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У статті на основі документів дипломатичних відомств України і Словацької 
Республіки, а також Закарпатської облдержадміністрації розкриваються пере-
думови, організаційна підготовка обох сторін та проведення Другого засідання 
Міжурядової Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національ-
них меншин, освіти і культури. Ґрунтовно висвітлюються документи, матеріа-
ли, прийняті для виконання Плану заходів щодо реалізації положень протоколу 
Другого засідання Комісії.

Ключові слова: Словацька республіка, міждержавне співробітництво, на-
ціональні меншини, засідання, протокол, культурно-освітня сфера.

Міжетнічні відносини є однією з найбільш складних проблем все-
редині кожної багатонаціональної країни. Не є винятком і Словацька 
Республіка (далі – СР), де мирно співіснують різні національні та етнічні 
меншини, що є позитивним фактором для країни постсоціалістичного та-
бору, де відбулися зміни політичної тоталітарної системи на демократич-
ну. І хоча права та свободи, всебічний розвиток національних меншин або 
етнічних спільнот у Словаччині гарантуються державою (Конституція СР 
© Володимир Алмашій, 2010 
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(ст. 34), закони тощо1), траплялися випадки, коли права та свободи націо-
нальних меншин, все ж таки порушувалися2.

Формування етнонаціональної політики незалежної СР та втілення 
її на практиці було пов’язане із впливом багатьох чинників. До найважли-
віших факторів можна віднести негативні наслідки етнополітики минуло-
го. Це, зокрема, політика геноциду Словацької республіки (1939-1945 рр.) 
щодо євреїв і циган; післявоєнна комуністична етнонаціональна практи-
ка, «переселення» німців, угорців, українців, ігнорування комуністичною 
владою потреби вирішення циганської проблеми. Словацька держава у 
перехідний період ще не встигла створити сталих механізмів демокра-
тичної системи, сильного громадянського суспільства. Саме це негативно 
впливало на ситуацію із національними меншинами в країні. Дослідниця 
Н. Лазар Н. зазначає, що спадщина минулих режимів, її наслідки сприяли 
асиміляції меншин на словацькій території. Політична еліта незалежної 
Словаччини, прагнучи до консолідації суспільства і зміцнення державнос-
ті, виходила з хибних уявлень, що визначили етнонаціональну політику у 
перші п’ять років самостійності.

Було визначено два основних етапи становлення словацької етнона-
ціональної політики: націонал-популістський (1993–1997), який характе-
ризувався переважанням радикально-націоналістичної риторики, поси-
ленням авторитарних тенденцій у державному управлінні, нехтуванням 
правами національних меншин, втіленням дискримінаційної меншинної 
політики у період правлячої коаліції політичних сил на чолі з В. Мечіа ром, 
і ліберально-демократичний (з 1998 року), для якого притаманні позитив-
ні зміни в етнонаціональній політиці3.

Так, після відставки уряду В. Мечіара у березні 1994 р. другий ко-
аліційний уряд на чолі з прем’єром Й. Моравчіком оголосив себе тимча-
совим, хоча згідно закону міг діяти до кінця 1996 р. Уряд підтримав зако-
нодавчі зміни, які дозволяли використання імен і назв населених пунктів 
мовами національних меншин. Дії уряду отримали схвальну оцінку між-
народних інституцій за розпочаті економічні реформи та більш демокра-
тичний підхід в етнонаціональній сфері4. Внутрішня політична підтримка 
уряду Й. Моравчіка була значно слабшою. У ході компанії, заснованій на 
антиугорській націоналістичній риториці, В. Мечіар прийшов до влади, 
перемігши у дострокових парламентських виборах 1994 р. Варто зазначи-
ти, що скорочення терміну повноважень кабінету Й. Моравчіка, – рішення, 
яке було прийняте під тиском реформованої частини комуністів П. Вайса, 
деякі дослідники називають стратегічною помилкою, яка у кінцевому ре-
зультаті привела до повторного повернення В. Мечіара до влади5.

В. Мечіар розпочав свій другий термін на посаді прем’єр-міністра 
спробами покращити євроінтеграційні шанси країни. Декларовані цілі в 
програмі нового уряду, що стосувалися сфери етнонаціональної політики, 
цілком можна класифікувати як демократичні: «Влада забезпечить права 
та свободи представників національних меншин відповідно до Конституції 
СР, прийнятим нормам міжнародних договорів та конвенцій»6. При цьо-
му акцент у документі ставився на тому, що словацька влада гарантує всі 
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права національних меншин як індивідуальні права громадян. Зверталася 
особлива увага на інтереси словацького населення, що проживає в насе-
лених пунктах з великим відсотком представників національних меншин. 
Влада проголошувала принцип рівності національних культур; поряд з 
тим, гарантовано забезпечення співпраці з церквами, проведення літургії в 
місцевостях зі змішаним населенням державною мовою, випуск періодич-
них видань, як мовою меншин, так і державною, проведення навчально-
освітнього процесу словацькою мовою7.

Критичні зауваження на адресу національної політики СР в цей 
час зустрічаємо в статті професора М. Кусі «Становище прав людини», 
в якій вказується, що у 1996 р. у Словаччині цілковито брався до уваги 
початковий комплекс основних прав людини, але водночас продовжува-
лося погіршення становища деякої специфічної групи громадянських і 
політичних прав, пов’язаних з нормальним функціонуванням демократії, 
конституційності та правової держави. Їх застосування та охорона знизи-
лися в рамках продовження тенденцій, які в країні започаткувала у 1995 р. 
права урядова коаліція8. Йде мова про повторне нарощування порушень 
громадянських і політичних прав, затверджених міжнародними докумен-
тами і Конституцією СР. Професор Кусі в своїй праці вказує на підзаконні 
нормативні акти, що оминали закони, якими охоронялися права, а також 
на хронічне невирішення законодавчих прогалин і недотримання діючих 
законів9. Приймалися нові закони, що розширювали та поглиблювали гро-
мадянські і політичні права в державі. Водночас в галузі прав людини в 
Словаччині приймалися закони, що обмежували їх10.

Зауважимо, що в інших державах був створений комплекс держав-
них інституцій, що охороняв ці права (омбудсман, парламентські та уря-
дові комітети, уряди, національні центри з питань прав людини), але в 
Словаччині такі інституції не виникали, а існуючі не виконували або не-
достатньо виконували свої функції11. Разом з тим, за винятковий позитив 
можна вважати діяльність Канцелярії Президента СР, яка під час функ-
ціонального періоду діяльності Президента Міхала Ковача частково за-
міняла та поєднувала виконання обсягу роботи неіснуючого омбудсмана 
і парламентських комітетів з прав людини та національних меншин. Ці 
недоліки намагалися компенсувати різні неурядові інституції та організа-
ції, допомагаючи громадянам вирішити їх проблеми в галузі прав людини. 
Цілковито можемо констатувати, що несприятлива тенденція в галузі роз-
витку й охорони прав людини з попереднього періоду продовжувалася й 
надалі, навіть у 1997 р.12.

У середині 90-х рр. в гуманітарній сфері своїм завданням СР визнача-
ла приділяти підвищену увагу проблемам національних меншин. Держава 
обіцяла проводити імплементацію існуючих зобов’язань в цьому питанні 
і відкидала складення нових, які дублювали б обов’язки, що прийняті за 
основу Організацією Об’єднаних Націй і Радою Європи13.

У СР основний захист даних конституційних прав здійснюєть-
ся загальними судами, але існувала й існує можливість звернення в 
Конституційний Суд (далі – КС), скористатися спеціально передбаченою 
для цього процедурою, що значно підвищує рівень захищеності конститу-
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ційних прав. Зауважимо, що до КС СР з 1993 року по 1999 рік, до його про-
вадження, надійшли чотири подання, пов’язані з захистом законних прав 
та інтересів національних меншин, і всі у 1996 році.

Наприклад, перше подання до КС надійшло 27 травня 1996 року від 
33 депутатів Національних Зборів і стосувалося невідповідності деяких по-
ложень закону «Про державну мову Словацької Республіки» Конституції, 
положенням Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 
(1966 р.), Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні пра-
ва (1966 р.), та Міжнародного договору про усунення всіх форм расової 
дискримінації (1965 р.), які ратифіковані СР14.

Детально розглянувши дану справу, КС прийняв рішення, що п. 5 § 3 
та § 12 (обов’язкове використання словацької мови в офіційному спілку-
ванні) закону «Про державну мову Словацької Республіки» не відповідає 
ст. 34 Конституції, оскільки громадяни, що належать до національних 
меншин та етнічних спільнот, позбавляються можливості використовува-
ти рідну мову в офіційному спілкуванні15. Це та інші подання, пов’язані із 
захистом законних прав та інтересів національних меншин у 1996 році КС 
СР стали об’єктом наукового інтересу дослідника І. Пере ша16.

Отже, захист основних прав і свобод національних меншин є 
конституційно-правовим обов’язком СР, який здійснюється за допомогою 
правових інститутів, найбільш ефективним з яких є конституційне пра-
восуддя в особі КС, що здійснює конституційний контроль і забезпечує 
своєю діяльністю верховенство Конституції та пріоритет прав і свобод лю-
дини та громадянина.

Варто відзначити один документ, який, якщо і не поклав початок, 
то, принаймні, значно вплинув на покращення відносин між Україною і 
Словаччиною, та вніс важливий імпульс до покращення дипломатичних 
відносин між обома державами. Мова йде про «Напрямок відносин між 
Словацькою Республікою і Україною (Концепція діяльності Посольства 
СР на Україні)»17, який був прийнятий у січні 1995 р. 

В іншому документі «Напрям відносин між Словацькою Республікою 
і Україною (Концепція діяльності Посольства Словацької Республіки на 
Україні)» вказується, що, власне, сама концепція діяльності Посольства 
СР в Україні виходить із «Напрямків» закордонної політики СР, становища 
і рівня двосторонніх відносин, зростанням регіонального і геополітичного 
визнання України в Європі і у світі18. 

В названих документах зазначалося, що сучасні взаємні відносини 
характеризуються обома сторонами як досить позитивні, у політичній 
сфері не існує спірних питань. Їх сприятливою основою є безконфліктна 
історія, як і спорідненість державотворчого процесу, а також подібність 
різної проблематики у політичній і господарській галузі19.

Безконфліктність відносин між СР і Україною у політичній сфері, на-
явні результати, досягнуті при розбудові договірно-правової бази, досвід 
з діяльності Посольства СР в Києві створювали хороші передумови для 
його активної і професійної діяльності в інтересах репрезентації і відсто-
ювання державних інтересів СР в Україні20.
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В галузі співпраці і розбудови позитивних відносин з співвітчизни-
ками за кордоном, у 1996 році робота Міністерства закордонних справ 
(далі – МЗС) СР була позначена передбачуваним прийняттям Закону про 
закордонних словаків, складовою частиною якого була і добудова інститу-
ційної основи для роботи зі словаками, що проживають за кордоном21: «В 
консульській галузі буде продовжуватися процес будівництва та розши-
рення мережі почесних консульств, передусім в економічних і політично 
важливих центрах та в державах, де СР не має ефективного дипломатич-
ного чи консульського представництва»22. В культурних вимірах закордон-
ної служби СР на 1996 рік були випрацювані культурні угоди з деякими 
країнами. Планувалось добудувати мережу словацьких установ відповід-
но до фінансових можливостей відомства. У серпні мали відбутися Дні 
української культури в Словаччині, а у вересні, відповідно, Дні словацької 
культури в Україні23.

Україна уже наприкінці 1993 року виступила ініціатором заснування 
змішаної міжурядової Двосторонньої українсько-словацької комісії з пи-
тань національних меншин, освіти і культури24. На засіданні групи експер-
тів України і Словаччини, що відбулося в червні 1994 р. у Братиславі, мова 
йшла про створення українсько-словацької комісії з питань національних 
меншин, освіти й культури. Були визначені основні принципи діяльності 
комісії і конкретизовані проблеми, які потребують швидкого розв’язання, 
зокрема – стосовно збереження мови, національних і культурних традицій, 
розвитку освіти. Посол України у СР П. Сардачук зустрівся з міністром 
культури СР Д. Слободніком. Під час розмови було обговорено проблеми 
розширення і поглиблення культурного співробітництва, активізації кон-
тактів між працівниками культури, літератури і мистецтва25.

Однак, переговори щодо створення українсько-словацької Комісії 
та предмета її діяльності тривали більше року. Українська громадськість 
Східної Словаччини з нетерпінням очікувала процесу початку роботи 
Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних мен-
шин, освіти і культури (далі – Комісія), покладаючи на неї великі споді-
вання і надії. Враховуючи це та інші обставини, сторони погодилися на 
включення до сфер координації Комісією також питань освітнього і куль-
турного співробітництва.

Перше засідання Комісії відбулося в Києві 8–9 лютого 1995 року26. 
Проте «Положення про Українську частину Двосторонньої українсько-
словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури» 
Кабінет міністрів України затвердив постановою лише 23 березня 1995 ро-
ку27. На Першому засіданні Комісії розглядалися питання правового за-
хисту прав національних меншин в обох країнах, освіти, культури, дво-
стороннього співробітництва на міждержавному рівні тощо28. Українську 
делегацію очолював заступник міністра України у справах національ-
ностей, міграції та культів Рауль Чілачава (Голова Української частини 
Комісії), словацьку делегацію – Єва Пономаренкова – начальник відділу 
прав людини, національних меншостей і співвітчизників МЗС СР (Голова 
Словацької частини Комісії). Зокрема, Українська та Словацька сторони 
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Комісії інформували одна одну про законодавчі акти, які регулюють у 
двох країнах національні відносини, гарантують забезпечення прав осіб, 
які належать до національних меншин29. Комісія розглянула стан вико-
нання Плану співробітництва між міністерствами культури двох країн на 
1994–1995 рр. і констатувала, що українсько-словацькі культурні зв’язки 
на даний час розвиваються здебільшого на основі безпосередніх контактів 
між творчими колективами, що відчутно звужує наявні можливості. Було 
погоджено про необхідність запропонувати міністерствам культури двох 
країн найближчим часом розпочати роботу над проектом Угоди про спів-
робітництво в галузі культури тощо30. На першому засіданні Комісії та-
кож було констатовано, що в Україні та СР в цілому забезпечено необхідні 
умови для задоволення культурно-освітніх потреб осіб, які належать до 
словацької національної меншини на українській території та української 
національної меншини в Словаччині тощо31.

24 січня 1996 року за № 49 вийшла «Постанова Уряду Словацької 
Республіки відносно пропозиції заходів на збільшення ефективності і підви-
щення якості допомоги словацьким співвітчизникам в Україні», в якій гово-
риться, що Уряд Словацької Республіки бере до уваги пропозицію заходів на 
збільшення ефективності допомоги словацьким співвітчизникам в Україні 
в редакції зауважень Міністерства освіти (далі – МО) та доручає міністрові 
закордонних справ, міністрові культури, міністру освіти визначити коло пи-
тань, які потрібно вирішити домовленістю з українською стороною і забез-
печити їх обговорення під час засідання Комісії до 31 березня 1996 року32.

Згідно з довгостроковою концепцією піклування про словаків, які 
проживають за кордоном, і результатами офіційного візиту урядової деле-
гації СР в червні 1995 року в Україну, Міністерством закордонних справ 
СР були розроблені, а пізніше обговорені в Уряді СР, «Пропозиції заходів 
на збільшення дієвості, ефективності і підвищення якості допомоги сло-
вацьким співвітчизникам в Україні»33.

Схвалені заходи включали пропозиції відповідних відомств освіти, 
культури і закордонних справ на збільшення ефективної допомоги співвіт-
чизникам в Україні. Частина цих заходів була погоджена двосторонніми 
угодами про співпрацю на 1994–1998 роки і Протоколом між МО СР і МО 
України на 1995–1997 рр. про співпрацю і обміни в галузі освіти.

З приводу ефективного вирішення запропонованих заходів стосовно 
до словаків, що живуть в Україні, Уряд СР вирішив своєю постановою 
№ 49 від 24 січня 1996 року чітко розмежувати на рівні відомств (МО СР, 
МЗС СР) до кінця березня 1996 року коло питань, які потрібно вирішити, 
домовившись спільно з українською стороною і забезпечити їх обговорен-
ня під час роботи Комісії34.

До заходів, схвалених урядом СР, додалися й нові питання, які були висуну-
ті на двосторонніх переговорах під час зустрічі урядових делегацій Словаччини 
і України у Високих Татрах 22-23 січня 1996 р. Зацікавлені відомства включили 
їх до своїх пропозицій, які слугували основою цього матеріалу.

Предметне коло питань перед тим, як бути запропонованими на обго-
ворення керівництву, були проконсультовані із заступниками відомств МО 
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СР, Міністерства культури СР, а також внутрішньовідомчим підрозділам 
Відділу з питань національних меншин та прав людини35.

Після схвалення керівництвом МЗС СР, предметне коло питань мало 
бути обговорено, згідно з Постановою Уряду СР № 49/96, Комісією до кін-
ця червня 1996 р.36.

Наразі звернемося до запропонованих питань, які потрібно було 
вирішити угодою з українською стороною під час проведення засідання 
Комісії37, що були підготовлені ще на початку березня 1996 року на засі-
данні керівництва МЗС СР.

Даний Проект складається з трьох розділів. У першому розділі 
«Сфера закордонно-політична» йдеться про вирішення наступних пи-
тань: 1. Оцінка стану вирішення рівних можливостей при всебічному роз-
витку обох національних меншин (словацької в Україні та української в 
Словаччині), передусім з погляду фінансування культурних заходів (шкіль-
на освіта, культура, церква) (п. 1). 2. Розглянути можливість створення 
словацько-українського культурного та інформаційного центру в Ужгороді 
(п. 3). 3. Обговорити з українською стороною можливість та умови (пра-
вові, майнові та фінансові) регулярного видання словацького додатка до 
щоденної газети «Новини Закарпаття» та перспективу видання краянської 
періодики (п. 4). 4. Угодою з українською стороною спробувати забезпечи-
ти необхідні офісні приміщення для перебування краянських організацій 
і редакції краянської періодики (п. 5). 5. Розглянути можливість домов-
леності з українською стороною про забезпечення регулярної трансляції 
на обласному телебаченні словацькою мовою (принаймні раз на місяць) і 
можливість збільшення обсягу передач словацькою мовою на Обласному 
радіо (хоча б один раз на тиждень тривалістю 50 хвилин). Одночасно обго-
ворити можливість фінансового забезпечення цієї трансляції українською 
стороною (п. 6)38.

В другому розділі «Сфера освіти» передбачалось: 1. Домовитися про 
співпрацю при створенні словників і підручників зі словацької мови, які 
будуть слугувати майбутньому розширенню вивчення словацької як ви-
біркового предмета (п. 1). 2. Інформувати українську сторону, що МО СР 
буде продовжувати надсилати фахову педагогічну періодику і потрібні ма-
теріали у школи, де в тій чи іншій мірі вивчається словацька мова (п. 2). 
3. Обговорити форми медичного страхування словацьких та українських 
студентів під час навчання на території іншої країни (п. 3)39. 4. Звернути 
увагу на пункт 14 Протоколу між МО СР і МО України на 1995–1997 роки 
від 19.12.1995 року, в якому взаємні сторони домовилися звільнити від 
сплати адміністративних зборів тих, які навчаються в СР й в Україні (п. 4). 
5. Розглянути питання підвищення державної стипендії, наданої словаць-
ким студентам МО України з тодішніх 2 доларів до 40 доларів на місяць. 
Зазначалося, що МО СР доплачує до наведеної суми (2 долари) словаць-
ким студентам на Україні ще 120 доларів на місяць, щоб вони під час на-
вчання були цілком забезпечені. Цей факт всіляко обмежує бюджет МО 
СР і не дає в цьому випадку говорити про взаємність. Державна стипендія 
для українських студентів в СР становить 2 500 словацьких крон, а для 
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аспірантів – 2 800 крон. Дана проблема була обговорена під час двосторон-
ньої зустрічі міністра освіти СР Е. Слав ков ської і міністра освіти України 
М. Згуровського під час зустрічі державних делегацій Словаччини й 
України у Високих Татрах (п. 5). 6. З огляду на невтішну ситуацію в сфері 
вищих навчальних закладів в Україні, потрібно буде прохати партнерську 
сторону про здійснення докладного аналізу ситуації щодо вищих навчаль-
них закладів, щоб словацькій стороні було зрозуміло, які з великої кіль-
кості новостворених приватних і закордонних вищих навчальних закладів 
мають статус і гарантують дипломи про освіту (п. 6). 7. Збільшити обмін 
студентами вищих навчальних закладів, підручників, фаховою літерату-
рою, викладачами української і словацької мови та розглянути можливість 
створення Інституту українських студій при Філософському факультеті 
Пряшівського університету ім. Й. Шафарика у Пряшеві40.

У третьому розділі «Галузь культури» зазначено, що потрібно озна-
йомити українську сторону з вимогами співвітчизників у галузі культури і 
охорони пам’яток, а також з конкретною допомогою Міністерства культури 
СР у справі відрядження хореографів, працівників культури на допомогу 
при розвитку діяльності фольклорних колективів, театральних труп і спі-
вацьких ансамблів (п. 1). За домовленістю з українською стороною намага-
тися забезпечити умови для постановки вистав словацьких авторів на їхній 
рідній мові (п. 2)41. Інформувати про наміри виробити план співпраці обох 
міністерств культури в даній галузі на 1996 р. та забезпечити його реаліза-
цію (п. 4). Ознайомити українську сторону про підготовку проекту дослі-
дження життя і традиції українських словаків з метою проведення виставки 
і видати публікацію «Словаки в Україні» (п. 5). У співпраці з українською 
стороною здійснити взаємний обмін інформації про концепцію культурної 
політики в обох державах, забезпечити прямі контакти між культурними 
організаціями, інституціями і художніми колективами тощо42.

25 вересня 1996 р. з МЗС СР була надіслана телеграма до Посольства 
Словаччини у Києві, зміст якої торкався чергового засідання словацько-
української комісії43. В ній зазначалось, що «27 вересня 1996 року 
Генеральний директор Секції з питань співвітчизників, преси і гуманітар-
них відносин Я. Габор прийме Посла України в СР Д. Павличка. Зустріч 
буде відбуватися з нагоди організації Другого засідання Комісії, яке про-
ходитиме в Братиславі 23-24 жовтня 1996 р.»44. В документі «Пропозиція 
рішень з наради керівництва» йшла мова про те, що Керівництво МЗС СР 
бере до відома пропозицію кола питань, які потрібно вирішити домовле-
ністю з українською стороною Комісії та ухвалює коло питань на обгово-
рення під час її нового засідання45. 

Цікаві матеріали щодо міжнаціональних відносин у країнах знаходи-
мо в Дипломатичному архіві МЗС СР, які торкаються підготовки та про-
ведення Другого засідання Комісії.

11 червня 1996 року МЗС СР звертається до Посольства СР у м. Ки є-
ві, щоб те, в свою чергу, звернулося до української сторони з питанням, чи 
вона згідна з представленими їй раніше матеріалами, кількістю учасників 
та їхніми повноваженнями46. МЗС СР пропонувало провести зустріч до 
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кінця червня 1996 р. тривалістю два дні. Місцем проведення пропонувала-
ся Східна Словаччина, ймовірно, рекреаційний комплекс на Земплінській 
Шіраві – Ведмежа Скала47.

14 червня 1996 року МЗС СР на адресу Посольства України в СР були 
надіслані матеріали, що стосувалися проведення майбутнього засідання 
Комісії. У них висловлювалось прохання інформувати українську сторо-
ну з проектом складу словацької частини Комісії та пропозицією кола пи-
тань, які б мали розглядатися нею. Також зазначалось, що МЗС СР планує 
провести засідання Комісії ще в червні 1996 року, згідно з положеннями, 
що випливають з рішення уряду СР № 49/96. «У зв’язку з цим – читаємо 
в заяві – МЗС СР бажає дізнатися ставлення української сторони до за-
пропонованого проекту кола питань, які будуть розглядатися на засіданні 
Комісії, до запропонованого терміну і місця проведення засідання Комісії, 
пропозиції складу української делегації»48.

У проекті персонального складу словацької частини Комісії49 були такі 
учасники: Я. Габор – голова МЗС СР, Генеральний директор Секції з пи-
тань співвітчизників, преси і гуманітарної сфери (гуманітарних відносин), 
Г. Яцошова – працівник МЗС СР, Л. Бенчова – директор відділу шкільних 
установ на національно змішаній території МО СР, Є. Соколова – спеціаліст 
відділу міжнародної співпраці з питань освітніх зв’язків з Україною МО СР, 
Л. Блашкова – спеціаліст відділу міжнародної співпраці з питань культурних 
зв’язків з Україною Міністерства культури СР. Інших троє учасників, внесе-
них у попередній список ми не знаходимо в остаточному переліку осіб, які 
брали участь у засіданні Комісії зі словацького боку50. Очевидно, словацька 
сторона, вирішила за доцільне внести корективи у склад Комісії. Кількість 
її учасників була збільшена до десяти осіб. А саме: Я. Говорка (Відділ у 
справах співвітчизників МЗС СР), М. Піус (Департамент секція місцевої 
специфічної культури МО СР), М. Калявскі (Рада уряду з питань національ-
ностей, Адміністрація уряду СР), К. Черно (МЗС СР), Р. Міхалка (секретар 
Комісії, відділ аналізу і планування політики МЗС СР).

Значно раніше, 29 лютого 1996 р. за підписом заступника міністра закор-
донних справ України К. Грищенка на адресу посла України в СР Д. Павличка 
була надіслана «Інформація про засідання Української частини Комісії», яке 
відбулося 25 січня 1996 року в Києві51. Вів засідання Голова Української час-
тини Комісії, заступник міністра України у справах національностей та мі-
грації Рауль Чілачава. У роботі взяли участь: В. Васильєв (Кабмін України); 
Л. Зотова (МО України); В. Гайдаржі (зав відділу Культури національних 
меншин Міністерства культури і мистецтв України); А. Носковський (началь-
ник відділу роботи зі співвітчизниками за кордоном Міністерства України у 
справах національностей та міграції); О. Пелех (начальник Управління між-
народних зв’язків Держтелерадіо України); О. Матій (начальник Управління 
національностей, міграції та культів Закарпатської обласної Ради народних 
депутатів)52. Голова Комісії повідомив, що 22 січня 1996 року Кабінетом 
Міністрів України була затверджена Державна програма «Українська діаспо-
ра на період до 2000 року», згідно з якою українська сторона зможе активно 
сприяти українцям поза межами їх історичної Батьківщини у забезпеченні 
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культурно-освітніх, інформаційних та інших потреб, збереженні національ-
ної самобутності. Комісія розглянула стан виконання плану культурного 
співробітництва між Україною та Словаччиною в 1995 р.53. Про співпрацю в 
галузі освіти між Україною та СР в 1995-1996 навчальному році доповів член 
Української частини Комісії, заступник начальника Управління міжнародно-
го співробітництва МО України54.

На виконання протокольного рішення Першого засідання Комісії сто-
совно більш активного розвитку співробітництва у сфері освіти 19 груд-
ня 1995 року в Братиславі був підписаний Протокол про співробітництво 
між МО України та МО СР та обмін в галузі освіти на 1995-1997 рр.»55. 
Вищевказаним Протоколом були передбачені наступні основні напрямки 
співпраці в галузі освіти: підготовка та перепідготовка фахівців на базі 
повного та часткового курсів навчання; продовження обміну викладачами 
і науковцями для читання курсів лекцій і наукової роботи; організація мов-
них курсів і семінарів; обмін зразками підручників, навчальними програ-
мами; обмін учнями, студентами, вчителями та викладачами для вивчення 
мов і літератур, історії, традицій тощо56.

Начальник Управління міжнародних зв’язків Держтелерадіо Украї-
ни проінформував присутніх членів Комісії про творчі стосунки із 
Словаччиною. Було констатовано, що вони є епізодичні і не мають юри-
дичної основи57. Було заявлено, що для налагодження постійного обміну 
телевізійними програмами та інформаційними матеріалами необхідно 
укласти Угоду між урядами України і СР та найближчим часом відкрити 
кореспондентські пункти на територіях обох держав58.

Для виконання протокольного рішення Першого засідання Комісії 
зроблено наступне: фактично створений культурно-інформаційний 
центр, але є чималі труднощі у виділенні грошей для його функціону-
вання; забезпечене приміщенням обласне культурно-освітнє товариство 
«Матіца Словенска»; запроваджені регулярні передачі словацькою мо-
вою на Закарпатському телерадіомовному об’єднанні; віднайдені кошти 
(2,5 тис. доларів США) для випуску словацькою мовою щотижневого до-
датка до обласної газети «Новини Закарпаття»; йде підготовка до видання 
«Словацького календаря». Крім того, Управління культури Закарпатської 
обласної державної адміністрації уклало з Союзом русинів-українців 
Словаччини договір про творчу співдружність на 1996 р.59. 

У липні 1995 р. вперше на базі філологічного факультету Ужго род-
ського державного університету проведено семінар для вчителів середніх 
шкіл Східної Словаччини із українською мовою навчання. Було вказано 
проблеми що в забезпеченні культурно-освітніх потреб словацької націо-
нальної меншини. Наприклад, відсутність підручників і методичних посіб-
ників для шкіл із словацькою мовою навчання. Україна потребує допомогу 
від Словаччини у розвитку словацької національної школи в Закарпатті60.

Було заявлено, що настала необхідність укладання міжурядової уго-
ди про трудову міграцію та забезпечення у зв’язку з цим соціального за-
хисту громадян України в Словаччині та громадян СР в Україні, а також 
про потребу (!) відкриття словацького консульства в м. Ужгород. За ре-
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зультатами засідання Комісії були розроблені пропозиції щодо подальшої 
роботи. Було рекомендовано Словацькій Стороні сформувати Словацьку 
частину Комісії (п. 1); звернутися до Кабінету Міністрів України з про-
позицією дати доручення відповідним міністерствам і відомствам підго-
тувати проект міждержавних угод про трудову міграцію та співробітни-
цтво в галузі інформації (п. 2). З метою виконання протокольного рішення 
Першого засідання Комісії доручити Мінкультури України підготувати 
проект міжвідомчої угоди про співробітництво в галузі культури (п. 3). В 
рамках підготовки до Другого засідання Комісії направити до Словаччини 
робочу групу у складі працівників зацікавлених міністерств і відомств 
(п. 6). Для вивчення становища української національної меншини в СР 
прийняти в Україні на урядовому рівні делегацію Союзу русинів-українців 
Словаччини (п. 7). Внести пропозиції до Кабінету Міністрів України про 
розширення персонального складу української частини Комісії (п. 8)61.

Друге засідання Комісії відбулося 22-24 жовтня 1996 р. в м. Бра ти-
сла ва. Словацьку частину Комісії очолював Ян Габор, українську частину 
Комісії – Перший заступник Голови Державного комітету України з пи-
тань національностей та міграції Володимир Трощинський62.

Словацька і українська частини Комісії надали взаємну інформацію 
про стан роботи щодо забезпечення прав національних меншин. Словацька 
сторона інформувала, про те, що СР, яка однією з перших з числа країн-
членів Ради Європи, ратифікувала Рамкову Конвенцію Ради Європи про 
охорону національних меншин (далі – Конвенція), є першою країною, що 
з власної ініціативи проаналізувала, як цей документ втілюється у життя не 
лише у правовій сфері, але, перш за все, у практичній національній політиці. 
Українська сторона наголосила, що уряд України здійснив необхідні вну-
трішньодержавні процедури з метою підготовки ратифікації Конвенції63.

Комісія констатувала, що основною метою національної політики є 
не тільки визнання етнічної, культурної, мовної і релігійної ідентичності 
кожної особи, яка належить до національної меншини, але й створення 
відповідних умов, які уможливлюють згаданим особам проявляти, збері-
гати, розвивати і поглиблювати цю ідентичність. Була досягнута домовле-
ність, що до Третього засідання Комісії буде підготовлений аналіз того, як 
положення Конвенції реалізуються в Україні і СР.

Під час переговорів було підкреслено, що реальна охорона національ-
них меншин може бути забезпечена лише за умови послідовного визнання 
територіальної цілісності і недоторканості державних кордонів: «Комісія 
вважає за потрібне наголосити на неприйнятності вимог щодо територі-
альної, адміністративної або будь-якої іншої форми автономії, яка будуєть-
ся за етнічним принципом, і одночасно відкидає будь-які прояви етнічного 
сепаратизму, оскільки згадані прояви можуть дестабілізувати ситуацію у 
регіоні Центральної та Східної Європи». Обидві частини Комісії обміня-
лися досвідом своєї співпраці з Радою Європи і Організацією з питань без-
пеки і співробітництва в Європі64.

Комісією було констатовано, що представники української та сло-
вацької національних меншин проявляють лояльність стосовно держави, 
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на території якої вони проживають. Питання національних меншин та їх 
охорони Комісія розуміє, як збагачення культури держави. Метою наці-
ональної політики України і СР є інтеграція національних меншин у ці 
держави, а не дезінтеграція цих держав65.

У третьому розділі даного протоколу зазначалося, що на виконання 
домовленостей, досягнутих під час першого засідання Комісії, здійснено 
ряд заходів. Були окреслені подальші кроки, спрямовані на задоволення 
культурно-освітніх та інформаційних потреб української національної 
меншини у СР та словацької національної меншини в Україні.

Комісією було визнано за необхідне:
– проводити наступні засідання Комісії один раз на рік почергово в 

Україні та СР;
– володіти державною мовою країни, у якій проживають особи, які 

належать до української національної меншини у СР та словацької націо-
нальної меншини в Україні;

– розглянути питання участі представників української та словацької 
національних меншин у подальшій роботі Комісії;

– вивчити можливість організації міжнародної наукової конференції 
у СР в 1997 або 1998 р. з мовних проблем української національної менши-
ни у СР та словацької національної меншини в Україні;

– провести в 1997 р. спільне соціологічне дослідження української на-
ціональної меншини у СР і словацької національної меншини в Україні;

– розглянути питання факультативного вивчення словацької мови у 
населених пунктах Закарпатської області України, де компактно прожи-
вають представники словацької національної меншини (Роднікова Гута, 
Анталовці, Довге, Глибоке);

– вивчити можливість розширення вивчення словацької мови в 
Ужгородському ліцеї та у школі м. Ірпінь тощо66.

У четвертому розділі Протоколу вказувалося, що Комісія розглянула 
результати реалізації Протоколу між МО України і МО СР про співробіт-
ництво і обміни у сфері освіти на 1995-1997 рр. Було констатовано, що це 
співробітництво мало позитивний розвиток, є обопільно ефективним і здій-
снювалося, перш за все, у галузі академічних обмінів. Вказувалося, що осо-
бливу увагу Комісія приділила підсумкам робочої зустрічі прем’єр-міністрів 
України і СР (Високі Татри, січень 1996 р.), які визначають необхідність 
інтенсифікувати науково-технічне співробітництво між вищими учбовими 
закладами (МО СР запропонувало українській стороні 73 проекти) і ство-
рення Інституту для вивчення питань освіти і культур національностей (фі-
ліал Нітранського педагогічного інституту в м. Пряшеві). Сторони надали 
взаємну інформацію про стан освіти національних меншин67.

Комісія рекомендувала, щоб центральні органи державної влади 
України і СР більш активно підтримували організацію шкіл з українською 
мовою навчання і шкіл з вивченням української мови у Словаччині, а та-
кож шкіл зі словацькою мовою навчання і шкіл з вивченням словацької 
мови в Україні відповідно до внутрішньодержавних правових норм68.
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У п’ятому розділі члени Комісії висловили задоволення станом спів-
робітництва між Міністерствами культури двох країн. Українською сторо-
ною на основі результатів переговорів міністрів культури обох країн було 
заплановано провести Дні словацької культури в Україні, аналогічні Дням 
української культури, які відбулися в червні-липні 1996 р. у Словаччині.

Словацька сторона інформувала українську сторону про Постанову 
Уряду Словацької Республіки № 91 від 6 лютого 1996 року щодо відкрит-
тя Будинку русинсько-української культури в м. Снині. Українська сто-
рона звернулася до словацької сторони з пропозицією переглянути це рі-
шення. Було зазначено, що українська сторона вітала б відкриття Будинку 
русинсько-української культури в м. Пряшеві. Зі свого боку, українська 
сторона зобов’язувалася вжити заходів для відкриття Будинку словацької 
культури в м. Ужгороді в 1997 р. Членами Комісії було також домовлено, що 
третє засідання Комісії відбудеться в м. Києві у 1997 р., а конкретний термін 
його проведення буде узгоджено по дипломатичних каналах. Протокол за-
сідання Комісії був підписаний головами обох сторін 24 жовтня 1996 р.69.

Інформативні та констатуючі матеріали Другого засідання Комісії 
були зафіксовані у підсумковому Протоколі засідання Комісії (додаток 1)70, 
а також «Плані заходів щодо реалізації положень протоколу Другого засі-
дання Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних 
меншин, освіти і культури» (додаток 2). 

Воднораз керівництвом Державного комітету України у справах на-
ціональностей та міграції акцентувалася увага на аналізі деяких принци-
пових підходів Словаччини до проблем національних меншин, і, зокрема, 
українсько-русинської71. Зазначалося, що СР у своїх засадах і діях по за-
безпеченню прав осіб, які належать до національних меншин, керується 
Конвенцією і, зокрема, перш за все тими її положеннями, які забезпечують 
колективні права у цій сфері. Словацькі офіційні інституції не вважають за 
доцільне вироблення спеціальних законодавчих актів щодо національних 
меншин, а базуються тут на відповідних положеннях Конституції, Закону 
про освіту та деяких інших законах СР, які тією чи іншою мірою стосу-
ються даної сфери72. Вказувалося на те, що у СР відсутній спеціальний 
державний орган, у віданні якого перебувають дані питання. Такі функ-
ції здійснюють відповідні підрозділи МЗС, МО та Міністерства культу-
ри СР. Словацька сторона уникає в офіційних документах навіть простої 
фіксації права меншин на національно-культурну автономію, не виступа-
ючи в принципі проти цього в контексті дотримання сукупності загаль-
новизнаних прав людини. СР остерігається того, що таке право може по-
служити підставою для подальших вимог національно-територіальної або 
національно-адміністративної автономії з боку національних меншин, на-
самперед – угорської, яка є найчисельнішою, компактною за проживанням 
і політично вельми активною73.

Офіційні кола СР, як було заявлено, ставляться до двоподілу україн-
ської громади у Словаччині на українсько-русинську і окрему русинську 
гілки щодо етнічної ідентифікації належних до них осіб, як до вільного 
вибору останніх. Коли особа хоче відносити себе до русинської громади, 
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начебто етнічно відмінної від українсько-русинської, то це її право, яке 
потрібно поважати. До того ж, на чому теж настійливо акцентувалося, це 
внутрішня справа СР і будь-яке зовнішнє втручання словацька сторона 
не сприймає. На посилання української сторони, що прихильники полі-
тичного русинства в СР у засобах масової інформації, наукових виданнях 
та в інших формах нерідко вдаються до антиукраїнської пропаганди, сло-
вацькою стороною було заявлено, що такі випадки повинні відстежуватися 
Посольством України в СР, і в разі офіційної передачі відповідних матеріа-
лів словацькій владі остання буде адекватно на них реагувати74.

Необхідно відзначити, що словацька сторона постійно підкреслюва-
ла факт дружнього, добросусідського ставлення до України, української 
національної меншини в СР (однак, до якої вона не зараховувала русин-
ські організації) і свою готовність на взаємоприйнятній основі вирішувати 
питання, які виникають у цьому плані. Під час засідання Комісії був об-
говорений увесь спектр проблем, який входить у її компетенцію, намічені 
шляхи та принципи їх реалізації75.

21 листопада 1996 р. під № 28 Урядом України було прийнято 
«Доручення Кабінету Міністрів України щодо реалізації протоколу дру-
гого засідання Комісії». На виконання положень Протоколу Кабінетом 
Міністрів України був прийнятий також «План заходів щодо реалізації по-
ложень протоколу Другого засідання Комісії» адресований Міністерствам 
України, Держкомнацміграції України, Держкомтелерадіо України, НАН 
України, Закарпатській облдержадміністрації76. Цим Планом визначалися 
наступні завдання: «Продовжити співробітництво зі СР у галузі захисту 
прав осіб, що належать до національних меншин, і до наступного, Третього 
засідання Комісії 1997 р. в Києві підготувати аналітичний матеріал про ста-
новище словаків в Україні (пункт 1); подати пропозиції щодо кола питань і 
авторів з метою проведення в 1997 р. спільного українсько-словацького со-
ціологічного дослідження рівнів збереження національної ідентичності та 
задоволення культурно-освітніх потреб українців у Словаччині і словаків 
в Україні (пункт 2); вивчити можливість організації міжнародної наукової 
конференції в СР у 1997 або 1998 р. з мовних проб лем української націо-
нальної меншини в Словаччині і словацької – в Україні (пункт 3)77; пропо-
нувалося вирішити питання щодо факультативного вивчення словацької 
мови у населених пунктах Закарпатської області, де компактно прожи-
вають представники словацької національної меншини (Роднікова, Гута, 
Анталовці, Довге, Глибоке); розглянути можливість розширення вивчення 
словацької мови в Ужгородському ліцеї та у школі міста Ірпінь Київської 
області»78. Далі передбачалося сприяти розширенню радіо- і телепередач 
для словацької національної меншини в Україні; забезпечити проведення 
Днів словацької культури в Україні; вжити заходів для відкриття Будинку 
словацької культури в м. Уж го ро ді79.

На виконання Плану заходів щодо реалізації положень протоколу 
Другого засідання Комісії українською стороною проведена відповідна 
робота з метою забезпечення освітніх, культурних, інформаційних та ін-
ших потреб словацької меншини в Україні (ймовірно, дана «Інформація...» 
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була адресована для представлення Словацькій стороні)80. Зазначалося, що 
українська сторона у сфері забезпечення прав національних меншин та 
задоволення їхніх культурно-освітніх і духовних потреб керується своїм 
чинним законодавством, перш за все, Законом України «Про національ-
ні меншини в Україні», що цілком відповідає нормам і принципам між-
народного права81, і Конвенцією, яка 9 грудня 1997 р. була ратифікована 
Верховною Радою України.

З використанням результатів комплексного дослідження структури, 
проблем і перспектив розвитку міжетнічних відносин на Закарпатті, здій-
сненого Інститутом соціології НАН України в 1994-1996 рр., підготовлено 
аналітичну довідку про місце та роль словаків у розвитку міжетнічних від-
носин на Закарпатті. У довідці подаються чисельність словаків, їхня інте-
грація в суспільне життя Закарпаття, ієрархія соціальних статусів словаків, 
діяльність громадських об’єднань, існуючі проблеми словацької меншини 
та шляхи їхнього вирішення у сучасних умовах82.

Співпраця сторін у галузі освіти регламентувалася Протоколом між 
МО України та МО СР про співробітництво та обмін в галузі освіти на 
1995-1997 рр. Більшість положень цього Протоколу виконано.

Вірогідно, наведеній вище інформації щодо реалізації положень прото-
колу Другого засідання Комісії передували й інші звіти як відповідних мініс-
терств України, НАН України, Державних комітетів, окремих відділів, управ-
лінь Закарпатської обласної держадміністрації, так і зведеного звіту власне 
Закарпатської ОДА. Наприклад, відповідна інформація була направлена на-
чальником Управління з питань національностей та міграції Закарпатської 
ОДА П. Петрищем на адресу Державного комітету України у справах націо-
нальностей та міграції на виконання доручення Кабінету Міністрів України 
(інд. № 28 від 21.11.96 р.) щодо реалізації протоколу Другого засідання 
Комісії83. Ймовірно, це був той документ, який слугував основою для попере-
днього основного звіту української сторони. Водночас, готуючись до прове-
дення наступного – Третього – засідання Комісії наприкінці 1997 р., україн-
ською стороною було підготовлено низку запитань до словацької сторони, 
які потрібно було уточнити або вирішити під час зустрічі84.

Отже, важливу роль у вирішенні нагальних проблем української гро-
мади у Словаччині та словацької меншини в Україні, покращення правового 
захисту русинів-українців в СР, збереження їхньої самобутньої національної 
культури, традицій, національних інституцій, національного шкільництва, 
до певної міри гальмування асиміляційних процесів щодо українського на-
селення Північно-Східної Словаччини, налагодження різного роду зв’язків 
між Україною і СР та збереження існуючих у нових політичних реаліях, що 
склалися в 90-х роках ХХ століття, й була покликана вирішувати, створена в 
1995 р. Комісія. До її роботи були залучені різноманітні міністерства, відом-
ства, інші державні інституції та культурницькі установи, організації обох 
держав, які були покликані сприяти більш плідній і результативній роботі 
Комісії та тіснішій співпраці держав у відповідних галузях співробітництва. 
Відповідні міністерства, відомства країн починають включати в свої базові 
документи при виробленні конкретних намірів роботи й тісну співпрацю із 
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співвітчизниками як в конкретній краї ні, так і за кордоном взагалі85. Разом з 
тим, аналіз положень протоколів засідань Комісії засвідчує, що обго во рен-
ня штучних етнополітичних проб лем, «автономізму», «сепаратизму» обидві 
сторони намагалися уникнути і не загострювати.

Навпаки, на Другому засіданні Комісії сторонами були розглянуті 
і обговорені питання вивчення рідної мови, освіти, культурних зв’язків, 
міждержавних двосторонніх домовленостей; була надана взаємна інфор-
мація про стан роботи щодо забезпечення прав національних меншин. 
Позитивом можна вважати й те, що відбувся обмін досвідом співпраці обо-
ма сторонами з Радою Європи і Організацією з питань безпеки і співро-
бітництва в Європі. Наприклад, було констатовано, що співробітництво й 
обміни у сфері освіти на 1995-1997 рр. мали позитивний розвиток. Комісія 
також визнала за необхідне сприяти розширенню радіо- і телепередач для 
національних меншин в обох країнах. Під час переговорів було підкрес-
лено, що реальна охорона національних меншин може бути забезпечена 
лише за умови послідовного визнання територіальної цілісності і недотор-
каності державних кордонів. Комісія відкидала будь-які прояви етнічного 
сепаратизму та вважала за потрібне наголосити на неприйнятності вимог 
щодо територіальної, адміністративної або будь-якої іншої форми автоно-
мії, яка будується за етнічним принципом.

Утім, оцінки вченими щодо діяльності Комісії є діаметрально проти-
лежними86. Однак, враховуючи вищесказане, беручи до уваги ті політичні 
реалії, які панували в СР до 1998 р. і деякою мірою й в Україні, вважаємо за 
доцільне більш зважено оцінювати результати роботи Комісії. Безумовно, 
позитиви в її роботі переважали. Проте, підходи сторін, особливо в етно-
політичній сфері, не завжди співпадали і реально уже на перших засідан-
нях цієї змішаної міжурядової структури проявилися такі спірні питання, 
проблеми і труднощі, які не лише гальмували роботу Комісії, але навіть, 
дозволимо собі стверджувати, ставили під сумнів доцільність її подальшо-
го існування. Та шляхом переговорів, уточнення позицій сторонам вдалося 
досягти компромісу і зберегти функціональним цей важливий і ефектив-
ний елемент системи міждержавних українсько-словацьких відносин87. 
Як зазначає Й. Гайніш, (голова обласної культурно-освітньої організації 
«Матіца Словенска» на Закарпатті): «Комісія відгукується на всі нагальні 
потреби словацької та української громади. Її рекомендації сприяли ви-
рішенню багатьох громадських, культурних, освітніх та правових проблем 
обох національних груп»88.

Діяльність Комісії доцільно розглядати як частку і складову розви-
тку міжєвропейського діалогу, попередження конфліктогенності культур-
ного середовища Європи, збереження спільної європейської культурної 
спадщини як складової політичної культури європейських країн. Більше 
того, політичні рішення Ради Європи та Європейського Союзу свідчать, 
що діяльність міжурядових регіональних організацій спрямована на вста-
новлення гуманітарних стандартів і забезпечення демократичних прав і 
свобод в умовах інтеграції. Об’єднана Європа може стати ефективною 
структурою для забезпечення міжкультурного діалогу, розвитку політич-
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ної ідеології полікультурності як чинника зовнішньої та внутрішньої по-
літики європейських країн, а культурна дипломатія країн Європи – важли-
вим інструментом політичного впливу на міжнародні відносини, зокрема, 
в рамках європейської політики сусідства89.
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