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політики ЧСР щодо словаків і національних меншин, її головні на-
прямки і результати.
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Національні відносини були важливим чинником політично-
го розвитку Чехословацької республіки. Їх стан, незважаючи на 
демократизм цієї держави, був неоднозначним. З громадянсько-
го і культурно-освітнього погляду всі нації ЧСР були рівноправни-
ми. Зміст національного питання був політичним і полягав у не-
згоді окремих національностей зі своїм державно-правовим ста-
тусом у складі Чехословаччини. Спроби вирішення цієї непростої 
проблеми шляхом налагодження співпраці між політиками всіх 
національностей країни були постійними. Всебічне розуміння 
цього процесу вимагає аналізу національних відносин представ-
никами чеської еліти, оскільки в її руках перебували важелі по-
літичного впливу в державі. Особливе зацікавлення викликають 
оцінки відповідного питання Т.Ґ. Масариком з огляду на його без-
прецедентну історичну роль в утворенні ЧСР і визначенні ним у 
якості її президента стратегічного курсу держави у 1918-1935 рр.

В історіографії зазначена проблема не отримала всебічно-
го висвітлення. Досліджувались лише деякі аспекти ставлення 
Т.Ґ. Масарика до окремих національних питань (чеські істори-
ки Є. Броклова1, З. Карнік3, В. Курал4, Я. Кучера5, Я. Опат6, 
М. Пояр7, Я. Ріхлік8, М. Сладек9, З. Шолле10, українські – О. Боч-
ков сь кий11, М. Болдижар і А. Панов12, С. Віднянський13, В. Газін14, 
М. Кірсенко15, О. Кравчук16, М. Нагорняк17, І. Шніцер18 та ін.). 

Враховуючи все вищезазначене, мета статті – комплексно 
висвітлити оцінки Т.Ґ. Масариком стану і перспектив розвитку 
національних відносин у ЧСР в 1918-1935 рр.

Відносини між національностями з початку проголошення 
Першої Чехословацької республіки не в останню чергу визначали-
ся непростим історичних спадком етнополітичної боротьби часів 
Австро-Угорщині. Саме невирішеність її національних питань обу-
мовила розпад цієї держави внаслідок Першої світової війни 1914-
1918 рр. У цей історичний період Т.Ґ. Масарик очолив боротьбу за 
створення незалежної чехословацької держави. Він значно розши-
рив чеську політичну програму, поєднавши її зі словацьким пи-
танням. Для цього він використав етнічну близькість двох націй і 
говорив про єдину націю “чехословаків”. Термін “нація” Масарик 
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розглядав перш за все в політичному, тобто державотворчому ро-
зумінні. Він вважав, що “нація” – це “швидше політичне ціле, ор-
ганізоване в державу”19. З метою створення сильної держави до її 
складу політик проектував включити території, де компактно про-
живали національні меншини. З огляду на демократичні ідеали, 
передбачалось надання рівних громадянських прав представни-
кам меншин, забезпечення їх національно-культурного розвитку.

Однак, після проголошення Чехословацької держави (28 жов-
тня 1918 р.), політики деяких національних спільнот, яких про-
ектувалось включити до складу нової держави (судетських німців, 
угорців Словаччини та Закарпаття, поляків Тешинської Сілезії), за-
декларували інші політичні пріоритети. За такої складної етнополі-
тичної ситуації, обраний парламентом президент Чехословаччини 
Масарик 21 грудня 1918 р. повернувся з еміграції на батьківщи-
ну. У своєму першому зверненні до Національних зборів 22 грудня 
1918 р. він приділив значну увагу національним відносинам, виді-
ливши найважливіше національне питання – судетсько-німецьке. 
Зокрема, він відзначив: “Ми збудували свою державу, ми втрима-
ли її, ми заново будуємо її. Бажав би, щоб наші німці при цьому 
теж співпрацювали з нами. Це була б краща політика, ніж їх тепе-
рішні сумнівні змагання. Розумію й рахуюся з тим, що вони опи-
нилися в тяжкому стані; на жаль, вони занадто охоче підтримува-
ли пангерманістську бойову протичеську програму. Вони не зрозу-
міли світової ситуації, сп’яніли від перших зрадливих успіхів. Наші 
німці стали жертвою фальшивого, брехливого австрійства і корот-
козорості Габсбургів. Психологічно зрозуміло, що тепер вони почу-
вають себе неприємно після своєї помилки й розуміння, що прав-
да була і є на нашому боці. Повторюю: ми створили нашу державу; 
цим уже визначене державно-правове становище наших німців, 
які прийшли до наших земель, як колоністи й емігранти. Ми має-
мо повне право на багатство наших земель, необхідне для промис-
ловості нашої й німців, що між нами. Ми не хочемо й не можемо 
жертвувати нашими значними чеськими меншинами на так зва-
них німецьких територіях. Ми також переконані, що економічна 
вигода спрямовує наших німецьких співгромадян до нас. Від них 
залежить правильно поставитися до нас. Нехай пригадають собі, 
що 1861 р. вони разом з нами домагалися від цісаря, щоб корону-
вався чеським королем. Щиро бажаю якнайшвидше дійти згоди. 
Визнаю, нам тяжко забути, що наші німці та австрійські німці вза-
галі приймали нелюдську лють австрійської й мадярської солдатні 
без протесту, нам тяжко забути, що наші німці давали найактив-
ніший контингент пангерманізму. Але, незважаючи на це, радо їх 
приймемо, коли наважаться на співпрацю. Ніхто не може нам до-
рікнути, якщо ми після такого гіркого досвіду будемо обережні, але 
запевняю, що меншини у нашій державі будуть користуватися по-
вними національними правами та громадянською рівноправніс-
тю. Американська республіка пішла швидше на громадянську ві-
йну, ніж би погодилася на сецесію свого Півдня. Ми ніколи не доз-
волимо сецесії нашої строкатої Півночі. Розбудовою дійсно демо-
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кратичного самоврядування маємо добрий засіб для розв’язання 
національного питання. Прямолінійний розділ через велику і осо-
бливу строкатість неможливий, а проблема не є тільки національ-
ною, але й, в значній мірі, соціальною”20. У зверненні президент та-
кож підкреслив: “Угорська меншина буде користуватися всіма гро-
мадянськими правами. Мадяри були настільки жорстокі, що каза-
ли: “словак – не людина” – ми не будемо їм відплачувати злом, хоче-
мо лише, щоб Словаччина мала кордони, сприятливі для свого роз-
квіту. Це саме стосується русинів, які приєднуються до нас”. І, на-
самкінець, Масарик зазначив: “Всі громадяни доброї волі, без різ-
ниці партій, релігій і національностей мають можливість збудувати 
зразкову демократичну державу, завданням якої буде дбати про 
інтереси всього вільного самоврядного населення”21. Таким чином, 
вже в першому зверненні до парламенту Масарик задекларував 
програму розбудови демократичної держави та визначив головні 
принципи національної політики ЧСР щодо словаків, судетських 
німців, русинів, угорців. Також президент ЧСР аналізував інші 
національні проблеми, зокрема, справу Тешинської Сілезії. 1 січ-
ня 1919 р. у новорічній промові до депутатів Національних збо-
рів Масарик відзначив: “несправедливо, що певна частина поля-
ків зай няла наші історично встановлені, отже, союзниками визна-
ні землі”, ставив вимогу виведення польських підрозділів зі спір-
них територій і погоджувався вести переговори з цього питання22.

Розмірковуючи над національною проблематикою на початку 
роботи Паризької мирної конференції, Масарик зауважив вищість 
демократичного принципу над національним. Зокрема, у листі мі-
ністру закордонних справ ЧСР Е. Бенешу в січні 1919 р. Масарик 
писав: “Визнаємо національний принцип: однак він не є найви-
щим, національність має керуватися також морально-політичним 
планом: зовнішньою та внутрішньою демократичністю”23.

У подальшому Масарик неодноразово звертався до аналізу 
національних відносин. Стосовно чехів і словаків він насамперед 
підкреслював їх політичну єдність. В інтерв’ю Л. Маргіталу, корес-
понденту угорської “Déli Hírlap”, 9 січня 1919 р. президент ЧСР від-
значив, що “чехи і словаки мусять об’єднатися, тому що є синами 
однієї нації, їх поділяють тільки діалектичні відмінності”24.

У питанні національних меншин Масарик насамперед ана лі-
зував судетсько-німецьке питання. Після трагічних подій 4 берез-
ня 1919 р., під час яких у сутичках з чеськими підрозділами в 
прикордонні загинуло декілька десятків німецьких демонстрантів, 
Масарик застерігав чеських і судетських політиків від поширення 
радикалізму. 19 березня 1919 р. президент в інтерв’ю швейцарській 
газеті “Der Bund” зазначив: “ Ми і німці мусимо певним чином ді-
йти до згоди. Пізніше, надіюся, буде в цій справі у нас майже так, 
як у вас у Швейцарії, ми зможемо жити спільно”. На твердження 
кореспондента, що німці не представлені в уряді і парламенті, за-
значив, що це є наслідок їх вкрай опозиційного ставлення до рес-
публіки і що коли буде в країні лад, німці реалізують свої права. 
Через декілька тижнів, 7 травня 1919 р. Масарик зауважив че-
хословацьким журналістам про чесько-німецькі відносини наступ-
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не: “Важливість цієї проблеми показує вже кількісна сила, куль-
турна і економічна зрілість німців, як і сусідство німецької імперії. 
Надамо все, що їм по праву належить, і не маємо використовувати 
австрійські методи дрібних поступок чи компенсацій, до яких зму-
шує актуальна ситуація”. Тоді ж президент підкреслив, що “водно-
час необхідно, щоб з них сформувалися справжні громадяни, аби 
свої сили могли присвятити творчій праці у розбудові спільної дер-
жави, її управління і економіки…”25.

Докорінно відмінною, порівняно з іншими центральноєвропей-
ськими країнами, була політика Чехословаччини щодо євреїв. Так, 
21 червня 1919 р. на концерті єврейських громад у Празі Масарик 
виступив за визнання єврейської національності в ЧСР і задекла-
рував свою підтримку цього у політичній практиці26. Визнання у 
Чехословаччині євреїв як окремої нації було першим випадком в 
історії держав Європи27. 11 квітня 1920 р. голова Комітету єврей-
ських делегацій на мирній конференції в Парижі Н. Соколов подя-
кував Т.Ґ. Масарику і Чехословацькій державі за те, що в ЧСР ви-
знали єврейську національність28. Загалом, це створило передумови 
відродження національної самоідентифікації у євреїв ЧСР. Пізніше 
Масарик стверджував: “У нас немає єврейського питання. Євреї є 
повністю рівноправні і, думаю, що цим вони заспокоєні”29.

Важливою частиною національних відносин було питання 
Підкарпатської Русі. Після схвалення у лютому 1919 р. Паризькою 
мирною конференцією ідеї включення Закарпаття до складу ЧСР, 
розпочалася розробка концепції правового статусу краю. Громадсько-
політичне об’єднання Центральна руська народна рада в Ужгороді, 
представники русинів-емігрантів з США на чолі з Г. Жатковичем 
прагнули закріплення федеративних принципів у відносинах з чесь-
кими землями і створення Чехо-словацько-руської республіки30. Згід-
но з меморандумом Г. Жатковича “Про нову організацію”, пода ним 
Масарику у липні 1919 р., держава русинів мала називатись “Ру си-
нія”. Її кордони мали бути встановлені за етнічним принципом. Але 
етнічні кордони Закарпаття Масарик не вважав повністю можливи-
ми у зв’язку з відсутністю компактного розселення русинів західні-
ше р. Уж, де поряд з ними жили словаки. У листі Е. Бенешу 14 лип-
ня 1919 р., згадуючи вимоги русинів, президент відзначив: “Це полі-
тичні діти. Я б їм це все дав, але де на це дістати грошей. Фінансові 
ускладнення будуть значні; земля занедбана... Головне – нехай 
Антанта встановить русинські кордони. Від Ужгорода на схід це була 
б головна частина, там, як відомо, живуть тільки русини...”31.

Значну увагу Масарик приділив питанню мовної політики 
щодо національних меншин. 30 серпня 1919 р. у “Примітках до 
мовного закону”, які призначались для розробників тексту консти-
туції країни, президент Масарик писав, що у демократичній держа-
ві, яка має великі національні меншини, “всі її мови є мовами дер-
жавними, причому одна із них є “primus inter pares”, оскільки цього 
вимагає цілісність центрального управління...”. Далі Масарик торк-
нувся питання мовної політики на Закарпатті: “У русинів існують 
давні суперечки стосовно співвідношення їх діалекта і російської 
літературної мови. Ця ситуація аналогічна (але не тотожна) стосов-



166

Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. – Âèï. 3

но словацької та чеської мов. На мій погляд, офіційною та навчаль-
ною повинна бути народна мова. Російська літературна мова може 
бути запроваджена у вищих класах середньої школи... У наших ру-
синів існує партія великоросійської орієнтації, ведуться тут і значні 
мовні суперечки. Наведеним вище способом можна упродовж пев-
ного часу ці суперечки припинити...”. Демократичні підходи прези-
дента у ставленні до культурних прав національних меншин засвід-
чують і наступні тези цього документу: “Відносно вивчення чеської 
(словацької) мови в школах національних меншин, то не вважаю 
правильним запроваджувати її в початкових школах лише тому, що 
вона є державною. Народ хай вирішує сам чи бажає він і в якій 
мірі запровадження чеської мови у початкових школах... У серед-
ніх школах вистачить її факультативного навчання, якщо існував 
би опір проти її обов’язкового викладання... Шкільне управління по-
винно подбати про те, щоб у нас постійно була достатня кількість 
службовців (учителів), які володіють німецькою, угорською та інши-
ми мовами. Бісмарк радив студентам німецької національності ви-
вчати мову народів, якими хочуть німці володіти. Наші інтереси ви-
магають володіння мовами національних меншин”32. 

10 вересня 1919 р. Чехословаччина підписала з країнами 
Антанти в Сен-Жермен-ан-Лє договір про національні менши-
ни. У ньому визначались основи статусу меншин у складі ЧСР 
під протекцією Ліги Націй33. Чехословаччина зобов’язувалась на-
дати всім своїм громадянам повну і справжню охорону їх жит-
тя і їх свобод незалежно від національності, мови, раси або віру-
вання, однакові права всім громадянам ЧСР, гарантії звернення 
до суду рідною мовою, право утворення національних закладів 
освіти при обов’язковому вивченні “чехословацької” мови тощо. 
На території “південнокарпатських русинів”, у кордонах, визна-
чених Антантою, ЧСР мала утворити автономну одиницю, наді-
лену широким самоврядуванням, сумісним з єдністю держави. 
Територія “південнокарпатських русинів” повинна була мати са-
моврядний сейм із законодавчою владою в галузі мови, освіти і 
релігії, а також у всіх інших сферах, які будуть передані йому за-
конами Чехословацької держави. Губернатор цієї території, що 
призначався президентом ЧСР, повинен був бути відповідальним 
перед “русинським сеймом”. Чехословаччина гарантувала терито-
рії русинів справедливе представництво в законодавчому органі 
країни, погоджувалась з тим, що чиновники краю повинні були 
бути, за можливістю, обрані з місцевих жителів34.

Зазначений документ узгоджувався з демократичною кон-
цепцію розв’язання питання національних меншин на принци-
пах рівноправності, гарантії захисту їх національних прав у межах 
держави чехів і словаків, яку відстоював Томаш Масарик.

Поїздка лідера Словацької народної партії  А. Глінки до Парижу 
(вересень 1919 р.) з вимогою надання автономії Словаччині пока-
зала відсутність єдності поглядів словацьких і чеських політиків 
на внутрішнє упорядкування держави. Масарик був вже не та-
ким однозначним у своїх промовах щодо словаків. І хоча 13 лис-
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топада 1919 р., у відповідь на привітання оравських словаків, він 
відзначив: “Між нами (чехами і словаками – О. К.) немає перепон, 
немає розділів. Ми одне тіло і одна душа... ”35, вже 19 листопада у 
промові до зборів жупанів з цього регіону президент підкреслив, 
що в ЧСР необхідно “швидко створити реальне і чесне управлін-
ня, народне і прогресивне, яке буде брати до уваги особливий ха-
рактер словацького народу і окремі потреби Словаччини”36. У га-
зеті “Prager Tagblatt” 25 грудня 1919 р. Масарик підкреслив про-
гресивні тенденції в житті словаків у складі ЧСР: “Користуються 
нашою (чеською – О. К.) економічною і культурною допомогою; 
впродовж короткого періоду одного року ми заснували шко-
лу майже в кожному словацькому селі. Звільнили ми й німець-
кий елемент у Словаччині від гніту мадяризації, але й забезпечу-
ємо також угорцям їх національні і культурні потреби”37. Разом з 
тим, словацьке питання президент не розглядав у політичному 
аспекті, а ідею автономії краю він не підтримував. У листі сину 
(Я. Масарику) від 16 грудня 1919 р., президент так прокоменту-
вав справи у Словаччині: “Також словаки потребують примирен-
ня. До релігії їх уряд не втручається; окремі (вчителі – військо-
ві – члени “Сокола”) допустились святотатської нерозважливості, 
але були покарані. Глінка засуджений більшістю народу і своєю 
власною партією; помилився в тому, що їхав скаржитись до поля-
ків і в Париж. Вже є на свободі. Агітація за автономію є нерозум-
ною: де-факто Словаччина автономію має і матиме, і Глінка сам 
присягнув за єдність чеських земель зі Словаччиною: словацька 
мова є офіційною мовою не тільки в Словаччині, але й у нас! Ми 
заснували за цей перший рік 4000 словацьких народних шкіл, 
більше 30 середніх шкіл і університет – це велике досягнення сло-
ваків і найкраща автономія. Посилаються на Пітсбурзький пакт: 
цей пакт уклали американські чехи і словаки за моєї присутнос-
ті і мого схвалення; але переконаний, що словацькі депутати зро-
били остаточне рішення і це відбулось, коли словаки всі – і Глінка 
– урочисто задекларували цілковиту єдність. Автономія, як її ви-
магають угорці і мадярони, була б загибеллю Словаччини. Це ба-
чить кожен політично мислячий словак...”38.

Основним внутрішнім правовим гарантом прав і свобод на-
ціональних спільнот у ЧСР була конституція від 29 лютого 1920 р., 
на процес підготовки якої впливав особисто Масарик. Вона юри-
дично закріплювала створення політичного суспільства, етнічну 
основу якого становили чехи і словаки. Їх політичний союз відбива-
ла юридична термінологія держави: “Чехословацька республіка”, 
“чехословацька нація“, “чехословацька мова”. “Чехословацька на-
ція” втілювала принцип громадянської більшості в ЧСР. Завдяки 
демократизму основного закону словаки могли відстоювати свою 
національну ідентичність навіть в тих умовах, коли деякі чесь-
кі політики підтримували всебічне об’єднання чехів і словаків. 
Конституція проголошувала Підкарпатську Русь невід’ємною час-
тиною Чехословаччини. Добровільно приєднавшись до ЧСР, “ру-
сини на південь від Карпат” стали її державотворчим елементом і 
отримали гарантію надання територіальної автономії.
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Очевидно, усвідомлюючи певну недосконалість конституції, яка 
надавала таким великим меншинам ЧСР, як судетські німці, угорці 
лише національно-культурну автономію, Масарик 21 жовтня 1920 р. 
відзначив, що “Демократія потребує не тільки централізації але й 
автономізації”39. Проте останню президент розумів не в державно-
правовому вимірі, а в сенсі широкого місцевого самоврядування.

У 1920-х рр. в оцінках чесько-словацьких відносин Масарик 
і далі підкреслював значення їх політичного союзу, який підкріп-
лював використанням терміну “чехословацькая нація”, вважав 
ЧСР національною державою40. В інтерв’ю паризькій газеті “Le 
Petit Parisien”, опублікованого 14 вересня 1921 р. Масарик заявив: 
“Немає словацької нації... це винахід угорської пропаганди. Чехи 
і словаки є братами. Говорять двома мовами, але між ними мен-
ша відмінність, ніж між північною і південною німецькою мовою. 
Розуміють один одного досконало. Поділяє їх тільки ступінь куль-
турний, чехи розвиненіші, ніж словаки... Засновуємо на Словаччині 
школи. Необхідно зачекати їх наслідків; у наступному поколінні вже 
не буде відмінностей між обома гілками нашої національної роди-
ни”41. 19 вересня 1921 р. у Братиславі президент ЧСР стверджу-
вав, що “одним з найбільших успіхів державного перевороту вважа-
ємо об’єднання Словаччини і об’єднання гілок, чеської і словацької, 
у межах спільної держави… Сьогодні є великим завданням самих 
словаків, щоб у відмінностях партійних принципів знайшли спіль-
ний ґрунт для праці на звеличення своєї нації... Рівноцінність сло-
вацької і чеської половин демонструє не тільки ім’я цієї держави, але 
й демократична конституція і програма державної політики, яка га-
рантує збереження словацької самобутності, мови і культури і роз-
виток тих якостей, що випливають зі словацького національного ха-
рактеру”42. Водночас Масарик виступив з концепцією адміністра-
тивної автономії для Словаччини. 21 вересня 1921 р. у Ружомберку 
(Словаччина) на привітання А. Глінки – лідера словацьких автоно-
містів, Масарик відповів: “Централізм і автономія є два полюси. Є 
помилкою, коли централізм переважає автономію. Автономізацію 
наша конституція забезпечує і завданням нового уряду є якнай-
швидше забезпечення автономії, гарантованої нашою конститу-
цією. Я сам поважаю словацьку самобутність та індивідуальність. 
Однак державою і її установами цю індивідуальність не збережемо. 
Треба розвинути культурну діяльність, я сказав би, необхідно здій-
снювати культурну політику в найширшому масштабі. Я буду щас-
ливий, пане депутате, коли народ словацький свою самобутність та 
індивідуальність забезпечить, зміцнить і довершить. Хай допома-
гає вам Бог!”43. Автономні прагнення Словаччини Масарик вважав 
можливим задовольнити у межах жупного устрою краю44.

В анкеті часопису “Národní osvobození”, надрукованому 2 травня 
1925 р., Масарик нагадав, що “ з часу російської революції 1917 р., 
політична програма об’єднання обох гілок нації починає проповіду-
ватись публічно…” і висловив бажання, щоб “сьогодні … це питан-
ня не оцінювати емоційно, але по-діловому і практично, політич-
но”45. Водночас, cаме поняття “нації” президент переосмислював. В 
інтерв’ю варшавській газеті “Haint” 21 червня 1924 р. Масарик за-
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значив своє довоєнне ототожнення поняття “нація” з поняттям “дер-
жава” і підкреслив, що “тепер ми зрозуміли, що кожне об’єднання, яке 
об’єктивно себе вважає нацією, вже цим стає нацією рівноцінною з 
іншими”46. Це визначення нації наближається до поглядів засновни-
ка концепції національно-персональної автономії, австрійського полі-
тика К. Реннера, який вважав, що національність визначається від-
мінностями менталітету певної групи людей. У зміні розуміння термі-
ну відбилось бажання президента щодо формування “чехословаць-
кої” нації. У культурному аспекті Масарик не заперечував існуван-
ня словацької нації. На початку 1930 – х рр. у розмовах з К. Чапеком 
президент ЧСР підкреслював: “ми повинні усвідомлювати різницю 
між державою і народом: народ – це організація культурна, держа-
ва – політична”47. Народ тут розглядався як спільнота, що представ-
ляє певний регіональний різновид культурних надбань людства.

У жовтні 1926 р. у ЧСР було сформовано уряд міжнаціональної 
коаліції, до якого15 січня 1927 р. увійшли й представники Глінкової 
словацької народної партії. Масарик не вбачав у цьому вирішен-
ня словацького питання, а лише розширення соціальної бази коалі-
ції. 8 березня 1927 р. в інтерв’ю одній з варшавських газет він від-
значив, що “словаки в уряді були представлені від самого початку; 
нову політику людовців так само вітаю”48. Адміністративну рефор-
му 1927 р. Масарик вважав практичною реалізацією в Словаччині 
автономістських прагнень49. Вступ у дію закону про адміністратив-
ну реформу від 14 липня 1927 р., який створював Словацький край 
– одну з чотирьох земель ЧСР як окрему самоврядну одиницю, фак-
тично був реалізацією концепції Масарика щодо широкої адміні-
стративної автономії як засобу задоволення словацьких вимог.

Однак, подальший розвиток словацької самосвідомості, оче-
видно, коригував погляди Масарика щодо словаків. 28 жовтня 
1928 р. в інтерв’ю берлінській газеті “Tidende” політик так оцінив 
чесько-словацькі відносини: “Тисячу років словацька нація була при-
гніченою служницею мадярів… Після заснування Чехословацької 
республіки і звільнення словаків від угорського володарювання 
Словаччина за десять років отримала 3000 початкових і середніх 
словацьких шкіл. Навчають словацькою. Словаки отримали влас-
ний університет і вищі школи. Розвиток словацької національності 
був підтриманий якнайповніше. Звичайно, спочатку мусили у сло-
вацьких школах вести навчання чеські вчителі, професори і доцен-
ти. До того ж, не було підготовлених словацьких вчителів. Однак, 
тепер словаки беруть у свої руки все більше і більше керівництва… 
Чехи і словаки ніколи не розірвуть союзу, який уклали. Знайдуть 
можливість зберегти вільну, самоврядну Чехословацьку республіку, 
яку створили спільними зусиллями”50.

Участі Глінкової словацької народної партії в уряді поклав 
край судовий процес над заступником її голови В. Тукою у жовтні 
1929 р. Суд у Братиславі визнав його винним і засудив до 15 років 
позбавлення волі за шпигунство, передачу військових таємниць ін-
шій державі, за намір відокремлення Словаччини від ЧСР та орга-
нізацію збройних загонів для цього. ГСНП вважала звинувачення 
В. Туки безпідставними, а тому оголосила про вихід зі складу коалі-
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ції. Ставлення до В. Туки Масарик висловив у листі А. Глінці 12 жов-
тня 1929 р.: “Якщо б він домагався тільки автономії, то мав для про-
паганди цієї ідеї парламент і збори; але він їздив постійно за кордон 
і зустрічався з людьми, ворожими нашій республіці… Ви самі мені 
одного разу наголосили, що вимагаєте автономії не на сьогодні, але 
на час, коли словаки будуть політично зрілими. Згідно з цим мали б 
Ви дбати про те, щоб Ваші виборці були політично навчені і вихова-
ні. Подивіться, які помилки Ви робили з так званою Пітсбурзькою 
угодою. De facto ви автономію мали від самого перевороту і сьогодні 
маєте всі пункти цієї угоди (власне договору) виконані”51. Президент 
радив А. Глінці не виставляти кандидатуру В. Туки на парламент-
ських виборах, висловив готовність після їх проведення обговорити 
з лідером ГСНП словацьку проблему.

У 1930-х рр. Масарик продовжував активно цікавитись словаць-
ким питанням. У розмові зі своєю секретаркою А. Гашпаріковою-
Гораковою 28 квітня 1930 р. він відзначив: “Я термін “чехословаць-
кий” використовую в політичному розумінні” і підкреслив завдання 
“створити політичний зміст цього поняття. У інших випадках говорю 
завжди про чехів і словаків”52.

Проте словацьке питання він так і не став вважати політич-
ною проблемою. Актуальними, на його думку, були питання під-
вищення рівня розвитку краю53. 12 жовтня 1930 р. у Братиславі 
Масарик підкреслив: “Проблема словацька є в значній мірі еконо-
мічною, соціальною і культурною” і висловлював побажання, щоб 
“відмінності між Словаччиною й історичними землями були як-
найшвидше подолані”54.

Значну увагу Масарик приділяв мовному питанню в Сло-
ва ччині. 12 червня 1932 р. в інтерв’ю Масарик стверджував: 
“Незважаючи на всі непорозуміння, що випливали з політичної 
недосвідченості, бачимо взаємне пізнання і зближення обох гілок 
нації. Збудувати нову державу за повоєнних відносин – важке за-
вдання; державність розвинеться і утвердиться тільки політич-
ною і адміністративною практикою.... Мовного питання і навіть 
мовних суперечок не може бути, оскільки конституція постави-
ла словацьку мову на рівень чеської в усій державі... Демократія 
базується не тільки на кількості, але також на якості. Між чеха-
ми і словаками можливе, як це... назвав Коллар, змагання (рів-
ність), а політично і культурно ми повинні мати рівень європей-
ський, світовий, і саме на цьому рівні молоді словаки і словачки 
оцінять і збережуть для наступних поколінь багато гарного і здо-
рового в культурі свого народу”55. 12 липня 1933 р. у промові до 
вчителів у Жідлоговіцях (Моравія) Масарик відзначив: “Я не мо-
вознавець, але справа є очевидною і нефахівцю, і я спеціально 
про цю проблему розмірковую з дитинства. Не тільки дорослі, а й 
діти чеські і словацькі, загалом добре розуміються. Словаки ма-
ють право свого діалекта в усій державі забезпечене. Нація мовно 
є дещо інше, ніж культурно. Словаки мають свій окремий куль-
турний рівень, у цьому сенсі можуть себе звати нацією. Вони були 
давно ізольовані від чехів; іншим є питання мови. У Швейцарії і 
в Німеччині спостерігається доволі значна відмінність багатьох 
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діалектів від літературної мови; згідно з цим там були б нації! 
Суперечка чехословацька про мову є однією з найбільш непотріб-
них суперечок... Знову терплячість, уважність і добра воля, і все 
буде добре. Чудово бачу, що цими заувагами я чехословацько-
го питання не вирішив, але цього і не бажав; приймаю факт, що 
словаки сьогодні, на відміну від Коллара і Шафарика, хочуть пи-
сати і говорити на своєму діалекту. Тепер конституція це все таки 
закріпила; і своє ставлення до Чехословацької республіки і єднос-
ті урочисто проголосили офіційні представники словаків”56.

У газеті “Lidové noviny” 25 грудня 1934 р. президент писав про 
нестримний “процес культурного і економічного вирівнювання між 
верствами і краями розвиненішими і відсталішими”, вважав, що 
“обмежений автономізм, який би ставив перепони між Словаччиною 
і західними землями, тільки б заважав розвитку на користь слова-
ків. Чехословаччина, це не означає тільки більша Чехія, але також 
особливо більша Словаччина, чехословацька нація буде не продук-
том денаціоналізації чи пасивної амалгамізації, а наслідком природ-
ного популяційного і культурного зростання …”57.

Питання національних меншин ЧСР Масарик розглядав 
диференційовано. Кожна меншина була для нього окремим питан-
ням. Зауваживши 7 березня 1920 р. у третьому зверненні до вищих 
органів влади і президії Національних зборів, що утворення ЧСР було 
результатом комбінації національного та історичного принципів, пре-
зидент підкреслив: “Маємо значні громади інших народів з нами. Для 
наших взаємних відносин діє програма гуманізму, наші меншини 
можуть бути об’єктом міжнародного права. Взаємне пізнання, вза-
ємні економічні і культурні стосунки можуть і мають зробити з на-
шої республіки приклад для Європи і всього людства. Мовні питан-
ня і природна важкість їх вирішення не можуть нас налякати. Мова 
є доволі суттєвою частиною національного, однак не вичерпує розу-
міння і змісту національності; ми правильно вирішимо мовну і мен-
шинну проблему, коли мовне питання не буде..., перш за все, питан-
ням політичним, але коли стане питанням управління”58.

Масарик ніколи не вважав Чехословаччину “виключно чесь-
кою державою”. На одній з нарад зі своїми найближчими співро-
бітниками у листопаді 1922 р. проголосив, що не потрібно наголо-
шувати “за жодну ціну” на тезі про національну державу59.

Президент ЧСР неодноразово відзначав забезпеченість у кра-
їні прав меншин. Зокрема, 15 березня 1923 р. в інтерв’ю газеті 
“Budapesti Hirlap” Масарик підкреслив: “Угорці мають в празько-
му парламенті кількість депутатів, пропорційну чисельності угор-
ського населення. Ці депутати говорять там угорською, їх промо-
ви офіційно стенографують і друкують угорською із чеським пере-
кладом. Утримуємо відповідно необхідну кількість угорських шкіл. 
На Словаччині є майже 780 державних угорських народних шкіл, 
в яких припадає на 1 клас приблизно 38 учнів, в той час коли в ні-
мецьких припадає на 1 клас 30, у словацьких – до 40 учнів”60.

Найважливішим національним питанням Чехословаччини 
Масарик вважав судетсько-німецьке і постійно працював над 
його розв’язанням. 22 грудня 1920 р. у різдвяному привітанні 
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до німецького населення ЧСР Масарик відзначив: “Надіявся зав-
жди і сьогодні надіюсь, що зі своїми німецькими співгромадяна-
ми об’єднаємося у спільній праці задля прогресу і добробуту своєї 
землі”, вказав, що це формулювання його політичного переконан-
ня і політичної програми та висловив очікування, що діячі всіх 
партій погодяться з ним61. Але надання територіальної автономії 
національним меншинам політик відкидав у зв’язку з їх прикор-
донним розселенням (це створювало загрозу іредентизму і сепа-
ратизму), пропонував демократичний шлях врегулювання націо-
нального питання – участь у розбудові держави і, зокрема, вхо-
дження німецьких політиків до складу уряду ЧСР. 

5 квітня 1924 р. в інтерв’ю газеті “Politiken” Масарик підкрес-
лив: “Наші німці не мають серйозного приводу для скарг; мають на-
родні і горожанські школи, середні та вищі навчальні заклади; спра-
ведливим є виборчий устрій. Чехізації німців не бажаємо. Я переко-
наний, що можливе повне порозуміння чехів і німців і що з часом 
перейдемо до мирної політичної співпраці”62. Водночас Масарик 
усвідомлював, як він відзначив в інтерв’ю, надрукованому у черв-
ні 1926 р., що “Проблема нашої німецької меншини є нашою най-
важливішою політичною проблемою”63. У зв’язку з цим Масарик по-
стійно наголошував на необхідності входження німецьких партій до 
складу уряду ЧСР. Одним з численних прикладів цього є інтерв’ю 
редактору газети “Prager Tagblatt” 7 вересня 1926 р. У ньому прези-
дент підкреслив, що “німці мають не тільки право, але й обов’язок, 
брати участь в уряді...” і що “політика дружнього ставлення до нім-
ців і співробітництво з ними відповідає інтересам республіки”64. За 
сприяння президента німецькі партії утворили з чехословаць кими 
парламентську коаліцію. 12 жовтня 1926 р. Масарик призначив 
двох німецьких міністрів до складу уряду. 25 грудня 1926 р. у газеті 
“Pravo lidu” він назвав це “першим і успішним кроком для вирішен-
ня наших національних проблем”65.

 Урядова співпраця німецьких міністрів з чеськими і словаць-
кими сприяла зміні поглядів Масарика на завдання національ-
ної політики ЧСР. Президент визнав у зверненні до парламенту 
з нагоди 10-ої річниці виникнення Чехословаччини (28 жовтня 
1928 р.) теоретичне право її народів на територіальну автономію66. 
Президент відзначив, що “Гармонія, централізація і автономізація – 
завдання сучасної демократичної держави. Демократична центра-
лізація – це не абсолютизм, демократична автономізація – це не 
атомізація, не анархізм. Автономія визначається історичним роз-
витком держави, об’єднанням різноманітних одиниць в органіч-
не ціле, державна цілісність не означає одноманітності”. Крім того, 
Т.Ґ. Масарик наголосив, що “для вирішення проблеми меншин 
немає ніяких шаблонів, кожна меншина складає проблему влас-
ну і особливу. У нас йдеться, в першу чергу, про ставлення чехос-
ловацької більшості до наших німецьких співгромадян. Якщо ця 
проб лема вирішиться, то буде легко владнати й інші мовні і наці-
ональні проблеми. Доля розпорядилася так, що поряд з чехами і 
словаками у нашій державі здавна проживає значна кількість нім-
ців. Є країни, населення яких менше, ніж наше німецьке, причо-
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му ці співгромадяни знаходяться на високому культурному і еко-
номічному рівні. Я неодноразово говорив і писав про нашу німець-
ку проблему, яка є якраз однією з найважливіших у межах нашої 
державності. Я домагаюся того..., щоб з нашої політики був ви-
ключений всякого роду шовінізм, утім, з обох боків. Не тільки наші 
німці, але й інші представники, хай навіть малочисельних мен-
шин, є нашими співгромадянами і, отже, повинні користувати-
ся демократичною рівноправністю. Звичайно, хто хоче мати рів-
ні права, той повинен лояльно виконувати і рівні обов’язки, по-
винен поважати конституцію і закони. Хто ставить себе поза за-
коном і над законом, тому не можна довіряти участь в управлін-
ні державою … У демократичній державі представництво націо-
нальних меншин в органах влади необхідне. У будь-якому випадку 
завданням більшості, що надає державі певний характер у відпо-
відності з демократичним принципом більшості, є залучення мен-
шини до справ держави. Включення до уряду двох німецьких мі-
ністрів, я вважаю правильним першим кроком у досягненні оста-
точної згоди”67. На думку чеського історика Я. Опата, у цих словах 
було вміщене свого роду філософсько-політичне кредо президента 
Масарика як стратега-будівничого міжвоєнної чехословацької де-
мократії. Про це свідчить також інше висловлювання з цієї про-
мови: “Маємо землі, які зробила багатими і гарними природа і на-
родна праця; маємо народи, здібні і працьовиті, які можуть один 
від одного багато навчитись і які природою та історією призначе-
ні до гармонічної взаємодії”68. Отже, для Масарика міжвоєнне че-
хословацьке суспільство було суспільством націй і національнос-
тей, покликаних природою і історією “до гармонійної взаємодії”69. 
На думку деяких істориків, Масарик розмірковував про швейцар-
ську модель національних відносин70. Проте конкретних заходів 
для реалізації права меншин на територіальну автономію Масарик 
не здійснив. Можливо, надання меншинам територіальної автоно-
мії мало стати наступним кроком у співпраці чеських і судетсько-
німецьких політиків, своєрідним наступним етапом врегулювання 
німецького питання в ЧСР. 

На думку істориків Чехії Масарик підійшов до питання ви-
знання німців другою державною нацією. Про це свідчить те, що 
29 вересня 1929 р. голова ЧСР відзначив: “Німці в Чехії – це не 
меншина, занадто чисельні, занадто сильні, щоб їх так називати. 
Вони є окремою проблемою”71.

Значну увагу Масарик приділяв русинському питанню. Він 
аналізував численні проблеми Закарпаття у сукупності її полі-
тичної, адміністративної, економічної та культурної складових72, 
пропонував шляхи розв’язання. 22 вересня 1921 р. в Ужгороді 
Масарик проголосив необхідність консолідації інтелігенції руси-
нів, економічного і освітнього піднесення населення. Президент 
відзначив: “Народ Підкарпатської Русі був дуже довго політично 
і соціально утискуваний, а духовно просто закріпачений. Через 
це сталося так, що між народом і так званою інтелігенцією по-
стала глибока прірва. Ваша інтелігенція має тепер окреме важке 
завдання. Інтелігенція без духовного зв’язку з народом, без націо-
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нального коріння легко розпадеться на численні, що ворогують 
між собою, партії і фракції, з яких кожна має мету, зовсім не зро-
зумілу для народу. Цьому мусимо запобігти. Культурне і еконо-
мічне піднесення руського народу є через це таким нагальним 
зав данням. Відчувається потреба інтенсивної праці шкільної, ви-
ховної, гігієнічної і народногосподарської. Політична автономія 
Підкарпатської Русі забезпечена мирною угодою і конституці-
єю. Я бажаю, щоб найширші верстви якнайшвидше змогли бра-
ти участь в адміністрації. Уряд ні на хвилину не буде цьому зава-
жати. Автономія цілої країни не повинна бути пануванням одно-
го напряму. Я апелюю до руської інтелігенції, щоб вона енергійно 
взялася за своє важке і почесне завдання для добра народу...”73.

Масарик підкреслював, що головні зусилля чехословацько-
го уряду в Закарпатті спрямовані на демократизацію, еконо-
мічний і культурний розвиток краю. Незавершеністю реформ 
у цих галузях Масарик пояснював зволікання з реалізацією ав-
тономних прав краю. Так, 1 січня 1922 р. Масарик відзначив: 
“Підкарпатська Русь є найбільш занедбана земля. Дії передвоєн-
ного мадярського абсолютизму і мадяризації відчуваємо саме на 
Підкарпатській Русі. Громадяни на Підкарпатській Русі мають 
бути підготовлені до управлінської роботи і мають бути освіче-
ні. У цоьму плані наша адміністрація вже виконала значний об-
сяг роботи. Губернатор Жаткович мені постійно підтверджував, 
що адміністрація на Підкарпатській Русі непогана, набагато при-
стойніша, ніж була за старого режиму. Однак на Підкарпатській 
Русі здійснюється з великим задоволенням так звана висока полі-
тика. Особливо значна частина інтелігенції, відчужена від наро-
ду, проводить неплідну, партійну політику за рахунок неполітич-
ного народу. На Підкарпатській Русі, як і на Словаччині, необхід-
но провести земельну реформу, однак водночас народ має бути 
навчений землеробству; до сьогодні населення звикло до занад-
то екстенсивного господарства, особливо до пасовищного ско-
тарства. Зрозуміло, що успішні реформи адміністративні вимага-
ють освіченості населення; школи і діяльність освітня тому є та-
кою невідкладною вимогою. У цій галузі також вже дещо вико-
нано; але за три роки неможливо наздогнати занедбане століття-
ми”74. Зазначені ідеї Масарик розвинув в інтерв’ю газеті “Jovo” 
5 березня 1922 р.: “Нашим головним завданням сьогодні є підня-
ти народ на рівень парламентської діяльності”, а перш за все не-
обхідно дати народу достатню кількість шкіл тому, що тут справ-
ді потрібно починати працю від культу абетки. З огляду охорони 
здоров’я, також потрібні чіткі інструкції і сучасні інституції, тому 
що саме у цій землі необхідно поставити перепону східним епіде-
міям. Важливою проблемою є також земельна реформа. Її здій-
снення на Підкарпатській Русі є справжнім культурним послан-
ням тому, що польове господарство там є ще загалом на серед-
ньовічному рівні; не знає жодних можливостей техніки, є екстен-
сивним і базується на експлуатації населення. Тому залишився 
цей народ такий бідний, несформований і на найнижчому куль-
турному рівні. Коротше кажучи, для Підкарпатської Русі необхід-
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ні три основні реформи: будівництва шкіл, гігієнічних інституцій 
і реформи землеробства. Коли всі ці завдання завершимо, згодом 
у повній мірі здійснимо автономію так, як це було домовлено”75.

У праці “Слов’яни після війни” (1922р.) президент ЧСР торк-
нувся перших підсумків політики ЧСР в краї, зазначивши, що 
“на Підкарпатській Русі є вже майже 700 народних шкіл, поряд з 
ними є горожанські, середні і дитячі садки; поряд із заснуванням 
шкіл республіка піклується про гігієнічне покращення цієї зане-
дбаної землі (засновує державні лікарні, бореться з епідемічними 
і ендемічними хворобами тощо). Без перебільшення можна сказа-
ти, що цей наслідок чехословацької культурної політики немає в 
новій Європі аналогічних відповідників”76.

Отже, стратегія політики Масарика щодо Закарпаття перед-
бачала модернізацію всіх сфер життя краю, демократизацію сус-
пільного життя, інтеграцію з чеськими землями, розвиток еконо-
міки, системи освіти й закладів охорони здоров’я.

У результаті чехословацького управління в Закарпатті від-
бувся суттєвий прогрес в усіх сферах життя: створено систему 
освітніх закладів з українською мовою77, почалась електрифікація 
краю, відбувався розвиток інфраструктури78, проведена аграрна 
реформа79. Тривали позитивні зміни в розвитку системи охорони 
здоров’я регіону. Це, в свою чергу, сприяло збільшенню населен-
ня у Закарпатті в 1920-1930 рр.: з 604 тисяч осіб до 725 тисяч 
осіб (на 20 %). Звичайно, всі проблеми русинів не були розв’язані. 
Реформи були спрямовані на перспективу. Міжвоєнний період 
став тільки початком модернізації Закарпаття.

Однією з найскладніших проблем Закарпаття у міжвоєнний 
період було мовне питання. У його основі лежала дискусія сто-
совно національно-політичної орієнтації русинів. Українофіли, 
русофіли і русинофіли змагалися за симпатії місцевого населен-
ня. Ставлення Масарика було толерантним до всіх національно-
культурних напрямків у Закарпатті. Президент ЧСР визнавав 
право на існування і підтримував у однаковій мірі всі мовні те-
чії, начебто свідомо спонукаючи їх до змагання за авторитет у на-
селення80. В умовах загострення “мовного питання”, 30 листопа-
да 1924 р. Масарик заявив депутації русофільського “Товариства 
ім. О. Духновича”: “Мовна суперечка є за конституційним за-
коном республіки автономною справою Підкарпатської Русі. 
Чеський народ не може їй мови призначити. Що ж стосується ни-
нішніх “мовних суперечок”, то це є питанням більшості і меншос-
ті. Для меншини є чинними приписи закону про меншини. Цього 
я дотримуюсь і “мовне питання” вирішувати не буду”81.

12 березня 1926 р. в інтерв’ю “Christian Science Monitor” Ма са-
ри к ставив питання державної приналежності Закарпаття у май-
бутньому: “Питав себе, чи ми в Чехословаччині будемо готові відда-
ти одного дня Підкарпатську Русь Україні, якщо б її територія ко-
лись сягнула нашої. Проблема, звичайно, делікатна. Сьогодні дає-
мо цій сільській нації освіту і інші вигоди, яких були позбавлені ба-
гато століть під угорським пануванням. Це краще і для нас, і під-
карпатських русинів, що об’єднались з нами”82. Отже, однозначної 
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відповіді на питання, кому має належати Закарпаття, Масарик не 
дав. Звичайно, ЧСР бажала зберегти край в своєму складі. Про це 
свідчать її видатки у регіоні, які були більшими за податкові надхо-
дження з нього. За даними Верховного контрольного рахункового 
управління ЧСР, у 1919-1932 рр. держава витратила в Закарпатті 
3 220 742 781 крону, зібрала податків на суму 1 575 965 543 кро-
ни83. Крім того, органи влади ЧСР фактично не дозволили торкати-
ся питання зміни назви краю, яка нагадувала б про його зв’язок з 
Україною, здійснюючи боротьбу проти іредентистської, з точки зору 
інтересів ЧСР, назви Закарпаття. 12 жовтня 1926 р. Президія полі-
тичного управління Підкарпатської Русі наказала конфісковувати 
видання, що називали край Закарпатською Україною, або подібни-
ми назвами, оскільки ними визначали цю землю “як територію, що 
належить Україні і таким чином підбурювали проти конституційної 
єдності країни”84. Влада Чехословаччини забороняла називати ру-
синів українцями85. Масарик знав про такі дії адміністрації ЧСР в 
Закарпатті. В офіційних виступах він не коментував їх, але сам вва-
жав русинів частиною українського народу86.

Одна з останніх згадок Масарика про Закарпаття була над-
рукована в інтерв’ю газеті “Lidové noviny” 18 грудня 1932 р. Він 
запевняв, що “Підкарпатська Русь... отримає самоврядування і 
буде окремою малою державою”87. Однак в період президентства 
Масарика цього не сталося. Край отримав автономію лише після 
кризових для чехословацької державності подій 1938 р. 

Масарик оптимістично оцінював стан національних відносин 
у ЧСР, підкресливши 23 січня 1930 р. у промові з приводу засну-
вання “Ліги вивчення питань меншин” наступне: “Вірю, що за на-
шої доброї волі і волі наших меншин – але перш за все нас, націо-
нальної більшості – пощастить нам з часом створити власний че-
хословацький тип врегулювання національної проблеми”88. Варто 
відзначити, що в одній з промов у Лученці (Словаччина) 13 верес-
ня 1930 р. Масарик висловив формулу успішної внутрішньої полі-
тики: “Національний мир, релігійна толерантність, економічна гар-
монія є передумовою нашого успіху”89. Тоді ж у Зволені Масарик 
проголосив: “Республіка і демократична форма нашої держави 
гарантує політичну і національну рівність і соціальну справедли-
вість”90. Важливу роль у розвитку ЧСР Масарик відводив політич-
ному компромісу. 13 вересня 1930 р. у Добрій Ниві Масарик від-
значив: “Ця наша свобода означає відповідальність. Ми всі відпо-
відальні за нашу свободу, за республіку і демократію. Республіка і 
демократія означає працювати і домовитись один з одним, нехай 
вже з огляду національного, релігійного, соціального”91.

У напрямку розбудови демократичної багатонаціональної дер-
жави діяли уряди міжвоєнної ЧСР, але в умовах економічної кри-
зи 1929-1933 рр. реалізувати всі аспекти цієї стратегії не вдалося. 
Під час кризи уряд не зміг допомогти судетським районам з екс-
портно орієнтованою економікою і вони постраждали найбільше. 
Загроза зовнішнього втручання до судетсько-німецького питан-
ня виникла з перемогою нацистів у Німеччині з їх націоналістич-
ними гаслами і програмою зовнішньополітичної ревізії Версалю. 
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Наростання відчуження політиків німецької меншини від ЧСР, зо-
внішні загрози Чехословаччині чеські політики у 1933-1935 рр. не 
змогли попередити, не згадував про них і Масарик у своїх висту-
пах і статтях. Будучи послідовним демократом, президент вважав 
необхідним надати всім політичним силам відстоювати свої погля-
ди у парламенті. Можливо тому президент ЧСР 6 лютого 1935 р. 
відкинув проект Е. Бенеша заборонити участь у парламентських 
виборах Судетсько-німецькому вітчизняному фронту К. Генлейна, 
який Міністр закордонних справ ЧСР вважав керованою з Берліну 
філією НСДАП. У поясненні цього рішення Масарик вказував, що 
не існує жодного напівплюралізму і в плюралістичній демократії 
не можна політичну партію заборонити. А в грудні 1935 р, за ста-
ном здоров’я, 85-річний Масарик залишив посаду президента. У 
своєму зверненні з приводу відставки 14 грудня 1935 р. прези-
дент наголосив на потребі захисту демократичних ідеалів, закли-
кав “всю чехословацьку націю і співгромадян інших національнос-
тей, щоб при управлінні державою пам’ятали про те, що держа-
ви утримуються тими ідеалами, на основі яких вони утворились... 
Потребуємо хорошу закордонну політику і внутрішню справедли-
вість до всіх громадян, незалежно від національності”92.

Отже, Т.Ґ. Масарик словацьке питання вважав вирішеним зі 
створенням ЧСР – спільної держави чехів і словаків. У терміно-
логії це проявилося у використанні поняття “чехословацька” на-
ція. У 1920-1930-х рр. Масарик перед іноземною громадськістю 
презентував чехів і словаків єдиною нацією, а у внутрішньополі-
тичній дискусії він вживав різні терміни: “чехословаки”, “чехосло-
вацька нація”, “чехословацький народ”, “чехи і словаки”, “словаки і 
чехи”, “словацька нація”, “словацька національність”, “словацький 
народ”. Висловлювання Масарика дають підставити припустити 
не тільки політичне, а й етнічне розуміння поняття “чехословаць-
кої” нації. При цьому, етнічне значення поняття “чехословацька” 
нація не було закріплено в жодному законодавчому акті, не підго-
тував Масарик і подібної теоретичної праці. Після утворення ЧСР 
словацьке питання Масарик не розглядав у державно-правовому 
аспекті, а наголошував на його економічному і культурному вимі-
рах, завданні виховання демократизму із залученням словаків до 
розбудови держави, участі в роботі органів влади.

Чехословацька ідея, не дивлячись на авторитет Масарика, 
не пройшла випробування часом. У словаків не відбулося форму-
вання “чехословацької” ідентичності в процесі підвищення еконо-
мічного і культурного рівня регіону. Практика ЧСР показала від-
сутність офіційних спроб владних структур нової держави чехі-
зувати словаків. Демократизм ЧСР об’єктивно забезпечив слова-
кам можливості всебічного розвитку, відстоювання національної 
ідентичності. Проте, неточне формулювання ідеї “чехословацької” 
нації, що уможливлювало її етнічне розуміння, в умовах незавер-
шеності націотворення в країнах Центрально-Східної Європи, зо-
крема, у випадку словаків, викликало виникнення словацького 
питання як національно-політичної проблеми.

Політику ЧСР щодо меншин Масарик оцінював позитивно, 
вважав, що в країні формується особливий чехословацький варіант 
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врегулювання національних питань. Наголос в оцінках Масарика 
стосувався політичних завдань – залучити меншини до співпраці з 
чехами і словаками у розбудові демократичної держави, у випадку 
Закарпаття – також на підвищенні освітнього і економічного роз-
витку краю. Не торкався Масарик питання впливу на стан мен-
шин економічної кризи 1929-193 рр. Крім того, Масарик не вра-
ховував небезпеку іредентизму з боку нацистської Німеччини, що 
призвело до помилковості його оцінок перспектив чехословацько-
судетсько-німецьких відносин. Демократична, здатна до внутріш-
ньої еволюції етнополітична модель ЧСР була зруйнована “великою 
політикою” держав Західної Європи у 1938-1939 рр.

Ідеал національних відносин Масарика можна назвати чехос-
ловацьким варіантом етнополітичної моделі “перехрещеної сітки” 
(за класифікацією американського дослідника Дж. Ротшильда). 
Така модель носить демократичний характер. Її представляють 
такі конструкції, як “мажоритарна демократія” у США, Великій 
Британії та “співсуспільна демократія” у Бельгії, Канаді, Швейцарії. 
Цим моделям властива активна взаємодія різноманітних націо-
нальних груп, які виконують певний обсяг соціально-політичних 
функцій у різних суспільних галузях та економічних секторах93.

Звичайно, у зазначеній статті не висвітлено всього комплек-
су оцінок Масариком національних відносин у ЧСР. Повноту ви-
кладу теми забезпечить висвітлення оцінок ставлення президен-
та до угорської, румунської, польської меншин.
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