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В статті подана аналітична характеристика особливостей політичної систе-
ми Першої Чехо-Словацької республіки. Розглянуто строкату палітру політичних 
партій, профспілкових і громадських організацій, з’ясовано їх роль у політич-
ному житті країни. Визначено принципи та рушійні сили функціонування чехо-
словацької моделі парламентської демократії та громадянського суспільства.
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Базовою умовою демократизації суспільного життя у Чехо-Словаччині 
у міжвоєнний період 1918-1938 р. р. стала провідна роль політичних пар-
тій, які були основною складовою структури політичної системи країни і 
які водночас втручалися у низку неполітичних сфер життя громадян.

Необхідно звернути увагу на той факт, що вже перед Першою світовою 
війною, зокрема в Чехії, політичні партії відігравали велику роль, що було 
обумовлено неповноправним становищем чеського народу в Габсбурзькій 
імперії. Всупереч переважній лояльності по відношенню до монархії, у сто-
сунках між чехами та державою зберігався тривалий стан відчуження. У цій 
ситуації чеські політичні партії були змушені заміщати у ряді сфер функції, 
що їх зазвичай для народу повинна була виконувати держава1.

Водночас, на відміну від країн Західної Європи, де політичні партії 
виникали передусім на ґрунті ідейних розбіжностей, у землях Габсбурзької 
монархії, і, зокрема в Чеських землях, пріоритетним принципом партійно-
го будівництва стала національна орієнтація і тільки вторинно, частково й 
всередині окремих національних громад, впроваджувались інші критерії – 
соціальний, світоглядний, церковно-політичний і критерій інтересу2.

Політичні партії бажали зберегти за собою провідну роль у всіх сфе-
рах державного життя і після проголошення незалежної Чехо-Словаччини 
28 жовтня 1918 року. 1 це у певній мірі їм вдалося зробити. Більше того, 
їх становище навіть зміцніло, тому що, принаймні, у перехідний період 
після того, як рухнула Габсбурзька монархія, чеські партії стали носіями 
політичної волі. Пізніше вони відіграли вирішальну роль у процесі ста-
новлення найважливіших політичних органів щойно утвореної держави 
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(Празький Національний комітет, Революційні національні збори, уряд). 
За допомогою цих органів вони намагалися стабілізувати свої позиції. 
Певною мірою їм це вдалося, при тому, що державна влада, щойно сфор-
мувавшись, заявила про себе, як про автономний чинник, якому, зрозуміло, 
доводилося шукати й домагатися компромісних рішень, коли партикулярні 
інтереси партій не співпадали3.

У період становлення Першої республіки тут існувало більше, ніж 50 
політичних партій. Мова йде про політичні партії, котрі за своїми програ-
мами успадкували концепції партій австро-угорського періоду, і це озна-
чає, що в багатьох відношеннях вони відрізнялися від політичних партій 
сьогодення4.

Не дивлячись на те, що конституція взагалі не містила і згадки про 
політичні партії, саме вони були ядром політичної системи ЧСР, втілен-
ням як досягнень, так і недоліків чехо-словацької демократії5. Більше того, 
політичні партії Першої республіки займали в політиці держави привіле-
йоване становище, хоча, однак, юридично і конституційно вони не були 
узаконені. Працювати вони могли тільки на основі закону про спілки, так 
як, наприклад, спілка садівників6.

Проте, саме в партійних секретаріатах, а не на пленарних засідан-
нях чи мітингах «кувались» політичні рішення. Протистояти могутнос-
ті найбільших партій міг тільки «Град», тобто президент, його оточення 
і пропрезидентські фракції різних партій – свого роду «мегапартія», яка 
об’єднала промасариковські еліти і яка реалізовувала в політиці ЧСР точку 
зору Масарика і його найближчого оточення7.

Запорукою демократичного устрою міжвоєнної Чехо-Словаччини 
була плюралістична організація влади, причому як у політичній області, 
так і у сфері інтересів різноманітних політичних формувань. У палітрі 
приблизно 30-ти партій могли бути репрезентовані майже всі ключові еко-
номічні, соціальні та культурні вимоги громадян8.

Політичні партії відігравали ключову роль у становленні традицій 
парламентської демократії у міжвоєнній Чехо-Словаччині.

Перший президент Чехо-Словаччини Томаш Масарик, виходячи із 
власного досвіду парламентської роботи і практики політичної боротьби, за-
значав, що парламент без партій немислимий. Розмірковуючи над шляхами 
підвищення ефективності роботи представницьких органів влади, президент 
підкреслює необхідність підвищення кваліфікації послів, надання партіям 
права відкликання та заміни одного депутата іншим, а також зменшення чи-
сельності парламенту за рахунок скорочення кількості депутатів відповідно 
до величини партій на основі пропорційної системи виборів. Прагнучи за-
безпечити участь в управлінні державою всіх верств суспільства, Масарик 
підкреслює, що «кожна партія, якщо вона визнає політику держави і саму 
державу, має право на участь в її управлінні, і це є її обов’язком»9.

В результаті розширення виборчих прав електорат виключався із осо-
бистих відносин зі своїми представниками. Громадяни Чехо-Словаччини 
голосували не за того, кого вони особисто знали, а за того, хто носив ко-
льори певної партії.



109

Ïèòàííÿ íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿

Партійна система Чехо-Словаччини, таким чином, являла собою 
сітку, яка дозволяла більшості політично активних громадян знайти най-
більш близьку їм партію. Наприклад, соціал-демократична і націонал-
соціалістична партія співпадали за трьома параметрами із чотирьох – були 
«чехо-словацькими», робітничими і антиклерикальними, але розходились 
в одному – націонал-соціалісти були орієнтовані більш націоналістично; в 
результаті політично активний робітник чи інтелектуал лівих поглядів міг 
зробити вибір залежно від того, яке питання його хвилювало до моменту 
виборів більше – національне чи соціальне10.

Майбутній депутат перед виборами підписував реверс своєї партії, в 
якому засвідчував вірність партії та готовність «зійти з дистанції», якщо 
відповідний орган його партії повідомить, що втратив до нього довіру11. 
У країні був установлений «Виборчий суд», який мав право відкликання 
депутата12.

Отже партійні організації стали найвагомішим фактором виборчого 
процесу.

У парламентських виборах 1920 року брали участь 23, 1925 p. – 29, 
1929 р. – 19 політичних партій і об’єднань. Усього протягом 20-х років до ви-
борчих списків було включено 49 партій, тоді як у парламенті впродовж вибор-
чих кампаній 1920, 1925, 1929, 1935 pp. були представлені лише 23 партії13.

Разом з тим, велика кількість партій та виборча система пропорцій-
ного представництва вели до того, що на виборах жодна партія ніколи не 
мала більшості, яка давала б їй право сформувати однопартійний уряд. 
Найкращого виборчого результату досягла соціально-демократична пар-
тія, яка на виборах 1920 р. набрала майже 26% голосів. Однак, жодна уря-
дова партія не перевищила за весь період Першої республіки межі 15%14. 
Ця обставина ставила великі вимоги до коаліційної активності партійців.

Місцем для досягнення компромісів при створенні міжпартійних ко-
аліцій ставали депутатські клуби. У Депутатській палаті за доби Першої 
республіки існували, як правило, 15-16 депутатських клубів15.

Процес формування коаліції та уряду був досить складним. 
Переговори завжди велись в атмосфері напруги, суперечок та захоплення 
відомств, і лише згодом боротьба переходила в компроміс, яким, проте, 
ніхто не був до кінця задоволений16.

Протягом усього періоду існування Першої республіки відповідно до 
участі партій можна в цілому говорити про чотири типи урядових коаліцій:

коаліція загальнонаціональна, інакше кажучи всенародна коаліція – 
(1918-1919 рр., 1922-1926 рр.), яку створили аграрна партія, соціал-
демократи та народні соціалісти, народні демократи і народна партія 
після виборів 1925 р. до неї вступила і промислово-фінансова партія;
червоно-зелена коаліція (1919-1920 рр.) в складі представників аграр-– 
ної партії, соціальних демократів і народних соціалістів;
панська, інакше кажучи громадянська чи також чесько-німецька коалі-– 
ція (1926-1929 р.), яку створили чеські або чехо-словацькі громадянські 
партії (аграрна, промислово-фінансова, народна) разом з двома німець-
кими громадянськими партіями (Союзом землеробів та Німецькою 
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християнсько-соціальною народною партією), згодом до неї вступили 
національні демократи та Глінкова словацька народна партія;
останнім її типом була так звана широка коаліція (1929-1938 pp.), – 
що об’єднувала деякі чехо-словацькі й німецькі громадянські і соці-
алістичні партії (республіканська, народна, промислово-фінансова, 
народно-соціалістична, німецька соціально-демократична та німецька 
аграрна разом з деякими дрібними суб’єктами)17.
Чехо-словацька партійна демократія, таким чином, трималась на прин-

ципі компромісу як між партійною більшістю і меншістю, так і між членами 
коаліції. Наголошуючи на позитивних аспектах міжвоєнного парламент-
ського розвитку в Чехо-Словаччині, російський дослідник Є. Ф. Фірсов вва-
жає, що «... головний стержень парламентської демократії ЧСР – коаліцій-
ний плюралізм, який базувався на досить важкому (а інколи, навіть досить 
проблематичному) партнерстві політичних партій самого різного спектра, 
був збережений і навіть зміцнений. У цьому і полягала цінність досвіду пар-
ламентської демократії міжвоєнної Чехо-Словацької республіки»18.

У моменти, коли вже взагалі не вдавалось швидко створити нову 
коаліцію, чільники авторитетних партій разом з президентом республіки 
створювали таку інституцію, як уряд спеціалістів (уряд цивільний чи на-
півцивільний). Такий крок було зроблено у 1920-1921,1926 і 1932 рр.19.

З метою перетворення партій у масові організації у міжвоєнній Чехо-
Словаччині була продовжена започаткована ще в австро-угорський період 
демократична традиція систематичної розбудови масових профспілкових, 
селянських, ремісничо-підприємницьких, молодіжних, жіночих, студент-
ських та інших організацій тієї чи іншої партії. Вони не носили надпартій-
ного загальнонаціонального характеру, а були пов’язані лише з однією по-
літичною партією. Їх завданням було охопити найрізноманітніші соціальні 
й галузеві групи і верстви населення країни та організованим захистом 
їх розрізнених інтересів залучати ці групи й верстви громадян до сфери 
впливу даної партії.

Так, найпомітнішим джерелом сили та впливу аграрної партії стало 
функціонування чисельної та різнорідної шкали асоційованих організа-
цій, інституцій, спілок, клубів і господарських підприємств, що поділяли 
аграрну ідеологію, певною мірою підтримували зв’язки з аграрною парті-
єю, пропагуючи або, навпаки, задовольняючи специфічні потреби та ви-
моги різних категорій партійців та їх прихильників, час від часу координу-
вали свої дії з аграрним політичним рухом.

Найбільшим серед профспілок аграрників було «Центральне об’єд-
нання чиновників, вчителів та службовців», що утворилось у 1919 р. Його 
завдання полягали у захисті трудових, громадських і матеріальних інтер-
есів цієї категорії трудящих.

У 1923 році на виборах до органів місцевого самоврядування аграр-
на партія набрала понад 60% мандатів. У той час виникла потреба коор-
динувати роботу їх представників в органах місцевого самоврядування в 
інтересах партії. Так започаткувалось «Об’єднання активістів самовряду-
вання», яке невдовзі нараховувало 52 тис. чоловік.
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До 1936 року 110 тис. членів нараховувала «Профспілка працівників 
сільського та лісового господарства».

У 1932 році аграрна партія створила власний профспілковий центр 
«Республіканський комітет працівників», під дахом якого опинилися 
всі професійні організації аграрного руху. Через рік став незалежним 
«Трудовий корпус соціальної та оздоровчої спілки», яка піклувалась про 
здоров’я і соціальне забезпечення партійців, перевіряла стан здоров’я 
мешканців села, побутові умови тих, хто перебрався до міста.

Дуже багато було організацій за інтересами, по суті досить різно-
манітних, і клубів окремих категорій сільськогосподарських працівників. 
До них слід віднести, в першу чергу «Центральне об’єднання сільських 
ремісників» та «Центральний союз домашнього промислу», що займався 
потребами безземельних селян.

Специфічну функцію виконував «Земельний союз районних госпо-
дарських товариств старопомісних землеробів», який у 1927 р. було пе-
рейменовано у «Земельний союз старопомісних землеробів». Його метою 
було відстоювання інтересів так званих старопомісників, що постраждали 
від закону 1919 р., за яким у них відібрали право користуватися громад-
ськими наділами. Було висунуто вимогу фінансової компенсації. Схожу 
категорію об’єднував і «Республіканський союз чехо-словацьких поміщи-
ків та орендарів».

Своєрідною елітною організацією аграрної інтелігенції можна вва-
жати «Чеське аграрне товариство», засноване навесні 1918 р., ще до того, 
як постала республіка. Воно займалася підготовкою всього аграрного руху 
до розбудови держави, особливо в економічному плані.

Найвідомішою народно-виховною інституцією стало «Вільне сільське 
навчання», яке влаштовувало землеробські курси для молоді. У 1929-1930 рр. 
через ці курси пройшло понад 80 тисяч представників сільської молоді20.

Отже, неповний перелік асоційованих організацій тільки аграрної 
партії свідчить, що вона намагалася через них міцно «прив’язати» до себе 
значну частину громадян з тим, щоб стати масовою партією. З іншого 
боку, беручи участь у діяльності названих організацій, чехо-словацькі гро-
мадяни проходили справжню школу демократії, зміцнюючи свій демокра-
тичний етос.

Водночас, громадяни Чехо-Словаччини, які були активістами різно-
манітних неполітичних неприбуткових громадських організацій – спілок, 
товариств, асоціацій і т.п., яких в країні нараховувалось більше 50 тисяч, 
були членами більшості політичних партій. Так, архівні матеріали ствер-
джують, що соколовці (активісти громадсько-фізкультурної організації 
«Сокол») були членами всіх великих чеських і словацьких партій, крім на-
родників і соціал-демократів21.

Нова чехо-словацька держава була створена як республіка, базована 
на системі плюралістичної парламентської демократії.

Незважаючи на значну роздрібненість політичних партій, з них по-
ступово виникли три основні табори: республіканський, національний і 
комуністичний.
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Республіканський табір підтримував республіканську форму чехо-
словацької держави. Він був опорою системи плюралістичної парламент-
ської демократії. До нього входили аграрна, християнська і соціалістична 
партії (до соціалістичних партій належали партії соціал-демократична і 
національно соціалістична)22.

Основою аграрної партії були народні прошарки, і ця обставина 
впливала на її позицію протягом всіх двадцяти років23. Чеський аграрний 
рух природно звертався до національних традицій, зокрема до спадщини 
чеської історії періоду пізнього національного відродження. Ідея аграриз-
му, інтерпретована як ідея аграрної демократії, проникла у всі програми 
чеської та чехо-словацької аграрної партії24.

Соціалістичні партії (соціал-демократія і партія націонал-соціальна) 
природно схилялись до демократії. У революційній ситуації 1918-1919 pp. 
вони змогли більш-менш відійти від спокуси лівого радикалізму і зали-
шилися на демократичних позиціях. У чеському політичному католицизмі 
також, в основному, переважала демократична течія. На цьому фундаменті 
формувалась чехо-словацька парламентська демократія25.

Республіканські партії інших національностей, які проживали в рес-
публіці були національно диференційовані. Між партіями з однаковими 
політичними демократичними програмами однак існувала взаємна співп-
раця без огляду на їх національний характер. Вже досить швидко після 
створення республіки дійшли до взаємної співпраці республіканські че-
хословацькі і німецькі партії. Перші політичні угоди між аграрними, хрис-
тиянськими і соціалістичними партіями були укладені з ініціативи прези-
дента Масарика в середині 1920 р.26

Політичні партії Першої республіки у багатьох відношеннях відріз-
нялися від політичних партій сьогодення. Як вже було сказано, тодішні 
політичні партії не були лише важливою частиною політичної системи, а 
й одним з найістотніших елементів громадянського суспільства. Партії яв-
ляли собою серцевину цілої мережі організацій та інституцій. Біля тієї чи 
іншої партії влаштовувалися фізкультурні й освітні товариства, тут можна 
було знайти підприємницькі кооперативи, подекуди профспілки та подібні 
організації. Зрозуміло, що тут був власний друкований орган, часто-густо 
не один. Так, політичні мас-медіа соціал-демократичної робітничої пар-
тії нараховували 44 щоденні, тижневі, двотижневі, місячні видання27. А 
робітнича академія партії, працюючи дуже професійно, також випускала 
низку ЗМІ, таких як «Дєльницька освєта». Крім того, цим займалися окре-
мі філії і в Празі, в Братиславі та Рановнику28.

Перетворення партій у масові за допомогою цілої мережі асоційова-
них партійних організацій та інституцій вело до феномена електоральної 
стабільності. Громадяни Чехо-Словаччини із довгого списку партійних 
кандидатів вибирали тих осіб, котрі належали до однієї партії. Більше того, 
громадяни не тільки намагались постійно голосувати за одну і ту ж партію, 
але і передавали свої партійні уподобання від покоління до покоління: діти 
голосували так, як голосували їх батьки, жителі однієї місцевості десятиліт-
тями голосували за одну і ту ж партію. Так, у парламенті Чехо-Словаччини в 
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результаті виборів найбільш стабільну кількість голосів у 1920, 1925, 1929-
1935 pp. отримали депутати від партій республіканського табору29. У двадця-
тих роках за них на парламентських виборах голосувало 70% громадян30.

Отже, у міжвоєнній Чехо-Словаччині чітко формувалась і еволюці-
онувала демократична традиція електоральної стабільності, яка значною 
мірою пояснювалась і детермінацією політичних уподобань, і соціально-
економічними факторами, оскільки партії республіканського табору були 
сформовані і розглядались як політичний вираз волі середнього класу. 
Саме ці партії вважались архетипом масової партії, котрі в першій респу-
бліці стати основою представницької демократії.

Прикметним явищем, яке характеризує широкий підхід до демократії 
в Чехо-Словаччині, була поява єврейських партій. Це відбулося ще й зав-
дяки тому, що в Чехо-Словацькій республіці як окрему категорію визнали 
єврейську національність. Єврейські партії пережили непростий процес 
переформатування, їх більшій концентрації заважала не лише внутріш-
ня політична диференціація, а й різна релігійна та культурна орієнтація. 
Провідну роль відігравала сіоністично зорієнтована Єврейська партія, а 
в цілому, до співпраці з соціал-демократичними партіями схилялась між-
народна організація Поале Сіон31.

У Чехо-Словацькій республіці розвиток політичної культури в 
Словаччині, хоча і знаходився під впливом чеської традиції, в дечо-
му відрізнявся від розвитку аналогічного процесу в Чехії. На території 
Словаччини діяли партії, котрі виражали словацькі національні інтереси 
і являли собою постійну опозицію загальнодержавним чехо-словацьким 
партіям. Однак, кількість голосів, які вони отримували на виборах, вияви-
лась недостатньою для того, щоб увійти в чехо-словацький парламент.

Політичні партії в Словаччині в роки Першої республіки мали жор-
стку організаційну структуру і знаходились на різних полюсах політичного 
життя. Фатальну роль для розвитку словацького політичного плюралізму 
відіграло придушення всіх політичних течій, крім вкрай шовіністичних, в 
період існування Словацької держави у 1939-1945 pp.32

В умовах формування незалежності Чехо-Словаччина була настіль-
ки демократичною державою, що допускала існування політичних рухів, 
не згідних із самою ідеєю цієї держави. Особливо помітним рубікон між 
«державотворчими» і «негативістськими» партіями став у 1930-ті роки33.

Серед «негативістських» партій тут діяла масова Комуністична партія 
Чехо-Словаччини, єдина, яка зуміла переступити через національні бар’єри 
(не лише чехо-словацькі) й утворилась як інтернаціональна сила, в лавах 
якої були вихідці з усіх прошарків населення. За ставленням до держави 
в дусі Комуністичного Інтернаціоналу вона займала негативну позицію34, 
більше того, принаймні, до 1935 р. компартія займала непримиренну пози-
цію щодо державного ладу, якщо не до самого факту існування ЧСР35.

До «негативістських» партій відносились також окремі партії 
чесь ких німців: Німецька націонал-соціалістична робітнича партія та 
Судетонімецька партія К. Гейлена. Ідеологією цих партій була політика 
і концепція суспільства, базована на категоріях антидемократичного мис-
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лення, яка діаметрально відрізнялась від відкритого демократичного сус-
пільства в ЧСР36. Більше того, це були тоталітарні за своєю структурою і 
політичною поведінкою партії, які, якщо не організацією, то ідейно були 
пов’я за ні з сусідньою агресивною Німецькою державою.

Тільки міцними демократичними традиціями політичного плюра-
лізму можна пояснити позицію чехо-словацької держави, яка не заборо-
няла існування політичних партій, що загрожували самому існуванню 
Чехо-Словаччини, стояли на платформі комуністичного або нацистського 
реваншу. Не потрібно забувати, що ці «негативістські» партії входили в 
політичну систему ЧСР і, як всі інші політичні рухи, мали свої асоційовані 
організації та партійні мас-медіа, причому, якщо взяти КПЧ, то й не малі. 
Так, тільки Комуністичній студентській фракції (так звана Костуфра), в 
яку, починаючи з 1922 p. входили студенти ВНЗ, підпорядковувались такі 
студентські організації, як «Союз немаєтного та прогресивного студент-
ства», «Молода культура», «Студентський фронт за мир, поступ і свобо-
ду», «Демократичний блок студентства» і т.п.37.

Еволюція демократичних традицій у Чехо-Cловаччині у міжвоєнний 
період 1918-1938 pp. сформувала модель партійної демократії, яка не мала 
еквівалента в жодній європейській країні того часу.

По суті, чехо-словацька система трималась на трьох стовпах: на «угру-
пуванні граду», на урядовій коаліції, на фінансовому «істеблішменті». 
Перший із них виражався у міцній позиції Масарика і його оточення, другий 
– у безперервному співробітництві лідерів самих знакових партій («пєтка», 
яка зазвичай складалась із аграрної партії, соціалістів, націонал-соціалістів, 
католицьких аграріїв і, рідше, націонал-демократів), прекрасно дисциплі-
нованих, що зводило роль парламенту практично до форуму для дискусій. 
Політичні партії були названі співправителями держави. Впливове фінан-
сове середовище, котре в ідеологічному плані було близьким до правих, а в 
особистому – до «граду», відігравало стабілізуючу роль38.

Водночас, самі по собі партії не стали цілісним монолітним владним 
фактором, оскільки, по своїй суті захищали специфічні приватні інтереси 
окремих груп громадян, і між ними виникала конкуренція, що заважало 
навіть найсильнішим з них взяти на себе неконтрольовану владу. Відтак у 
своєму підсумку ця обставина гарантувала неперервність плюралістичної 
демократії, шляхом еволюції зміцнювала традиції партійної демократії у 
Чехо-Словаччині. Чехословацька партійна демократія була формою пред-
ставницького правління, в котрій політичні партії ставали фундаментальни-
ми елементами суспільно-політичного життя громадянського суспільства.
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В статье дана аналитическая характеристика особенностей политической 
системы Первой Чехословацкой республики. Рассмотрена пестрая палитра по-
литических партий, профсоюзных и общественных организаций, выяснена их 
роль в политической жизни страны. Определено принципы и движущие силы 
функционирования чехословацкой модели парламентской демократии и граж-
данского общества.

Ключевые слова: Первая Чехословацкая республика, политические пар-
тии, профсоюзы, общественные организации, коалиционный плюрализм, пар-
ламентская демократия, «негативистские» партии.
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В статті проаналізовано погляди Т. Г. Масарика на проблеми міжнаціональ-
них відносин у процесі формування Чехо-Словацької республіки. Головна увага 
приділена чесько-словацьким стосункам та концепції «чехо-словакізму» як іде-
ологічного обґрунтування спільної держави чехів і словаків. 

Ключові слова: національна політика, Чехо-Словацька держава, «чехо-
словакізм», національні меншини, етнополітика. 

Одним з актуальних завдань історичної науки є дослідження націо-
нальної політики міжвоєнної ЧСР з огляду на її важливість у подальшій 
історичній долі Чехо-Словаччини. Складовою частиною вивчення зазна-
ченої теми є аналіз поглядів Т. Г. Масарика (1850-1937) щодо ідеї чехо-
словацької держави і принципів її етнополітики. Це обумовлено тією без-
прецедентною історичною роллю, яку він відіграв у процесі виникнення 
незалежної ЧСР, та у формуванні політики щодо Словаччини і національ-
них меншин в період свого президентства (1918-1935). В історіографії за-
значена проблема з фактологічної точки зору розкрита доволі ґрунтовно, 
однак вчені по-різному (часто прямо протилежно один одному) оцінюють 
ідею чехо-словацької держави і концепцію її етнополітики, розроблені 
Масариком, тривають дебати щодо феномена чехо-слова кіз му. Зокрема, в 
російській і українській радянській історіографіях зазначена проблемати-
ка майже не розглядалась, а якщо про неї згадували, то переважно в кон-
тексті засудження «псевдонаукової» теорії «єдиної чехословацької нації», 
«вигаданої» Масариком. Чехо-словацькі історики тільки в кінці 80-х років 
ХХ ст. почали більше уваги звертати на дослідження цієї проблеми. Одну 
з найбільш ґрунтовних праць, що стосується широкого загалу програм і 
проектів утворення ЧСР, підготував Я. Галандауер1. Її наукова цінність по-
лягає, окрім фактичного матеріалу, і в тому, що автор опублікував додатки, 
серед яких – головні документи чехо-словацького руху опору, в тому числі 
підготовлені Масариком. Після демонтажу тоталітарних систем дослідни-
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