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В даній доповіді  висвітлено передумови,причини проведення Слов’янського 

конгресу 1848 року в місті Прага. Продемонстровані попередні заходи, які були 

необхідні для проведення конгресу, висвітлені питання винесені на розгляд 

конгресу та структура проведення заходу. 
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In this report we describe the Slavic Congress in 1848 in Prague. Demonstrated 

previous measures that were necessary for the Congress, as well as issues discussed 
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Слов’янський конгрес це подія,тісно  пов'язана з революційною епохоюв – 

так званою Весною Народів,що потрясла порядку монархію  Габсбургівнавесні 

1848 року. Це перша масштабна подія призначена на налагодження співпраці 

між слов'янськими країнами габсбурзької імперії,до яких належали чехи, 

словаки, поляки, русини (українці), хорвати, словенці, серби.  

Це була відповідь слов’янських народів німецькому об’єднанню всіх 

німецьких земель закладених в конституції  Паульскірхе прийнятої на 

Франкфуртських національних зборах , що відбувались  з 18 травня 1848 р. до 

 31 травня 1849 р., засідання відбувались в церкві Святого Павла  у  

Франкфурті-на-Майн і називала всі землі габсбурзької імперії землями 

німецького народу.[1] 

Не визначаючи при цьому,що більшість етнічного складу  габсбурзької 

імперії  була слов’янською,що не могло не обурити всі слов’янські народи. 

З’їзд мав на меті об’єднати розрізнені рухи слов’янських країн з метою 

протистоянню небезпеки германізації їх країн,декларованої конституцією 

Паульскірхе. 

Слов'янський Конгрес у Празі 1848, з'їзд представників слов'янських 

народів Австрійської імперії, скликаний за ініціативою Павела Шафарика і 

Йосипа Єлачича, заходами чеських діячів Ф. Паляцького, К. Запа, К. Гавлічка-

Боровського, Ф. Ріґера та інших з метою протиставити проголошеному 

німецьким парламентом у Франкфурті над Майном об'єднанню всіх німецьких 

земель Німеччини й Австрії, включно з Чехією.[2] 

У 1848 році ці країни, досягнувши більш високого рівня політичної і 

національноїсвідомості, вирішили боротися з об'єднаними силами зберегти своє 

національне існування. Засобом досягнення цієї мети повинен був бути 

Слов'янський з'їзд у Празі, тривалістю від 2 до 12 червня 1848. 

27 травня в ході організаційної роботи Підготовчого комітету його члени 

розробили  п'ять пунктів порядку денного з'їзду. Питання,що виносились на 

з’їзд: 

• створення слов'янської федерації  в межах Габсбурзької монархії; 
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• розробка принципів,  які б призвели до утворення федерація; 

• висловлення обурення щодо гноблення, якому були піддані всі слов'яни, 

а також розробка заходів щодо поліпшення їх становища; 

• відносини між слов'янськими народами та іншими народами Габзбурзької 

імперії, з особливим акцентом на німецькомовні народи; 

• відправка делегації до імператора, задача  якої полягала в інформуванні 

цесаряпро рішення з’їзду.[3] 

У цьому документі, організатори представили характеристику майбутньої 

федерації і принципи, на яких вона мала існувати. Згідно з цим проектом, 

кожна з націй, що входять до федерації мають  користуватися конституційними 

свободами, наданими  імператором.  

Нове державне утворення буде слов'янським союзом достатньо стійким, 

здатним  протистояти нападу його ворогів. Також було наголошено, що 

новоутворений союз  не буде прагнути до домінування над будь-якої іншою 

народністю. У той же час вимагали від німців, угорців і поваги прав 

слов’янських народів. 

У ході зустрічі, 5 червня, викладені вище, програма була змінена. За 

пропозицією КарлаЛібрельта, було вирішено, що подальша робота буде 

спрямована на конгресі лише за трьома напрямками: 

 визначення федеральної політики альянсу між слов'янами; 

 розробка звернення до імператора, що містять побажання слов'ян 

габсбурзької імперії; 

 випуск «Маніфест до народів Європи", яка повинна була включати 

принципи і цілі Слов’янського конгресу.[4] 

Конгрес був розділений на 3 секції: 

 Чесько-словацька; 

 Югославія; 

 польсько-русинський. 



Перша з них була направлена на питання, пов’язані з:  чехами і, друга – 

хорватами, словенцями і сербами, третя  - поляками  і русинами (українцями). 

[5]  

Вже 30 травня було обрано представників, які повинні організувати 

подальшу посекційнуроботу конгресу.[5] 

Таким чином організаційні заходи спрямовані на організацію 

Слов’янського конгресу були розпочаті, ще до закінчення Франкфуртських 

національних зборів і стали першим публічним,миттєвим виступом до цього 

розрізнених слов’янських національних рухів проти пангерманізму,та положень 

конституції Паульскірхе. 
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