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У статті проаналізовано питання виникнення проблеми 
національних меншин у слов’янських країнах Центральної і Південно-
Східної Європи, а також форми захисту їх прав у межах версальської 
системи мирних договорів. 
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роблема національних меншин була однією з найактуальніших у ХХ ст. і 
залишається такою на початку ХХІ ст. Варто згадати хоча б “свіжі” європейські 
прецеденти – косовських албанців у Сербії, абхазців і осетинів у Грузії, басків у 

Іспанії, валлонів у Бельгії, кримських татар в Україні, аби зрозуміти її важливість. 
Невиповнення “пророцтв” про кінець “ери націоналізму” змушує політиків і науковців 
реагувати на постійні виклики націоналізмів бездержавних народів, в основі яких лежить 
прагнення національних меншин стати повноправними учасниками міжнародного життя.   

У даній статті головна увага звертатиметься на спробу вирішення проблеми 
національних меншин у межах версальської системи повоєнного облаштування світу. 
Звернення до цього періоду світової історії не випадкове, і меншою мірою викликане 
черговим 90-річним ювілеєм Версалю. Справа в іншому – саме в повоєнний час проблема 
національних меншин вийшла на авансцену міжнародної дипломатії й перетворилася на 
важливий фактор внутрішнього життя європейських країн. Саме тоді закладалися 
фундаментальні основи міжнародного законодавства, що регулюють статус національних 
меншин. Тому, звернення до конкретних історичних фактів дозволить чіткіше усвідомити ті 
критерії, які були покладені в його основу, визначити коло суперечностей, що виникали в 
ході їх реалізації як у короткостроковій перспективі міжвоєнного періоду, так і тих, що 
впливають на сучасне становище.  

Також відзначу, що у вітчизняній історіографії дана тема у зазначеному ракурсі ще не 
отримала належного висвітлення. Адже переважна кількість досліджень стосується або ж 
геополітичних підсумків версальсько-вашингтонської системи, або ж проблеми статусу 
українців у різних державних утвореннях. Маю на увазі роботи С. Віднянського, О. Сича, 
М. Литвина, Л. Алексієвець. Щодо сучасної зарубіжної історіографії, то для неї також 
характерний ухил в геополітичні підсумки Версалю. Можна також багато говорити про 
здобутки істориків у дослідженні практики міжетнічних зв’язків у межах міжвоєнної Європи. 
Що ж до питання постановки проблеми захисту прав національних меншин, то зараз можна 
констатувати про повернення інтересу до цієї важливої теми. Сучасних дослідників уже не 
задовольняє правова казуїстика даного питання. Не менш важливим постає історичний 
контекст. У цьому руслі, наприклад, помітно виділяється збірник статей “Восточная Европа 
после Версаля”, виданий російськими славістами [1]. 

Серед складових винесеної на розгляд наукової проблеми, насамперед, важливо 
розставити акценти в причинах актуалізації питання національних меншин в ході Першої 
світової війни та після її закінчення. Загальновідомо, що вперше до захисту національних 
меншин дипломати звернулися в ХVІ ст. У наступних століттях аналогічне положення також 
зустрічається в низці договорів. Втім, це були лише епізоди локального характеру, які не 
мали значного міжнародного резонансу. Вирішальне значення для розгортання питання 
захисту національних меншин у ХХ ст. носили процеси націотворення, що розпочалися в 
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Європі наприкінці ХVІІІ ст. (час доволі умовний з огляду на численні суперечки серед 
сучасних дослідників). Формування “модерних” націй у провідних європейських країнах 
детонувало аналогічні процеси у “малих” народів. При цьому відбувалася криза легітимності 
династичних держав. Адже тепер кожен із народів, що проживав під короною Габсбургів чи 
Романових, Гогенцоллернів чи Османів, почав самоусвідомлювати себе єдиним цілим, 
окремою одиницею безвідносно до колишніх традиційних ідентичностей, що носили 
конфесійний чи становий характер. Природнім виявом цього стають вимоги перегляду 
власного статусу в межах наднаціональної імперії від автономії до незалежності.  

Перша світова війна посилила ті конфлікти, які тривалий час визрівали в 
наднаціональних імперіях. І безперечно, що в умовах гострого протистояння між Антантою і 
Четвертним союзом, кожна сторона намагалася використати слабкі сторони противників. 
Природним союзником Антанти виступали національні рухи, насамперед, поляків і чехів. 
Однак, надання їм легітимності утруднювалося тим, що в складі Антанти перебувала 
Російська імперія, яка подібні дії не толерувала. Та після лютневої революції 1917 р., а 
особливо після приходу до влади більшовиків, ця проблема відпала сама собою. Світові 
лідери змогли відкрито оголосити нові принципи побудови міжнародного життя. Їх основу 
цілком логічно склав національний принцип із правом націй на самовизначення в якості 
гасла-домінанти. 

Одними з перших про це право заговорили більшовики, але їх заяви носили локальний 
характер. Значно резонанснішим виявився виступ британського прем’єра Д. Ллойд-Джорджа 
5 січня 1918 р., а особливо – оголошення  8 січня 1918 р. перед Конгресом США “14 пунктів” 
президента В. Вільсона. Так вносилися нові ідеї в міжнародні відносини. На думку екс-
держсекретаря США Г. Кісінджера, саме тоді США відкинули концепцію рівноваги сил, яка 
впродовж останніх років сповідувалася європейськими дипломатами. Американскими 
критеріями міжнародного порядку стали демократія, колективна безпека і самовизначення – 
до цього жоден із цих принципів не лежав у основі європейського врегулювання. 
Проголошуючи радикальний відхід від заповідей Старого Світу і накопиченого Європою 
досвіду, Вільсон висунув ідею такого світового порядку, яка відштовхувалася від 
американської віри в доброї від природи людини та від початкової світової гармонії. Звідси 
випливало, що демократичні нації по самій своїй природі миролюбні, а народ, який отримав 
можливість самовизначення, не буде більше мати причини воювати або пригнічувати інших. 
З точки зору Америки, не самовизначення тягне за собою війни, а той стан, коли його немає; 
не відсутність рівноваги породжує нестабільність, а прагнення до її досягнення [2, с. 195]. 

Коротко розглянемо пропозиції Вільсона слов’янським народам, які, втім, за його 
логікою мали необов’язковий характер. 10-й пункт стосувався народів Австро-Угорщини, які 
мали отримати “якнайширшу можливість автономного розвитку”. Схожий зміст носив 12-й 
пункт, який надавав “недвозначну гарантію існування і абсолютно непорушні умови 
автономного розвитку” тим національностям, що перебували під владою турків. 11-й пункт 
стосувався евакуації території Румунії, Сербії і Чорногорії й забезпечення цим державам 
нормальних умов розвитку. І, нарешті, 13-й пункт проголошував необхідність створення 
незалежної Польської держави [3, с. 25]. Як бачимо, в основі пропозицій Вільсона лежало 
право народів на самовизначення. Втім, особливого оптимізму щодо можливості його 
реалізації не було навіть у найближчому оточенні президента. До скептиків, зокрема, 
належав державний секретар США Роберт Лансінг. У своєму щоденнику він записав: “Слово 
“самовизначення” ніби начинене динамітом. Воно пробуджує надії, які можуть ніколи не 
збутися. Боюся, що реалізація цього принципу призведе до загибелі тисяч людей” [4, с. 39]. 
Суперечність тез відзначає також Г. Кісінджер, підереслюючи хоча б той факт, що вихід 
Польщі до моря і перегляд кордонів Італії було важко пов’язати з принципом 
самовизначення інших народів [2, с. 199].  

Отже, принцип самовизначення народів у реальному житті виглядав вельми утопічно. 
Виникала потреба пошуку іншої формули організації міжнародного життя, яка б, з одного 
боку, не заперечувала даний принцип, а з іншого пом’якшувала ті недоліки, які б виникли в 
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результаті його вибіркового використання. І Д. Ллойд-Джорджу, а особливо В. Вільсону, 
необхідно було бодай формально виконувати свої обіцянки, і, таким чином, закласти 
позитивні основи нового світового порядку на чолі з Лігою Націй. У цьому контексті 
важливим завданням була реорганізація системи колишніх поліетнічних наднаціональних 
імперій у Європі в життєву систему національних держав з якомога меншою кількістю 
міжетнічних конфліктів. Крім того, актуалізуючи національне питання, західні політики 
побічно намагалися змістити свідомість населення із соціальних проблем на національні, й, 
таким чином, захиститися від світової пролетарської революції, апологетами котрої 
виступили більшовики. 

Пошук нової формули посилювався новими геополітичними викликами. Перша світова 
війна, а також розгортання національних рухів на території Центральної та Південно-Східної 
Європи суттєво змінили статус даного реґіону, перетворивши його латентні конфлікти, що 
існували в наднаціональних імперіях у зону міжнаціонального протистояння. Тому 
погоджуюсь із думкою В. Зубачевського, що в даний період змінювалося й усвідомлення 
світовими лідерами місце цього реґіону, який поступово почав перетворюватися із історико-
географічного континууму зниклих монархій у геополітичну реальність [5, с. 58]. У їх схемах 
стабільність даного реґіону вважалася запорукою спокою в Європі. Нові країни мали стати 
надійною противагою реваншистським настроям Німеччини, а також створити буфер 
експансіоністським ідеям комуністичної Росії. А раз так, то вже після закінчення війни перед 
“архітекторами Версалю” постала серйозна проблема законодавчого врегулювання спірних 
питань, які виникали в цьому етнічно строкатому реґіоні.  

Додам ще один важливий фактор, який дозволить глибше зрозуміти постановку 
питання про меншини. Ця ідея реалізується не в силу “добрих намірів”, а як спосіб 
заспокоєння “великих” або за іншою класифікацією “історичних” націй, зокрема, німців та 
угорців, що зазнали поразки в ході війни. Саме спроба врегулювання “німецького” питання 
було найгострішою в ході версальської мирної конференції і лише в його контексті лідери 
великих держав змушені були зважати на аналогічні проблеми хорватів, українців, словенців 
та інших “малих” або “неісторичних” європейських народів. Звідси тягнеться та асиметрія, 
що була визначальною рисою всього міжвоєнного періоду, коли національні вимоги німців 
за своїм резонансом переважали національний стогін всіх інших народів. Погоджуюся з 
думкою О. Сича, що сумнівний “принцип національності” як основи державотворення не 
тільки в Європі, але й за її межами здійснювався великими державами вибірково, 
непослідовно, з урахуванням насамперед власних геополітичних інтересів, і право на 
самовизначення надавали тим, кому вважали за потрібне, хто цього “заслужив”. Дослідник у 
підтвердження своєї думки приводить слова Г. Нікольсона про те, що “провінції та народи 
насправді розглядалися як худоба або пішаки в шаховій грі” [4, с. 41]. 

Але навіть такий підхід захисту німців, а попри них інших народів, в умовах гострих 
розбіжностей між США, Великобританією і Францією, отримав значний заряд деструкції. У 
відомому меморандумі Ллойд-Джорджа Вільсону від 25 березня 1919 р. читаємо: “Не можу 
собі уявити вагомішої причини для майбутньої війни: німецький народ, який, без сумніву 
довів, що є однієї з найстійкіших і наймогутніших рас у світі, виявиться в оточенні малих 
держав, причому, народи багатьох із них ніколи раніше не утворювали для себе стабільної 
форми правління, однак, у кожній із цих держав проживають значні маси німців, що 
галасливо вимагають возз’єднання зі своєю рідною землею” [2, с. 214.]  

Меншою мірою в розв’язанні даної проблеми були зацікавлені політики новоутворених 
держав Центральної і Південно-Східної Європи. Не бажаючи в принципі порушувати 
національне питання, вони змушені були пристосовуватися до існуючої кон’юнктури. Тому 
йдучи на підписання договорів-гарантій, вони намагалися отримати політичні дивіденди, 
зокрема, юридично закріпити своє право на державність, і на рівні міжнародного 
законодавства присікти спроби інших народів (у статусі національних меншин) переглянути 
існуючий порядок. Навіть побіжний погляд на подієву історію завершального етапу війни 
показує разючу суперечність, що виникла в результаті розпаду наднаціональних імперій.  
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Домагання одних народів створити власну державу (поляки, чехи) або піднести її на новий 
рівень (серби) були підтримані, а аналогічні домагання інших (українці, білоруси, хорвати, 
словаки) – ні. Це пояснювалося, з одного боку, належністю до таборів переможців або 
переможених, а з іншого – різними темпами протікання процесів націотворення та 
формування державницької свідомості в різних народів.  

Це непогано ілюструється тогочасним ходом історичного розвитку. Попри різні 
орієнтації діячів польського національного руху, на завершальному етапі війни саме 
підтримка лідерами Антанти польських домагань стали визначальними для відновлення 
державності. 11 листопада 1918 р. стало першим днем знову здобутої незалежності. При 
цьому дослідниками звертається увага на такі внутрішні фактори як висока етнонаціональна 
свідомість поляків, традиції боротьби та політичний досвід [6, с. 123]. Успішною виявилася 
орієнтація на країни Антанти діячів чеського національного руху. В умовах невисокої 
активності словацької еліти, яка переважно виступала за автономію в складі Угорщини, чехи 
змогли переконати їх у побудові спільної держави. 14 листопада 1918 р. під час національних 
зборів у Празі було проголошено створення демократичної Чехословацької республіки.  

Дещо інакше складалася ситуація у Південно-Східній Європі. Серби і болгари, маючи 
власні держави, цілком резонно не вважали свої національні питання вирішеними. 
Захищаючи власну незалежність у роки війни, сербська національна еліта не відкидала й 
інтеграційних проектів щодо об’єднання південнослов’янських народів. Це, зокрема, 
виявилося в підписанні спільної з хорватами Корфської декларації. У той же час частина 
лідерів хорватського, словенського та боснійського народів намагалися розв’язати власні 
національні проблеми шляхом реорганізації Австро-Угорської імперії на федеративних 
засадах. Післявоєнні хорватські претензії на власну державність у вигляді Держави 
словенців, хорватів і сербів були доволі вагомими, однак, не без тиску ззовні, хорвати пішли 
на об’єднання 1 грудня 1918 р. з Сербією в рамках Королівства сербів, хорватів і словенців.  

Ситуація у Болгарії ускладнювалася тим, що вона опинилася в таборі переможених. 
Змігши відстояти свою незалежність, болгари змушені були серйозно поступитися 
територіально. Не випадково, Нейїський мирний договір був оцінений ними як “друга 
національна катастрофа”. 

Поява нових держав супроводжувалася зміною кордонів у реґіоні (юридично вони були 
оформлені впродовж 1919–1922 рр.). Так, Польща за підсумками війни отримала від 
Німеччини район Познані й частину Західної Прусії з Торунем (“польський коридор”); 
південна частина Верхньої Сілезії відійшла в результаті арбітражу Ліги Націй; до 1923 р. 
була анексована вся Галичина, колишня територія Австро-Угорської імперії [7, с. 11, 22]. 

Чехословаччина постала на колишніх землях Австро-Угорської імперії. До її складу 
увійшли колишнє королівство Богемія, включаючи області Судети з тримільйонним 
німецькомовним населенням, Моравія, Словаччина та Підкарпатська Русь (Закарпаття) [7, 
с. 22]. Також, згідно рішення конференції послів у липні 1920 р., Чехословаччина забрала від 
Польщі більшу частину Тешинської Сілезії, де проживало багато етнічних поляків [7, с. 12]. 

 Королівство СХС отримало від Австрії області, населені словенцями – урізане на 
заході герцогство Карніольське, Південну Штірію, включаючи Марибор і маленьку частину 
Східної Карінтії; також Далмацію, Боснію і Герцеговину. Від Угорщини нова держава 
отримала Королівство хорватів і словенців, Бачку та Західний Банат [7, с. 23]. До 
Королівства СХС також увійшла Чорногорія.  

Болгарія змушена була передати Королівству СХС райони Струмиці – частини 
Македонії, Цариброд, Тимок, Босилеград, а також Східну Фракію на користь Греції [7, с. 24, 
27].  

Як відзначає Г. Кісінджер, після закінчення процесу територіальних змін, що відбувався 
в ім’я самовизначення, під іноземним управлінням жило майже така ж кількість людей, як і в 
часи Австро-Угорської імперії. Щоправда, тепер вони розподілялися серед великої кількості 
дрібніших держав-націй, що значно більше підривало стабільність [2, с. 214]. Дослідник 
О. Сич також пише про парадоксальну ситуацію, коли майже кожна з держав, що були 
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створені на руїнах старих імперій, відтворювала в мініатюрі ту імперію, до складу якої 
входила до війни, тобто включала в себе етнічні меншини, невдоволені своїм становищем у 
нових державах, уряди яких не визнавали за ними права на самовизначення, хоча 
скористалися ним для своїх народів [4, с. 38].  

Загальною рисою тих країн, які належали до табору переможців стало їх перетворення 
на багатоетнічні, а ті, що зазнали поразки ставали моноетнічними, або виявилися 
розділеними кордонами. Про це свідчить і повоєнна статистика. Так, у Речі Посполитій 
згідно перепису 1921 р. проживало 27 176 717 осіб, з яких 69,2 % (18 814 239 осіб) складали 
поляки. Щодо національних меншин, то їх чисельність була наступною: українці – 14,3 % 
(3 898 431), євреї – 7,8 % (2 110 448), білоруси – 3,9 % (1 060 237), німці – 3,9 % (1 059 194), 
литовці – 0,3 % (68 667), росіяни – 0,2 % (56 239), як місцеві себе ідентифікувало 0,2 % 
(49 441), чехи – 0,1 % (30 628), інші етноси становили 0,1 % (29 193) [8, с. 51].  

Чехословаччину у 1921 р. населяло 13 374 364 громадян, з яких 65,51 % складали чехи і 
словаки (8 760 937 осіб). Серед національних меншин домінували німці – 23,36 % 
(3 123 568), значно менше було угорців – 5,57 % (745 431), українців – 3,45 % (461 849), 
євреїв – 1,35 % (75 853), поляків – 0,57 % (75 853). Інші національності складали 0,19 % 
(25 871). На території республіки у 1921 р. проживало ще 238 808 так званих резидентів-
іноземців, громадян Польщі, Австрії, Німеччини та Угорщини. Їх врахування не надто 
впливає на етнічну структуру суспільства. Вважається, що вони могли, менш аніж на 1 % 
знизити чехословацьку частку, і відповідно дещо збільшити польську, німецьку та угорську 
[8, 115]. 

У Королівстві СХС у 1921 р. проживало 11 984 911 осіб. З них 74,36 % (8 911 509 
осіб) – сербохорвати. Аналіз інших показників дозволяє говорити, що з цієї кількості серби 
разом із чорногорцями складали приблизно 43 %, хорвати – 23 %, босняки – 6 %, македонці – 
5 %. На території Королівства проживало також 8,51 % (1 019 997) словенців. Національні 
меншини були представлені: німці – 4,22 % (505 790), угорці – 3,9 % (467 658), албанці – 
3,67 % (439 657), румуни – 1,93 % (231 068), турки – 1,26 % (150 322), чехи і словаки – 0,96 % 
(115 532), інші етноси – 1,19 % (143 378) [8, 250]. 

Щодо Болгарського царства, то в 1920 р. його населяло 4 846 971 осіб, 83,4 % (4 041 276 
осіб) з яких були болгарами. Серед національних меншин домінували турки – 11,2 % 
(542 904), значно поступалися їм цигани – 1,3 % (61 555), греки – 1 % (46 759), євреї – 0,8 
(41 927), росіяни – 0,2 % (9 247), німці – 0,1 % (3 515), серби – 0,03 % (1 259), та інші етноси 
– 2 % (98 259) [8, с. 399]. 

Розглядаючи етнічну структуру слов’янських держав важливо відзначити ряд моментів. 
Із загальної кількості населення в 57 382 963 осіб, 72 % відсотки припадало на представників 
титульних націй (враховуючи хорватів і словаків), а 28 % – на національні меншини. Якщо їх 
кількість – 16 049 310 осіб взяти за 100 %, то найчисельнішими були німці – 29,2 % 
(4 692 067), українці – 27,2 % (4 360 280), євреї – 13,9 % (2 228 228), угорці – 7,6 % 
(1 213 089), білоруси – 6,6 % (1 060 237), турки – 3,4 % (543 054). 

Лише Болгарія могла вважатися моноетнічною країною. Близькою до неї за цією 
характеристикою є Польща. Щодо Чехословаччини та КСХС, то очевидно, що наявні 
протиріччя між чехами і словаками, сербами та хорватами були настільки суттєвими, що не 
дозволяють говорити про природне домінування титульних націй, а отже, в політичному 
житті позиція національних меншин була дуже суттєвою. Крім того, проекти чехословакізму 
та югославізму стикалися в реальному житті з численними труднощами. Таким чином, 
можна стверджувати, що після закінчення І світової війни лише поляки, чехи, серби та 
болгари були титульними етносами у власних державних утвореннях. Відсоток їх земляків, 
які проживали на сусідніх територіях був не надто значним. Винятком тут може вважатися 
лише Болгарія, яка мала історичні претензії щодо македонців у КСХС та 366 384 болгар на 
території Румунії.  

З огляду на це, надзвичайно важливо питання національних меншин розглядати не 
узагальнено, а зважаючи на численні відмінності між ними у статусі, можливостях та 
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амбіціях. Найвищий статус серед меншин мали словаки і хорвати, які формально входили до 
складу титульних націй. Проте, в реальному житті відчували серйозну політичну, економічну 
й культурну дискримінацію з боку чехів і сербів. Звідси їх постійна боротьба за зміни в 
державному ладі, пошуки моделей федеративного устрою, а у випадку хорватів – навіть 
повної незалежності.  

До окремої привілейованої групи можна віднести словенців, статус яких у Королівстві 
СХС був доволі високим, а також чорногорців – етносу чи не найближчого до сербів.  

Іншу групу складали етноси, які до 1919 р. вважалися імперськими націями, а в 
повоєнний час, у силу різноманітних політичних комбінацій і змін кордонів, багато їх 
представників виявилися відірваними від основної маси. До них варто віднести німців та 
турків, а за рядом показників (привілейоване становище в Австро-Угорській імперії) угорців. 
Певний інтерес для Туреччини представляли боснійці, що сповідували іслам. За кожним із 
цих етносів стояла їх національна держава, яка хоч і втратила колишній вплив на міжнародне 
життя, все ж намагалася захищати права своїх співвітчизників. При цьому, з даного переліку 
варто відняти росіян, адже більшовики в Росії значно більше цікавилася класовими 
характеристиками, принаймні в період, що розглядається. Інше застереження стосується 
Сербії і Болгарії, які в довоєнний час лише розпочали утвердження власної державності, але 
не надто багато в цьому досягли. 

До наступної групи варто віднести національні меншини державних народів після 
1919 р. Проживаючи за межами своєї національної держави, вони могли сподіватися від неї 
захисту своїх прав. Такий статус мали серби, хорвати, чехи, словаки, поляки, болгари, 
албанці, греки та румуни. Сюди також варто віднести македонців виразниками інтересів 
котрих себе дуже часто репрезентувала Болгарія. 

У значно гіршому становищі перебували українці й білоруси. У ході національних 
революцій їх державно-національні проекти зазнали поразки. А тому не випадково у межах 
версальської системи міжнародних договорів їх претензії особливо не враховувалися. 
Особливу групу національних меншин складали євреї та цигани, народи історично 
розпорошені з особливим менталітетом бездержавного існування. 

Таким чином, практична неможливість реалізації права всіх народів на самовизначення, 
помножена на виняткову важливість даного реґіону в геополітичних комбінаціях, стали тими 
чинниками, які змусили світових лідерів зайнятися питаннями національних меншин. Тобто, 
проблема статусу національних меншин набувала актуальності саме з огляду на політичну 
кон’юнктуру, була спробою замаскувати за гарними гаслами цинічний переділ світу. При 
цьому весь ентузіазм громадськості, який спрямовувався пацифістськими настроями, 
вимогами демократизації, вільного світу радше відігравав роль тла, на який змушені були 
реагувати політики, аніж реальною підставою для занепокоєння станом національних 
меншин.  

Саме тому, під час міжнародних конференцій 1919 і наступних років, відбувається 
поступова підміна понять. На думку Р. Грішиної, демократичні ідеали післявоєнного 
світоустрою хоча й проголошувалися головним принципом, все ж, на практиці дієвішими 
виявилися прості й очевидні істини – військові підсумки війни, а ще простіше – поділ країн 
на переможців і переможених. Обіцяне право на самовизначення з обопільної згоди обох 
зацікавлених сторін трансформувалося у прагнення захисту національних меншин. При 
цьому дослідниця підкреслює, що “саме звернення Ліги Націй до питання про становище 
меншин було відображенням духу часу і тенденції до нарощування потенціалу демократизму 
в житті суспільства” [9, с. 111].  

Одразу відзначу, що захист прав національних меншин не був автоматичною 
альтернативою фактичної відмови від реалізації права націй на самовизначення. Інший 
варіант полягав у проведенні активної міграційної політики. Ідея переселення шляхом 
обміну населення пропонувалася ще в 1916 р. швейцарцем французького походження 
Жоржем Монтадоном. На його думку, це був прямий шлях до реалізації концепції 
етнічнооднорідної національної держави. Після Першої світової війни лише на Балканах 
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наважилися на переселення національних меншин. Основою цього рішення стали турецько-
болгарський договір 1913 р., що передбачав обмін населення в прикордонних районах; 
підписана в 1919 р. в Нейї грецько-болгарська конвенція і в 1923 р. грецько-турецька 
конвенція. Втім, жоден із тодішніх провідних політиків не висував проектів переселення 
національних меншин в інших районах Європи за межами Балкан. А сам балканський досвід 
оцінювався тоді негативно, враховуючи насамперед великі економічні й соціальні витрати, 
які викликала дана операція [10]. До цього варто додати, що подібні переселення 
супроводжувалися насильством і навіть фізичним знищенням деяких етнічних меншин. 

З’ясувавши причини актуалізації проблеми захисту національних меншин, є сенс 
звернутися до того механізму, який створювався в результаті багатосторонніх переговорів. 
Ще в жовтні 1918 р. Міжсоюзницька парламентська комісія із представників Франції, 
Бельгії, Великобританії й Італії підтвердила першочергове значення дотримання принципу 
самовизначення народів при побудові нових держав [10]. А на паризькій мирній конференції 
(18 січня 1919 р. – 21 січня 1920 р.), де вирішувалося питання повоєнного устрою, цей 
принцип був визнаний у якості основоположного. При цьому, як уже відзначалося, 
практична неможливість реалізації цього принципу змусила світових лідерів активно 
зайнятися захистом прав національних меншин. Це, зокрема, проявилося в тому факті, що ще 
до створення Комісії зі справ нових держав, Комітет єврейської делегації розробляв 
проблематику охорони меншин і надав конференції свій меморандум з цього питання. 

Одною з перших із проблемою національних меншин зіткнулася польська делегація в 
квітні 1919 р. У кінці березня американський представник Кулідж направив консультанту 
американської делегації з правових питань ноту, в якій вказував на необхідність покласти на 
польський уряд певні зобов’язання щодо забезпечення прав етнічно непольського населення. 
3 травня 1919 р. Верховна Рада Антанти прийняла пропозицію Комісії у справах нових 
держав щодо включення пунктів про охорону національних меншин у Польщі як складової 
частини мирного договору з Німеччиною [11]. Польська сторона в особі прем’єр-міністра І. 
Падеревського виступила проти цього документа. До відома представників великих держав 
доводилося, що польський народ не забув як поділ Польщі стався “внаслідок інтервенції 
іноземних держав у справі її релігійних меншин, і та болюча згадка зобов’язує Польщу 
остерігатися втручання закордону до її внутрішніх справ більше від чогось іншого” [6, с. 
139]. І. Падеревський домагався, щоб ідентичне зобов’язання було покладено на Німеччину. 
Але його аргументи не були прийняті до уваги західними державами. Зокрема, вони заявили 
про охорону прав німецьких меншин на всіх територіях, що раніше входили в склад 
Німецької імперії, і, тим самим, підтримали німецькі пропозиції щодо створення на 
заселених німцями польських землях культурної автономії. Остаточну позицію великих 
держав сформулював у своєму посланні польському президенту прем’єр-міністр Франції Ж. 
Клемансо. У ньому нагадувалося, що введення принципу охорони національних меншин у 
міжнародне право відбулося ще під час Берлінського конгресу, незважаючи на те, що в тому 
випадку не йшла мова про міжнародно-правовий захист і згадувалися лише релігійні 
меншини. На думку Клемансо, покладені на Польщу зобов’язання не були порушенням 
суверенітету молодої держави [11]. Більше того, Клемансо пов’язав підписання договору про 
меншини із визнанням “Польщі як незалежної держави і передачі їй колишніх територій 
Німеччини” [6, с. 139].  

Основною міжнародною організацією, на яку покладався контроль за дотриманням 
прав національних меншин стала Ліга Націй. Під її егідою було заключено наступні угоди, 
які містили положення щодо статусу меншин: п’ять спеціальних договорів про меншини, що 
підписані з Польщею (28 червня 1919 р.), Королівством СХС та Чехословаччиною (обидва 10 
вересня 1919 р.), Румунією (9 грудня 1919 р.) і Грецією (1920); розділи про захист меншин, 
що мали місце в чотирьох мирних договорах із Австрією (1919), Болгарією (1919), 
Угорщиною (1920), Туреччиною (1920); шість декларацій, проголошених на Раді Ліги Націй 
Албанією (1921), Литвою (1922), Латвією (1923), Естонією (1923), Іраком (1923) і 
Фінляндією (1921); польсько-данцигська конвенція (1920), німецько-польська конвенція про 
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Верхню Сілезію (1922), Конвенція про Мемель (1924). Таким чином, міжнародний захист 
меншин в системі Ліги Націй поширювався (за виключенням мандатних територій) 
приблизно на 30 млн. осіб, що розмовляли на 36 мовах, населяли частини 16 держав і 
складали в загальному майже 25 % їх населення. За іншими джерелами, в Європі 
нараховувалося понад 50 млн. осіб, які належали до національних меншин (не враховуючи 
Бельгію і Швейцарію) [12]. 

Договори (трактати) про меншини, укладені з різними країнами, мали схожий зміст. 
Тому їх аналіз здійснюватиметься на основі польського договору. У 1 статті договорів про 
меншини встановлювалося зобов’язання держав визнати положення, які знаходяться в 
розділі “Захист меншин” як основні закони, а отже,  жоден закон, положення чи офіційна дія 
не повинні суперечити, розходитися або ставитися вище за них [13]. З цього випливає, що 
зобов’язання держав стосовно до їхніх національних меншин отримали перевагу перед будь-
якими законами і підзаконними актами, і у випадку колізії встановлювалося верховенство 
міжнародних норм над національним законодавством держав. Саме це положення 
розцінювалося урядами молодих держав як обмеження їх суверенітету. І не безпідставно, бо 
як показав подальший хід подій, зокрема, “мюнхенська змова”, молоді держави ставали 
заручниками політичних ігор великих держав. У такому світлі, договори щодо меншин 
постають інструментами зовнішнього контролю над суверенними країнами, серйозними 
претензіями впливу на їх внутрішню і зовнішню політику. 

Держави-учасники договорів, зобов’язувалися надати всім своїм жителям повний і 
абсолютний захист їх життя і свободи безвідносно до походження, національності, мови, 
раси чи релігії. Гарантувалося, що всі жителі матимуть право на вільне публічне та приватне 
віросповідання, якщо це узгоджуватиметься із публічним порядком і доброю мораллю (ст. 2). 
Уряди названих держав визнавали своїми громадянами і без будь-яких формальностей всіх 
осіб, які користувалися індигенатом на їх території на день вступу в силу договору та не 
були громадянами іншої держави (ст. 6). Громадянство цих держав отримувалося виключно 
в силу факту народження на території держави будь-якою особою, яка не мала права на інше 
громадянство (ст. 4). Крім того, кожна особа мала право вибору свого громадянства (ст. 5) 
[13]. Дані положення цікаві з огляду ще на одну проблему, яка також вирішувалася в межах 
версальської системи договорів і мала певне значення у контексті прав захисту національних 
меншин. Маю на увазі проблему біженців. Під час міграцій багато з них опинилося за 
межами своєї батьківщини, було відірвано від звичного укладу життя та осіло на інших 
територіях. Надання їм статусу національних меншин дозволяло отримувати належні 
громадянські права в нових державах, а отже, частково знімало можливий гострий 
соціальний конфлікт. 

Стаття 7 гарантувала, що всі громадяни держав будуть рівними перед законом і 
користуватимуться однаковими громадянськими і політичними правами безвідносно до раси, 
мови чи релігії. Ці відмінності не могли стати перешкодою для отримання державних посад і 
нагород, права займатися різними професіями і ремеслами. Заборонялося встановлення будь-
яких обмежень на використання громадянами будь-якої мови в приватних чи торговельних 
відносинах, релігії, пресі, друкованих засобах чи публічних зібраннях. Незалежно від 
офіційної мови громадяни отримували право користуватися в судах усно і письмово своєю 
рідною мовою. 8 стаття передбачала, що представники меншин могли створювати 
благодійні, релігійні чи суспільні установи, школи й інші освітні заклади, вільно 
користуватися в них рідною мовою і сповідувати свою релігію. Стаття 9 стосувалася 
зобов’язань урядів щодо надання пільг для навчання дітей у освітніх закладах на їх рідній 
мові в містах і округах, де проживала значна кількість громадян, що не говорили офіційною 
мовою. Але це не заважало урядам вводити обов’язкове вивчення офіційної мови у всіх 
школах. Цим містам і округам обіцялася справедлива частина засобів із публічних фондів 
(державного бюджету, муніципальних чи інших фондів) для просвітницьких, релігійних чи 
благодійних потреб [13]. 
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Якщо говорити про специфічні риси договорів, то вони стосувалися окремо взятої 
меншини. Так, у договорі з Польщею права національної меншини надавалися німцям лише 
на тих територіях, які до 1 серпня 1914 р. входили до складу Рейху (ст. 9). У статті 11 
оговорювалися права євреїв. Уряд зобов’язувався, зокрема, не чинити перешкод у 
дотриманні євреями суботи [13]. Відзначу, що жодних зобов’язань щодо українців Польща 
на себе не взяла. Факт доволі промовистий, який ще раз підкреслює подвійність стандартів у 
захисті прав меншин. Королівство СХС зобов’язувалося забезпечити умови для 
врегулювання сімейного права і особистого статусу мусульман у відповідності з 
мусульманськими звичаями, а також захист мечетей, кладовищ і інших мусульманських 
установ. Стаття 10 другої частини договору з Чехословаччиною присвячена Закарпаттю. В 
ній вказувалося: “Чехословаччина зобов’язується створити із території русин на південь від 
Карпат, у визначених головними союзними та державами, що об’єдналися, автономну 
одиницю в складі чехословацької держави і надати їй якомога більшу ступінь 
самоуправління, що сумісна з єдністю чехословацької держави” [14, с. 81].  

Взяті на себе зобов’язання знайшли відображення в конституціях держав, що було 
обов’язковою вимогою. Так, у 95 статті польської конституції 1921 р. гарантувалося охорона 
життя, свободи і майна всім громадянам не залежно від походження, національності, мови, 
раси та релігії. 109 стаття гарантувала кожному громадянину право на збереження своєї 
національності, культивування своєї мови і національних особливостей. А практична її 
реалізація мала регулюватися спеціальними державними актами. 110 стаття закріплювала за 
меншинами рівні права на створення, опіку і управління за рахунок благодійних, релігійних і 
суспільних організацій шкіл й інших виховних установ, а також право вільного користування 
в них своєю мовою і виконання своїх релігійних обрядів [15, с. 16]. Схожі положення 
містила і конституція 1920 р. Чехословацької республіки. Крім них, стаття 134 категорично 
забороняла насильницьку асиміляцію, встановлюючи кримінальну відповідальність за такі 
дії [16, с. 25]. 

Попри такі демократичні положення, дослідники в цілому низько оцінюють дані 
договори. Левова частка критики припадає на питання статусу національних меншин, а 
саме – підписані в рамках версальської системи угоди не розглядали національну меншину 
як групу, колектив людей однієї національності, мови, релігії, а були спрямовані на 
конкретних індивідів будь-якої певної національності [12]. У цьому разюча відмінність від 
сучасного розуміння національної меншини, яка осмислюється через таку соціологічну 
категорію як група.  

Попри відсутність універсальної формули визначення національних меншин через 
розмаїття ситуацій, пов’язаних із їх існуванням у різних національно-правових системах і 
розбіжностями у тлумаченні державами змісту даного поняття, національні меншини 
визначають як національні групи, відмінні від інших груп, зокрема національної більшості, 
яка проживає на території суверенної держави. Серед критеріїв, що окреслюють даний 
термін виділяються наступні: 1) кількісний – національні меншини повинні поступатися у 
чисельному відношенні решті населення, яка становить більшість; 2) недомінуюче 
становище – слабкість організаційних можливостей для впливу на політику етнічної 
більшості; 3) біологічно-культурний – антропологічні відмінності, а також відмінності в 
мові, культурі чи релігії; 4) суб’єктивний – прийняття особливого рішення про належність 
або неналежність до національних меншин [17, с. 560]. 

Ф. Ермакора під національними меншинами бачить “групу осіб, яка поряд з рисами 
етнічної меншини (власна мова, культура, історія, усвідомлення себе як групи, чиї члени 
бажають підтримувати її особливості), має бажання користуватися як група тими правами, 
які дають меншині можливість брати участь у процесі визначення політики у рамках даної 
території чи навіть в рамках цілої держави, але яка не є в однакових умовах з іншими 
етнічними групами в цій державі” [17, с. 560]. Інші визначення дещо деталізують окремі 
вимоги, які мають представники даних груп. Так, Ф. Гекман акцентує увагу на прагненні 
національних меншин приєднатися до нації-держави, до якої вони належать у сенсі історико-
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культурної ідентичності, та що відповідає їх економічним інтересам. Для Ф. Капоторті 
національній меншині, аби вважатися такою, достатньо усвідомлювати свою окремішність і 
бодай мовчазно, виявляти солідарність, спрямовану на збереження своєї культури, традиції, 
релігії чи мови [17, с. 560]. В. Чаплинський як критерій даної групи називає природнє 
прагнення до отримання автономії [18]. 

Роджерз Брюбейкер підкреслює, що національна меншина – це “не просто “група” за 
фактом етнічної демографії, а динамічна політична позиція, або, точніше, набір пов’язаних, 
але все ж взаємосуперечних позицій, а не статична етнодемографічна умова”. Для цієї 
політичної позиції характерні три елементи: 1) публічна заява про членство в етнокультурній 
нації, відмінній від чисельно чи політично домінантній етнокультурній нації; 2) вимоги до 
держави про визнання цієї відмінної етнокультурної національності; 3) відстоювання, на 
основі цієї етнокультурної національності, певних колективних чи культурних прав [19, 
с. 91].  

Отже, післявоєнні договори щодо меншин захищали не групу, а окремо взятого 
індивіда, з його особливим національним походженням, мовою чи релігією, відмінними від 
більшості населення держави. Дана обставина з початку звужувала об’єм прав та інтересів 
меншин, що підлягали міжнародному захисту, бо очевидно, що група, на відміну від 
індивіда, може претендувати на фактичну і юридичну рівність з іншими громадянами 
держави, на огородження національних інтересів у всіх сферах життя. В силу цих угод, 
мільйони людей, що складали національні меншини, отримали лише елементарні права, які 
не мали нічого спільного з їх специфічними національними інтересами [12]. 

Коли йде мова про національні інтереси, то найчастіше маються на увазі політичні, 
економічні та культурні права, які найповніше можуть реалізуватися в межах національно-
культурної автономії. Так ось, із слов’янських країн лише Чехословаччина взяла на себе 
зобов’язання утворити на території Закарпаття автономну одиницю й надати їй найбільший 
ступінь самоуправління, що була б сумісна з єдністю держави. Гарантувалося створення 
особливого сейму з законодавчими правами в усіх питаннях, що стосувалися мови, школи й 
релігії та місцевого самоврядування. Губернатор цієї території мав призначатися 
президентом Чехословацької республіки та відповідати перед місцевим сеймом. Посадові 
особи по можливості мали обиратися з місцевих жителів. Чехословаччина гарантувала 
населенню Підкарпатської Русі справедливе представництво в законодавчих зборах 
Чехословацької республіки [20, с. 102]. 

Що стосується політичних прав меншин, то вони переважно стосувалися виборчих 
прав. Зокрема, законодавчо дозволялося створення політичних партій на національній 
основі, які могли стати учасниками виборчого процесу. Втім, як показала вся історія 
міжвоєнного часу жодній партії національних меншин, за невеликим виключенням 
(наприклад, Хорватська республіканська селянська партія, Судетсько-німецька партія в ЧСР) 
досягнути серйозного успіху не вдавалося. Крім того, у своїй роботі вони зазнавали 
різноманітного тиску з боку урядів. Очевидно, що відмова, насамперед, урядів Польщі та 
Королівства СХС надати національним меншинам вагомі політичні права як групі 
зумовлювалися власними комплексами національної неповноцінності періоду 
становлення/відродження державності. Розуміння тієї ціни, якою обійшлося проголошення 
незалежності, й страхи перед сепаратизмом (зокрема, німців і угорців) змушувало уряди 
всіляко обмежувати вимоги національних меншин. До цього також можна додати і 
національну помсту, що проходила під красивими гаслами “історичної справедливості”. 
Новопосталим державним націям дуже хотілося відповісти своїм колишнім кривдникам за 
всі роки/століття гноблення. Не варто забувати і про економічну складову. Захист 
національних економічних прав зовсім не входив до пріоритетів урядів. Радше навпаки, за 
рахунок власності національних меншин планувалося здійснити економічні реформи. 
Показовим у цьому плані, наприклад, став поділ Польщі на Польщу “А” і Польщу “Б”. Та й 
навіть культурні вимоги за відсутності розуміння групових прав національних меншин 
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поставали фікцією. Для українців досі пам’ятною залишається національно-культурна 
політика поляків у Галичині й Волині.  

Іншою слабкою стороною договорів про меншини було те, що формулювання окремих 
статей містили багато незрозумілих положень, що розширювали можливість урядів 
трактувати їх так, як це було зручно. Зокрема, стаття 7 польского договору передбачала, що 
громадянам, які не розмовляють на польській мові, уряд надасть “належні пільги” для 
користування рідною мовою в судах. Що розуміти під “належними пільгами”, чи випливає з 
цього, що меншини мають право вимагати судового процесу на рідній мові, знайомитися з 
матеріалами справи і т. п.? У тексті договору знайти відповідь на це й інші питання 
неможливо. В договорах про меншини нічого не говорилося про критерії належності будь-
якої особи до певної національної, релігійної чи мовної меншини [12]. На думку Р. Грішиної, 
це було свідченням того, що звернення Ліги Націй до питання про меншини мало в якості 
надзавдання не буквальний захист деяких груп суспільства від дискримінації й пригнічення, 
бо спеціальні міри в цьому відношенні могли б сприяти формуванню сепаратистських 
настроїв, а, навпаки, створення в кожній країні умов для інтеграції цих груп в одну 
державно-національну спільноту при збереженні деяких культурних, етнічних чи релігійних 
традицій. Як аргумент на користь такої гіпотези, дослідниця наводить думки Ж. Клемансо, 
який влітку 1919 р. стверджував, що в перспективі меншини мають зникнути, поступово 
злитися з більшістю, що проблема меншин так як вона поставлена в договорах, жодною 
мірою не повинна стати джерелом сепаратизму [9, с. 111]. 

У цьому контексті виокремлюється наступна суперечність системи захисту прав 
національних меншин – вона була обтяжливою для самих держав, які, утверджуючи власний 
суверенітет, розглядали національні меншини як об’єкт природної експансії, “внутрішнього 
ворога”. З іншого боку, національні меншини, не маючи в особі Ліги Націй надійного 
захисника своїх групових, колективних прав (а лише прав індивідуальних членів) також не 
намагалися інтегруватися в державний механізм титульної нації й налаштовувалися на 
сепаратизм та ірреденту. Такий непевний стан, до речі, дозволяє зрозуміти появу 
інтегрального націоналізму серед недержавних європейських народів. Німецький дослідник 
Е. Ян вдало помітив, що внаслідок зміщення ролі головного ворога національного руху зі 
станової династичної держави на “чужу” націю ліберальні та соціальні складові в 
революційних чи реформаційних складових інтерпретаціях націоналізму поступаються 
інтегральним [21, с. 120]. Тобто, настрої серед еліти національних меншин в умовах 
відсутності належної національної політики зміщувалися на користь радикальних засобів 
досягнення природних вимог. І в цьому контексті, міжнародне право фактично узаконювало 
ці домагання.   

Не менш суперечливим місцем договорів були питання, пов’язані з міжнародними 
гарантіями їх дотримання. З одного боку, країни не могли переглянути підписані ними 
домовленості без згоди більшості Ради Ліги Націй; кожен член цієї Ради міг звертати увагу 
цього високого органу на будь-які порушення чи небезпеку порушення умов договору з боку 
Польщі, Чехословаччини, Королівства СХС; Рада могла приймати адекватні міри щодо 
країни-порушника; у випадку розбіжностей поглядів суперечка отримувала міжнародний 
характер і передаватися Постійній палаті міжнародного правосуддя, рішення якої вважалося 
остаточним. Тобто, мова йде про цілком позитивні речі. З іншого боку, громадяни, що 
належали до меншин, не отримували в силу цих договорів жодних прав. Вони, на думку 
С. Кечек’яна визнавалися суб’єктами турботи, а не суб’єктами права. Питання про 
порушення чи небезпеку порушення міжнародних зобов’язань щодо меншин з боку даної 
держави мала право поставити не меншина, а лише держава – член Ради Ліги Націй. Отже, 
якщо б жоден із членів Ради не звернув уваги на факти пригнічення якої-небудь меншини в 
одній із держав договору, Ліга Націй залишила б такі факти без уваги і втручання [12]. 

Однак, чи не найбільшою вадою цих договорів стала їх обов’язкова необов’язковість. 
Вони виявилися швидше декларацією намірів, аніж програмою для дій. Парадоксально, але 
нічого окрім галасливої риторики та прагматичних намірів заспокоїти переможених за цими 



Україна–Європа–Світ 

 

88 

 

договорами не було. Приклад Болгарії, яка прагнучи пом’якшення умов мирного договору 
почала на практиці застосовувати принципи захисту національних меншин на своїй 
території, показали всю кон’юнктурність даної проблеми. Зокрема, вже в червні 1919 р. в 
офіційному болгарському органі був опублікований “Устав духовного управління 
мусульманами в Царстві Болгарія”, що мав на меті показати серйозність ставлення 
болгарського керівництва до проблеми, починаючи, від визнання наявності меншини по вірі 
у власній країні, а також фіксуючи її статус, аж до ствердження, що кожна мусульманська 
община виступає як юридична особа [9, с. 112]. Така політика болгарського уряду в 1919 р. 
демонструвала державам-переможцям лояльність Болгарії, і таким чином, мала 
підкріплювати шанси на визнання болгарської етнічної меншини в Королівстві СХС та 
Греції. Однак, в ультимативно представленому болгарам Нейїському мирному договору, 
окрім інших жорстких умов, ні про яке визнання болгарської меншості в сусідніх із нею 
державах не було мови [9, с. 114]. 

Як бачимо, суперечності, породжені закінченням війни і намаганням країн-
переможниць створити новий світовий порядок, виявилися вирішальними для появи 
проблеми національних меншин у Центральній та Південно-Східній Європі. Політика 
захисту національних меншин була експромтом “архітекторів Версалю”, який, з одного боку, 
відбивав домінуючі суспільні настрої повоєнного світу, в якому питання національного 
самовизначення зайняло фундаментальне місце, а з іншого боку, був паліативом, що мав 
згладити нові протиріччя між країнами-переможницями й переможеними. Атавізми 
колишніх принципів, виражених відомим гаслом “горе переможеним”, виявилися 
значущішими аніж ідеальне гасло самовизначення народів. У цьому контексті можна 
говорити про те, що за своєю суттю захист національних меншин виявився формою боротьби 
між націями. Можливо, не такою відвертою, закамуфльованою за вболівання про становище 
народів, але від того ще цинічнішою й брутальнішою. Справедливість подібних 
формулювань підтверджує вся історія міжетнічних взаємовідносин не лише в слов’янських, 
але й решті країн Центральної і Центрально-Східної Європи. В жодній із них не вдалося 
концепцію захисту національних меншин втілити в життя. А тому настрої реваншизму 
“державних” націй та амбіції “недержавних” націй визначали суспільну атмосферу 
міжвоєнного періоду. 

Проте, оцінюючи цей крок у широкій історичній перспективі, не важко помітити 
прихований позитив. Сама постановка питання про захист національних меншин 
легалізувала з точки зору міжнародного права національні рухи пригноблених народів, 
надала їм зовнішнього виправдання. А переведення проблеми захисту національних меншин 
в площину обговорення дозволило набути важливий досвід, який надав їй нового звучання в 
другій половині ХХ ст.  
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PROBLEM OF NATIONAL MINORITIES  IN THE SLAVONIC COUNTRIES OF CENTRAL 
AND SOUTH-EASTERN EUROPE AFTER WORLD WAR I 

 
In the article the question of origin of problem of national minorities is analysed in slavonic countries 

of Central and South-Eastern Europe, and also the forms of defence of their rights within the limits of the 
Versailles system of peaceful agreements. 
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