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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. 
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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. 
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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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Чесько-німецькі взаємовпливи у центральноєвропейському 
регіоні розпочалися ще у період раннього середньовіччя. Їм пере-
дували зіткнення давніх германців з першим відомим етносом в 
історії Чехії – кельтським плем’ям боїв (звідси назви частини су-
часної Чехії: латинська «Бойохаемум» (Boiohaemum) – «батьківщи-
на боїв» і німецька середньовічна – «Богемія» (Bohemia). Територія 
історичної Богемії становить 52 тис. кв. км. З неї племена гер-
манців – квади і маркомани – наприкінці І ст. до н. е. витісни-
ли кельтів. Загалом, різні племена германців проживали в чесь-
ких землях до 568 р.25 Одне з них – плем’я салінгів – дало назву 
Сілезії – історичному регіону Чехії26. Під натиском авар герман-
ці відійшли на Захід. Прикметно, що назва Баварія походить від 
слова «Bajuvaren» – «ті, які прийшли з землі боїв»27. Суспільства 
германців і кельтів не тільки залишилися в географічних назвах 
чеських земель, а й вплинули на формування чеського генотипу (у 
чехів 37% слов’янського, 25% – кельтсько-романсько-німецького, 
9% адріатичного і 8% скандинавського генотипу)28.

Після 568 р. розпочалося слов’янське заселення Чехії. Назва 
другого за величиною чеського регіону – Моравії (22,4 тис. кв. км.) 
є похідною від давньослов’янської назви води29. Політичні відно-
сини чехів і німців розпочалися з виникненням Держави Само 
(623-658 рр.), що утворилася у процесі боротьби предків чехів і 
словаків з франками і германцями. Але це не були національні кон-
флікти, а відносини феодальних суспільств різних рівнів розвитку. 
Слов’янські державні утворення періодично потрапляли під полі-
тичний вплив сильніших німецьких держав. У різний час у ленній 
залежності від Німеччини перебували Велика Моравія, Чеське кня-
зівство Пржемисловичів (з 895 р.). У 962-1806 рр. Чехія була части-
ною Священної Римської імперії. Важливим був і релігійний вплив. 
Після діяльності Кирила і Мефодія поступово переважив німець-
кий вплив: християнство проникало в чеські землі з Регенсбургу і 
Зальцбургу. Засноване 973 р. празьке єпископство, яке очолюва-
ли німці, підпорядковувалося німецькому архієпископу. Кирилиця 
була замінена латиницею, що визначило пов’язаність чеської куль-
тури із західною християнською цивілізацією. 

Німецька етнічна група в Чехії сформувалася внаслідок зо-
внішньої колонізації, яка була засобом регуляції кількості меш-
канців перенаселених міст Західної Європи30. Чеські королі самі 
запрошували німецьке населення для розвитку міст, яких розгля-
дали як союзників у боротьбі проти шляхти31. 

Перший етап німецької колонізації в Чехії розпочався 
1044 р., знач ного розмаху набув в другій половині ХІІ ст. і тривав 
до ХV ст.32. Особливо протегували німецькій колонізації чеські 
правителі Пржемисл ІІ Отакар (1253-1278) і Карл ІV (1346-1378). 
Загалом, у ХІІ ст. на схід від річок Єльби і Зале переселилося біля 
200 тис. німців33.

Водночас, у Чехії, на відміну від «Drang nach Osten» на землі 
поморських, полабських слов’ян, поляків, прибалтів німецька ко-
лонізація не супроводжувалася знищенням місцевого населення. 
Німці переважно займали незаселені прикордонні райони, або 
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створювали анклави всередині слов’янських територій, активно 
проникали в міста, де формували основу патриціату. З цього часу 
німецька колонізація стала одним з чинників економічного роз-
витку Чехії 34. Зокрема, німецькі колоністи заснували частину су-
часних чеських міст, власне середньовічних (феодальних) міст, і 
водночас посіли в них провідні позиції. Важливу роль в урбаніза-
ції відігравало розповсюдження німецького міського права (за-
безпечувало створення самоврядних інституцій), яке поступово 
увібрало у себе місцеві (чеські) адміністративно-правові форми. 

Німецьке населення відіграло провідну роль в розвитку ме-
талургії, освоєнні гірничих розробок: особливо інтенсивно про-
водився видобуток срібла, наприклад в 1235-1260 рр. у районі 
Їглау, а 1280-1310 рр. – в районі Кутенберга. Оскільки «Корона 
Св. Вацлава» в другій половині ХІV ст. – на початку ХV ст. воло-
діла Лужицями й досить недовго Бранденбургом, німецькомов-
ні піддані чеської держави в ці роки становили біля 2 млн. осіб 
(50% населення) і посідали високе становище у Чеському королів-
стві як пани, рицарі та бюргери35. Крім того, німецьке населення 
Чехії здійснило чималий вклад в розвиток ткацтва, виробництва 
«богемська скла», пивоваріння. Пиво «Пілзнер» – досі носить свою 
початкову німецьке назву «Budweiser» (чеською – Будвар, Пльзен). 
«Пільзнер Урквелл» перекладається як «раннє джерело»36.

Значення німецької колонізації правильно охарактеризував іс-
торик П. Вандич: «Німецька колонізація стимулювала динамічне еко-
номічне зростання Центрально-Східної Європи… Кінцевими резуль-
татами були: зростання грошової економіки, пов’язаної з новими тех-
ніками виробництва й товарного обміну, перетворення в сільському 
господарстві, збільшення видобутку корисних копалин, урбанізація 
та експансія торгівлі, міжнародної та внутрішньо європейської. Все 
це призвело до нових змін у соціально-політичній сфері, внаслідок 
яких викристалізувалися стани (шляхта, духівництво, бюргерство) та 
їх участь в управлінні через представницькі органи»37. 

Негативні наслідки німецької колонізації проявилися в полі-
тичній сфері чеської станово-представницької монархії. Німецька 
знать, яка поселялася на території Чехії, принесла з собою не тіль-
ки модерні нововведення у сфері господарювання, але й поступо-
во зайняла усі найважливіші посади в державі. Етнонаціональна 
ситуація тогочасного Чеського королівства характеризувалася 
гострими міжнаціональним протистоянням чехів та німців, що 
сягнули кульмінації під час Гуситської революції38. Ян Гус (1371-
1415) як патріот виступав проти засилля німців. Вимагав, щоб 
чехи були господарями у своїй країні. Гуситів об’єднувало праг-
нення реформи церкви і бажання позбутися засилля німців, які 
панували в країні. Внаслідок гуситських війн (1419-1434 рр.) 
майже все німецьке населення Чехії було вигнане, за винятком 
прикордоння. Після гуситських війн німецький елемент уже не 
домінував серед бюргерства39, а значна частина чеської шляхти 
позбавилась від німецького впливу і почала ідентифікувати себе 
за релігійною та мовною ознаками40.
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Апогеєм утвердження чехів в Чеському королівстві у XV ст. 
став прихід до влади Їржі з Подєбрад (1458-1471), за правлін-
ня якого державний устрій отримав назву «національна» монар-
хія41. Однак утвердження в Чехії династії Габсбургів 1526 р. зно-
ву створило сприятливі умови для продовження німецької колоні-
зації, відбувався її другий етап (1540-1620 рр.). Його змістом ста-
ло переселення німецьких ремісників і гірників в район Яхімова 
(Йоахімсталя)42, де видобували срібло і мідь. Місто Яхимов роз-
квітло, а його срібний талер (від якого походить слово «долар») 
символізувало тверду валюту тих часів43. Крім бюргерів, в країну 
відбувся приплив німецької шляхти. Габсбурги не могли спертися 
на жодну із соціальних груп у землях «Корони Св. Вацлава» і тому 
надавали підтримку німецьким радникам, а подекуди й німець-
кій мові, незважаючи на опір чеського сейму44.

Третій етап німецької колонізації датується 1620-1700 рр. У 
цей час, особливо після придушення Габсбургами чеського ста-
нового повстання в 1620 р. і завершення Тридцятирічної війни 
(1648 р.), німці знову посіли в Чехії панівне становище. «Нова 
аристократія», яка прийшла разом з Габсбургами становила в 
країні 68,8%45. Четвертий етапи німецької колонізації (ХVІІІ – пер-
ша половина ХІХ ст.)46 співпав з процесами політичної централіза-
ції монархії Габсбургів і промисловою революцією в Австрійській 
імперії, важливих територіальних і демографічних змін. У резуль-
таті Сілезьких війн 1740-х рр. Австрія втратила практично всю 
територію цієї частини земель «Корони Св. Вацлава» з площею у 
45060 кв. км.47 Габсбургам залишилося лише 5435 кв. км. Після 
цього німецьке населення в Богемії, Моравії і в частині Сілезії по-
ступово втратило чисельну перевагу над чехами. До 1763 р. німці 
переважали серед 3 млн. населення чеських земель, а 1794 р. нім-
ці з 4 млн. осіб їх жителів становили лише 1/348.

В останній хвилі німецької колонізації були переважно про-
мислові робітники. У значній мірі «промислова майстерня» дер-
жави Габсбургів знаходилася саме в судетсько-німецькій части-
ні чеських земель. З огляду на це, представники сучасної німець-
кої історіографії відстоюють тезу про однозначно позитивні ре-
зультати німецької колонізації, наголошували на «культурній місії» 
німців. Але варто відзначити, що це була частина загальноєвро-
пейських процесів модернізації нового часу, важливу роль в яко-
му у Священній Римській імперії посідав панівний німецький ет-
нос. Прикметно, що у 1807 р. сучасний чеський «алкогольний ряд» 
доповнив судетський німець з Карлових Вар (Карлсбад) – засно-
вник «бехерівки» (гірка настоянка на травах) – аптекар І. Бехер49.

Слід відзначити значний вплив німецької культури на чеське 
національне відродження (ХVІІІ-ХІХ ст.). Певні його діячі свої пра-
ці писали німецькою і носили німецькі прізвищ: Йозеф Юнгман, 
Божена Нємцова. З іншого боку, чеські просвітники (К. Гавлечек-
Боровський, Ф. Палацький та ін.), ґрунтуючись на працях саме 
німецького вченого Й. Гердера, сформували лінгвоцентричну (ет-
нічну) концепцію чеської національної ідентичності. Вона перед-
бачала віднесення до чеської нації тільки носіїв чеської мови50.
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Альтернативу їй створив виходець з Судет, католицький свя-
щеник та освітній діяч Бернард Больцано (1781-1848 рр.). Він за-
пропонував поліетнічне, полілінгвістичне і полікультурне визна-
чення чеської нації як двомовної «богемської нації» на кшталт бель-
гійської нації фламандців та валлонів51. Ця ідея не була реалізо-
вана. Економічно зміцніла чеська буржуазія після «весни народів» 
1848-1849 рр. почала боротьбу за політичні права свого народу. 
Поступово її основні національні вимоги гарантії німецько-чеської 
рівності та громадянських свобод переросли у вимогу автономного 
статусу в складі імперії (концепція австрославізму), який обґрун-
тував Ф. Палацький52. Судетські німці виступили з кількома аль-
тернативами розв’язання чесько-німецького конфлікту: пангер-
манізм – об’єднання Австрії з Німеччиною (1848 р., закріплений у 
лінцській програмі 1882 р.), австромарксизм (1899 р. – брюнська 
програма (етнічна федералізація імперії) і програма національно-
культурної автономії О. Бауера і К. Реннера 1907 р.), ідея етнічного 
поділу чеських земель – створення провінції Дейчбемен (1904 р.). 
Чеські політики не сприймали жоден з них, за винятком соціал-
демократів, які підтримували національні програми австромарк-
систів і виступали проти спроб уряду декретами поділити Чехію 
на одномовні і змішані округи. Вони ставили вимогу надання Чехії 
статусу федеративної частини Австро-Угорщини (концепція ав-
строславізму) на основі чеського історичного права, що, в свою 
чергу, викликало незадоволення націоналістично налаштованих 
німецьких (і в тому числі судетських) політиків Австрії. 

Після 1867 р. чехи боролися за рівноправність вже не тіль-
ки з німцями своїх історичних земель, а й з німцями та угорцями 
в межах всієї Австро-Угорської імперії. Ситуація ускладнювалася 
економічним суперництвом етносів цієї економічно розвиненої об-
ласті імперії53. 81% великих промислових підприємств в Чехії на-
лежало німцям і лише 19% – чехам54. О. Бауер так пояснював при-
чини судетсько-німецько-чеського конфлікту: «Німецька буржуа-
зія в Богемії потребує усього австрійського ринку. Тому вона хоче, 
щоб Австрія становила єдину правову і економічну область: вона 
в імперії централістична. Але у самій Богемії, як провінції, вона 
не хоче, щоб її додаткова вартість побічно витрачалась (завдячую-
чи її великим платіжним силам) на користь чеської частини облас-
ті: тому вона в Богемії федералістична, вимагає територіального 
розмежування німецької і чеської Богемії, хоче зробити німецьку 
Богемію самостійною коронною провінцією. Інша справа – чехи. 
Їхній аграрний край менше потребує великої єдиної економічної 
області; та зате він зацікавлений у використанні більш високих 
платіжних сил історично пов’язаної з ним промислової області. Ось 
чому чехи, навпаки, в імперії федералісти, а у себе у провінції цен-
тралісти, захисники єдності «королівства Богемії». Таким є справ-
жнє джерело німецько-чеського «конституційного конфлікту»55.

Водночас, згідно конституції 1867 р. чеські землі користували-
ся певним самоврядуванням (сейми), їх політичні партії були пред-
ставлені в австрійському райхсраті, а ліберальне законодавство 
Ціслейтанії забезпечило повноцінний культурно-освітній розвиток 
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чеської нації56, сприяло створенню середньо розвиненого індустрі-
ального суспільства57. Політичні і економічні причини, чисельна пе-
ревага чехів в Богемії і Моравії, яку судетські німці розуміли як за-
грозу політичного підпорядкування слов’янам, постійно поглиблю-
вали чесько-німецький конфлікт, який наприкінці ХІХ ст. – на по-
чатку ХХ ст. і став найголовнішою національною проблемою держа-
ви Габсбургів. Водночас, культурні взаємовідносини призводили і 
до позитивних результатів. Зокрема, Прага стала центром особливої 
єврейсько-німецької культури, втіленням і символом якої у значній 
мірі був письменник Франц Кафка (1883-1924)58.

На початку ХХ ст. відбулося чергове загострення міжнаці-
ональних чесько-німецьких суперечностей, які поширилися на 
всі сфери суспільного життя. Напередодні Першої світової війни 
чесько-німецькі відносини характеризувалися гострим протисто-
янням. На жаль, досвід моравського примирення (під час якого 
1905 р. чеські і німецькі політики домовилися про розподіл місць в 
органах влади на основі національного принципу) не було пошире-
но на інші чеські землі. Більше того, діяльність богемського сейму з 
осені 1908 р. була паралізована обструкцією німецьких депутатів. 
Гострі сутички депутатів зробили неможливою і роботу австрій-
ського парламенту, який у березні 1914 р. було розформовано59.

Вирішальні події судетсько-німецько-чеського суперництва 
відбулися в роки Першої світової війни, наприкінці якої Австро-
Угорщини розпалася, а 28 жовтня 1918 р. була проголошена 
Чехос ловацька республіка (ЧСР), що претендувала на встановлен-
ня західних історичних кордонів і включення територій з німець-
ким населення до свого складу.

Судетські політики виступили за пангерманський варіант ви-
рішення державно-правового статусу німецьких земель Богемії, 
Моравії та Сілезії. 29 жовтня – 3 листопада 1918 р. вони проголо-
сили утворення 4-х провінцій як складових частин Австрії (з розра-
хунку на її аншлюс з Німеччиною): Дейчбемен, Дейчзюдмаехрен, 
Судетенланд, Бемервальдгау (26 тис. кв. км. з 3,5 млн. населен-
ням). Політики новопроголошеної Чехословацької держави сприй-
мали такі дії судетсько-німецьких політиків як спробу відокрем-
лення. Такий сепаратизм вони не приймали. Внутрішня ситуація 
в цей час була нестабільною, у зв’язку із нестачею продуктів від-
бувалася заворушення60. Німецькі середні верстви побоювалися 
розповсюдження комунізму, окремі місцеві самоврядування на-
віть зверталася до уряду ЧСР з проханням виділити підрозділи для 
забезпечення правопорядку61. Зрештою, і для судетських німців і 
для чехів пріоритетом були тільки їхні державно-правові проек-
ти. Отже, взаємовиключні державні інтереси призвели до невда-
чі переговорів 30 жовтня і 4 листопада 1918 р. між сторонами у 
Празі. Спроби судетських політиків апелювати до країн Антанти, 
Австрії, Німеччини теж не дали результатів. За підтримки країн 
Антанти ЧСР окупувала ці землі. Але рішення про приналежність 
німецьких територій Чехії приймала Паризька мирна конферен-
ція і «Хоча Вільсонів ідеал самовизначення націй був широко під-
триманий, утілювали його в життя непослідовно і несправедли-
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во» – вірно відзначив історик Н. Дейвіс62. Мирна конференція у 
Версальському і Сен-Жерменському договорах (1919 р.) затверди-
ла включення Судет до складу Чехословаччини. Причину цього і 
складнощі, пов’язані з цим, пояснив тодішній британський воєн-
ний міністр У.С. Черчілль: «Виключити з Чехії все німецьке насе-
лення означало б сильно послабити нову державу; включити його 
до складу Чехії означало в самій основі порушити принцип само-
визначення. Мирна конференція, поставлена перед цією дилемою, 
вирішила керуватися старими кордонами Богемії, які були різко 
визначені гірськими хребтами і освячені 500-літньою традицією»63. 
Водночас країни Антанти поклали на ЧСР у відповідному догово-
рі (10 вересня 1919 р.) міжнародні зобов’язання захисту прав її 
національних меншин. Для національних меншин передбачалася 
рівність у громадянських і політичних правах, захист від дискри-
мінації, право на автономію в релігійному та культурному житті. 
Сучасні дослідники головно вадою цього договору вважають те, 
що він не розглядав національні меншини як групу, колектив лю-
дей однієї національності, мови і релігії, а був спрямований на кон-
кретних індивідів будь-якої національності64.

3,2 млн. судетських німців стали однією з найбільших наці-
ональних меншин повоєнної Європи (до меншин відносили біля 
30 млн. осіб), які становили 25% її населення65. Незважаючи на 
міжнародні гарантії захисту прав меншин, у Чехословаччині ви-
никло судетсько-німецьке питання. Його суть полягала у незгоді 
судетсько-німецьких представників з своїм державно-правовим 
статусом в складі ЧСР. Насильницькі методи позбавлення права 
на самовизначення, що в їх розумінні передбачало приєднання до 
Німеччини, сприяло їх консолідації як особливої німецької етнічної 
групи під назвою судетські німці. Як за чисельністю (3,2 млн. – 23% 
населення ЧСР), так і за значимістю (Судети становили 40% еко-
номічного потенціалу країни66 , а з чехословацьких 15734 населе-
них пунктів, у 3400 жили німці, а в третині з них – тільки німці67) 
судетські німці з повним правом могли називатися другою наці-
єю в державі. Чехословацька концепція демократичної національ-
ної політики передбачала забезпечення судетських німців рівними 
громадянськими, національно-культурними правами (наприклад, 
в Палаті депутатів вони були представлені 72 особами), але керів-
ництво країни розглядало німців лише як одну з національних мен-
шин. А закріплена в конституції 1920 р. політична концепція «че-
хословацької нації», яку можна було розуміти і як етнічну перспек-
тиву об’єднання чехів і словаків відводила німецькій меншині дру-
горядні позиції серед національностей країни («чехословацька на-
ція» налічувала 65-67% населення ЧСР, окремо чехи – 49-50%, а ні-
мецька меншина – 23%). Відтак судетські німці вважали, що на-
ціональний характер ЧСР не забезпечував реальної рівноправнос-
ті всім націям держави. Іншими підставами незадоволення судет-
ських політиків були внутрішньополітичні заходи урядів ЧСР, що 
обмежували панівний статус німецької нації в країні: фінансова 
реформа, земельна реформа, нострифікація акцій підприємств 
тощо. Всі вони не конфісковували власність німецьких громадян 
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ЧСР, а ставили її певну частину під контроль чеського капіталу. 
Навіть аграрна реформа, яку так критикували німецькі політики, 
стосувалася великих землевласників всіх національностей країни, 
а на судетсько-німецьких територіях у власність чехів перейшла 
земля площею лише 5 середніх сіл (приблизно 7000 га.), а інша – 
була розподілена серед німецьких селян68. 

Судетсько-німецькі політики розпочали політику «нега-
тивізму» – відмова від співробітництва з чехословацькою вла-
дою (1919-1926 рр.). Цієї тактики дотримувалися їх головні по-
літичні об’єднання: Німецька соціал-демократична робітнича, 
Союз землеробів, соціально-християнська, Німецька націонал-
соціалістична робітнича, Німецька національна партії. Окремі з 
них свідомо сформували неприйнятні чеським політикам програ-
ми: перетворення ЧСР в конфедерацію націй або надання націо-
нальним меншинам широкої територіальної автономії, що в умо-
вах повоєнної нестабільності могло зашкодити територіальній ці-
лісності нової держави. Деякі судетські політики допускали гру-
бі випади проти ЧСР. Так, 27 жовтня 1922 р. лідер Німецької на-
ціональної партії Р. Лодгман фон Ауен на засіданні Палати депу-
татів заявив: «Той, хто не вірить, що найвищий обов’язок німець-
ких депутатів – це вчинити державну зраду проти цієї країни, по-
миляється»69. Одним з їх тактичних засобів було прагнення на-
дати проблемі німецької меншини в ЧСР міжнародного характе-
ру. Взагалі всі німецькі меншини Європи прагнули надати між-
народного характеру своїм питання і неодноразово зверталися до 
Ліги Націй. З 1920 до 1938 р. надійшло приблизно 500 петицій, 
131 з яких були скаргами від німецьких груп70. Однак, вони жод-
ного разу не були поставленні на обговорення Ліги Націй. 

За 20-ті рр. судетські німці справжніми громадянами Чехос-
ловач чини не стали. Однак з її демократію німецькі демократич-
ні партії поступово ототожнились і допомогли її створювати, і 
всі, навіть націоналістичні німецькі партії, її використовували71. 
Внаслідок зустрічної політики президента ЧСР Т.Г. Масарика, під 
впливом економічних чинників (сприятливої економічної кон’юн-
к тури) такі судетсько-німецькі партії, як аграрна (Ф. Спіна), 
соціально-християнська (Р. Маїр-Гартінг) і соціал-демократична 
розпочали період «активізму» (1926-1935 рр.) – участі в роботі че-
хословацького уряду на посадах відповідно міністра юстиції та 
міністра громадських робіт. Включення представників німець-
кої меншини до складу уряду не мали прецедентів в новоутворе-
них державах Центрально-Східної Європи. Забезпеченими буди й 
культурно-освітні права німецької меншини, які наприкінці 1930-
х рр. мали 5293 навчальних заклади (в тому числі університет і 2 
тех нічні інститути, консерваторію), 249 газет, 17 театрів72. 

Однак, позитивні тенденції національного примирення зруй-
нувала світова економічна криза в 1929-1933 рр., що особливо 
вдарила по індустріальним центрам Судетської області, орієнто-
ваних на експорт. 1928 р. експорт з ЧСР оцінювався в 21 млрд. 
крон, а 1932 р. він впав до 6 млрд. крон. З 1 млн. безробітних ЧСР 
у 1932 р. 2/3 складали німці. І не зважаючи на те, що саме сусід-
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ня Німеччина, яка здійснювала політику автаркії, закрила свій 
ринок судетській промисловості, судетські політики звинувачува-
ли ЧСР у своїх бідах і все більше звертали свої погляди до Берліну. 
У 1930-х рр. тоталітарні режими приваблювали судетських нім-
ців «динамічним націоналізмом і радикальними політичними за-
собами. Демократія порівняно з ними здавалась повільною, нері-
шучою», вважалося, що «одностайні і безпомилкові рішення мо-
жуть приймати лише тоталітарні системи»73.

Політичних помилок припустилися і чеські політики, які без 
комплексного підходу вирішували національне питання, ігнорува-
ли його державно-правовий рівень (територіальна автономія, пра-
во на яку президент ЧСР Т.Г. Масарик визнав за народами краї-
ни у 1928 р., проте не мав конституційних повноважень для її ре-
алізації) і навіть не бажали надати шкільної автономії німецькій 
меншині (це було мінімальною вимогою «активістів» ще з 1926 р.). 
Націоналістичні настрої посилилися з приходом в Німеччині до вла-
ди Гітлера (у 1934 р. він відверто заявив про намір включити до скла-
ду Німеччини Австрію і Чехію74) і утворення Судетсько-німецького 
вітчизняного фронту (з 30 квітня 1934 р. – Судетсько-німецька партія 
(СНП)75). Її очолив Конрад Генлейн (1898-1945), який з 1931 р. підняв-
ся на керівні посади в «Німецькому фізкультурному союзі». Генлейн 
вважав себе покликаним виконати особливу «судетсько-німецьку мі-
сію – звільнити судетських німців з-під чужої влади чехів». Ця месі-
анська ідея послужила поштовхом до багатьох вчинків Генлейна76.

Політики ЧСР серйозно розмірковували над проблемою генлей-
нівців. 6 лютого 1935 р. Т.Г. Масарик відкинув проект Е. Бенеша 
заборонити партію Генлейна. В обґрунтуванні він вказав, що не іс-
нує жодного напівплюралізму і в плюралістичній демократії не мож-
на політичну партію заборонити77. Водночас, в умовах фактично-
го продовження світової кризи, в Судетах ні чеські політики, ні 
судетсько-німецькі активістські партії не змогли нічого протиста-
вити передвиборчій демагогії СНП. На парламентських виборах у 
травні 1935 р. СНП здобула 66% голосів судетських німців і 44 ман-
дати в Палаті депутатів ЧСР78. У судетсько-німецько-чеських відно-
синах починається період іредентизму (1935-1938 рр.). 

Остаточно унеможливила судетсько-німецько-чехословацьке 
порозуміння агресивна зовнішня політика нацистської Німеччини 
і політика країн Заходу стосовно умиротворення агресора. Метою 
А. Гіт лера було забезпечення панування Німеччини у Європі і зго-
дом – у світі шляхом розширення життєвого простору за рахунок 
схід них територій. Першим кроком у стратегії домінування він обрав 
Цент ральну Європу, оскільки, як висловився Бісмарк, «Хто володіє 
Богемією, той тримає в руках ключ до всієї Центральної Європи»79.

Причинами політики умиротворення агресора була не тіль-
ки неготовність до світової війни країн Заходу, її небажання, а й 
усвідомлення її головним прихильником англійським прем’єром 
Н. Чемберленом (очолив уряд весною 1937 р.) того, «що нова ві-
йна у Європі підірве непевне економічне відродження Британії та 
її імперські позиції в заокеанських володіннях»80. Крім того, політи-
ки Британії були переконані у безперспективності підтримки ЧСР, 
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персоніфікуючи її президента Е. Бенеша як профранцузького по-
літика, який здійснює антинімецький централізаторський курс, 
на відміну від Т.Г. Масарика, котрий був налаштований зустріч-
но щодо законних вимог судетських німців81. Вважалося, що піс-
ля аншлюсу Австрії становище Чехословаччини у випадку війни з 
Німеччиною буде безнадійним82. Після аншлюсу Австрії у березні 
1938 р. судетські-німецьке питання поступово стало міжнародною 
проблемою. Окремі британські діячі вже тоді гостро критикували 
політику умиротворення. Зокрема, У.С. Черчілль пропонував бри-
танському уряду спільно з Францією надати ЧСР гарантії безпеки, 
що би насправді втихомирило Гітлера83. Але цього зроблено не було. 

У березні-квітні 1938 р. партія Генлейна під впливом А. Гіт-
лера прагне консолідувати навколо себе всі судетські політичні 
сили. На заклик СНП три судетсько-німецьких міністри вийшли 
зі складу уряду ЧСР. Крім того, всі судетські партії, за винятком 
соціал-демократів, увійшли до складу СНП.

За підтримки А. Гітлера, який вирішив використати судет-
ських німців в якості п’ятої колони в ЧСР, К. Генлейн почав ста-
вити неприйнятні державі чехів і словаків вимоги, сформував 
«свій» власний варіант «вирішення» судетського національного 
питання. 24 квітня 1938 р. в Карлових Варах відбувся з’їзд СНП. 
Він поставив вимогу повної рівноправності «німецької національ-
ної групи» з чеським народом, відокремлення «німецької націо-
нальної території», тобто фактично надання територіальної авто-
номії для північно-західних районів країни, виправлення еконо-
мічної і національно-політичної несправедливості, допущеної сто-
совно німців в 1918 р., визнання за ними права сповідувати «ні-
мецький світогляд» (тобто нацизм). Генлейн заявив про необхід-
ність принципового перегляду зовнішньої політики ЧСР і її пере-
орієнтації на Німеччину. За словами Е. Бенеша, тоді було піднято 
прапор заколоту проти Чехословацької республіки84.

Пропозиція визнати судетських німців «другою державною 
нацією», висловлена міністром закордонних справ ЧСР К. Крофтою 
у травні 1938 р. на з’їзді працівників німецьких культурних і про-
світницьких об’єднань, вже нікого не влаштовувала, які і ІV-ий 
план врегулювання національного питання (вересень 1938 р.), 
розроблений президентом ЧСР Е. Бенешом, що передбачав вико-
нання офіційної мети програми Судетсько-німецької партії – на-
дання територіальної автономії. Поступове нагнітання ситуації 
з боку СНП і Німеччини, постійні поступки Великої Британії та 
Франції (яка була союзницею ЧСР), дві чехословацькі кризи (тра-
вень, вересень 1938 р.) зрештою призвели до Мюнхенських по-
дій 29-30 вересня 1938 р. і передачі Судет Німеччині. Фактично 
Англія і Франція, заради збереження миру здійснили суттєву ге-
ополітичну помилку, віддали пожертвували другою за потужніс-
тю армією в Центральній Європі85, тобто відмовилися від допо-
моги 35 чехословацьких дивізій проти німецької армії, що ще не 
була в повній готовності, коли сама Велика Британія могла від-
правити тільки 2 дивізії для зміцнення фронту у Франції86. Якби 
Н. Чемберлен свого часу витратив хоч трохи часу на вивчення 
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праці Н. Макіавеллі, він би мусів запам’ятати його слова: «не мож-
на потурати безладу заради того, щоб уникнути війни, бо війни 
не уникнеш, а перевагу в війні втратиш»87. У. Черчілль вважав, 
що «Був сенс вступити в бій за Чехословаччину в 1938 р., коли 
Німеччина ледве могла виставити півдюжини навчених дивізій 
на Західному фронту, коли французи маючи 60-70 дивізій, безпе-
речно, могли б прорватися за Рейн або в Рур. Однак все це стали 
вважати нерозумним, необережним, невартим сучасних поглядів 
і моральності»88. У.С. Черчілль відзначив, що Британія мала вибір 
між ганьбою і війною, «Ми обрали ганьбу і дістали війну»89.

Норман Дейвіс кваліфікував Мюнхенську угоду «як одну з най-
мерзенніших капітуляцій в історії. Під тиском безвиході та жорстоко-
сті, поєднаних з безхребетністю, сталося найганебніше. Чемберлен не 
повинен був погоджуватись на будь-яку частину фюрерових вимог, 
не наполігши на непорушних гарантіях безпеки Чехословаччини, але 
він погодився. Бенеш, чехословацький президент, не мав права під-
писувати документ про порушення цілості своєї країни, обмежив-
шись лиш особистим протестом, але він підписав»90.

Разом з тим, внаслідок Мюнхенської угоди судетські німці 
об’єдналися з іншими німцями. Але ціна цього виявилася занад-
то дорогою: нова світова війна. Прагнення А. Гітлера викорис-
тати Мюнхенську угоду як тактичний крок у встановленні свого 
контролю над Центральною Європою і в підготовці Другої світо-
вої війни стало очевидним навіть для «умиротворителів» 14-16 бе-
резня 1939 р., коли Німеччина спровокувала проголошення неза-
лежності Словаччини, а з чеських земель утворила «Протекторат 
Богемії і Моравії». Його фактичним керівником був виходець з 
Судет, один з лідерів СНП Карл Герман Франк – державний се-
кретар та шеф поліції СС у протектораті. 

З приєднаних внаслідок Мюнхенської угоди до Німеччини зе-
мель було утворено гау «Судетенланд», яке було проголошено части-
ною «Третього рейху». Гау було центром текстильної промисловості 
гітлерівської Німеччини, важливим осередком металургійного ви-
робництва91. На гау були поширені закони Німеччини. Прикметно, 
що порівняно з іншими землями Третього рейху в Судетенланді в 
складі населення був найбільший відсоток членів партії. Біля 500 
тис. судетських німців вступило в НСДАП, що складало 17% всьо-
го населення92. З іншого боку є дані про протест 500 тис. осіб в 
Судетах приєднанню до Німеччини у жовтні 1938 р.93

Жителі гау підлягали призову до німецької армії. Завербовані 
німецьким абвером судетські німці були включені до складу груп 
диверсантів, які діяли в Польщі у 1939 р. (так звана будівельно-
учбова рота «Бранденбург», з 1942 р. – дивізія)94. Підрозділи, сфор-
мовані з судетських німців брав участь у боях під Сталінградом 
(309 піхотний дивізіон). На фронтах війни загинуло біля 200 тис. 
судетських німців95. 

В умовах зародження уявлення про колективну провину су-
детських німців перед лідерами «Другої чехословацької еміграції» 
постало питання майбутнього врегулювання взаємин чехів і су-
детських німців. Спочатку президент в екзилі Е. Бенеш не мав 
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чіткого відповідного плану. Не виключались навіть можливос-
ті федеративного устрою ЧСР, як це обіцялось В. Якшу – лідеру 
судетсько-німецьких соціал-демократів на еміграції. Поворотним 
пунктом в рішенні здійснити депортацію судетських німців була 
трагедія в Лідице. Саме з 1942 р. стало зрозуміло, що налагодити 
співжиття між двома етносами після війни буде неможливо і тому 
Е. Бенеш наполіг на схваленні країнами антигітлерівської коалі-
ції ідеї виселення німецької меншини з Чехословаччини, що було 
закріплено у серпні 1945 р. Потсдамською конференцією кра-
їн антигітлерівської коаліції. На судетських німців було покладе-
но колективну провину за підтримку фашизму. Звичайно, про-
сті німецькі фермери, індустріальні робітники і дрібні ремісни-
ки Судет зовсім не були всі як один шпигунами, диверсантами 
або політичними агітаторами. Але оскільки вони не завадили зло-
чинній діяльності своїх окремих лідерів, громадська думка країн 
Заходу і Чехії стала все більше ототожнювали їх з тими лідерами, 
які не рахувалися з загальноприйнятими поняттями про лояль-
ність стосовно країн, де вони проживали. Їх звинувачували вто-
му, що вони дали перетворити себе у знаряддя спочатку політич-
ної, а згодом і військової агресії96. Майно німецької меншин ЧСР 
було конфісковано і в 1945-1946 рр. переважну більшість їх – біля 
3 млн. осіб – було виселено до Німеччини. За словами Н. Дейвіса, 
«Безборонні втікачі стали жертвою помсти місцевого населення. 
Комуністичні служби безпеки використовували колишні нацист-
ські табори як пункти зосередження. Нелюдське ставлення було 
звичайним явищем, смертність сягала десятків тисяч. Жахливо 
переповнені транспортні засоби посилали прямісінько до аме-
риканської та британських окупаційних зон Німеччини…»97. 
Результатом депортації було те, що судетські німці як особлива 
етнічна група, що займала замкнуту область проживання, припи-
нила своє існування. У Чехословаччині залишилося біля 250 тис. 
німців. В основному це були антифашисти-комуністи. 

Деякі чехи вважали депортацію «Пірровою перемогою»98. 
Підстави для цього є. Адже вигнання судетських німців з їх стій-
кою правою «буржуазною» орієнтацією докорінно змінило соці-
альну і політичну структуру Чехословаччини і посилило вплив лі-
вих партій, прямим наслідком чого була їх перемога на виборах і 
прихід комуністів до влади у лютому 1948 р. 

Отже, в історії Чехії судетські німці відіграли неоднозначну 
роль. Позитивний вплив судетських німців у добу середньовіччя і 
новий час сприяв економічному розвитку країни, впровадженню 
міських самоврядних інституцій. Негативний – в прагненні полі-
тичного домінування над чеською нацією, що найбільше виявив-
ся в ХІХ ст., у трагічні мюнхенські дні 1938 р. і в часи Другої сві-
тової війни. У новітній час стосунки судетських німців і чехів пері-
одично мінилися в форматі «відносини багатонаціональної держа-
ви і національного суспільства» (монархія Габсбургів, ЧСР) і були 
джерелом конфліктів і дестабілізації. Протиборство, ускладнене ге-
ополітичними чинниками, зрештою вилилося в депортацію судет-
ських німців, який був покликаний радикально врегулювати одну 
з найболючіших національних конфліктів Центральної Європи. 
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Незважаючи на це, способи депортації німців, позбавлення їх май-
на (за підрахунками Судетсько-німецького земляцтва власність су-
детських німців на території сучасної Чехії, яка була ними втра-
чена, обраховувалася сумою в 1 трлн. німецьких марок99) і сьогод-
ні дають відлуння в політиці. Так, 2009 р. президент Чехії В. Клаус 
відмовився підписувати конституцію ЄС через побоювання май-
нових позовів судетських німців. Лише після заяви ЄС, що «декре-
ти Бенеша» не будуть відмінені і подібні позови розглядатись не 
стануть, президент Чехії 3 листопада 2009 р. останнім з лідерів єв-
ресоюзівських країн підписав Європейську конституцію100.
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В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: РИЗИК СТАНОВЛЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ МОНОПОЛІЇ АГРОХОЛДИНГІВ

У статті досліджуються засади організації ринку земель у су-
часній Україні, розкриваються обставини формування земельної 
монополії агрохолдингів.

Ключові слова: земельна реформа, земельні ресурси, ринок 
землі, приватна власність на землю, агрохолдинг.

Після двадцяти років реформування аграрних відносин 
в Україні – реструктуризації колгоспів і радгоспів, приватиза-
ції землі та інших засобів виробництва, розпаду цілісних майно-
вих комплексів і як наслідок суттєвого розриву між стартовим 
потенціалом та фінішними результатами господарювання – спо-
стерігається «реіндустріалізація» сільського господарства, що по-
силює інтерес дослідників до ринкового обігу землі. Актуальність 
цієї проблеми пояснюється, з одного боку, значенням землі в жит-
тєзабезпеченні суспільства, з іншого – невирішеністю земельно-
го питання. Як відомо, земля є одним із сакральних людських ак-
тивів – і всенародним надбанням, і суспільною власністю, і стра-
тегічним резервом країни. Водночас вона виступає основою не-
повторного укладу сільського життя. У праці на землі закріплю-
ються і передаються від покоління до покоління господарські на-
вички, морально-етичні норми, родові коди ціннісної орієнтації 
народу. Поєднання функцій виробника, власника і управлінця 
створює сприятливі умови для формування активної, життєздат-
ної особистості, додає селянському господарству запас міцності, 
гнучкості, здатності вижити в кризові періоди. Саме тому став-
лення до землі, до регулювання її використання є найважливі-
шим критерієм моральності й громадянської зрілості суспільства.
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