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У статті розглядається процес наростання суспільно-
політичної кризи у Словацькій державі у період літа 1943 – літа 
1944 рр. Аналізуються зовнішньо- та внутрішньополітичні причи-
ни падіння впливу та авторитету владного режиму. З’ясовуються 
роль зовнішнього чинника в ескалації політичної та соціальної на-
пруги в країні та ступінь впливу політичного протистояння на 
відносини між словацькими громадянами. 
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У березні 1939 р. у результаті розчленування Чехословацької 
республіки (ЧСР) виникла Словацька держава. Проголошення її 
незалежності 14 березня 1939 р. відбулося в умовах сильного ні-
мецького тиску на словацьких політичних діячів. Гітлеру був по-
трібен формальний доказ розпаду ЧСР для виправдання на між-
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народній арені окупації чеських земель, яка подавалася як акція 
заспокоєння та утримання порядку. Надалі Словаччина залиша-
лася у центрі уваги Берліна, а словацько-німецький Охоронний 
договір 18-23 березня 1939 р1. та низка наступних угод засвідчи-
ли значне обмеження суверенітету Словацької держави у зовніш-
ньополітичній, військовій та економічній сферах. 

Політичний устрій Словацької держави характеризувався роз-
будовою авторитарного режиму із визначальною роллю Глінкової 
словацької народної (людової2) партії на чолі із Й. Тісо, який восе-
ни 1939 р. обійняв посаду президента Словацької республіки (офі-
ційна конституційна назва держави). Характерно, що тісна залеж-
ність від Німеччини стала вагомим фактором і внутрішньополі-
тичного розвитку країни. У період німецьких військових успіхів 
на фронтах Другої світової війни суспільно-політична ситуація у 
Словаччині складалася на користь людацького режиму, який зумів 
різними економічними, соціальними, а частково, й репресивними 
заходами зміцнити свою владу та авторитет серед більшості насе-
лення. Проте, з першими вагомими невдачами Німеччини та її со-
юзників у боротьбі з антигітлерівською коаліцією стають проявля-
тися ознаки системної кризи Словацької держави, яка завершила-
ся вибухом збройного повстання проти людацької влади.

Дана проблема докладно розглядалася марксистською сло-
вацькою історіографією, однак чимало з її аспектів у тогочасних 
наукових працях інтерпретувалися з ідеологічно та політично упе-
реджених позицій. Так, наголошувалося на провідній ролі у русі 
Опору комуністичної течії, її визначальному впливі на політичні 
настрої населення тощо. У сучасній словацькій історіографії кризо-
ві явища у Словацькій державі 1943-1944 рр. стали об’єктом ува-
ги багатьох науковців, а у 1999 р. була опублікована монографія Я. 
Корчека, у якій комплексно проаналізовано тогочасну суспільно-
політичну ситуацію в країні з акцентом на діяльність управлін-
ських та карально-репресивних органів3. Значну увагу даній про-
блемі приділив український історик Є. Роговий, який у своєму дис-
ертаційному дослідженні присвятив окремий параграф аналізу 
взаємовідносин влади і суспільства у 1943-1944 рр.4 У пропонова-
ній статті звертається увага на досі малодосліджену проблему ви-
значення ступеня впливу суспільно-політичної кризи на взаємовід-
носини між словацькими громадянами та з’ясування ролі зовніш-
нього (радянського) чинника у загостренні ситуації у країні.

“Корінний перелом” у Другій світовій війні можна вважати від-
правною точкою наростаючої кризи людацького режиму. Секретар 
президента К. Мурін у своєму щоденнику 28 листопада 1942 р. від-
значив: “Ніхто не вірить у перемогу німців, думки різняться лише 
в питанні часу (німецької поразки – І.Б.)”5. У січні 1943 р. із окре-
су (району) Сабінов надійшли перші тривожні сигнали у звітах ор-
ганів Центру державної безпеки (ЦДБ): “Cпостерігається певний 
неспокій у зв’язку зі становищем на фронтах. Населення, особли-
во селянство, вже інакше (виділено мною – І.Б.) дивиться на біль-
шовицькі господарські і соціальні умови”6. У травні оцінки стали 
ще точнішими: “Погляди словацького суспільства на більшовизм, 
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порівняно з першим роком війни, змінилися на користь більшо-
визму”7. Таким чином, чітко простежується причинно-наслідковий 
зв’язок між зовнішньополітичними подіями і внутрішньополітич-
ним становищем. Влада теж чудово розуміла вплив фронтових по-
дій на громадськість, а тому дозволялося подавати їх лише в офі-
ційній “підсолодженій” версії, а прослуховування “ворожих” раді-
останцій з березня 1943 р. було заборонене8.

У другій половині 1943-1944 р. стратегічна ініціатива оста-
точно перейшла до антигітлерівської коаліції. Послідували пораз-
ка німецьких військ на Курській дузі, наступ Червоної армії по 
всьому фронту та наближення її до словацьких кордонів. Великий 
резонанс в Словаччині мали операції англо-американських військ 
на Апенінському півострові, капітуляція Італії, а також висадка 
союзників у Нормандії. Словацькі урядові ЗМІ демонстрували чу-
деса дезінформації, намагаючись показати повсюдний відступ 
німецьких військ як “відволікаючий маневр”, “принцип еластич-
ної оборони”, “тактичне скорочення фронту”, проте ці незграбні 
пояснення вже не могли переконати населення та ставали пред-
метом жартів і анекдотів9.

Нова обстановка на фронтах світової війни спричинила ре-
волюційні зміни у політичних настроях словацького суспільства. 
Насамперед вона зіграла вирішальну роль у деморалізації акти-
вістів та прихильників людацької влади. Розуміючи неминучість 
воєнної поразки Німеччини, вони усвідомлювали безперспектив-
ність існуючого в Словаччині політичного режиму. Це зумовило їх 
скептицизм, пасивність, небажання далі провадити людацьку по-
літику і, в окремих випадках, навіть спроби налагодити контак-
ти з опозицією з метою компенсувати свою активну прорежим-
ну діяльність та забезпечити таким чином власне алібі в очах пе-
реможців. Словацька історіографія для означення даних процесів 
використовує дещо незвичний, але цілком влучний термін – “алі-
бізм” (походить від слова “áлібі”). З другої половини 1943 р. хвиля 
алібізму в словацькому політичному житті стрімко наростає і охо-
плює практично всі ланки владного табору. 

Масовим явищем стало падіння дисципліни у партії, що паралі-
зувало роботу її апарату. В цей час рядові функціонери ГСНП у своє-
му прагненні дистанціюватися від режиму не виконують належним 
чином або й свідомо ігнорують розпорядження центрального керів-
ництва, ухиляються від своїх службових зобов’язань, “крізь пальці” 
дивляться на прояви антидержавної діяльності. Симптоматично, що 
кількість таких псевдоактивістів збільшується пропорційно набли-
женню фронту до словацької території. Характерний приклад наве-
дено у одній із статей в газеті “Гардіста”, опублікованої восени 1943 р. 
У ній мова йде про анонімного окресного керівника, який був переко-
наним людаком, проте після висадки союзників на Сицілії подав за-
яву про вихід із партії, а із стабілізацією фронту в Центральній Італії 
відкликав своє прохання10. Подібне “хамелеонство” було непоодино-
ким випадком у тогочасному словацькому владному таборі.

Звісно, керівна верхівка ГСНП намагалася зберегти контр-
оль над ситуацією. Провідний людацький пропагандист А. Кочіш 
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з метою відвернути увагу однопартійців від міжнародних подій 
закликав їх “не захоплюватися великою політикою та стратегі-
єю, а вірити в силу нації і працювати для піднесення держави”11. 
Інший владний ідеолог Ш. Полакович, намагаючись зіграти на 
патріотичних почуттях, переконував, що зрада людацького полі-
тичного курсу є зрадою життєвих інтересів нації12. 

У складній суспільно-політичній ситуації цілком вигідною ре-
жиму була позиція католицького кліру. У жовтні 1943 р. пастир-
ський лист католицьких біскупів закликав населення із смиренним 
послухом виконувати закони і розпорядження влади, адже “народ 
переживе найважчі часи, якщо збереже порядок, але загине, якщо 
дасть втягнути себе у революційну анархію та злочинність”13. 

Спробою зупинити розклад партії було прийняття нового ста-
туту ГСНП, який мав сприяти її внутрішньому оновленню та кон-
солідації. При обійманні посад перевага надавалася “радше менш 
здібним, але відданим режиму, ніж здібним, але політично нена-
дійним”14. Однак було вже запізно. Усі розуміли, що людацький ре-
жим очікувало похмуре політичне майбутнє, тому ГСНП катастро-
фічно втрачала свій авторитет і вплив у словацькому суспільстві.

На фоні цього активізували пропагандистську діяльність уль-
трарадикальні елементи у партії, які на сторінках часопису “Наш 
бій” розгорнули нищівну критику внутрішньої політики помірко-
ваних однопартійців, що мали вирішальний вплив на суспільно-
політичний розвиток держави. Першопричиною актуальної кри-
зи вони вбачали у тому, що влада у перші роки незалежності не 
наважилася здійснити масштабні політичні чистки, в результаті 
чого “різні кар’єристи та фарисеї обійняли високі посади”15. Вихід 
із ситуації бачився у рішучих репресіях проти всіх, хто підриває 
основи національної державності.

До певної міри звинувачення ультрарадикалів мали логічне 
обґрунтування, адже словацька партійно-державна еліта теж не 
уникла впливу алібізму, який проник навіть у вищі ешелони вла-
ди. Президент Тісо у своїх виступах перед громадськістю в цей час 
намагається уникати германофільських висловлювань. Так, у сво-
їй промові у Нітрі у серпні 1943 р. Тісо підкреслював самостій-
ність Словацької держави, але жодним словом не згадав райх або 
Гітлера. За визнанням німецьких дипломатів це був перший випа-
док, коли президент якщо не виступив прямо проти Німеччини, 
то принаймні відкрито відмежувався від неї16. Група депута-
тів сейму (Чарногурський, Чавойський, Турчек, Ванчо, Балко та 
ін.) з другої половини 1943 р. поступово стають на шлях пасив-
ної, обережної або “тихої” опозиції офіційному політичному кур-
су17. Демонстративною ознакою кризи режиму вважаємо те, що 
в лютому 1944 р. член парламенту Мондок відмовився від депу-
татського мандату, а його приклад незабаром наслідували Янковіч 
та Балечек18. В середовищі державного істеблішменту зріли також 
ідеї переходу Словаччини на бік антигітлерівської коаліції, які були 
викликані все тим же прагненням до політичної спокути. Окрім 
того, представники владної еліти розуміли, що неминуча поразка 
Німеччини означатиме крах словацької державності, а тому вони 
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намагалися заручитися підтримкою антигітлерівської коаліції у 
цьому питанні. Член Державного комітету з економічних питань 
П. Затько у своїх мемуарах зазначає, що він разом з військовим мі-
ністром Ф. Чатлошем та генералом А. Маларом готував матеріаль-
ну базу військового перевороту, який би поклав край пронімецькій 
зовнішньополітичній орієнтації країни19. Голова словацького сейму 
М. Сокол, зважаючи на прочехословацькі настрої більшості депу-
татів, розглядав можливість організації у слушний момент голосу-
вання парламенту за повернення в склад ЧСР20. Хоча голова сей-
му, згідно з новітніми словацькими дослідженнями, підтримував 
контакти з громадянсько-демократичним рухом опору під конспі-
ративним псевдонімом “білий птах”21, проте він так і не наважив-
ся відкрито порвати з людацьким режимом. Тож закономірно, що 
комуністи включили його до списку головних словацьких колабо-
рантів22. Щодо задумів державного перевороту, то Чатлош дійсно 
планував ліквідацію існуючого режиму та встановлення за під-
тримки СРСР військової диктатури. У своєму меморандумі у лип-
ні 1944 р. він пропонував радянському командуванню план взає-
модії двох дислокованих у Східній Словаччині дивізій з наступа-
ючою Червоною Армією у операціях проти німецьких і угорських 
військ23. Маршал Жуков визнав резонність даних пропозицій, про-
те СРСР відхилив меморандум з політичних міркувань24. Москва 
не бажала співпрацювати з братиславською владою, адже СРСР у 
грудні 1943 р. підписав договір з емігрантським чехословацьким 
урядом. У свою чергу, Бенеш та його соратники теж не хотіли вес-
ти будь-яких переговорів зі словацькими “квіслінгами”. В їх очах 
лише емігрантський уряд в Лондоні був “єдиною законною владою 
для словацького народу”25. 

Таким чином, керівна верхівка Словацької держави, через 
надто скомпрометовану політичну репутацію не мала шансів до-
мовитися з антигітлерівською коаліцією, яка не визнавала ні лю-
дацький режим, ні сепаратну від Чехії словацьку державність.

Якщо у владному таборі наростали деструктивні тенденції, 
то антилюдацькі політичні сили навпаки, зміцнили свої позиції 
й готувалися до рішучих дій. У серпні 1943 р. підпільна конфе-
ренція Комуністичної партії Словаччини (КПС) в Кежмарку при-
йняла рішення про створення у кожному населеному пункті ре-
волюційного національного комітету, на які покладалися функ-
ції координаційних центрів антидержавної діяльності26. П’ятий 
підпільний Центральний комітет (ЦК) КПС (попередні були роз-
громлені органами держбезпеки) в складі К. Шмідке, Г. Гусака та 
Л. Новомеського відмовився від тактики відкритих демонстра-
тивних акцій, яка провокувала арешти і репресії влади, погли-
блюючи кадрові й організаційні проблеми. Наразі головним за-
вданням визначалася конспіративна організаційна робота в на-
прямку поступової підготовки всенародного збройного виступу. 

Звісно, досягнення подібної амбітної цілі було неможливо без 
співпраці з громадянсько-демократичною течією руху Опору. У 
зв’язку з цим, комуністичні лідери відкинули ідею самостійної 
радянської Словаччини і стали відстоювати політичну програму 
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відновлення ЧСР. Представники громадянсько-демократичних 
груп теж мали вагомий мотив, який спонукав їх до зближення 
з комуністами. На осінь 1943 р. вже було зрозуміло, що словаць-
ка територія стане оперативним простором бойових дій Червоної 
армії, а тому порозуміння з носіями марксистської ідеології в 
Словаччині обіцяло великі політичні вигоди. Вказані обставини 
виявилися сприятливою основою для переговорів, що дали кон-
кретний результат. 26 грудня 1943 р. була укладена так звана 
Різдвяна угода, які підписали члени ЦК КПС, а також Я.Урсіні, 
Й. Леттріх (аграрна партія), Й. Йоско (національна партія), ко-
трі представляли громадянсько-демократичну течію. Угода де-
кларувала створення верховного репрезентативного органу руху 
Опору – Словацької Національної Ради (СНР), а кінцевою метою 
боротьби проголошувалося відновлення “спільної держави чехів і 
словаків на засадах принципу рівний з рівним”27. 

Однак помилковим буде твердження, що Різдвяна угода озна-
чала злиття в єдине ціле всіх антилюдацьких політичних сил. З ча-
сом членами Національної Ради стали провідні ліві соціал-демократи 
(І.  Хорват, Й. Шолтес), але туди не запросили найвпливовіших дія-
чів соціал-демократичної партії Ертла, Багурінського, Капіная через 
антипатію до них з боку комуністів28. Поза СНР опинилася “Флора”, 
група В.Шробара. Остання навіть створила альтернативну Земську 
національну раду та організовувала власні революційні комітети29. 
Загалом, у відносинах різних політичних течій Опору зберігалися 
взаємні недовіра, суперечки та інтриги30, що створювало додатко-
ві труднощі на шляху об’єднання зусиль в боротьбі проти режиму.

Попри означені проблеми Національна Рада зуміла утвердити 
своє лідерство в словацькому русі Опору. У середині березня 1944 р. 
вона провела переговори з начальником штабу сухопутних військ 
словацької армії підполковником Я. Голіаном, який погодився очо-
лити Військову Раду з центром в Банській-Бистриці, що розпочала 
практичну підготовку повстання за повалення людацької влади31.

Серія визначальних перемог армій антигітлерівської коаліції 
внесла суттєві корективи у ставлення до режиму політично пасив-
ної більшості словацького суспільства. Судячи з добових документів, 
від другої половини 1943 р. у громадській думці пануючими ста-
ють антивоєнні настрої. В донесенні віденського осередку німецької 
служби безпеки від жовтня 1943 р. вказується: “Небажання воюва-
ти, яке з’явилося разом з німецькими військовими невдачами в усіх 
верствах населення й в усіх областях Словаччини, переросло з по-
чатку літа у відверту втому від війни, а після афери Бадольо (капіту-
ляції Італії – І.Б.) перетворилося у цілковите капітулянство”32. 

Стратегічна обстановка на фронтах викликала справедли-
ві побоювання, що бойові дії зачеплять і словацьку територію. Не 
слід забувати, що затяжна війна негативно впливала на господар-
ство країни. Відчутнішим стало ярмо економічних зобов’язань пе-
ред Німеччиною, яка вимагала щоразу ширшої участі Словаччини 
у матеріальному та продовольчому забезпеченні своєї військової 
кампанії. Варто наголосити і на введенні у 1943 р. спеціальної вій-
ськової податкової надбавки, що стало додатковим фінансовим 
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тягарем особливо для сільських жителів33. Уряд був поставлений 
перед невирішеною господарською дилемою: як поєднати соціаль-
ну турботу про громадян з неминучою потребою збільшення еконо-
мічного тиску на них? Цікавим прикладом є рішення Державного 
комітету з економічних питань від 9 травня 1944 р. про встанов-
лення цін на сільськогосподарську продукцію. Ціни на зерно, моло-
ко, м’ясо були директивно підвищені, причому пролунала обіцян-
ка, що споживач цього не відчує так як різницю вартості компен-
сує держава34. Але тут же зазначалося, що необхідні для цього ко-
шти будуть отримані шляхом збільшення земельних, соціальних, 
військових та інших податкових зборів. Таким чином, дані манев-
ри були лише прикриттям, адже витрати, в кінцевому рахунку, ля-
гали на плечі тих же споживачів.

Загалом, чітко простежується наростання економічних і со-
ціальних проблем, зумовлених війною. Тож не дивно, що у жовтні 
1943 р. вже словацькі органи безпеки констатували, що населен-
ня виснажене війною й “це відчуття спостерігається у всіх, неза-
лежно від соціального статусу, політичних переконань чи націо-
нальності”35. Органи місцевого самоврядування у Добшині звер-
тали увагу на зростаючу політичну неблагонадійність робітників 
усіх категорій, незадоволення торгівцями і підприємцями висо-
кими податками. Зазначалося, що чиновники та працівники со-
ціальної сфери “у значній мірі заспокоєні підвищенням зарплат-
ні, проте не вважають його пропорційним актуальним цінам”36.

Таким чином, на авансцену виступив універсальний чинник 
незадоволення, який згуртував практично все словацьке суспіль-
ство. Закономірно, що на адресу влади, яка втягнула державу у ві-
йну, лунала різка критика, супроводжувана протестами та проя-
вами непокори. Влітку 1943 р. відбулася низка страйків у Жиліні, 
Тісовці, Ружомбероку, почастішали акти саботажу37, а це вже ство-
рювало реальну загрозу існуванню людацького політичного режи-
му. Підтвердження цього знаходимо у вище згаданому донесен-
ні віденських агентів гестапо: “Чехословакісти, комуністи, клери-
калісти та панславісти, які раніше були невеликими ідеологічними 
групками, надзвичайно розширили свій вплив тим, що приверну-
ли на свій бік тих, що сумнівалися і навіть індиферентних”38. 

Переважна більшість словацького населення в цей час із ува-
гою та прихованими чи відкритими надіями сприймає інформа-
цію з Лондона та Москви щодо ситуації на фронтах та проблеми 
повоєнного устрою Європи. Як слушно зауважив болгарський ди-
пломат у січні 1944 р.: “широкі верстви словацької громадськості 
чимдалі частіше висловлюють оцінки, симпатії та антипатії у зго-
ді із лондонською пропагандою”39. 

Значне поширення русофільських настроїв у суспільстві від-
дзеркалює офіційна заборона канцелярією пропаганди у червні 
1944 р. співати російських пісень40. Актуальну тенденцію відобра-
жає інформація про складання влітку 1944 року державних іспитів 
у вузах Словаччини. У Торгівельній академії у Мартіні при виборі 
студентами іноземної мови для вивчення російська мова стала пе-
реважати над німецькою, французькою, англійською, угорською. 
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Для порівняння, ще у 1943 р. більшість студентів Торгівельної ака-
демії у Тренчині вибирали німецьку мову як основну іноземну41. 

Натомість деградацію режиму засвідчує тенденція до відмиран-
ня у спілкуванні між громадянами традиційного людацького вигуку 
“Ми на варті”42. Про дистанціювання словацького суспільства від нім-
ців свідчать випадки зміни національності деякими представниками 
інтелігенції, які в ході перепису 1940 року записалися німцями, а те-
пер бажали “виправити” свою національність на словацьку43. 

Подальший розвиток подій закріпив та поглибив суспільно-
політичну кризу Словацької держави. Війна стала визначати ритм 
життя країни і настійливо стукала у кожну словацьку оселю, про 
що свідчить низка “оборонних” законів. Законом від 11 листопада 
1943 р. передбачалося створення Державної варти, завдання якої 
полягали у захисті словацької території від зовнішнього ворога та 
допомозі при забезпеченні громадського спокою, і порядку44. Майже 
одразу сейм в законному порядку визначив заходи, які має орга-
нізувати місцева влада для усунення наслідків “ворожих дій, осо-
бливо авіаційних атак”, що доводить актуальність цієї проблеми45. 
Принагідно відзначимо, що 16 червня 1944 р. союзницька авіація 
завдала бомбового удару по промислових об’єктах у Братиславі46, 
а 20 серпня – по нафтопереробному заводу у Дубовій47. В резуль-
таті бомбардування столиці людські втрати склали 181 особу заги-
блих та близько 700 поранених48. Гірка реальність того, що населен-
ня вже не почувало себе в безпеці, зумовило наростання страху, па-
ніки, залишення жителями міста та, безперечно, нову хвилю сус-
пільного незадоволення владним режимом, який не зміг захисти-
ти своїх громадян. У кінці лютого 1944 р. уряд вже клопотався пи-
таннями, пов’язаними з примусовою та добровільною евакуацією49, 
а 10 травня головнокомандувач словацької армії отримав на тери-
торії Шарисько-Земплинської жупи надзвичайні повноваження, пе-
редбачені законом про захист держави50. Це означало не що інше, 
як перетворення Східної Словаччини у прифронтову зону.

Документи засвідчують, що навесні 1944 р. на сході країни 
почастішали випадки появи “озброєних бандитів”51. Відтак, перед 
владою постала ще одна проблема – партизанський рух. На той час 
він ще не набув широкого розмаху, але мав для цього великі потен-
ційні можливості, адже у Східній Словаччині проживала ненадій-
на режиму русинсько-українська меншина. Як доповідав співро-
бітник німецької розвідувальної служби Крог “треба брати до ува-
ги той факт, що частина східнословацького населення (передусім 
русини), у разі погіршення воєнної ситуації в карпатському регіоні 
і поширення партизанського руху з генерал-губернаторства (оку-
повані польські землі – І.Б.) та Карпатської України на словаць-
ку територію, частково з антидержавних і антинімецьких моти-
вів або через страх перед росіянами може приєднатися до парти-
занів”52. Дійсно, вже 16 липня 1944 р. шарисько-земплинський жу-
пан подав центральній владі пропозицію створити окремий вій-
ськовий підрозділ чисельністю не менше тисячі осіб, оснащений 
кулеметами та артилерією, для боротьби з партизанськими бан-
дами у північно-східній частині Карпат. Тут же вказувалася при-
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чина такого прохання: “Так звана партизанщина на сході держа-
ви останнім часом сильно розростається і наявні (військові – І.Б.) 
сили, які зараз використовуються проти партизан, недостатні”53.

Нарешті, упродовж серпня 1944 р. в Східну Словаччину пере-
дислоковуються з’єднання німецької групи армій “Північна Україна”, 
які взяли під контроль територію західніше Бескид аж до лінії Кошіце-
Попрад54. Матеріальне забезпечення солдат та офіцерів вермахту ля-
гло на плечі місцевого населення. Цікаво, що спеціальна словацько-
німецька угода забороняла грошові розрахунки за товари та послуги, 
а використовувалися встановленої форми розписки. Тобто Німеччина 
“брала у борг” у свого залежного союзника. Звичайно, це провоку-
вало додаткові господарські проблеми. Описуючи наслідки проходу 
німецьких військ через територію окресу Медзілаборце, тамтешній 
окресний начальник 30 серпня наголошував: “До цього часу жителі 
надавали все, що вимагалося. Але звертаю увагу, що межа їхніх мож-
ливостей вже переступлена і на подальше виконання (німецьких ви-
мог – І.Б.) навряд чи можна сподіватися”55.

Отже, навесні-влітку 1944 р. людацький режим опинився 
перед суворою реальністю випробовувань на міцність у неспри-
ятливих умовах. В такій ситуації єдиним порятунком для людаць-
кої влади були надзвичайні заходи та ставка на широке застосу-
вання карально-репресивних методів. Для посилення нагляду за 
громадянами була запроваджена обов’язкова загальна реєстрація 
за місцем проживання56. З 11 травня 1944 р. набрав чинності за-
кон, який дозволяв за надзвичайних обставин спрощену проце-
дуру обмеження особистої свободи, недоторканості житла та ін-
ших прав57. На практиці це ознаменувало активізацію діяльнос-
ті силових структур проти опозиції. Апогеєм цієї кампанії було за-
провадження в країні з 12 серпня 1944 р. надзвичайного стану, 
який надавав відповідним органам право на негайний суд над 
злочинцями, винесення та виконання смертного вироку58.

Однак, задекларований жорсткий курс не міг дати відчут-
ного ефекту з тієї простої причини, що не було відданих і відпо-
відальних його реалізаторів. Державно-адміністративний апа-
рат не справлявся із виконанням вказівок центрального керівни-
цтва. Вагомою причиною цього, окрім вже згадуваного алібізму, 
було й те, що в цей час відбувається переорієнтація багатьох чи-
новників різних рангів від служіння людацькій владі до співро-
бітництва з опозицією. Використовуючи родинні, особисті, служ-
бові та інші зв’язки, представники руху Опору, передусім його 
громадянсько-демократичної течії, швидко налагодили з ними тіс-
ні контакти і активно залучали їх до своєї підпільної діяльності. 
Дані “ренегати” зробили неоціненний внесок у організаційне, ма-
теріальне та фінансове забезпечення антилюдацького збройного 
виступу. Залишаючись формально представниками влади, вони 
мали доступ до відповідних ресурсів, без яких фактично неможли-
вою була підготовка масштабного повстання. До прикладу, завдя-
ки старанням Затька вдалося створити запаси стратегічного про-
мислового (залізо, дерево, цемент) та медичного (ліки, бинт) мате-
ріалу для потреб повстання59. З СНР співпрацював й інший впли-
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вовий економіст І. Карваш, який, використовуючи посаду голови 
Словацького Нацбанку, розпорядився перевести до банківсько-
го філіалу в Банській-Бистриці 3 млрд. крон готівки60, що в май-
бутньому стало фінансовою основою налагодження господарсько-
го життя на повстанській території. Безпосередньо перед почат-
ком збройного виступу населенню Центральної Словаччини було 
видано двомісячні продуктові пайки61, тому в період найактивні-
шої фази повстання жителі не відчували продовольчих труднощів.

Парадоксально, але найбільш слабкою ланкою людацько-
го режиму виявилася його силова опора – військо та карально-
репресивні органи. Окремі заворушення в словацькій армії від-
булися ще на початковому етапі існування Словацької держави. 
Найсерйознішим з них стала антилюдацька військова демонстра-
ція в Ружомбероку у червні 1939 р., про яку влада зовсім не ін-
формувала громадськість62. Атмосферу настроїв у армії показа-
ли польська кампанія та війна проти СРСР, в ході яких виявили-
ся випадки непослуху, дезертирства63 та переходу вояків на бік 
противника64. Важливо зауважити, що солдати, які згідно рота-
ції поверталися зі східного фронту, розповідали своїм товаришам 
по зброї та цивільним співгромадянам про тамтешню ситуацію, 
про реальний зміст німецького “нового порядку” та інші неприєм-
ні речі, які, звичайно, замовчувалися офіційною пропагандою65.

Демонстративним підтвердженням настроїв словацьких во-
яків стали події 3 серпня 1943 р. у Трнаві. Солдати місцевого гар-
нізону організували мітинг протесту проти планів уряду направи-
ти їх у Німеччину для обслуговування протиповітряних гармат. 
Свідок даної акції згадує, що з натовпу лунали вигуки “Хочемо 
Сталіна!”, а присутні цивільні при цьому аплодували, що означало 
їх повну підтримку “революційно” налаштованих солдатів66.

З другої половини 1943 р. незадоволення у армії та прорадян-
ські (чи русофільські) погляди словацьких вояків були вже прак-
тично масовим явищем. Відомостей про це найбільше в джерелах 
радянського походження67, але вони присутні і в урядових доку-
ментах і навіть в донесенні словацького дипломата в Угорщині 
Матулая68. Особливо яскравого вираження настрої в армії набу-
ли в ході залучення її у серпні 1944 р. до збройних акцій проти 
партизан. Військове керівництво давало підлеглим негласні ін-
струкції уникати бойових зіткнень з партизанами, а останні за-
здалегідь повідомлялися про час і місце каральних операцій. У ви-
падках, коли зустріч все ж відбувалася, “словацьке військо… за-
мість бою браталося з партизанами”69. Натомість опозиція мак-
симально використовувала армію в своїх цілях. Військова Рада в 
Банській-Бистриці складалася з кадрових офіцерів чинної служ-
би. Для них були доступні склади зі зброєю, боєприпасами та аму-
ніцією. Проводилася підпільна агітаційна робота, щоправда в 
основному з командним складом, а не з рядовими солдатами. Та 
й загалом, в усіх без винятку варіантах оперативного плану армія 
розглядалася як головна ударна сила збройного виступу.

В унісон загальним процесам безнадійно впала ефективність 
роботи жандармерії як провідного наглядово-карального органу. 



148

Ïðîáëåìè êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè : çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü. – Âèï. 2

Жандармські керівники, подібно до армійських, спершу інфор-
мували партизанських командирів про плановані облави в гір-
ських районах70, а вже потім направляли туди пошукові ліквіда-
ційні загони. Як відомо, в грудні 1943 р. головне управління жан-
дармерії було переведене з Братислави до містечка Штубнянські 
Теплиці71. Є думка, що даний крок було здійснено за ініціативи 
СНР72. Користуючись зв’язками з вищими жандармськими чина-
ми, вона прагнула до ширшого залучення їх до приготувань по-
встання у Центральній Словаччині, а це було технічно зручніше 
реалізувати в провінції, ніж у столиці.

Звичним явищем стали скарги німецьких представників 
на словацькі органи безпеки та правопорядку. Так, посол рай-
ху Г. Лудін у донесенні у Берлін від 5 квітня 1944 р. зазначає: 
“Останнім часом почастішали хуліганські напади на німців та 
національно свідомих словаків, але дії поліції в таких випадках 
вельми дивують. Як правило арештовують постраждалих під тим 
приводом, що вони самі спровокували напад, проте зовсім не 
прагнуть розшукати злочинця”73. 

Таким чином, режим втратив контроль над інститутами, які 
мали гарантувати його міць та безпеку. У сукупності з іншими 
внутрішніми чинниками це створювало вельми сприятливу ситу-
ацію для успішного проведення антилюдацькими силами зброй-
ного повстання.

Підводячи підсумки політичної диференціації словацького 
населення у 1943-1944 рр., обов’язково слід наголосити на тому, 
що вона не була причиною фанатичної злоби, ненависті, анта-
гонізму у стосунках між громадянами. Навпаки, консервативна 
провінційна культура, земляцька солідарність, родинні та особис-
ті зв’язки відігравали у поведінці словаків значно більшу роль, 
ніж політична орієнтація. Ця специфічна риса словацької повсяк-
денності дозволяє пояснити ряд парадоксальних фактів і явищ, 
які були звичними в суспільно-політичному житті країни, і які є 
доказом нетоталітарного характеру людацького режиму. 

Так, опальний політик Ф. Дюрчанський за свої “гріхи” перед 
німцями не був заарештований, зберіг депутатський мандат, про-
довжував викладання в університеті та адвокатську практику74. 
Інший приклад – в липні 1943 р. В. Шробар (один з керівників руху 
Опору!) в телефонній розмові з П. Чарногурським (депутат сейму!) 
прохав його недопустити планованого німцями вивезення євреїв з 
трудових таборів Серед, Новаки, Склени. Чарногурський в мему-
арах вказує, що акція так і не була реалізована75. Можна дискуту-
вати про його дійсну заслугу у цьому питанні, але в даному випад-
ку звертаємо увагу на факт вільного безконфліктного спілкування 
між провідним людацьким діячем та опозиційним лідером.

У світлі зазначених особливостей не виглядає дивним, що 
Й. Тісо та міністр внутрішніх справ А. Мах, володіючи від агентів 
ЦДБ точною інформацією про діяльність та місце зустрічей акти-
вістів опозиції, не дали “справі хід” та не повідомили про це німець-
кі органи безпеки76. Дослідник І. Кружляк навіть заявляє, що гене-
рал Малар ознайомив Тісо з планом антинімецького виступу в ар-
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мії, і президент був нібито непроти таких дій “у зручний момент”77. 
Проте, якщо й у Тісо були такі міркування, то вони аж ніяк не відпо-
відали курсу СНР на антилюдацьке повстання та відновлення ЧСР.

Також необхідно звернути увагу на становище комуністів в 
державі. Історик-марксист С. Фалтян визнає, що вони “з одного 
боку, були ув’язнені і мучені, але й з-під варти звільнялися і після 
звільнення їх залишали (працювати – І.Б.) в господарських і дер-
жавних інституціях”78. Це ж саме спостеріг й радянський дипломат 
Г. Пушкін: “Незважаючи на заборону комуністичної партії, біль-
шість комуністів залишаються на свободі, а деякі навіть працю-
ють в словацьких державних установах”79. Так, на прохання впли-
вових посадовців у міністра юстиції у 1943 р. із в’язниці було звіль-
нено групу комуністів (І. Дакснер, М. Фалтян, А. Рашла та ін.), що 
викликало різкі протести німецьких представників80. Зауважимо, 
що вказані діячі одразу ж активно включилися у антирежимну 
діяльність руху Опору та відіграли помітну роль у підготовці по-
встання. До цього можна додати, що комуністів допускали і в дер-
жавні культурні установи. Л. Новомеський і Я. Понічан були по-
вноправними членами спілки словацьких письменників. Досить 
влучно висловився дослідник Шварц, що для людацького режиму 
“не було нічого незвичайного в тому, що у братиславській кав’ярні 
“Карлтон” зустрічалися відомі комуністичні інтелектуали, а поруч 
веселилися гардисти”81. Неймовірно, але функції урядового коміса-
ра в Чорному Балогу виконував член керівництва КПС Р. Готієр82, 
а місцевий осередок гарди формувався за участі комуністів83.

Варто згадати про близькі приятельські стосунки Маха (мі-
ністр внутрішніх справ!) та Новомеського (член підпільної СНР!). 
Вони час від часу публічно зустрічалися, вели тривалі дискусії, 
в ході яких Мах критикував комуністичні ідеї і намагався “пе-
ревиховати” свого політичного візаві, а Новомеський вказував 
на негативні сторони людацького режиму і використовував свої 
зв’язки з Махом для інтервенції у справі звільнення ув’язнених 
однопартійців84. Характерно, що кожен залишався при своїх по-
літичних поглядах, але ця діаметральна протилежність ніяк не по-
значилась на міжособистісних стосунках.

Таким чином, не відбулася поляризація словацького суспіль-
ства. Режим не практикував тотального терору проти політич-
них опонентів, а в останніх не виникало почуття жагучої помсти. 
Тому між представниками руху Опору та людацької влади не іс-
нувало бар’єру непримиренності, взаємної ненависті. Звідси, не 
було об’єктивних причин для виникнення громадянської війни. 
Тож можна припустити, що динаміка внутрішньополітичних змін 
призвела б до швидкого, порівняно безболісного демонтажу лю-
дацького режиму без особливих потрясінь для суспільства. Однак 
хід подій пришвидшив і радикалізував зовнішній фактор.

17 червня 1944 р. була прийнята постанова ЦК КП(б)У про 
надання допомоги компартії Чехословаччини у справі органі-
зації партизанського руху. Вирішено десантувати у Карпатську 
Україну і Словаччину 10 партизанських груп чисельністю 15-20 
осіб кожна. Для цього у спецшколі Українського штабу партизан-
ського руху пройшли особливі курси близько сотні чехословаць-
ких громадян, що направлялися у тил ворога85. Фірлінгер у роз-



150

Ïðîáëåìè êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè : çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü. – Âèï. 2

мові з радянським дипломатом Зоріним на початку серпня за-
значав, що дані групи готові до активних дій86. Вони, як пові-
домляв перший секретар ЦК КП(б)У Хрущов Сталіну, знайшли в 
Словаччині “сприятливі умови для розгортання партизанського 
руху”87. Немає підстав не довіряти даній оцінці, адже до дивер-
сантів з СРСР прихильно ставилося місцеве населення, допомага-
ла армія, а владний режим виявився проти них безпорадним ста-
тистом. В результаті, в останній декаді серпня у центральних ра-
йонах Словаччини було здійснено ряд масштабних диверсій (під-
рив тунелей, стратегічно важливих мостів). На бік партизанів 
стали відкрито переходити окремі військові частини, і їх спільни-
ми зусиллями були ліквідовані дрібні підрозділи німецької польо-
вої жандармерії у Врутках, Ружомбероку, Мікулаші88. Німецький 
професор Мюлер, що якраз в той час мандрував даною територі-
єю, у своїх записах занотував: “Очевидно, тут вже не йшлося про 
локальні, безсистемні і порівняно несерйозні події. Майже усюди 
партизани були актуальною темою у розмовах обивателів”89.

Організатори бойових операцій діяли за добре відпрацьова-
ною методикою ведення партизанської війни з кінцевою метою де-
зорганізації тилу противника задля полегшення наступу Червоної 
Армії. Але така тактика, як не дивно, шкодила справі власне сло-
вацького повстання. Збройні акції продемонстрували неспромож-
ність людацької влади гарантувати безпеку на власній території, 
а тому у нацистських колах утвердилась думка про необхідність 
взяття Словаччини під контроль німецьких військ для стабіліза-
ції прифронтової зони90. Окупація ж прирікала керівників СНР на 
передчасне проголошення повстання, коли ще не було завершено 
всі приготування, а також, що особливо важливо, не синхронізова-
но плани збройного виступу з операціями Червоної армії. Відтак, 
були проведені переговори з партизанами про тимчасове припи-
нення відкритої боротьби, проте вони не виявили бажання враху-
вати особливості ситуації й продовжували нагнітати обстановку91.

Гучний резонанс отримала кривава трагедія, що розігралася 
28 серпня в Мартіні. Німецька дипломатична місія (є відомості, що 
у її складі були цивільні особи, жінки й діти), яка поверталася по-
їздом з Румунії, була підступно розстріляна словацькими вояками, 
що підкорилися категоричному наказу радянського партизансько-
го командира Величка92. Карваш, описуючи реакцію представни-
ків руху Опору, відзначав: “Ми вважали це жорстоким безвідпові-
дальним вчинком, який означає не що інше, як брутальну прово-
кацію німців”93. Мах навіть заявляв, що вступ німецьких військ до 
Словаччини був прямим наслідком мартінських подій94. Як би там 
не було, але дійсно, 29 серпня 1944 р. частини вермахту розпочали 
окупацію Словаччини, а в ніч на 30 серпня Голіан видав наказ чи-
нити їм збройний опір95. Повстання розпочалося.

Отже, з середини 1943 р. у Словацькій державі все виразні-
ше проявляються ознаки суспільно-політичної кризи. Погіршення 
соціально-економічної ситуації та безперспективність міжнарод-
ного становища Словаччини на фоні корінного перелому в ході 
Другої світової війни на користь антигітлерівської коаліції ста-
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ли причиною падіння авторитету влади практично серед всіх 
верств словацького населення. Відбувається процес деморалізації 
пролюдацьких активістів та зростання впливу політичної опози-
ції. Останній вдалося залучити до співробітництва деяких висо-
ких чиновників, частину офіцерства та розпочати підготовку до 
збройного виступу проти режиму. Зовнішнє втручання (диверсії 
радянських партизанів, початок окупації Словаччини німецьки-
ми військами) пришвидшили хід подій, і 29 серпня 1944 р. розпо-
чалося Словацьке національне повстання.
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В статье рассматривается процесс нарастания общественно-
политического кризиса в Словацком государстве в период лета 
1943 - лета 1944 гг. Анализируется внешне- и внутриполитиче-
ские причины падения влияния и авторитета властного режима. 
Выясняется роль внешнего фактора в эскалации политического и 
социального напряжения в стране и степень влияния политическо-
го противостояния на отношения между словацкими гражданами. 

Ключевые слова: общественно-политический кризис, али-
бизм, оппозиция, русофильство, карательно-репрессивные орга-
ны, партизаны, межсловацкие взаимоотношения.
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СУДЕТСЬКІ НІМЦІ В ІСТОРІЇ ЧЕХІЇ

У статті розкриті роль і значення німецької меншини в іс-
торії Чехії впродовж ХІ-ХХ ст., показані політичні, економічні на-
слідки німецької колонізації, національно-політичний судетсько-
німецько-чеський конфлікт кінця ХІХ – першої половині ХХ ст. 

Ключові слова: Чехія, судетські німці, Мюнхен, депортація. 

Унікальною рисою історії Центральної Європи є співіснуван-
ня та взаємодія в ній багатьох національних спільнот, що ство-
рювало проблему взаємовідносин корінних народів і етносів-
меншин (найбільшою з них були судетські німці). Як зазначав 
Ф. Палацький, більша частина історії Чехії була пов’язана з про-
блемами конфронтації та співпраці між німцями й чехами. З 
ним погоджується сучасний історик П. Вандич: «Справді, з ча-
сів раннього середньовіччя й до остаточного вигнання німців із 
Чехословаччини після Другої світової війни антагонізм і симбіоз 
були характерні для більшості процесів»1. Цивілізація чи агресія? 
Так виглядає головна дилема оцінки цієї історичної проблеми, 
яку досліджували чимало істориків (Є. Броклова2, Й. Брюгель3, 
П. Вандич4, В. Газін5, К. Гаян6, І. Гейс7, В. Гусєв8, Р. Квачек9, 
М. Кірсенко10, В. Крал11, С. Крєтінін12, І. Кубай13, В. Курал14, 
Г. Лемберг15, В. Мар’їна16, П. Махачек17, Ф. Прінц18, Ф. Сейбт19, 
О. Серапіонова20, Р. Сирота21, М. Сладек22, В. Сурнін23, В. Хріс-
тофоров24 та ін.). Доволі неоднозначні оцінки зазначеної теми, 
обумовлені національною і політичною заангажованістю, актуалі-
зують її подальше дослідження. З огляду на це, мета статті – роз-
глянути роль і значення німецької спільноти в політичній, еконо-
мічній і національно-політичній історії Чехії впродовж ХІ – пер-
шої половини ХХ ст.
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