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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.
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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. 
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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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ки отримали можливість більш об’єктивного дослідження історії. Сьогодні 
у науковій літературі з’являються нові підходи і концепції, автори яких 
з нових позицій намагаються переосмислити та оцінити історію Чехо-
Словаччини. Свідченням цього є проведення в Празі 5-8 жовтня 1998 р. 
міжнародної конференції, присвяченої 80-річчю утворення ЧСР – «Чехо-
Словаччина. 1918-1938. Долі демократії в Центральній Європі». У виданих 
1999 р. 2-х томах цього форуму опубліковано статті таких чеських істори-
ків, як В. Павлічек, Р. Квачик, Я. Кучера, Д. Гаврецький, К. Гаян, Я. Шебек, 
Я. Опат, словацьких – Д. Ковача, І. Каменца та інших, в яких аналізуються 
різні аспекти досліджуємої проблеми2. Крім того, ряд питань зазначеної 
теми висвітлені у працях, що присвячені національним проблемам ЧСР. 
Серед них відзначимо монографії П. Мосни (про державно-правовий ста-
тус Підкарпатської Русі в 1919-1939 рр.), Я. Рихліка (про чехо-словацькі 
відносини в ХХ ст.), З. Сладека (про чесько-німецькі відносини) та інші3.

Історики незалежної України, за деяким виключенням, спеціально 
не досліджували погляди Масарика щодо ідеї чехо-словацької держави 
та програми її етнополітики. Так, Ю. Бисага, С. Віднянський відзначають 
переважно загально-історичне значення ідеї спільної державності для че-
хів і словаків, демократичні основи національної політики4. Деякі аспек-
ти еволюції чеського визвольного руху, за виключенням питання статусу 
і встановлення кордонів Словаччини, дослідив М. Кірсенко, діяльність 
Масарика щодо реалізації ідеї Чехо-Словацької держави розглянуто в пра-
ці В. Фісанова5. Ряд питань концепції етнополітики Масарика проаналізу-
вала К. Стадник6.

У цілому в українській історіографії формування ідеї Чехо-Словацької 
держави і зокрема програми її національної політики досліджені недостат-
ньо і потребують подальшого вивчення. Враховуючи все вищезазначене, 
в даній статті автор, на основі документів закордонного чехо-словацького 
руху опору, деяких праць Т. Г. Масарика і досліджень чеських, словаць-
ких та українських істориків, прагне показати еволюцію поглядів першого 
президента ЧСР стосовно ідеї Чехо-Словацької держави та програми її на-
ціональної політики напередодні утворення республіки. 

Національними проблемами Масарик займався з самого початку 
своєї політичної діяльності, від свого переїзду з Відня до Праги у 1882 р. 
Особлива важливість національного питання в політичному житті обу-
мовлювалась історичними особливостями розвитку чеських і словацьких 
земель, що були позбавлені державності. Слід відзначити, що вже зі згада-
ного 1882 р. Масарик, сам за походженням словак, почав цікавитися про-
грамою єдності чехів і словаків та пропагувати її на сторінках часописів 
«Наша доба» і «Час»7.

У філософії Масарика головними були загальнолюдські цінності. 
Змістом чеської історії, на його думку, була боротьба за ідею гуманізму, яка 
втілюється через націю. Масарик заперечував національний радикалізм, 
виступав за поступову демократизацію і федералізацію Габсбургської мо-
нархії, надання автономії чеським землям. Власне чеське питання Масарик 
тісно пов’язував зі словацьким. В одній із перших своїх праць, присвя-
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ченій національним проблемам – «Чеське питання» (1895 р.) – Масарик 
відзначав, що слов’янська ідея в Чехії проявляється «в чехо-словацькій 
взаємності»8. Ідейно і політично її обґрунтовував природнім правом, яке 
відстоював і прагнув узгодити з чеським історичним державним правом. 
На його думку, чеська держава юридично ніколи не припиняла свого іс-
нування і в перспективі мала бути розширена на Словаччину. Звичайно, до 
Першої світової війни це були просто ідеї, реального втілення яких май-
бутній президент ще не бачив9. І саме війна зробила вирішальний вплив 
на зміну як програми, так і дій Масарика. Аналіз військових сил сторін і 
сам перебіг війни переконав його, що ставку треба робити на держави за-
хідних демократій, що в кінцевому рахунку і підтвердилось10.

Ідея єдиної Чехо-Словацької держави під час війни стала головною 
в національно-політичній програмі Т. Г. Масарика. Він перший з чеських 
політиків запропонував програму створення незалежної Чеської держави, 
органічною частиною якої буде і Словаччина. Проголошення незалежної 
Словацької держави Масарик вважав нереальним, оскільки така акція не 
знайде підтримки світових політиків і навряд чи така держава вистояла б 
перед тиском Угорщини. Підсумовуючи, він відзначив, «що як для слова-
ків, так і для нас, чехів, братське об’єднання в одну державу є найвигідні-
шою державною формою»11. 

Конкретизував свої плани щодо майбутнього Чехо-Словацької дер-
жави Масарик вже в жовтні 1914 р. Це відбулося у розмові з Р. Сетоном-
Уотсоном і в меморандумі «Незалежна Богемія», який було направлено 
британському міністру закордонних справ Е. Грею 1 травня 1915 р. В них 
він стверджував про необхідність утворення Чехо-Словацької держави як 
основної противаги німецькій концепції Міттельєвропи12.

Враховуючи реалії світової політики, на початку війни Масарик 
схилявся до монархічного державного правління в майбутній Чехо-
Словаччині. Але вже у меморандумі, який було подано французькому 
уряду 3 лютого 1916 р., Масарик «офіційно висловився за республіку». 
Остаточно республіканцем він став після лютневої революції в Росії, що 
видно із його статей і праці «Нова Європа», яка була написана в 1917-
1918 рр.13. Подальша розробка чехословацької політичної програми була 
зроблена Масариком у так званій «Вашингтонській декларації незалеж-
ності» від 16 жовтня 1918 р. Вона проголошувала суверенітет ЧСР, Чехо-
Словацьку національну раду Тимчасовим урядом республіки. За ознакою 
державного правління і режиму Чехо-Словаччина мала бути демократич-
ною парламентською республікою. Про питання державного устрою (спо-
собу поділу) у «Вашингтонській декларації...» нічого не говорилось14. 

Програма створення ЧСР фактично є державницькою ідеологією 
«чехо-словакізму», одним з авторів якої був Т. Г. Масарик. Вона ґрунту-
валась на ідеї про «єдиний чехо-словацький народ», який має 2 етнічні (і 
мовні) «гілки»: чеську і словацьку. Історичною основою зазначеної тео-
рії було те, що в минулому – до ІХ століття – Словаччина була частиною 
Великоморавської держави, і тільки з прибуттям угорців до Паннонії на 
довгий час опинилась під чужим пануванням15.
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Масарик вважав, що в Чехо-Словацькій державі відбудеться посту-
пове злиття двох гілок в єдину політичну націю, хоча мова йшла не про 
асиміляцію Словаччини чехами, а про утворення такого об’єднання двох 
етносів, які б були абсолютно рівні один з одним16.

Чехо-словацьку проблему майбутній президент розглядав у контек-
сті захисту прав «малих народів» на повну незалежність. «Національний 
принцип вимагає національної рівноправності – писав Масарик. – Це зна-
чить, що національний індивідуалізм малих націй має бути визнаний по-
руч з індивідуалізмом великих націй». Тобто демократизм національного 
принципу полягає у тому, що малі народи заслуговують на рівноправність 
з великими17. Масарик був переконаний в тому, що світова війна є проявом 
одвічної боротьби ліберальних західних демократій з мілітаризмом, цеза-
ризмом і клерикальним авторитаризмом Центральних держав. Тому США 
і Антанта у випадку своєї перемоги повинні підтримати створення нових 
держав «малих народів», які «мають право й можливості до самостійно-
го, культурного й державного розвитку». Це буде великою реконструкцією 
Центральної та Східної Європи. Початком радикальних змін повинен ста-
ти поділ Австро-Угорщини на національні держави і, зокрема, утворення 
Чехо-Словаччини. Зазначені погляди були викладені у промові «Проблема 
малих народів в європейській кризі», з якою Масарик виступив 19 жовтня 
1915 р. в одному з вищих навчальних закладів Лондона. 

В роки Першої світової війни ідея політичної єдності чехів і словаків 
набувала все більш чітких контурів, втілюючись в союзі політичних сил 
і національних лідерів, в першу чергу Т. Г. Масарика і словацького діяча 
М. Р. Штефаника (1880-1919). Під керівництвом Масарика, політична да-
лекоглядність якого проявилась в тому, що він лишався єдиною політич-
ною фігурою, впевненою в тому, що словацьке питання повинно стати час-
тиною чеської політики, в листопаді 1915 р. у Парижі був організований 
керівний центр визвольного руху – «Чеський закордонний комітет», який 
в лютому 1916 р. за участю Е. Бенеша (1884-1948) і Штефаника був пере-
творений в Чехо-Cловацьку національну раду. 

Виступаючи за незалежну ЧСР, Масарик усвідомлював, що в ній буде 
значна частка національних меншин, які проживали в межах історичних 
кордонів Чехії та південній Словаччині. Серед них найчисельнішою буде 
німецька. Масарик вважав, що при визначенні кордонів принципово важ-
ливим є те, що визнання права на самостійність народу має більше зна-
чення, ніж визначення території з національною меншиною, а сам термін 
«право на самовизначення» не означає автоматично права на політичну са-
мостійність. Будучи прихильником включення до складу Чехо-Cловацької 
держави прикордонних районів з компактним проживанням національних 
меншин, Масарик виходив не тільки з чеського державно-історичного пра-
ва, але і з факторів господарських і стратегічних: «Самостійність цілості 
чи частини не визначається лише правом власним, але також правом ін-
ших, а про самостійність рішають...не лише погляди національні і мовні, 
але також господарські та інші. Питання нашої німецької меншини є пи-
танням прав не лише німців, але й нас Чехів, питанням взаємних вигод, 
особливо господарських...»18
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У проголошених документах чехо-словацького руху опору немає 
вимоги утворення спільної державної форми з карпатськими русинами. 
Проте, Масарик, який виходив зі стратегічних мотивів (прагнення мати 
спільний кордон з Румунією), був зацікавлений у входженні Підкарпатської 
Русі до складу майбутньої ЧСР. Ця думка з’явилась в нього 1917 р., після 
виходу Росії (яка претендувала на приєднання краю) з війни19.

Перебуваючи в другій половині 1918 р. у США, Масарик досяг взає-
морозуміння з діячами русинської еміграції, що відіграло вирішальну роль 
у рішеннях Паризької мирної конференції про приєднання Підкарпатської 
Русі до ЧСР у 1919 р.20

Плани створення багатонаціональної Чехо-Словаччини поставили на 
порядок денний необхідність розробки концепції демократичної політики 
щодо етнічних меншин у майбутній державі, яка б категорично унеможли-
вила шовінізм. Від цього, стверджував Масарик, залежатиме доля країни, 
адже однією з причин розпаду держав був національний шовінізм21.

В основу майбутньої держави, на думку Масарика, необхідно по-
класти ідеали «гуманної демократії»: свободи і справедливості для всіх 
громадян незалежно від національності, мови і релігії22. Вони мали стати 
гарантією захисту національних груп країни, їх вільного розвитку. 

Головні складові політики щодо Словаччини були задекларовані зо-
крема і в промові Масарика у Москві (15 вересня 1917 р.). Він зазначив, 
що під час світової війни, програма об’єднання чехів і словаків набула за-
гальнонаціонального значення, а також значну увагу приділив питанню 
правового статусу Словаччини, збереженню її національно-культурних 
особливостей і, зокрема, мови. Масарик вважав, що чехи і словаки – це 
один народ і мають одну мову. Однак словаки, відокремлені від Чехії, не 
мали свого самостійного політичного розвитку і тому зберегли стару фор-
му мови, якою користуються як літературною мовою. Приймаючи факт її 
існування, Масарик стверджував, що мовного питання між чехами і слова-
ками немає і не може бути. У Московській промові лідер чеського визволь-
ного руху відзначав, що в майбутній демократичній Чехо-Словацькій дер-
жаві у школах та адміністрації Словаччини за бажанням населення буде за-
проваджено словацьку мову23. Національна політика відносно Словаччини 
була задекларована також у «Чехо-словацькій угоді» від 30 травня 1918 р., 
яка була підписана в м. Пітсбург (США) представниками чеської (в тому 
числі, Масариком) та словацької еміграції. Вона схвалювала політичну 
програму, спрямовану на об’єднання чехів і словаків у самостійну держа-
ву на основі «власної адміністрації Словаччини, власного сейму, власних 
судів». Передбачалось, що «словацька мова буде державною, адміністра-
тивною мовою», а нова держава стане «чехо-словацькою»24. З огляду на 
це, сучасні дослідники вважають, що Словаччині повинна була отримати 
автономію хоч це поняття і не згадувалось в зазначеній угоді25.

Серед документів закордонного руху опору, які торкались етнополі-
тики майбутньої держави, слід відзначити підготовлену Т. Г. Масариком 
«Вашингтонську декларацію незалежності» 1918 р., в якій стверджу-
валось, що ЧСР буде державою, де всім громадянам будуть гарантовані 
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свобода думки, слова, друку, зборів і загальне виборче право, проведені 
соціально-економічні реформи. В декларацію, яка стала першим офіцій-
ним документом чехо-словацької етнополітики, було включено положен-
ня, що «Права меншин будуть захищені пропорційним представництвом, 
національні меншини будуть мати рівні права»26. Водночас, в документі 
нічого не говорилось про державно-правовий статус Словаччини. 

Крім того, Масарик вважав, що в майбутній багатонаціональній дер-
жаві повинно бути забезпечено національно-культурні права національ-
них меншин, впорядковано етнографічні кордони на основі демократич-
ного принципу більшості, створено точну статистику етнічних спільнот 
країни. Майбутній президент Чехословаччини передбачав можливість і 
міжнародних гарантій дотримання прав меншин, допускаючи, що «міг би 
бути прийнятий на конгресі миру міжнародний національний закон для 
меншин», «існувати особливий міжнародний національний світовий три-
бунал (в Союзі Народів)»27.

Питання національної політики Масарик торкнувся і 25 жовтня 
1918 р., коли запевняв голову Американської Національної ради русинів 
Г. Жатковича, що в ЧCP Підкарпатська Русь буде становити «цілком авто-
номну державу», кордони якої «будуть так встановлені, що русини будуть 
задоволені». Проте жодних письмових угод делегацією американських ру-
синів з Масариком укладено не було28. 

Розпад Австро-Угорщини і виникнення самостійної ЧСР 28-30 жовт-
ня 1918 р. відбулося під знаком тріумфу лідера еміграції Т. Г. Масарика, 
обраного першим президентом республіки. Його національна програма 
була покладена в основу побудови держави. 

Все вищезазначене дає можливість зробити висновок, що ідея Чехо-
Словацької держави зазнала в 1914-1918 рр. певних змін. Однак в жовт-
ні 1918 р., коли її почали реалізовувати, передбачала такі складові: неза-
лежність Чехо-Словаччини в межах історичних земель чеської корони і 
Словаччини, політичний демократично-ліберальний і республіканський 
лад держави, національний характер державності (згідно з демократичним 
принципом більшості) чехів і словаків, які становлять політичну націю. 
Крім того, ЧСР мала стати, поряд з іншими «малими народами», «санітар-
ним кордоном» проти проникнення більшовизму в Європу. 

Отже, до і в період Першої світової війни Т. Г. Масарик не розробив 
окремого програмного документа, присвяченого концепції національної 
політики майбутньої ЧСР: пріоритетним було завдання здобуття незалеж-
ності. Однак національній політиці Масарик приділяв значну увагу і тому 
в багатьох офіційних документах чехо-словацького руху опору, а також 
у численних виступах і працях він виклав головні принципи етнополіти-
ки, які були логічним продовженням демократичної державницької ідеї. 
Передбачались такі головні напрямки етнополітики: забезпечення громадян 
країни незалежно від національності всіма політичними правами, широке 
самоврядування (автономія) «угорським» русинам, підтримка розвитку 
культури і, в тому числі кваліфікована мовна й освітня політика щодо всіх 
націй країни. В цілому, програма національної політики Масарика частково 
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містила завдання, аналогічні концепції національно – культурної автономії 
(забезпечення культурного розвитку національних груп країни), а надання 
територіальної автономії планувалось тільки підкарпатським русинам. 

Розробляючи програму національної політики, Масарик виходив не 
тільки з принципів демократії, але й з інтересів чехо-словацької держави. 
Саме тому, побоюючись послаблення єдності новоутвореної країни, цей 
великий європейський гуманіст і демократ (рівного йому в Європі в той 
час не було), не прагнув радикального вирішення національного питання, 
тобто надання територіальної автономії всім національним групам краї-
ни. Вважав, що достатньо всім громадянам забезпечити всі без винятку 
громадянські права, тобто конституційну рівність, свободу національно-
культурного розвитку – і національна проблема буде вирішена. Це пере-
конання стало дійсністю на короткий період у другій половині 20-х рр., 
але остаточно врегулювати національне питання не вдалось, що підтвер-
джують події 30-х рр. 

Отже, ще недостатньо вивчено проблему Масарика й ідею Чехо-
Словацької держави та принципи її етнополітики. Завдання істориків не-
залежної України – продовжити вивчення зазначеної теми, особливо по-
глядів першого президента щодо забезпечення стабільного розвитку бага-
тонаціональної Чехо-Словаччини. 
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