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В статті подана аналітична узагальнююча характеристика заходів словаць-
кого уряду в період функціонування Словацької держави 1939-1945 рр., які спря-
мовувалися на розбудову національної освіти, науки та культури. Визначено їх 
позитивні результати та негативні тенденції. Розкрито ступінь підпорядкування 
культурно-освітньої сфери політичним інтересам владного режиму.
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Період 1939-1945 рр. у словацькій історії характеризується першим 
досвідом національного державотворення. Одним із результатів ліквідації 
в середині березня 1939 р. помюнхенської Чехо-Словаччини було утво-
рення окремої Словацької держави, але тогочасна геополітична ситуація 
в Центрально-Східній Європі зумовила підпорядкування її нацистській 
Німеччині. Вже 18-23 березня був укладений Охоронний договір, за яким 
райх гарантував незалежність та територіальну цілісність Словаччини, 
але словацький уряд мав вести свою зовнішню політику та розбудовувати 
військо у тісній згоді з німецьким урядом1. Підписання таємного двосто-
роннього протоколу про господарську та фінансову співпрацю поклало по-
чаток економічній залежності Словацької держави від Німеччини. Звісно, 
ці домовленості негативно позначилися на міжнародному статусі новоут-
вореної держави та ставленні до неї з боку демократичних країн.

Критичної оцінки заслуговує політичний режим Словацької держа-
ви. Фактично вся повнота влади зосередилася в руках Глінкової словацької 
народної (людової*) партії (ГСНП). Конституція визначала, що лише через 
ГСНП словацький народ бере участь у політичному житті та управлінні 
країною2. Консервативний католицизм і жорсткий націоналізм у теорії та 
політичній практиці правлячої партії засвідчили авторитарний характер 
владного режиму.

Попри вказані недоліки звертаємо увагу на те, що створення влас-
ної держави відкрило словацькому народу унікальну можливість для на-
ціонального самоствердження та духовного збагачення. В 1939-1945 рр. 
словаки отримали шанс заявити про себе як самостійну повноцінну націю. 
Тому у сфері словацької національної освіти, науки та культури спостері-
галися вагомі державотворчі здобутки. 

Дана проблема не стала предметом дослідження у спеціальних на-
укових розвідках вітчизняних істориків. Для словацької історіографії 
є характерними суперечливі оцінки культурно-освітніх заходів уряду 
Словацької держави. У 40-80-х рр. минулого століття розгорнулася дис-

* Від словацького ľud – народ. В статті також вживаються похідні від цього слова 
означення «людак», «людацький».
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кусія між словацькими дослідниками марксистського напряму та істори-
ками, що симпатизували людацькій еміграції на Заході або й прямо до неї 
належали. Марксисти Й. Матей, Е. Пауліни, М. Томчік гостро критикува-
ли клерикальні та націоналістичні тенденції в культурно-освітній політиці 
людацької влади3. Натомість емігрантські апологети Словацької держави 
Й. Мештянчик, Й. Гронски, Е. Жатко чисельними прикладами доводили 
беззаперечні далекосяжні здобутки словацької освіти і культури у 1939-
1945 рр4. Після демократичних перетворень кінця 80-х рр. суперечки з 
цього питання не припинилися. Представники академічної словацької нау-
ки М. Баторова, І. Каменец, С. Конечни продовжують негативно оцінювати 
політизацію освітньо-культурного життя в роки Словацької держави, хоча 
й визнають значні позитивні зрушення у розбудові національної освіти, 
науки та культури5. Репрезентанти так званого національного напрямку в 
сучасній словацькій історіографії (А. Магдоленова, Й. Валах, П. Маруняк) 
розкривають вказану проблему з патріотичних позицій та бачать тогочас-
ний культурно-освітній розвиток Словаччини виключно у позитивному 
світлі6. Відтак, метою пропонованого дослідження є об’єктивне інформу-
вання української наукової громадськості у даному питанні та спроба ви-
рішити означені протиріччя у словацькій історичній науці. 

Опіка над культурно-освітнім розвитком країни одразу ж перетвори-
лась на магістральний напрямок внутрішньої політики словацької влади 
у 1939-1945 рр. Аналіз державних бюджетів того часу дає уявлення про 
відносно щедрі дотації Міністерству освіти. Симптоматично, що видатки 
на освітні цілі в час Світової війни майже не поступалися військовим за-
тратам, а розподіл державних коштів на 1943 р. навіть передбачав біль-
ше фінансування для Міністерства освіти ніж для Міністерства оборони7. 
Поширилась практика матеріальної допомоги з боку місцевих органів. 
Показово, що 20 вересня 1941 р. Прешовський жупний комітет на своєму 
засіданні ухвалив задовольнити прохання про виділення додаткових гро-
шей на потреби культурних товариств, шкільної справи тощо8. 

Залучення значних фінансових ресурсів дозволило розширити ме-
режу освітніх закладів. В 1941 р. закладено будівництво 129 початкових 
шкіл9. В період 1939-1943 рр. виникло 10 гімназій, учительська академія, 
8 комерційних та 3 ремісничі училища, 4 жіночі професійні школи10. З 
3 липня 1940 р. офіційно розпочав свою діяльність Словацький універси-
тет на базі університету ім. Я. А. Коменського в Братиславі11. Крім нього, 
в систему вищих навчальних закладів Словацької держави входили ново-
створені Політехнічний і Торгівельний інститути. Великим досягненням 
вважаємо те, що впродовж 1939-1945 рр. більш ніж вдвічі зріс контингент 
студентів у словацьких вузах12.

Націоналізм словацької влади не забарився проявитися і в освітній 
сфері. Потрібно зауважити на його прогресивному значенні на той час, 
адже він «підігрівав» процес національного самоусвідомлення словаків. 
Проголосивши словацьку мову державною, уряд доклав чимало зусиль 
для її поширення в діловодстві. Під гаслом очищення від чехізмів в 1940 р. 
зазнали змін правила словацького правопису13. Міністерство внутрішніх 
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справ визначило обов’язковим для всіх чиновників відвідування спеціаль-
них курсів словацької мови14. Важко переоцінити й значення курсів віт-
чизняної історії, що в просвітницьких цілях організовувалися в містах і 
селах країни15. Форсованими темпами проходила «словакизація» вчитель-
ських і професорсько-викладацьких кадрів. Якщо в 1938 р. на території 
Словаччини серед викладачів середніх шкіл було 345 словаків і 523 чехи, 
то на кінець 1942-43 навчального року працювало вже 700 словаків і лише 
26 чехів16. В такому ж руслі змінювався національний склад викладацького 
корпусу державних вузів.

Дана політика переслідувала мету повністю викорінити пропагова-
ну в часи Чехо-Словацької республіки ідейну конструкцію єдиної «че-
хословацької» нації, яка відсувала на задній план словацьку ідентичність. 
Звідси, курс на обмеження чеських впливів в освіті бачився як закономір-
ний етап національного самовизначення. Людацькі ідеологи слушно роз-
глядали його і як важливий аспект державотворення. Так, Ш. Полакович 
вбачав розбудову держави у подвійній сутності: господарській і духовній, 
а невід’ємним елементом другої визначав ідеологічне виховання нації «в 
дусі нашої історії та традицій»17.

Звичайно, найбільша увага приділялася підростаючому поколінню, від 
якого влада могла очікувати максимального сприйняття і засвоєння націо-
нальних державницьких ідей. Для кращої координації діяльності словацьких 
шкіл була створена Центральна освітня комісія з мережею місцевих осеред-
ків18. Виховна робота вчителів опинилася під пильним оком контролюючих 
органів – шкільних інспекцій. Важливим елементом контролю з боку держави 
було обмеження компетенції шкільної адміністрації у справі призначення вчи-
телів. Цю функцію взяли на себе спеціальні «персональні комісії», сформова-
ні з представників державного апарату та церковних діячів19.

Офіційно задекларованим завданням середньої школи стало вихован-
ня на основі релігійних норм20. Цим самим узаконювалася провідна роль 
церкви в освіті. Богослов’я вводилося у шкільні програми як основний 
предмет, запроваджувалася обов’язкова щоденна молитва перед початком і 
після закінчення навчального процесу21. Від учителів вимагали брати участь 
у відправленні Богослужби, для них проводилися спеціальні семінари з ре-
лігієзнавства. Згідно з реформою початкових шкіл, вони почали ділитися 
на світські та церковні, які були повністю зрівняні в правах22. Перші могли 
створюватися лише у випадку великої релігійної та конфесійної строкатос-
ті школярства того чи іншого населеного пункту. Зважаючи, що така ситу-
ація спостерігалася нечасто, більшість шкіл стали церковними. Уряд таким 
чином свідомо пішов на обмеження світського характеру освіти.

Зростання впливу церкви у шкільній справі бачиться невипадковим. 
Режим був певен у лояльності католицького кліру, а тому довірив йому 
формування світогляду молодої генерації. Воднораз перед владою поста-
ло завдання реалізації програми ГСНП, що передбачала тотальне підпо-
рядкування дитячої і юнацької свідомості офіційній партійній ідеології. 
Передусім вівся нагляд за вчителями і викладачами, аби вони дотримува-
лися «правильного політичного мислення». Для контролю за їх вихован-
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цями в рамках ГСНП була створена «Глінкова молодь», яка була структу-
рована за статтю і віком та мала подібну армійській організацію підрозді-
лів. Членами «Глінкової молоді» ставали хлопчики і дівчатка з 6 років23. 
Там дітей в доступній образній формі знайомили з основними ідейними 
положеннями людацтва. Вже в першій віковій категорії «вовченят» (від 6 
до 10 років), малих глінківців, вчили партійному привітанню – «Na straž» 
(ми на варті)24. Словацькі підлітки з першого класу школи проходили 
обов’язкову передвійськову підготовку25.

Отже, химерне еклектичне поєднання релігійності та тоталітарних 
принципів стало однією з основних ознак освітньо-виховної політики 
словацької влади. На нашу думку, в даному симбіозі переважав глибше 
вкорінений у суспільній свідомості релігійний компонент, а тоталітаризм 
проявився здебільшого в зовнішніх ознаках і набув реального змісту лише 
там, де не суперечив католицькому світобаченню. Характерно, що като-
лицька церква стала на заваді проникненню в освіту «нового язичництва». 
Тому при безумовному авторитаризмі і контролі з боку держави, наса-
дження класичної фашистської ідеології чи відвертого нацизму в школах 
не практикувалося26.

В 1939-1945 рр. держава демонструвала покровительство національ-
ній науковій еліті. 2 липня 1942 р. була створена Словацька академія наук 
і мистецтв у складі трьох відділів: гуманітарного, природничого, мистець-
кого27. У наступні два з половиною роки тут велися теоретичні та прак-
тичні дослідження в різноманітних наукових напрямках. Результати пуб-
лікувалися у відповідних академічних збірниках. Упродовж зазначеного 
періоду вийшли два томи «Словацької вітчизняної науки», перші номери 
щорічників – Historica Slovaca, Physiografi a Slovaca, Linguistica Slovaca, 
надруковано 7 монографій працівників академії28.

Підтримуючи науку, влада одночасно вимагала від неї дотримання 
відповідного пропагандистського курсу. В урядовій програмі «Завдання 
словацької науки» зустрічаємо тезу: «Предметом наукових інтересів сло-
вацького дослідника повинні бути питання, вирішення яких підтвердить, 
що словацька нація у своєму життєвому просторі має всі права на вільне 
життя і володіє всіма необхідними якостями для створення і забезпечен-
ня власної держави»29. За подібної постановки завдань головний акцент 
ставився на пошуку у сфері гуманітарних наук – мовознавство, етнологія, 
краєзнавство, література, археологія та історія. 

Найбільш «революційних» трансформацій зазнало трактування іс-
торичного розвитку Словаччини. На п’єдестал пошани була винесена 
узагальнююча праця Ф. Грушовського «Історія Словаччини» (1939 р.)30. 
В ній вперше прозвучала інтерпретація минулого словацького народу як 
тисячолітньої боротьби за свободу і незалежність, а початок національ-
ної державності автор виводив від правління середньовічного князя Нітри 
Прибіни. Інший історик, О. Петреас, намагався відшукати в сивій давни-
ні виправдання співробітництва з Німеччиною. В книзі «Нова Європа і 
Словаччина» він писав: «Не вірте, що ми зрадили історію, коли зверну-
ли погляд на німців, навпаки, повернулися до неї, на шлях, який виправ-
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дав себе тисячу років тому. Від Арнульфа до Гітлера веде ця дорога, від 
Прибіни до президента Тісо»31. 

В цей період у тісному зв’язку з історією розвивалася словацька фі-
лософія, якій теж були притаманні націоналістичні ідеологеми. Так, ідей-
ні переконання Ш. Полаковича визначали зміст не лише його історико-
політичних книг, але й мали вплив на праці автора із загальної філософії 
(«Вступ до філософії», «Про поняття філософії», «Витоки словацької на-
ціональної філософії»)32. Великий внесок у розвиток словацької філософ-
ської думки зробив російський мислитель М. Лосський. Він обіймав по-
саду професора Словацького університету й у своїх лекціях розвивав ідеї 
«християнської теономної етики (Богом даної моралі)»33. 

Заради кращої організації роботи дослідників і, не в останню чер-
гу, для полегшення нагляду за ними, було закладено Інститут археології, 
Інститут народної пісні, інші наукові установи. На хвилі патріотичного 
піднесення планувалося також відкриття спеціалізованого Інституту істо-
рії, але Міністерство фінансів не затвердило цей проект34.

Природничі й технічні науки в силу своєї специфіки менше ототож-
нювалися з політикою, крім того, вони потребували значно більшого мате-
ріального забезпечення, а тому й розвивалися повільніше. Проте й тут спо-
стерігаються далекосяжні здобутки. В результаті відкриття природничого 
факультету у Словацькому університету розпочалося формування відпо-
відного кадрового потенціалу. Перспективні прогнози про багатства над-
рових ресурсів Словаччини спонукали до створення при Політехнічному 
інституті Інституту геології35. 16 вересня 1943 р. розпочала роботу держав-
на обсерваторія на Скальному Плесі у Високих Татрах36. Під керівництвом 
кліматолога А. Бечвара тут велися спостереження за небесними тілами, 
були організовані дослідження з метеорології та геофізики. В галузі біо-
логічних наук успішно працював Ю. Бріжицький, в 1944 р. вийшла друком 
його праця «Дендрологічна номенклатура словацької фауни»37.

Не залишився осторонь суспільно-політичних процесів у країні й 
культурний розвиток Словаччини. Влада звертала неабияку увагу на дану 
сторону духовного життя нації. За ініціативи президії ГСНП при уряді 
була створена повноважна Культурна рада. Вона мала сприяти появі у різ-
них галузях культури таких творів, які б підкреслювали словацьку націо-
нальну індивідуальність, показували її формування в минулому та сучас-
не становлення38. Матеріальною базою забезпечення культурних програм 
став окремий державний культурно-соціальний фонд, який став спадко-
ємцем майна всіх ліквідованих чехо-словацьких культурних, спортивно-
виховних, доброчинних товариств39.

Пряме зацікавлення та всебічна підтримка владних органів зумовили 
появу ряду державних культурних установ загальнонаціонального значен-
ня. Так, головна професійна арена театрального мистецтва – Словацький 
національний театр – набув статусу державної установи40. Уряд пішов на-
зустріч проханню Міністерства освіти щодо закладення Словацького му-
зею в Братиславі, в структурі якого діяла й картинна галерея41. Потребам 
розвитку музичного мистецтва слугувала поява Музичної палати, а травні 
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1941 р. – Державної консерваторії42. З подачі державних органів відбулося 
організаційне оформлення різних об’єднань творчої інтелігенції за відпо-
відними культурними напрямками (Спілка письменників, Спілка худож-
ників). Отже, в Словаччині була добудована інституційна структура дер-
жавних культурних установ, що об’єктивно підвищило кількісні та якісні 
показники розвитку словацької культури.

В 1939-1945 рр. розширилася діяльність культурно-освітніх товариств. 
Найбільш активною була Словацька матиця з центром у Турчанському 
Святому Мартіні. Вона мала розгалужену структуру та чисельний колек-
тив, що складав 74 тис. осіб43. У відповідних секціях матиці проводилися 
дослідження з літературознавства, історії, філософії, соціології, природ-
ничих дисциплін. Було розпочато публікування періодичних видань, як-то 
«Літературно-історичний збірник», «Історичний збірник», «Філософський 
збірник», «Огляд словацької техніки»44. Крім цього, у місцевому видавни-
цтві виходили друком десятки художніх, публіцистичних, наукових творів 
словацьких авторів. Але, мабуть, найважливішою акцією керівництва ма-
тиці стало створення 1 травня 1941 р. Словацької національної бібліотеки45. 
Звісно, такі масштабні справи не могли забезпечуватися лише доброчинніс-
тю. Словацька матиця регулярно отримувала дотації з державного бюджету.

Особливою прихильністю державних органів користувалося також 
товариство св. Войтеха в Трнаві. З результатів його роботи найбільш ваго-
мим вважаємо відкриття Католицької академії наук, що стала всесловаць-
ким центром богословських досліджень46. Товариство видавало щомісячник 
«Культура», завданням якого була «турбота про культуру католицького духу й 
серця, внесення світла до католицького приватного й громадського життя»47.

Провідні державні діячі офіційно підтримали програму діяльності 
Словацької ліги. Її головним пунктом фігурувала негайна організація сло-
вацьких шкіл у національно змішаних районах країни для якнайшвидшої 
елімінації чужих впливів (німецького, угорського, русинського) в словаць-
кому етносі. Іншим напрямком діяльності ліги була допомога співвітчиз-
никам за кордоном, насамперед тим, які проживали на приєднаних до 
Угорщини територіях48.

Необхідно звернути увагу, що, надаючи фінансову підтримку сло-
вацьким культурно-освітнім організаціям, влада з підозрою ставилась до 
подібних об’єднань національних меншин. Це чітко видно на прикладі 
української «Просвіти». В документах адміністрації Шарисько-Земп лин-
ської жупи наявна вказівка, що діяльність спілки «Просвіта» та її активіс-
тів дозволяється терпіти лиш до того часу, доки це не шкодитиме держав-
ним інтересам49. Як бачимо, вона швидко могла стати неугодною режиму.

Пильно слідкуючи за культурно-освітнім життям країни, уряд не ви-
пускав з поля зору видавничу справу. Відразу ж після приходу до влади 
людаки стали наводити лад у засобах масової інформації, багато з яких 
були оголошені «зараженими» демократією. Вони або перейшли до ви-
світлення подій згідно з офіційною оцінкою, або ж припинили свою ді-
яльність. Якщо в 1938 р. в Словаччині було 250 періодичних видань, то в 
1939 р. залишилося всього 11350. Натомість почали друкуватися нові газе-
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ти і журнали, що відповідали владним вимогам, а їх загальна кількість до 
1945 р. склала 221 назву51. Паралельно проводилась перевірка друкарень. 
У підсумку, з березня 1939 р. по квітень 1942 р. лише в Братиславі припи-
нили функціонувати або змінили власника 17 друкарських фірм із 3052.

Боротьба людацького режиму проти інакомислення яскраво вирази-
лося у ревізії бібліотечних фондів. З 13 по 31 грудня 1939 р. Міністерство 
освіти санкціонувало вилучити з книгарень і бібліотек літературу, неприй-
нятну з релігійних, моральних, національних чи політичних мотивів53. З 
метою перевірки іноземна періодика перед тим, як потрапити до словаць-
кого читача, проходила обов’язкову попередню цензуру54. Ця місія покла-
далася на канцелярію пропаганди. Окрім того, вона мала в своїй компе-
тенції цензурування всієї друкованої продукції, що виходила в Словаччині. 
Отже, канцелярія пропаганди отримала можливість необмеженого інфор-
маційного впливу на словацьке суспільство й насправді стала «регулято-
ром громадської думки»55.

В роки Словацької республіки надзвичайно зросли роль і значення 
радіо і кінематографа, що теж стали рупором владної політики. Практично 
кожна внутрішньодержавна чи міжнародна подія подавалася в радіоефі-
рі, звісно, в людацькій інтерпретації. Монополістом у кінематографі стала 
державна кіностудія «Наступ»56. Їй належали виключні права на вироб-
ництво й демонстрацію історико-документальних хронік, фільмів, кіно-
студію звільнили від податків. Тематика зйомок була обширною: дипло-
матичні візити, політичні події, господарське, культурне життя країни, 
народознавчі сюжети. Спільною їх рисою була описова тенденційність, 
стилізація фактів для ослави існуючого режиму57.

Для піднесення культурного рівня населення та його перевиховання 
в людацькому дусі планувалося зробити обов’язковим відвідування театру 
для всіх, кому це дозволяв місячний заробіток58. Ця пропозиція явно вихо-
дила з німецького досвіду «залучення до мистецтва». Зрештою, від уряду 
на адресу керівництва мистецьких спілок надходили відповідні інструкції 
з рекомендаціями та побажаннями, аби творчість їх членів узгоджувалася 
із поставленими Культурною радою завданнями.

Вищенаведені дані є достатньою підставою для твердження, що лю-
дацька влада прагнула уніфікувати культурне життя суспільства й поста-
вити творчу еліту на службу режиму. Проте існують беззаперечні докази 
того, що цей курс не був сповна втілений в життя. Зокрема, словацькі фі-
лософи Шурянський і Дєшка гостро критикували людацький націоналізм, 
справедливо вказуючи, що він суперечить етичним, гуманістичним прин-
ципам і своїми ідеями прикриває розгул узаконеного насилля й безчинств59. 
З огляду на існування цензури та панування католицизму, парадоксальним 
явищем був вихід друком книги І. Грушовського «Теорія науки» (1940), де 
автор відстоює матеріалістичні засади облаштування світу60. 

Найбільше суперечливі моменти спостерігаються в літературному 
мистецтві. З одного боку, ряд талановитих й авторитетних письменників 
повністю підтримали політичні зміни в країні і навіть стали на службу 
режиму (М. Урбан, Т. Гашпар, В. Беньяк, А. Шубік-Жарнов)61. 31 серпня 
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1940 р. у Татранській Ломниці відбувся з’їзд культурних діячів, де було 
прийнято радикальну резолюцію, головна ідея якої полягала в тому, що 
у словацькому мистецтві має запанувати націонал-соціалізм62. З другого 
боку, в творчості багатьох письменників збереглися мотиви антимілітариз-
му, гуманізму. На сторінках часописів «Словацькі погляди», «Культура», 
«Елан», «Творчість» друкувалися матеріали, ідеї яких часто не співпада-
ли із офіційним курсом людацької влади63. Відкрита критика суспільно-
політичної ситуації в країні лунала в публіцистичних творах провідного 
словацького комуніста В. Новомеського. В статті «Чого хочете від байка-
рів?» («Елан» – грудень 1939) він виступив проти ідеологізації творчої ат-
мосфери письменства, доводив необхідність вільного вибору мистецького 
розвитку64. Таких же поглядів дотримувалися письменники Мраз, Хорват, 
Ділонг. Дослідниця історії літератури того часу М. Баторова звертає увагу, 
що в журналі «Елан» восени 1940 р. друкувалися цілі публіцистичні бло-
ки, зміст яких орієнтував читача проти режиму і межував з революційни-
ми відозвами65. Безперешкодно видавалися поетичні збірки сюрреалістів, 
чиї ідейні погляди були близькими до комуністичних. В театрі теж панував 
плюралізм жанрів, стилів і репертуару, а один з відомих тодішніх словаць-
ких режисерів Ямніцький в своїх постановках застосовував досвід пред-
ставників радянської формалістичної школи Вахтангова і Мейєрхольда66.

Найбільше вражає те, що названі діячі науки й культури не лише не 
були репресовані чи обмежені у творчості, а відкрито висловлювали свої 
погляди, вільно публікували статті, збірки, книги, отримували за них від-
повідні гонорари. Звідси випливає, що в Словацькій державі творча інте-
лігенція не зазнавала репресій і переслідувань за свої ідейні переконання. 
Тому без тотального терору проти інакомислячих не може йти мова про 
цілковитий контроль держави і партії за культурним життям у країні.

В 1939-45 рр. словацька нація вперше заявила про себе на міжна-
родній культурній арені. Словацькі представники брали участь у євро-
пейських культурно-мистецьких форумах. Так, на виставці образотвор-
чого мистецтва в Бінналі (Італія) були представлені 23 словацькі роботи 
в акварелі, олійних фарбах, графіці67. Спеціалізована виставка словаць-
ких художників відбулася і в Берліні. Укладалися культурні угоди з ря-
дом держав, які підтримували дипломатичні зв’язки зі Словаччиною. За 
обопільною словацько-болгарською домовленістю були проведені лекції 
зі словацької мови в Софійському університеті, а болгарський уряд від-
рядив до Братислави професора болгарської мови68. За інформацією сло-
вацького представництва в Софії в столичному університеті болгарським 
викладачем була прочитана лекція «Національно-авторитарна Словацька 
держава»69. Між словацькими і болгарськими вузами відбувався регу-
лярний обмін студентами. В 1939-1940 навчальному році у Словацькому 
університеті та Політехнічному інституті навчалося 180 болгарських сту-
дентів, наступного року їх кількість зросла вдвічі70. Згідно зі словацько-
хорватською угодою відкривалися кафедра словацької мови та літератури 
в Загребі та кафедра хорватської мови та літератури в Братиславі71.

Незважаючи на ідеологічні протиріччя, в 1939-1941 рр. налагодилися 
культурні контакти між Словаччиною та СРСР. В січні 1940 р. на урочисте 
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відкриття Словацького університету відправилася радянська наукова де-
легація на чолі з C. Кафтановим72. Даний візит став поштовхом до активі-
зації співробітництва: у Словаччині почали відкриватися курси російської 
мови; на сцені Національного театру була поставлена опера Мусоргського 
«Хованщина»; словацьке кінематографічне товариство «Наступ» заці-
кавилось радянськими фільмами «Волга-Волга», «Цар Петро Великий», 
«Сорочинський ярмарок»73. За ініціативи братиславського Міністерства 
закордонних справ передбачалося створити словацько-російське культур-
не товариство, в пресі почали друкувати інформативні матеріали, присвя-
чені питанням культурного життя СРСР. В кінці квітня – на початку травня 
1940 р. група словацьких представників, очолювана міністром освіти Й. 
Сіваком, побувала в радянській столиці. Програма візиту була насичена: 
огляд першотравневої демонстрації, військового параду, відвідування бу-
динку культури, московських бібліотек, музеїв, сільськогосподарської ви-
ставки, а також нового каналу Москва-Волга. Сівак виступав на святкових 
урочистостях з нагоди ювілею Московського університету, мав розмову з 
народним комісаром освіти СРСР Г. Потьомкіним і навіть зустрічався з 
главою радянського зовнішньополітичного відомства В. Молотовим74.

Водночас, поїздка словацької делегації мала для словацько-радян сь-
ких культурних зв’язків далекосяжні негативні наслідки. Німеччина стала 
вбачати в них пропаганду панславістських ідей, які несли потенціальну 
небезпеку німецьким інтересам у Словаччині. Вона посилила політичний 
тиск на словацьку владу, яка змушена була згорнути всі заплановані заходи 
культурного співробітництва з СРСР.

Словацько-німецька культурна співпраця мала суперечливий харак-
тер. Країни підписали відповідну угоду, в якій декларувалася необхідність 
поглиблення культурних зв’язків75. Проте, окремі далекоглядні словацькі 
діячі усвідомлювали, що безперешкодні німецькі культурні впливи несуть 
потенційну загрозу «мирної асиміляції» малої словацької нації. Один з ке-
рівників Словацької ліги Ф. Юріга вбачав у німецькому пануванні більшу 
небезпеку, ніж у попередньому угорському76. Тому ліга розгорнула активну 
роботу по добудові мережі словацьких шкіл у районах компактного про-
живання німецької меншини, проводила національно орієнтовану агітацію 
серед місцевих словаків.

Президент Словацької держави Й. Тісо у своїй виправдальній про-
мові перед Національним судом до своїх заслуг зараховував те, що чинив 
опір вимогам Берліна прийняти до словацьких вузів німецьких виклада-
чів77. Справді, в 1939 р. Міністерство освіти відмовилося від послуг ні-
мецького професора у справі читання лекцій на природничому факультеті 
Словацького університету під приводом того, що він не знає словацької й 
чеської мов78. Розгорілися суперечки, які врешті вирішилися компромісом 
– тимчасово, до захисту дисертації асистентом-словаком, лекції мали про-
водити німецькі спеціалісти.

Як бачимо, німецькі владні кола у культурно-освітніх питаннях сво-
єї політики щодо Словаччини не були категоричними і безапеляційними 
та обрали мудру тактику зайвий раз не уражати делікатне почуття націо-
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нальної гідності своїх «словацьких друзів». Показово, що влітку 1939 року 
посольство райху в Братиславі дозволило проведення «походу на Девін». 
Організовані колони словацьких маніфестантів безперешкодно перетнули 
словацько-німецький кордон, отримавши можливість відвідати свою на-
ціональну святиню – історичне місто-фортецю Девін79. Звертають на себе 
увагу дії німецької адміністрації під час сумнозвісних студентських заво-
рушень у Празі восени 1939 р. Тоді зазнали репресій активісти виступу, 
були спустошені студентські гуртожитки. Проте каральні органи отрима-
ли наказ не чіпати словацьких студентів, що проживали в Штефаніковому 
гуртожитку80. Отже, паспорт громадянина Словацької держави врятував 
багатьох студентів від арешту та ув’яз нення.

Німці не заперечували державотворчі процеси в країні, не перешко-
джали заходам словацької влади у цій сфері та не втручалися в культурно-
освітні справи. На відміну від вирішення політичних чи економічних питань, 
в сфері національної освіти, науки, культури керівництво Словацької держа-
ви мало реальну свободу дій. Не випадково адвокат Жабкай, виправдовуючи 
Тісо, нагадував: «Прогресивний розвиток національного життя – єдине, що 
не цікавило німців – було для нашої молодої нації безцінним здобутком»81.

У цілому саме в 1939-1945 рр. остаточно сформувалося і закріпило-
ся уявлення всіх верств словацького населення про себе як окрему, єдину 
й повноцінну націю. Німецький радник Нагелер у своїх донесеннях ви-
значав: «Словаки вже усвідомлюють свою національну ідентичність, і пе-
редусім в кращих середніх верствах сьогодні маємо справу з категорич-
ними націоналістами»82. Іноземні громадяни, що побували в Словаччині 
перед 1939 роком і відвідали її після 1945 року теж визнавали кардинальні 
прогресивні зміни в освітньому та культурному рівні населення83. Схожі 
оцінки звучали із уст словацьких комуністів. У культовій праці Г. Гусака 
«Свідчення про Словацьке національне повстання» знаходимо фразу: 
«Хоча ми повністю засуджуємо режим Словацької держави за її фашист-
ський характер, за васальне підпорядкування нацизму, все ж не варто за-
бувати, що в цей період зміцніла словацька національна самосвідомість, 
усвідомлення власного національного існування та національних прав. 
Припинилися мовні проблеми та мовні суперечки – навчали, писали, керу-
вали Словацькою державою по-словацьки»84.

Отже, в роки функціонування Словацької держави на національ-
ну освіту, науку, культуру урядом виділялися порівняно великі кошти, 
Словацька мова стала державною, відкрито перші національні вузи, збіль-
шилася мережа інших освітніх закладів, велика увага приділялася про-
світницькій роботі. Саме в ті роки було створено Національну академію 
наук, загальнодержавними стали Національний театр, Національний му-
зей, Національна бібліотека, налагодилися двосторонні культурно-освітні 
зв’язки Словаччини з рядом країн. У цей період зросла національна само-
свідомість словаків та остаточно сформувалося їх уявлення про себе як 
самостійну повноцінну націю. Звісно, авторитарний характер тогочасно-
го політичного режиму не міг не вплинути на розвиток освіти і культу-
ри. Державні органи, надаючи всебічну підтримку, одночасно прагнули 
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контро лювати навчально-виховний процес у школах з метою ідеологічного 
виховання підростаючого покоління, підпорядкувати своїм потребам засо-
би масової інформації, схилити творчу інтелігенцію до співпраці з владою 
та спонукати їх до уславлення існуючого режиму. Однак, людаки не на-
важились на масовий терор і репресії проти дисидентства. Критично нала-
штовані проти режиму митці, зокрема письменники, вільно висловлювали 
свої думки й погляди, які суперечили офіційній ідеології. Зважаючи на це, 
не можна говорити про встановлення тотального контролю правлячої пар-
тії та держави над культурним життям країни, а відтак і над світоглядом 
словацьких громадян.

Примітки:
The germano-slovak agreement of march 23, 1939 // Mikuš J. Slovakia: a political 1. 
and constitutional history (with documents). – Bratislava : Slovak academic press 
(SAP), 1995. – S. 220.
The constitution of the Slovak Republic of July 21, 1939 // Mikuš J. Slovakia: A poli-2. 
tical and constitutional history (with documents). – Bratislava : SAP, 1995. – S. 229.
Mátej J. Škola, výchova a učiteľ v klérofašistickej slovenskej republike / J. Mátej. – Br: 3. 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. – 315 s; Pauliny E. O purizme v pravo-
pisných otázkach / E. Pauliny // Proti prežitkom ľudáctva. – Br. : Slovenské vydavateľ-
stvo politickej literatury, 1954. – S. 195-199; Tomčík M. Prejavy ľudáckej ideológie v 
slovenskej literatúre v rokoch tzv. slovenského štátu / M. Tomčík // Ibid. – S. 208-216.
Mešťančik J. Práca na duši národa / J. Mešťančik // Slovenská repub-lika 1939-1945. 4. 
/ red. M. Šprinc. – Skranton : Obrana press, 1949. – S. 162-190; Hronský J. C. Rozvoj 
Matice slovenskej / J. Hronský // Ibid. – S. 191-201; Žatko E. Slovenská duchovná za 
SR / E. Žatko // Ibid. – S. 202-210. 
Bátorová M. Myslenie o literatúre a literatúry v skutočnosti (Elan, Slovenské pohľa-5. 
dy, Тvorba v rokoch 1938-1945). Kandidátska dizertáčna práca / M. Bátorová. – Br., 
1988. – 245 s; Kamenec I. Slovenský stát / I. Kamenec. – Praha: Anomal, 1992. – 
144 s; Konečný S. Vyučovanie dejepisu a vlastenecká výchova v období Slovenského 
štátu / S. Konečný // Slovensko v rokoch Druhej svetovej vojny. Materiály z vedéc-
keho simpózia. Častá, 6-7 novembra 1990. – Br., 1991. – S. 125-131.
Magdolenová A. Slovenská kultúra v rokoch 1939-45 / A. Magdolenova // Slovenská 6. 
republika 1939-1945 / zost. J. Bobák. – Martin : MS, 2000. – S. 142-154; Valach 
J. Činnosť Matice slovenskej v rokoch 1939-1945. (diskusný príspevok) / J. Valach 
// Ibid. – S. 167-173; Maruniak P. Stoštyrid-siaté výročie založenia Matice sloven-
skej / P. Maruniak // Príspevok k poznaniu slovenského exilu a národnostných dejín. 
Zborník prednášok. – Žilina, 2003. – S. 117-128.
Neupauer F. Školská politika v období Slovenskej republiky 1939-1945 / F. Neupauer 7. 
// Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. IV. – Banská Bystrica, 
2005. – Strana (S). 75. 
Štátný oblastný archív v Prešove (ŠOAP). – Fond Šarišsko-Zemplinská župa (ŠZŽ). 8. 
Oddelenie prezídilné spisy (od. prez.). – kartón (kart). 47. – katalogizačné číslo (k. č.) 
19665. Zapísnica o zasadnuti župného výboru šarišsko-zemplinskej župy konanom 
dňa 30 septembra 1941. – 122 s.
Nové slovenské škoľstvo. Expozé ministra škoľstva a národnej osvety Jozefa Siváka, 9. 
prednesene v kultúrnom výbore snemu Slovenskej republiky 9 decembra 1941. – 
Bratislava (Br.) : Štátne nakladateľstvo, 1942. – S. 15.
Slovenský národný archív (SNA). – Ministerstvo hospodárstva (MH). – kart. 202. – 10. 
III zväzok. Periodiky. Päť rokov výstavby slovenského hospodárstva. – S. 8.



151

Ïèòàííÿ íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿

Zákon zo 3 júla 1940 o Slovenskej univerzite v Bratislave // Slovenský Zákonník (Sl. 11. 
Zak.) – Ročník (Roč). 1940. – Br., 1940. – S. 260. 
Mikuš J. Slovensko v dráme Europy / J. Mikuš. – Martin : Matica Slovenská (MS), 12. 
2002. – S. 124.
Pauliny E. O purizme v pravopisných otázkach / E. Pauliny // Proti prežitkom ľudác-13. 
tva. – Br. : Slovenské vydavateľstvo politickej literatury, 1954. – S. 198.
ŠOAP. – ŠZŽ. (od. prez.). – kart. 13. – k. č. 602. Prezídium ministerstva vnútra. 14. 
Bratislava. 5 decembr 1940. Predmet: Pravopisné kursy 159/41.
Mešťančik J. Práca na duši národa / J. Mešťančik // Slovenská republika 1939-1945. 15. 
/ red. M. Šprinc. – Skranton : Obrana press, 1949. – S. 173. 
Magdolenová A. Slovenská kultúra v rokoch 1939-45 / A. Magdolenova // Slovenská 16. 
republika 1939-1945 / zost. J. Bobák. – Martin : MS, 2000. – S. 145.
Polakovič Š. K základom slovenského štátu. Filozofi cké eseje / Š. Polakovič. – 17. 
Martin : MS, 1939. – S. 8.
SNA. – Ŭrád predsedníctva vladý (ŬPV). – kart. 12. – k. č. 1048/48. Zápisnica zo 18. 
zasadnutia Kultúrnej Rady pri predsedníctve vlády. 25 januára 1940.
Gardiánová M. Štručný načrt katolíckeho ľudového škoľstva na Slovensku v rokoch 19. 
1918-45 / M. Gardiánová // Studia historica Nitriensia. – 2002. – Roč. X. – S. 37.
Vládne nariadenie zo dňa 11 júla 1939 o organizacie a správe strednej školy // Sl. 20. 
Zak. – Roč. 1939. – Br., 1939. – S. 342.
Mátej J. Škola, výchova a učiteľ v klérofašistickej slovenskej republike / J. Mátej. – 21. 
Br : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. – S. 215.
Janek J. Škoľský zákon z roku 1940 / J. Janek // Slovenská republika 1939-1945 / 22. 
zost. J. Bobák. – Martin : MS, 2000. – S. 162.
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 23. 
– Фонд (Ф). 495 Коминтерн. – Опись (Оп). 12. – Дело (Д). 70. Информационные 
материалы ТАСС о Чехословакии. – Лист (Л). 57.
Zavacká M. Hrdinské vľčatá – ofi ciálne detské vzory rokov 1939-1944 / M. Zavacká 24. 
// Kapitolami najnovších slovenských dejín. K 70 narodeninám Ph.Dr. Michala 
Barnovského. – Br., 2006. – S. 34.
Zákon zo dňa 1 apríla 1943 o brannej výchove a zmiene niektorých predpísov o civil-25. 
nej protileteckej obrane // Sl. Zak. – Roč. 1943. – Br., 1943. – S. 253.
Kázmérová L. Škoľská politika Slovenského štátu a Slovenské národné povstanie / 26. 
L. Kázmérová // SNP v pamäti národa. – Br., 1994. – S. 344.
Zákon zo dňa 2 júla 1942 o Slovenskej akadémie vied a umeni // Sl. Zak. – Roč. 1942. 27. 
– Br., 1942. – S. 651.
Kamencova L. Vznik a činnosť Slovenskej akademie vied a umeni 1942-1948 // 28. 
Slovenska archivistika. – 1992. – Roč. 27. – članók (č). 2. – S. 176.
SNA. – ŬPV. – kart. 12. – k. č. 1048/48. Ŭlohy slovenskej vedy v novom slovenskom 29. 
živote. – S. 3.
Parenička P. Historiografi cké dielo Františka Hrušovského z cirkevnohistorického 30. 
hľadiska / P. Parenička // Literárno-múzejný letopis. – 1996. – Roč. 27. – S. 206. 
Heje F. K otázce ideologie a praxe klérofašizmu na Slovensku / F. Heje // Slovenský 31. 
přehled. – 1975. – č. 1. – S. 54. 
Baranovič Š. Dielo Dr. Štefana Polakoviča do roku 1945 / Š. Baranovič // Ph.DR. 32. 
Štefan Polakovič (22.09.1912 – 29.11.1999). Zborník materialov zo seminára v 
Trnave. – Žilina, 2000. – S. 28-29.
Mátej J. Škola, výchova a učiteľ v klérofašistickej slovenskej republike / J. Mátej. – 33. 
Br : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. – S. 215.
Konečný S. Vyučovanie dejepisu a vlastenecká výchova v období Slovenského štátu 34. 
/ S. Konečný // Slovensko v rokoch Druhej svetovej vojny. Materiály z vedéckeho 
simpózia. Častá, 6-7 novembra 1990. – Br., 1991. – S. 128.



152

Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè : çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü... – Âèïóñê 1

Dejiny Bratislavy. / red. Horvátch P. – Br. : Obzor, 1978. – S. 271.35. 
SNA. – Ministerstvo zahraničnich veci (MZV). – kart. 600A. – k. č. 14738/1938. 36. 
Informácia MŠANO o zahájenii činnosti štátneho observatória na Skalnatom Plese. 
Bratislava. – 11 novembra 1943.
Winkler T. Matica Slovenská v rokoch 1919-1945. Z problémov a dokumentov ústre-37. 
dia MS / T. Winkler. – Martin : MS, 1971. – S. 240.
SNA. – ŬPV. – kart. 12. – k. č. 1048/48. Zápisnica zo zasadnutia Kultúrnej Rady pri 38. 
predsedníctve vlády 25 januára 1940. Príloha č. 1. Program kultúrnej rady.
Vládne nariadenie zo dňa 1 júna 1939 o majetku niektorých rozpustených a zaniknu-39. 
tých spolkov // Sl. Zak. – Roč. 1939. – Br., 1939. – S. 177.
SNA. – ŬPV. – kart. 12. – k. č. 1414/1940. Návrchy, týkajuce sa Slovenského národ-40. 
ného divadla. Bratislava. – 29 apríla 1940.
SNA. – ŬPV. – kart. 12. – číslo jednotky (č. j.) 41001/40-V. Slovenský múzeum v 41. 
Bratislave. Návch na utvorenie. Bratislava. – 24 januára 1940.
Zákon zo dňa 7 mája 1941 o Štátnom konservatoriu v Bratislave // Sl. Zak. – 42. 
Roč. 1941. – Br., 1941. – S. 351.
Hronský J. C. Rozvoj Matice slovenskej / J. Hronský // Slovenská republika 1939-43. 
1945. / red. M. Šprinc. – Skranton : Obrana press, 1949. – S. 196. 
Valach J. Činnosť Matice slovenskej v rokoch 1939-1945. (diskusný príspevok) / 44. 
J. Valach // Slovenská republika 1939-1945 / zost. J. Bobák. – Martin : MS, 2000. – 
S. 168-169.
Maruniak P. Stoštyridsiaté výročie založenia Matice slovenskej / P. Maruniak // 45. 
Príspevok k poznaniu slovenského exilu a národnostných dejín. Zborník prednášok. 
– Žilina, 2003. – S. 122. 
Katuninec M. Slovenská katolícka akadémia pri spolku Sväteho Vojtecha / 46. 
M. Katuninec // HČ. – 2003. – Roč. 51. – Č. 4. – S. 627-646.
ŠOAP. – ŠZŽ. (od. prez.). – kart. 33. – k. č. 1339. Hlásenie prezídiuma ministerstva 47. 
vnútra o spolku Sv. Vojtecha v Trnave. – 19 decembra 1942. – S. 4229/42.
Letz R. Dejiny Slovenskej Ligy na Slovensku (1920-1948) / R. Letz. – Martin : MS, 48. 
2000. – S. 84.
ŠOAP. – ŠZŽ. (od. prez.). – kart. 6. – k. č. 306. Prezídium župneho úradu. – 25 no-49. 
vembra 1940. Predmet: Kulturno-osvetový spolok «Prosvita» v Prešove. Činnosť. 
– S. 5418.
Československé správy. – 1939. – 20 srpna. – S. 2.50. 
Žatko E. Slovenská duchovná za SR / E. Žatko // Slovenská republika 1939-1945 / 51. 
red. M. Šprinc. – Skranton : Obrana press, 1949. – S. 209.
Kuzmik D. Z historie bratislavských tlačiareň v obdobi Druhej svetovej vojny / 52. 
D. Kuzmik // Kniha ’91. – ’92. – 1993. – S. 139.
ŠOAP. – ŠZŽ. (od. prez.). – kart. 8. – k. č. 419. – Ministerstvo vnútra. Bratislava 53. 
31 júla 1940. Predmet: Vyradenie závadných knih z verejných knižnic. – S. 73.
ŠOAP. – ŠZŽ. (od. ŠB). – kart. 105. – k. č. 162. – zakl.č. 22ú5/40ŠB. Prezídium 54. 
ministerstva vnútra. Predmet: Nedostatočné prevádzanie predbežnéj cenzúry tlače. 
– S. 1351-52.
SNA. – ŬPV. – kart. 181. – k. č. 3521/42. Dovodova správa k návrhu rozpočtu na 55. 
rok 1943. ŬP.
Lexmann J. Slovenská fi lmová hudba (1896-1996) / J. Lexman. – Br., 1996. – S. 47. 56. 
260 s.
Macek V. Dejiny slovenskej kinematografi e / V. Macek. J. Paštéková – Br.: Osveta, 57. 
– S. 79.
Lajcha L. Divadlo v rokoch vojny. 1939-1945. Dokumenty. Diel 2 / L. Lajcha. – Br., 58. 
2000. – S. 29.
Winkler T. Matica Slovenská v rokoch 1919-1945. Z problémov a dokumentov ústre-59. 
dia MS / T. Winkler. – Martin : MS, 1971. – S. 232-233.



153

Ïèòàííÿ íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿

Sedlák J. K problémom činogry Národného divadla v obdobi Slovenského štátu 60. 
1941-1945 / J. Sedlák. – Br., 1992. –S. 28.
Kamenec I. Slovenský stát / I. Kamenec. – Praha : Anomal, 1992. – S. 102.61. 
Tomčík M. Prejavy ľudáckej ideológie v slovenskej literatúre v rokoch tzv. slo-62. 
venského štátu / M. Tomčík // Proti prežitkom ľudáctva. Zborník prejavov. – Br. : 
Vydavateľstvo politickej literatúre, 1954. – S. 210. 
Šmatlák S. Dejiny slovenskej literatúry. Diel II / S. Šmatlák. – Br., 2001. – S. 474.63. 
Bátorová M. Myslenie o literatúre a literatúry v skutočnosti (Elan, Slovenské pohľa-64. 
dy, Тvorba v rokoch 1938-1945). Kandidátska dizertáčna práca / M. Bátorová. – Br., 
1988. – S. 65
Ibid. – S. 108.65. 
Sedlák J. K problémom činogry Národného divadla v obdobi Slovenského štátu 66. 
1941-1945 / J. Sedlák. – Br., 1992. – S. 27.
SNA. – ŬPV. – kart. 12. – k. č. 3148/42. Spolok slovenských výtvarných umelcov. 67. 
Bratislava. – 7 septembra 1942.
SNA. – MZV. – kart. 118. – k. č. 8/1884/45. Informácia MŠANO o slovensko-68. 
bolgars kých kulturných stykoch. Bratislava 19.11.1943.
SNA. – MZV. – kart. 118. – k. č. 30171/32. 802. Informácia MŠANO o slovensko-69. 
bolgarských kulturných stykoch. 23.06.1941.
Dĕjiny československo-bulharských vztahů / vedouci autorského kolektívu Čestmír 70. 
Amort. – Praha: Akadémia. – 1980. – S. 364.
SNA. – MZV. – kart. 118. – k. č. 8/100/43. Slovensko-chorvátska dohoda v Zagrebe 71. 
roku 1942.
РГАСПИ. – Ф. 17 Протоколы заседания политбюро ЦК. – Оп. 3. – Д. 1018. 72. 
Решения политбюро января 1940 г. – Л. 26.
Čierna-Lantayová D. Predstavy slovenskej politiky a realita vo vzťahu so Sovietskym 73. 
Zväzom (január – júl 1940) / D. Čierna-Lantayová // Historický časópis (HČ). – 1997. 
– Roč. 45. – Č. 2. – S. 257. 
Hlava B. Recipročné návštevy S. V. Kaftanova a J. Siváka v kontexte slovensko-74. 
sovietskych vzťahov v rokoch 1939-40 / B. Hlava // HČ – 2002. – Roč. 50. – Č. 4. 
– S. 615.
Dragúň S. Nemecko-slovenská dohoda z roku 1942 o spolupráci na kultúrnom poli a 75. 
jej realizácia v praxi / S. Dragún // HČ. – 2007. – Roč. 55. – č. 3. – S. 562.
Letz R. Prínos Slovenskej Ligy k budovaniu slovenského škoľstva (1920-1948) / 76. 
R. Letz // Historický zborník. – 1996. – Roč. 6. – S. 54.
Dr. Jozef Tiso o sebe / do tlači príravoval J. Paučo. – Passaic, New Jersey, 1952. – 77. 
S. 29.
Bielik F. Administratíva Slovenska v rokoch 1938-1944 / F. Bielik // Slovenské ná-78. 
rodné povstanie roku 1944 (sborník príspevkov z národno-oslobodzovacieho boja 
1938-45). – Br. : Vyd. SAV, 1965. – S. 59.
SNA. – ǓPV. – kart. 16. – k. č. 468/42. – č. 5632/1939. MZV. – 30 júna 1939.79. 
SNA. – MZV. – kart. 584. – k. č. 20.991/1939. Zpráva o vystúpeni študentstva v 80. 
Prahe. Bratislava. – 28.11.1939.
Čulen K. Po Svätoplukovi druhá naša hlava (život Dr. Jožefa Tisu). Zväzok II / 81. 
K. Čulen. – Middletown, 1948. – S. 533.
Lipták Ľ. Geopolitické postavenie Slovenska v rokoch Druhej svetovej vojny / 82. 
Ľ. Lipták // Pohľady na slovenskú politiku. – Br. : SAV, 2000. – S. 281. 
Mešťančik J. Práca na duši národa / J. Mešťančik // Slovenská republika 1939-1945 / 83. 
red. M. Šprinc. – Skranton : Obrana press, 1949. – S. 190.
Гусак Г. Свидетельство о Словацком национальном восстании / Г. Гусак. – М. : 84. 
Правда, 1969. – С. 189.



154

Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè : çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü... – Âèïóñê 1

В статье дана аналитическая обобщающая характеристика мероприятий 
словацкого правительства в период функционирования Словацкого государства 
1939-1945 гг., которые были направлены на перестройку национального образо-
вания, науки и культуры. Определено их позитивные результаты и негативные 
тенденции. Раскрыта степень подчинения культурно-образовательной сферы 
политическим интересам властного режима.

Ключевые слова: словакизация, образовательно-воспитательная политика, 
гуманитарные науки, культурно-просветительские общества, государственные 
культурные учреждения, инакомыслие, национальное самосознание.
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У статті розглядаються трансформаційні процеси у посткомуністичних кра-
їнах Центральної та Південно-Східної Європи після 1989 р. та участь Заходу в 
них.

Ключові слова: ринок, демократія, лібералізація економіки, інфляція, рівень 
життя, трансформація, Європейський Союз, НАТО. 

Для країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) після антитоталі-
тарних демократичних революцій 1989-1990 років питання залишатися 
з Радянським Союзом / Росією не стояло. Вибір був однозначний – орі-
єнтація на Захід, західні цінності, входження в європейські і євроатлан-
тичні структури як гарантія забезпечення незалежного демократичного 
курсу. Щоб, по-перше, якомога скоріше подолати «наслідки табірного 
життя» і «знайти нормальне майбутнє»1, по-друге, за допомогою Заходу 
забезпечити майбутні економічні і політичні трансформації. Радянський 
Союз у цьому сенсі нічого не міг запропонувати. Та й сам, врешті-решт, 
став заручником системи, яку сорок років насильно прищеплював країнам 
ЦПСЄ. Як тільки Москва підняла ціни на свої енергоресурси і сировину до 
рівня світових, виявилося, що її та європейські соціалістичні країни після 
1989 р. ніщо більше не зв’язувало. 

Становище соціалістичних країн Центральної та Східної Європи 
було дуже складним. Революції закінчилися дезінтеграцією, дестабіліза-
цією, банкрутствами, безробіттям, втратою доходів, заощаджень і соці-
ального забезпечення. Справи, вважають австрійські вчені А. Комплоші 
і Г. Гофбауер, були настільки загрозливі, що навіть західна пропаганда їх 
приховувала. Адже кінець соціалізму породив надії на краще2. Промислове 
виробництво в Чехії скоротилося на 40%, в Польщі та Словаччині – на 
50%, в Румунії та Болгарії – на 60%, що частково було наслідком руйнації 
в 1991 р. радянського ринку, на який вони були зав’язані. Багато підпри-
ємств продано за безцінь. У східноєвропейських країн накопилися серйоз-
ні зовнішні борги. Розпалися Югославія і Чехо-Словаччина3. 
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