями, бурхливим розвитком 

промисловості та гострими соціальними конфліктами. 

Специфічні умови історичного розвитку західноєвропейських країн в добу 

Просвітництва, художні традиції, що склалися в цих країнах у попередні століття, 

були причиною того, що культура і мистецтво кожної з них мали свої особливості 

та відмінності.  

З ідеологією та практикою Просвітництва був тісно пов’язаний енциклопедизм – 

духовно-інтелектуальний та освітній феномен європейської культури другої 

половини XVIII ст. 
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Романтизм 

• Романтизм як реакція на епоху Просвітництва 

• зрушення в сторону формування нового способу мислення, нового 

співвідношення філософії, науки, мистецтва 

• свідомий протест як новий світогляд у літературі 

 

Доба Просвітництва і Романтизму в Австрії: окремі епохи чи одна цілісність 

• політично Просвітництво було пов’язане з освіченим абсолютизмом, який 

передбачав необмежену монархію 

• традиції та інститути, які складалися протягом сторіч, мали бути безжально 

знищені, якщо вони суперечили вірі у розум і корисність 

• далекосяжні наслідки адміністративної, соціальної, податкової та освітньої 

реформ, новаторства кримінально-процесуального і цивільного кодексів, 

звільнення селян від кріпацької залежності радикально змінили суспільство 

 

Правління Марії Терезії (1749–1780) 

Ерцгерцогиня Австрійська, велика герцогиня Тосканська, королева Угорщини і 

Богемії. 

• реформи як результат прагненням захистити право на престол.  

• Державна рада  

• центральний суд,  

• військова реформа (рекрутський набір) 

• податкова реформа 

• ліквідація внутрішніх митних кордонів 

• обмеження панщини 

• цивільний («Терезіанський кодекс») кодекс 

• кримінальний («Терезіанська Немезіда») кодекс 

• загальна шкільна освіта 

• відокремлення школи від церкви 
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Марія Терезія як принцеса Імператриця 

  
Прохання-автограф Марії Терезії до 
угорської шляхти про допомогу 11 

вересня 1741 р. 

Марія Терезія з сином Великим герцогом 
Тосканським, невісткою та їх двома 

старшими дітьми в 1768 р. 
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Йосифінські реформи 

Вислови Йосифа ІІ: 

“Монархія повинна складатися з абсолютно схожих за своїм устроєм провінцій, 

представляти собою єдине ціле, до якого слід застосувати однакову систему 

управління. Як скоро це буде досягнуто, припиниться всіляке відчуження, всіляке 

суперництво між різними областями і народностями. Відмінності за походженням і 

віросповіданням повинні зникнути, і тоді всі громадяни будуть вважатися братами, 

намагаючись посильно допомагати один одному.” 

 

На могилі Йосифа викарбувано епітафію, написану ним самим:  

“Тут спочиває володар, наміри якого були чисті, але який мав нещастя бачити, як 

руйнувались всі його плани і приписи.” 

 

Основні реформи Йосифа ІІ 

• посилення центральної влади 

• скасовано права провінційних станових зборів 

• посилено владу губернаторів 

• запровадження офіційної німецької мови 

• селянська реформа 

• освітня реформа 

• церковна реформа 

 
Заголовок Йосифінського кадастру 
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Пам’ятник Йосифу ІІ у Празі 
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Тема 4. Меттерніхівська Австрія: блиск за кордоном, проблеми 

вдома 

 

• Австрія під час наполеонівських воєн 

• дипломатія Меттерніха 

• Віденський конгрес і здобутки Австрії 

• суспільство і держава: неможливий компроміс 

 

 

 

 

 

Наполеон у 

битві під 

Аустерліцом. 

Худ. 

Франсуа 

Жерар 

 

Пресбурзький мир 1805 р. 

• Австрія втратила на користь Франції Істрію (крім Трієсту), Далмацію 

• Баварія отримала Тіроль з Бріксеном та Трентом, Форарльберг 

• Вюртемберг отримав колишні австрійські володіння у Швабії 

• Франц II визнав за монархами Баварії та Вюртемберга титули королів, що 

вивело їх з-під влади інститутів Священної Римської імперії 

• Австрія сплачувала Франції контрибуцію в сумі 40 млн. фл.  

• Компенсація Австрії: отримала територію, що включала Зальцбург та 

колишнє аббатство Берхтесґаден, а для колишнього курфюрста 

Зальцбурзького Фердинанда Габсбурга було створено нове герцоґство 

Вюрцбург 
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Зміни, передбачені Пресбурзьким миром 1805 р., означали кінець австрійської 

переваги у Священній Римській імперії та сприяли її розпуску в 1806 р. 

 

Територія Варшавського князівства 

 

Шенбруннський мир 1809 р. 

Підписаний в Шенбруннському палаці у Відні між Австрією і Францією 

Втрати Австрії: 

• близько 100 тис. км² території (з 700 тис. км²) 

• позбавлення виходу до Адріатичного моря 

• зобов'язання передати Франції частину Каринтії та Хорватії 
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• 3,5 млн населення (з 21,1 млн) 

• контрибуція – 85 млн франків 

• скорочення армії до 150 тис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт Франца ІІ 

про відречення 

від корони 

імператора 

Священної 

Римської 

імперії 
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Дипломатія Меттерніха 

Князь Клеменс Венцель Лотар фон Меттерніх 

(1773-1859) – австрійський дипломат, міністр 

закордонних справ з 1809 по 1848 рр. Аристократ за 

походженням (портрет Томаса Лоуренса) 

Після падіння Наполеона 

Меттерніх відкрив 

Віденський конгрес, який 

перекроїв карту Європи. 

Австрія отримала левову 

частку здобутку. Ідеї 

дипломата перемогли – 

Італія і Німеччина так і 

залишилися роздробленими. 

Меттерніх взагалі 

прославився своїм 

консерватизмом і 

небажанням що-небудь 

змінювати у встановленому 

стані справ. Національні 

рухи 1820-1840 років 

здавалися дипломату 

зайвими. У підсумку в самій 

Австрії народні 

заворушення проти жорсткої 

політики та цензури змусили 

Меттерніха піти у відставку 

 

Віденський конгрес і здобутки Австрії 

Віденський конгрес (вересень 1814 р. – травень 1815 р.) завершив період 

наполеонівських війн, започаткував нову систему міжнародних відносин в Європі, 

призвів до створення системи союзів, метою яких була реставрація і підтримка 

монархічних правлінь. Водночас країни-переможниці намагалися максимально 

задовольнити власні інтереси за рахунок територіальних надбань і суттєво 

перекроїти карту Європи. 
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На початку вересня 1814 р. почалось, як казали сучасники, «переселення всієї 

Європи» до Відня. На конгрес прибули представники більше 20 європейських країн 

(усіх, крім Османської імперії) – від великих держав до мікроскопічних князівств у 

декілька квадратних кілометрів – ті, хто збирався вирішувати долі народів, і ті, хто 

чекав цих рішень. 

Для монархів і послів, які приїхали до Відня, щодня влаштовувалися бали, 

спектаклі, полювання, прогулянки. Але конгрес, який «працював» майже рік, для 

ділових засідань не збирався жодного разу. 

Усі справи на Віденському конгресі вирішував «комітет чотирьох» із представників 

країн-переможниць – Англії, Росії, Австрії та Пруссії. 

 
Засідання Віденського конгресу. Автор картини Жан-Батист Ісабей, 1819 

 

За підсумками конгресу Австрія змушена була відмовитися від Бельгії, але 

отримала за це солідну компенсацію (Далмація, західна частина Істрії, острови в 

Адріатиці, що раніше належали Венеції, сама колишня Венеційська республіка і 

сусідня італійська провінція Ломбардія. Представники роду Габсбургів отримали 
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корони Тоскани, Парми і Модени). Австрії також повернено значну частину 

польської Галичини, а в 1846 році була анексована невелика Краківська республіка. 

Німецький союз 

• 34 монархії і 4 вільних міста – Гамбург, Бремен, Любек і Франкфурт-на-

Майні 

• союзний сейм складався з представників урядів і засідав у Франкфурті-на-

Майні під головуванням австрійського уповноваженого 

• поза Союзом залишилися Угорщина, Галичина і велика частина 

південнослов’янських земель імперії 

Меттерніх домігся гегемонії Австрії в Німецькому союзі і дивився на нього як на 

знаряддя австрійської політики. Голоси в Сеймі були розподілені так, що більшість 

мала Австрія. 

 

Суспільство і держава: неможливий компроміс 

• економічний розвиток і державна підтримка 

• регіональні відмінності 

• конкурентноздатність австрійських товарів 

• становість суспільства 

• поліційна держава 

• Коловрат versus Меттерніх 

• попередження угорського сепаратизму 

 

Внутрішня політика визначалася здебільшого імператором Францом I. 

Державні чиновники тримали всю сферу освіти під жорстким контролем, 

визначаючи, що можна читати і вивчати. Голова відомства цензури, граф Йозеф 

Седльніцкі, забороняв літературні твори, ворожі абсолютизму цісаря або релігії, а 

організації, запідозрені в політичному відступництві, зазнавали переслідувань. 

Після смерті Франца I у 1835 році керівництво австрійським урядом було 

довірено регентській раді за участю Меттерніха, оскільки новий імператор 

Фердинанд I (1793 – 1875) виявився нездатним управляти країною. Цензура була 

пом’якшена, велику свободу отримали університети. 
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Тема 5. Поява новітніх національних культур 
 

• основні виклики націоналізму 

• мовне різноманіття 

• еліта 

• національне Відродження 

 

Основні виклики націоналізму 

У 1843 році в Австрійській імперії жили трохи більше 29 млн. осіб. З них 

понад половину (15,5 млн.) становили слов’янські народи – поляки, чехи, словаки, 

серби, хорвати, словенці і русини (українці). Більш ніж удвічі менше було німців (7 

млн.), 5,3 млн. налічували угорці, 1 млн. – румуни і близько 300 тис. – італійці. 

Додамо до цього досить численні єврейську і вірменську меншини.  

Націоналізм в сучасному значенні цього поняття – продукт індустріального 

суспільства кінця XVIII–XIX століть. В ході промислової революції руйнується 

соціальна і культурна ієрархія, властива доіндустріальним суспільствам, виникає 

якісно новий тип поділу праці, розширюється доступ різних соціальних верств і 

груп до освіти, результатом чого стає створення культурно однорідного 

суспільства. У ньому носіями розвинутої культури, що спирається на писемність, є 

вже не елітні групи (дворянство, духовенство і т. п.), а практично все суспільство, 

за винятком невеликих маргінальних верств. Така культура сприяє формуванню 

нової національної самосвідомості. 

Австрійська монархія, яка сформувалася задовго до промислової революції за 

династичним принципом і не ототожнювалася з жодним з народів , які перебували 

в її складі, не була і не могла бути німецькою, угорською чи слов’янською – вона 

була саме австрійською, т. б. наднаціональною і ворожою будь-якому націоналізму. 

Ситуація ускладнювалася тим, що різномовні піддані імператора знаходилися на 

різних стадіях політичного, економічного і культурного розвитку і володіли 

неоднаковим рівнем національної самосвідомості. 
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Національна мапа монархії 

 

• угорці 

• австрійські німці 

• румуни 

• чехи  

• словаки 

 

• поляки  

• русини (українці) 

• італійці  

• словенці 

• хорвати 

• серби 

• босняки 

• євреї 

 

Мовне різноманіття 

• державна мова 

• національні мови 

• службові мови у регіонах 

• мова і освіченість 

Німецька мова, будучи рідною для більшості членів правлячої династії, 

розглядалася ними, починаючи з Йосипа II, в якості офіційної мови монархії і 
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найкращого засобу міжнаціонального спілкування її мешканців. Німецькомовною 

була в більшості своїй і вища австрійська аристократія. Навіть граф Сьочені, 

палкий патріот Угорщини, вів щоденник на німецькій мові, якою висловлювався 

більш побіжно, ніж угорською. 

Головною політичною проблемою Угорщини „епохи реформ” стало надання 

угорській мові статусу офіційної. У 1844 році угорська мова замінила латинь. 

Ф.Палацький, який довгий час жив в Угорщині і був добре знайомий з ситуацією в 

королівстві, вважав цей момент ключовим в історії угорського націоналізму 

В Галичині діловодство велося польською мовою (за винятком листування 

місцевої влади з центральними органами або установами інших провінцій), 

існували польські школи, університети, театри і т. д. 

Більшість слов’янських народів перебували на стадії формування 

національної культури (літературний варіант сербохорватської мови з латинським 

алфавітом, до прикладу, склався лише до середини XIX століття завдяки працям 

хорватського просвітника Людовіта Гая). 

  
Л. Гай і обкладинка його праці 
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Еліта 

• правлячий Дім і оточення 

• національна аристократія та її самосвідомість 

• вище духівництво  

• шляхта та її диференціація 

• формування верстви інтелігенції 

 

  
Й. Добровський П. Шафарик К. Гавлічек-Боровський 

 

 
Вук Караджич 
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Національне Відродження 

• особливість епохи 

• основні проблеми 

• шляхи вирішення завдань 

• діячі 

 

Термін „національне відродження” є ідеологічним винаходом XIX ст., 

надзвичайно популярним серед інтелектуальних еліт так званих „неісторичних” 

націй. У самій назві цього терміна міститься основна ідея: десь в історичному часі 

існувала нація, яка внаслідок несприятливих історичних умов занепала і тепер 

прагне „відродитися”. 

Альтернативний термін – націотворення, оскільки і за змістом, і за формою 

„національне відродження” було саме творенням нації, свідомою діяльністю 

певних соціальних чи інтелектуальних груп, спрямованою на „уявлення” 

(„винайдення”) тієї чи іншої суспільної (національної) конструкції, а потім її 

узгодження з „об’єктивними” соціально-політичними, культурними, 

геополітичними та іншими реаліями. 

Схема М. Гроха: 

• академічний етап 

• культурний етап 

• політичний етап 

 

Термін „національне Відродження” може використовуватися як науковий 

інструментарій лише у певному контексті і з відповідним коментарем, при цьому 

завжди слід пам’ятати про його ідеологічні корені. „Національне відродження” як 

процес „винайдення” і „усуспільнення” національної ідеї, як „масовизація” 

національної свідомості – тривалий, суперечливий і багатовекторний процес. У 

цьому процесі були моменти перервності, стагнації і регресу. Він був варіативним, 

багатоаспектним. 
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Тема 6. Лібералізм і націоналізм у революції 1848–49 рр. 
 

• поняття лібералізму і націоналізму 

• вимоги політичних сил напередодні революції 

• хід і особливості революції 

• австрославізм: діячі 

• шлях революції: діячі 

 

Поняття 

• Лібералізм – політична та ідеологічна течія, що об’єднує прихильників 

індивідуальних прав, вільного підприємництва та демократичних свобод і 

обмежує сфери діяльності держави. 

• Націоналізм — ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є 

теза про цінність нації як вищої форми суспільної єдності і її первинності в 

державотворчому процесі. 

 

Вимоги політичних сил напередодні революції 

• усунення перешкод економічному розвитку 

• демократизація політичного ладу 

• національне питання 

 

Хід і особливості революції 1848 р. 

• 13 березня– повстання у Відні. Вимога відставки канцлера Меттерніха 

• 15 березня – повстання в Угорщині. Під тиском маніфестацій угорський 

сейм прийняв постанови про скасування шляхетських привілеїв, панщини 

(за викуп). Був сформований національний угорський уряд. 
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Відкриття угорського парламенту в 1848 р. 

 
 

Члени революційного уряду Лайоша Баттяні 
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Указ Фердинанда про скликання конституційних зборів 
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• 2 – 12 червня – Слов’янський з’їзд у Празі 

Перша політична нарада представників слов’янських народів. Скликаний як 

відповідь на роботу загальнонімецького парламенту у Франкфурті на Майні. 

Робота з’їзду була організована у пленарному та секційних режимах. Працювало 

три секції за національною ознакою: чесько-словацька (чехи, словаки та моравани); 

польсько-українська (поляки і українці); південнослов’янська (серби, хорвати, 

словенці та далматинці). Протягом десяти днів 340 його учасників обговорювали 

найважливіші проблеми національно-політичного становища слов’янських народів 

у контексті європейських революцій: значення слов’янських народів в Австрійській 

імперії та їх відносини між собою; ставлення слов’ян до інших народів монархії 

Габсбурґів та слов’ян поза її межами. На з’їзді переважили ідеї австрославізму, 

тобто реорганізації Австрійської монархії в державу рівноправних слов’янських і 

неслов’янських народів. 

 

„Грунтуючись на переконанні, що могутній духовний рух теперішнього часу 

вимагає нової політичної творчості, і що держава повинна перебудуватися, якщо не в 

нових межах, то в усякому разі на нових засадах, ми представили австрійському 

імператору, під конституційною владою якого ми живемо, проект перетворення його 

імперії в союз рівноправних народів. У такому союзі ми вбачаємо порятунок не 

тільки для нас одних, і віримо в готовність освіченої Європи прийти до нас на 

допомогу в справі його здійснення. У всякому разі, ми зважилися добиватися в 

Австрії всіма доступними нам засобами повного визнання за нашими народностями 

таких же прав в державі, якими вже користуються нації німецька і мадярська […] 

Вступаючи знову на політичне поприще Європи як наймолодші, але аж ніяк не 

найслабші, ми тут же висуваємо проект скликання загального конгресу 

європейських народів для вирішення всіх міжнародних питань […] 

В ім’я свободи, рівності і братерства всіх народів! 

Ф.Палацький, староста Слов’янського з’їзду.” 

(Бакунин М.А. Собрание сочинений и писем. М., 1935. С.478-480) 

 

• 12-17 червня – повстання у Празі 
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Богослужіння на Кінній площі 12 червня 1848 р. 

 

• 6 жовтня 1848 р. друге повстання у Відні, яке мало на меті завадити 

вторгненню імперських військ в Угорщину. Це повстання було 

найзначнішою подією революції 1848 р. в Австрії. Близько місяця Відень 

знаходився в облозі імператорських військ і лише 1 листопада їм удалося 

захопити столицю 

• Листопад – повстання у Львові 

• 14 квітня 1849 р. – проголошення незалежності Угорщини 

• Серпень 1849 р. – австрійська (російська) перемога над революційною 

Угорщиною; остаточне придушення революції 

 

Значення революції 1848–49 рр. 

• поштовх для розвитку капіталістичних відносин 

• структурні зміни у системі управління 
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Тема 7. Компроміс 1867 р. і створення конституційної монархії 
 

• Конституційні закони 1859–1861 рр.  

• Австро-Угорська угода 

 

Конституційні закони 1859–1861 рр. 

До кінця 50-х років ХІХ ст. Габсбурзька імперія не змінилася, але нова 

державна система вичерпала можливості у внутрішньому житті і на зовнішній 

арені. Військові поразки, тиск нових політичних сил змусили Габсбурґів 

переглянути державно-політичний курс. Для збереження володінь вони зважилися 

на децентралізацію влади. У 1859 р. Франц Йосиф  видав Лаксенбурзький маніфест 

(назва від замку, де була одна з резиденцій імператора), яким обіцяв провести 

політичні реформи. Їх практичною реалізацією стали нові конституційні закони. 

 
замок Лаксенбург 
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У березні 1860 р. імператор підписав декрет про нову Імперську раду. Вона 

формувалася на основі розширення попереднього складу до 50 членів. Їх складали 

представники усіх частин монархії, обрані земельними сеймами (від Чехії мало 

бути три представники, Моравії – два, а Силезії – один). Оскільки земельні сейми 

тоді ще не діяли, перших членів Імперської ради призначив імператор. Протягом 

п’яти місяців, 31 травня – 28 жовтня 1860 р., вона обговорювала державний 

бюджет і закони земельного врядування.  

Жовтневий диплом (20 жовтня) 1860 р. фактично прирівнювався до 

федеральної конституції. Вона юридично відмінила неоабсолютизм і закріпила за 

австрійськими володіннями (королівствами і коронними землями) традиційні 

автономні права. Сейми отримали навіть право законодавчої ініціативи. В 

Угорщині була відновлена комітатська система, а угорська мова оголошена 

офіційною. До загальноімперської компетенції відносилися закордонні і військові 

справи, фінанси, торгівля, транспорт.  

У той же час диплом викликав невдоволення слов’янської частини імперії, 

мешканці якої протестували проти надання особливих прав угорцям. Австрійські 

ліберали побоювалися, що в новому імперському рейхсраті німці виявляться у 

меншості.  

У результаті 26 лютого 1861 р. було опубліковано „Лютневий патент”, який 

змінював Жовтневу конституцію в дусі централізації: права регіональних ландтагів 

були істотно скорочені, а повноваження імперського рейхсрату, що формується 

тепер не за національно-територіальним, а за становим принципом, значно 

розширені. Лютневий патент також містив повний титул Австрійського імператора 

та перелік всіх підвладних земель. 

Лютневий патент 1861 р. детально реґламентував процедуру виборів до 

загальноавстрійського парламенту і визначив його повноваження. Новий склад 

парламенту мав бути двопалатним, у якому членів сенату призначав імператор, а 

депутатів парламенту (343 депутати) обирали земельні сейми. Попередня 

Імперська рада була реорґанізована в Державну раду з дорадчими функціями.  
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Титульна сторінка Лютневого патенту 1861 р. з повним титулом імператора 
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Тоді ж опубліковано нові земельні статути. Сейми мали шестирічний термін 

повноважень, а їхніми виконавчими органами стали земельні комітети.  

Державні збори Угорщини відмовились затвердити „Лютневий патент” і 

утрималися від надсилання своїх представників до імперського парламенту. Було 

також ухвалено „петицію Деака” імператору з проханням відновлення конституції 

1848. Але імператор відкинув петицію і 22 серпня 1861 р. розпустив державні 

збори і місцеві комітатські збори. В Угорщині було введено режим надзвичайного 

стану (так званий „провізоріум Шмерлінга”), який незабаром був поширений і на 

інші регіони імперії. У 1863 р. імперський парламент покинули чеські і польські 

депутати, що повністю паралізувало його роботу. Таким чином спроби реформ 

провалилися, що в 1865 р. визнав і сам імператор, скасувавши конституцію 1860 р. 

 

Австро-Угорська угода 

  

Цісарева Єлизавета (Сісі). 1865 р. Д. Андраші 
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Франц Йосиф розглядав кілька варіантів трансформації держави, включаючи 

повернення до неоабсолютизму і створення федерації народів. Наприкінці 1866 р. 

він почав схилятися до австро-угорського дуалізму. Певну роль у цьому зіграла 

його дружина, імператриця Єлизавета, яка симпатизувала угорцям. Пізніше її роль 

у досягненні австро-угорського компромісу була сильно перебільшена 

громадською думкою Угорщини, яка романтизувала образ цісаревої дружини. 

На останньому етапі австро-угорських переговорів у січні-лютому 1867 р. 

угорську делегацію очолив граф Дьюла Андраші. 17 лютого імператор призначив 

Д. Андраші прем’єр-міністром Угорщини. 15 березня умови компромісу були 

узгоджені і 20 березня затверджені угорськими державними зборами. 8 червня 

Франц-Йосиф коронувався у Пешті королем Угорщини. 

 

коронація Франца Йосифа і Єлизавети Амалії у Пешті 8 червня 1867 р. 

 

Австро-угорська угода 1867 р. призвела до дуалістичної конституційної 

держави, яка імператорською постановою від 14 листопада 1868 р. одержала 

офіційну назву Австро-Угорської монархії. Її утворили Австрія та Угорщина, 
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пов’язані між собою династично і визнанням наявності загальних справ для всієї 

монархії: закордонних, військових, фінансових.  

Вся повнота влади належала імператору. Спільний уряд в Австрії називався 

імператорський і королівський, в Угорщині – королівський, а в інших землях – 

імператорсько-королівський. Діяли дві делегації, обрані австрійським 

парламентом та угорським сеймом. Їх функції полягали у встановленні спільного 

бюджету, розподілі кредитів для загальноімперських потреб та контролі над 

загальними міністерствами. Попри загальні, існував перелік справ, котрі 

вирішувались австрійськими та угорськими законодавчими органами за взаємною 

домовленістю на визначений проміжок часу. Вони стосувалися державного боргу, 

торгівлі, непрямих податків, залізниць. Частка участі у загальних витратах була 

визначена так: 70% сплачувала Австрія, 30% –Угорщина. Ці питання реґулювалися 

періодичними десятирічними австро-угорськими угодами.  

Австрійська частина монархії отримала назву Цислейтанія. У ній набула 

чинності конституція (грудень 1867 р.), яка визнала за всіма землями всю повноту 

державної влади, розглядала їх лише як історико-політичні індивідуальності. Це 

означало, що всі 17 королівств і земель були окремими державними одиницями, 

представленими у рейхсраті. Формально вона була союзною державою – 

Співдружність королівств і земель, представлених у імперській раді. Назва 

Австрійська імперія обґрунтовувалася титулом імператора, прийнятим у 1804 р. З 

кінця ХІХ ст. частіше використовувалася назва Австрія. 

Парламент як дорадчий орган складався з Палати панів і Палати депутатів. 

Наприкінці ХІХ ст. Палата панів мала у своєму складі 21 ерцгерцоґа, 66 спадкових 

титулованих осіб і 125 пожиттєвих членів.  

Після прийняття закону про загальне виборче право (1907 р.) Палата панів 

збереглася, залишивши за собою попередні функції, і мала мати не більше, ніж 170 

і не менше як 150 членів. Палата депутатів складалася з представників королівств і 

земель. 

Депутатів спочатку обирали зі свого складу земельні сейми. Перші прямі 

вибори до віденського парламенту відбулися лише у 1873 р. У австрійському 
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виборчому праві діяв майновий ценз: 20 крон (1873 р.), 10 крон (1882 р.), 8 крон 

(1896 р.) прямих податків. Право голосу мали лише чоловіки від 24 років. 

При врегулюванні міжнаціональних відносин конституція проголосила загальну 

рівноправність. Закон 1868 р. передбачав використання національних мов у 

адміністрації, судочинстві, школах. Загалом уся національна політика віденського 

уряду виходила з необхідності збереження контролю над володіннями і статусу 

імперії як великої держави. 

Цислейтанія і Транслейтанія 

 

Витяг з Конституційного закону 

про загальні права громадян для королівств і областей, представлених у 

рейхсраті, від 12 грудня 1867 року 

2. Всі громадяни рівні перед законом. 

3. Державні посади однаково доступні для всіх громадян. – Допущення до 

цих посад іноземців пов’язане з надбанням ними прав австрійського громадянства. 
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4. Вільне пересування по території держави осіб і майна не підлягає жодним 

обмежененням. – Усі громадяни, що живуть в громаді, де вони платять податок на 

свою власність, промислове підприємство або доходи, володіють у цій громаді 

виборчими і представницькими правами на цих же умовах, що й місцеві уродженці. 

– Свобода еміграції обмежується державою лише в разі обов’язку відбувати 

військову повинність. 

5. Власність недоторканна. Примусова експропріація може бути здійснена 

лише у випадках і формах, встановлених законом. 

6. Кожен громадянин може перебувати і мати місце свого проживання у всіх 

частинах території держави, купувати тут земельну власність всякого роду і вільно 

розпоряджатися нею […]. 

7. Будь-які відносини васалітету або залежності назавжди скасовуються […]. 

8. Особиста свобода гарантується. – Закон 27 жовтня 1862 року про охорону 

особистої свободи становить невід’ємну частину цього конституційного закону. 

9. Житло недоторканне. – Закон 27 жовтня 1862 року про охорону житла 

становить невід’ємну частину цього конституційного закону. 

10. Таємниця кореспонденції має бути шанована. Затримка листів, крім 

випадку законного арешту і домашнього обшуку, може застосовуватися тільки з 

міркувань військового часу або в результаті судової постанови […]. 

12. Австрійські громадяни мають право зібрань і асоціацій. Здійснення цього 

права регулюється спеціальними законами. 

13. Кожен має право, в межах законності, вільно висловлювати свої думки 

словесно, письмово, у пресі або за допомогою зображень. Друк не повинен бути 

[…] підпорядкований цензурі …]. Поштові заборони з боку адміністрації не 

застосовуються до творів, надрукованих в країні. 

14. Всім гарантується повна свобода віросповідання і совісті. Користування 

цивільними і політичними правами не залежить від релігійного сповідання. Однак, 

релігійні вірування не повинні жодним чином порушувати громадянських 

обов’язків. Ніхто не може бути примушений до виконання будь-якого релігійного 

акту або до прийняття участі в релігійній церемонії […]. 
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15. Будь-яка церква або релігійна асоціація, визнана законом, має право 

відправляти богослужіння спільно і публічно; вона самостійно регулює і керує 

своїми внутрішніми справами; вона володіє і користується установами, вкладами і 

капіталами, переданими в її руки для цілей культу, освіти та благодійності; але 

вона підпорядковується, як і будь-яка громада, законам держави. 

16. Послідовники релігійного сповідання, невизнаного законом, можуть 

відправляти богослужіння в приватних будинках, якщо це не суперечить законам 

чи добрим звичаям. 

17. Наука і її викладання вільні. Всякий громадянин має право засновувати 

навчальні та виховні заклади і надавати в них освіту, якщо це відповідає законним 

вимогам. ... Держава має право вищого керівництва і спостереження за публічним 

навчанням і вихованням. 

18. Кожен є вільним обирати собі професію і готуватися до неї, де і як хоче. 

19. Всі народи держави, що належать до різних рас, рівні в правах: кожна раса 

має невід’ємне право підтримувати і культивувати свою національність і свою 

мову. Держава визнає за всіма мовами, що вживаються в областях монархії, рівне 

право на використання в школах, і при здійсненні функцій і різних актів 

державного життя. В областях, населення яких належить до різних рас, установи 

народної освіти повинні бути організовані таким чином, щоб кожен, не будучи 

змушеним вивчати іншу мову, мав можливість отримати на своїй мові необхідні 

основи своєї освіти. 
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Тема 8. Суспільство і культура в Угорщині, 1867–1914 
 

• населення 

• урбанізація 

• віросповідання 

• народи 

• культура і освіта 

 

Населення 

 

• 13.2 млн (1851) → 20.9 млн (1910) 

• 40 чол/км² (1851) → 64 чол/км² (1910) 

• імміграція: 400 тис. чол. 

• еміграція: понад 2 млн чол. 

• внутрішня міграція 

 

Урбанізація 

 

Частка міських мешканців 

• 1869: 14% 

• 1910: 20% 

 

Будапешт 

• 1873 Буда, Пешт, Обуда 

• 1880: 330 тис. мешканців 

• 1910: 880 тис. (1 млн) мешканців 

 

Провінційні міста: 70 – 100 тис. мешканців 
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Віросповідання 

 

  1880 1900 

Римо-католики 47.2% 48.6% 

Греко-католики 10.8% 11.0% 

Православні 14.1% 13.1% 

Лютерани 8.1% 7.5% 

Кальвіністи 14.7% 14.4% 

Унітарії 0.4% 0.4% 

Іудеї 4.6% 4.9% 

Інші 0.1% 0.1% 

 

Католицизм 

 

Римо-католицька церква 

• напівофіційна з державною підтримкою 

• вірні: угорці, німці, словаки 

 

Греко-католицька церква 

• Ужгородська унія 1646 р. 

 – вірні: русини 

• Унія в Трансильванії 1697 р. 

 – Блазьке архієпископство, 1853 р. 

 – вірні: румуни 

• Єпархія в Хайдудорозі, 1913 р. 

 – вірні: угорці 
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Протестантизм 

Кальвінізм 

• вірні: угорці 

• східна Угорщина і Трансильванія 

Лютеранство 

• Угорська лютеранська церква 

 – західна і північна Угорщина 

 – вірні: словаки, німці, угорці 

• Трансильванська саксонська лютеранська церква 

 

Православ’я 

• сербське домінування, Карловацьке архієпископство 

• поділ угорського православ’я в 1859 р. 

 – Сербська православна церква 

 – південна Угорщина 

 – Румунська православна церква 

   – південна Трансильванія 

 

Іудаїзм 

• зрівняння у правах 1867 р. 

• єврейський з’їзд 1868 р. 

• реформований іудаїзм 

 – модерність 

 – угорська культура, мова і національна ідентичність 

• ортодоксійний іудаїзм 

 – західноугорська ортодоксія 

   – мова: німецька і угорська 

 – східноугорська ортодоксія 

   – хасидизм 

 – мова: їдиш 

• Status quo ante 
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Народи 

 

 Народи 1880 1900 

Угорці 46.6% 51.5% 

Німці 13.6% 11.9% 

Словаки 13.5% 11.9% 

Румуни 17.6% 16.7% 

Русини 2.6% 2.5% 

Хорвати (разом із сербами) 1.1% 

Серби 4.6% 2.6% 

Інші 1.5% 1.8% 

Угорці 

• римо-католики, кальвіністи, лютерани, греко-католики, іудеї 

• західна, центральна Угорщина, Трансильванія (секеї) 

• цілісне суспільство від аристократії до селянства 

• шляхта майже повністю угорська 

 

Німці 

• римо-католики, лютерани, іудеї 

• західна і південна Угорщина 

 – шваби, католики, селяни 

• північна Угорщина 

 – римо-католики і лютерани, міщани і робітники 

• Трансильванія 

 – саксонці-лютерани, селяни і міщани 
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Словаки 

• римо-католики і лютерани 

• північна Угорщина 

• переважно селяни, робітники і дрібна буржуазія 

 

Румуни 

• православні і греко-католики 

• Трансильванія і Банат 

• переважно селяни, трохи міщан, низький рівень грамотності 

 

Серби 

• православні 

• Банат і південна Угорщина 

• переважно селяни, але також і міське населення 

 

Русини 

• греко-католики 

• північно-східна Угорщина 

• майже цілковито селяни 

• дуже низький рівень грамотності 

 

Культура і освіта 

• 1868 р.: реформа початкової освіти 

• грамотність 

 – в середньому по країні: 68% 

  – угорці і німці: 80% 

  – словаки: 70% 

  – румуни: 45% 

  – русини: 30% 
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Тема 9. Національна мобілізація в Австрії: на шляху до 

„внутрішнього суверенітету” 

 
Національно-визвольні рухи 

• Польське суспільство Галичини 

• Розвиток чеського національного руху 

• Словенці в складі імперії 

 

Польське суспільство Галичини 

Галичина як окремий коронний край (Королівство Галіції, Лодомерії, Велике 

князівство Краківське, князівство Освєнцімське та Заторське). За даними 

офіційного перепису населення (1900) в Галичині проживало 46% поляків і 41,5% 

українців. Управління краєм здійснював вищий державний адміністративний орган 

– намісництво, організаційна структура якого була визначена імперськими 

законами (1852 і 1868). Представницькі функції виконував Галицький сейм (1861). 

Зала засідань Галицького сейму 
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З середини 60-х років ХІХ ст. центр польського національно-політичного 

життя перемістився в Галичину. Польський фактор був надто сильним, щоб 

австрійський уряд міг його зігнорувати. Провідне місце серед політичних сил 

займали так звані станчики (А.Потоцький, М.Бобжинський, К.Бадені) і подоляки 

(В.Дзєдушицький, А.Голуховський), які зуміли добитися переважного впливу на 

крайову політику загалом. Помітною була діяльність ліберал-демократів, а з 

початком ХХ ст. зросла роль націонал-демократів (Р.Дмовський, С.Грабський). З 

діяльністю Л.Варинського пов’язаний початок соціалістичного руху в Галичині. 

  
А. Голуховський А. Потоцький 

Важливою складовою частиною суспільно-політичного життя Галичини другої 

половини ХІХ ст. стало формування нового типу польсько-українських відносин, у 

центрі яких була ідея польсько-українського порозуміння. На початках польські 

політики подавали проблему польсько-українських відносин як неіснуючу. Це 

полегшувало їхню боротьбу за автономію краю. Для українців широка автономія 

Галичини означала дальшу полонізацію, зведення нанівець усіх попередніх 

здобутків. Тому вони вимагали поділити край, проти чого категорично були 

поляки. Адже польські політики вбачали у Галичині модель майбутньої польської 

незалежної держави. 
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Розвиток чеського національного руху 

На початку 1861 р. чеські політичні лідери національно-ліберального спрямування 

утворили Національну партію. У її діяльності визначальною була ідея “історичного 

права”, тобто право народу на відновлення втраченої державності. Для досягнення 

своїх вимог вони вступили у союз з чеською шляхтою. Однак, серед них не було 

єдиної думки про чеську державність. Шляхта добивалася зміцнення автономії 

провінцій, тоді як лідери Національної партії ставили мету політичного об’єднання 

всіх Чеських земель. З цього часу у Національній партії стали 

викристалізовуватися дві основні політичні течії: консервативна або старочехи 

(Ф.Л.Рігєр, Ф.Палацький, Ф.Браунер) та ліберально-демократична або молодочехи 

(К.Сладковський, Е. і Ю. Грегри). Старочехи вважали, що імператор повинен 

“дарувати” Чеському королівству його права. На відміну від них молодочехи 

підкреслювали право самого народу на суверенітет і були проти союзу з шляхтою. 

У 1863 р., не добившись у парламенті визнання історичних прав Чеських земель, 

всі чеські депутати покинули його і зосередили свою діяльність у роботі чеського 

сейму. Через два роки вони провели у сеймі закон про рівноправність чеської та 

німецької мов. Чеські політичні лідери виношували також ідею добитися 

федералізації монархії Габсбургів, в основі якої була ідея австрославізму. Однак, 

утворення дуалістичної Австро-Угорщини означало крах цих політичних планів. 

На знак протесту вони залишили чеський сейм, чим остаточно оформилася пасивна 

опозиція щодо політики уряду, яка тривала більше десяти років. 

Перетворення монархії Габсбургів у дуалістичну державу призвело на рубежі 

60-70-х років ХІХ ст. до нової розстановки політичних сил у чеському суспільстві. 

У 1868 р. було покладено початок могутньому загальнонаціональному 

демократичному руху таборів. Вимога чеського державного права на таборах 

пов’язувалася з боротьбою за загальне виборче право, розширення компетенції 

сейму і т.п. Політичне забарвлення мало урочисте закладення у Празі в травні 1868 

р. будинку Національного театру, що стало справжнім тріумфом чеської культури. 
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Будівля Чеського національного театру 

Політичний характер носили також червневі святкування у 1868 р. з нагоди 70-

річного ювілею Ф.Палацького. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франтішек  Палацький 
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Уряд намагався розрядити політичну напруженість у Чеських землях шляхом 

укладення угоди з чехами на основі визнання ними дуалізму і повернення чеських 

депутатів у парламент. На початку 1871 р. Відень розпочав переговори з чеськими 

політичними лідерами, які представляли шляхту і старочехів. Молодочехи 

самоусунулися від переговорів з урядом. Спроби порозуміння з урядом 

завершилися підписанням у жовтні 1871 р. так званих Фундаментальних статей, 

текст яких був зачитаний у земському сеймі. Німецькі депутати на знак протесту 

проти австро-чеської угоди покинули чеський сейм. Фундаментальні статті 

передбачали розширення компетенції чеських сеймів і скликання для всіх Чеських 

земель загального генерального сейму, перебудови австрійської частиини імперії 

на федеральних основах (триалізація). Для зміни Фундаментальних статей 

вимагалася згода чеського сейму. 

Незважаючи на те, що за Фундаментальними статтями землі Чеської корони 

залишалися роз’єднаними, їх прийняття означало б визнання особливого 

становища Чехії, надання можливості чеському сейму впливати на взаємини 

Австрії з Угорщиною. Однак, під впливом антиурядових і антислов’янських 

виступів, які прокотилися австрійською частиною імперії, імператор відмовився 

затвердити цю австро-чеську угоду. Тим не менше чеські лідери надалі 

продовжували настоювати на визнанні особливого державно-правового статусу 

земель Чеської корони і відмовлялися повернутися у парламент. 

Пасивну опозицію першими порушили чеські депутати моравського сейму. У 

1873 р. вони відновили свою діяльність у роботі сейму, а через рік – парламенті, 

чим викликали різку критику і розходження у Національній партії. Повернення у 

1874 р. до чеського сейму молодочехів означало організаційний розкол 

Національної партії. У цьому ж році молодочехи проголосили про свій розрив з 

старочехами і утворення власної партії. Її програма проголошувала захист 

національних прав та інтересів, визнання автономного статусу земель Чеської 

корони, розширення виборчого права і т.п. У 1878 р. від пасивної опозиції 

відмовилися старочехи. За взаємною домовленістю всі чеські депутати в 

парламенті (старочехи, молодочехи та „історична шляхта”) утворили Чеський клуб. 
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У 1890 р. старочехи підписали з австрійським урядом так звані пунктації, які 

пердбачали поділ земель Чеської корони на чеські та німецькі округи. Це 

викликало хвилю протестів серед чеської громадськості, на гребені якої 

молодочехи досягли остаточної політичної перемоги в чеському національному 

русі. 

На рубежі ХІХ-ХХ ст. на політичній арені чехів відбувається перегрупування 

сил, починає формуватися ряд політичних течій, які стали основою створення 

самостійних партій: 

• національно-соціальна 

• католицька 

• аграрна 

• ліберально-реформістська (реалісти) 

• соціал-демократична 

З метою об’єднання зусиль і координації діяльності партій, у 1900 р. було 

створено Чеську національну раду. 

 

Словенці в складі імперії 

Становище словенців багато в чому визначалося їхньою питомою вагою в 

окремих землях. В Крайні вони складали переважну більшість населення, у Гориці 

– 2/3, Штирії – 1/3, Каринтії – ¼. Крайна з головним містом Любляною все більше 

починає відігравати роль загальнонаціонального центру. У 60-х рр. ХІХ ст. 

активізується національне політичне і культурне життя. Виникає ряд культурно-

просвітніх товариств, освітньо-наукових установ (“Матиця словенська”, 

“Драматичне товариство”, “Південний сокіл”). Словенські ілліри зберегли свої 

ліберальні та югославістські погляди, через що їх називали ліберальними 

католиками (А.Ейншпіллер, М.Маяр). У їхньому середовищі зародилася думка 

створення національної словенської церкви зі своєю автономією. З кінця ХІХ ст. 

католики (ідеологи І.Шуштерчич, А.Корошец) стали виступати як самостійна 

політична сила. Ліберали згуртувалися в Національно-прогресивну партію (1894), 

яку підтримала більшість світської інтелігенції. Ця партія виступала за автономну 

Словенію. 
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Тема 10. Політика і націоналізм в Угорщині, 1867–1914 
 

• Угода 

• реформи 

• зростання ролі держави 

• виклики для лібералізму 

• націоналізм 

• асиміляція 

 

Угода (Компроміс) 1867 р. 

• прем’єр-міністр: Дюла Андраши 

• Ліберальна партія 

 – про-1867 

  – аристократія, велика буржуазія, промислові і фінансові інтереси 

• Партія незалежності 

 – правова основа: 1848 

  – середня шляхта 

 

Реформи 

• 1867: наділення євреїв громадянськими правами 

• 1868: початкова освіта 

• 1870–ті: новітня система управління 

• 1880–ті: ліквідація Військового кордону 

• економічне законодавство 

 

Зростання ролі держави 

• Night-watchman держава 

• державне втручання 

• місцеве управління в 1870–х рр. 

• залізниці у 1870 – 80–х рр. 
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• освіта, починаючи з 1870–х рр. 

• приватне життя, 1894–95 рр. 

• регіональний розвиток після 1897 р. 

 

Виклики для лібералізму 

• соціал-демократія 

 – 1890 р.: заснування Угорської соціал-демократичної партії 

• християнський соціалізм 

 – Карл Люгер у Відні 

  – 1895 р.: заснування Християнської народної партії в Угорщині 

 

Націоналізм 

• Vormärz: угорський, румунський, сербський і словацький культурний 

націоналізм 

• 1844 р.: угорська стає офіційною мовою в Угорщині 

• 1868 р.: Закон про національності; в основі – доктрина державної нації та 

індивідуальних прав 

• словацькі, румунські і сербські національні партії 

• витворення паралельних суспільств 

 

Асиміляція 

• асиміляція пов’язана зі зростанням соціальної мобільності 

• мадяризація 

 – успіх 

  – міське середовище, освічене населення, урядова служба 

 – німці, словаки 

 – невдача 

  – села, неосвічене населення 

  – румуни, серби, русини 
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Тема 11. Габсбурзьке суспільство початку ХХ ст. 

 

• державна політика 

• економіка 

• Відень визначає культуру 
 

Економіка 

• Gründerzeit (1867 – 1873) 

За період, що відділяв перепис 1869 р. від перепису 1910 р., населення Відня 

збільшилося з 600 тис. до 2 млн. мешканців, Будапешта з 270 тис. до 913 тис. За 

цей же час протяжність залізниць зросла в сім разів, до 42 тис. км, а видобуток 

вугілля в п’ять разів, до 55 млн тон. Чотири мільйони жителів залишили імперію, з 

них лише близько третини згодом повернулися. У другій половині періоду (1890–

1913) капітал фінансових установ збільшився з 8.8 млрд крон до 38.5 млрд крон 

(крона, введена в обіг у 1892 році, дорівнювала половині гульдена). Перемога над 

епідеміями, піднесення великих промислових конгломерацій, організація дозвілля 

(спорт і розваги) та поява все ще „сучасних” засобів комунікації спричинили 

небачені раніше суспільні зміни. 

 

 
Еміль Шкода Томаш Батя 
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Відень визначає культуру 

Дуель 1898 р.: графиня А. Кільмассег vs княжна П. Меттерніх (справа) 
Секунданти: графиня Кінська і княжна Шварценберг-Ліхтенштейн.  
Лікар: баронеса Любінська (у чорній сукні) 

  
Зигмунд Фрейд Йоганн Штраус-син 
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Концерт Й.Штрауса-сина У Віденській кав’ярні 

 

Йоганн Брамс Віденський вальс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61



Тема 12. Галицькі зустрічі з імператором Францом Йосифом 

 

• Франц Йосиф у Львові 

• Франц Йосиф і галицька провінція 

• Австрійський Львів у сучасній художній літературі 

Франц Йосиф у Львові 

П’ять відвідин міста: 1851; 1855; 1880; 1893; 1903 

 
Зустріч цісаря в 1851 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1880 р. 
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Бал у ратуші, 12 вересня 1880 р. 
 

На бал було запрошено 1700 осіб. Цісар прибув о 20.15 у супроводі дружини 

галицького намісника графині Потоцької під музику австрійського гімну. Оркестр 

заграв полонез, а за 5 хв. – мазурку. Танцювали 32 пари. 

 

На наших отців тут землі, королю галицький, вітай! 

Тобі з преданости й любви плете вінець народ і край. 

Тут наші горі і поля веселі всі, Ти к нам прибув, 

К Тобі зорить руська земля, бо Ти на ню не призабув. 

Гости між нами, днесь гости, 

Тут вірність, щирість з правотов, 

Права народні нам святі 

Охорони Твоєй руков. 

Таку кантату виконав хор співаків з усього краю 11 вересня 1880 року 
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Візит 1893 року 

На честь прибуття імператора на перехресті вулиць Городоцької і Чернівецької за 

проектом архітектора К. Боубліка спорудили тимчасову арку. В центрі арки 

розмістили бюст Франца Йосифа І, вище – герб міста Львова. Біля цієї арки 

бургомістр вручив імператорові символічні ключі від міста. 

 

Тріумфальна арка. Фото 1894 р. 

 

Кортеж 
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у Лісовій школі 

 

 

у Галицькому сеймі 
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в соборі св. Юра 

 

Австрійський Львів у сучасній художній літературі 
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Тема 13. Світова війна і розпад монархії 
 

• загострення протиріч між блоковими державами 

• сараєвське вбивство 

• Карл І і спроби його реформ 

• утворення незалежних держав 

 

Загострення протиріч між блоковими державами 

мапа Європи напередодні Великої війни 

 
• 28 червня 1914 р. у м. Сараєво серб Гаврило Принцип убив спадкоємця 

престолу Габсбурґів ерцгерцога Франца Фердинанда. Сараєвське вбивство 

спричинило виникнення світової війни. 28 липня 1914 р. Австро-Угорщина 

оголосила війну Сербії. У відповідь Росія розпочала загальну мобілізацію. 1 

серпня 1914 р. Німеччина оголосила війну Росії, а 3 серпня – Франції. 4 

серпня у війну вступила Велика Британія. 6 серпня Австро-Угорщина 

заявила про стан війни з Росією. Так країни Четвертного союзу (Центральні 

держави: Австро-Угорщина, Німеччина, Болгарія та Османська імперія) 
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вступили у воєнне протистояння із країнам Антанти (Велика Британія, 

Франція, Росія, Італія, США) за розподіл сфер впливу у світі. 

• Світова (Велика) війна мала тотальний характер. Брало участь 38 держав з 

населенням 1,5 млрд осіб (3/4 усього населення тогочасного світу) 

• Загинуло 10 млн людей і поранено бл. 20 млн. 

 

Сараєвське вбивство 

• організація „Молода Боснія” 

• чому Франц Фердинад приїхав до Сараєва?  

• доля терористів 

• Велика війна як наслідок убивства 

 

через кілька хвилин пролунають постріли 
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Карл І і спроби його реформ 

В умовах Першої світової війни гостроту національного питання віденський 

уряд пробував вирішити шляхом реформування державного управління. Нова 

урядова концепція (липень 1915 р.) засновувалася на ліквідації історичних 

коронних земель і встановлення єдиної Австрійської імперії, у якій особливе місце 

займали б лише Галичина, Буковина і Далмація. Чеські землі поділялися на 

німецькі та змішані, а чеських не передбачалося. Запропонована концепція, яка 

базувалася на ідеях німецького журналіста Ф.Науманна, викладених у книжці 

“Центральна Європа” (1915 р.), стала офіційною програмою німецьких 

націоналістичних партій.  

У жовтні 1915 р. Франц Йосиф І видав декрет про зміну державного герба. 

Австрійський і угорський герби були об’єднані в одне ціле, що геральдично 

закріпило дуалізм. 

Ознаки кризи політики правлячих віденських кіл стали особливо помітними 

вже з осені 1916 р. 21 жовтня у Відні від рук терориста (ним був лівий соціал-

демократ Ф.Адлер, син лідера німецько-австрійської соціал-демократичної партії 

В.Адлера) загинув голова австрійського уряду К.Штюрґ. Новий кабінет міністрів 

очолив Е. Фон Кьорберг (31 жовтня), якого невдовзі (20 грудня) змінив граф 

Г. Клам-Мартінец. 

21 листопада помер 86-

річний Франц Йосиф І. 

Імператорський престол 

обійняв племінник 

Франца Фердинанда під 

іменем Карл І. Новий 

правитель пообіцяв 

лібералізувати суспільне 

життя у країні та 

вирішити національні 

проблеми. 
Коронація Карла І в Будапешті. 1916 р. 
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23 червня 1917 р. був призначений новий міністерський кабінет, який 

очолив Е. фон Сейдлер. Уряд зробив спробу провести політико-адміністративну 

реформу. Зокрема, 7 травня 1918 р. було оприлюднено ухвалу про створення так 

званого коаліційного уряду, який би включав до свого складу представників усіх 

національностей. 

Восени 1918 р. прем’єр-міністр М. фон Гуссарек (призначений 25 липня 

1918 р.) виступив з проектом надання автономії народам монархії. 

16 жовтня імператор Карл І видав Маніфест про перетворення австрійської 

частини імперії у федеративну державу. Маніфест проголошував перебудову 

Австрії в союз чотирьох національних держав у їх етнічних межах: німецько-

австрійської, чеської, південнослов’янської та української.  

Зміни, оголошені Маніфестом, не торкалися Транслейтанії – дуалізм 

залишався непорушним. 

 
Карл І 
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Маніфест цісаря Карла І від 16 жовтня 1918 р.
 

Відтоді, як я вступив на трон, було моїм незламним старанням добитися для 

всіх моїх Народів бажаного миру, а також вказати Народам Австрії шляхи, на яких 

вони могли б без перешкод і спорів розвинути свою Національну Силу й 

використати її з добрим вислідом для благословенного розвитку свого духового й 

господарського добробуту. 

Однак страшні змагання світової війни здержали мирну працю. Геройство, 

вірність і жертвенна посвята серед злиднів і страждань оборонили зі славою в тих 

тяжких часах нашу Вітчизну. 

Тяжкі жертви війни мусять забезпечити Нам почесний мир, на порозі якого 

ми вже стоїмо сьогодні завдяки Божій помочі. 

А тепер мусимо взятися без зволікання до перебудовання нашої 

Батьківщини на її природних, а тому певних підставах. 

Бажання Австрійських Народів треба старанно узгіднити й виповнити. 

Я рішуче налаштований перепровадити це діло при співпраці моїх Народів у 

дусі і по лінії тих засад, які об’єднані Монархи, в предложених мені мирових 

пропозиціях, вважають за свої власні. 

Австрія має за волею своїх Народів статися Союзною Державою, в якій 

кожна Національність (народ) має право утворити на терені осідку своєї людности 

свою власну Державну Одиницю (Державу). 

Злука польських областей, які є тепер у границях Австрії, з незалежною 

польською державою покищо ні в якій мірі не передрішується. 

Місто Трієст разом зі своїм округом займе спеціяльне осібне місце згідно з 

бажанням його населення. 

Ця нова перебудована Держава ні в якій спосіб не порушує єдности 

угорських країн, країв св. Корони (Корони св. Стефана). Вона має забезпечити 

кожній поодинокій Національній Державі її самостійність, вона буде також 

охороняти діяльно спільні інтереси (об’єднаних держав) і завжди покаже свою 

вірність там, де для поодиноких держав спільнота окажеться їхньою життєвою 

конечністю. 
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Зокрема треба буде сконцентрувати всі сили, щоб згідно з правом і 

слушністю та з добрим успіхом розв’язати важкі наслідки війни. 

До закінчення в законодавчий спосіб перебудови Держави залишаються у 

силі незмінно існуючі тепер державні урядження для забезпечення спільних 

інтересів (мешканців Австрії). 

Я дав доручення своєму Правительству підготовити заздалегідь і негайно всі 

праці, потрібні для перебудови Австрії. 

Звертаюся зі закликом до всіх Народів Австрії, на самовизначенню яких 

буде опиратися нова Держава, щоб вони співпрацювали над великим ділом при 

помочі своїх Національних Рад, створених з парляментарних послів кожної нації, 

та щоб їхня праця у співпраці з моїм Правительством принесла користь для 

інтересів цих Народів. 

Нехай наша Вітчизна, зміцнена згодою Народів, які Вона обнимає, вийде з 

бурі війни, як Союз Вільних Народів. 

Нехай благословенство Всемогучого Бога осінить нашу працю, щоб це 

велике діло мира, яке ми будуємо, принесло щастя для всіх моїх Народів. 

 

Відень, 16-го жовтня 1918 р. Карл І (в.р.п.)

За згідність з ориґіналом Шауер. 

Переписав Гуссарек, власноручний підпис

 

Утворення незалежних держав 

 

Національно-визвольні рухи переросли в демократичні та національні революції. 

28 жовтня про створення Чехословацької республіки оголосили Чехія і 

Словаччина. 29 жовтня об’єднану незалежну державу вирішили утворити серби, 

хорвати і словенці. 1 листопада у Галичині було проголошено самостійну Західно-

Українську Народну Республіку. 3-го листопада командування австро-угорської 

армії підписало перемир’я з Антантою. 12 листопада проголошено Австрійську 

республіку, 16 листопада – Угорщину. Австро-Угорська монархія розпалась.  
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З „14 пунктів” В. Вільсона

1. Оприлюднені мирні договори, відкрито обговорені, після яких не буде жодних 

таємних міжнародних угод будь-якого виду, а дипломатія буде діяти відверто і на 

виду у всіх. 

[…] 

10. Автономія народів, які входять до складу Австро-Угорщини.

11. Виведення німецьких військ з Румунії, Сербії та Чорногорії, забезпечення 

Сербії вільного й надійного доступу до моря. 

12. Автономія народів, які населяють Туреччину; відкриття Дарданелл для кораблів 

усіх країн. 

13. Створення незалежної Польщі з виходом до моря і приєднання до Польщі 

територій, заселених поляками. 

14. Має бути організоване спільне об’єднання націй на основі особливих статусів з 

метою створення взаємних гарантій політичної незалежності й територіальної 

цілісності як великих, так і малих держав. 

 
нові державні кордони в межах колишньої Австро-Угорщини 
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Відозва Української Національної Ради, Львів, 5 листопада 1918 

 

Український Народе! 

Всенароднім правом створив Ти, Український Народе, на прадідній землі 

Осьмомисла, Данила і Льва свою власну державу. Українська Національна Рада в 

нашій старій столиці взяла верховну державну власть у руки, а Український Нарід, 

всі його верстви, йдучи за її покликом, доконав цього з достойною подиву 

однодушністю в цілім нашім краю. По 578 літах неволі, упокорення і наруги став 

Ти, Український Народе, знову сам собі господарем на своїй землі, сам собі 

сувереном. Пірвані кількасотлітні кайдани, розвалена довговічна тюрма і перед 

Тобою, Український Народе, відчиняється соняшний шлях до світлої народньої 

будуччини. Подвиг Твій – це побіда правди над кривдою, волі над неволею, світла 

над тьмою, це побіда демократії, народоправства над оліґархією, над поневоленням 

більшости упривілейованою меншістю […] 
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Тема 14. Пам’ять і ностальгія (?) за Габсбургами в Угорщині 
 

• епоха дуалізму 

• міжвоєнна Угорщина 

• період 1945–48 рр. 

• комунізм 

 

Епоха дуалізму 

• культ Лайоша Кошута 

• відзначення 15 березня vs. 11 квітня 

• обмежений куль Габсбургів 

 – день народження Франца Йосифа 

  – пам’ятник Марії Терезії в Братиславі 

  – площа Героїв у Будапешті 

 

 
площа Героїв у Будапешті 
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Міжвоєнна Угорщина 

 

 
 

• Регент: адмірал Міклош Горті 

 – ад’ютант Франца Йосифа 

  – перешкоджає поверненню Карла (1921) 

• Дюла Секфю: три покоління (1920) 

• 15 березня як день пам’яті втрачених територій 

 

Період 1945–48 рр. 

• короткотривала демократія 

• 1945 р.: знесення Габсбурзьких статуй з площі Героїв + статуй, 

ототожнюваних з феодальним минулим 

• 1948 р.: сторіччя революції 1848 року 
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Комунізм 

• концепція чотирьохстолітньої боротьби за свободу: Габсбурги як головні 

вороги 

• суперечливе ставлення до 15 березня: забагато незалежності 

• 1970 – 80–ті рр.: розвиток економічної (Д’єрдь Ранкі, Іван Беренд) та 

культурної історії (Петер Ганак): переваги австро-угорського спільного 

ринку і культури 
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