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ЧАСТИНА І.

___

Австрия абсолютною монархією.

Австрийське цїсарство |8|4 р. _ Австрия

була дещо під впливом Французької рево

люциї. Ії уряд боров ся проти Наполеона,

але не старав ся поправити внутрішнюсорі'а

нїзациіо; вона вдоволилась банкроцтвом, де

клярациєю 1811 р.,__ що обнижувала вартість па

перових грошей. Ії територія не була так

спустошена як німецькі краї; Австрия одна,

в заміну за далекі провінциї (Бріоі'ау і Бельґію),

одержала сусідні землі, архиепископетво Зальц

бурґа та венецький край, себто берег_Адри

ятика.

Після упадку німецького цїсарства, цїсар

узяв на себе новий титул цїсаря Австриї (1806);

уої його краї злучено перший раз під одним

збірним іменем'). Одначе се цїсарство не творить

одної нациї, се конґльомерат усяких народів

під тим самим володарем. Щоб розуміти ав

стрийську історию, треба конечно показати рі

жні народи, з яких Австрия зложена. Є се да

вні народи, або останки їх, які перед полученєм

під одною властю мали свое самостійне жите

'Ен
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і знак сього задержали в мові та адміністрациі. ~

Історично можна визначити чотири 1'рупи, не

вчисляючи сюди Італійців льомбардсько-венець

кого королівства.

1. Габсбурська спадщина,країаль

пейські, зібрані коло архикнязівства Австриї

під ріжнородними титулами (десять провінций);

2. Краї чеської корови, зложені

з трьох давних провінций: Чехії, Моравії

іІ Шлезька*);

З. Польський край, королівство Галичина,

з прилученою до неї Буковиною, краєм румун

ським, забраним від Молдавііз);

4. Краікорони св. Стефана, зложені

із чотирьох країв: королівства Угорщини, княт

зівства Ссмигорода, хорватських королівств

Хорватиі та Славоніі, сербського краю. (Коро¬

лівство Дальматиї, давнїйше венецькии край,

єсть частиною тих самих земель, того самого

народу, що хорватська група, одначе адміні

стративно прилучено його до родинних краів).

Сі групи були теж історичними витворами,

збором народів без єдности. Звідси йде ся зло

женість політичного жити в Австриі.

Ґрупа спадкових краі'в була переважно ні

мецька; Відень, архикнязївство Австриі та пів~

нічні провінциі говорять по нїмецьки. Одначе

словннська людність (Словінці) зайняла по¬

лудевь, Країну, часть Стириї та Каринтиї, Іо

рицпю і Ґрадиску та Істрію; в містах двох ос

танніх краів і в Триесті говорять по іта

л 1 и с ь к и.

*) Нинішній австрийський Шлеак _ се лише чгг

етина його в перед 1840 р. (Опавський край)
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Ґрупа Чехії була переважно словянська.

(Ч е хи); було тут одначе велике число німець

ких кольоністів, найбільш по містах, а північно

західнї сторони Чехії, що притикають до Ні

меччини, були майже цілком зі'ерманїзовані.

Галицька група була словяиська, та у двох

неодиакових расах. Поляки, католики, жили

лише на заході ; на сході здобутім колись на

Русииах, вони творили лише аристократию.

Корінне населенн сходу було зложене з Ру си

нів, що давнійше були православні, а опісля

приєднані для католицтва, стали гр екс-у нї

ят ам п, задержали одначе свій словянеький

обряд і свое жонате духовенство. Буковина

_мала людність руську та румунськуз).

Ґрупа корови св. Стефана зі всіх най

більше ріжнородна. Верховодний край, угор

ське королівство, було мадярське, одначе з ні

мецькими кольоніями дуже численно розсіяними

по рівнині, переважно на заході; словянська люд

ність (Сл о ваки) розсїла ся майже збитою ма

сою у північно-західніх сторонах, примежних

до Моравії. Семигород заселяв народ румун

с ь ки х селян, православних, підданих двом па

нуючим народам: М адяр ам, зайшлим із Угор

щини, та німецьким протестантським кольонї

стам (Оа си\, ооїлим в середині краю від кіль

кох віків. # Хорватии, Олавонія та Дальматия

мали людність словянську (Хо рвати), като

лицьку. Одначе Італійці пановали тоді по

містах на побережю, а східні сторони були за

люднені Сер бам и, збігцями, які були право

славними4). .

Мови та віри не були тоді в такій явній

ривалізациі, як сьогодні: одначе вони вистар

чали, щоб бути на перешкоді почутю солідар



ности між мешканцями цїсарства, а навіть ме

жи сусідами в кождій стороні. Уряд покинув

думку, щоби їх стопити під одною спільною

адміністрациею. Метерніх закинув „систем чи

стого зілляня“, пробований Йосифом ІІ. Корова

св. Стефана заховала свій уряд окремий від

монархії; дуалїзм був основним закономці

сарства. Иньші трупи (родинні краї, Чехія, Га

личина) забраноІ під безпосередню віденську

управу, полишаючи одначе останки окремої ад

міністрациі. '

В цісарстві Словяне творили більшість
людностн, одначе.більшість піддану не зієд

нану. Вони були розбиті на дві окремі громади,

на півночи та на полудню, розлучені Німцями

і Мадярами долииою Дунаю та розділені на

шість національних груп: 1) Чехи та Словаки;

2) Поляки; З) Русини _- на півночи; 4) Сло

вінці; 5» Хорвати; 6) Серби _ на півдні. Па

нувала над ними аристократия й уряд, утво

рений з меньшости, більш осьвіченоі або силь

нійше з'орі'анізоваиоі, з Нїм-ців на заході, Ма

дярів на сході. . .

Німці мали перевагу: столиця Відень була

німецьким містом, цісарська родина і двір були

німецькі; німецька мова була в уряді й армії.

Сей режім був ділом родинноі політики в тих

, часах, коли ще не думано про боротьбу серед

наций; коли зроднлось національне почутє, му

сіла показатись його непрактичність.

Систем Метернїха. _ Внутрішній уряд

полишив ся в тій організациі. в якій був перед

революциєю. Цісар виконував абсолютну власть

при помочи міністріві рад. Перший його міні

стер, Метерніх, з удїльно-княжої родини захід

ньої Німеччини, передовсім дипльомат, мав по
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ручені заграничні справи; одначе завдяки сво

йому особистому впливови, він кермував теж

внутрішньою політикою. '

Франц І, попри свій добродушний вигляд,

який надавали йому його прості звичаї і його

віденьска бесіда, перейняв ся цілий своєю аб

солютною властю; дуже твердий на всяке ста

раннє опору, понад усе консерватист задля

„байдужности, неріпіучости, страху перед клопо

тами“, ~ як характеризував його стрий Йо

сиф ІІ. Бояв ся кождої реформи, порівнуючи

свое цїсарство до старого дому, який завалив

ся-б, як би хто хотів його направлятиѕ). Метерніх,

сальоновець, сьвітлий балагур, скептик, осьві

чений, веселий та приступний, уложив своі'кон

сервативні почути в теорию; він говорив

вічно, що воюе з революциею, а на ділі се зна

чило недопустити ніякої переміни і відсунути

всяку контролю. Він вів боротьбу з революциєю

в Европі, в абсолютних тоді правительствах;

увін не допустив її в Австриі, задержуючи давну

управу. «

Центральний уряд у Відни був мішаниною

міністрів найвисших урядників і Найвисших Рад,

_ в роді збірних міністерій, - з яких одні мали

власть над цілою монархією, иньші над одною

групою краів. Давна головна Рада, Напѕ

НоҐ-ппсі Ѕіааіѕііапиіеі, мала заграничні

справи, полїцию та Фінанси; одначе вона мала.

окремі канцеляриі для Чехнї і Галичини, Ав

стриі і Іліриі, королівства льомбардсько-венець

кого; задержано теж спецняльні Ради (Ної

ѕіеІІе) Угорщини, Семигорода, надворну во

єнну раду, надворну канцелярию, генеральну

рахункову директорию. Щоб держати у згіднім

руху всі ті колісцята, та урядив цїсар в р. 1814
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„конференциї“ межи найвищими урядниками

і кількома довірочними дорадниками. Але аж

пізнійше', за його наслідника довершено орга

нізацию к о н ф е р е н ц и і, себто роду міністер

ської ради. Державну Раду зреорґанїзовану

1814 р. зведено до ролі дорадного голосу. Усі

ті тіла, влазячи в дорогу одно одному, привикли

ухваляти кожду річ тільки серед сьвяточних форм

і по безконечних писаннях та вели справи так по

волн, що се сталось пословицею, причім полишали

цісареви відвічальність за децизию в найменших

дрібницях. І всі контролі урядників не контролю

вали нічого. Уряд, не маючи ані складати рахун

ків, анї оглядатись на публичну опінїю, ділав тай

но й самовільно. Ніхто не міг ясно розглянутись

у буджеті. Від 1814 мав він завсїгди дефіцит,

але до нього не признавало ся; покривано його

все `останками позичок, які роблено для під

моги надзвичайних видатків.

Отся паперова та формалїстична адміні

страция бояла ся всякого рішеня. Одні одним

відсилали акти, не зважуючись щонебудь рі

щити. Коли Стадіон, губернатор Дальматиі, по

требував громадського закона для своєї про

вінциі, мусів взятись сам до введеня його в діло

і се йому дало репутацию горячої голови.

Суспільність була офіцияльно аристокра

тична. Шляхта була вийнята від військової

служби і звичайних судів; мала виключне

право набувати шляхотські добра і виключний

доступ до висших урядів. У своїх маєтностях

вона мала зверхню власть над поліциею, судів

ництвом, промислові. Селяне були піддані су

дівництву панів, оплатам та панщинї на пан

ських землях. Красна адміністрация була по

ділена межи урядниками правительства і кра
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євимиСтанами, що мали 'роздїлювати податки

і збір рекрутів: сі Стани утворено навіть

в сих краях, де про них забуто. Одначе старі

ІСтани не репрезентували краю і не мали нія

кої власти. З виімкою 'Гироля, вони складались

майже виключно зі шляхти` та_тільки кілька

міст мало депутатів, 4 в Чехії, одно в Гали

чині. Стаиів зрештою не скликувано, хиба

для того, щоб вислухалп і ііотвердили подат

ковий'проєкт. Декрет, яким привернено галицькі

Стани в 1817 р., поручав „полишати усе те, що

могло-б їм дати хибну думку, буцім то податок

залежить від їх згоди", Сесия зводилась на па

радне і німе засіданє, по якім наступав бен

кет; звичайно не тревала вона більш одного

дня.

А всеж таки записано один ііримір кон

цесиі, згідної з краєвими Станами: чеські Стани

1825 р. спонукали правительство, що домага

лось реформи ґрунтового податку, до задержаня

податкової нерівности на користь шляхти; се

було, мовляв, заплатою кн. Віндішґрецови за

_те, що на конгресі в Вероні дізнав зневагп від

росийського великого князя Константина. Прин

цип свого правліня стремів до того, щоб недо

пустити ніякоі аїітациї; правительство завело

способи, щоб відобрати підданим всяку охоту

ЗаНИМаТИСЬ ПубЛИЧНИМИ СПРЗВЗМИ, Не ЛИШЄ ГО- '

с

ворити, але и думати. Се було завданнем цен

у`зури й тайної поліциі. _ Цензура, залежна

від ііоліциї уживалась не лише до театраль

них творів, але й до часоппсей та книжок:

не підлягала ніякому законови, а се робило

цензора всеможним паном. Ніяка політична

книжка не була друкована в Австриі. За

боронено вступу всім заграчним книжкам, де

.___...шпш...1_.._'__.,
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могла знайтись ліберальна ідея, як: Наііаш,

Анд. ТЬіеггу, Ѕіѕпіопсіі, навіть лікарські книжки:

(іе Вгоиѕѕаіѕ. -

ііоліция наглядала особливо за загранич

ними людьми, за професорами, студентами, навіть.

за урядниками; вона мала шпіонів у викладо

вих комнатах і домагалась від бібліотекаря ро

бити записки про книжки випозичені кождим

професором. Всяке стоваришуванє було остро

заборонене. Молоді люде, Швайцарці, понай

більш учителі, заложили в 1817 р. історично

педагогічне товариство, яке сей час самі роз

вязали: в 1819 р. арештовано їх, держаио

у вязници десять місяців і вигнано; рапорт

полїциі говорив, що їх статути подібні до ста

тутів вільних мулярів (фран-масонів). В 1895 р.

арештовано членів одного комічного товариства,

письменників, малярів, музиків, які бавились

укладаннєм урядових паспортів з забавними.

іменами. Почта мала специяльну організа

цию, щоб відчиняти приватні листи. Австрий

ські піддані не могли виіздити з цісарства без

паспорта, а уряд давав його рідко.

Католицька церков була і надальшс дер

жавною церквою. Духовенство було дуже

сильно залеэкне від уряду: Метерніх і цісар

держались Иосифінщини, себто висшости

сьвітськоі власти. Одначе для відданих релігія

була обовязкова; студенти були обовязані хо

дити на службу божу і до причастя; богато

куповало сьвідоцтва віри від товаришів; сі

сьвідоцтва мали ріжний курс, подібно до вар

тости біржи. Школи були під доглядом духо

венства. Не-католиків толєровано (від Иосифа ІІ),

одначе законно виключсні були вони від публич

них урядів: вони мусіли мати диспензу, щоб на- `
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в

бути нерухоме майно, право горожанства, май¬

стерство, університетські степенї. Отсе всі

міри, які названо снстемом Метерніха.

Се імя не добре означає правліннє ііатримо

ніяльного гнету, без енергії, дуже недбале,

як і віденські урядники, яким поручено його~

виконувати; се було радше' змаганне ніж

систем. ›

Правительство заборонювало своїм підда

ним усяку публичну гадку, за те радо позво

ляв ім,бавитнсь. Відень здобув славу столиці

забави.

Національна опозиция в Угорщині”. _ З ду

алізму признаного Марією 'Гересою були

ще сліди, себто конституция угорського ко

ролївства. Цісар-був королем угорським

і з'обовязаним- заховати конституцию. Иосиф

ІІ викликав бунт, коли хотів її рефор

мувати, і 1791 р. привернено її; Франц по

хвалив іі публично. Прибувши 1820 р. до [Іешту

на участь у військових маневрах, виголосив

промову по латиньски, в офіцияльній мові угор-

ського уряду: „Тоіиѕ іпишіпѕ ѕііііііѕа'с еі ге

Іісііѕ апііцпіѕ ѕпіѕ ІеЗіЬпѕ. сопѕіііпїіонеѕ ішаѕі

пагіаѕ Чпаегіі. Уоѕ сопѕіііпііопеіп а піаіогіоиѕ

ассеріаіп іІІаеѕапі ііаЬеііѕ; аіпаііѕ іІІапі еі еёо

іІІаш ато еі сопѕегчаЬо еі асі Ііетесіеѕ іі'апѕ
тіііашші. і

Хоч і обіцяв цїсар любити сю традицийну

конституцию, таки не журив ся іі виконуваннєм.

Наложена на 'королів від середніх віків мадяр~

ською аристократиєіо, уугорська конституция

визначала один центральний збір, сойм, для

управи королівством в порозумінню з королем,_
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ібб місцевих зборів, один в кождім комі

утатї, для заряду комітату. Ся організация по

дабала на парлямент іізбори по ґрафствах

в Англії.

Сойм мусів збиратись найменьш що

три роки; одначе від 1812 р. правительство

перестало його скликати. В браку сойма ко

міт ат и іменем конституциі спротивлялись аб

солютномуу правительству. В 1815 р. уряд

обернув ся просто до них з наказомзбирати

грошеву підмогу й рекрута комітати. ухва

лили, що не можуть взятись до- сього без

ухвали сойму, і заборонили урядникам братись

до збираня; цісар зніс сі ухвали як атентат

на своі королівські права. Сим разом комі

тати уступили. Після-ж 1820 р. коли прави

тельство- розпорядило збирати рекрута і пла

тити податки монетою (замісць паперіві, комі

Ітати відкинули се знов і домагались скли

каня сойма. Уряд післав адміністраторів іко

місарів для визначення ґрунтового податку,

а вояків для збирання. Комітатові урядники

ставили лише пасивний опір: вони не ро

били нічого; але королівські комісарі, не

знайшовши ані протоколів, ані печаток, ані

ключів до архівів, не могли зібрати подат

ків задля недостачі відомостей. Скінчичось

уступкою цїсаря; під претекстом коронацні
своєї жінки в Угорщині, Івін скликав Сойм до

Пожоня (Прешбургі 1825 р.

Після 1830 р. почалась на Угорщині по

літична аґітация і в соймі та комітатах яви

лись партиі за реформою. Се _був рух рів

ночасно національний і ліберальний. Сойм, зі

браний 1832 р., домагавсь більш угорського

уряду : частійшнх побутів цісаря-короля в Угор
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щині, _ сойм щоб _відбував ся вже не в По

жоню, місті нїмецькім, на границі, лише в Пе

шті, мадярській столиці, в серци краю, _ ма

дярської мови, як урядової, намісць латини.

Що до національної політики годились з собою

всі Мадяре. Що до ліберальних реформ вони.

поділились. Утворилась ліберальна партия, що

домагалась реформи конститу циї й суспіль

ности,-та консервативна партия, що хотіла за

держати теперішнє правліне з виключно ма

дярським урядом.

Організация угорської суспільности була

така, як у середніх віках, поділена на

дві кляси законно нерівні: шляхта виключно

наділена горожанським правом, вільна від уся

ких податків, не обовязана до иньшоі військо

воі служби, як лиш до загального походу (іп

ѕпггес'сіо), _ селяне, піддані шляхти, з,обовязані

до оплат і панщини для своїх панів, самі

тільки вони платили податки, давали ре

крута для армії, без усяких політичних прав.

Одна лише шляхта творила політичну нацию, _

булаж у великім числі: богато її жило на селах,

хоч була так само бідна і так само неосьвічена.

як і селяне.

Комітатова адміністрация належала до

шляхти. Від часу до часу ціла комітатова

шляхта збиралась на сопдгеєаііо, щоб учи

нити герагаііо, себто вибрати урядняків, су

диїв, адміністраторів, скарбових урядників;

були то вибори шумні, з бенкетами, піятиками,

бійками, межи сторонниками ріжних кандида

тів; вибору доконувано аклямациєю 'і вибраного

обношено в тріюмфі*) ` .

*) Дуже живий опис елєкциї дав голова лібералів

Еоіуоѕ у звичаевій повісти А ҐаІііјеёуио (сільський нотвр,

у 'п'ііь пер. Вег Вогіпоіаі').
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Сойм королівства складав ся з двох па

.лат: палати магнатів, утвореноі з панів

з правові дїдичним; палати станів зложеноі

`з вибраних послів, 110 шляхтичів (по 2 з ко

ждого комітату) і всего двох репрезентантів

для всіх міст, та соймових делегатів хорват

ського королівства.

Сей механізм подабав на палату льордів у

і на депутатів графств в Англії. Він урядував

-одначе в непорядку. В тій самій салі засідали

в суміш посли комітатськіі міські, делегати

хорватського сейму, головні секретарі (прото

.нотарі), репрезентанти капітул, монастирів, за- -

ступники неприсутних мгнатів, а навіть дами;

_деякі не мали навіть голосу: посли одного ко

мітату, оба разом, мали лиш один збірний

голос. Правильного голосованя не було; дер

жались старої середньовічної гадки: Уоіа

поп ппшегапіпг ѕесі ропсіегапіпг. Навіть не

було властивоі ухвали, бо посли, звязані пору

ченнями, які ім уложили виборці. могли давати

лише провізоринну відповідь.

Сойм не був правдивим парламентом іне

стояв супроти дійсного центрального міністер

ства. Політика рішалась з одного боку у Відни

під впливом двора, з другого боку в комі

-татських зборах, де перемагали гадки сіль

ськоїдшляхти. Ліберальна партия хотіла від

разу направляти суспільність; знести панщину,

чинші іподаткову нерівність, завести дійсне

репрезеитацийне правліие, розширити право го

лосовання на урядників, учителів, адвокатів,_

нотарів, лікарів, духовенство, купців, проми

словців і дати кождому послови особистий

голос. . <
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Сейм задля реформи тревав сорок міся

цїв (ІгЗЗ-Зб) імав 470 засідань. Ліберали

предложили свої жалї і домагались свободи пе

чати, одначе магнати, згідні з правительством

відкинули майже всї проекти реформи. А всеж

таки здобуто право, яке стало уважатись вступ

ним прецеденсом: висячии міст, який будудо

вано на Дунаю в Псштї, мав бути митовим мо

стом; рішено, що за перехід платить'шляхтич

іне-шляхтич і се довело до першого змен

шення шляхотсьного привілею 'не платити нія

ких податків.

В тім самім часі в Семигороді Мадяре

аїітували за злукою Оемигорода з Угорщиною.

Стани, скликані Іг<84 р. (перший раз від 1809 р.)

вели боротьбу проти уряду, не хотіли призна

ти членів Іуберннїї, тому, мовляв, що іх не

вибрано, уконституували ся окремо від нпх

ізаявили, що відповідають перед виборцями

своїми івилїтоі'рафували свої протоколи, хоч

їм заборонено оголошувати іх. Уряд розвязав

стани і завів військову управу.

За сим політичне житє збудилось в Угор

щині. Молодий адвокат, секретар одного посла,

Кошут, заложив першу мадярську політичну

газету. Йогоарештовано, держано два роки'

в слідчім арешті, опісля засуджено, одначе

помилувано. Иого слава була довершена; він

зробив ся одною з голов опозициі. Він дома.

гав ся, щоб сойм, вибраний на три роки` засї

дав що року в Пештї і щоб внесено патримонїяль

ні права. Був соим у 1839 р. і сойм від 1842 до

1814 р.; магнати відкидали знов реформи,

а комітати дали своїм послам поручения за

держати податкову волю шляхти.
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Уряд уегупнв все-ж таки и нзнкоиім пи

таню: уздярщину оголошено 1536 р. щодо»

права, 1840 р. новою адніиістрациі. 1844 р. дю

воіо уряду й науки. Що до реформ лібершщ

партия ноділилась. Ношут, що був дуже

популярний як шідник і говорив сильно 1;

звучно. з ткивини тестаии, утворив денег-гра"

чву 1 проьішпональиу партию, що хотіла зве

ееиня привілеїв й утворення маднрського уря

ду без того, щоб зиеньшувати власть комітат

ськнх зборів. Централістичні _тібералв ува

здали конечиим зменьшити діяльність кохі

татів. приснльннх прнвілеям. а побільипп-и

власть сойма. Іх програма з 18:47 р. улоткена

Джон, донагалась реформи податку. і щоб

його ухвалював сойм. _Уважаемо се несправе_

дливня. щоб інтереси Угорщини були підчдцеці

інтересам країн гзбс-бурськоі спадщини. і нїкодц

не стерпнм-ъ сього, щоо жертвовано наші права

адхіністрапнйній єдности, яку занадто Охочо

уважать сяноніяоя єдностн монархії'.

' Словянська національна опознция. В але

вянськнх краях. слабше з`орґаиізоваиих_ ніц;

Угри, національна опознпия була більш без

сильна і більш розвинена. Вона показувалась

нарізно у трьох народів: ІІоляків, Чехів,

Хорватія. _

І. Польський рух мав свій осередок доза

пісарствои. у КраНОВі: що Від 1815 р. мав

устрій аристократичнот републнкн: там утво

рили ся змови, щоб відбудоватн давню Новым-_

1›-31 р австрийський уряд зайняв Ьраків, 0ці_

сля війська відкликав. Зновн мали на цілн не

так австрпйську Галичину, ЯК Пруську та ро

сийську Польщу.
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2. Чеський рух виходив із Праги і був го

ловно літературний. Після знищеня чеської на

циї 1620 р. німецька мова стала не лиш уря

довою, але й мовою університета іцілоі осьві

ченої суспільности, та виключно літературною

й науковою; чеську мову уважано лише го

вором, добрим для селян та неосьвічених.

В р. 1819 чеські патріоти відкрили в коро

ледворськім монастири рукопись чеських на

ціональних пісень з кінця ХІІІ ст. (сьо

годні уважаеть ся 'їх Фальсифікатом). Мала

громада чеських учених і познайомлених з на

укою працювала від того часу над розбуджен

нем власної національної любови, покликуючись

на Чехів, які колись мали літературу і були

великою нациєю; вони поглубляли чеську на

уку й суспільність, історик Паляцкий написав

історию Чехії.

Чеський рух, противно як иньші націо

нальні рухи в Австриї, `не був лише тільки

льокальний. Чеські патріоти цікавились най

більш язиковими питаннями. Іх ударила велика

скількість словянських народів, залюбки ува

-жали Словян якоюсь висшою расою, найчи

сленнїйшою та найталановитійшою, яка пану

вала-б над сьвітом, коли-б вийшла із роз

дроблення і набрала сьвідомости своєї сили.

Вони бажали собі бачити сю расу получену

в одно тіло; Чехи, самі найбільш культурні,

кермували рухом з'єднання всїх словянських

братів. Так утворив ся панславізм. Була

се ідея неозначена; Чехи, хотячи іі докладно

означити, опирались у мріях на саму словян
ську вацию, зіорїанїзовану в незалежну дер

жаву, під росийським' цісарствомі). Літературна

опозиция перейшла у ворожнечу проти німець

Австрия в ХІХ. ст. 2



кого нлемени й австрийського уряду. Проявля

лась вона головно протестамн проги німецьких

урядників в Чехії і проти уживання нїмеччини

в адміністрациї та школі; н недостачі способів

для акцнї вона не розтягалась до практичної'

реформи.

У-південних Словян оповицию вів сам

лише словянський народ, який задержан останки

національної орі'анїзациї _ себто Хорвати;

у Загребі був осередок сїєі опозициї, яка була

вкупі літературною і політичною. Патріоти лю

бувались у студиях над хорватською стариною

і працювали над зложеннєм хорватської літе

ратури. Іай заложив 1836 р. Іллїрийську

національну часопись. Хорвати стре

міли,подібно як Чехи, до того, щоб узяти провід

над своїми словянськими братами; вони сну

вали гадки про унїю південних Словян хор

ватського язика в одно іллїрийське коро

лівство, 'зложене з Хорватиї, Славонїї й Даль

матиї. Хорватия мала вже свою національну

адмінїстрацию, власного намістника (бан

Хорватиі), власні краеві Стани в Загребі,

які вибирали делегатів на угорський сойм. Од

нане вона підлягала рівночасно двом урядам,

Угорщини й цісарства. Хорватська національна

партия стрінула ся рівночасно з опором австрий

ського уряду і з мадярським національним рухом.

Угорський сойм 1843 р. завів мадярську мову

нам1сць латини; хорватськ1 посли хот1ли дальше

говорити по латинї; одначе коли який Хорват

почав ~Формулою, досї уживаною, ЕхсеІІеп

ііѕѕіше (іотіпе, загальний крик заглушував

його голос. Мадяре допняли свого; австрий

ський уряд признан мадярщину виключною мо

вою сойма і велів Іллїрийсь-кій часописи
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змінити заголовок на х о р в ат с ь к о-с л а в о н

с ь к о-д ал ь м а т с ь ку. Хорвати відповіли (1845)

деклярациею, що хорватська мова есть виключ

ною в загребських краєвих Станах, і відо

браннем права участи в Станах Туропо

льцям, мадярським селянам-шляхтичам осілим
у Хорватиї. І

Німецька ліберальна опозиция. _ В німець

ких провінциях, де уряд був німецький, не було

національної опозициі, сама лише ліберальна.

_Шляхта, міщане, студенти домагались консти- _

туцийного правління зі свободою печати. Ідея

ся їх повстала через читавне часописей і за-_

граничних політичних книжок, найбільш Фран

цузьких і південно-німецьких. Сі писання були

заборонені і мали бути арештовані на гра

ницї. Одначе надзір слабнув. Франц І. умер

1835 р., полишивши наступником свойого сина

Фердинанда, слабого умом, нездібного занима

тись справами. Метернїх, старіючись, ставав чим

раз глухійший і індолентнійший. Абсолютистична

машина тревала дальше, одначе йшла лихо, не

маючи голови; задержувано заборони, але пра

вительственні агенти були більш толерантні

і пускали те, що мали заборонювати. Директор

полїциі в Празі, діставшиґ наказ-не дозволити

балів у Великім пості або Пилипівці, відвертав

ся плечима до танцюристів, щоб їх не видїти.

Полїция дивилась крізь пальці на друкованпе

і круженне памфлетів проти правління і на

кольпортаж заборонених книжок. Книгарі про

давали заборонені часописи, уживаючи їх за

окладинки до молитовників або кухарських

книжок.

Так само що до торговлї, полишено митові

права, що Майже заборонювали її; одначе митарі
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допускали контрабандою заграничні товари. До

р. 1844 р. суми, які прийшли за мито, були

сьмішні; урядова статистика показувала, Що

за три роки увійшла одна едвабна сукня.

Наука була зачинена для всіх нових відомо

стей в яолеґіях удержуваних духовенством, діста

валось хиба дещо латини; на унїверзитетах вну

чувано майже лиш право. Одначе богато Австри

яків здобувало контрабандою нову осьвіту, не

повязану, неповну, поверховну, з чого полиши

лись сліди видні аж до нинішньої ґенерациі.

Австрийська опозиция, що зродилась через кон

такт з заграничними ідеями, була наслідуван

нєм ліберальної опозициї у Франциї і Німеччині.

Революция |848 р. ~ Уряд мав двояких

противників: лібералів, які закидали йому са

моволю, і партиі національні, противні за те,

що наложив на них чужу адміністрацню й мову.

Невдоволсні. використали загальний рух 1848 р.

на те, щоб зробити ліберальну й національну

революцию як у Німеччині; одначе підчас коли

в Німеччині національна революция була для

сполучення малих держав в одну велику на

цию, в Австрві вона стреміла до того, щоб роз

ділити велику державу на малі нациі.

Перше відокремлене заворушеннє вибух

нуло ще 1846 р. в Галичині. Польська шляхта ста

ралась привернути незалежну Польщу. Уряд не

взяв на себе прикрости здушити ворохобників, він

пустив на них їх власних селян, Русиніві селяне

поарештували'польських змовників і передавали

їх австрийській властиѕ). За сим уряд використав

нагоду, щоб зайняти краківську републику і при

лучив іі до Галичини зі згодою Прусиї й Росиі

(1847). І вже більше не було ніякої незалеж

ної польської держави. *
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Загальний рук виявив ся в марті 1848 р. рів

иочасно серед двох верховодних наций, німець

к01 й угорської, і майже сейчас у словян

ських краях.

В Австриї звістка про революцию у Фран

циї була достаточною, щоб здезорґанїзувати

правительство. Архикиягиня Софія, перестра

шена, просила відкликати непопуляриого чо-_

ловіка Метериїха; архикнязі і міністри заяви

лись теж за тим. Віденські лїберали почали ма±

ніФестувати. В недостачі 'всякого полїтичноготіла,

щоб передало бажання правительству, інїция

тнву взяли громади ріжного рода; книгарі,

промислове товариство, кружок для правничо

полїтичного читання, студенти; предложено пе

,тициі, щоб домагатись свободи науки, релігії,

слова, печати, публичности буджету, періо

дичної репрезентациі. Цензура й поліция пере

стали урядувати. Конференция міністрів зля

кала ся і заявила себе готовою, щоб скликати

делегацию Станів ріжних провінций для перо:

зуміння з урядовою комісиєю.

Революция була нагла, як одна проста ма

ніфестация; уряд, здеморалїзований, не боронив

ся. Стани Нижньої Австриї взяли збиратись. 14.

марта студенти зібрались у дворі перед салею

Станів; молодий медик, жид (ФішгоФ), вилїз на

верх студнї і закликав „Нехай жиє воля!“

Члени Станів изялись до переговорів крізь

вікно, опісля допустили делегацию дванайцяти

людей: Крик розлягав ся тоді, коли вояки хотіли

рушити; і товпа вдерла ся в салю; Стани пій

шлп до цїеарськоі палати передати бажання;

коли вони там були, військо дало огня. Поча

лись крики: „Геть із Метерніхом! Геть із вій

ськом!и Метернїх не робив собі нїчого з того
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розруху; ее, мовляв, замах виведений кількома

жидами, Поляками і Французами. Одначе иньші

члени конференциі, перестрашені, хотіли ути

хомирнти товпу і довели вкінці Метерніха до

того, що подав свою димісию.

Революция була ділом віденських студен

тів і міщан; вони захопили власть. Узброіли

ся й утворили Академічний легіон і на

ціональну сторожу (гвардию), а в місяци маю

зложили „Центральний комітет для оборони прав

народу“. Сей комітет управляв Віднем. Цісар

ський уряд не важив ся більш відкидати нї

чого; оголосив печать вільною, скликав послів

(15 марта) й оголосив конституцию на лад бель

гійськоі (25 квітня). Він зважив ся вкінці роз

вязати Центральний комітет. Товпа ж змусила

його скликати конституцийний сойм, вибраний

загальним голосованнєм (15 мая). ЦіЁар опісля

утік з родиною до Тиролю. Міністри полишились

у Відни без війська (військо послано було до Іта

лії); вони хотіли розвязати Академічний легіон;

студенти і робітники положили барикади ; утвори

лась „горожанська комісия“ для удержання

порядку і прав народу. Перестрашені міністри

згодились полишити легіон і поручити комісиі

поліцийний надзір у місті: вона стала „комі

сиєю безпеки“. Опісля архикнязь Іван, покли

каний до Відня на заступництво цісаря, утво

рив нове міністерство, де лїберали мали біль

шість.

Конституанта, вибрана загальним голосо

ваннем, зложена з послів цілого цісарства,

з виїмкою Угорщини, зібралась у Відни 22.

липня. Було в ній 92 послів селян. Говорено

тут на кількох мовах і треба було перекладати

внесення до голосования. Німці утворили лі
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вицю, Чехи правицю. Сслянський син вніс за

_яву, що всі панські права знесеніэ). Після одно

місячноі дискусиі` (73 поправки, 159 питань),

конституанта одноголосно ухвалила знесеине

панщини, чиншів і панського судівництва й усу

нула усяку ріжницю між землями шляхтичів

і нс-шляхтичів. Се був головний результат

революциї 184`і р.

Революция в Угорщині. - В Угорщині

вже З марта сойм під впливом бесіди Кошута

послав адрес до цісаря з прошеннем консти

туциї, і сейчас потворились клюби і комітети

безпеки, яким сойм не міг противптись. Взяв

сяж таки до ухвали реформи, яких домагалась

ліберальна партия: свобода печати, рівність

податків, знесенне патримоніяльних прав. Ві

денський уряд, не маючи ніякого способу до

боротьби, згодив ся з Мадярами на все, чого

бажали: передовсім угорська міністерия, яку

зложено з голов трьох вартий, консервативної

ліберальної і демократичної (22 марта); дальше

перенесеннє сойму з Прешбурі'а до Пешту, щорі

чня сесия сойму, знесенне цензури. Вкінцї дозво

лив уряд, щоб угорський палятин виконував усю

королівську власть. Угорське міністерство пе

ренесло ся до Пешту 26 червня; конституанта

для Угорщини, вибрана на основі нового вибор

чого права зібралась тут 2 липня; а новий

угорський уряд поводив ся як зверхник, неза

лежний від решти цісарства. Забороннв офіци

рам принимати розкази з Відня, утворив угор

ську армію з національними красками Угор

щини, паперові гроші й угорську позичку; ви

слав угорських дипльоматів і заявив, що пе

буде підпомагати Австрию у війні проти німець

кої едности (З серпня). -
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Революция в словянсьних краях. _ У сло

вянських краях проявились незалежно чотири

національні рухи.

В Галичині, малий. польський розрух

у Кракові (26 квітня) здержано острілюваннєм

містаїо).

В Чехії чеські патріоти пражські почали

адресою до цісаря з прошеннєм рівности

Чехів з Німцямн і сполучення провінціональ

них зборів давніх трьох коронних країв (Че

хії, Моравії, Шлеська). Вони здобули се, що

скликано краєві Отани, як конституцийні, (8

квітня) й утворили національний комітет, щоб

приготовити вибори до Отанів. Агітация зро

сла; національна сторожа чеська відлучалась

від Німцїв, щоб утворити словянську міліцию;

взялись носити давній національний костюм; по

улицях зводжено бійки з Німцями. Опісля буцім

тому, що віденськуміністерпю опану вали револю

ціонери, спонукано чеське правительство зложити

тимчасовий уряд під проводом голови з чеської

партиі (ЗО мая). Щоб почати переводити в діло

панславістичну ідею, Чсхи скликали до

Праги загальний конгрес усіх Оловян. Від

крив його Паляцкий 2 червня; 340 членів

з чого 237 Чехів, брало в нім участьї'). Зі Сло

в'ян з ііоза цісарства: Росиянин Бакунін, Поляк

Лібельт, Серб Зач, виславляли на ріжних мо

вах словянську расу; один одного розумів з бі

дою. З”ізд приготовляв маніфест до народів Ев

ропи, коли уряд перервав його.

У південних Словян національний рух

обернув ся проти Мадярів. Хорвати просили

головно цісаря, щоб імснував баном (на

містником) Хорватиї, хорватського полковника,

Єллачіча, й допняли сього. Угорське правитель

д..
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ство ухвалило зложити його з уряду. На се

Єллачіч скликав до Загребу Стани потрійного

королівства, хорватсько - славонсько - дальмат

ського, як собі того бажали хорватські патріоти.

7Одначе Дальматинці послали своїх послів до

Відня, Славонці до Пешту, хорватські посли

зійшлись самі; вони домагались південно_~сло

вянського королівства з відрубним міністер

ством. Уряд невдоволений, послав розказ Єл

лачічови явитись перед цїсарем в Інсбруку

й оправдатиІ свое поведение. Єллачіч здобув

в Інсбруку назад довіре уряду, видаючи до

південних Словян, що воювали в італійській

армії, маніфесті завзиваючи їх до вірної служби

цїсареви. Від тоді уряд старав ся не піддер

жувати Мадярів проти Хорватів.

Серби зворушились проти угорського уря

ду. Зараз у маю іх релігійний голова, міітро

політ, скликав до Карловаца збір, що рішив

поставити національний уряд і получитись із

Хорватами. Опісля вони утворили національ

ний комітет, почали війну й виііерли Угрів.

Навіть Румуни, селяне без політичного

жита, порушнлись у Семигороді проти своїх

панів, Мадярів-і Німців, зібрались на велике

віче (мало бути 40.О)0 люда) і домагались

рівности з иньшими народами. Проти сього руху

румунських хлопів станули спільно Німці

зМадярамн і краеві Стани ухвалили унїю Се

мигорода й Угорщини (30 мая). -

В тім самім часі італіянські провінциі цї

сарства повставали і прилучали ся до сардин

ського королівства. .

Внутрішня війна і подавленнє. -- Австриіі

ський уряд, зле поінформований, не вміючи

рішати сильно та скоро, дав себе революциї об
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дурити; він передав власть на ліберальні й на

ціональні партиі, яких немочи не знав. Коли

він перестав дивитись крізь пальці на дійсність,

взяв ся назад захоплювати в руки власть силою.

До того ужив армії, противної революціонерам

і словянським народам, себто ворожих Німців

та Мадярів. Два генерали кермували подавле

нєм; Радецкий, командантіталіянської армії, та

князь Віндіші'рец, начальник усіх иньших ав

стрийських армій. Центральний уряд дав ім

рід диктатури, щоб назад привертати краї з під

місцевих національних урядів; революціонери

ставляли опір арміям, революция перейшла

у внутрішні війни. Се була нагода для прави

тельства здушити ліберальні й національні ііар

тиі та привернути абеолютизм. Оловяне були

за тим задля ворожнечі до верховодних наро

дів, Німців і Мадярів, які творили революцийні

партиі.

Здобуванне почалось від Чехії. Чехи про

клинали головного команданта чеської армії,

Віндішгреца, як аристократа й абсолютиста:

народне віче послало послів до Відня з дома

ганнєм, щоб його відкликано; потім Пражане

з чеської мілїциі прийшли маніфестувати перед

його домом; стріляно під його вікнами, забито

його жінку (12. червня). По вулицях Праги

йшли бійки; Віндіщі'рец уступивсь зразу на.

розказ віденського уряду, опісля назад прий

шов, збомбардував місто і придуіпив чеське пов

станяє (17 червня). Словянський зізд розбив ся,

кряеві Отани не зібрались. Чехії накинено вій

ськову управу. Віндішгрец, переможець рево

люциї, став довірочником двора, що йменував

його потайки головним командантом усіх військ

у цісарстві. ~



В Італіі Радецкий, переможець Сардин

цїв, здобув назад Льомбардию (липень 1848).

Уряд чув себе доволі сильним, щоб зірвати.

з угорськими революціонерами. Він відобрав

палятинови його повновласть, не хотів потвср

дити податкового та військового закона, ухва

леного соймом, наказав покинути ведение бороть

би зі Сербами і заявив, що уступки починені

Уграм не можуть буцімто мати сили без до

зволу иньших краів цісарства. В маніфесті з 10

червня цісар присяг, що буде хоронитн цілість4

угорської коронп. Мадярська національна пар

тия домагала ся додержання сієі присяги,

і сойм послав посольство зі соткою членів про

сити цісаря, щоб прибув жити до Пешту. Од

наче австрийський уряд рішив ся ужити Сло

вян проти Мадярів;_ Єллачіч ііривернений до

своеї гідности, пійшов на Пешт із 40.00'? Хор

ватів. Палятин прийшов його шукати на березі

Болотного озера і запропонував йому зійтись`

із ним на його пароходї. Єллачіч не приставґ

на се, бо „корабельна машина моглаб, проти

волі князя, бути сильніщоіо від його слова

честн". Палятин зложив свою власть (24 вер.)

і покинув Угорщину. В тім самім часі у Пештї

демократична партия взяла гору й сойм іме

нував комітет краевоі оборони (22 вер.); Ко

шут, один із шести членів комітета, став Фак

тичним головою угорського уряду.

Віденський уряд, стаючи явно по сто

роні противній Мадярам, заборонив угорським

військам ударяти на Єллачічаі післав автрий

ського генерала Лямберта, щоб узяв провід

над усїми військами Угорщини; його ймено

ванне не було контрасигноване ніяким угор

ським міністерством, і се чинило його неваж
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мим після нової коиституциі. Пещтенський сойм

проголосив його винним головної зради, коли

лише прийме ею нелегальну номінацию. Лям

берт прийшов до Пешту, щоб просити у прези-1

дента міністрів контрасигнациі, алеле дбав про

--се: його напала товпа і змасакрувала (28 ве

ресня). Єллачіч, повертаючись назад, стратнв

10.000 чоловіка, яких оточила й забрала угор

ська армія.

Тут урвалось. Віденський уряд іменував

королівським намістником в Угорщині ворога

Мадярів, Єллачіча, проголосив, що Угорщина

в военнім стані, і що угорський сойм розвяза

ний (З жовтня). Опісля видав наказ віденським

військам іти на Угорщину. '

Війна з Мадярами привела з собою і вну

трішню війну в німецькім краю. Тут уже був

конфлікт межи послами німецькими і словян

ськими, що були в більшости в конституанті,

та конфлікт межи міністерством і демократич

ною партиєю. Комісия для безпеки розвязалась

(З серпня), одначе агітация продовжалась на

улііцях і по клюбах; утворив ся центральний

-комітет демократичних товариств. Ворогованнє

віденських лібералів проти мадярських аристо

кратів зникло, від коли Кошут з демократами

_запанував в Угорщині. Німці і Мадяри, досі

противники, зблизили ся проти спільних воро

гів, уряду та Словянп).

Один віденський полк дістав наказ іти

проти Угрів і не хотів послухати; міністер

війни Лятур, щоб примусити його до маршу,

послав один словянський полк із Галичини;

вояки бились межи собою; передміські робіт

ники взяли участь по стороні збунтованих, що

-оетались переможцями. Товпа опанувала дім.
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Лятура, де зібрались були міністри, забила.

й повісила його трупа (6 жовтня). Цісар утік

у ночи й удав ся до славянського краю, до1

Оломунця в Моравії; звідси цїсарський мані

Фест візвав німецькі народи до боротьби з ре

волюциею.

Тоді почалась війна рівночасно з де

мократами німецькими у Відни і Мадярами`

в Угорщині. Кампанія на Відень була коротка..

Єллачіч прийшов зі сходу зі своею хорват

ською армією, Віндішгрец із півночи з чеською

армією (26 жовтня); демократичні товариства,

ставшись самі властю, старались боронити Ві

дня рухомими гардами; одначе ЗО-ого, з поради

головного команданта, міська рада рішила ся

переговорювати про капітуляцию. В сім часі

угорська армія, що прийшла на поміч Відневи,

прибула під саме місто й ударила на Єллачіча;

оборонці Відня почали на ново битву. Одначе

відперто Угрів: Віндішгрец остріляв місто

й увійшов збройно. Оголосив, що Відень під

судом; розстрілено военні ради, себто демо

кратичних провідників, а з ними і Блюма,

одного з німецьких послів, посланих франк

Фуртським парламентом, щоб привитати лі

бералівы). Відневи накинено військове террорис

тичне правлінне, повне денунцияций.

Австрийський конституцийний сойм перене

сено до словянського краю, до Кромерижа близь

ко Оломунця, і наново відкрито 22 падолиста.

Уряд добув знов абсолютну власть; нове міністер

ство з 21 падолиста, з президентім князем

Шварценбергом, сьвітовим чоловіком, консер

ватистом, зайняло збори обговорюваннем загаль

них принципів конституциї, якої ніколи не

ухвалено.
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Угорська війна. _ Угорська кампанія

протягалась дуже довго. Угри творили з`орга

нізовану нацию; була се правдива війна поміж.

двома урядами і двома арміями.

Австрийський уряд зніс соймові ухвали,

проголосив Кошуга зі спільниками винними го

ловноі зради й поручив Віндішгрецови власть

над цілою Угорщиною (падолист). Опісля, почу

ваючи себе в несьмілости задля запевнення цісаря

що буде стерегти угорську конституцию, .увіль

нив ся від того викрутом: запевненне уважано

особистим7 даром Фердинанда'; йому веліли

.зложитиμ корону (2 грудня); його братанич

Франц-Иосиф наступив по нім. Новий цісар,

що на нічо не присягав, міг себе уважати

свобі ним насилувати конституцию. У гру

дни 848 р. його ариіі напали Угорщину

через Галичину, Моравію, Дунай та Стирию.

Сойм і комітет оборони, небезпечні в Псштї,

подались до Дебрецина -за болотами Тиси (4

усічня 1849). Угорські армії, після двох місяців

маневрів,'зібрані під командою Поляка Дем

біньского, були відверті за Тису.

Угри були свобідні від диверсиі; Поляк

_.Бем, один із оборонців Відня, зібрав армію

в Семигороді і добув назад край сей з під ру

мунської мілїциі. Серби, невдоволені конститу

циєю з 4 марта 1849 перестали воювати з

Уграми.

Угорська армія, що мала 50.000 люда,

взялась наступати, перейшла Тису, відперла

армію Віндішгреца й відбила майже цілу Угор

щину. Тоді сойм, ідучи за Кошутом, проголосив

Угорщину відділеною від австрийськоі монар

хіі; опісля проголосив угорську републику

й вибрав Кошута президентом. Цісарь, не мо

і
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вкучи побороти Угрів при помочи австрийських

Словян, обернув ся до заграничних. Просив

підмоги у росийського царя „проти пар

тиі европейської революциї“. Микола з нена

висти до революциі зго'див ся, і наслідком

сього була росийська армія, якій поручено на

зад відобрати Угорщину. Паскевич увійшов із

80.000 через Карпати (14 червня). Угорські

армії подалпсь аж до Араду; головна армія

(23.000 чол) волїла віддатись Москалям ніж

Австриі; вона здалась під Вілагошу(13 серп.)

Кошут іті, що могли виховзнутись, утікли

в Туреччину. ІПодавленне було кріваве. Воєнні

суди вішали офіцирів, розстріляли президента

міністериі. Богато патріотів увязнено, віддано

в австрийську армію або вигнано..

Реставрация абсрлютизма |848 р. -

Революция 1848 р. була демократична, консти

туцнйна і національна. Побідник-уряд при

вернув абсолютне й централїотичне правлінне.

Австрийська конституанта, перенесена

до Кромерижа, поділила ся на ліберальну

лівицю та міністерияльну чеську прави

цю; вона взялась до нарад над проектом лі

беральноі конституциі предложеним комісиею

2 марта. Одначе всї давні власти, двір, шляхта,

офіцирство,` духовенство, домагались від мініс

терства, щоб зробило кінець сій, як вони

звали дпарляментарній забавці“. Міністерство

несподівано предложило _проект_ь октройо-І

ваноі конституциі, яка навіть саміи правиці

була за консервативною (6 марта). Другого дня

посли знайшли свою салю зайнятою, а на ули

цях цїсарський маніфест, що проголошував зам

кнене сойму, тому що „він увійшов у против

ність із реальними умовами монархії". Оголо
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шено тоді октройовану конституцию з датою 4

марта, спільною для цілого цісарства; вона.

проголошувала всі нациі монархії рівними між со

бою і заводила конституцийний устрій зі соймом

послів, із усіх країв і з відвічальними міні

страми. Ся конституция 4 марта 1849 не була.

ніколи в уживанню, а 31І грудня 1851 р. ці

сарський декрет проголосив їі знесеною іме

нем „єдности цісарства і монархічного прінціпа“.

В Угорщині уряд заявив, що народ, за

для збунтовання свойого, стратив свою давню

конституцию і мусить піддатись спільній кон

ституциі з 4 марта 1849. На ділі він не дбав

ні про сю про ту, але привернув абсолют

не й централїстичне правліннє. Усі при

луки королівства, Семигород, Хорватия, серб

ський край, відлучено і з'організовано під спе

цияльною адміністрациєю; само королівство

було розбите на 5 урядів. Не було вже ані

сойма ані комітатських зборів; Угорщину ад

мініструвалн урядники, висилані з Відня, Нім

ці і богато Чехів.

Реакция 1849 р. не була самим липіе

приверненнєм устрою з перед 1848 р.; пра

вительственна сторона розбита революциєю не

могла бути приверненою і іі переформовано

длятого, щоб ліпше ставати проти революций

них рухів. `

Полишилось знищеним аристократичне пра

ліннє. Не привернево ані патримонїяльних прав,

ані нерівности в податках, ані шляхетської

краевої адміністрациі. Коли дискутовано над

реорганізацивю уряду, Віндішгрец написав:

„Монархія не може бути без шляхти; шукати

иньших елементів, щоб на них оперти монархіч

ніій прінціп - се іллюзия“. - Шварценберг



відповів йому: „Скільки було-б бажаним дати

перевагу аристократичному елементови в новій

формі нашої держави, ніхто сього не відчуває

більш від мене. Одначе як Форми набираіоть

житя й сили лише через одиниці, я не виджу

ніякого вигляду здійснити се бажанне. Я не

бачу в нашій клясі й десятка людей з по

трібною політичною інтелігенциєю іконечним '

знаннем, щоб ім поручити важну частину власти,

не боячись, щоб її сейчас не стратили. Треба побо

рювати демократию... одначе уряд сам лише

може се вчинити; тому що союзник, такий сла

бий, яким есть на нещастє наша аристократия,

робить більше шкоди справі, ніж іі служить“.

В недостачі аристократиї власть віддано уряд

никам.

Патримонїяльний і недбалий деспотизм

часів Метерніха ані не передвидів анї не здер

жав революциї. Привернений уряд став мето

дично абсолютний. Міністри сконцентрували всі

власти іиравили безпосередно. Закони ухва

лені соймамн від 1848 р., внесено, виімкові за

рядження, починені урядом підчас внутрішньої

війни, ііолишились правосильні; Австрия була

десять літ піддана „провізоричному правлінню“.

Народи брали були участь у револю

циї; уряд давив їх систематично. Цісарський

маніфест заявив охоту „зібрати в одно велике

державне тіло усі краї й усі раси монархіі“.

Хотіли на місце давнього дуалізму утворити

централістичне військове правлінне; королів

ства, особливо Угорщина, ставались провін

циями під одною лише адміністрациею. Осере

док був у Відни, в німецькім краю, централі

зация доходила аж до трго, щоб німецькуІ мову

зробити загальною в цісарстві і щоб віддати

Австрия в ХІХ ст. З
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адміністрзцию німецьким урядникам. Чехи, со

юзники правительства проти революциї, мали

теж свою частину у власти..

Конкордат 1855 р. - По смерти Швар

ценберга (1852) першим міністром став барон

Бах, давній ліберал, навернений від 1848 р.

до абсолютизму. Він опер ся на ворогах рево-`

люциі. официрах і духовенстві.

До 1848 р. Австрия задержала була т. зв.

йосифінщину; від осифа ІІ церков була

підпорядкована державі; пралатів іменував

уряд і надзирав іх як урядників. Двір був

набожний, одначе девоция не була способом

авансу для урядників. Бах бачив у духовенстві

природного союзника проти ліберальної та на

ціональної революциі. Загальний збір 35 ав

стрийськнх єпископів зібраних у Відни осу

див політичну свободу як „грішну“ ізаявив,

що національности _ се останок поганства,

бо А ріжниця язиків показує на вавилонську

вежу.

Абсолютний уряд зробив угоду з духовен

ством. Дав католицизмови привілей державної

релігії і признан епископам урядову власть

над вірними. Щоб се правлінне вчинити пев

ним, уряд підписав з папою конкордат 1855 р.

Се було офіцияльне зірванне з йосифін

щиноюц).

Попередня церковна організация дозволяла

державному праву означати іі відносини до най

висшоі церкви після сьвітського права. Кон

кордат поклав противний іірінціп: „католицька,

апостольська й римська церков буде викону

вати в цілім цісарстві сі права й прерогативи,

яких вона має уживати після божої постанови

іканонїчного права" (І арт.) Се було приз

..'_.¬,



наннє церкві права нормувати свої відносини

з державою після церковного права; положіннє

було одже противне. -

Ідучи за тим дальше, уряд признав епис

копам не лише свободу порозуміватись просто

з папсьним урядом і оголошувати акти цер

ковної власти, без потвердження державою, але

й власть надзирати школпіі), вести цензуру над

книжками**), рішати подружі справи і дома

гатись сьвітської власти, щоб увести в дїло цер

ковні дисциплінарні кари. Папський уряд зго

дпв ся задля толєранциї, „з огляду на час“,

признатн цивільну та карну юрисдикцию судів

над духовними, одначе вони повинні відбувати

свою кару „в льокалях відділених від сьвіт

сьних“. Церков мала право набувати добра

і їх власність призвано непорушною.

Зарядження починені для продовження

нарад межи єпископами і правительственними

делєїатами (1856) дали епископам повну власть

над їх духовенством, вірними, школами і цер

ковними добрами.

'Гак доповнено централістичний устрій аб

солюстичнии і церковний, який перетревав аж

до 1859 р. Усяке політичне житє перестало

*) „Уся наука католицької иолодїтки в усіх школах,

публичних і приватних, буде улошена відповідно до науки

ватолицтва.. Епискоци, силою права належного їх урядови,

будуть кериувати наукою молодіжи в усіх місцях науки,

публичних і приватних, і будуть позирати, щоб у всіх

галузях ваучаивя не було нічого противиого католицькій

релігії й моралі".

Ні) Епископи „будуть виконувати ім пвиналешну

власть брати під цензуру книжки небезпечні для релітіі й

обичаів і будуть ваборонювати вірним іх читати; одначе

уряд зарядить, що належить, аби не допустити до публіка

циі таких книжок". `
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в Австриі в сих десятьох літах. Фінанси оста

вались у непорядку; від 1817 до 1857 довг пе

реріс міліярд фльоренів, він зріс о 2400000.

Хоч побільшувано податки, річний дефіцит збіль

шаврся; в' р. 1859 він дійшов до 280 мі

ліонів гульденів.



ЧАСТИНА ІІ.

Нонституцийне правліннє в Австриї.

_ Після італїянської війни Австрия перестала

мати абсолютне правління, одначе заки цісарство

сталось дуалїстичним конституцийним під іменем

Австро-Угорщини, вона переходить від 1859

1867 р. крізу творення, і в тім часї сама конститу

ция монархп есть у провізоричнтм 1 непевнім ста-7

нї; кілька разів перетворювано іі і завсїди побо

рювало 11 кілька відданих народів цісарства.

Сей період австрийської істориї короткий, од

паче дуже характерний і рішучий між давнїм

одностайним абсолютним устроєм і теперішнього

Австро-Угорщиною.

Творенне Австрія-Угорщини.

Жовтнева конституции І860 р. _ Абсо

лютне правлінне привернене 1849 р. упало за

для нещасть італїянськоі війни 1859 р. і сам

уряд мусів признати конечність зректи ся його.

Від давна жив він із хронічним дефіцитом,

який заповнював податками. Після свойого



нещастя, коли хотів реорганізувати армію, знай

шов свій кредит вичерпаним (1860 р. на подат

кову емісию 200 міліонів гульденів, підписано

лиш 75). Видко, що піддані стратили інтерес

до державних справ, від котрих держано іх у

цілковитім віддаленню. Щоб оживити назад

публичне жита, мусіли вони взяти в тім

участь.

Цісар від закінчення війни признавав

в маніфестї (серпень 1859) „дідіічні блуди“, які

були причиною нещастя, й оголосивши податок

1860 р. рішив ся обернутись просто до своїх

підданих з прошеннєм помочи в заміну за лі

беральні реформи. Він заявив, що має намір

дати репрезентациі для ріжних краів монархіі.

Тим часом скликав він зміцнену державну раду

(уегѕіагйіег Веісііѕгаііі), зложену зі звичайних

членів державної ради, кількох високих уряд

ників і 88 нотаблів (більшість із них великі

пани) з ріжних країв, так, щоб усі репрезен

товані були.

_ Ся рада, де урядникп й аристократия

мали перевагу, мала висказати свою гадку пе

редовсім у фінансових справах і найважнїй

ших законах, одначе вона не мала ніякого

права інїциятиви. В Австриі мали її за завда

ток на обіцяні реформи. Скликанї нотаблї зго

дились на се, навіть угорські пани, сі одначе ви

ключно для того, щоб зазначити свою добру во

лю; ще треба було, аби їх намовити до при

ходу, привернути одиного намістника й -обі

цяти покликання назад „конгрегаций“ (зборів)

комітатів, як перед реакциею 1849 р.

У „зміцненій раді“ заявили Угри „що

вони себе не мають за репрезентантів Угор

щини, що застерігають собі історичні

права для Угорщини і числять на ці
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саря, щоби знайти спосіб виходу з впїМкОВОгО

правління". Потім іменовано Комісию, щоб про

вірити бУдЖет. Вона одноголосно осудила „сис

тем внутрішньої орі'анізациі монархіїи і виска

зала бажанне, щоб'„ріжні краї мали участь

в адміністрациї їх справ“, як одинокий спОсіб

увести в дїло господарства й особливо положити

кінець „сьому одеревінню публичного духа, що

параліжуе моральну силу держави".

Одначе над Формою, як зіорі'анізувати сю

адміністрацию по краях,.комісия поділилась,

і від сих перших зборів, так ограничених і

так' мало репрезентацийних, появилось уі'ру

пованнє на дві партиї, централістичну і Феде

ралїстичну, з чого пійшла від тоді боротьба,

що опановуе ціле політичне житє австрийськоі

монархії.

Централістична партия мала свою голов

ну силу в міщанстві німецьких країв, тому що

„удержаннє єдности монархіі“ означало уряд

німецької адміністрациі, приверненоі у Відни;

була се партия міст і промислових око

лиць, які потрібуіоть сильного центрального

правительства, щоб перевести ліберальні ре

Форми проти волі аристократиї і щоб завести

сьвітське правління проти волі духовенства.

Вона мала союзниками репрезентантів малих

народів, яким було потрібно центрального у

ряду, щоб іх хоронив від великих сусідніх на

родів; 1860 р. з малих народів були лише ре

презентовані сі, що в Угорщині: Серби і Оаси

з Семигорода; одначе иньші, відповідно як при

ходрли на Збори, муеїли продовжати ту саму

політику.
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Федералїстична партия складалась голо

вно з народів доволі сильних, щоб сподіватись

дійти до національного уряду, незалежного від

осередка: з Мадярів, Хорватів, Чехів, Поля

ківі Словінців (1860 Італійці у Венециї)'5). Ся

партия домагалась іс т о р и ч н и х п р а в, себто

довньої незалежности народу з перед часу, як,

його прилучено до монархії; вона бажала осла

бити, а навіть здавити спільну адміністрацию

і перетворити монархію у федерацию народів.

Суспільність у всіх тих краях була аристо

кратична, тому нация була часто репрезенто

вана лише її шляхтою ііі висшим духовен

ством. Федералістична партия була теж пар

тиею давньогоправлїння, покликалась на істо

ричні права, щоб повернути до давнього арис

тократнчиого устрою нациї, хотіла задержати

перевагу шляхти й духовенства. Вона мала со

юзників у німецьких краях серед прихильників

давнього устрою, серед панів, противних мі

щанству і серед духовенства, ворожого сьвіт

ському правлінніо.

Коміспя поділила ся на більшість і мен

шість; обі подали своє внесение, де вже ужито

формул*), що мали статись клясичними в Ав

стриі. ~_ Федералістична більшість (25 голо

сів, з чого 13 панів, З єпископів) домагалась

„признанияісторично-політичної інди

в і ду ал ь н о с т и поодиноких країв“, „р і в н о

сти всіх країв монархіі“, а для кождого з них

„а в т он о ііі-іі в адміністрациї івнутрііпнім пра

водавстві“; она дораджувала назад завести, скіль

ки лиш можливо, реформу в напрямі до давніх

інституций'. ~ Централістична меншість (13 го

*) Більша частина сих формул улоівеив в мові фільо

ссфіі ніііепького політичного права, тону годі їх добре

перекластиш).
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лосів) домагалась, щоб не робити автономії „на

кошт едностіі цісарства й одноцільноі

(еіпіііеіііісіі) сильної власти цісарства“, і годи

лась „заховати для державної цілости (Сеѕапії

ѕіаа'с) і для уряду цісарства права, без яких

реальна єдність цісарства не може бути подума

на“; вона дораджувала цїсареви завести сі інсти

туциі „силою своєї властивої властп“_, а за тим

представити їх як октройовані, противно до тео

риі історичних прав, яка домагала ся їх як при

вернення давнього національного права. Вона

дозволяла необмежено творити інституциі, не

зважуючись ужити слова „конституцня“, яку

тоді уважано революцийною.

Цісар ішов зразу за гадкоіо більшостн.

Дипльомом із 20 жовтня 1860 признав'він „о

сновний повсечаснийі невідклпчний державний

закон “. Сей дипльом признавав соймам (Ьапсіїаё)

ріжних краів власть ухвалювати закони, дїлати

при тім після історичних Форм, „у краях угор

ської корони по думці іх посередніх конститу

ций", в иньших відповідно до їх місцевих ііо

рядків. Для спільних законів на ціле цісарство,

а головно для Фінаіісових справ (податки, по

зичкп, буджет і рахунки), творсио Раду цїсар

ства зі 100 членів, яких мали делегувати сойми.

Цісар вніс спільні міністерства внутрішніх справ,

еправедливости й осьвіти і привернув угорську

та семигородську канцелярпю. Він заявив, що

сі інституциі мають „відповідати почуванню

історичних прав“ його „королівств і країв“. Се бу

ло офіцияльне признание Федералістичної теориі.

Конституция 186! р. -- Ся перша Федера

лїстична конституция перетревала чотири мі

сяці. Угри, діставши назад свою конституцию,

оголосили неважними всі акти зділані урядом



_.. 42 _.

без згоди їх сойма від 1848 р., себто

від розриву межи угорським урядом і віден

ським двором (диви ст. 31), між тими и абди

_ кацию Фердинанда і наслїдство Франц Иосифа.

Вони не признавали иньшої конституциї, як з

1848 р., иньших законів, які з 1848 р. лише

ті, що були постановлені лєі'ально соіімом спіль

но з королем. Так знов устрій 1848 року

робив з Угорщини цілком незалежну державу

получену з Австриєю простою лише персо~

нальною унїєю. Цісар не хотів іти так да

леко, утворивши праводатні збори спільні для

цїлої держави, разом із Угорщиною; одначе

віддаючи Уграм їх конституцию, забув визна

чити їм границї того, що їм віддавав.

Угри новодились сейчас так, немовби то

конституция 1848 р. `привернена була в житє.

Комітати з'орґанїзувались, дїлали і переводили

вибори після законів 1848 р., не вважаючи на

циркулярі уряду (канцелярнї), які вони при

нимали і складали на бік „з пошаною“. Пере

стали платити податки (тому що вони не були

ухвалені соймом) і слухати австрийських судівц

Проти сього загального руху цїсарський уряд

і намістники комітатів не мали нїякого способу

дїлання. Цїсар жалїв ся і грозив, що не буде більш

скликати сойма. Комітати відповіли адресою,

яка домагась цілковитого привернення законів

1848 р. .і повної амнестиї за участь у револю

циї (січень 1861).

Новий мінїстер внутрішніх справ Шмер

лїнґ (гРУд- 1860) мав обіцяти иньшим краям_

монархії сойми, вибрані безпосередними вибо

рами, з публичними засїданнями і з правом

предкладати закони, себто конституцийний ус

трій в кождім краю. Одначе лїберальне міщан

_-___ц
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ство бажало собі анальоіічного устрою для за`

у галу монархії. Міністер Фінансів, радив ся тор

говельних палат що до способу, як піднести

курс паперової монети, що дуже низько була

упала; вони всі відповіли, що „правдива кон

ституция" одинокий спосіб вилїчити „дідичві

надужитя".

Цісар, не хотячи уступити Уграм і заклопо

таний станом Фінансів, обернув ся до гадки

централістичноі меньшости й оголосив нову кон

ституцию, „патеит“ із 26 лютого 1861 р., який,

на око для доповнення „дипльома“ 1860 р.,

зайняв його місце цілком відрубним устроем.

Кождий край задержував свій сойм, з”ор1^анї

зований специяльним розпорядженвєм; затри

мувано Венецию і краі угорської корови.

В иньших краях сойм мав бути вибраний пі

сля поділу на кляси трьома виборчими куриями,

анальоґічними як у пруських соймах перед

1848 р., великих властників, міст і сіл, длятого

щоб датп сильну репрезентацню земельній ари

стократиі. Одначе Д е р ж а в н а Р а д а цісарства

стала правдивим щорічним парляментом монар

хії` зложеним із двох палат. Палата панів

складалась з кількох високих урядвиків і дї

дичних панів, визначених цісарем. Палата

послів мала мати 343 членів, вибраних сой

мами (Угорщина 85, Семигород 20, Хорватии

9, Чехія 54, Моравія 22, Галичина 38), поли

шено одначе урядови право казати іх вибрати

після потреби виборчим куриям; сього способу

уживано там, де сойм не хотів вибирати.

Цісар оголошував „увесь сей збір основ

них законів як конституцию його цїсар

ства“ і з'обовязував ся, він і його васлідники,

„задержувати іі непорушнои і заприсягти її на
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всякий випадок специяльним маніфестом. Через

сю октройовану конституцию Австрия стала

конституціональною монархією по гадцї тори

сів: цїсар вибирав своїх міністрів по своїй

волі і був провідником уряду; Рада мала ли

ше власть ухвалювати закони і буджет, подібно

як палати Люї ХУІІІ.

Проба одноцїльного міністерства (1861 до

65). _ Конституция 1861 р. відповідала ба

жанню централїстичноі партиі, була піддер

жувана німецькими лібералами і слабими на

циями, Оербами і Румунами в краях угорської

корони, Русинами в Галичині, Хорватами в Даль

матнїп). Вона давила аристократичну Федералїс

тичну партию, нациі сильно поставлені, підда

ючи іх спільним Зборам для цілого цісарства,

прихильників давнього правління, заводячи лі

беральний конституцийний устрій.

Одначе коаліция, що утворила була біль

шість 1860 р. розбилась. Народи. найбільш не

залежні проголосили конституцию противною

іх історичним правам; за тим вони не хотіли

вибирати послів до Державної Ради (Веісііѕгаіп);

Мадяри, венецькі Італіянцї, Хорвати не пере

вели виборів і не мали представителїв. Одначе

иньші ' Федералїстичні народи не зважувались

відразу на так радикальну політику: Поляки

Чехи, Оловінці післали своїх послів, обмежу

ючись до застереження їх історичних прав.

(В Істриі та Оемигороді сойм почав відмовою;

уряд розвязав сойм і змінюючи виборче право,

здобув більшість для виборів). 'Гироль, де мала

перевагу клєрикальна партия, протестував

проти рівности віри ідомагав ся заборони про

тестантського віроісповідання, одначе шслав

своїх делегатів. - Рішаюче було становище

1
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великих властників, які мали сильне заступ

ництво в соймах. Вони кинули своїх союзників

федераліетів, щоб бути послушними урядови.

Державна Рада не була повна; хнбувало в ній

140 послів, одначе була доволі численною, щоб

зразу дїлати легально як „тіснійша рада“ для

не-угорськоі сторони цісарства. Потім 1863 р.

коли уряд з'орі'анїзував семигородський сойм,

Саси, противники Мадярів, післали своїх по

слів до Державної Ради й цїсар проголосив її

„ширшою радою“, компетентвою для справ цї

лоі монархіі.

Конституцийне правлїнве почало органі

зуватись під німецьким міністерством, що ним

кермував Шмерлївг, давній міністер цїсарства

1848 р., старий лїберал і німецький патріот.

Иого політика характеризувала ся головно лі

беральвими й німецькими заявами. Се був час

переговорів з німецькими державами (1868).

Палата послів Державної Ради, де більшість

була німецька, годилась на сю політику, вона

ухвалила адреса з прошевнем до цісаря на

вязати тісніщі зносини з німецькими дер

жавами.

Се правлінне стрінуло відразу Федералїс

тичний опір народів, що не хотіли пановання

вад собою Німців, опісля й опозицию самих

Німців, що ім уряд був за мало ліберальний.

Національний опір почав ся в Венециї

ів Угорщині. Центральна кові'регация

(краеві збори) у Венециї не хотіла післати сво

їх послів (1861). Угорський сойм, скликаний

до Буди (напроти Пешту) згодив ся зійтись.

Одначе сейчас, вад відповідею до цісаря, поді

лив ся на дві партиі, майже рівні. Одна хо

тіла відповісти ухвалою сойма, щоб зазна
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чити, що Угри не годять ся навіть на диску

сию і домагають ся привернення конституциі

1848 р. Друга під проводем давніх лібералів,

Деака й Етвеша (Ебіубѕ), вносили, щоб прий

няти більш мирну Форму адресу до короля

задля заяви проти нової конституцні. Після

трьох тижнів дискусиї „партия адресу“ взяла

верх над .партиею ухвали“ (155 голосами проти

152). Одначе адрес був уложений в дусі ухва

ли; замість обернутись до короля (звичаєм

Угорщини) сойм ужив терміну: „Пресьвітлий

Пане", щоб зазначити, що він не_признає ле

ґальною абдикациі Фердинанда і наступництва

Франц Йосифа. Цісар не хотів прийняти адресу.

Сойм згодив ся ужити Форми з 1790 р.. одначе

заявив, що король Угорщини стає законно

королем лише через коронацию, а коронацию

привязано до сих попередніх умов: 1) по

лучение країв угорської корони (Хорватиї й Се

мигорода), звідки посли мають засідати в угор

ськім соймі; 2) „повне приверненнє основних

законів“, себто конституциї 1848 р., З) привер

ненне парляментарного правління і відвічаль

ного міністерства". ІЦо до загальної конститу

циї, яка робила з Угорщини „австрийську про

вінцию" віддаючи народ „тілу в більшости чу

жоземному", сойм відкинув її, як противну

, 'мові заключеній межи народом і пануючою

династиєю“. Він заявив, що „не пожертвує кон

ституцийноі незалежности .. краю за ніяку роз

вагу й ніякі користи“ (липень 1861); що не

може дати угорського уряду залежного від

кого иньшодо, як лише від короля Угорщинґ;

що не хоче брати участи в ніякій загальній

репрезентациі монархії, і лише годить ся для

кождого випадку переговорювати з народами
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СПаДКОВИХ Країв, ЯК Незалежна НаЦИЯ З ИНЬШИ

МЦ НЄЗаЛЄЖНИМИ НарОДаМИ. .

Ніяка з обох сторін не хотіла переговорю

вати, як лиш п і с л я Формальвого ііризвавня сво

його права другою стороною, себто Угрн іх істо

ричної конституциї, цїсар своєї октройованоі

конституциі; оба права були собі противні, пе

реговори скінчились офіцияльним зірваннем.

Уряд повернув до політики гнету як прові

з о р ич н е ііравлінне, щоб умучити терпеливість

Угрів. Одначе Угрн ве уступили і сей режім

перетревав аж до 1866. Хорвати не хотіли теж

посилати послів до Державної Ради, тому, що

уряд не хотів ім прилучити Дальматиі.

Народи меньш сильно з'організовані, По

ляки й Чехи, що зачали були брати участь у

Державній Раді, змінили помалу політику. На

слідуванне Угрів видавалось ім користвїйіпе.

Поляки покинули Державну Раду; Чехи, здо

бувши більшість у чеськім соймі, не хотіли по

силати своїх послів. Полишились хиба лиш

Німці і посли меньших вародів'а).

Підчас того міністерство увійшло у кон

Флікт з самою німецькою партиею Державної

Ради, головно при Фінансовій політиці; дефіцит

продовжав ся, довг ріс, ее міністерство було

присилуване признатись, що воно закрило було

дефіцит неправильними відписками й дописками.

Ліберальна партия закидала мівістерству, що

воно звело конституцийне правлінне на Фіскаль

ний процедер, щоб добути гроша. Палата до

магалась зразу рівноваги в буджетї (1864),

опісля вона довела до змевьшенвя видатків

(1865), а скінчила відмовою податку.
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Завішеннє нонституциї (1865-67) - Цї

сар прийняв був конституцию 1861 р., щоб за

держати єдність своеі держави і помогти свому

урядови Функціонувати. Тепер же вона була

ограничена на одну лиш частину монархії;

в иньшій людність відкидала іі і не можна

навіть було більш скликати репрезентацийних

краєвих зборів. Державна Рада намісць підпо

могтн, міністерству, вводила його в клопоти

домагаючись рахунків. Цісар знеохочений сим

хибним експериментом повернув до австрий

ськоі традициі, до дуалізму. В Угорщині

була відрубна нация занадто незалежна, щоб

поступити в централїстичну монархію, і цїсар

рішив ся віддати іі решту монархії, щоб з неї

учинити собі союзника.

'Годі почались переговори з Уграми, щоб

погодити історичні права Угорщини з

єдностю цісарства. Щоб не мати перешкоди

підчас переговорів, цїсар позбув ся Державної

Ради, німецького ліберального міністерства (27

липня), а накінець і конституциі. Він заявив

(20 вересня), що „рішив ся порозумітись _із

правними репрезентантамп своїх народів схід

ньоі частини“ і бачив „себе змушеним завісити '

(ѕіѕіітеп) конституцию. З а в іш е н н е оголошене

було провізоричним. Одначе нове міністерство

(Белькреді) складалось із панів аристократич

ноі партиі. До того ще роблено завішенню закиди,

немов се замах стану ліберальних Німцїв, при

нятий радо Федералістами польськими, чеськими

і тирольськими з католицької партиі. Сойми

Угорщини й Хорватиї скликано для обговорен

ня умов порозуміння: цісар признан прінці

піяль но закони, 1848 р., під умовою, що сойм

провірить ії в духу вдности. Переговори поча
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лись у грудні 1865 р., перервала іх віна 1866 р.,

а скінчились аж 1867 р.

Треба було вибирати межи двома систе

мами: дуалізмом, що розділював цісарство ли

ше межи дві нациї (корона св. Стефана для

Мадярів, решта для Німцїв), .і Федералізмом,

що ділив би його на неозначене число держав.

Міністерство рішилось зразу за федералістами

іпокликало надзвичайну Державну Раду, де

була Федералістичва більшість. Одначе посли

німецьких країн не хотіли в ній засідати, Дер

жавна Рада не була в достаточнім числі, щоб

обговорювати згоду умовлену з Угорщиною.

Колишній перший міністер Саксонїі,

Бест (Вепѕї), що поступив в австрийськуслу

жбу після війни 1866 р.` довів цісаря до ки

нення гадки про Федералізм. Міністерство Беста

(лютий 1867) покінчило завішенне, привер

таючн дуалізм і конституцпнне правлінне.

Згода з Угорщиною. - Основою нового

правління була згода (Апѕдіеісіі) 1867 р. Вона

розрубувала цісарство на дві держави, цілком

рівні в правах, обі під тим самим зверхником,

одначе під неоднакими титулами, цісаря Ав

етриі, апостольського короля Угорщи

ни` з тою самою хоругвоіо (цїсарський орел).'9)

Мовархія прийняла офіцияльно подвійну назву

Австро-Угорщини. ІІоділ ішов за історичною

традициєю: угорська держава складалась з дав

вїх краів корови св. Стефава*), аветрийська

держава діставала всі иьнші (17 краів). Озна

чувано обі групи передавненим уже іменем,

11ередлитавіі (Австрия) і Залитавіі

*І Угорщина, Хорватии, Славонія, Семигород, Сербія,

військова Онраіва.

Австрия в ХІХ ст. 4
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(Угорщина), тісно-Іеорафічними внразами ужи

ваними що до краю Австриі й королівства

Угорщини, що поділені між собою рікою Ли

тавою (Ьеііііа), одначе сі імена стали чисто

конвенціональні з огляду на всі краї прилучені

до Австриі, з чого кілька (Галичина, Буковина)

лежать на схід від Литави. _ Обі держави

складались із верховодноі нациі, що надавала

урядови свій національний характер, німецький

у Передлитавіі, мадярський у Залитавіі, і з

кількох малих народів, ионайбільш словян

ськнх, меньш сильно з”орґанїзованих і меньш

осьвічених. Оповідають, що Бест сказав був до

угорського міністра: „позирайте на свої горди,

ми дамо позір на наші“.

Обі держави були положені не лиш про

стою персональною уніею, як у 1848 р.. 'але й

спільним урядом, якому віддано спільні справи,

Ої були поділені на дві частини.

1). „Спільні справи для країв репрезенто

ваних у Державній Раді і для країв угорської

корони" ограничались до трьох: заграничні ре

ляциі, війна і маринарка (вийнявши ухвалю

ванне контингента і законодавства про вій

ськову службу), та фінанси на спільні видатки.

От справи віддано міністрам цісарства,

вщвічальним рівночасно перед парляментом

обох держав.

2) „Справи ведені після спільних прінці

пів, що мають бути получені від часу до часу“

(торговля, мито, монета, військовий систем, про

мислове праводавство), іучасть у квотї обох

держав на спільні видатки ухвалювано на де

леґациях обох парламентів. Делегатів, 60 на

державу, (дві третини в кождій державі виби

рала палата послів) скликувано що-року на

ІІ'



переміну в обох столицях, Відні і Пештї. Се

не був спільний парлямент, се були два збори

делегатів посланих з інструкциєю ухвалювати,

а не дискутуватиго). Обі делегациї засідали окре

мо, радили кожда у своїй мові, порозумівались

лише письменними поручевнямн; коли не мо

гли дійти до згоди, тоді сходили ся разом, од

наче лише для ухвали, без дебати. Делегациі

ухвалювали порядки лише до часу, у виді

угоди заключевоі на десять літ; оба-ж парля

менти ухвалювали рішення окремо, у виді двох

серий ідентичних законів в обох дер

жавах.

Перша згода заводила спільний цловий

устрій, один банк, спільний монетарнпй систем

(з двома ріжними знаками) і спільний систем

для ваг і мір. Подїлено давній донг і видатки

ва будуще;-Угоршина дістала лише 30 ва

Сей устрій був витвором без нічого такого

попереднього, що теоретики не знали як озна

чити. Се не'була Федералїстична держава як

північна Німеччина. Цїле економічне жиге було

безперестанвою установою; економічна спіль

ність межи двома державами, заведена згодою

до часу на короткий речинець, мусіла бути

поставлена назад у періодичне питание; від

обох парляментів залежав розрив цловоі спіль

ности, знищенне банку, єдности економічного

праводавства, а навіть едности мір. Повсечасне

сполученне було лише дипльоматичне й вій

ськове. Та ще й се не було вічне. Унію заклю

чено було не межи двома державами, але межи

кождим із них і теперішньою династиею; ко

ли-б льотарингська родина вигасла, унія пере
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стала-б бути й Угорщина стала-б назад вибор

ним королівством.

Ліберальні нонституциї 1867 р. _ В обох

державах угода йшла разом із приверненнєм

конституциі і виборної репрезентациі.

Угорщина прийшла назад до конституциї

1848 р., провіреноі, як сього бажав король,

який одержав право вибирати всіх міністрів.

Була се конституция дуже ліберальна, подібна

до бельіійськоі конституциі і заприсяжена ко

ролем. Вона запевняла всі особисті й політичні

свободи. Вона давала власть виконання

відвічальному міністерству, власть законодав

ства соймови, зложеному з двох палат. Палата

магнатів була аристократична, зложена голов

но з дїдичних панів (понад 800 членів), палата

4послів вибрана на публичних виборах дуже

широким системом голосования, з низьким ви

міром (цензусом) і дуже широкою підставою.

В Австриі конституция 1861 р. змінена

„основними законами державами“ 1867 р. стала

теж ліберальною й парляментарною конститу

циєю. Закон про загальні права горожан про

голосив рівність, після революцийноі Формули:

„Усі горожане рівні перед правом; публичні

уряди рівно доступні вс1м“. Вона признала осо

бисті й політичні свободи після ліберальних

Формул. Щоб заспокоїти нс-німецькі народи

проголошено рівність мов*)і народностей.

. І

*) „Усі племена держави рівні у праві вождя. має

непорушне-право берегти свою народність ісвою нову.

Рівноправність (ЄІеісііЬегісііііЗппёг усіх ужинаиих нов

призиана державою у школі, урндах і публичнім житю.

В краях, де жие більше племен, публичні научні заведения
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Державну Раду з*органїзовано з палатою

панів і палатою послів (203) вибраних соймами

17 краів*). Одначе міністерство проголошено ві д

чальним перед Державною Радою і право

інїциятиви призвано Державній Раді.

Власть поділено межи спільною Держав

ною Радою і поодинокими соймами, ва сей лад,

щоб Державній Раді віддати все, що показа

лось конечним для задержания едвости, не ли

шеу сю власть, яку в Німеччині ііоручено

НеісііѕїаЗ-у (спільний буджет, військова служба,

торговля, міри, кредит, транспорт, гігієна, на

,туралізация), але й ще управильнюваннє сво

боди печати,зборів і товариств, „віроісповідні

діла", „основа наукн“, карне судівництво,

горожанськеі торговельне право, організация

судів й адміністрациі. _ Соймам полишаво

„всі иньші предмети законодавства, які вира

зно не задержаві Державній Радї“. Щоб змі

нити коституцию треба було в Державній Раді

більшости двох третин.

Австрия стала конституцийною монар

хіею, майже парляментарною, з системом по

трійноі репрезентациі: в кождому із 17 краів

сойм, що ухвалював краејві закони й буджет;

для Австриі Державна Рада; для цїлоі австро

угорської монархії Делегациі.

мають бути в'органівовані на такий лад, щоб 'кожде в по

між племен одержувало конечву мокність осьвіти у своій

мові. без заборони одначе учитись другої мови, коікда в сих

племен одержує потрібні способи культури у своїй мові.“

*) Чехія 54, Моравія 22, Шлезьк 6 Галичина 38,

Буковина 5, Дальматия Ь, Нижня Австрия,18, Горішня

Австрия 10, Зальцбург З, Стирия 13, Еариртив 5, Країна

6„Тироль 10, Форорліберг 92, Істрия 2, Їорицин-Їрадискв

2, Триест 2.



'-~ 54 ь.

Австро-Угорщииа.

Угорщина й Австрия від 1867 р. відрубні

держави; обі мають своє власне внутрішнє по

літпчііе житє. Одначе спільність _зверхника

і зверхньої політики задержує між ниміі солі

дарність, яка впливає навіть на іх внутрішню

політику. Розкажу тому рівнобіжно іх історні,

поділені на два поріоди подією зверхньої істо

риі монархії, окуііациєю Босні (1878), що мала

віілив на внутрішню еволюцию обох держав.

Умови політичного житя в Австриі. -

Передлитавія була й дальше ще дуже ріжно

родною мішаниною народів. Політичне житє

після 1867 р. опановували й дальше боротьби

межи народами; партиі були передовсім націо

нальніурозділено ся на централістичних сто

ронників спільного уряда під проводом Німцїв

і Федералістичних прихильників місцевих уря

дів під проводом Словян (Чехи, Поляки, Сло

вінцї, Хорвати). Німці крім того лучились у

політи чні партиі: партия давнього аристо

кратичното і католицького правління ік онсер

ватисти) і демократичні та сьвітські партиі

(ліберали).

Отсе вязало політичне житє, отсе, що

нациі не відповідали більш чисто відрубним

народам. „Раси“ в Австро-Угорщинї на ділі

відріжнялись лише мовою; народність чоловіка

лежить у звичаєвій мові; частина Німців - се

зіерманізовані Словяне*). В кождім теж краю

*) Я тут не доходну, чи в Европі єсть расв в етно

.ііьоіічиін розумінню, себто ріжнородні люде зі сталини

і переміннпііи антропольоі'ічпими характерани. чи се пш

ріжниці в нові й вихованню.
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народи (себто племена, що горять такою самою

мовою) не положеві побіч себе, але помішано

і над собою. В усіх майже краях, де перевагу

мала словянскість, німецькою була мова міст,

великих властників, осьвічених людей; вона-ж

була мовою торгу, двора, науки й літератури.

Італіяисьха мова грала ту саму ролю на березі

Адриятика. Були краї чисто німецькі, себто згер

манїзовані, без національних боротьби): одначе

в усіх ииьших ріжниця мов родила ворожнечу

межи людністю тою самоі сторони, часто й

того самого міста. Боротьба йшла одже не ли

ше в осередку, в Державній Раді, у справах

загальних монархії, але й у еоймах кождого краю

що до прав кождоі нациї, себто на ділі що до

уживання мов.

Конституция, проголошуючи прінціп „рів

7пости прав“ межи народами і мовами „у школі

урядах і публичнім житю“, поставила язикове

питание не розвязавши його. На ділі можна

було мати. початкові школи для всякої мови,

~ не без біди зрештою в селах із мішавими мо

вами і в містах, де жили розвинені деякі ро

дини зі специяльною мовою. Одначе школи

другого степени чи треба було дати в місцевих

мовах після прінціпу рівности? Чи треба було

для добра самих учеників задержати німецьку

мову научаиня, яка відчивяла їм доступ до су

часноі науки? Такий самий клопіт, щоб пере

вести привцип рівности язиків в „урядах іпу

бличиім житю“. Єдність монархії домагала ся

одної державноїмови для спільних ділань. Ні

мецька мова була в усіх часах в Австриі мо

вою зверхника, уряду й армії, а зрештою й

одинокою, в якій иньші народи могли порозу
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міватись межи собою*). Треба було радше

полишити-іі сей привілей й ограничити рівність;

до місцевої адміністрациї й судів. Та ще тут

як іі завести на практиці? Се` не досить було

укладати реі'уляміни та справоздання в кіль

кох мовах; треба дати кождому меіпканцю

право говорити до властей і діставати від них

них відповіди, предкладати письма і мати над7

собою суд у його власній мові. Одначе чи мо

жна доконати, щоб усі урядники говорилидо

бре всїми краєвими мовамиш).

Мішані початкові школи, середня й вища

наука, управильненнє мов у судах й адміні

страциі були одже головними полями бо

ротьби. ,

В сих конфліктах, положение партий було

залежне від виборчої орі'анізациі. Конституция

1867 р. задержала була устрій з 1861 р., що

мав підставою не загальне право голосования

уважане' революцийним, але „репрезентацию

інтересів". Утворено було чотири куриї вибор

ців після економічноі кваліфікациі: великі вла

устники, торговельні палати, міста, сільські гро

мади; кожда з них голосувала окремо і виби

рала своїх послів; у громадах було двостеп

*) Отсе після урядового спраноздания пропорпия

явштін 1869 і 1890 рр; числа подані'в міліонах:

1869 1890

Німці 7'1 8'5

Чехи ' 4'7 5'5

Поляки 2'41І 3'8

Русини 2'58 3'0

Словінці 1'19 , 1 '20

Хорвати 0'52 0'65

Італїянцї 0'58 0'67

Руиунн 0'90 0'20
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неве аолосованне. _,Голосованнє було не лише

ограничене, тому що мало вимір (не однаковий,

як у яких провінцнях) навіть для міськпхі

громадських` виборців; але було ще воно

дуже не рівно розложене, тому що у дуже

малочисленних куриях великих властників і

торговельних палат воно мало далеко більше

ваги, як у куриї громад. Як більшість вели

ких властників, торговців і промисловців була

Німцями або з`1^ерманїзованими, ся нерівність ре

презентациі запевнила більшість Німцям майже

в усіх соймах, навіть у словянських краях

(Чехіі,-Моравії, Щлезьку), де краева людність

була заступлена лише сільськими громадами.

Німецька більшість соймів запевняла німецьку

більшість у Державній Раді.

Політичні й національні партиї. - Цен

тральні нїмецькі краї ділили ся не на національні

партиі, тільки на політичні партиі; подібно до

партий осьвіченоі Европи, на лібералів і като

ликів. Ліберали мали перевагу у східніх про

мислових краях, в Нижній Австриі (де єсть

Відень); в Огириі, краю металевого промисла;

в Каринтиї. Католики мали свою силу серед

західнїх гірняків, де селяне остали ся послу

шні духовенству; вони задержали все біль

шість у 'Гиролю і здобули іі у Форарльбері'у

і Зальцбурїу. В Горішній Австриі більшість на

лежала до великих властників, що йшли за

урядом. -

Оловінський край, Країна, стала осеред

ком словінеькоі національної партиі, що здобу

ла рівність Оловінців у Країні і домагалась

сеї рівности для краів, де Словінці піддані

Німцям (Каринтия, Стирия), або Італійцям (Іс

трия, Ґориция, Тривстг.



У південних краях зразу мали перевагу

Італіянцї; потім вони малу-по малу-уступали

ся перед селянською словянською людністю,

перед Словінцями в Істриі, Ґорициї-Ґрадисцї,

Траєсті, а перед Хорватами в Дальматиі. За

для недостачі великих властників вони стра

тили дальматннський сойм; хорватська біль

шість завела хорватську мову як краєву. _

В Тиролю був поділ на національні сторони,

Німців на півночи, Італіянців на полудни, іта

ліянська меншість домагалась окремої адміні

страциї для італіянських округів.

Північні краї, де словянські народи були

сильнїщі, поділились головно на національні

партиі. і

Чехія була осередком чеської партиі. Во

на мала за собою села і принаймні дві тре

тини королівства; одначе великі властники за

ііевнили значну більшість німецькій партиі в

соймі аж до часу, коли уряд звязав ся з Че

хами, і дав їм утворити більшість на іх сто

роні (1879). В давніх краях, получених з че

'ським королівством, (Моравія і ПІлезьн) де

маса населення була чеська, _Німцї задержали

більшість завдяки містам і великим вла

стникам.

тня під проводом католицької аристократиі, якій

маса польської людности була послушна. Ру

сини не мали ніколи політичної сили, відповід

ноі до їх числа; вони остались селянською кля

сою. низшою социяльно, а навіть у руських

сторонах часть послів- є все ще Поляки. Га

лицький сойм належав усе до польське-шля

хотської більшости; руська меньшість ограни

В Галичині мала перевагу польська пар



__59.._

часть ся до домагання автономії для своїх

шкіл і своєї церкви (грецько-унїятської›23).

Буковина, де людність руська й ромун

ська, мала лише слабе політичне житеи); до

Державної Ради посилала вона зразу міністе

ряльних послів. [Іотім румунська національна

партия дістала задля сього в краю більшість.

Так отсе в хвилі, коли починав ся кон

ституцийний устрій,_ були вже в Австриі дві

німецькі політичні партиї. лібералів і консер

ватистів (які почались ділити на громади) і сім

національних партий (Чехів, Ноляків, Русинів,

Оловінців, Італїянцїв, Хорватів, Румунів)

і політика сих лежала головно в тім, щоб здо

бути від центрального уряду концесиі для сво

його язикаі своєї національної автономії. Сі пар

тиї в Державній Раді поукладались у поза-парля

ментарні з'єднання, звані клюбами. Кожда тво

рила лише малу меньшість. Не було теж нї

коли в Державній Раді однородної більшости,

утвореноі з одної лише партиі. Більшість була

у всяк час коалїциєю межи партиями.

У справі внутрішньої політики головне пн

таннє було в означенню відносин до духовен

ства? Чи треба було задержати урядову власть

церкви, наведену конкордатом 1855 р. (диви

ст. 35), заборону публичних не-католицьких

культів. пановання духовенства вад школою?

Чи прийняти сьвітський устрій як 'у Німеччині?

Ліберальна партия, партия імпериялїстпчного

і сьвітського міщанства, подібне до національ

них лїбералів Німеччини, понад усе гомагалась

церковної та шкільної реформи. Вона знов роз

дїлилсь на два клюби, поступовців і лібералів.

Консервативна партия стреміла до того, щоб

задержати давній церковний й економічний

устрій, і складала ся з двояких противників
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лібералів, з німецьких католиків і консерватив

тів малих народів (Словінців і Хорватіт. А

У національних справах стануло рівноча

ено питанне що до мови ~і що до прав соймів.

Німці хотіли задержати панованнє німеччини

як державної Мови в судах, адміністрациї, ви

щих школах. Иньші народи, після іх сили, до

магалась або лише адміністрациї їх шкіл і їх

відрубних церквів, абоУ адміністративної авто

номіі, або повної рівности іх мови, або незале

жности їх сойма.

У заграничній політиці ліберальні Німці

були прихильні Німеччині й Італії, католики

були до них ворожо настроені. Межи `словян~

ськими народами, Чехи, як панславісти, були

горячими сторонниками Роси-і й ворогами Ні

меччини, Поляки були невмолимими ворогами

Росиі; Словінцї¬ Хорвати. Русини мали росии

ські симпатиїЂ). `

В сім перехрещуваню противних політик,

що, здавалось, можуть дати лише хвилеві спо

лучення, всеж таки в Австриі були з”еднані

коалїциями тривкіщими ніж у Німеччині. Со

цияльна близькість получила польський і арис

тократичний чеський клюб із консервативним

німецьким клюбом: спільна ворожнеча єднала

проти нової централїстичноі й нової конститу

циї національні партиі з „історичними правами“

в партиі прихильні давньому устроєви. Була

се природна коалїцпя межи Словянами, арис

тократами и католиками. `~

Від 1867 р. цїсар` не перестав більш упра

вляти як конституцийний зверхник, а навіть

переимано звичаї парляментарного правлшпн,

тому що міністерство мало завсіди більшість у

палаті послів.у Одначе противно до парлямен

Ч Ё
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тарного правління цїсар не брав своїх мініс

терст зиосеред більшости в палаті; він вибирав

після особистої політики міністерства, що тво

рили собі більшість в палаті. Виборчий курияль

ний систем витворював межи послами социяль

ний поділ, що не давав утворити ся біль

шости, незалежній від уряду. На ділі посли

з великих властників творили завсїди одно мі

ністерство по однім, а їх голоси були доста

точні, щоб дати більшість сій або тій із двох

коалїций. (У палаті панів міністерство могло

просто пересунути вагу партий, іменуючи но

вих членїв до житя). Оце так більшість зале

жна була від всликих-властників., великі вла

стники від міністерства, міністерство від цісаря.

У Одже цїсар, вибирав партиі, з якими

хотів управляти. Одначе межи обома коа
уліциями він не міг ніколи зробити дефіні

тивного вибору. Як Німець і як інтересований

єдністю свойого цїсарства він прихиляв ся до

німецької централістичної коаліциі; як аристо

крат і католик він- особисто волїв аристокра

тичну Федералїстичну коалїцию. Ої гойдання.

то в сю то в ту сторону, опанували політичну

історию Австриі.

Лїберальне міністерство (І867 - 70) -

Цісар почав відданєм міністерства й більшости

німецькій лїберальнїй партиі, що рийняла без

застереження його нову конституцию 1867 р.

Міністерство Ауерсперта було зайняте головно

церковною боротьбою. Урядова власть като

лицького духовенства, призиана Формально кон

кордатом 1855 р. (диви стор. 35), показала ся

в противности неможливій до розвязання з кон

ституцивю 1867 р., що вабезпечала повну ре

літійну свободу. Міністерство, не виповідаючи
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конкордату, велїло ухвалювати закони, що зно

сили його в дійсности. 1) Юрисдикцию в ііо

дружих справах віддано сьвітським судам й

установлено Форму цивільного подружя на ви

падок, коли-б духовник не хотів повінчатн.

2) Закон про „відносини школи до ііеркви“

поклав прінціп: „Верховний провід і надзір

над школами належить до держави і їх вико

нують орі'ани іменрвані державою". У слід за

сим усі публичні школи були відчинені „для

всіх горожан без ріжниці віриц і шкільні уря

ди проголошені „рівно доступними для всіх го

рожан“ : церкви та риліі'ійнії товариства всіх

вір мали право удержувати приватні інколи.

З) Закон про „меживіроісповідиі відносини"

заводив рівність релігій` признавив право виби

рати релігію для себе і для своіх дітей, бути

похоронсним на спільнім кладовищи. й не мати

примусу до ніякої релігійної практики.

Сі закони ухвалені з бідою палатою па

нів (1868 р.). усунули за одним замахом обо

вязкову власть духовенства г вони заводили ре
лііійну волю та сьвітскістьішколи. Се було го

ловне поле для оііозициі. Конкордат був укла

дом межи цісарем і напою: католицька пар

тия заявила, що він може бути усунений лише

новим укладом з напою. Уряд противно, іме

нем зверхности держави домагав ся власти,

щоб міг як зверхник укладати внутрішні діла.

Був се теоретичний конфлікт межи двома вла

стями, державною й церковною; Папа в одній

промові (червень 1869) назвав конституцию

1867 р. дійсним нещастєм (іпіатіа ѕапе), а за

кони 1868 р. соромом (аЬопііпаЬііеѕ) „Силоїо

своєї апостольськоі власти відкинув і осудив

сі закони" та проголосив їх „неважними на
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тепер і будуще“. У слід за тим кількох епи

скопів не хотіло видати актів про подружі

процеси; архнспископ з Лінц, що противив ся

тому силою, був навіть осуджений (1869) й по

луваний.

Міністерство мало зреорґанізувати армію

й Фінанси. [Ірийняло воно загальну військову

службу, трилїтню як у Прусиї, одначе з рухо

мими ґардами як у Франциї. Континтент поді

лив ся на двь частини одну творила дійсна

служба (три роки активно, сім у резерві, два

в краевій обороні), друга дванайцятьлітня слу

жба в краевій обороні Роблячи з сього Іабіне

тоне питание, міністерство добуло` що число

дійсної служби було вийняте, як у Німеччині,

з під щорічної дискусиі; означсно його на Де

сять літ. Що до Фінансів, міністерство зрекло

ся систему хронічного дефіцита і позичок; воно

привернуло рівновагу податками та частнпним

банкруцтвом у виді оподатковання ренти. -

За міністерством ішла зансіди більшість палати

Державної Ради, зложена з німецьких лїбера

лів і великих властників. Одначе національні

словннські иартиі ставляли йому опір, і на

сьому вкінці воно 'розбило' ся.

Чеська партия не хотіла засідати у че

ськім соймі. Заява з серпня 1868 р. виложила

теорию й домагання'чеського народа: Межи

цїсарем,_як дідичним королем і чеським полі

тичним народом“ єсть умова, відновлювана на

всякий випадок коронаципною присягою короля

й чолобитною присягою репрезентантів.

Чеське королівство звязане з Австриєю

лише династичною уніею (яка гасне рівночасно

з династивю); воно задержуе свою ,історичну

індівідуальність і публичне право".
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Сі правні відносини не можуть правильно

змінені як лиш „новою згодою межи чеським.

королем і народом... репрезентованимА законно“.

Ніяке чуже репрезентацийне тіло, навіть сама

Державна Рада. не мае права накладати на

Чехію довгу ані податків. Умова з з Угорщи

ною знесла всяку вартість конституциі 1860 _

1861 рр. Чехія не може більш признавати Дер

жавної Ради, що представляє лиш небезпечну

громаду без історичної основи“. Конституцийний

конфлікт може бути уладжений лише порозу

міннєм межи королем і народом;

'Чехи зайняли супроти цісаря цілком те

саме становище, що й Угри перед 1867 р. Вони

теж домагалась іменем „історичних прав“ та

„особистої уніі“ незалежного національного по

ложіння. Сі теж домагали ся привернення се

редньовічного королівства і сполучення трьох

„країв корони св. Вячеслава" (Чехії, Моравії,

Шлезька). Се була та сама історична теория;

се була така сама тактика: признати цісаря

лише під титулом короля й не входити у

зносини з иньшими краями цісарства. Дійсна

одначе ситуация не була та сама. Мадярська на

ция була завсїгци під окремою управою; про

ба абсолютного правління після 1849 р. була

за коротка, щоб іі розбити; вона вийшла в ці

лости, ії аристократия'полишила ся національ

на, та рішилась однодушно відкинути чужий

уряд. Чехи мали були свою реакцию 1620 р.,

централізация у них датовала ся від півтретя

столітя. Половина аристократиі, третинаглюд

ности була чужинцї, що привикли мати Чехів

за низших, та готові обороняти віденсьсий уряд.

На Моравії та Шлезьку чужинці були панаміі

краю. - На чеську заяву відповіли Німці
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теориєю, що Чехія не має ніякого специяль

ного історичного права, а за симі ніякого-пу

бличного права иньшого від октройованоі цїса

рем конституциі.

Польська партия виложила свою теорию

в революциї, ухваленій більшостю галицького

сойма. Не можучи покликувати ся, як Мадяре

і Чехи, на право для утворення незалежної дер

жави, вона ограничала ся до домагання „на

ціональної автономії'”. Вона _ закидала консти

туциі 18>і7 р.; що „мало дає праводатної й ад

міністрацийноі свободи“ кравви, домагала ся

тому, щоб „делегация Галичини брала участьу

у нарадах Державної Ради лише над справа

ми спільними для сього королівства й ипьших

країв. Бажано задержати соймови праводавство

що до торговлї, кредита, школи, гігієни, кар- -

ного права, ортанізациї суда й адміністрациїж).

' Проба Федералїстичної конституциї (І870

до 7І). - Опозиция, прийнявши тактику аб

стиненциі, що була вдалась Мадярам, не хотіла

засідати в Державній Раді. Констит) ция дава

ла урядови користний спосіб дїлання проти

сойма, що громадно не хотів вибирати де

леґатів у Державну Раду, а се - право, щоб

соймові виборці вибирали безпосередно. Про

ти-ж делегатів сойма, що поодиноко не хотіли'

приходити на засідання, уряд був безоружний.

Більшість міністерства вносила, що завести

безпосередні вибори в Державну Раду. Тоді-то

в Відни робітники, зіорґанїзовані німецькими

социялїстами, вчинили перед палатою величезну

манїфестацию і- предложили прошенне за за

гальним голосованнем, свободою зборів і това

Австрия в ХІХ. ст. 5
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чав -відсуненнем аристократичноі меньшости мі

ністерства (труд, 1869). Одначе всі опозицийні

партиі покинули Державну Раду, тирольські

католики, Галичанеи), Словінці, Італіянцї з Три

єсту й Істриї, буковинські Румуни; ііолишн

лись майже самі Німці, достаточні числом для

нарад. Централістичні міністри домагались ро

звязання соймів. Цісар відмовив. Змінюючи

систем, він рішив ся переговорювати з націо

нальними словянськими аристократиями, як у

1865 з мадярською. У тій надії він взяв пере

хідне міністерство (квітень 1870) під проводом

Поляка (Потоцького).

Непевність задля війни межи Франциєю

й Німеччиною здержала цісаря. Одначе по

скінченню війни він іменував федерялїстичне

міністерство з аристократичним президентом

(Гогенвартом) і двома Чехами (лют. 1871).

Партиі поділили ся на дві громади: ко н сти

туций ну (Уегіаѕѕппёѕігеп), що хотіла задер

жати централістичну конституцию 1871 р.; та

Федералістичну, що домагала ся збіль

шення власти соймів. Федералістичне міністер

ство розвязало німецькі сойми, де була консти

туцийна більшість; а великі властникн, по всяк

час міністерняльні, нахилиля вагу у сторону

Федералістів.

Чехи приступили до коалїциі лише під

умовою, що дістануть незалежність Чехії. Іх

провідники переговорювали особисто з цїсарем,

що заповів порозумінне через посольство (12

вер. 1871). Він заявив, що „признан радо права

ж) Військовий аакон викликав у полудневій Даль

натяї розрух між словянсьниии гірниками, уряд опанував

його понидаючн думку уводитіі всей край краеву оборону

(1869-70).
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сього королівства" і готов повторити коро

нацийну прасягу. Сойм відповів 18-ома основ

ними артикулами, що наводили для Чехії та

кий самий унїонний устрій як для Угорщинидѕ)

Се викликало напрасну агітацию в німець

ких краях: протести соймів, грізні статі в ча

сописях, манїфестациї проти міністрів. Се мало

більший вплив на Цїсаря, і се, що канцлер

Бест та угорські міністри, боячпсь чеського

панславіаму, станули по стороні противній Фе

дерералїстам. Нарада межи головними міні

страми (жовт. 1871) привела цісаря до консти

туциї 1867 р. міністерство Гогенварта уступила

Опісля Бест, його головний противник упав

несподівано в неласку й на його місце для

заграничних справ Австро-Угорщини прийшов

Угрин, Андраші. (Титул канцлєра внесено).

Виборча реформа й конституцийні мінї

стерства (187І-78) -- Повертаючись до кон

ституциї, цїсар узяв німецьку міністерию

(Ауерспері'): нове розвязаннѕ соймів дало нї~

мецькій конституцийній партнї більшість у Дер

жавній Раді. Своєю дорогою Чехи, Словінцїіѕ)

й католики не хотіли брати участи в ії засі`

даннях. Одначе міністерство приєднало Поля

ків і дальматинських Хорватів` Воно підняло

знов проект виборів безпосередним голосо

ваннєм.

Виборча реформа, рішена прінціпіяльно,

забрала більш як рік, заки дійшла до кінця.

Була згода на збільшеннє числа послів; тільки

лїберали пропонували дати збільшенне в тих

куриях, що рменьше репрезентовані; міністер

ство не хотіло жертвувати привілею великих

властників, яких потрібувало для більшости

двох третин, щоб перевести 'зміну конституциі.
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Виборчий закон 1873 р. ухвалений Пала

тою 120 голосами проти 2 (на 203 послів)

ограничив ся до замінивиборів до сойма на без

посередне голосованнє, не зміняючи одначе по

ділу на куриї*). Збільшено число послів до 353.:

85 для великиких властників, 137 на міста й

торговельні палати, 131 на сільські громади

(посередним відданєм голосу). Задержувано ве

личезну нерівність у репрезентациі; (1890 р.

1 ііосол на 63 виборців в куриї великих власт

ників, _- 1 на 27 у торговельній палаті, _ 1

_на 2918 у містах _ 1А на 11.600 по селах).

Більшість полишилась при .Нїмцях. (Аж до

1878 р. було в Палатї послів близько 220 Нім

ців проти 115 Словян і 15 Італіянцїв).

Міністерство, піддержуване німецькою

конституцийною більшістю, взяло ся до сьвіт

ськоі політики. „Маєві закони“ (1874),~.названі

*) Оце розділ посольсьних мандатів межи иурияіш

і краями :

Сільські Міста Торг. Великі

громади палати властивий

Чехія ............ 30 82 7 23

Моравія .......... 11 13 3 9

Галичина ......... 27 ' 13 З 20

Н. `Австрия ....... 10 17 2 8

Г. Австрия ........ 7 6 1 З

Стирия ........... 9 8 2 4

Каринтия ......... 4 З 1 1

Буковина ......... З 2 1 З
.

“__

Дальматия ......... 6 2 1

Істрия .' ........... 2 1 1

Іорицвя ........... 2 1 1

Країна ........... 5 З 2

Зальцбурі' ........ 2 2 1

Тироль ........... 8 5 5

Форарльбері ....... 2 2 _

Шлезк ............ З 4 З `

Триєст ............ 1 2 1
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так у наслідуванню німецьких законів Спііпг

йагпрі-уї знесли Формально правліннє конкор

дату; сі закони поклали обовязок на еписко

пів подавати до відомоети сьвітській власти

про ваканси урядів і про номінациі, і та при

знали не-католикам право закладання релігій

_них товариств. Папа виступив проти того; пи

сав до цісаря, а сей відповів, заслонюючись

поза право Державної Ради. _

Під сим міністерством була у Відни „Фунда

цийна“ горячка, подібна до горячки Сгйшіег-ів

у Берліні. Фіктивні-вартости, утворені банковими

товариствами, зелїзничими та будівляними ком

паніями упали від разу у славнім віденськім

краху (9 мая 1873), величезнім упадку біржи,

за яким пійшов застій у торговлі..

В Державній Раді конституцийна партия

з'орга'нізувала ся у відрубні клюби, получені
А одначе для піддержування міністерства: з'є д

на н а лїв и ця, названа „молодими” (около 65

послів), поділена на демократів і німець

ких наці оналів, -- ліберальний клюб

(около 100), названий „старими“,› ~- централіс

_ тична правиця (майже 60), група великих

властннків, що обіймала клюб Коронінї. утво

рений головно з Італіянців. _ Опозиция була

в польськім клюбі (40-45), - ще нез'орґанї

зованих католиків,-у клюбі Гогенварта (Весітіѕ

ратіеі) утворенім з Федералістів малих народів.

Чехи (понад 40) після розриву 1871 р. не хо

тіла приходити до Девжавноі Ради.

Партиї й полїтичне житє в Угорщині

(1867-781. _ В угорськім королівстві після

угоди 1867 р. наступив період політичного спо

кою. Як і в Австриі уугода передала і тут уряд

політично переважному народови, що був на



_.'7()_

віть у чисельній меньшости. На Іб-міліонову

людність Мадярів було не більш 6 міліонів,

Одначе їх зглядна сила була далеко більша,

ніж у Німців Австриі. Вони творили збиту на

цию, зложену з патріотичної аристократиї, що

привнкла панувати й була в дуже добрих від

носинах з цісарським двором, та з сільської

людности, безчинноі й послушноі. Торговельне

міщанство, зложене головно з Німцїв і Жидів.

не мало політичної сили. Иньші нациі зложені

були головно з мас селян без політичного жи

тя, до того осілих на окраінах королівства,

Словаки на північнім заході, Румуии на сході,

в Семигородї, Серби на південнім сході. Ні

мецькі кольоніі розвинені на угорській рівнині,

Німці і Жиди осілі поодиноко в містах, без

сполуки, без національної орі'анїзациі, не тво

рили партиі. Дві групи лишень мали націо

нальну орі'анїзацию: королівство Хорватиї й

Славонїї на південнім заході, та малий саський

народуСемигороді і200.001) душі, німецька ко

льонїя, що була дуже німецькою, де'одначе ро

дини ограничались звичайно до двоіх дітей.

Словацькими селянами зразу мадярський

уряд не занимав ся; вони не голосували ціл

ком або голосували в користь мадярськоі шляхти.

Серби мали свойого православного патриярха

свої церкви і своі школи та встоювалнсь пере

довсім за своєю релігійною автономією. Семи

город, де віденськнй уряд поставив Сасів проти

Мадярів, орі'анізуючи незалежний сойм (1849,

опісля 1863 р.), прилучено до королівства Угор~

шини. Він стратив свій сойм, свою окрему ад

міністрацию та став поділеннй на 75 округів,

репрезентованих безпосередно в угорськім соймі.

.21,



Саси стали союзниками Мадярів зі страху пе

ред православними ромунськими селянами, що

творили корінь людности: виборчий устрій з

маєтковою оцінкою дав сим двом аристокра

тням майже всі краеві посольські мандати.

Самі лиш Хорвати, давнійше устроєні й

репрезентовані аристократиєю, могли уратувати

свою автономію, використовуючи антагонізм

межи Австриею й Угорщиною. Умова заклю

чена межи двома соймами, угорським і хор

ватським (1868 р.) полишила сполученому ко

ролівству Хорватиі й Славоніі його уряд (бана)

його столицю Загреб, та його сойм утворений

із 75 послів вибраних голосованнем після маєт

ковоі оцінки і з 24 управнених членів (маіна

тів1 високих урядників) Була се автономна

держава з національним гербом, з національ

ною урядовою мовою (хорватською), судів

ництвом, шкільництвом, осьвітою та з законо

датною властю сойма. Була вона одначе й даль

ше получена з Угорщиною „спільними спра

вами“, дуже широкими, що обіймали, окрім

справ спільних обом державам, Австриі й Угор

щини, ще всі торговельні й комунікацийні пи

тання. Для сих справ. Хорватия була в уряді

репрезентованя хорватським міністром, в угор

ськім соймі 29 делегатами загребськото сойма,

а в делегациях цісарства 4 делегатами. Фінан

совий уклад, заключений на десять літ, розді

ляв дохід з податків Хорватиі межи оба краї,

визначаючи 45% на власні видатки Хорватиі

упевняючи одначе шіпіпшш, яке має Угор

щина дати на випадок дефіцита. Угорський

уряд іменував бана; він надав 1868 р' вибор

чий устрій видуманий на сей спосіб, щоб дати

більшість сторонникам умови.
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В обох угорських Палатах другорядні наро

ди мали тоді хиба дуже маленьку. меньшістьзо). ,

Сойм складав ся звичайно з Мадярів, а партиі

в нім укладались лише в політичних питаннях.

Вони були майже ті самі, що в 1848 р. Пра

виця, або по мїркована опозиция, кон

сервативна партия, особливо числення в палаті

магнатів, що мала и дальше прихильність ві

денського двора, старала ся задержати, скільки

можливо, аристократичне й католицьке прав

лінне. - „Адресова партия“, зложена в „клюб

Деака'”, прийняла угоду 1867 р. й порозуміння

з Австриею; вона хотіла завести в Угорщині

ліберальний парляментарний устрій, а задер

жатп при тім шляхотську адміністрацию. ~

Лівиця, давня конституцийна партия 1818 р.,

ворожа Австриі, домагалась персональної унії

і виступала проти угоди 1867 р., тому що вона,

мовляв, противна національній незалежности.

Скрайня лів и ця складалась із демократів,

вірних культови Кошута, з проскрібованих

1849 р., невмолених ворогів австрийського уряда.

(Кошут удавши ся до Італії, не хотів аж до

смерти (1894) повернути у вітчину та приз

нати Франц-Йосифа).

Уряд був се чисто парляментарний, ко

роль брав лише ті міністерства, яких іііддер

жувала більшість палати. Одначе в Угорщині

як в Італії, міністерство аж досі здобувало за

-всїди вибори по своїй гадці.

' Партия Деака мала зразу сильну біль

шість і стала ліберальною міністерияльною

партиєю. Ліберальне міністерство заключило

умову з Австриєю. перевело ревізию законів

1848 р. Опісля воно мало зреоріанізувати ар

мію, адміністрацию й Фінанси. Чинна армія
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була успільна для обох держав цісарства і в

команді уживала німецької мови. Гонведи-ж

(Ііопуёдѕёд), краєва оборона, що відповідали

ЬапєіуеЬг-і, стали виключно угорською армією.

Адміністрация комітатів була автономною, під

управою комісиі зложеної до половини з ви

браних послів, до половини з найвище оподат

кованих; не було відваги завести повну ре

Форму, зі страху, щоб не зразити шляхти.

Ліберальна партия мала те-ж у своїм) про

грамі доведенне держави до сьвітськости іпо

вна свобода віри, сьвітські иодружя, знесеннє

всякого віроісповідання). Одначе! вона відкла

дала довго дискусию над сими реформами, зі

страху, щоб не нагнати католицьку партию до

коалїциї з лівицею.

Головна справа була - заснованне на

ціональної єдности краю, мадяризуючи його.

Уряд, піддержаний усіма партиями, працював

над тим, щоб мадярщину зробити тим, чим у

Передлитавіі німеччина, себто мовою держави

й цивілізациів'); зроблено з всі не лише мову

уряда й університета, але й адміністрациі, су

дів, скарбових урядів і вищого публичного

шкільництва. Опісля заведено іі до міської

ради в Будапешті (1872)*). до зелїзниць, де

треба іі було учитв урядників. Розкинені Німці

мадярнзувались скоро, богато з них принимало

навіть мадярські імена**). '

*) Нову громаду Будапешт, утворену, щоб зробити

столицю Угорщини, аложено полученнан Пешту, старого

німецького міста Буди, по другім боці Дуная, та кількох

передшсть.

**) Оповідають, що Момвен, прийшовши до Пештув

сказав. що бачив підчас свойого побуту трьох людей,



Реорганізация Фінансів була така прикра

що вона була причиною крізи між партиями.

Дефіцит зростав, кредит зменьшав ся, мініс

терияльна партия слабла малу-по-малу: при

виборах 1869 р. стратила вона 50 голосів; від

1872 вона старалась приєднати для себе пра

вицю. Головна Фракция лівиці (лівий центр)

під проводом 'Гіси заявила, що зрікаєть ся

персональної унії, і прилучилась до партиі

Деака (1875), Щоб потрудитись над упорядко

ваннєм Фінансів. Ліберальна партия перетво

рена сим способом мала 329 голосів проти 88

опозицийних (лівипя 37, правиця 18. націонали

24). Вона завсіди задержала більшість й пра

вила Угорщиною без перерви. Після виборів

1875 'Гіса сложив міністерство, що удержалось

більш пятнайцяти років. "

У Хорватиї ун і о н і ст и ч и і й партиі, що

зробила умову 1868 р., закииено, що продалась

Мадярам і змонополїзувала всі уряди. Н а ц і о

нальна партия від 1872 р. здобула більшість

у загребськім соймі і заставила угорський уряд

іменувати баном соймового президента.

Боснїйська онупацийна крІза (1877_78). -

Угоду, заключену на десять літ межи Австри

єю й Угорщиною, відновлено по півтретярічних

тяжких переговорах між Делегациями. Оба мі

нїстерства здобули ухвали лише тим, що згід

но поставили рівночасно в обох парляментах

і'абінетову квестию.

правдивого мадярського типа: Ерді, Матрні, Толді; йому

пояснено, що сі три мадяри звались своїми іменами:

ЬпіиепЬасІіег, ВоійгеЬѕ, ЅсІгіаііе1. _ Славний маляр

Мунвачі родин ся в батька-матери Німцївіш)
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Кріза заграничноі політики довела до ро

зриву межи цісарем і конституцийною партиею.

Ухвалою берлінського конгреса Австрия одер

жала адміністрацию Боснії й Герцеговини, щоб

іменем султана завести порядок. Австрийська

армія зайняла краі без боротьби. Одначе сей

час повстали музулмане серед гірняків; треба

було правдивоі війни й армії 200000 людей,

щоб їх повернути до послуху. Експедиция була

коштовна і навіть після успокоєння край по

казав ся занадто некультурний, щоб міг по

кривати своі видатки. Окупацпя довершувала

ся збільшеннєм урядів. Крім того вона мотала

боротьбу межи народностями. Зайняті краї

мали людність хорватської мови, поділену на

три віри: музулманську, православну й като

лицьку. Хорватська національна партия запа

лила ся до державної ідеі Великої Хорватиі,

куди входили-б усї краї з хорватською мовою

(Хорватии, Славонія, Дальматия, Боснія). Ся

словянська аїітация занепокоіла рівночасно

обі держави, Австрию й Угорщину.

В обох державах парляменти виступали

проти міністерств, за те, що зайняли Босну й

завели видатки, не порадивши ся їх; вони до

магали ся берлінського трактата, щоб його

обговорити. В обох державах мінїстерства го

тові були уступити і поставили питание дові-ря.

В Угорщині адрес прихильний до уряду, не

вважаючи на величезну міністерияльну біль

шість, ухвалено лиш, більшостю 22 голосів.

В Австриі адрес перейшов аж з підпорою про

тивників мінїстерства, Поляків і правиці'

(1878 р.).

Делегациі обмежили додаткові кредити

на експедицию до Боснії (1878). Незгода про
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довжалась над питаннєм окупациі. Лівиця хо

тіла, щоб вивести військо з Боснії, уряд хотів

організувати окупацию на певно _ доки сей

зайнятийкрай не буде міг звернути Австриі

коштів окупациї. Старано ся якийсь час іще

заспонити конституцийне міністерство; опісля

наступила зміна- провізоричне міністерство

(лютий 1879).

Цісар держав ся передовсім своєї загра-`

ничноі політики і зробив тоді новий зворот.

Він кинув конституцийну партию і вдав ся на

зад до аристократично-Федералістичної коалі

циі. Все-ж таки треба було Іпереговорювати

з Чехами; сим разом не виєднали вони неза

лежности чеського королівства і згодилнсь

брати участь у Державній Раді, обмежуючи ся

до заяви, що „вони застерігають собі становище

публичного права чеського королівства й че

ськоі корони“ (1879).

` При виборах 1879 р. великі властники

перекинули наново рівновагу партий. Одначе

більшість Федералїстичноі коаліциї була й по

при се дуже слаба. Числено 145 конституций

никіи у двох клюбах, ліберальнім 91, посту

повім 51; а 168 Федералістів у трьох клюбах,

Чехів 54, ІІоляків 57, клюб Гогенварта (ні

мецькі Февдали, Словінцї, дальматинські Хор

вати) 57. На боці була громада 40 послів, го

ловно великих властників. Міністер внутрішніх

справ Тафе заявив бажаннє зложитити з них

третю партию, що малаб держати рівновагу

межи двома противнииии партиями.

Цісар велів йому утворити міністерию.

Федералїстична подїтика міністерства Таое

(1879-93). _ Міністерия Таже, що перетре

вала чотирнайцять літ, показала ся зразу як о
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міністерство згоди, зложене з членів обох пар

тий. На ділі після початку прихиляло воно ся до

Федералістичноі аристократично-католицькоі ко

аліциї, а від 1830 р. були в нім-самі лиш Фе

дералісти. -

Німецька лівнця робила йому опозицию

над військовим законом. Не хотіла ухвалити

більш ніж на три роки, при тім домагала ся

зменьшення запасу; міністерство бажало ухвали

на десять літ, із тим самим запасом. Коли-ж

треба було більшости двох` третин, то закон

перейшов аж після двох відкинень, через те,

що відпала половина ліберального клюба (груд.

1879). -- Федералістична коаліция, ставши мі

ністерияльною партиею, прийняла на ділі кон

ституцию 1869 р. використовуючи підмогу

уряду длятого, щоби здобути уступки в користь

словянських народів і католицького духовенства.

Повільною, але безпереривною працею націо

нальні аристократи й духовенство зміцнили'

своє становище коштом німецьких урядників

і сьвітсвкоі власти. ,
Дві чеські партиі (старих і молодих) по-у

лучені проти Німців добили ся поділу праж

ського університета на два, німецький іче

ський (1882), опісля розпорядження міністер

ства справедливости ІІражака (1886), що вкла

дало на урядників обовязок відповідати публи

цї в тій мові, німецькій або чеській,в якій про

шенне' було подане; се був спосіб, щоб усу

нути німецьких урядників, що не знали по че

ськи. Чехія була й дальше найбільш розаґіто

ваний край у цілім цісарстві, розаїітований

чеськими маніфестациями, сварками межи че

ськимн й німецькими студентами у Празі, бо

ротьбами в соймі, де Чехи здобули вкінці 1883)і”)
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більшість, жаліннями за школами. Німці, по

чуваючи себе обкроєними, домагали ся зразу

поділу Чехії на дві національні групи, кожда

зі своєю мовою; опісля перейняли давню так

тику Чехів, пестали брати участь у соймі.

Польська аристократична партия була вже

ііанею в Галичині, де від 1877 р. вона повер

нула Русинів до незначної меньшости в соймі

(десяток на 150). Уряд віддав їм Галичину,

ограничаючи ся до перепони урядових мані

Фестаций проти Росиї, що моглиб пошкодити

його заграничній політиціз').

Словінська партия, здобувши більшість у

соймі (утратила іі в рр. 1877-1883) доповнила

словянщення Країни.

Консерватисти зробили знесенне про.іи

словоі волі. Закон 1883 р. привернув обовяз

кові корпорациі для певноі части промислових

і торговельних заводів; до них можна було

дістати ся лиіпе після іспиту, зі сьвідоцтвом

здібности. Вони ухвалили виборчу реформу, що

знижала вимір (цепзус) у низших куриях, да

ючи право голосу „людям з 5 зр.“, ще були

звичайно іірихильні католицькій ііартиї (1882).

Супроти сеі коаліциі, що іі не можна

було оперти ся задля іі злуки з цїсарем, ні

мецькі ліберали не знали якої держатись так

тики. Зразу поділили ся. ьПоступовий клюб, не`

вдоволений, що його покинено в боротьбі проти

військового закона. відділив ся від ліберальної

коаліциі (1879. Опісля вони зближили ся у

„з'єдинену лївицю" (1881), що приняла німець

кий національний характер з покликом про „со

лїдарність усіх Німців Австриі“. Потім ся лі

виця розкола ся на двоє, клюб німецький

інімецько-австрийський(1885).Накінепь



із німецького клюба відірвала ся „злука ні

мецьких націоналів", що не хотіла зірвати

з антисемітами (1887). Зрештою лївиця посту

пала ся в зад при кождих виборах до Держав

ної Ради. Вона стратила більшість у делегациї

(1882). 1885 р. зійшла вона на ›32 членів;

1891 на 120. - Палата панів, де мала пере

вагу німецька партия, внимала ся ухвалити

шкільний закон; одначе міністерство, іменуючи

членів, здобуло вкінці у нїй більшість.

у Поза Державною Радою социялїстична

партия була паралїжована довгий час гнетом,

за чим наступив крах, опісля боротьбою межи

социялїстами й.анархістамп. Анархісти` що ви

ходило головно з поміж Словян, пробували те

роризувати атентатами (1882_83) Уряд відпо

вів на се сейчасними судами і виїмковими за

конами (1884-85).

Федералїстична коаліция мінїстериї 'Га-ве

розложила ся задля демократичної еволюциі

чеського народа. Демократична партия Молодо

Чехів, утворена від 1867 р. задержала була

завсіди свою політичну програму противну

Старо-Чехам: загальне голосованнє, свобода

печати і зборів, сьвітське. школа. Вона одначе

згодила ся зразу спільно з аристократичною

партиею Старо-Чехів дїлати проти Німців.

У 1887 р. настав напрасно розрив при національ

нім питанню. Ґреґр, голова Молодо-Чехів, за

кинув старому Ріґеровн, бесїдникови Старо

Чехів, буцімто він сказав: „Нам треба окру

шинки нашого права покласти під стіл.“ Власти ва

причина сього розривубула се згода їх із мінїстер

ством і цїсарем. Отаро-Чехп, принимаючи союз,

пожертвувалп давню національну програму:

незалежність чеської корони, союз з Росиєю~
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і боротьба з Німеччиною. Молодо-Чехи, підннвши

назад ею програму, получену з їх демократич

ними домаганннми, завели горячу боротьбу про

тестами, величезними вічами,` маніфестациями

на честь Франциі й Росиі; *) і ся боротьба

в кількох роках (І887-91) дала їм більшість

по містахі селах Чехії. Старо-Чехн з пере

страху намовили чеських Нїшцїв повернути до

сойма. Заключено умову (1890), одначе одна

частина Старо-Чехів, „реалісти“ зі страху пе

ред національною аґігациєю Молодо-Чехів, не

зважились ухвалити її. В Державній Раді, ви

браній 1891 р., молодочеська партия мала '36

послів (проти 12 Старо-Чехів). Вона принесла

подвійно революцийну програму:І в національ

ній справі чеська і незалежна Чехія, повна

рівність Праги з Віднем, децентралізация зелї

зниць; в політиці загальне голосованнє, рівність

робучих клас, зменьшенне армії. Сю програму

піддержувала вона напрасними промовами

і верескливиыи сценами в Державній Раді,

*) 1887: маніфестациї студентів за Ірегронпроти Рі

Іера; віче 90.000 учасників, де Їреґр промавлае проти фев›

дальио-клєрнкального союза, переводить ухвалу резолюциї

що чеський народ не хоче бути двоязичною нациєю, що

він не хоче панованвя чеської мови, і що не зрікаєть ся

державного чеського права. _ 1888: сцена в соймі (сїчень)

Народне віче, програиа: чеська держава з чеською держа

вною мовою, коронация короля в Чехії. - 1889: літера

турний кружок у Празі посилає делєїатів _до Парижа;

адрес до студентського товариства: „Ми чолои перед

Франциею“. Молодо-Чехи доиагають ся, щоб імн .Яна Гуса

було виписане на нраікськім музею; Старе-Чеки відкида

ють се як нахід па католицьку церкву. 1892: делегация нау

сьвнто у Нансі.
ь
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куди ввели свое захованнє популярної націо

нальної аґітациі*). < _ ' `

В тім самім часі по містах і промислових

німецьких сторонах, почав ся дсмократичний

рух. „Социяльно-демократична робітнича пар

тия”, з'орґанізована на, німецький лад (1888),

стала доволі сильна, щоб робити великі мані

фестацпі, сьвята 1. мая на користь осьмогодпн

ного робочого дня (1890- 92), петициї за за

гальним голосованнєм. У Відни, де людність,

дуже ріжнородна, складала ся з Німців, торгов

пів, Жидів і чеських робітників, утворила ся

антисемітська партия, получение ревслюціонерів

і католиків, яка в кінці здобула міську Раду

у Відни і сойм Нижньоі Австриі. Антисеміт

ський рух заманїФестував ся теж заявами в

Палаті, в часописях і вуличними збігови
щами. У '

Німецьке-польська ноалїцин і виборча ре

ФОрма |896 р. - Цісар перестрашив ся сим

поступом революцийних партий, які загрожу

вали рівночасно його внутрішню політику де

мократичними домаганнями і його заграничну

потітику маніфестациямн проти німецького со

юза. Міністерство 'Гафе хиталось, переговорю

вало зразу з німецькою лівицею (Іт92), опісля

з Чехами (1893), потім завело у Празі сейчасні

суди, завісило там 'суди присяглих і свободу

*) 1891: Ґреі'р прирівнюе Чехів до цитриви, виду

шеної австрийсьиою державою, Чехи чують себе у вави

лонсьвій неволі;` кождий словяпсьвий нврід угнетений ав

стрийсьвою централізациєю так як в обіймах вампіра.

1892 (18 пад.): мова Масаржива проти і'ерманізациї; Мауег

відповідає, що Н'імцї уважають балаканє про чеську дер

жаву зрадою стану: крики чсеьвих і словінсьиих послів

покривають його -голос

Австрия в ХІХ. ст. . 6 >
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печати, а вкінці запровктувало радикальну ви

борчу реформу. У двох куриях, міськійі сіль

ській (що вибирали 268 послів на 353), він

пропонував розширити право голосу на всіх;

що жили-б стало шість місяців й уміли-б чи

тати й писати. Се піднесло-б було число ви

борців із півтора міліона на півпята.

Консервативні і німецькі партиі злучили

ся проти сього проекта. Цісар порозумів ся

з ними й утворив міністерство Віндішгреца

(падол. 1893), піддержуване коаліциею най

більш ріжнородною, яку хто досі бачив в Ав

стриі: німецькі партиі (лівиця, ліберали й ка

толики), клюб Гогенварта, польський клюб,

ворожий Молодо-Чехам, що були прихильні

Росиі. `

Щоб утихомирити агітацию в користь ви

борчої реформи, міністерство запропонувало

утворенне новоі куриі з 48 послами. вибранимн

загальним голосованнєм (1894). Одначе злу

чені партиі не згодили ся над тим, у якій

Формі се вчинити, і коаліция розбила ся при

справі субвенциі для слонінськоі середньої

школи в Стириі. Німецька лївиця відкинула

підмогу і заявила, що покидає коаліцию; мі

ністерство уступило.

Після провізорнчного урндничого міністер

ства (червень 1895) утворено (жов. 1895) мі

ністерство (Бадені), оперте на коаліциі консер

вативних партий. клюбі польськім, клюбі Го

генварта, ліберальній партиі і католицькій з

програмою консервативного з'єднання: мати

око рівночасно на національні домагання, „тра

дицийну позицию“і висшу „культуру“ німець

кого народа, „не допустити до перевороту сус
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пільного порядку, плекати релігійні почутя

і старатись про реліі'ійне вихованне молодіжи“.

Аристократична польська партия зірвала

з чеським народом, що став демократичним;

вона покинула словянську коалїцию, щоб по

ступити в коаліцию німецьких антідемократич

них партий, надякими вона взяла провід. Пер

ший міністер Бадені, спільний міністер для за

граничних діл Ґолуховскі - Поляки. Боротьба

була тепер межи аристократичною коаліциею,

пі ідержуваною цісарем, і новими демократич

ними партиями, Молоде Чехами в Чехії та со

циялїстами й антисемітами в Австриі'

Уряд під пресиєю опініі дав виборчу ре

уформу (1896), що задержувала давні куриі

й утворила пяту з 72 послами, вибраними

в округах загальним голосованнем (безпосеред

но у шести великих містах, решта посередно).

Політичні боротьби в Угорщинї від І878

року. --- В Угорщині ліберальна міністерияль

на партия мала достаточну більшість, шоб

правити. Вона дальше мадяризувала школи

і перевела, без поспіху, кілька реформ. Палату

магнатів зменьшено (1886); мандати палати

послів піднесено з трьох літ на пять (відкине

по розширенне виборчого права і тайного голо

сования, чого домагала ся лївиця).

Держава дістала зелїзниці й завела сла

вні стрефові тарифи (1859). Десятилітню умову

з Австриею відновлено без трудности на 1888

1898 рр. Політичні боротьби межи Мадярами

вели ся лише над другорядними питаннями.

Лівиця поборювала міністерство, не допускаючи

реформи комітатів (1891), а головно великими

маніфестациями на честь Кошута (1891 і 18%).

Правиця противила ся реформі церковного
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устрою. Міністерство рішилось вкінці (1893)

предложити закон, що заводив цивільне по;

друже, свободу віри, законну рівність Жидів.

Сі закони ухволені в Пататі рівночасно ліви

цею й міністерияльною партиею, відкинули

магнати, що мали мати потайну згоду короля д

Проти цивільного подружя духовенство уло

жило аїітацию по цілім краю. Закон перейшов

накінець, коли міністерство добуло від короля

дозвіл на йменовапне нових магнатів, щоб усу

нути більшість (1894). Сі дві крізп привели до

упадку першого міністра. Аґітация за Кошу

том усунула 'Гісу (1890); аґітация проти ци

вільного подружя (12494) привела до уступлін

ня Векерле (що на його місце прийшов

Банфі).

Боротьба межи Мадярами і малими' наро

дами стала сильнїщою.

Головно в Хорватиї наніональна партия,

заохочена окупациею нових країв з хорватською

мовою (Боснія-Герцеговина), підняла знов гад

ку про королівство Великої Хорватиї, незале¬

жне від Угорщини й получене з монархіею І

персональною унією. Загребський сойм ухвалив

адрес до цісаря (1878) і просив у нїм прилу

чеиня Дальматиі й Боснії. Ііри відновлінню за

годи з Угорщиною здобула вона прилученне

Військової Окраіни з Хорватиею. Сей край, за

люднений хорватськими вояками, був після знед

сення його специяльного устрою (1866) у про

візоричнім положінню; вкінці прилучено його

до Хорватиї і призвано посольську репрезен

тацию в загребськім соймі._ Сойм домагав ся

теж порта Реки (1881), одначе Угорщина за

держала там свойого тимчасового намістника. _,
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Зміцнена Хорватии вела дальше проти

угорського уряда безпощадну національну опо

зицию. Побіч мінїстерияльноі національної пар

тиї утворила ся радикальна партия, що дома

гала ся персональної унії. В р. 1883 міністер

угорського скарбу казав на домах скарбового

заряду. у Загребі прибити таблиці з написами

у двох мовах (мадярській і хорватській), товпа

здерла іх і бан не хотів іх назад покласти.

Угорський уряд послав вояків, щоб їх назад

умістити, змінив бана й відрочив сойм; опісля

поступив ся і казав вивісити таблиці без на

писа (1883). Одначе хорватська патріотична

аі'ітация була така жива, що 1884 р. ради

кальна партия зросла з 17 до 34 послів. Угор

ський уряд велів перенести загребський архів

до Будапешта (1885); се було причиною на

прасних сцен у соймі, двох радикальних послів

покарано вязницею. Урядова більшість, що ста

рала ся задержати унію з Угорщиною, була

доволі сильна, щоб стати проти велико-хорват

ськоі партиі; аіітация одначе йшла дальше`

маніфестациями: підчас побуту цісаря у За

гребі мадярську хорогву подерли студенти
(1е95). і ›

Иньші народи, не маючи, політичної орга

нізациі, не могли майже нічого зділати понад самі

протести. Оловаки з північного заходу старали ся

зблизити ся до чеських і моравських Чехів, іх

сусідів і рідних по мові. На се мадярський

уряд і лютерське духовенство заборонили па

сторам й учителям у словацькім краю брати

участь у словянській пропаганді (1884).

' південних Сербів мала сепарастична

партия, під проводом тайного товариства Омла
діни, працювала від 1872 р. над зієднаннвм
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цілого сербського народа і прилученнем до серб

ської держави. Національна партия, утворенна

більшостю народа, вдоволяла ся домаганнями

автономії. Вона протестувала проти мадяр

ськогоуряда, домагаючи ся прав (1884) при

знаних Сербам 1790, 1848, 1868 рр., права ви

бору свойого митрополита і ведення своїх цер

ковних і шкільних справ. В Хорватиї, де Серби

ріжнять ся від Хорватів лише своєю релігією

(православного) і своїм письмом (словянським)

„незалежна сербська партия Хорватиї", утво

рена після прилученпя Військової Окраіни, до

магала ся рівности. кирилиці з латинською аз

букою і провірення шкільного закона (1887).

Румуни, майже виключені від репрезен

тациі, задля виборчого устрою, обмежали ся

довгий час до пассивного протеста. Почали

0881) домагати ся окремого уряда для Семи

города. Вкінцї (1892) вони послали депутацию

до цїсар ядо Відня з мемориялом. Угорський

уряд покарав проводирів вязницею (1895). Сепа

ратистична партия, в порозумінню з ірредентис

тичною партиею в Румунїі, почала говорити про

„Вошапіа іггегіепіа“ і снувати думки про відлу

ченне Румупів від Угорщини і получение іх з

королівством Румунії.

Проти румунської аі'тациі Саси довер

шили згоду з Мадярами*). Задля опозициї

малі народи пробували получити ся проти свої-х

*) До національних боротьб можна прикласти анти

семітську аїітацию. Вона проявилась напрасними маніфеста

циями задля процеса проги Жидів із Тіса-Ешлар. обвиневих

у ритуальиім убійстві молодої дівчини (1882-3) та й утво

реннем антисепітської партиі (17 у соймі 1881 р.). Соцпа

лїстична аіітации, обмежена капіталом, не здобула полі

тичної ваги.
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мадярських панів. З,ізд Румунів, Оловаків і

Сербіву утвориВЧсполуку для оборони національ

них автономіи з задержаннем цілости королів

ства (1895).

Політична еволюция Австро-Угорщини в

ХІХ ст. _ Австрия була ріжнороднпм сполу

ченнєм народів, що самі були помішані з ріж

иих елементів і піддані абсолютній та аристо

кратичній монархії. Уряд задержував політичну

єдність й обмежав національну опозицию до

кількох домагань в угорськім соймі, ипьших

же до простих літературних прітестів. Одначе

сей устрій, можливий у бюрократичний державі,

не згоджував ся зі соймами репрезентантів, пе

рейнятих національними пристрастями; він став

неможливий сейчас, коли заведено репрезента

цийні інституциї. Революция 1848 р. розкрила

несподівано національні антагонізми; вона за

вела дуалізм, себто поділ монархії межи двома

верховодними народами, Німцями й Мадярами.

Одначе оба вони станули за демократичний пар

ляментарний устрій, тому моиархічний уряд

зломив їх при помозї словянських народів, що

остали ся піддані, і привернув назад абсолютне

правлінне, доповняючи його панованнем духо

венства. ' -

Воєнні нещастя 1859 і 1866 рр. та вредитова

руіна привела німецький уряд до заведения лі

берального конституцийною устрою. Почав про

бою задержатл -єдність цілого цїсарства, опісля

уступаючи перед однодушним опором мадярсько

го народу, він зробив розріз, покидаючи Мадя

рам усі краї корони св. Стефана. Там з'орґані

зувала ся мадярська держава з ліберальним до

полу аристократичпим парляментарним урядом,

доволі сильним, щоб узяти верх над малими
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народами, одначе він мусів дати хорватському

народовн завести в себе автономну державу.

З останками цісарства німецький уряд почав

укладати одностайний конети'гуцийний устрій.

Він завдяки виборчому системови, користному

для Німців і великих властників, добув се, що

сей устрій Функціонував, раз сполучаючи ні

мецьких лібералів з_аристократиею (1867-78)

то знов німецьку аристократию зі словянськимн

народами (1879-98). Одначе для коалїцпї сло

вянської й німецької аристократиі він мусів

пожертвувати частину ліберального та світ
ського правління (заведеного післяІ 1867 р.) і

частину давньої переваги німецької мови; він

дав Австриі повертати ся до 'давнього устрою

під властю шляхти й духовенства. Опісля,

коли нова демократична партия, покликом

до національного чутя, приеднала для себе че

ський народ, уряд, неспокійний перед демокра

тичним постуном, надгородив собі утрату Че

хів приеднаннем ліберальної німецької партиі

і опер ся на антидемократичній коаліциі, що

стояла під кермою Поляківзѕ). Я

' 'Ґдї-Єі
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Біблїоґрафія. ~ ПаЫтапп-Шаіід,

Опеііепііппсіе (іег бепіѕсііеп Єеѕсііі

с111е. ЬеатЬеііеі Уоп Ѕіеіпёогіі', 6 вид. 1894. Се

найліпша зі всіх національних історичних бі

бліографій. Що до праць, які появили ся після

1893 р., диви періодичну'бібліографію видавану

в додатку до Вепіѕс'ііе 2еііѕс11гіі'і і'йг

Єгеѕсііісіііѕшіѕзепѕсііаі'ь. _ КгопеЅ,

Єггппбгіѕѕ (іег оеѕіеггеісіііѕсііеп Єге

ѕсііісіііе тії Ьеѕопсіегет НйсКѕісІіі

ані' ОпеІІеп- ппб Ьііісгаіпгіспшіе,

1881-82; дае повну бібліотрафію праць з пе

ред 1881 р. _ Ь. Ьерег, Ніѕіоіге сіе 1' Ап

1гіс11е-Ноп3гіе, (іерпіѕ Іеѕ огідіпеѕ

јпѕЧпа Г аппёе 1878.

. Жерела. _ Головні урядові жерела

се уривки оголошені в МеііегпісІі'ѕ Ыасііде

*) Незнание иадярської та словянських язиків не

дозволяє міиї дати дійсно наукову біліографію Обпсіваю

ся до праць у німецькій і французькій нові, що в пра в

тпцї достаточні для дослідів над ссю істориею.
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Іаѕѕепе Раріеге, 8 томів, 1880-84. Про

токоли комісиі Державного Сойма 1848-49 ви

дані Ѕргіпоег-ом 1885.

Посеред кореспонденций-і мемуарів диви

головно у Меттернїха; Бепіт. Шегйе, вид. Єг.

ЅсЫеѕіег, 1848. я- І.. уоп Шігітег, Меіне Ег

ІеЬпіѕѕ'е (1825 - 52) 1879. РгоІюѕсІі чоп Оѕіеп,

Апѕ гіеп Вгіеіеп (1849-55), 1896 (листи

міністрів з часу реакциї).

Парляментарні справоздання і збори за

конів подані у мііЫЬгесМ, ш е ёшеі ѕ е г 2 п г

Ьіііегаіпг (іег Ѕіааіѕшіѕѕепѕснаііеп.

Практично знайдуть ся всі документи і важкі

події у ЅсішІіііеіѕѕ, Епг ореіѕ с 11 ег С е -

ѕсйісіііѕікаІепсіег, 1. том для часу від

1860 р. ; 'Авсгро-Угорщина належить тут до

найліпше трактованих частей (в духу ворожім

до Словян і Мадярів). Диви теж А и п п а і г е

(іеѕ Веих Мопгіеѕ, до 1870, і Апппаі Ве

8 і ѕ і е г. '

Для істориї партий диви Веупе роіііі

Чпе еі рагІашепіаіге від 1894 р.

~ Твори. - Найлїпшою суцільною істо

риею е все ще А. Ѕргіпреґ, Сг еѕ сіі і снів О е ѕ

і е г г е іс 11 ѕ, 2 томи, 1865 (Видавництво Ѕіаа

іепдеѕсііісіііе гіег пепѕіеп 2еі'с), в ду сї німецько

ліберальнім. _ Кгопеѕ, Єг г п п (1г і ѕ ь сі е г о е ѕ

іеггеісЬіѕсііеп Сеѕсііісіііе, 1882 і його

Сеѕсііісіііе (іег Ыептеіі Оеѕіеггеісііѕ,

1879; праці старанні але сухі. - І.. Ьецег,

.Ніѕіоіге (іс 1' АпігісІіе-Нопёгіе, 4 вид.

І1895, у Федералістичнім і словянофільськім
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дусі (Видавн. Пишу, одна з найкращих праць

у сім видавництві». - ШигІЬасИ, Віодгаріті

ѕс11еѕ Ьехісоп (іеѕ К. Оеѕіеггеісііѕ, 60

томів, 1856 _1891; належить до АІІЄешеіпе

сІепіѕсЬе ВіоёгарЬіе.

Про революцию 1848 р.: Б. А. Чоп НеІ

Тегі, Єеѕсііісіґве Оеѕіеггеісііѕ.. 4 томи,

1869-86 (Дуже консервативний напрям). _

Ігапуі еЇСЬаѕѕіп, Ніѕіоіге роііііцпе (ієіа

гёвоІнііоп (іе Нопдгіе, 2 т. 1859, (дуже

мадярський дух). '

Про час реакциї: Ш. 30996, Оеѕіег

геісііѕ УопУіІаЁоѕ Ьіѕ ипг Єгеёепшагі;

т. І, 1872 (журналістична робота).

"Гого-ж Оеѕіегејсіі ѕеіі (1 ег Ка'са

ѕігоі'е НоІіепшагі-Веиѕі, 2 томи, 1879;

ури-ваєть ся на ориенталъній крізї ; Іазетярока.

робота, дуже сторонна для Німців.

Про Фінанси: Веег. ЄгеѕсііісЬґе йег

оеѕіеггеісЬіѕсЬеп Гіпапиеп іт ХІХ

Заіігішпдеіјі, 1877.

Про визвіл селян: диви Напсішбгіег

Ьисіі (іег Ѕіааіѕшіѕѕепѕсііаїіеп, під

словом ВаиегпЬеҐгеіцпЗ.

Про народи : єсть збірка описових мо

нографій, п. з.1)іе УбІКег ОеѕіеггеісЬ-Пп

3 а г п ѕ.

Про інотитуциї : диви біблїоґрафію у

'ШЬгісІІ, ОеѕіеггеісЬіѕсІіеѕ Ѕіааіѕгесііі

1892 (Видавн. Магоиагёѕеп). - ІеІІіпеК, П п

єагіѕсЬеѕ Ѕіа аіѕгесііі (тамже) котра

до поручения. - Головні розвідки є ШЬгісЬ, -
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ЬеІ'ігЬпсіі сіеѕ оеѕі. Ѕіааіѕгесіііѕ, 1883;

НангіЬпсіідег оеѕіеггеісіііѕсіген Чеґ

таІіппѕ, у 2 т. і 1 дод.1888-92. _ Від

1896 р. виходить словарь під проводом міѕсыег

іШЬгісІІ, Оеѕіеггеісіііѕсічеѕ Ѕіааіѕьубг

іе'гЬпсііаб).



Пояснення й доповнення.

4><ь

Отся істория новочасноі Австриі вийнята.

(дві окремі глави) з великої праці (311. Ѕеіёпо

Ьоѕ, Ніѕіоіге роІі'сіЧие (іе 1' Еигоре сопіепіро

гаіпе. ЁуоІпііоп деѕ рагііѕ еі (іеѕ Ґогпіеѕ роіііі

Чиеѕ 1814-- 1896. Райіѕ, Соііп 1897, ст. ХІІ+814,

вел. 80. Вона має велике признание в науко

вім сьвіті, хоч її річеві розміри та _недоетача

подібного попереднього взору не могли устерегти

автора від деяких похибок і недокладностей.

Особливо незнанне словянських мов приводило

його в тяжке положіннв. Ми в перекладі тек

ету не давали майже ніяких поправок, робимо

се тут, обмежуючи ся при тім до. найконеч

нійшого. Передовсім звернули ми тут око на

історию аветрийських Русинів, що на жаль

мало були авістні д. Сеньобо. Розуміеть, допов

нити його з того боку не було нашим зав

даннєм.

На українську мову перекладено вже

глави про Анґлію (Сучасна Англія, нарис роз

вою її політичного житя 1814-1896, пер. дра

І. Франка, у Лїт. Наук. Віетнику 1898, т. ІІ,

й окремо) і, як нам відомо, приготовують ся

перекладати ипьших глав.
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Тут, як і всюди в праці д. С., полишені

на боці дипльоматичні події; хто хотїнби мати

їх рівнобіжний перегляд, того відсилаемо до

доброї книжки БеЬпіопг, Ніѕіоіге (ііріогпаііопе

(іе 1, Епгоре (1814-78) 1891, у двох томах.

І сей бік державної істориї не] був без впливів

на внутрішнє житє, що по части показано в сій

розвідцї.

І 1) Тут недокладність; німецький, чи там

римський цїсар Франц іІ, прийняв титул ці

саря Австриі як Франц І ще 1804 р. зараз

після коронациі Наполеона; та аж у 1806 р.,

після утворення реинського союза, зложив Фор

мально давнїйший свій цїсарський титул. При

оголошенню нового титула назви й права окремих

країв задержували ся на дальше.

2) В сім помішано політичний характер

краю з національним. Галичина була первістно

політично польською, національно-ж упольсько

руською; Буковини політично молдавською,

національно-ж русько-ромунською.

'3) Погляд на всякі народности, головно

словянські, слаба сторона д. Сеньобо; повно

тут недокладностей і похибок. В оригіналі чи

таємо: Ьа Викоуіпе ачаіі ппе рорпіаііоп гоп

шаіпе. Автору не відомо не лише, що Русинів

на Буковині більше ніж Румунів, але й що

там е ще иньші три народностн. Ми зважили

ся доповнити тут текст перекладу.

4) Така сама про Угорщину недоклад

Іність. Попереду зазначити треба, що Німці жи

ють більш-менш громадно те-ж на північнім

заході, де повстали звістні спижські німецькі

міста. - Про Русинів тут знов не згадано, хоч

вонизаселяють значний простір північної Угор

щини збитою масою від дуже давніх часів. _
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Що до Сербів, то збігцями назвати лиш можна

тих, що живуть сьогодні по сей бік Дунаю в

Угорщині. Іх побут починаєть ся р. 1690 р.,

коли вони під проводом патриярха Арсена Чер

ноєвича перейшли Дунай зі страху перед 'Гур

ками, як сі відобрали назад Білоград. Зрештою

ще в ХУ' ст. поселяли ся сюди Серби. В кож

дому разі не можна назвати збігцями тих Сер

бів, що живуть у Славонїї, се корінна людність

як і Хорвати, відрубна лише релігією.

5) Сей виказ належить властиво до Ме

терніха, що сказав: „Кождий хоче, щоб що

небудь стало ся, але хата за стара і за спорох

навіла, щоб могти вирубувати вікна й двері;

треба-б нову збутувати; гадок міні не хибує,

лише часу і власти". (див. А. 312 у. НііЬпег.

Еіп даіп'4 шеіпеѕ ЬеЬепѕ).

6) Переклад: „Цілий сьвіт дуріє і шукає

конституции по образу добутих у спадку давніх

прав. Ви маєте конституцию, що дістали від

предків, ненарущену: ви іі любите і я її лю

блю, задержу і передам наступникам“.

7) У чеських панславістичнцх мріях Ро

сия не виступає так, немов-би вона мала запа

нувати над усїми Словянами; їм бажалось було

певної Федерациї Словян, як рівні з рівними,

а до Росиі зверталн ся та віддавали іі немов

протекторат тому, що се був одинокнй словян

ський сильний державний організм; вони хо

тіли ввести Росию у якийсь панславістичний

напрям державної політики. Панованне цариз

му над Словннами видумували росийські пан

славісти, які й досї не перевели ся.

8) Похибка автора. Селяне, що недопус

тили шляхту до повстання, були як звісно, го

ловно Мазури, що вчинили відому всім різню
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1846 р.; у мішаних селах бувало, що й Русини

ставали побіч них, але й бувало таке, що обо

роняли двір. Саме лапанне й передаванне змов

ників австрийському урядови було від 1830 р.

практиковане по цілій Галицькій Руси.

. 9; Тим селянським сином був шлезький по

сол Ганс Кудліх, що на третім засідарню (26 лип

ня) поставив внесение: „Сьвітлі Збори заявлять:

Від сіеі хвилини підданчі відносини, разом із нале

жними до того правами й обовязками, внесені,

задержуеть ся лише постанова, чи і як мае дати

ся відшкодованне". Внесенню роблено всякі

трудности, особливо численними поправками,

тому ухвалено його аж 7 вересня. Внесение на

відшкодованне перейшло лише тому, що міні

стерство твердо постояло за ним. В Галичині,

як звістно, справа пішла була трохи иньшою

дорогою. ^

10) Революцийний рух у Галичині не

ограничав ся лише на Краків. Зараз у марті

заворушило. ся у Львові і звідси вийшовзві

стний адрес (18 марта) більш національно-авт

номною як демократичного характераурухи

повторились теж в осени сього року. Як захо

вали ся Русини що до революциї, про се годі

тут говорити; се у нас доволі загально звістно.

11) З Українців брали участь у тім кон
АІресі як делегати др. Григорий Гинилевич, Іван

Борисикевич та Олекса Заклинський і дехто

як гості. У маніфесті до європейських народів

піднесено гадку про загальний европейський кон

грес народів де-б' порішено спірні міжнародні

питання. Прошенне до цісаря домагало ся між

иньшим утворення с л ов а ц ь к о г о королівства.

12) Гадка занадто загальна. Тодішні по

літичні сторони годі було поділити на Німців
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і Мадярів з' одного, та уряд і Словян із дру

гого боку, хочбн через те, що Поляки були во

рожо настроєні до уряду, хоч більш задля на

ціональних причин. Подібно й Чехи були на

стільки лише стороиииками уряду, на скільки

він був реакцийний, ворогували-ж проти нього

як проти німецького. Причина тому лежала у

у загальній конфігурациі політичних сторін (ре

волюцию використовували задля природних об

ставив дві верховодні нациї), при чім слабші

народи, без великих столиць, маючи рахунки

з верховодами, ставати мусіли по противній

стороні, себто по стороні уряду. Друга причина,

що дотикає передовсім Чехів, опісля Поляків,

се обставина, яка і тут і там зробила шляхту

головним, майже одиноким національним еле

ментом.

З сими причинами тісно звязуєть ся тоді

шня політика „Тирольцїв Сходу“ себто Укра

інців. Се слово стало у нас кпииою і вигід

ним коииком для богатьох молодих політи

ків, материялом для їх критики, що осьто

Русини не використали революциї 1648 р. що

були реакціонерами, що задля того доля їх не

змінила ся і т. и. Звістно, таке говорити може

лиш той, хто істориі 1848 р. цілком не знає.

З прочитання отсеі розвідки кождий набере не

реконания, що Українці не могли инакше зро

бити, як зробили майже всі Словяне, передов

сім Хорвати, що були в дуже анальоґічвім по

ложіиню, бо як ті Мадярів, так сі Поляків мали

близше ніж центральний німецький уряд. Зре

штою й сам уряд мав стільки зручности, щоб

примилити ся до слабших народів. Що Укра

інцї не здобули сього, що дістали за вислугу

Хорвати -- се вже иньша річ, а в кождім разі

Австрия в ХІХ ет '7
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причин сього шукати треба не а 1848 р., але

пізнїііше.

Дуже інтересна була полїтика угорських

Словаків (на жаль тут цілком пропущено їх).

З початку 1848 н. вони станули побіч Мадярів

і домагались конституцийних порядків, звістно,

з задержаннєм їх національної окремішности.

Мадяри використали революцийний рух серед

них, але в замін дали їм _ мадяризацию. Від

тодї аж до нинї Словаки стороннини Відня

(диви про се О. Тішн, сііе Ѕіотахеп).

13) Роберт Блюм не _був властиво депу
татом у<1›ранк<1›уртсьного парлямента, бо сей від

мовив не лише підмоги загроженому Відневи,

але й навіть похвали. Сама лише лівицн сього

парламента послала з поміж себе двох депу

татів до Відня, щоб висказати признанне, Блю

ма і Юлія Фробля;~ до них прилучило ся ще

двох. Парламент здобув ся лише на посеред

ництво.

14) Коннордат 1855 р. був лише завер~

`шеннєм привілеїв духовенства. Ще 1850 р. ви

дано розпорядженнє про безпосередні зносини

епископів з напою, самостійні, постанови у цер

ковних справах і нарах ; призвано їм теж право

потверджувати учителів релїґії і т. и. Р. 1852

віддано на Угорщині подружні справи під духо

вні суди.

15) Останні з федералїстів, себто Словінцї,

богато ріжнили ся від иньших і досї такими

остали ся. Вони розбиті між кілька коронних

країв стали від разу більш меньш національ

ними Федералїстами, якими є тепер, но части

й були вже, Русини та Італіянцї; се ішло в

ррзріз з інтересами иньших сильних Федера

лістів.
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16) В оригіналі; пе ѕе Іаіѕѕепі раѕ іта

сіпіге ей Ґгапсаіѕ соггесі. Звістно, не меньш

трудно й по українська, тому'відповідне слово

пропущено в перекладі. `

17) Конституцию 1861 р. могли Русини

дійстно використати, тим більше, що при кермі

були ліберали. Політична невиробленість і за

цофаність, обрядовщина та неосьвітність „рутен

ських“ послів прислали лише політичне житє

серед Українців. Послів мали вони тоді у соймі

49,'у Державній Раді 12.' _ '

18) Русини остали ся теж.

_ 19) Угорщина, як королівство, має окрему

хоругву (корову), а лише спільні інетитуциі,

зверхня політика, армія, маринарка уживають

знаки австрийського орла.

20) На засіданнях делегаций дискусия

ведеть ся над заграничною політикою, спіль

ним буджетом і т. ин., особливо в комісиях,

одначе делегати не мають права інїциятиви.

21) У д. Сеиьобо стрічаємо хибний погляд,

немов то нинішні німецькі краї були колись

словянські, опісля згерманізовані. Перед Х ст.

воно так у значній мірі й було, але опісля

відносини народностей не богато перемінили

ся. Навіть чеських Німців, що живуть гро

мадно на заході, годі назвати - згермаиізо

ваними.

22) =Автор стоіть тут на Французькім цен

тралістичним становищи і не бачучи нічого

подібного у своїм краю, не може зрозуміти

рівноправности кількох мов. Заводити полеміку

з автором нема що, бо се питание з теоретич

ного боку у нас вже - йЬегишпііепег Ѕ'сапсі

рипік'с.
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23) Русини станули ще 1866 р. у соймі

за розділом Галичини, але не лише що проти

польської більшостн не могли перевести бажання

в діло, бо самі діла добре не розуміли, але
іі задля свойого рутенства `уне мали ніякої під

пори в масах украінського населення ітим

меньше могли увести в сей спір центральний

уряд, що прінціпіяльно розділови не противив

ся. Нездібність і безрадність наших послів по

казала ся особливо при ухвалі славного адреса

з падолиста 1866 р., при чім Наумович „за

щищал“ книжний язик, Качала говорив про

упадок Польщі, а успіхом адреса була авто

номія Галичини, ширша як у нинішнім виді.

І при ухвалі шкільного закона дитиняча диску

сия на тему вироблености української мови

лише пошкодила ділу. При виборах до сойма

1867 р. вибрано' лише ЗО Русинів, з чого до

Відня делеговано тільки двох.

24) Слова „руська й" додані в перекладі,

хоч їх в оригіналі нема. Про перевагу Руму

нів на Буковині годі говорити, тому що уряд

піддержуючи Іерманізацию, все аж досі умів

стояти понад національними партиями.

25) У парляменті, як сказано, було лишеІ

двох Русинів (_Гушалевич), а в Соймі явні мо

сквофіли не мали більшостн.

26) Сі домагання виложені в резолюциі

галицького сойма 24 вересня 1868 р. Русини

полишили тоді справу розділу Галичини, дома

гали ся лише національної рівноправности з

національними куриями й окремим національ

ним зарядом при Краевім Видїлі (проект адреса

13 вер. 1868 р.).
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27) Се належить до Поляків, що покинули

_Державну Раду після непризнання Д. Радою

їх вище згаданої революциї.

28) Сі основні артикули ухвалено 9 жовт

ня 1871. Спільними справами Передлитавіі

признавано лише: цло, монету, комунікациї,

торговельне законодавство, міри і ваги і т. ин.

Для спільних справ монархії чеський сойм хо

тїв посилати 15 послів у делегациі. Домагаио

ся теж перетворення палати панів у сенат, де

поодинокі краї мали-б своїх представителів.

29) Словінці дістали свої язикові права

(в обмеженім обемі) аж 1882 р., значить ся

найпізнїйше зі всіх народів Австриі, лише кон

сервативиий та клєрикальний характер їх по

слів звязував іх із німецькими католиками та

словянськими аристократами. Дальматинські

Хорвати здобули рівноправність 1872 р.

30) В р. 1868 угорські Русини мали ио

слом знаного Адольфа Добрянського, що

одначе своїм москвофільством хиба зміцнив

мадяризацию. Після нього були в соймі теж

Русини, але лише походженнєм.

31) Угорський 7шовінізм ішов далеко поза

ті границі, в яких була німецька мова в Ав

стриі, де Німці за найліпших своїх часів не

установили німецької державної мови! Про

тивно державність мадярського язика не до

пускала ніякого (окрім Хорватиі) иньшого до

рівноправности.

32) Властиво Жиди. -

33) Більшість за Чехами була ще 1871 р.

34) Автономія Галичини в половині 70 рр.

була вже обкроєна і тоді Русини мали в Д. Р.

розмірно велике число послів (16) майже самих

москвофілів, _що не принесли ніякого хісна
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свому народови. Тому то при соймових вибо

рах 1876 р. центральний уряд дав волю поль

ській шляхті і тому з Русинів вийшло лише

14 послів, переважно москвофілів, а до дер

жавноі Ради (1879) лише трьох. При соймових

виборах 1883 р. число їх упало понизше 10.

35) Дальші події внутрішні відносин Ав

стриі, яких вже не обняв автор, мають ті самі

основи, що й дотеперішні. Противні змагання

централізма й історичного Федералїзма грають

ідосі першу ролю. Міністерия Бадені мала

зразу невдячне завданнє опанувати оба на

прями з більшим нахилом до Федералізма. Коли

се одначе не новелось, тоді він ціною славних

язикових розпоряджень для чеських країв ку

пив „благонадежность“ Молодо-Чехів і станув

обома ногами межи Федералістами. Політична

й суспільна _реакцийність сього міністерства

та нечувана. досі в Австриі національна опо

зиция німецького народа, замах Бадені на пар

ляментарну волю та близька революция у Ві

Ідни _ змінила не лише саму міністерию, але

й витворила страшенний заколот у політичнім

житю Австриі, який не перестав ані після мо

дифікаций (Гавч), ані після цілковитого зне

сення (Клярі) язикових розпоряджень. Великии

зріст демократичних елементів у посольській

палаті, ще більше по розвязанню її 1900 р.,

пхае Австрию з цілою силою історичної конеч

ности на нову дорогу (противну як історичному

Федералізмови так лїберальному централїзмо

ви), якою єсть - демократизация кон

ституцийного устрою й Федерации

нар о д н о ст ей. Найблизша будущина принесе

розвязку сього проблема.
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36) Як сам автор признаєть ся, бібліог

графія його не повна і ми іі тут доповняти не

будемо (що з уогляду на ріжнородність мов

дуже не легко), вкажемо лише на нову об

ширну літературу революциї 1848 р., яка при

нагоді 50-літнього ювилея іі появилася по

обох боках Литави. Звістно, велика більшість

їх - се публіцистичні роботи, а з мадярських

нових розвідок я не вмію вказати ніякої

поважної праці. Ліпші з німецьких подані у

2-ім виданню Ггаііи Мауег, Сгеѕсііісіііе Оеѕіег

геісііѕ, 1900, П Ваші.

Що до жерел і праць історично-правного

змісту (тутнайважнійших), то відсилаємо чи

тачів до доброї книжки: Оѕшаісі Ваіиег, Ніѕіо
гуа ііѕігојіі Аііьігуі и; иагуѕіе, Імоіу, 1899,І де

подана дуже повна бібліографія предмету май

же на всіх мовах.

За те належало-б тут познайомити читача

з бібліографіею, що доторкаєть ся політично

національного житя австрийських Українців,

тож вкажемо на найважнійше у сім напрямі.

Як бібліографічний підручник мо

жемо поручити сумлінну працю І. Е. Левиць

к0г0, Галицько-руська бібліографія,

у 2 томах, що обнимає покажчик книжок,

часописей і статей до 80-их рр. ХІХ в. Поза

тим диви бібліографічні замітки у „Зорі“,

„Житю і Слові“, „Літературно-Нау

ковім Вістнику". Що до угорських Руси

нів диви розвідку В. Лукича, п. з. Угор

ська Русь, де поданий спис жерел і праць

аж до пол. 80-тих рр. Богата в бібліографію

про Австрийеьких Українців єсть 0. Огонов

сыюго, Істория літератури рус коі,

тт. ІІ-ІУ.



-104

  

Специяльного видання же р е л до сього

періода у нас нема і їх треба шукати по часо

писях, журналах, наукових виданнях 1 в пра

цях. Для істориі Галичан важні єсть Ѕ р г а

томіапіа 2 роѕіесіиеп ѕејшошусіг від

1861 р., де єсть стеноґрафічні протоколи бесід

соймових послів. Окрім того богато розкине

ного материялу опубліковано в Ж и т ю і С л о

ві (1893-97) і Записках Н аукового

Товариства ім. Шевченка, у Фейлето

иах „Д в л ац й т. ин. Богато теж з поміж

праць має жерельну вартість, особливо ті, що

появились давнійшими часами. Сюди зачислити

треба цінне видание І. Е. Левицыюго, п. з.

Прикарпатська Русь в житеписях іі

д ія т е л ї в (досі вийшло З вип. літ. А, Б, В).

Богато сьвітла на політичні відносини Галичан

кидає М. драгоманова, П с р е п и с к а. 1901

(досі І т.). '

З новійших п р а ц ь найважнійші ось які :

Одиоцільним підручником істориі австрийських

Русинів уважати треба: Ф. И. С., П р и к а р

патская Русь подъ владіѕніемъ Ав

с т р і и, у 2 частинах, 1896; праця без істо

ричної вартости, тенденцийно-москвофільськщ

все-ж таки одинока. - І. Заиевич, З н е с е н и е

пан щини в Галини ні, 1895; його-ж Літе

ратурні стремління галицьких Ру

.с и н і в (Жите і Слово 1894 _ 5). --- І. Франно,

Панщина і ії скасованнє 1848 р., 1898.

_ В. Будзиновсьиий, Знесеннє пан щини

1898; його-ж Хлопська посілість у Га

л и ч и н ї, 2-ге вид. 1901. _ М. Павлик, Р у с ь

ко-украінські читальні, 1887; його-ж

Народний рух австро-угорських Ру

с и н і в, 1897. - 0. Огоновський, І с т о р и я л і
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тератури руської, 4 томи, 1887_1894. _

М. Драгоманов, Австро-руські спомини,

1890.-В.Коцовський,МаркіянШашкевич

і його значіннє, 1888. _ Ю. Бачинський,

Украінна Іггесіепіа, 2-ге вид. 1899;

його-ж Поділ Галичини, 1898. _ Богато

теж дрібних статей і заміток написав др. І.

Франко в Житю і Слові, Записках Н. Т.

ім. Шевченка, Літ. Наук. Вістнику

(про Наумовича, Петрушевича й ин.) ; м. Гру

Шевський у Л. Н. Вістнику (про політичні пар

тиі, „На склоні столїтя" й ин.).

До істориі б у к о в и н с ь к и х Русинів най

важнійші: С. Дашкович, Віе ЬаЅе (і ег Ви

іііепеп іп (іег 81201”. Егиііібсеѕе, 1898.

_ С. Смаль-Стоцький, Буковинська Русь,

1899; його-ж Ыаііоиаіе іііііі хігсіііі сііе

ВеѕігеЬііпнеп сіег 1Вііпіапеп іп сіег

В іі ік о ш і п а 1848_1865, 1899.

До істориі у г о р с ь к и х Українців зга

даемо новіщі: В. Лукич, У го р с ь к а Р ус ь,

1885. _ І м и в Е в р о пі, ` протест проти ма

дярського тисячилітя, 1896. _ В. Гнатюк, П р и

'чинок до істориі зносин галицьких

і угорських Русинів, 1899 й иньші статі

того-ж автора. Про угорських Русинів писали

Ще драгоманов, Охримович й ин.

З чужих праць важніщі : И. Филовичъ,

У гор ская Русь, 1894. _ Петров, Угор

с ка я Р у с ь, 1892. _ Л. Василевскій, С о в р е- '

менная Галиція, 1900. _ В. Шпіґіѕкі, А.

Єоііісііошѕігі, 1901, й ин.

Праці старші і другорядні знайде дослі

дувач показані в тих, що вище наведені.

. О. іомашівоъкий.

Австрия в ХІХ ст. 8
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,0повістка.

' і

„Українське-руська Видавнича Спілкаа ви

Цїни подані за оправні примірники. Бро

шурованих не продасть ся.

дала доси отсі книжки: «

, В першій сериі „Белєтристичній Бібліо

теці“ :\ , , .

Ціна.` в иороновій вал.

1. Стефан Ковалів. Дезертир і иньші оповіданя 1'60 К.

2. Іван Франко. Поеми. . . . _' . . . 160 „

Ольга Кобилянська. Повора і иньші оповід. 1'40 „

4. іо де Монасан.Дика пані і иньші оповіданн 1'30 „'

5. 188,11 Франко. Полуйкаіиньіні бориславсьііі _

оновіданя ............І . . . . 1'40

у 6. Наталія Кобрцнсъка. Дух часу і иньші оповід. у1 60
` 7 іЕнут Гамсун. Голод, роман ........ 2-20

8 Леся Українка. Думи і мрії. Поезиї 1 60

9. Стефан Ковалів. Громадські промисловцї.. 1 60 „

10. Уіллїям Шекспір. Гамлет, принц данський 1'80 „

11. Генрик Цонтоннідан. Ізу Хат. Оповіданя 140 „

12. Богдан Лепкий. З житя.`0иовідавн.. . . _ 1'20 „

13. Ґерга т Гаунтман. Візник Геишель. . \ . 1-60 „

14. Миха ло Коцюбинський. В путах шайтаии. ` .«

Оповідаия.. . . . . , ...... . . . 1'60 „у
15. Уіллїям Шек'спір. Приборіівна гоструха . 1'40 ;,І

16. Панас Мирний. Лихі люди ..... .. . 140 „

1.7. Короленко. Судний день . . ., ...... 1-20 „

18. У. Шекспір."Макбет . .. . . „у .-. . . . . 1'60 „

19 К. Ґуцкои. Уріель Акоста ._ . . . . . 1'40 ,.

20 У. Шекспір. Коріоляи _. . ..... ` . 1'80 „

21. Михайлоу Яцків. В царстві сатани . 160 „

22. Панас Мирний. Морозенко ........ * 090 „

23. Лесь Мартович. Нсчитальиии. ...... ¬ 1-60 „

24. Михайло Коцюбинський. 110 людському І 2-00 „

ґ26 (В. Оркан. Скаианий сьніт ......... 1'00 „

26. Василь Стефаник. Дорога .- ....... 160 „

, 27. У. Шекспір. Юлій Цезар ........ 1'60 „'

28 Л. Толстой. Відроднеие, (З томи) ..... 360 „

29 К. Гавлїчек БоровскийЇ Вибір поевий 1~60 „

ц...а-.

 



У другій, еериї, „Науковій Бібл'іотеці" вийшли: `

. І. Флямаріон, Про небо (кінчить ся друкувати).

. М. П. Драгоманов, Переписка Т. І . . .- і 1:80 у

. С. Степняв, Підземна Росии (друкуеть си). д

Брошур другої сери'і не оправляеть ся.

У третій серпї „Літературно-Науковій Бібліотеці"

вийшли: ,

1. М. Грушевський, Хмельницький'і Хмельнич- '

Чина. . ..... _. . . . 0.20 К.

1. Кароль Кавцві, Народність і її початки 0:60 Е.

2. Фр. Еиґельс, Людвіи Фаєрбах. Переклад И

Будового. . . . ....... . . . 0'50 „

З. Фр. Енґельс, Початки родини, приватної

власности і держави .......... 1'50 „

4. Ш. Сенъобб, Астрия в ХІХ столітю. . . . 080

5. В Будзииовський, Хлопська посілість. . 2:00

6

7

8

  

2, Еурцііі Руф, Фільотас . . . . і . . . 0-20 „

3 В. наумович, Величина і будова звіздипого `

сьвіта ..... . . ...... . . . .~ 0'15 „

4. Панас Мирний, Лови . . . . . . 0-06 „ * и
5. І. Пулюй, Непропаща сила . ..... _ . 0'90 „ ' є

`6. М. Грушевський, Бех-Аль-Дъкугур. . . 010 „ „` і'

7. І. Раковсьиий, Вік нашої землі. . . . 0-10у „ ~. _ '_

8. А. Чехов, Ііаштанка . . ......... 0:15. „ ї * -

9. М. Драгоманов, Мик. Ів. Костомарів . . . 0'І5 „

10. Е. Золя, Напад на млипН. . . . . . . . _ 0-20 .,

11. І. Пулюй, Нові переміниі звівди . . . . . . 0:15 „,

12. Г. Квітка, Маруся (друкуєть ся).

13. М. Левицький, Спілиова умова для селяи- - .Ид
  

ських спілок (друкуєть ся). '

Адреса: Львів, ул. Чарнецьного ч. 26. * -Р -

Увага. Укр. руська Видавнича Спілка дае всі свої видани

на рати (иісячпі або квартальні) з тим, що термін

сплати буде точно вадеріваиий. - Хто хоче взяти _ .

. на рвти книжки, мусить вголосити ся до дирекниї _

по реверс, який має виповнити і звернути дирекциї. ~

Хто зложить від разу 20 кор. дістав 100/0 рвбату.

На „Літ. Наук. Бібліотеиу" приймаеть ся окремо ._

передплату по 5 нор. за серию зложену із 48 (по

двійних) аркушів друку. .

цїпа сеї книжки 80 сот.
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