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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ПОШУК ЗОВНІШНІХ СОЮЗНИКІВ
У статті охарактеризовано розвиток словацького національно-

політичного руху у другій половині ХІХ ст. Виокремлено різні його те-
чії у відповідності із зовнішньополітичною орієнтацією, завданнями 
національної боротьби та шляхами вирішення словацького питання.

Ключові слова: національно-політичний рух, мадяризація, мо-
нарх, Російська імперія, співпраця народів Транлейтанії, чехосло-
вацька ідея, католицька течія.

Словацькі землі з Х ст. перебували під владою угорських ко-
ролів, а в XVI ст. як частина Угорщини увійшли до складу дер-
жави Австрійських Габсбургів. У кінці XVIII ст. розпочинаєть-
ся культурницький етап словацького національного відроджен-
ня, який навіть в умовах жорсткого мадяризаційного курсу угор-
ської влади, мав значні результати: створено словацьку літера-
турну мову, перші просвітницькі та культурні осередки, виходи-
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ли друком книги, збірники, часописи, на сторінках яких підійма-
лося словацьке національне питання.

Події “весни народів” на словацьких землях засвідчили, що 
національний рух словаків став набувати політичних форм. Так, 
у квітні 1848 р. було засновано першу політичну організацію – 
Словацьку національну раду1. На зборах у Ліптовському Мікулаші 
10 травня 1848 р. прийняті “Вимоги словацької нації”, у яких ви-
кладалися політичні завдання національного руху2. Апогеєм актив-
ності словацьких діячів стала організація вересневого збройного 
повстання 1848 р. Хоча воно зазнало поразки, а загалом революція 
1848-1849 рр. не призвела до кардинальних політичних змін на 
словацьких землях, проте цей досвід боротьби став важливим по-
зитивним чинником подальшого розгортання національного руху.

 У сучасній українській історіографії національно-політичному 
руху словаків у другій половині ХІХ ст. присвячені низка публіка-
цій та дисертаційне дослідження І.В. Малацай3. Метою ж пропоно-
ваної статті є з’ясування внутрішньої диференціації словацького 
руху та напрямків його орієнтації на зовнішніх союзників. 

Після поразки революції у період режиму “бахівської реакції” 
50-х рр. ХІХ ст. (від прізвища міністра внутрішніх справ А. Баха) 
словаки опинилися під подвійним гнітом. З одного боку, угорська 
шляхта, яка продовжувала панувати на словацьких землях, з мо-
тивів помсти та покарання переслідувала учасників національного 
руху, називаючи їх “бунтівними собаками”. З другого боку, німець-
ка адміністрація запровадила у пореволюційній Угорщині надзви-
чайний стан аби контролювати ситуацію у відповідності із потреба-
ми віденського двору. Крім того, австрійська влада направляла до 
словацьких територій чиновників із чеських земель, які відіграва-
ли роль посередників між німецькими адміністративними органами 
та словацьким населенням. Урядові розпорядження та закони пе-
рекладали на адаптовану для словаків чеську мову. З цього приво-
ду словацький активіст періоду “весни народів” Л. Штур, який у цей 
час перебував під поліційним наглядом, гірко констатував: “Тепер 
всі мови є рівноправними, крім словацької”4. Недаремно цей період 
у національній історії названий “роками глухоти і сліпоти”.

У жовтневому Дипломі 1860 року австрійський імператор 
Франц-Йосиф оголосив про наміри відновити у державі кон-
ституційний лад. У цих умовах активізувався словацький на-
ціональний рух, на чолі якого стали чиновники (Я. Францисці, 
Ш. Дакснер, В. Пауліни-Тотг). Вони після ліквідації абсолютиз-
му та повного відновлення угорського адміністративного управ-
ління обійняли посади в органах місцевого управління5. У березні 
1861 р. в угорській столиці вийшов перший номер словацької га-
зети “Пештбудинські вісті”. Головним редактором був Францисці, 
який через даний друкований орган прагнув проводити агітацію 
за національних кандидатів до угорського сейму. Він же став на 
початку червня 1861 р. одним із організаторів та головою пред-
ставницьких Зборів у Святому Турчанському Мартіні, на які при-
були близько 6 тис. делегатів від усіх словацьких регіонів.

Це була епохальна подія у національній історії. Мартінські 
Збори стали першою загальнонародною маніфестацією, хоча 
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представництво окремих соціальних верств не відображало струк-
туру словацького суспільства. Так, серед присутніх більшість скла-
дали міщанство та духовенство, в той час як селян, які станови-
ли основну масу населення, було значно менше. Підсумком дво-
денного обговорення словацького питання стало формулюван-
ня “Меморандуму словацької нації” від 7 червня 1861 р. У ньо-
му з посиланням на історичні відомості обґрунтовувалося пра-
во проживання словаків на їх території, яку вони зайняли задов-
го до приходу на межі ІХ-Х ст. у Дунайську низовину угорських 
племен. Декларувалася необхідність національної рівноправнос-
ті і громадянської свободи для словаків, визнання їх самобутнос-
ті. Ставилася вимога чіткого визначення території Словаччини у 
межах так званої Верхньоугорської словацької Околиці із уточнен-
ням і корекцією кордонів стóліц (районів) та створенням нових ад-
міністративних одиниць за національним та мовним принципом. 
Передбачалося надання у цих районах словацькій мові статусу офі-
ційної у діловодстві. Також у меморандумі були зафіксовані вимо-
ги створення у котромусь зі словацьких міст юридичної академії, 
відкриття кафедри словацької мови і літератури у Пештянському 
університеті, право створювати літературні та мистецькі товари-
ства, а також можливість збирати кошти на їх діяльність6. 

На жаль, детально виклавши національні вимоги, автори ме-
морандуму не включили до нього соціальне та аграрне питання, 
загальнодемократичних положень, що значно обмежило позитив-
ний відгук на нього серед населення. 

Важливо наголосити, що укладачі меморандуму у багатьох його 
положеннях підкреслили свою лояльність до угорської влади. У тексті 
присутні посилання на засновника Угорського королівства Стефана 
Святого, який заповідав враховувати мовні, національні потреби 
та звичаї всіх народів, які населяють державу7. Акцентується увага 
на тому, що меморандум не є програмою сепаратизму та розриву з 
“братами-мадярами”, а має на меті зміцнення держави через вста-
новлення національної рівноправності народів8.

Меморандум було подано голові угорського сейму К. Тісо, який 
формально пообіцяв підтримку. Але одночасно владні кола орга-
нізували кампанію надсилання у Пешт контрпетицій від словаць-
ких міст, в яких висловлювалася негативна оцінка планам ство-
рення окремої словацької адміністративної одиниці. Це мало слугу-
вати доказом небажання більшості населення підтримувати мемо-
рандистів та демонструвати відсутність підтримки програми на-
ціонального руху у словаків. Гостро критикував акцію словацьких 
політиків угорський діяч Ю. Майлат, який обґрунтовував мадяр-
ське владарювання та претензії угорців на першість у державі іс-
торичним правом. У відповідь національний активіст Ш. Дакснер 
у праці “Голос зі Словаччини” протиставив цьому природне пра-
во (вічне, дане Богом9) словаків на національне та політичне са-
мовизначення. Автор також вказував на важливу роль слов’ян та 
словаків у боротьбі проти турецької загрози, яка стала чинником 
об’єднання різних народів угорської держави. Квінтесенцією наці-
онального руху на подальші роки стали його слова: “Угорщина для 
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нас настільки існує, наскільки ми в ній існуємо, настільки її визна-
ємо, наскільки ми в ній знаходимо визнання”10.

У зв’язку із розпуском указом імператора у серпні 1861 р. 
угорського сейму, меморандум так і не був розглянутий пештян-
ською владою, але залишився програмою словацького руху на на-
ступні десятиліття. 

Сформульовані у меморандумі політичні завдання не були ви-
конані, а у 60-х рр. національно-політичні сили не змогли провести 
в угорський парламент свого представника. Проте у цей час значні 
здобутки спостерігаються у мовній та національно-культурній сфе-
рі. У серпні 1863 р. було засновано культурно-просвітницьке това-
риство “Словацька Матиця”, яка стала першою легальною націо-
нальною організацією11. Осередками виховання кадрів національ-
но свідомої інтелігенції стали три словацькі гімназії (у м. Велика 
Ревуца, Святий Турчанський Мартін, Клаштор над Знєвом)12. 
Фінансування Матиці та вказаних навчальних закладів відбувало-
ся за рахунок невеликих, але масових благодійних внесків приват-
них осіб і тому вже сам факт їх функціонування свідчить про зрос-
тання національної свідомості словаків.

У 1867 р. була укладена компромісна угода між віденським дво-
ром та угорськими політичними колами, згідно якої держава пере-
творювалася на дуалістичну (двоєдину) монархію – Австро-Угорщину, 
а угорська влада офіційно отримала повну свободу дій у тій части-
ні спільної держави – Транслейтанії, куди входили і словацькі землі. 
Безпосереднім наслідком такої зміни політичної ситуації став угор-
ський “Закон про національності” 1868 р. Він проголосив принцип 
єдиної політичної нації угорців13, де немадярські нації не вважалися 
державотворчим суб’єктом (за винятком хорватів, яким було нада-
но обмежену адміністративну автономію). Угорська мова залишалася 
пануючою у діловодстві. При цьому визнавалася рівноправність усіх 
народів Угорщини, але у сенсі індивідуальних прав кожного громадя-
нина, а не колективних політичних домагань нації загалом. 

“Закон про національності” цілком суперечив прагненням сло-
вацького національно-політичного руху, а тому відбулися спроби 
пом’якшення його положень. Так, у 1870 р. В. Пауліни-Тотг, який 
став першим депутатом в угорському сеймі від національного табору, 
запропонував проект нового національного закону. Визнаючи кон-
цепцію єдиної політичної нації, він висунув ідею рівноправних “ге-
нетичних народів” (угорці, словаки, румуни, українці-русини тощо). 
Згідно неї поряд з державною угорською, на муніципальному рівні 
використовувалася б мова генетичного народу, якою б мали володіти 
місцеві урядовці14. Однак даний проект не був прийнятий до уваги.

Негативне ставлення до “Закону про національності” 1868 р. 
було зумовлене ще й тим, що на практиці не дотримувалася низка 
його положень щодо народної рівноправності у державі. До при-
кладу, у законі йшла мова про право народів Угорщини на спілку-
вання та освіту рідною мовою, заснування національних культур-
них, наукових, літературних осередків, декларувався намір ство-
рити у пештянському університеті кафедр неугорської філології15. 
Але ніяких пунктів про гарантії цих прав закон не передбачав, а 
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їх порушення не каралося. Більше того, у 70-90-х рр. ХІХ ст. по-
силилася мадяризація усіх сфер суспільного життя. Зросли адмі-
ністративний тиск та асиміляція словацької інтелігенції та місь-
ких жителів (словаків переводили на державні посади на угор-
ські землі, відбувалася заміна назв населених пунктів, прізвищ 
на угорський лад). Всупереч закону 1868 р. на словацьких землях 
місцеве діловодство велося на угорській мові.

Особливо болісними для національного руху були репресивні 
заходи щодо обмеження культурно-освітнього життя. У 1875 р. при-
зупинена діяльність “Словацької Матиці”16. У цей же період були за-
криті три вищезгадані гімназії, а з навчального процесу інших за-
кладів фактично вилучено словацьку мову. Шкільний закон 1879 р. 
передбачав для вчителів обов’язкове вільне володіння угорською мо-
вою, а у період 1869-1900 рр. майже учетверо скоротилася кількість 
початкових словацьких шкіл17. Коли прем’єру Угорщини К. Тісо 
звернули увагу на дані національно-культурні утиски, той відповів 
що не відає про існування такої нації, як словацька18.

Натомість влада ініціювала створення на словацьких землях 
мережі культурно-просвітницьких товариств, які мали розвивати 
у місцевого населення почуття угорського державного патріотиз-
му. Так, гурток “Верхньоугорська мистецька спілка” проводив ак-
тивну роботу серед молоді. Є відомості, що її члени організовува-
ли переміщення словацьких дітей до угорських регіонів, де вони 
піддавалися інтенсивній мадяризації. “Угорський крайовий про-
світній союз” проводив агітацію з тактичних міркувань на сло-
вацькій мові і саме йому влада передала конфісковані фінансо-
ві ресурси “Матиці”. Засновувалися періодичні видання, які вели 
проугорську пропаганду (газета “Одностайність” у 1873-1885 рр. 
у Банській-Бистриці, “Словацька газета” у Будапешті).

Ще одним методом боротьби проти національного руху був 
курс влади на етнічне роздроблення словаків. Уряд сприяв тому, 
щоб замість літературної словацької мови, кодифікованої Штуром, 
вживалися місцеві діалекти (гемерський, шариський, спішський 
тощо). Наприклад, на початку 70-х рр. на державне замовлення 
видавалися підручники для початкових шкіл на багатьох словаць-
ких діалектах. Найбільш чітко плани етнічного розколу проявилися 
у східнословацькому регіоні, який відзначався культурними, мов-
ними особливостями. Місцеве населення владна пропаганда пере-
конувала, що воно не є частиною словацької нації, а належить до 
особливого етносу – слов’яків19. 

Буд-які спроби прояву національної самосвідомості розгля-
далися як небезпечні для цілісності держави, а тому пересліду-
валися владними органами. У відповідь на протест словацького 
діяча Й. Гурбана проти “Закону про національності”, його було 
ув’язнено. Подібна доля спіткала й тих, хто вказував на недотри-
мання владою положень даного закону. Звичайним явищем стало 
виключення словацьких студентів із навчальних закладів за від-
стоювання мовних потреб народу та національно-патріотичні на-
строї. У 1893-94 рр. уряд неодноразово забороняв народні збори 
у різних словацьких містах, а також не дозволив святкову мані-
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фестацію у 1892 р. з приводу відкриття пам’ятнику Й. Гурбану. 
Його син, відомий письменник, громадський та політичний діяч 
С. Гурбан-Ваянски, у статті “Гієнізм в Угорщині” гостро протесту-
вав проти цього, закликав до оборони національної ідентичності, 
але відповіддю на це був знову ж таки арешт.

Все ж, навіть цей період жорсткого шовіністичного курсу угор-
ської влади позначений деякими культурними здобутками. Зокрема, 
у вересні 1870 р. була створена католицька “Спілка Святого Войтеха”, 
яка після закриття “Матиці” фактично була єдиною організацією, що 
здійснювала культурно-видавничу діяльність національного спряму-
вання. У 1880 р. був заснований Народний дім у Мартіні, а з 1881 р. 
став виходити альманах “Словацькі погляди”20. Хоча журнал мав офі-
ційно літературний профіль, але його матеріали об’єктивно спрямо-
вували читача і на політичні проблеми “словацького питання”. За іні-
ціа  тиви Ваянского у 1885 р. відбулися перші збори словацьких пись-
менників. У 1893 р. виникло Словацьке музейне товариство, яка ста-
ло фактично єдиною національно орієнтованою організацією, діяль-
ність якої дозволили владні органи21. 

У даний час загальною політичною платформою національно-
го руху залишався Меморандум, але чіткішою стала його організа-
ційна структура. Була утворена Словацька національна партія на 
чолі з Центральним комітетом, який з 1877 р. очолив П. Мудронь. 
Незважаючи на адміністративний тиск, у 1892 р. національну 
партію було реорганізовано у партію сучасного типу із мережею 
осередків на місцях. Видання “Пештбудинських вістей” було пе-
ренесено до Мартіна і з 1870 р. вони стали виходити під назвою 
“Словацька газета” як друкований орган національної партії22.

У політичній діяльності активісти національного руху пере-
йшли до оборони. Головним завданням визначалося бодай збере-
ження попередніх здобутків. Для підтримки національної свідо-
мості у 1886 р. було проведено урочистості з приводу святкуван-
ня 25-річниці Меморандуму. Національна партія застосовувала 
пасивну тактику політичної боротьби та з 1884 р. не брала учас-
ті у виборах до угорського сейму23, цим самим дистанціюючись 
від політики мадяризації. До того ж, можливість виборчого успіху 
національно орієнтованого словацького представника у тогочас-
них обставинах була зведена до мінімуму. Із 1874 р. вибори ста-
ли публічними24, угорська влада застосовувала підкуп, споюван-
ня, залякування виборців, різноманітні фальсифікації. У 1896 р. 
у виборчих округах навіть були розміщені війська, а у деяких сло-
вацьких населених пунктах справа дійшла до стрілянини25.

За таких обставин головну увагу було приділено розширенню 
соціальної бази національного руху через господарські ініціативи. 
У період інтенсивного розвитку капіталістичних відносин на по-
рядок денний постало завдання соціально-економічної підтрим-
ки населення. Відтак, активісти національного руху Францисці, 
Пауліни-Тотг, Ліхард ініціювали створення кредитних і страхових 
товариств, кооперативів. З 1885-86 рр. почав діяти банк “Татра”, 
членами ради якого були діячі національної партії. Таким чином, 
поступово реалізовувалася ідея залучення до визвольної боротьби 
економічно сильних верств суспільства.
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Вже із середини ХІХ ст. словацький національний рух по-
став перед необхідністю вирішення класичних проблем політич-
ного розвитку: пошук зовнішніх союзників та зміцнення єднос-
ті власних лав.

Великі надії словаки покладали на віденську імперську владу 
та особисто на імператора Франца-Йосифа. Ще у 1849 р. йому була 
подана петиція з проханням створення окремої адміністративної 
одиниці на словацьких землях – Великого князівства26 – для нівелю-
вання угорських великодержавних шовіністичних претензій на цю 
територію. Імператор певний час загравав із національними діяча-
ми, але, зрештою, Словаччина була залишена у складі Угорщини. 

Причиною австрійського “віроломства” був простий розра-
хунок на використання національних суперечностей задля зміц-
нення імператорської влади. Після придушення революції для 
Франца-Йосифа стало очевидно, що задоволення словацьких 
прохань відштовхне від престолу консервативну угорську шлях-
ту, яка була впливовішою політичною силою в імперії, ніж сла-
борозвинутий на той час національний рух словаків. Крім того, 
монарх побоювався з його боку розширення панславістських 
ідей, можливості об’єднання з чехами задля відродження нової 
Великоморавської держави. До того ж, з точки зору міркувань 
Франца-Йосифа, він зайняв компромісну позицію та надав сло-
вакам певні права: вживання словацької мови у нижчих ланках 
адміністрації, активістів національного руху допущено до дріб-
них управлінських посад, у Відні тричі на тиждень стала виходи-
ти “Словацька газета”27. Звичайно, у розумінні словацьких ліде-
рів, ці здобутки були не співмірні з їхніми очікуваннями.

Незважаючи на відверте розчарування, у наступні десяти-
ліття словаки неодноразово звертали свій погляд на Відень у по-
шуках підтримки. Так, у грудні 1861 р. делегація на чолі з єписко-
пом Ш. Мойзесом передала імператору лист із “Меморандумом” та 
проханням видати привілей про створення Словацької Околиці 
як форми національно-територіального самоврядування28. Особ-
ли вістю прохання були скарги на соціально-економічне станови-
ще словацького населення: великі податки на землю, висока ціна 
на сіль, погане залізничне сполучення у регіоні29. У листі підкрес-
лювалося, що словацькі піддані є лояльними до престолу, а тому 
на їх землі немає необхідності поширювати дію надзвичайного 
стану, введеного в Угорщині після розпуску Францом-Йосифом у 
серпні 1861 р. угорського сейму.

Реакція віденського двору на дані прохання була закономір-
ною. Формально пролунали обіцянки виконати їх, але фактично 
позитивна позиція імператора виразилася лише у підтримці від-
криття “Словацької Матиці”, у фонд якої Франц-Йосиф особисто 
передав тисячу золотих талерів.

Ще одна депутація на чолі із Гурбаном та Пауліни-Тотгом у 
середині 60-х рр. прохала монарха захистити Годжу від переслі-
дувань угорських консерваторів, але зустріч не дала практичних 
результатів. 

Дуалістична угода 1867 р. продемонструвала, що Відень зро-
бив свій вибір на користь угорців. Останньою акцією словаків 



147

Ïèòàííÿ íîâî¿ òà íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿

стала спроба подання Гурбаном імператору “Пам’ятної записки” 
(1878 р.) щодо словацького питання, але вона не була навіть роз-
глянута, що засвідчило остаточний крах сподівань на прихиль-
ність монарха до прагнень національного руху.

Своєрідний підсумок взаємовідносин із віденським монар-
хом підвів на початку ХХ ст. М. Годжа, зауваживши: “Серце імпе-
ратора є лише звичайною рахівницею, на якій він дуже вдало ви-
раховує, у якій послідовності грати і маніпулювати з народами”30.

Іншим зовнішньополітичним союзником словацькі діячі бачили 
Російську імперію. Вже у 1852 р. Штур завершив працю “Слов’янство 
і світ майбутнього”, у якій висунув ідею приєднання словаків, та за-
галом слов’ян до Росії. Російська мова мала виконувати функції спіль-
ної писемної мови, а російському народу приписувалася месіанська 
роль. Навіть у трагедії польського повстання 1861-63 рр. національ-
ні діячі обвинувачували польську шляхту. За їх версією вона, отрує-
на західними капіталістично-буржуазними ідеями, хотіла відновити 
своє панування над литовцями та українцями31. 

Встановлення австро-угорського дуалізму активізувало русо-
фільські настрої словаків, адже орієнтація на Росію бачилася ви-
ходом із безнадійного становища угорського гноблення. У 1867 р. 
був перекладений на російську мову та виданий у Росії вище зга-
дуваний твір Штура. Тоді ж Мудронь, Я. Йесенски та А. Радлінски 
побували на етнографічній виставці та слов’янському з’їзді у 
Москві32. Наступного року М. Дакснер надіслав туди свою працю 
“Словаки і Словацька Околиця”. Зросла інтенсивність словацько-
російських культурних зв’язків, особистих контактів словацьких 
діячів з російськими слов’янофілами. Серед характерних при-
кладів можна згадати те, що лікарем російського письменника 
Л.М. Толстого був словак Д. Маковіцки33. 

Аналізуючи загострення дипломатичних стосунків між дво-
ма імперіями наприкінці 70-х рр. ХІХ ст., національні діячі вва-
жали, що Росія переможе у цьому протистоянні, визволить і 
об’єднає слов’ян. Звісно, така ідеалізація Російської імперії з полі-
тичної точки зору були цілком наївними сподіваннями. Крім того, 
цар Олександр ІІ вів себе обережно, а його загальна прихильність 
до словацького національного руху так і не набула форм конкрет-
них політичних авансів.

Важливим напрямом політичної діяльності словацького руху 
було налагодження співпраці з іншими слов’янськими народами 
Габсбурзької імперії у спільній боротьбі за відстоювання націо-
нальних прав. 

Дієвим чинником об’єднання словацького та українсько-
русинського рухів стали боротьба за адміністративно-територіальну 
автономію у рамках Угорського королівства та цілковите ігно-
рування владою їх національно-політичних прагнень. У 1861 р. 
Францисці висунув пропозицію про надання спільного самовря-
дування для словаків та русинів на їх етнічній території, обійман-
ня нижчих управлінських посад місцевими жителями тощо34. У ре-
зультаті сукупних зусиль на виборах 1865 р. до угорського сейму 
від східнословацьких територій було обрано депутатом українця-
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русина А. Добрянського, який у стінах парламенту озвучував й 
словацькі прагнення. Він же взяв активну участь у підготовці від-
криття “Словацької Матиці”.

Активне співробітництво розвивалося зі сербами, хорватами, 
румунами. Значний резонанс у словацькому суспільстві мала зая-
ва 1860 р. у віденській імперській раді хорватського національно-
го діяча єпископа Й. Стросмаєра. Він виступив проти мадяризації 
словацького населення та закликав словаків активізувати націо-
нальну боротьбу. У свою чергу, укладачі “Меморандуму” 1861 р. за-
декларували, що їх вимоги є одностайними з інтересами інших на-
родів Угорщини: українців-русинів, румунів, сербів, хорватів. 

У першій половині 90-х рр. ХІХ ст. співпраця дискримінова-
них в Угорщині національностей стала чіткішою та організаційно 
оформленою. У 1893 р. на конференції у Відні словацькі політич-
ні репрезентанти домовилися із представниками сербів та руму-
нів про взаємну співпрацю на політичній платформі перетворен-
ня Угорщини у багатонаціональну державу. 

Знаковою подією став національний конгрес у Будапешті 
10 серпня 1895 р., на який прибуло близько 800 делегатів від сер-
бів, румунів та словаків. Лейтмотивом форуму пролунала заява 
про те, що у структурі населення Угорщини мадярів менше, ніж 
інших національностей разом узятих. На конгресі підписано до-
говір про координацію політичного курсу національних рухів вка-
заних народів з перспективою приєднання до угоди українців-
русинів та німців. Основою політичних вимог була національно-
територіальна автономія, подібно як у Хорвато-Славонії, із “зао-
кругленням” кордонів стóліц за етнічним принципом. Крім того, 
поставлене завдання домагатися реального виконання “Закону 
про національності” 1868 р., наповнення змістом права на вільне 
створення національних товариств і спілок. Висувалася також ідея 
запровадження загального таємного прямого виборчого права35.

Хоча на конгресі було створено спільний виконавчий комітет 
(по 4 представники від кожної національності) та вирішено роз-
почати системну політичну взаємодію, але надалі подібних зустрі-
чей організувати не вдалося. Єдиною значною спільною акцією 
стала заява виконкому конгресу з приводу святкування у 1896 р. 
в Угорщині ювілею – тисячоліття приходу угорців у Дунайську ни-
зовину. Окрім оприлюднення суто наукових сумнівів обґрунто-
ваності даного ювілею, у декларації було підкреслено, що пишне 
святкування має на меті дезінформувати світову громадськість 
про гармонію міжнаціональних відносин в Угорщині в той час, 
як пригноблені народи активно опираються асиміляторській по-
літиці уряду. Відгуком на це стала маніфестація у Парижі в липні 
1896 р., де було оголошено про солідарність із неугорськими наро-
дами, засуджено національну політику Будапешта36.

Мовна та культурна близькість словацького та чеського на-
родів були сприятливою основою для активних контактів пред-
ставників їх національно-політичних рухів. На початку 70-х рр. 
сформувалася група чеських словакофілів (Й. Гербен, Ф. Біли, 
Р. Покорни), а у 1880 р. Й. Голечек видав брошуру “Подаймо руку 
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словакам”. Інший діяч Й. Влчек у своїх працях теж ознайомлював 
чеську громадськість зі словацькими суспільно-політичними та 
культурними питаннями. Прикметною рисою чеського позитив-
ного впливу на словацький національний рух було те, що багато 
молодих словаків здобуло вищу освіту саме у створеному 1882 р. 
чеському Празькому університеті. У цьому ж році словацькі сту-
денти у Празі створили гурток “Детван”37. У 90-х рр. звичайним 
явищем стало взаємне відвідування культурних заходів чеськи-
ми та словацькими делегаціями. Наприклад, у 1895 р. чесько-
слов’янську виставку у Празі відвідала делегація зі 115 осіб на 
чолі з лідером національної партії Мудронем38. 

Подальшим виразом співробітництва стало створення у 
1896 р. товариства “Чехо-слов’янська єдність” (від 1908 р. його 
діяльність була орієнтована виключно на Словаччину та її зв’язок 
із чеськими землями). Серед словацької частини складу товари-
ства були Ваянски, Мудронь, П. Орсаг (Гвєздослав), В. Шробар, 
А. Штефанек39. Основними завданнями товариства була органі-
зація спільних суспільно-культурних заходів, обмін літературою, 
сприяння навчанню словацької молоді у чеських вишах.

На жаль, саме завдяки чеським впливам визріли і перші незго-
ди у словацькому національному русі. Річ у тім, що низка представ-
ників словацької інтелігенції підтримала сформульовану Я. Колларом 
ідею єдиної чехословацької нації. Це було пряме заперечення концеп-
ції Штура про національну самобутність словаків. Відкидалася окре-
мішність словацької мови, наголошувалося на її чеському звучанні. 

На даній теоретичній основі на початку 50-х рр. зі словаць-
ких політичних емігрантів у Відні (Я. Коллар, Ф. Ганріх, Й. Главач) 
сформувалося угрупування “старословаків”. Вони розгорнули зі 
штурівським крилом національного руху бурхливу мовну дис-
кусію, яка часто переростала у політичну. Так, Гурбан у статті 
“Голос зі Словаччини” відкидав як історичні права угорців на па-
нування над словацькими землями, так і історичні права чеської 
мови на словацьке населення. Сам Штур не вів полеміку зі “старо-
словаками”, вважаючи їх позиції анахронізмом, поверненням до 
застарілих поглядів: “Зі старословаками не битимемося, тому що 
немає сенсу вести суперечку з мертвими”40.

Проте песимістичний прогноз Штура не підтвердився. 
Навпаки, у 90-х рр. молода словацька генерація випускників чесь-
ких вищих навчальних закладів (зокрема члени гуртка “Детван”) 
формує угрупування, опозиційне до програми національної пар-
тії. Під егідою відомого чеського політичного діяча Т. Масарика 
частково реанімується колларівська концепція словацького наро-
ду як гілки єдиної “чехословацької нації”. Хоча Масарик визнавав 
мовну, культурну, етнічну окремішність словаків, але у політич-
ному плані вони мали творити одне ціле із чехами41.

З червня 1898 р. за редакцією П. Благо у Скаліці почав ви-
ходити друкований орган даної політичної течії – щомісячник 
“Голос”42, а тому її представники отримали назву “гласисти”. 
Характерними рисами її ідейної платформи були: демократиза-
ція суспільно-політичного життя; збереження державної єдності 
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Угорщини із наданням словакам лише мовних прав у діловодстві, 
школі, церкві. “Гласисти” також закликали активізувати неполі-
тичну роботу (культурно-освітню діяльність, морально-етичне та 
правове виховання, господарські заходи) з метою підвищення со-
ціального благополуччя населення. “Перед тим, як просити допо-
моги у світових могутніх держав, нам потрібно самим стати силь-
ними у внутрішньому житті, у своєму селі, містечку, регіоні” – за-
кликала програма “гласистів”43.

На початку 60-х рр. окреслилося ще одне розмежування у сло-
вацькому політичному таборі, пов’язане із критикою частиною ді-
ячів головного положення “Меморандуму” про створення окремої 
адміністративної одиниці – Словацької околиці. Хоча на мартін-
ських зборах було вирішено, що у складі делегації до сейму будуть 
чиновники Ш. Ревай та М. Сентівани, а очолить її барон Й. Юст, 
проте вони не взяли участь у даній акції, що вказує на їх незгоду зі 
змістом прохання. Це започаткувало створення окремої політичної 
течії у словацькому русі, яка пізніше отримала назву “Нова школа”.

Представники “Нової школи” Я. Паларік, Я. Бобула, Й. Малли-
Дусаров, М. Сентівани вважали хибною орієнтацію штурівців на ав-
стрійський двір, допомогу Росії та міжслов’янську співпрацю. Головну 
політичну ставку вони зробили на ліберальні угорські політичні кола, 
яких, на їх переконання, не слід відштовхувати “сепаратистською” ви-
могою національно-територіальної автономії. Пропонувалося обмежи-
тися мовною та культурною сферою національного самовизначення 
у конституційних рамках Угорщини44. У Пешті представники “Нової 
школи” створили свою організацію – Національно-демократичний 
союз, функціонував їх осередок у Ліптовському Мікулаші.

Особливо активно “Нова школа” розгорнула свою агітаційно-
пропагандистську роботу після 1867 р., висунувши ідею словацько-
угорського “вирівнювання” за взірцем австро-угорського компро-
місу. Послідовники цього напряму вважали, що словацькі націо-
нальні вимоги слід обов’язково включити до загальноугорського 
політичного контексту, позитивна співпраця з Будапештом ви-
значалася як неминуча. Дані ідеї знаходили схвальний відгук у 
середовищі змадяризованої шляхти, великих землевласників, 
підприємців, зорієнтованих на владні органи, проте послідовні 
“меморандисти” вважали їх зрадниками національних інтересів.

Утім, були випадки узгодження політичної діяльності прихиль-
ників “Меморандуму” та послідовників “Нової школи”. Так, перед ви-
борами до сейму 1869 р. між течіями була підписана Братиславська 
угода про спільні дії у ході передвиборчої кампанії, в результаті чого 
вдалося провести до парламенту трьох представників від “Нової 
школи” та одного – від “меморандистів”. Останні схвально зустріли 
підписну акцію “Нової школи” щодо відкриття словацьких держав-
них середніх шкіл (було зібрано близько 70 тис. підписів)45.

У жовтні 1872 р. лідери “Нової школи” створили у Будапешті 
“партію вирівнювання” на чолі з Ш. Клемпою. Однак їх споді-
вання на порозуміння з угорськими лібералами були марними. 
Мадярська влада не врахувала уроків 1848-49 рр., а у національ-
ному питанні ліберальна опозиція в угорському сеймі залишила-
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ся на тій же основі, що й консерватори. В умовах посилення ма-
дяризації більшість членів “партії вирівнювання” аби зберегти 
свій соціальний статус перейшли на цілком провладні позиції, а 
у 1875 р. вона припинила своє існування. Надалі прихильники 
співпраці з угорськими політичними колами (так звані “мадяро-
ни”) визнавали лише мовні права словаків та дотримувалися по-
зиції мадярського державного патріотизму.

Наприкінці ХІХ ст. у національному русі стала формувати-
ся також католицька політична течія. Запровадження в Угорщині 
обов’язкового цивільного шлюбу та заміна церковних метрик дер-
жавною реєстрацією спричинили сплеск незадоволення віруючих 
громадян та масові акції на захист прав та інтересів церкви. У цих 
умовах відбулося зародження угорської народної партії на ідей-
ній основі соціальних енциклік римських понтифіків (християнські 
морально-етичні цінності, соціальна турбота про ближнього, засу-
дження “безбожного” лібералізму). У національному питанні програ-
ма народної партії задекларувала принцип “найбільшого сприяння”, 
“справедливого і гідного ставлення” до всіх народів, але все ж пода-
валося характерне уточнення: “наскільки їх інтереси відповідають 
єдності держави”46. Це був помітний відступ від загальної шовініс-
тичної політичної лінії угорських партій, а тому новостворена партія 
здобула неабиякий авторитет серед народів Транслейтанії.

З 1894 р. став виходити тижневик народної партії “Християнин” 
на словацькій мові, який мав велику популярність серед словаків-
католиків. Для того, аби утримати їх у своєму таборі, керівники 
Словацької національної партії (переважно протестанти) у 1895 р. 
розширили склад центрального комітету партії за рахунок като-
лицьких священиків А. Глінки, М. Коллара. Під час чергових парла-
ментських виборів національна партія, хоча й сама не брала у них 
участі, рекомендувала словацьким виборцям підтримати народну 
партію, чим теж сприяла зростанню її авторитету серед населення.

Словацькі католицькі діячі скоро розгорнули власну політич-
ну пропаганду, рупором якої з 1897 р. стала “Народна газета” (ре-
дактор – А. Бєлік, заступник – А. Глінка)47. Тематика та спрямо-
ваність матеріалів у ній засвідчили прагнення поєднати політич-
ну платформу народної партії зі словацькими національними за-
вданнями. Хоча незабаром “Народна газета” через матеріальні 
проблеми перестала виходити, але сама католицька течія у націо-
нальному русі стала набирати все більшої ваги.

Таким чином, наприкінці ХІХ ст. національний політичний 
табір фактично розмежувався на три течії: власне Словацька 
національна партія із центром у Мартіні, програмою якої зали-
шався Меморандум 1861 р.; угрупування “гласистів” з ідеєю “че-
хословацької єдності”; католицьке крило із орієнтацією на хрис-
тиянську соціальну доктрину, озвучену у папських енцикліках. 
Характерно, що навіть у мартінському центрі наприкінці століт-
тя лунає критика пасивної тактики національної партії на вибо-
рах. Зокрема, М. Годжа іронічно констатував: “словакам політич-
на пасивність вельми сподобалася – а ще краще їм подобається 
повна пасивність. Ми не займаємося політикою та навіть не го-



152

Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. – Âèï. 3

туємося до того, щоб коли-небудь у майбутньому почали це роби-
ти”48. Дане та подібні йому критичні висловлювання зрештою зу-
мовили позитивний результат – у 1900 р. національна партія ого-
лосила про закінчення “пасивного періоду”. Суспільно-політичне 
життя на словацьких землях активізувалося.
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В статье охарактеризовано развитие словацкого национально-
политического движения во второй половине ХІХ ст. Выделены 
разные его течения в соответствии с внешнеполитической ори-
ентацией, задачами национальной борьбы и путями решения сло-
вацкого вопроса. 

Ключевые слова: национально-политический движение, ма-
дъяризация, монарх, Российская империя, сотрудничество наро-
дов Транлейтании, чехословацкая идея, католическое течение.
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ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ 
СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ХВОРОБИ В НІМЕЧЧИНІ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

У статті висвітлюється теорія та практика соціального 
страхування на випадок хвороби в Німеччині наприкінці ХІХ – по-
чатку ХХ ст.

Ключові слова: лікарняні каси, робітники, підприємці, соціа-
ль не страхування, страхові внески.

Соціальні реформи, проведені О. фон Бісмарком у Німеччині 
у другій половині ХІХ ст., що базувалися на запровадженні 
загальнообов’язкового державного соціального страхування здій-
снювалися за трьома основними напрямками: хвороби, нещасних 
випадків, похилого віку та інвалідності. Першим нормативним ак-
том, який 15 червня 1883 р. отримав законодавчу санкцію рейх-
стагу і 1 грудня 1884 р. вступив в законну силу, був закон про 
страхування на випадок хвороби. В подальшому він діяв в редак-
ції від 10 квітня 1892 р. із деякими змінами, внесеними норматив-
ними актами від 30 червня 1900 р. та 25 травня 1903 р.1.

Загалом, теорія та практика соціального страхування на ви-
падок хвороби в Німеччині в означений період не знайшла належ-
ного висвітлення в науковій літературі. Виняток складають праці 
Н. Вигдорчика2, Б. Данського3 та Є. Дементьєва4, які вивчали дос-
від Німеччини з метою запровадження даного виду страхування 
в Російській імперії, а згодом і в радянській Росії. Серед сучасних 
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