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ПЕРЕДМ О В А.

Три імени

-

Т.

f.

Масариk,

Е. Бенеш

і М. Шт ефа н і k, співтворці Чехословач
чини, нааавЖди аалишаться в пам'яті грома
дян цієї дерЖави, овіяні певнн.м ореолом.

Про особу Т. f. Масариkа студія Mapit
Омельченkової Т. f. Масариk доkладно
подає відомості, яk Т. f. Масариk а kоваль

сьkого учня піднісся до преандентсьkого kрісла.
Сучасна kрнаа непоаволнла нам про Е. Бе
неша видати таkої самої~ принаймні, обсягом
kниЖkи, яk пощастило М. Омельченkовій видати

про Т.

f.

Масарнkа

-

ми примушені обмеЖи

тися · ціею невеличkою обсягом kниЖkою.
В
основу ціеї kннЖkи лягли два наи1их виkлади :
д-р Едвард Бенеш, яk Журналіст (у Товаристві
Уkраїнсьkих Письменннkів і Журналістів 20. V.
34.) та д-р Едвард Бенеш, яk дерЖавний бу
дівничий
(святочний виkлад в Уkраїнсьkому
Педагогічному Інституті 28. V. 34.).
Постать д-ра Едварда Бенеша для нас по
двійно ціkава: людина а-під убогої селянсьkоі·
стріхи виросла на дерЖавного муЖа будів
ничого неаалеЖної слов'янсьkої дерЖави- більш
того на відпогідального kерманнча Лісою

V

Народів, dоуеп'а Ліtн Союзу Народів, яk ви
словився часопис Daily Telegraph 11. ІХ. б. р.
Яk міністер заkордонннх справ ЧСР д-р
Е. Бенеш своїм впливом багато поміг kультурі
й науці нашого народу. Більш того, він допо
міг виявити перед світом та л ан о в н ті с

nz ь

Уkраїнсьkого народу і, принаймні, інтелеkту
альну нениЖчість нашого народу в порівнянні
з іншими народами, що вЖе Живуть власним
дерЖавним Життям. Чехословаччина утворила
нам понад 200 внсоkошkільннх професорів, і пе
реваЖна більшість із них написала kннгн таkої
вартостн, що внkлнkають заслу}/(ене признання
чуЖинців, а наш нарід, справді, цнмн працями
моЖе пишатися.
Понад 2.000 нашнх фіанчннх борців за не
залеЖність Уkраінн заkінчилн тут внсоkу освіту
і, яk правило, заkінчнлн її дуЖе добре. Не
рідkість, що блнсkуче заkінчилн навіть по дві
висоkнх шkолн : свою національну для майбут
ньої праці на батьkівщнні і другу, чесьkу, що6
полегчнтн собі здобування kусннkа хліба за доби
непривабного еміtрантсьkого існування. А треба
u~e взяти під увагу, що ці люди були фізично
в н ч ер пан і боротьбою з ворогом, дуЖе ба
гатьом із них, будучи вЖе на внсоkій шkолі,
довелося разом з тнм до k ін чу ват н і свою
середню, перервану революцією, освіту, а до
того майЖе всі вонн малн вЖе с о л ід н -н й віk
свого Життя.

VI

3алншнвшн ".меч", всі

ми

почали "гризти"

науkу і на цьому п о л і д о в ел н, що kолн ми
і програли в фізичній. боротьбі, то лише тому,
що, справді, то були для нас неперемоЖні у .мо
в н боротьби.

За цю допомогу для розви1пkу нашої науkн
й kультури будуть вдячні Чехословаччині, а в
першу чергу тнм ф і а и ч н н м особам, дерЖав
ним муЖам Чехословаччини, не лише ті, що її
отримали, озброївшнся цим для ліпшого внkо

рнстання своїх природніх здібностей і ліпшої
боротьби аа свое особисте існування, але й
прийдешнє поkоління : .ми наступному поkолінню
своею інтелеkтуальною працею п о л е г ч и л н
умови для внkонання ним завдань, що іх Життя
йому поставить.

І д-р Едвард Бенеш, яk .міністер заkордон
ІІИХ справ ЧСР., безумовно багато сприяв то
.му, щоб ми .мали цю .моЖливість інтелеkту
альної праці.
Оцю сторінkу ставлення .міністра д-ра
Едварда Бенеша до нашої справи дуЖе ці
нить наше суспільство, про що .моЖна судити
а тих статтей, яkі з'являлися в нашій пресі з
нагоди Бенешовнх ювилеїв.

Tak,

"Громадсьkий. Голос" ще перед десять

ма роkа.ми, - 28. V. 1924. р. - з нагоди 40літнього ювнлею .міністра Бенеша, оцінюючи
3Начіння його праці для ЧСР і ставлення його

VII

до kультурної й науkової допо.могн уkраїнсьkо.му
народові, писав:
"Чесьkнй народ .моЖе бути гордий, що в
таk ваЖних часах найшлись .муЖі, яkі вміли в

.., .

реВОЛЮЦІИНІ.М

.В

ХаОСІ
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СПІЛЬНІМ

ауСНЛЛЮ ВИЗВОЛЬ-

НИЙ рух цілої нації спрямувати у властиве
русло, а станувшн на його чолі, 3)1Мілн збуду
вати власну дерЖаву та заkріпнтн її повагу
поміЖ сі.м'ею вільних народів. Бенеш це один
з найздібніших і найбільш працьовитих полі
тнkів і дипло.матів новітньої Европи. Нічого
дивного, що з його голосом рахуються політиkн

навіть найбільших дерЖав. В Союзі Народів
займає він визначне місце. Про нього говорять,
яk про будучого президента чесьkої дерЖави.
До змагань уkраїнсьkого народу відносився
д-р Бенеш прихильно, чого доkаао.м е те, що
наша армія і .молодь найшли в Чехії ту тиху
сторону, в яkій навіть прн допомозі чесьkого
уряду, в яkого сkлад постійно входив д-р Бе
неш, могли віддаватися хосенній для свого на
роду праці над собою. Там таkоЖ, над водамн
Велтави, найшла захист наша kультура і на
уkа в уkраїнсьkнх вищих шkолах, яkі повсталн
прн допо.мозі чесьkого народу. Діла, а не пусті
слова, стоять на стороЖі ще трнвkішоr в май
бутньому уkраїнсьkо-чесьkої приязні, яkу вмі
лими руkа.мн в лютий час негоди для нашогv
народу започатkував, .міЖ іншн.м, тakoJk д-р
Бенеш".

/.
-

Або того таkи 1924. poky "Діло~', ч. 120,
VI. 1924., в статті "ЗаслуЖений син народу"
J нагоди 40-ліття д-ра Едварда Бeuetua -

пнше

наступне

:

"Сміливо .моЖна сkазаІпи, що ue .мае 111akux
політичних питань нової Европи, на розв'яаkу
яkих одверто чи позаkулісово не впли
вав би чесьkий .міністер ааkордонних справ Бе
неш, людина науkи, недавній революціонер, hо
то пovus у заkордонній політиці і дерЖавний
діяч одної з наймолодших дерЖап.

Сьогодня д-р Е. Бенеш е kаидидато.м на
голову Ради Союзу Народів у найблиЖчій сесіі~
а його політичні приятелі бачать в ньому на
слідниkа Масариkа на становищу президента

Чехословацьkої Республіkи".
3 нагоди 50-літнього ювилею д-ра Бенеша
"Діло" в ч. /38, за 28. V. /934., в статті "Доk
тор Едвард Бенеш" пише наступне:
"У своїх науkових творах, ле йому (Бене
шеві) приходиться торkатися уkраі"нсьkого пи
тання, або взагалі уkраїнців, Бенеш завЖди
mpakmyє уkраі"нців, яk слов'янсьkий нарід і все
вЖиває терміну "уkраі"нсьkий" (що не завЖди
роблять інші чесьkі вчені і діячі).
Хоч .моЖе Бенеш і невірить, що .ми ckopo
збудуе.мо собі незалеЖну дерЖаву, та про те
він не тільkн ставиться до уkраїнців льояльно,
але уkраі"нсьkа е.міtрація вЧСР .має .матеріяльну
н .моральну підтри.мkу, головно завдяkи .міні-

ІХ

стерству ааkордоиинх справ, беаперечно, а уваги
иа становище до цієї оопомоги міністра Бене

ша. Підчас своєї поїадkи на Підkарпаття, яkу
пІаk доkладно зреферувало ,,Діло", Бенеш під
kреслнв, що kоЖннй. нарід своею свідомою по
зитивною працею .моЖе cn1amи велиkн.м.~~.

В часописі "Тризуб~~ (ч. 21/427, аа 10. червня
/934.) відо.м.нй уkраїнсьkнй. діяч М. Славінсьkнй

1nak
Е.

оцінює загальну діяльність

Бенеша

і

його

ставлення

д-ра міністра

до

уkраїнсьkнх

стремлінь.

"В день, kолн Масариkа в чеп1верпzе виби
рали президентом, Бенешеві минуло рівно 50
літ. Bik дуЖе невелнkнй. для европей.сьkого
ааkордонноzо міністра, яkнй. побив усі реkорди
сталого перебування на свому посту. Бенеш,
яk і Масариk, являється назовень втіленням
полі1nичного kонтинюїтету, і беа нього чуЖинці
не .мислять собі Чехословаччини. Яk і його пре
зидент, у політиці він перше аа все реаліст.
3 Іnою, однаk, одміною, що Масариk- теоре
тиk реалізму, а Бенеш його npakmнk. Ве ..

лиkиіt ерудит і добрий.

знавець

людей.,

яkн.ми

вони е в дійсності, він все і вся виkорнстовуе
для потреб своєї політиkн, на добро своєї бать
kівщини. Успіхи не баламутять йому головн,
невдачі не роблять а нього розтраченоr лю
дини. На kоЖнніt добрий чи лихий внпадоk, 11а
kоЖну .моЖливу зміну міЖнародніх взаємовід. .
НОСНН, В НЬОгО Є готоВИЙ. плян ЧНННОСmН, і, Яk

х

здається, ніщо його

не .моЖе

захопити неспо

дівано. Своею доцільною і невтомною працею
він створив для Чехословаччини солідний зов
нішній престіЖ, а собі персонально здобув за
kордоно.м авторитет і значіння, яkого він ие
.мав бн, kолн б ці речі надавалнея пропорційно
до .міЖнародньої снлн його батьkівщини. Перед
Бенешем леЖить ще довга Житп1ева і полі
тична путь, і .моЖна лнше побаЖати іrо.му,
и(об була вона таkою щасливою, яk була й досі.
Це буде добре й йо.му і Чехословаччині, яkій
він таk віддано слуЖн1пь.
Проблема уkраїнсьkої дерЖавносn1и для обох
чільних людей Чехословаччини, для Маса
риkа і для Бенеша, -річ на сь()годня не аkту
альна. Яk реалісти, вони в політиці працюють
лише тим, що вЖе реально стоїrпь на дорозі,
а не з тн.м, що лише завтра таАt з'явиться.
Поява Уkраїнн, яk дерЖави, в і:Х плянах однаk
передбачена, яk це видkо хоч бн зі слів Бенеша:
- Час працює на вас, - яkі він сkазав одному
з уkраінсьkнх політнkів 11 найтя>kчу хвилину
для уkраїнсьkої справи. J<олн n1y працю часу
• буде довершено, ставлення Масариkа й Бенеша
до неї бе.з всяkого сумніву буде поваЖне й спра
ведливе.

Але незалеЖно і від того, вЖе й на сьогодня
е одна сторона в уkраїнсьkій справі, в яkій доб
роанчлнве ставлення Масариkа і Бенеша мусить
6уІ11И заз11ачеuо а почуттям глнбоkої подяkн і
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попаЖання В Чехословаччниі, яk всім нам ві
домо, араау-Ж, аа їх допомогою, уkраїнці булн
визнані, яk нація, для них були поставлені ви
соkі шkолн, дано а.могу працювати. Уkраїнсьkі
еміtранти були в ній прийняті, яk брати, яk
свої: яk рідні. Щоб не сталося в .майбутньому,
яkі б не були kо.мпліkаціі: витворені міЖнарод
німи ваае.мовідносннами, уkраїнці ніkолн не
забудуть того, що і яk аробнлн для них Ма
сариk і Бенеш аа найтяЖчої нашої біди націо
нальної: Тому славні їхні імена аа всяkнх умов
вдячно будуть запнеані в пам'яті прийдешніх
уkраїнсьkих поkолінь".
Часопис "Новий Час" (28. травня 1934. ч.
11 7) в статті " Чехословаччина і Уkраїнці" таk
оцінює ставлення Чехословаччини до уkраїнців:
"Після ааkінчення нашнх збройних змагань,
kолн цілі kадри війсьkової і політичної е.міtрації
.мусіли шуkати аахнсту поаа меЖамн рідного
kраю, тоді, треба це а льояльністю признати,
Чехословаччина прийняла гостинно наших емі
tрантів. Що більше, Чехи, що вивначаються
велиkим праkтичним амисло.м, оцінили яk слід

ролю і завдання уkраінсьkої е.міtраціі:

Вони не

обмеЖили своеї гостини до того, щоби цю
е.міtрацію, головно війсьkову, дерЖати беа най
меншого для неї хісна аа решітkа.ми бараkів,
але подумали про те, що6н їй дати а.могу вн
хіснувати яk слід час примусового побуту на
чуЖині. І ось аа почином передових людей е.мі-

ХІІ
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tраціі: а при аkтивній піддерЖці прааьkого уряду,
повстає в Чехах цілий ряд уkраїнсьkих науkо
вих і kультурних огнищ. В Празі повстає Віль
ний Уkраїнсьkий Університет, яkий хоч і не
має усіх kатедр модерного університету, то
все Ж makи своїм науkовим рівнем не зали
шається позаду інших европейсьkих універси
тетів. МайЖе рівночасно а Уkраінсьkим Універ
ситеnІом у Празі повстає друга поваЖна уkра
інсьkа науkова станиця Уkраінсьkа Госпо
дарсьkа АkадеАtія в Подебрадах. Обі ці висоkі
шkоли ввели уkраінців у сім'ю kультурних на
родів Европи, де таkим наглядним .мірилом
kультурної зрілости даного народу е його ви
соkі шkоли. На цих двох шkолах ще не вичер
пується листа уkраїнсьkих шkіл на еміtрації

в ЧСР. Тут ще слід агадати про Висоkий Пе
дагогічний Інститут в Празі, про уkраінсьkу
гімназію, про цілий. ряд праkтичних kурсів. У
парі а працею цих kультурних огнищ йшла по
ваЖна видавнича діяльність будьто агаданих
науkових установ, будьто оkре.мих видавничих
фондів.
РівнобіЖно а цею розбудовою kультурних
станиць чехословацьkий уряд дав теЖ змогу
уkраїнсьkій еміtрації студіювати на чесьkих ви
соkих шkолах. Тут теЖ найшов свій осідоk
Центральний Союз Уkраїнсьkого Студенства,
що своею послідовною працею на .міЖнарод
ньому полі підняв висоkо прапор уkраінсьkого

ХІІІ

cmyлentncmвa серед студенІnспи:а усіх kраїи і
народів. 1./,ілий ряд людей, що набули праkтнчне
образування на е.міtрації в ЧСР після повороп1у
до kраю стали добрими і хосенннмн робітнн
kа.ми на рідному tрунті.
Історія kоЖної е.міtрації- це питання дов
шого чи kоротшого часу. Це торkаеться 111еЖ
нашої е.міtрації в ЧСР. ВЖе сьогодні число natuoї е.міtрації

в

порівиянні

з

літамн

безпосе

редньо по війні дуЖе зменшилося mak, LЦО про
.масову е.міtрацію вЖе сьогодні не приходиться
говорити. Але по цій е.міtрації аалиuІаються
тривалі па.м'ятkи. Одним із n1akнx Живих гар
них пам'ятоk буде створений нашою війсьkо

вою

е.міtраціею

"Музей

Визвольної

Боротьби

Уkраїнни н Празі, а ні.мимн па.м'ятниkа.ми ба
гато гарних пам'ятниkів-нагробниkів і багато
.могил стрільців і сп1аршин У. Г. А. і визиач
них поліп1ичних діячів-е.міtранn1ів.
І kоли це все, без упередЖення візьмемо під
увагу,

то

мусимо

ствердит11,

що

.

вtдношенu7

чехословацьkого уряду і чесьkого громадянства
до уkраїнсьkої е.міtрації і уkраїнсьkої справи
створили поваЖниіt додатний біляис у взасмІt
нах цих двох слов'янсьkих народів".
Ці голосн нашої и{оденІІої преси про особ}·
д-ра Е. Бенеlиа спідчать про те, u~o і для
.майбутніх натих поkолінь буде ціkавнм .Iuamи більи1е і доkладніше, аніЖ пр& це .моЖна
внчнтати з наведен11х рядkін ІІйLІІої преси, про
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одного .1і співтворців ЧСР, а разом з тим по
середньо і будівничого нашої науkи і ваагалJ
НаUІОЇ kультури.
Момент доброанчливого сtпавлення міністра
д-ра Е. Бенеша до нашої справн і спонуkав
автора цієї невелнчkої kннмkн приkласти всіх
зусиль, щоб ця kниJkka побачила cвitn.
TяJkka доба, що її мн переЖиваємо, змар
нувала замірн автора випуститн у світ значно
більшу обсягом kниЖkу про д-ра Е. Бенеша.
Але віримо, що на це 1це діЖдемося нагоди:
•
•
•
•
твердо

ВІримо, що адоровІ

Бенешового
•

СП1ЛЬСТВУ

походження
•

селянськІ

гарантують

а

ЦІеt

су-

МОЖЛИВІСТЬ ще не ОДИН раа СВЯТ-

кувати ювилеі· д-ра Е. Бенеша
• ••

основи

нагоди,

коли

це

не

-

і ось тоді,

пощастить авто-

рові цівї книжки, то анайдеться інший
український робітник пера, що поповнить
цю щербину, яка сталася при випускові
ців··· книжки : випустить у світ книжку про
д-ра Е. Бенеша аначно повнішу.

Г. Омельченkо.

XV

•

Едвард Бенеш.
Коли хочемо як слід збагнути

якубудь рису

характеру чи форми діяльности Едварда Бенеша,
треба хоч кілька слів сказати про його похо
дження, про те довкілля, в якому він зростав та
ПрО

ВПЛИВИ

ТОГО

.

ДОВКІЛЛЯ.

Едвард Бенеш був найменшим із десятьох
своіх братів і сестер. Батьки, видко, добре ховали
своїх дітей, бо вмерло з них лише двов, вісім
залишилося в живих. 3 цих вісьмох умер (1919 р.)
тільки найстарший із братів, Вацлав, решта-ж
його братів (четверо) і сестер (дві) жиють і понині.
Село Шловиці, біля Крживоклату, маЙ}І<е
самі Бенеші. 3 того села Шловиць і походять
батьки Едварда Бенеша. Дослідники його життя
доводять, що Бенеші були з діда прадіда селяни.
В цих краях tрунт дуже nісний, узагалі селяни
тяжкою працею здобувають собі скибу хліба.
Так бу ло і в батьків Бенеша. І тільки їхня вперта
енерtія та надзвичайна працьовитість допомог ли
їм забезпечити добробут родини.

Матвій Бенеш, батько Едварда, яко старший
син мав одідичити невеличке

1

господарство,

але

І

доля судила інакше: вмерла мати Матвія, і
батько оженився вдруге. Мачуха зненавиділа
Матвія і примусила його покинути батьківську
хату; було йому тоді 21 рік. В сусідньому селі,
Кожланах, жив дядь~о Матвія, до нього і по

дався він Шукати собі заробітку. В того дядька
бу ла донька Ганна, яку він проеватав за одного,
нелюбого їй, ааможнього німця (Кожлани село а
мішаним чесько-німецьким населенням). Матвій
Бенеш сподобанея і Ганні й їі батькові та зумів
вплинути на його, щоб той відмовив німцеві та
віддав би Ганну за нього. Ці дві швидкі пере
моги вже кажуть про неабияку енерtію та впер
тість Матвія Бенеша. Він одружився з Ганною
й почав господарити в Кожланах у халупі під
ч. І О І. Халупу ту з 20 десятинами tрунту при
несла Матвієві Ганна як своє віно.

(рунт

був солонцюватий та глинястий і за

галом неродючий. Ось такі злиденні достатки
мали батьки Едварда Бенеша. А родина збіль
шувалася, і коли досяг ла 12 членів, то, щоб
лише прогодувати таку родину, було потрібно
вкладати багато праці та енерtіі. І справді, ба

гато-багато попрацював Матвій Бенеш, щоб.
піднести своє господарство. Він був у Кожланах
піонером переходу від цілковито
примітивної
обрібки землі до більш раціональної господарки.
Він почав уживати в хліборобстві машин; а

особливо коли його син Вацлав, ставши вчи
телем, зацікавився хліборобством і допомагав
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М а т н і й

Б е н е ш.

батькові своїми порадами. Син Вацлав вплинув
і на вагальний світогляд свого батька : під його
впливом старий Бенеш почав а особливоrо nо
шаною станитися до Інана Гуса.
Хоч як тяжко буJІо на пісному невеличкому
tрунті прогодувати таку велику родину, та м~т

вій Бенеш nодбав і про освіту своїх дітей. Цю
думку йому піддав його старший син Вацлав,
тоді ще 12-літній. Може б батьки Бенеша при
своїх алиднях та малій освіті й не відчули б
потреби дати дітям щось більше за народню
початкову школу, як би Вацлав не виявив силь

ного бажання вчитися. Вацлав, 12-літній хлоnчик,
дуже добре закінчив nочаткову школу, і вчитель
порадив

...

ному

продовжувати

.

далІ

свою

.

освІту,

та й сам Вацлав дуже хотів учитися далі. Батько
врозумів свого сина, але на перешкоді був брак

грошей. Він nішов на пораду до свого пан-отця.
Але як заболіло
щеник

якось

старому

легковажно

Бенешові,
поставився

коли свядо

...

иого

турбот дати освіту синові. Священик сказав :
"Щоб учити дітей, треба гроші, а ти іх не маєш!"
Цих прикрих слів ніколи не міг забути батько
Бене1uа. Авсеж вони не позбавили його охоти
міркувати собі над тим, якби його адобути
гроші, потрібні для здійснення мрій сина Вацлава,
ба, навпаки, така зневажлива відповідь ще під
дала старому Бенешові завзяття таки дати освіту
своїм дітям, вивести їх у люди. І він почав ду
мати якби це збільшити свої прибутки. Насам-
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перед

•

в1н

u

винаиняв

невелику

u

цегельню

и

почав

сам там працюнати. Все навантажування, роа
вантажування, роавіа цегли він робив сам. А
коли

повертав

рештками

додому,

штукатури

то
•

ВІд

• u

св1и

•

ВІЗ навантажував

старих,

u

поруинованих

будівель. Цей матеріял, що дістався йому задурно,
нін використовував у свому господарстві, а часом
і продавав. Крім того, Матній Бенеш почав
скуповувати абіжжя по селах та возити його на
перепродаж до Пільаня. І тут усю працю вико
нував сам. А щоб упоратися, він вставав у 3.
і навіть у 2. годині ночі і вдосвіта працював, а
потім уже Ухав до Пільаня. І так щодня. Але й
таке напруження сил не принесло старому Бе
неІвеві таких засобів, щоб міг він дати освіту
всім своїм дітям, і тому спромігся він дати освіту
тільки трьом синам. Та може більше своїм
прикладом, ніж грошима, поміг батько сво1м
дітям вийти в люди: він навчив 1х як треба не
впинно, вперто працювати . . . І риси старого
Бенеша : впертість у праці, величеана праце
адатність - особливо прищепилася найменшому
синові Едвардові.
Про неню Едварда Бене1uа можемо теж певно
сказати, що вона в праці не була позаду свого
чоловіка: сама собі давала раду не лише в хат
нім господарством, але й у полі, бо праця на
ниві, коли і1 чоловік працював у цегельні чи
перепродуван збіжжя,
цілком лягаJ.а теж на
п плечі. При тім, як бачимо, вона добре ви-
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,.._.

-

Га н на

Б е н е ш о в а.

хонувала

своJ

толичкою,

діти.

але

Вона

без

була побожною

ворожнечі

стамилася

ка
до

"вчених міркувань" своїх дітей щодо релігії.
Вона не забороняла й не перешІ<оджала ім іти
••

своtм

шляхом

у

•

• u

релІГІнних

питаннях,

хоч

до кінця свого життя, все залишилася

сама,

пильною

відвідувачкою костела. Ось так оці прості бідні
селяни зуміли розвинути у своіх дітей добрі
властивості, а головно виховали в сина Едварда
просто фанатичну любов до праці. Щодо Едварда,
~

нанменшого

в

•

родинІ,

то

це

u

и

•

поготІв

спиняв

нашу увагу, бо часто-густо найменший у родині
- "мизинчик" - узагалі бував найбільше роз
бещений, а тому й найменше працездатний. У
Едварда Бенеша сталося навпаки : він над
звичайно працьовитий, його називають фанатиком

.

працІ.

Не можемо оминути того вnливу, який мали
на Едварда Бенеша два його старші брати,
Вацлав і Войтвх. Вони, обидва вчителі, дуже
вплинули на сформування світогляду

свого мо

лодшого брата. Вацлав був видатним учителем
і залишив по собі надзвичайно гарні спогади.
Але він був не лише добрим учителем, але брав
активну участь і в громадському та взагалі
культурному житті: він був публіцистом і видавав
журнал, присвячений стенографії. Він, власне,
сам

один заnовнював сторінки

свого

журналу.

Але в цьому журналі мова йшла не лише про
стенографію, тут дуже часто серйозно трякту-
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валнея проблеми культурні, соціяльні та еконо
мічні. Крім того, Вацлав Бенеш брав дуже активну
участь у житті вчительства та співробітнмчав у
його журналі "Учительська Газета", був навіть
і редактором цього журналу. Він відогравав

значну ролю в Т -ві "Спадщина Коменського",
в "Федерації Чеських Учителів" та інш. Взагалі
Вацлав Бенеш стояв на чолі поступового чесhкого
вчительства ; він був головним борцем аа посту
пові рушійні ідеї вчительських амагань: боронив
потребу високої освіти для вчителів, звільнення
школи а-під влади духівництва. Це його заходами
бу ли відкриті високі курси для вчительства, де,
доречі, викладали проф. Масарик, Дртіна та інші
видатні вчені. При такій всебічній діяльності,
Вацлав Бенеш, маючи до того ще щиру вдачу,
мав дуже багато ворогів. Але це не зменшувало
його енерtії та щирости, і всьому цьому був
живим свідком молодший Едвард. Цей фактор,
вплив старшого брата на світогляд Едварда, був
"'
дуже значнии.

Другий брат, Войта, теж учитель, згодом
шкільний інспектор міста Праги, а тепер член
парляменту, ще будучи вчителем, теж не обме
жився лише своею педагогічною діяльністю, але
виявив себе ще й як видавець виховничих книжок
для молоді. Войта Бенеш характером свові праці

був

апостолом

вплив

на

•

"дрібної

вчителІв

••

свое1

праці" і мав
округи,

•

якІ

великий

дуже

u

ного

поважали, особливо за його шляхетний характер.

10

•

ацл ав

Бе не

w.

•

Коли вибухла світова війна, то Войта Бене1u
ві своєю родиною (дружина й двойко дітей),
виїхав до Америки нібито аібрати там відомості,
як робити ортопедичне знаряддя для інвалідів
австрійського війська. Але в дійсності він виїхав
до чеських колоній в Америці й Канаді, щоб
організувати там протиавстрійський рух. Праця
Во йти Бене1uа бу ла тут надавичайна : він до
слова об'їхав цілу Америку вздовж і впоперек,
так що не було навіть малесенької чеської оселі,
яку б аа ці чотири з половиною років не від

відав

Войта

участь

у

активно,

Бенеш.

3а

цей

час він узяв був

зібраннях,

1.400

закликаючи

вольні змагання Т.

на яких виступав
.
.
слухачJв
ПJдтримати виз-

(. Масарика. І така активність

у Войти Бенеша тим більше викликав подив,
що фізично він зовсім людина слабка. Вияв такої
величеаної енерtії теж в покажчиком сильної
•

волJ

u

и

великого

духа,

що

•

мJститься

в

u

иого сла-

бому тілі. Природньо, що такі старші брати
мали великий вплив на молодшого, на вироблення
його характеру. І не диво, що молодший Едвард
усю свою величезну енерtію, силу волі і праце
адатність, що їі він був дістав у спадщину від
батьків та братів, nрисвятив для будування ща
стя

свого

народу.

Едвард Бенеш народився в Кожланах 28.
травня 1884. року. Саме цього року старший
його брат Ваuлав аакінчив свої студії й почав
учителювати в Кржиці.
ІЗ

Едвард у початковій школі вчився дуже добре.
Вже тоді він був nід вnливом свого брата Войти,
u

якии, як поступовець, старанея

•

в1дштохнути

u

ного

від релігії, але і тоді Едвард виявив уnертість.
Він,
nравда, зрікся міністрантства в костелі,
але

значно

шов

до

•

•

ПІЗНІше,

певного

коли
•

власним

пересвІдчення

u

и

розумом

•

с.І

дІи-

незадоволення

такими своїми обов'язками.
Маючи 12 років, він захоплюється історією.
Довідавшися а прочитаних книжок, що родинне
nрізвище Бенеш походить од "Бенеша а
Бенешона", він вважав його аа свого nредка.
Розшукавши його герб, він старанно його на
малював і повісив цей образок на стінці в головах
сного ліжка. Далі nід впливом брата Войти він
захоплюється постаттю Івана Гуса й діяльністю
гуситів. Він поперечитунав усі книжки ві шкільної
бібліотеки, які амальонують цю добу чеської
історії. І будучи ще учнем народньої школи,
nише оду "Жижка" це були перші прояви
патріотиаму малого Едварда.

Середня освіта.
Це брат Войта головно підштовхував батька

віддати Едварда до середньої школи. Сnроба
встуnити на реальну школу в Праві в Єчній
улиці, а потім у Карпіні, не мала успіху, бо
ааnис на прийом уже закінчився. Тоді вони по
далися до гімназії на Виноградах тут ще не
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В о й та

Б е н е ш.

•

•

було пізно, і Едвард

став

учнем

виноградськоі

rімнавІі

В гімназії Едвард був лише пересічним учнем.
Більшість дослідників з'ясовує це тим, що він
зовсім обмаль присвячунав уваrи шкільній про
грамі, бо захоплювався читанням. Ще будучи
в гімназії він перечитав багато книжок: про со•

•

ЦІЯЛJЗМ,

•

•

ПОЛІТИЧНІ

•••

ПартІІ,

• u

•

парТІИНИХ

ПрОВОДИрІВ,

а також і на злобу дня. Крім того, Едвард Бенеш
з першого ж року починав пильно вивчати фран
цузьку мову на спеціяльних французьких курсах
(кермував проф. Павлюс). В кінці третього року
навчання він уже цілком добре говорив і писав
французькою мовою. Нібито відчував, що ця
мова йому в майбутньому, як дипломатові, най
більше придасться.
Крім французької мови, Едвард Бенеш за
хоплювався ще і грою в футбол. Вже на тре•

•

•••

•

u

•

ТЬОМУ рОЦІ навчаННЯ В ГІМНаЗІІ ВІН, ПОТаИ ОД ШКІЛЬ-

НОЇ адміністрації, записувться членом спортового

клюбу "Славія". І на змаганні з Жижківським
клюбом "Уніон" ламав собі ногу. Шість тижнів
•

•

ЛІКуВаВСЯ

ВІН

у

•u

ВИНОГрадСЬКІИ

•

•

ЛІЧНИЦІ,

але

•

СЛІДИ

цівJ пригоди назавжди в нього залишилися.

Едвард
•

u

пересІчнии

Бенеш
учень,

закінчив
але

в

силу

середню
••

свов1

освіту як

начитаности,

він був куди більш розвинений аа пересічного
учня. Він уже мав свов певне аадивлення на
політику, релігію й філософію. В релігії Едвард
Бенеш був раціоналістом, релігія йому здавалася
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•
пережитком

;

у

. .

полtтицt

.

ВІН

схилявся

до

марк-

сивму. fІранда, це були лише загальні підвалини
u

НОГО

•

СВІТОГЛЯДУ, Ще

Н~

•

•

ДОСИТЬ Вр ІЛІ

u

И

не

•

ЗОВСІМ

викінчені, але для 19-літнього юнака всеж досить
о

поважнІ.

Студентські роки.
В-осени 1914. р. Едвард Бенеш вступив на
літературний відділ Празького університету. Для
студій він вибрав філософію й філологію (ро
манську й германську). Він студіював І<урси таких
професорів : Ярніка, Кравса, Юнtа, Масарика,
Дртіни, Крейчі, Чади. Треба підкреслити, що
філологію Едвард Бенеш вибрав, маючи на меті
nрофесуру в середній школі, мовляв, як засіб
для життя в майбутньому. Та він не припинив
nрактичних студій европейських мов, бо був
u

переконаним,

що

досконало

о

володІючи

чужими

мовами, можна дістатися до глибини нових куль
турних напрямків. Для задоволення ж свого

духового "Я", цікавився такими науками: пси
хологією, соціологією й особливо практичною
філософією, що і1 викладав проф. Масарик. Ця
наука найбільше його захопила і сама по собі,
а аокрема й тому, що викладав їі Масарик.
Вплив Масарика на нього, як і взагалі на молоду
tенерацію того часу, аа йuoro власними словами,
виявлявся ось у чому: "Иого (Масарика) про•
u
•
•
•
• ...
ПОВІДЬ праВДИ, НОГО ВІра В правду І В КІНЦеву 11

'
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Едвард

Бенеш- студент.

u

перемогу,

НОГО

•

ПеВНІСТЬ

•

І

• u

•

СІІОКІИ,

ВЛаСТИВІ

йому риси, коли він бореться за праве діло.
Віра Масарика в те, що раніше чи пізніше, але
праве діло вереможе, навчила нас"

-

говорить

Едвард Бенеш - "зовсім інакше оцінювати життя.
Це збуджувало в нас оптимізм і, власне, індиві
дуалізм. Ідеалістичний оптимізм Масарика штов
хав

нас,

мовляв,

до

працІ,

даючи

нам

почуття

задоволення життям. Масарик також відкрив нам
сенс нашого існувlіння, в нас він також вмовляв,

у чім полягав велич рі чі." Великий ідеалізм
Масарика це той зв'язок, який відчув Бенеш на
собі зі шкільної
великого

вчителя

лави і що до сьогодні єднав
"'
з ного талановитим учнем.

Але, як сильна індивідуальність, Бенеш не
уліг сліпо свому вчителеві: в деяких поглядах,
Бенеш ставився проти Масарика. Бенеш про це

говорить у своїй

статті:

"Масариків

вплив на

нашу молоду tенерацію" .*)

В Парищі.
Уплинув перший рік університетських студій.
За порадою Масарика, Едвард Бенеш зважується
від'їхати на студії до Парижу. І тут слова одного

.

дослІдника

.

звучать для нас зовсІм парадоксально

:

Бенеш, мовляв, не маючи коштів на свов утри
мання в Празі, вирішує від'їхати на студії до

*)

ninam,

Збірник:
191 о.

Т.

G. Masarykovi k Aedesatym naroze-
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Парижу. Але це і справді було так. Ось аа яких
матеріяльних умов Бенеш виїхав закордон: він
мав у кишені дозвіл на безплатний впис на
Сорбонський Університет це була nремія
Чесько-французького Т-ва у Празі - вартість їі
ЗО фр. Родичі стяглися, щоб дати йому на nо
дорож до Парижу, на прожитт>І-ж у нього ли
шалося лише 60 фр.
22-річний Бенеш мав обмаль грошей у кишені,
•

•

u

але ВІН пустився в мандрІвку пересякнении смаком

до

nраці, з повною

вірою

в

ліпше

головою

майбутнє.

плянів і твердою

Бенеш

умовився

з

"Правом Л іду" й а "Ровностю", що буде допи
сувати до цих часописів, і 8 гонорару аа дописі
плянунав жити и Парижі.

До відкриття курсів у Сорбоні ще залишалося
два місяці. Як довідуємося а його листа до брата
Во йти, Бенеш так використав цей час: "Я аа
цей час дуже добре навчився по-італійськи. Вза
галі я дуже добре використtів ці два місяці. Я
хотів багато писати, але бачу, що мені в цьому

треба обмежитися мінімумом і треба якнайбіль
ше використати час nеребування у ФранціТ для
себе; ти не можеш собі уявити, як тут добре
вчитися. Тепер я навіть не можу зрозуміти, як
це можна вчитися в нас. Хто хоче глибоко сту
діювати, направду студіювати, а разом а тим і

легко, той мусить приїхати сюди. Я безперестанно
благословляю годину, коли мені спала до голови
ця думка. Коли мені моїх nисань буде вистачати
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на

життя,

я

залишуся

тут

три

роки,

до прианну

мене на військову службу. Правда, я мушу
страшенно працювати. Я не маю вільної ані
хвилини. Тут все дорожче, життя жорстоке, а
гонорари,

що

їх

платять

у

нас,

прямо

таки

смішні. На те, що я заробляю, я легко прожив
би у нас, тут же це дуже тяжко, але сподіваюся,
що якось то воно буде".
Бенеш залишився оптимістом, і радість, що
наnовнювала

~

ного,

рожево

~

змальовувала

ному

все те, що він бачив. Цікава ще таІ<а nодробиця,

що її вичнтувмо з цього листа: "Я вирішив,
що треба утульніше влаштувати мою кімнату,
бо до мене приходить багато моїх нових зна
йомих, треба, щоб я міг же прийняти їх. І ось,
у

день
•

nІдлогу

.

усІх
u

и

святих

начиння,

увесь

чистив

час
•

1

.

ВІд

полу дня

визолював,

я

мив

коротко

-

привів до порядку свов господарство. Тепер
я почуваю себе в кімнаті як принц". Далі він

nросить брата прислати йому ті "недорогі, але
гарні tравюри, що їх Вацлав купив у Кочі".
Оповідаючи про роки перебування Бен.еша
в Парижі, не можемо поминути його анайомства
з Венцеславом Швіговським, бо це знайомство
вnлинуло на вміну деяких точок світогляду Бе
неша. Прибувши до Парижу,

Бенеш

скоро по

знайомився зі Швіговським, російським, як за
значено в джерелах, чехом. Швіговський і на
Бенеша, як і на кожного внагалі, а ким він зна
йомився, зробив нестерте вражіння. Він nрямо
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таки зачарував Бенеша як добрий товариш,
дотепний, багатий на різні пляни співбесідник,
уазгалі палкий ентуаіяст. Швіговський добре
анав Париж, бо нже мешкав тут років іа п'ять.
Теж приїхав сюди, без гроша, вчитися.
В Парижі тоді, після першої революції, було
скріаь повно росіян. Бенеш чув російську мову
на ву лицях, по бібліотеках, одне слово - скріаь.
А тут ще у Швіговського було дуже велике
коло російських анайом их ; він то і ввів Бенеша
до російських кол. Діставшися до російських
кол і будучи під впливом Швіговського, Бенеш
намірявться навіть амінити свої життєві пляни.
3 листа до брата від 2. листопаду 1905. р. ми

довідуємося ось про що: "Я відкрив тут скарби
російської літератури, величезні скарби, які ади
вують

світ, коли, після теперішньої

революції,

вільна Росія поширить у Европі твори своїх най
ліпших умів, дійсно світового рівня: Чернишев
ський, Короленко й скільки ще їх там - це такі ве
летні, що одного а них не варт дюжина французьких
письменників. А в нас про це нічого не а нають, абсо

лютно нічого". Бенеш плянуе поїхати в Росію за
кінчувати свою освіту. Він мрів, що в Росії утво
риться ціла низка народніх університетів, і там він
аможе ареалізувати багато чудових рі чей; він певu

•

нии, що там дІстанеться

u

и

до

•

унІверситету, а аго-

дом перейде й до Празького університету. Все це,
мовляв, лише проекти, "але ж я тепер нічого інu1ого
й не можу робити, як лише проекти".
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"Ти був би здивований,

коли б

ти анав, як

судять про нас росіяне, правильніше сказати,
що вони ніяк не судять, бо ніхто абсолютно
нічого не анав про нас" - (ці слова підкреслено).
"Ті ж, що анають нас, уважають нас ли1uе аа

бідаків". В Росіі, мовляв, "всі росія не ставляться
а привирством до чехів". Далі в Бенеша проглядув

захоплення

• u

росtиською

•

революцtвю,

ве-

личезним страйком. "У Франції, революційній
Франції, .навіть припустити не можна чогось
подібного". Бенешеві боліло, що про чехів ніхто
нічого не анав ані тут у Парижі, ані в Росії.
Бенеш і Швіговський постановили, в міру своїх
сил, зарадити цій справі : подавати і Франції й
Росіі інформації, принаймні, хоч про ліп1uих
представників чеськоУ літератури : Махара, Не
руду, Гавлічка.
Але ентуаіясти небаром пересвідчилися, що
це не так то легко робиться. Наприклад у Празі
відбулися демонстрації аа виборче право. І що ж?

Бенеш інформує брата: я і Швіговський напи
сали статті про демонстраціУ в нас у Празі, але
тут тяжко а цим . . . Тут треба платити, щоб
видрукували твоJ статті, а цього ми собі не
можемо дозволити, і я не знаю, чи зможемо
ми чогось добитися". Бенеш ще не мав жадного
заробітку і за порадою Швіговського молоді
ентуаіясти плянують заробляти таким способом:
вони разом будуть писати статті до французьких
часописів, але бігом чотирьох-п'ятьох місяців

29

статті будуть іти лише за nідnисом Швігов
ського; це мінімум часу, щоб Бенеш міг при
натуритися до французького життя й щоб йому
неможна було вробити закиду, що він хоче
писати про Францію по n'ятнадцятьох днях
nеребування у Францn. Далівони,мовляв,будуть
nідnисувати статті удвох, будуть ділити й гоно
рари, а згодом заснують інформаційне аtентство.
Нема що казати, наперед можна було перед
бачити, що до заснування аtентства· не дійде.
Лише кілька статтей написали Бенеш і Швігов
ський, їхня спілка розпалася. Швидко Бенеш
nересвідчився, що, фактично, ця праця лягла на
його nлечі. Швіговський легко імпровізував .~вої
nроєкти, але так само легко й ховав їх. Іхня
nриязнь

охолола.

Бенеш

nобачив,

оскільки тут було вищим
•
•
u
Інтелектуальне життя 1 далеко
швидкІшин ритм
життя. Мимоволі він порівнював чеське життя
й nобачив ту непривабливу атмосферу, в якій
він жив досі : "нікчемність місцевої боротьби
партій, дріб'язковість деяких проводирів, незруч
ність чеського провінціяліаму". Але Бенеш не
обмежився лише ствердженням цих фактів, не вnав
у розпуку чи песимізм, не склав рук, виправдуючи
•

свою нечинність тим, що одна людина тут, мовляв,

нічого не вдів. В нього повстав питання, що ж
треба робити? Що я сам-один зміг би виконати?
Неможна було, а-аа браку коштів, інформувати
французьке сусnільство про чеське життя. А
зо

ІІ новому будинкові є Па м'я тн а та б
л и ця а написом : Тут народився і пр жив
юнацьІ<і р І<И співосновник нашої pecny ліu
u .. .. .
•
..
ки и п ршии 11 мtнtстер а акордонни
справ
р. Ед ар д
енеш.

грошевий стан Бенеruа був тяжкий: витрати його
були великі, особливо на книги; неможна було
всього, та ще негайно, дістати в бібліотеках,
щоб свовчасно простудіювати й використати
потрібний матеріял для статті, і часто треба ~
було набувати ці матеріяли часописи, книги;
треба було уважно спостерігати явища, про які
писав, а тому треба було відвідувати вистави,
зібрання й т. д. "У мене голова йде обертом, як
у вихорі". Він перерах овув, що робить: "іспити,
зібрання, писанtrя статтей, листування а товари
шами. Я працюю як негр, я не трачу ані хви
лини, щоб не працювати й не ааробити хоч трохи".
В цю добу, коли між Бенешам і Швіговським
ваавмини охололи, Бенеш, залишивши мрії, почав

працювати: він
•

вІльну

школу

записався
•

полІтичних

і

на

наук,

Сорбону, і на
•

1

на

u

правничии

факультет у Діжоні одночасно, аа дозволом,
на двох університетах. Лише на цьому фоні,
фоні обов'яаковоі студентської праці, ми в повній
мірі відчуємо небуденну працездатність Бенеша
як журналіста. Бенеш жив лише на запрацьовані
кореспонденціями гроші. Я вже згадував про те,
що життя в Парижі було значно дорожче, ніж
у Празі, а такси оплати статтей далеко нижчі,
ніж у Парижі. А тому, чим ааробіток у порів
нянні з потребами був мізерніший, тим більше
треба було працювати. І Бенеш пильно дописує
до чеських часописів. 3а роки 1906-1907, коли
він ще

2

виключно

жив а журналістичної

праці,
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коли ще не видавав своіх власних книжок, він
написав 180 статтей, із них 90 для "І1рава Ліду",

для "Ровности", решту - ЗО статтей - для
інших органів. 3груба клясифікувмо теми, на
які Бенеш писав. Він найбільше освітлював цер
ковне питання: "Рим проти Парижу", "Вплив
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відділення церкви від держави на політичне життя

Франції", "Клерикалізм проти республіки", "Цер
ковна каста в праці", "Клерикальні маневри
при виборах", "Банкротство церкви у Франції",
"Банкротство церкви і папства", "Папа проти
республіки", "Папа й Вільгельм 11.", "Кінець
Люрдів і церковного tешефтярства", "Чернечі
ордени у Франції", "Єзуїтська небезпека у Фран
ції", "Папська помста республіці", "Боротьба
церкви а республікою", "Республіка проти Риму",
"Чому
папа жене церкву до банкротства",
"Труднощі відділення церкви від держави", "Кі
нець церковної сили", "Відділення церкви від
держави в Англії", "Боротьба церкви а капіта
лізмом", "Брехня й церковне шахрайство", "Ре
лігійний індиферентизм у Франції", "Англійське
робітництво й релігія", "Про папські фінанси".
Міркування Бенеша про релігійне життя й
спостереження

в

•С..

ц1и

•

•

дІлянцІ

привели

u

ного

до

висновку, що сьогодні церква- ця інституція вже
віджила; такі висновки Бенеш робить на підставі

своїх спостережень у Парижі,

Англії, Берліні й

Австрії, але боротися треба проти церкви, а не
релігії, як такої.
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Дуже багато Бенеш присвятив уваги політич
ному життю французького народа: "Міністерство
Клеманса", "Нове французьке міністерство", "3
анг лійськоrо парляменту", "JІітература й полі
тика у Франції", "Революційна пропаtанда у
Франції", "Повстання в південній Франції", "Ра
дикальна
Рада у Франціі",
"Новий етап у
Франції",
"Непорозуміння між радикалами й
соціялістами", "На шляху до реакції", "Боротьба
аа пропорційне представництво".
Чотир11місячне nеребування u Л н г лії і ~<ілька
місячне в Берліні дали Е. Бенешеві можливість

. .

на МІСЦІ

кра1н.

ПрИДИВИТИСЯ

-

"Конфлікт

ДО

.

ПОЛІТИЧНОГО

ЖИТТЯ

ЦИХ

І Бенеш це зафіксував у своїх статтях:

між

лордами

й

парляментом",

"3

англійського парляменту", "Лібералізм в Англії",
"Консерватизм в Англії", "Англія й Ірляндія",
"Боротьба з палатою лордів".
Щодо Німеччини, то 3'явилося кілька статтей,
які характеризують боротьбу за певну виборчу
реформу.

Велику увагу Бенеш nрисвятив соціяльному
життю не лише Франції, але й іншнх евроnейських

держав: "Страх перед І. травня", "Соціяльна
боротьба у Франціі", "Амністія й право страй
кувати державним урядовцям", ,,Робітнича криза
у Франції", "Недільний відпочиноІ< у Франції".
,,Боротьба аа соціяльні реформи у Франції",

"Асекурація старих у Франції".
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Будучи організованим соціялістом, він, ясна
річ, дописував до чеських часописів про життя
соціялістів 110 інших державах ось на такі теми:

"Соціялісти в будучому парляменті",
"Після
виборчоУ боротьби у Франції",
"Соціялізм у
французькому парляменті", "Соціялісти у фран
цузькому nарляменті",
"Зріст соціялістичного
руху в Англії", "Соціялізм і лібералівм в Англії",
"Соціялістична преса у Франції", "Соціялістичний
французький конtрес", "Соціялісти й зовнішня
англійська nолітика", "Соціялізм без доктрин",
"Радикалізм і соціялізм у Франції", "Боротьба
соціялістів у Франції", "Новий соціялізм у Фран
ції", "Постуn соціялізму",
"Антимілітаризм і
соціялізм у Франції", "Боротьба проти соція
лізму", "Криза в соціялістичних nартіях", "Сила
соціялізму в Англії", "Страх перед соціяліз
мом".

Цілком nриродньо, що разом з соціяльним
життям увагу Бенеша притягло і робітниче пи

тання. Ось які статті освітлюють це питання:
"Робітництво в Англії", "Десятигодинова працінна
доба у Францfі",
"Тред-юнівм і соціялізм у
Англії", "Французькі фахові й політичні органі
зації на шляху до порозуміння", "Політичний і
фаховий рух у ФранціУ", "Соціялізм і фахові
організації у Франції", "Робітнича політика й
соціялізм в Англії", "Генеральний страйк у Па
рижі", "Боротьба nроти безробіття в Англії",
"Перед загальним страйком".
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•

Бенеш перший ознайомив чеське суспільство
з політичними европейськими вождями : Жор
жем Клемансо, Марселем Бартельо, Аристидом
Бріяном, Генріхом Баннерманом і т. д.
UJкільне життя теж анайшло відгук у корес
nонденціях Бенеша: "Реформа школи в Анг лІ•",
"У французькій школі", "Боротьба за школу й
релігію в Англjї", "Французькі вчителі", "Демо
кра тизм і школа".

Велику увагу присвятив він і жіночому ру
хові: "Жіночий рух в Англії", "Виборче nраво
жінок у Франції", "Виборче право жінок і за
гальне право в Англії", "Жіночий рух у Франції".
Безспосереднє спостерігання французького,
•с.І

анг ЛІМСЬКОГО
•U

тенденц1и,

u

И

•

•

НІМеЦЬКОГО

перехрещень,

•

СОЦІЯЛІЗМу,

усе

це

•

рІЗНИХ

вплинуло

на

остаточне сформування соціялістичних поглядів
Бенеша, а власне: віра в правдивість марксизму
захиталася, й він, як далі побачимо, кінець-кінцем
опинився в партії народніх соціялістів. Кидається
в вічі, що вся журналіетична праця, а також і
наукова, цівї доби скермована на те, щоб під
готовити себе до громадської діяльности і пра
цювати для народа, як цілого. Нема мабуть

ні одної статті, яка бу ла би плодом його особи
стого смаку, його особистого замилування, яка б
не мала тісного зв'язку з тодішнім чеським
суспільним життям. І Бенеш писав коресподенції,
щоб

вплинути

на

ширше

чеське

суспільство.

3давться нема політичного питання, якому б він
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не присвятив свовї уваги. Передвоєнні статті
свідчать про те, що не було визначної особи,
політичного напрямку, політичного питання, з
яким Бенеш не познайомився б докладно і своїми
ст у діями не поділився б зі своУм громадянством.

Перебування в Англії дало мажлівість Бене
шеві добре пізнати основи й суть англійського
консерватизму, лібераліаму і лейбуризму, а також
u

ааананомитися
• u

теч1и,

а

якими

•

ІЗ

головними

геть

•

•

ПІЗНІШе,

представниками цих
•

пІдчас

••

велико•

•

свІ-

товаУ війни, аа свовї праці для визволення
чеського народу, він так багато вів пертрактацій,
багато з ними працював. Бенешові зауваги про
•U

анг л1иську

повагу

о

свІдчать,

що

•U

анг л1иську

таліту він абагнув не гірше аа французьку.
праВИЛЬНО

•

ОЦІНИВ

•

ЗНаЧІННЯ

• u

анг ЛІИСЬКОГО

мен-

Він

конsер-

ватиаму, як і внутрішню силу лібералізму. Иого
статті про закордонну політику свідчать про
його намагання добре пізнати політичну струк
туру Англії.
Бенеш добре познайомився з ученням виз
начних німецьких філософів. Він звертав увагу
на небезпеку ідеї расизму, говорить про те, що
що би німці не проповідували, хочби адавалось на
перший погляд і доброго, але що це, кінець
кінцем, обертавться проти слов'ян.
В деяких аі своїх статтей Бенеш висловив
прямо таки пророчі слова. В 1908. р. Бенеш

писав у "Праві Л іду": "Світова сила Анr лії вже
сьогодні
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n

небезпеці,

цілий

світ

сьогодні пере-

.

~
:с

:s::
f-

(,J

~

:r

о:
:с

·-3

конаний, що скоро повстане велика світова бо
ротьба". Цікаво, шо Бенеш надавав великої ваги
співпраці французького народа в англій ським.

Вже

в

1907.

р.

Бенеш

писав

:

"Французи

й

англійці так довго суnерничали. Лише сьогодні
обидва няроди адають собі справу а того, яка
то велика шкода цим t>ула зроблена обидвом
народам". Бенеш дуже цікавився справою забез
печення миру і в 1907. р. він писав: "Міжна
роднє

право

мав

головну

силу

в

договорах, але

ці договори можуть мати вартість лише за влад

демократичних, а не авторитативних. Хіба ж це
не

мав

великого

•

значІння,

що

в

•u

демократичн1и

французькій ресnубліці висловилася аа певні тези
договору не лише влада, але й народ". Наводить,
як антитезу, Німеччину, де все рішав Вільгельм
і Бюлов, а решта не має права навіть говорити
і мусить мовчати. Отже, силу міжнародніх дого
ворів БенеІІІ обtрунтовув демократичним ладом
у

держаи1.

Щодо соціяльних проблем, то Бенеш ви
словлює пересвідчення, що ці болючі питання
можна правильно розв'язати ,пише емпірично,
індукцією, спостеріганням фактів. Треба йти од
факту до факту, студіювати кожну, найдрібнішу
річ, залежнjсть між річами, що їх ми студіюємо,
і коли простудіювмо всі дотичні речі, тоді лише
маємо право
утворювати tрандіоану синтезу.
Бенеш підкреслює, що особливо в питаннях
соціяльних дуже тяжко щось передбачати. Пе-
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редбачення, власне, тут неможливе, бо суспільні
явища занадто складні, це не те, що в астрономії.

Єдине,

що

ми

можемо

констатувати і з чого
о

виходити,

це

те,

•

що

людина

роавивавться

о

вtдуально,

що

уярмленІ

Інди-

о

шари

суспІльства,

при-

родньо, домагаються поліпшення свого стану і
що вони мають остільки сили, щоб кінець-кінцем
досягти свого, себто, задоволення своїх соціялі

стичних вимог. Більше того. Відомі й невідомі
суспільні сили, себто, соціялістичні ідеї й деякі
індуктивно з'ясовані закони господарського життя
о

народІв

о

промовляють за тим,

що

о

колективІстичнІ

теорії мають під собою основу, себто, що сьо
годняшнв суспільство мав соціялістичну тенден
цію розвиватися. Але більше цього сказати нічого
й неможна. Лише про тенденції.
Бенеша дуже цікавило національне питання.

Він намагався дослідити його в найдрібніших
деталях. Писав про національний рух в Ірляндії,
Бельгії, Швайцарії. Простудіював, як це питання
розв'язують різні соціялістичні напрямки. Нема
що вже й казати про те, що він усебічно про
студіював чеське національне питання, а власне,
чи можливо розв'язати його в рамцях Австро
угорської держави. І мав правду, коли висловився,
що національне питання, це продовження бо
ротьби аа індивідуальну свободу, започатковану
французькою революцією. Бенеш уже тоді ви

словив
може
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переконання, що "найслабший
загинути

в боротьбі

аа

свою

нарід не
свободу".

Едвард Бенеш в кабінеті аа nрацею.

Як бачимо з указаних статтей, Бенеш багато
н них ііачеІІин ріжних питань. Часто, аанотувавши
лише точки nевного розв'язання того чи іншого
nитання, Бенеш nотім, іноді і череа декілька
років, обробляв уже це nитання монографічна.
У досконалюючися сам, Бенеш закликав до
цього і своїх товаришів, бо nраці було аж надто
багато для одного, щоб nринести належну ко

ристь свому народові. І 22-річний Бенеш у квітні
місяці 1906. р. радить своїм молодим товаришам:
будьмо nоміркованими, не будьмо ділетантами,
залишмо дріб'язковість, даванте дивитися більше
в височінь, намагаймося nрищеnити собі великі
ідеали світової культури, бо лише nри світлі
чужої, вищої культури зможемо збагнути вади
нашого

чеського

життя.

Бенеш відчув усім своїм єством, який великий
вnлив зробив на нього Париж. Він бачив, що
роки в Парижі мали величезне значіння для нього.
Тут він розширив свій інтелектуальний обрій,
поглибив свою освіту ваагалі. Ці два роки він
формально студіював на університетах, але фак
тично Бенеш nройшов nрактичний курс Журна
лістнkн. Він так nише про своє навчання ~:і
fІарижі: "Коли ви хочете зрозуміти, що то озна
чав жити в ХХ.· віці, їзджайте до Парижу, пурніть
у

u

ТОН

о

хаос

тистичного,

латинську
о

ЖИТТЯ

ПОЛІТИЧНОГО,

•

лІтературного,

цивілізацію,
u

сnостерІганте на

яка

мулицях,

•

СОЦІЯЛЬНОrо.
•

u

сnостерІганте

впадає

арцю

вам у ~i ..ti~
•

110 реставрацІях денне
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u

и

•

нІчне

. .
СВІТ І

на

•

. 1 ви

життя,
реЧІ,

•

лише тодІ

ЛИШе

.
ТОДІ

ВИ

навчитеся

дивитися
.
з розу МІ6Те, ЩО ДЛЯ

вас потрібне, і не тільки для вас особисто,
u

и

для

ви
ДЛЯ

•

ваших

повинні
ВСЬОГО

землякІв,

а

ухилятися.
ЦЬОГО

6

також

•

1 те,

•

ВІд

але
чого

Конечною передумовою
•

ТаКІ

•

ДВІ

•

реЧІ

:

•

•

С.І

УМІТИ И ХОТІТИ

спостерігати, аналізувати ; не бути, як ті чеські
студенти, які потім стають аморфними професо
рами; вони вбачають сенс свого існування у
шклянці пива і в обов'язковій щоденній про
гульці. Ці нещасні бюрократи, що про пролета
ріят лише говорять, мандруючи з одної рестав
раціJ до другої, або ті пани доктори, що лише
цілісінькі дні гуляють у карти. Ці три типи
студентства я тут бачу тепер. Вони навчаться
белькотати французькою мовою, nідуть двічі до
Лувру й повертаються до своїх карт, до своєї
шклянки пива, до свого бюра. А життя в Парижі
вимагав, щоб багато спостерігати. Париж це
синтеза

модернього

•

мІста,

• u

д1исно

єдине

•

мІсто

цілком модернє. Париж це серце єдиного евро
пейського народу, де всі глибокі сили модерньоі

цивілізації

дають себе відчути,

дають плоди.

розвиваються й

І справді, у Франції

індустрія не

нбивав хліборобства. Артистични~ і літературниИ
смак, що веде до витончености, до певної транс

формації nрактичного життя, не ослаблює ані
активности, ані енерrіі цього живого народа.
Античні інституції, вартість яких уже виnробована,

5О

.

Існують

завжди

в

тою

же

.

самою певнІстю

поруч

з

найбільше

революційними

ідеями,

з

найбільше незадоволеними й руйнуючими. Великі
національні традиції, сенс віку Людовика XIV. і
сенс подій 1789. р. виявляються скрізь поруч,
тяжать вас, щоб завжди нагадувати вам зв'язок
з національною індивідуальністю, традицією, не

залежністю і свободою. До всього цього при
вднуються : космополітичні, інтернаціональні, ши
роколюдські тенденції, вони мають свої відзер
калення в літературі, соціяльному житті, рево•u

•u

ЛЮЦІИНІИ

•

•••

аСПІраЦІІ

НИЖЧИХ

•

сусrІJЛЬНИХ

Верств

•

І

змаганнях Ух за соціяльну правду; кінець-кінцем
виявляється й відгук анархізму. Париж уявляє
собою велично прекрасну синтезу й майже диво
модерньої цивілізації. Париж це синтеза Франції,

яка в також і синтезою модернього світу. Обрав
цього великого міста, його бульвари й площі,
монументи, величезні натовпи, що в радісні мо
менти суtерують вам вражіння найбільшої втіхи,
щастя, а в моменти

u

переляку и жаху

оживлюють

перед вами ворохобню революційного Парижу.
Приїдьте і спостерігайте. 3акоштуйте цього життя
і ви не захочете розстатися з ним. Ви доторкне
теся до коріння цього життя, і особливо ви,
молодь,

nовна

запалу,

що

гаряче

u

и

правдиво

прагне до ліnшого майбутнього, як для себе,
так і для сного народу. Тут лише ви.зачерпнете
зі скарбів, шо пропонуються вам".
Але Бенеш не ли1uе думав про вдосконалення
своїх товаришів; він бачив, що необмежене поле
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національної nраці вимагає багато робочих рук,

і тому він кличе готуватися до nраці для бать
ківщини ширші кола взагалі читаючого суспіль

ства. Так, в органі "Клин", Бенеш примістив
статтю на тему: "Потреба філософічної освіти
для практичного життя". Декілька слів про цей
орган. "Клин" мав на меті вихону молоді, як
майбутніх виборців. Орган був дуже радикаль
ний, ганьбив політику молодочехів. Ось його
nрограм, nідкреслений розстріленим шрифтом :
"не будемо .матн добрнх послів, ані добрих
представннkів у місцевому вса.моврядуванні зі
сьогодняшніх виборців, котрі не бунтуються,

.

анІ

голосно

не

протестують

nроти

хто має боронити їхні інтереси,

того,

що

.

ТІ,

боронять інте

реси свовї кишені. Видавмо "Клин", щоб він
глибоко зарився до цієї байдужости, щоб nро
буджував зі сну всіх молодих чехів доброї волі,
гуртував би в одну лаву, яка під гаслом по
ступу, воювала б ва внутрішнє оздоровлення
народу,
u

ного

в

аа
u

u

ного
•

каидан1в

• u

усамост1инення,

римського

за

вирвання

•

клерикалІзму

u

и

рим-

ського аклерикального молодочества".

В сиоїй статті Бенеш, звертаючися до най
ширших верств читачів говорить: "Гадають, що
філософічне мислення й освіта зовсім непотрібні
для практ~чного життя. Сьогодні вже наочно
видно, що це думка помилкова. Людина повинна
•

1

в

практичному

гляд.
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А

а

чого

•

життІ

він

мати

• u

св1и

u

певнии

складається?

•

свІто-

Це значить

'

'

""":"

.

Q.

-ф
ф

І

1,. _

_.._

мати

тямІ\у,

ІЦО

я

е,

для

чого

живу,

як

маю

жити, відкіля прийшов і кудою йду. А ціла фі
лософія, будучи аа нашої доби nевною синтезою
науки, саме і в відповіддю на ці заnити. І вони
nриродньо,

мусять

повстати в людини

nрактично

чинно1.
Філософія досліджує основи півнання
взагалі, дефініює, що це таке пізнання, як річ
пізнаємо, і яку вартість мав nізнання, філо
софія нам наочно показує, що кожна наука в
релятивною, бо наукове півнання відбувається
на основі тямок, що їх уважаємо за відомі, а в
дійсності вони нам не відомі. І лиtuе філософія
доповнює цю прогалину. 3 цього ми бачимо,
що наука не може бути фетишем, який міг би
все JlОВести з абсолютною правдою, а далі бачимо,

що

хто

хоче

мати

u

•

загальнии

свІтогляд,

той мав доповнити наукове пізнання ще й філо
софським. Людина не може обмежитися тим, що
творить із розрізнених, фізичних, хемічних, біо•

логІчних

•

СоІ

ВІдомостен

сурогат

вагального

•

свІто-

гляду. Яку б не взяли ми науку, вона мав ко
ріння в певних філософічних основах. І так,
кожна людина філософствує у свому щоденному
житті, бо нона мусить чинити, чин мусить об
tрунтовунати, а обtрунтування й в філософу
ваІіням.

Відомо, що хто біль1uе філософськи підгото..,

ванни,

u

тон

швидче

може

дати

•

•

ВІдповІдь

на

за-

питання практичного життя що мав чинити, яk
мав чинити, яk має постанитися до себе, сноєї
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родини і до свого довкілля. Кожний чин людини
мав бути свідомим, себто, мав бути оправданим
свідомістю й даказами, чому був виконаний. А
кожне чому й тому веде до дальших чому й
том у, аж доки не дійде до первісної філософічної
основи, відповідь на яку і кермує

взагалі пове

дінкою людини. Урядовець в денній своУй праці,
чи при забаві по праці, чи підчас відпочинку,
при читанні, взагалі при висловлюванні свого
ставлення

до

мистецтва,

господарства,

до

со

ціяльних питань розв'язує, хоч може в цьому
й не адав собі справи, філософічні питання, хоч
формально він і не мав філософської підготовки.
Всі люди, щоб вони не робили, чинять на осноні
певної філософії, певноzо
світозадивлення, бо
кожна людина мав свою філософію. Але зде
більша це філософія вбога, поверхова, нестійна,

кожного дня іни1а. Сміло можна твердити що
людина в такою, яка П філософія. Зовсім інакшим
було б наше громадське життя, коли б люди
бачили глибину кожного суспільного явища, на
основі цього діяли б і на цих підналинах за
сновували б свое життя. А дійсно, суспільне
життя,

•

u

власне алІ ного

•

сторІнки,

завше

походять

від того, що загальна філософічна освіта вбога,
низька, кепська. Молода tенерація якраз і по
кликана до того, rцоб у добі, коли вона мав для
цього найліпшу можливість, не занедбала б цієі
сторінки своєї вагальної освіти. Власне лише ця
освіта робить людину правдивою, чесною, св1-
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Едвард Бенеш у президента республіки Т.
в Топольчанах.

f.

Масарика

домою, характерною. А що наші умови якраз у
цьому напрямку

жалюгідні, то причиною цього,

адебільша, в

.
узагалІ,

широких

невистачальна

верств

філософічна

·

але нас моеред

інтеліtенції".
Наnисавши таку велиІ<У
Бенеш, природньо, не міг не
ролею

.

журналІаму

.
.
CnJЛbCT81.

.

взагалІ

осніта
на1uої

кількість статтей,
застановитися над
в

мадерньому

су-

І дійсно, Бенеш дав і синтезу своіх спосте
режень у журналістичнjй ділянці в Парижі, Лон
доні, Берліні, Австрії. Иого узагальнення на цю
тему дуже цікаві, бо вони свідчать, що на сною
діяльність, як і кожного журналіста, Бенеtu ди
вився більш nоважно, аніж на нагоду заnрацю
вати трохи гроша на життя. Статтю про цt:
Бенеш примістив у травні місяці 1907. р. н

журналі "Освіта народу". Зреферуємо стисло її,
щоб nознайомитися а тим, що він думав про
журналістику, про ії ролю в суспільстві, на яке

Бенеш ве заnлющує очей, і як радить

.

.

. суспІльнІ
В

вади.

Европі,

держав,

лікувати

в

ще

мовляв,
сема

-

крім
друк,

шістьох

великих
.
..
сусnІльна ОПІНІЯ.

Лише той може зрозуміти велику ролю журна
лістики, хто на власні очі бачив всі ті дивовижні
речі, що їх виконує журналістика для людства.

Журналістика аа сучасної доби це рушійна сила
мадернього сусnільства. Перешкоди журнаJJістиці

-

це

перешкоди

для

розвитку

людського

су-
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спільства. Передумовою розвитку

як це бачимо в f1арижі,

журналістики,

Лондоні, Берліні, Спо

лучених Штатах, в свобода друку; лише свобода
друку помоr ла в Північній Америці торгівлі й
промислу за 120 років досягти дивовижних ре
зультатів. Коли Франція по революції 1789. р.
досягла сьогодняшнього розквіту, ставши на чолі
европейськоJ культури, то це лише завдяки сво
боді друkованого слова. Бенеш соковитими бар
вами

малює

картину двох

лондонських вулиць,

де містяться друкарні. Коли вийдуть часописи,
там твориться щось подібного до війни: стра
шенний крик, гук, біганина, швидка їзда, бо
~

кожнии
u

квапиться

•

•

яко

•

мога
••

наицtкавtшJ новини у своІх часописах

їх

.

подати

на

периферію

.

скорше

оповІстити
•

1

u

нанскорше

шости-мілійонового

МІСТа.

І кожний із мешканців Лондону, "проковтнув
ши" свіжі часописи,
•• u

СВОІИ

•

•

ДІЛЯНЦІ

•

nрацІ,

довідавшися
u

НеГаИНО

про новини у

ЧИНИТЬ

Н8

•

ОСНОВІ

цих новин. Так робиться вранці, вполудне і вве
чері. Прочитані часописи kермують поведінкою
людини, і не лише приватних осіб, але й полі
тичних діячів і, навіть, державних мужів. І коли
модерня

людина

мав

ніж це було раніше,
~

ликии

розвиток

.

~

швидкІшин

то причиною

.
журналІстики.

темп

життя,

цього в ве-

Бенеш описув діяльність деяких великих лон
донських і париаьких журналів. "Daily Telegraph" займав, мовляв, перше місце у світі.
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Париаький "Petit Parisien" мав денний тираж
І ,200.000, "La Petite Republique" 750.000, "Matin"
і "journal" по 450.000. Англійські журнали мають
ще більші тиражі. Про ценауру тут не може
бути й мови : nри таких великих тиражах і
такому nокваnі вона неможлива а госnодар

ських міркувань. Звертає увагу на те, що кож
ний часоnис має цілу ниаку редакторів. Тут од
бувається сnеціяліаація до найдрібніших нідділін.
Часоnиси мають коресnондентів у найрізніших
частинах світу. Коли траnиться якась nодія, то
туди виїадить низка коресnодентів, і на місці
кожний аі свого фахового становища досліджує
цю

•

•

подІю:

однІ

дають

u

загальнии

малюнок

•••

nодІІ,

другі студіюють причини, треті роблять об1nирні
анкети

.

МІЖ

мешканцями,

.

четrерт1

звертаються

до урядів аа сnравками, п'яті інтерв'юють виз
начних осіб, шості фотографують і негайно nе
редають світлини до своІх редакцій. Шеф-ре
дактори,

як

правило,

лише

складають

журнал.

Крім редакторів, часоnиси мають цілу низку
сnівробітників іа числа чинних nолітиків nартії,
вирааником якоУ в данний часоnис.
Бенеш підкреслює ріаниц1о nor ляду на жур
наліста в Чехії і в Евроnі. В Чехії тоді дивилися

.

.

на журналІста як на невдаху н життІ,

як на недо-

учку, для якого журналістика це остання сnроба

влаштуватися в житті. Бенеш пригадує, що н Авст
рії nанує думка, що журналісти це паріїсуспільства,

•

u

1 почасти nогоджується а тим, що культурнии

3
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•

1

•

u

ОСВІТНИИ

ЗВИЧаЙНО
си

•

рІВеНЬ

низький.

мають,

•u

австрІИСЬКИХ

мовляв,

•

Особливо реакційні
у

цьому

•

журнаЛІСТІВ

над-

часопи

патентовану

пере

вагу.

В сучасних умовах, замість правди панув
брехня, замість непідкупности - панує корупція,
nідлот а, нечесність. А як виглядають читачі,
виховані таким друком, про це свідчать виборчі
зібрання, де противникам розбивають голови, й
судові трибунали, які так часто мають діло з
процесами про образу чести. Інша сnрава у
Франці1 й Англії: тут, мовляв, на чолі часоnисів
і як співnрацьовники, виступають загально виз
нані
авторитети в науці, мистецтві,
nолітиці.
Бенеш підкреслює, що (у Франці1 й Англії) особ
ливо політичні відділи часоnисів мають вести
фахівці, які найменше 18 місяців на місці сту
діювали життя того народа, що про нього відо
мості вони мають редаtувати.

Бенеш на прикладах доводить, що у Франції
й Англі1 державні мужі це колишні nоважні
журналісти: Клемансо найосвіченіша у Фран
ції людина, Жорес - колишній університетський

nрофесор, Еміль 3оля відомий nисьменник:
і ціла низка університетських професорів : Буй
сон, Сейль, Анатоль Франс, Павло і Віктор
Марtерити.
літераторів,
це

вони

часописів.
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І взагалі сила-силен на визначних
університетських nрофесорів і

прищеплюють

поважне

ставлення

до

Едвард Бенеш і його дружина Ганна Бенешова.

Далі Бенеш малює .як відбувається органі
зація випуску числа "Echo de Paris". Читач
добре собі усвідомлює, що випуск числа цього
часопису подібний до боввої справи. Тут треба

Н(tдзвичайної точности, уважности до найдріб
hішоі речі. Шеф-редактор це прямо таки
начальник військового штабу, а редактори начальники певних військових одиниць. 65 ре
дакторів цього часоnису (тираж І 00.000) працІо
ють,

як

машина,

а

разом

а

ними таr<само гаряч

ково працюють: телеграфи, телефо11н. стенографи,

машиністи, циклісти. Від кожного вимагається
тут надзвичайна точність і надавичайна швидкість,
щоб не сnізнитися ані на хвилину. Спіанитися
з певною

інформацією

на

одну хвилиhу

-

це

аначить, що тебе вже виnередили конкуремційні
часописи на цілих 24 години, а це тягне аа со
бою великі матеріяльні страти.

Бенеш каже про прибутковість інсератів у
часоnисах. Багато часописів живуть не а про
дажу часоnисів, але лише (напр. на чеські гроші,
папір на число коштує до І О гелерів, а продажна
ціна числа 5 гелерів) - а nлати аа інсеrати.
Крім того, в часописи, ЯІ\: "La Petite Republique" чи "Matin", які що-року роздають по
мілійону франків за відгадування різних аагадок,
на ціни в сnортових змаганнях, ріжні премії й
т. д. І це все робиться для реклями часоnису,
для збільшення інсератів. Щодо непочтивих ча
сописів, то Бенеш відкривав нам ще одне дуже
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велике джерело їхніх прибутків: це вихвалю
ВlіННЯ аа гроші осіб сумнівної реnутації, чи якогось

•

сумнІвного

3

таких

дістав no
статтю. І

•

пІдnриємства

часо[)исів

u

и

т.

п.

ось, наnриклад,

"Matin"

фран. лише ва одну передову
скілhки гроша, мовляв, коштувало

100.000

такого Вітте, чи там Ігнатєва, коли ім треба
бу ло арабити для Росії позичку закордоном.
Мадьяри, щоб часописи мовчали про те, як вони
нищать

словаків,

щорічно

витрачають

на під

купство nреси сотні тисяч франків. І ось так за
якихось що-року 200.000 франків мадьяри на
аавжди залишаються порядним народом. Бенеш
підкреслюв, що граф Апоніі заплатив часописоні
"Mзtin" аа корисні для мадьярів статті багато
тисяч франкін.
Бенеш не оминає вад і <.:оціялістичного фран
цузького друку : підчас боротьби аа nолі ІJІllення
робітничої долі багато соціялістичних часоnисів
були, як це виявилося, підкуплені капіталістами.
Яка, мовляв, іронія долі!
Соціялісти ведуть
боротьбу проти капіталістів і примушені кори
статися допомогою від каnіталістів! Причина
всього

.

цього полягав, мовляв, у системІ

сьогодняшньої
•

•с.І

таЛІСТИЧНІИ

розвитку

журналістики виключно на капі•

ОСНОВІ

u

И

В

умовах

•

•

КаПІТаЛІЗМУ

ВЗа-

галі. Лише недавно, по надлюдських змаганнях,
французькі соціялісти вирвалися а капіталістич
них рук, але тепер боротьба ця стала ще тяжчою,
ніж бу ла досі.
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англійське робітництво ще й досі (1907 р.)
не мав жадного щоденника. Воно мав лише
два вбогих тижневики. Лише минулого тижня
( 1907. р.) засновано робітничий щоденник, але ...

"1

на кошти катіталістів (а капіталом

декілька мі

лійонів ). І ось таким, мовлян, способом хотять
боротися а капіталівмом "
Бенеш робить висновок, що, на жаль, але
сьогодні ввесь друк в в руках капіталістів. А
друк без капіталістичних підвалин по двох-трьох

числах
безславно
ааникає.
сьогодняшньої · журналістики:
u

•

и

читачІв,

u

моральнии

занепад

Констатує вади
деморалізація їі
•

•

журналІстІв,

роз-

дрочування інтересу до різних згубних сенсацій.
Бенеш заклИкає чесних людей боротися з
цими вадами, піддержувати таке друковане слово,
що виховує, ушляхотнює людину, якого б nо
літичного напряму це слово не було.

3вертаючися до чеської журналістики, Бенеш
підкреслює, що для більшого піднесення їі, на
жаль, бракув основної передумови їі розвитку:
крім розвитку економіки, господарства, промислу,
особливо бракув розвитку політичного життя, а
найголовніше бракув свободи дrуку.

В

1908.

р. Бенеш одержав прявничий докто
рат у Діжонському університеті і а усnіхом
складав відповідні іспити на правмичому факуль
теті політичної 1uколи, але журналіетична діяльнІсть

ного

•

u

зменшилася,

в

часописах

але

ще пробив собі дорогу й

він

не

•

чеських

тІльки

не
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до францу:іьких соціялістичних часописів. Побу

вавши в Німеччині,

Бенеш саме у французьких

журналах і друкував свої етюди про Німеччину.

Здобуті позиції у французькій журналістиці Бе
неш

сам
•

ЖИТТІ,

уважав

nишучи,

за

певне
•

ЩО

ЦІ

досягнення
•••

ПОЗИЦІІ

ще в майбутньому. Ці слова
nідчас визвольної боротьби за
народу в 1914-18. роках (як
чимо) французькі журналісти
магали

в

u

ного

в

свому

здадуться

НОМУ

u

були пророчими:
визволення свого
це ми далі nоба
дуже йому допо-

•

справІ.

Також і в Берліні Бенеш спробував дістатися
до певних органів ; він досягнув того, що nри
містив там свої французькі студії.
Найбільшого розвитку досягав журналіетична
діяльність Бенеша в передвоєнних роках. До
1914. р. всього він написав понад 300 статтей.
Він сnівпрацював у 20 чеських органах: "Aka-

demie'·, "Ceska kultura", "Ceska mysl", "jiskra",
"Kiin", "Moravsko-Siezska revue", "Nase doba",
"Novina•"', "Pravo lidu", "Pokrokova revue", "Pedagogicke rozhledy", "Rovnost", "Studentska revue", "Studentsky vestnik", "Osveta lidu", "Volna
myslenka", "Volna skola", "Zenska revue".
Майже половину з цих статтей (140) Бенеш
примістив в "Праві Ліду". Після 1914. р. Бенеш
уже

виступав

почасти

u

як учении,

а

головно,

як

політичний діяч, шо бореться аа незалежність
свого народу. Але його щуриаліетична діяльність,
власне, не приnинявться, хоч тоді він нже пише

72

менше, проте в нього повстають інтенсивні зно.
. "'

сини

а

чужоземними

журналІстами,

рюють його думки й ведуть
ристь

чеського

якІ

и

пропаrанду

поши-

на ко

народу.

І не дивниця, що коли Бенеш став міністром
аакордонних

справ,

то

широко

користувться до

помогою журналістів усіх краін для поширен11я
й реалізації с но їх ду мок, і сьогодні Бенеш мав
обширні стики з журналістами; він дав силу
силенну інтерв'ю журналістам, своїми думками

стимулює появу статтей. А крім того, Бенеш і
тепер щорічно оrолошув поважну кількість стат"' не лише в чеських, але и
"' у чужих часописах.
теи
Практична журналіетична школа, що 'fi пе
рейшов Бенеш, підrотовилll його до тоrо, щоб
і свовчасно подавати та й належно обrрунтову
вати свої численні меморандуми в 1914-18.
роках,

•

ЯКІ

•

•

КІНеЦЬ-КІНЦеМ,

ЯК

та

• u

nОСТІИН8

І<аПЛЯ,

шо точить камінь, вплинули спершу на Францію,
а потім і Англію, які переконали Західню Ев
роnу, що мета чехів -- розбиття АвстріТ в
метою і союзників, н лише так ставлячи питнння,
ЧеХИ

МОГ ЛИ

• u

3;~ІИСНИТИ

••

СВОІ

•

•

3аПОВІТНІ

nрагнеННЯ.
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Едвард Бенеш

-

будівничий

Чехословацької держави.
Коли вибухла світова війна, Едвард Бенеш
був цілком підготований до того, пtоб відогрити
позитивну

ролю

.

пІд

цю

важливу

~

и

переломову

хвилю в житті свого народа. Він був европей
ськи освічена людина, досконало володів (писав
і говорив) мовами: німецькою, французькою,
англійською, італійською й російською. Мав по
літичну і взагалі філософічну наукову підготовку,

закінчивши школи політичних наук у Сорбоні,
правничий факультет у Діжоні і філософічний
на відділі соціології у Празі.
укова

.

nІдготовка

Така

уможливлювала

широка на~

ному

враз

схоnлювати характеристичні nрояви сусnільного
життя, синтезувати іх і робити правильні ви
сновки, як для власної чинности так і чинности
всіх тих,
на
кого
він
уже тоді міг мати
вnлив.

Едвард Бенеш аа 8 рокін свовї журналістич
ної діяльности, коли не цілому чеському народові,
то, nринаймні, у Празі, був дуже добре знаною
особою: nонад 300 його статтей у 20 ріаних
часоnисах і журналах утворили йому tpo лю"'
.
ден,
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ЧИ

ТО

ЩИрИХ

.

ПОСЛІДОВНИКІВ,

ЧИ

ТаКИХ,

ЩО

лише

ним
u

ИОГО,

.

...

спІвчували

уже

иого

ідейно

ьв'язаних,

•

а нали

думкам,

ПОЛІТИЧНУ

але

що

.

остІльки

вони розуміли
u

•

програм у НОГО ДІЯЛЬНОСТИ;

їх неможна було спровокувати чи нвести
блуд щодо справжніх його намірів, і вони,
силу

••

своІх

коли

не

u

рааі

лише допомагали иому,

не перешкоджали,

араджували

в
в

u

можливостеи,

і в кожному

з

а вже ні-

...

ного.

Оцю атмосферу, яку Бенеш утворив довколо
себе своєю журналіетичною діяльністю, ми ма
вмо пам'ятати, щоб правильно абаrнути таємницю
...

иого

.

усnІху.

Закордоном у Франції, Англії, Берліні, Бенеш скрізь мав особистих знайомих і головно
в журналістичних колах, а журналістика, як він
висловився ще в 1907. р., це рушійна сила сус
пільного життя, сема світова держава. І при
родньо, що Бенеш не міг не використати ціеї
рушійної сили для своїх національних плянів.
Попередня його діяльність вакордоном і дома,
його характер, його нервовість (цю рису взагалі
•

ПlдкреСJІЮЮТЬ

•

и

ДОСЛІДНИКИ

НОСТИ), все промовляло
виявити

u

надавичанну

НОГО

аа тим,
•

активнІсть

ЖИТТЯ

u

И

•

ДІЯЛЬ-

що він мусить
при

• ..,

так1и

•••

подІІ,

як вибух світової війни. І справді, у своїй книаі
"Світова війна" Бенеш пише: "І<ОJІИ вибухла
нійна, з політичного боку для мене зовсім було
ясним, що вона овначає

собою, а з морального

боку також ясно, що я можу, маю й мушу ро
бити". Він ні хвилини не вагався, бо був пере-
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конаний, що надійruла нслика хвиля. Його дуже
нериуиали празькі часоІJИ(И: "В су11ерлятинах
вони вихвалювали взірцево nереведену мобіліза
цію, а на ув'язнення Клофача цілком не реаrу
нали".

Така

пасивність

чеського

сусnільства

прямо таки пекла його. 3 цим усім він авірився
професорові Масарикові, спіткавши його якось
на Летній в Празі, дорогою до його помешІ,ання.
Довго вони розмовляли про положення Німеч
чини, Франції, Англії, Росії й, ясна річ, про те,
що ж мають робити чехи. Масарик, коли вони
•U

д1ишли

до

цього

питання,

сказав,

о

що

ВІН

уже

працює, і що тепер, мовляв, будемо працювати
разом. Він, Масарик, у найближчому часі мав
намір одвідати Голяндію, він старається допомогти

••

сво1м

приятелям,

що

••

ІХ

• u

вІина

заскочила

тут, і uони оnинилисн в nоганій ситуації. Але
на це все, а також на політичну працю nотрібні
гроші. Бенеш тут же негайно зробив підрахунок
і а віна своєї дружини (а якою він, як бачимо,
навіть і не радився) пообіцяв Масарикові на
цю акцію дати nевну суму гро1uей. За декілhка
днів він і відніс Масарикові nершу частину обі
цяної суми. Всього Бенеш дав Масариконі для
• u

•.

революцІиноІ

•

працІ

•

декІлька

тисяч

корон

-

•

ц1ле

віно своєї дружини. Факт, який найкрасномов
ніше каже 11ро те, що Бенеша можна схаракте
ризувати

Євгена

як

Чикаленка,

бини кишені".
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людину,

що,

аа

вирааом

бл.

n.

"любила свій нарід до г ли

Масарик наре1пті від'Ухав закордон до Швай
царії, а Бенеш залишився, так би мовити, зв'яз
ковим між Масариком і Прагою. Незабаром (у
nоловині лютого J 915. р.) Бенеш одвідує Маса
рика у Швайцарії. Підчас цього побачення вони
но<.. танонили, що Бене1п мав закласти таємний
nолітичний І\Омітет. Централя мав бути у Празі,
а філіями на nровінції. Комітет мав нав'язати
авосини з чужиною, щоб nравильно інформувати
чужину про те, що робиться дома, а також,

щоб і самім добре знати, як подіІ йдуть в Ев
роnі. Комітет мав втягти в свою орбіту офіцій
них чеських політиків а Г1раги і а Відня. Масарик
підr{реслив, що кожної хвилини треба сподіна
тися арешту Бенеша, а тому Бенешеві треба
мати обізнаного у сnравах 3аступника, бо пе
редумовою усnішноУ прr~ці закордоном
непереривний зв'язок з Прагою.

По

тій

u

агадании

нараді
вище

з Масариком Бенеш
•

u

полІтичнии

•

ком1тет,

-

це

заклав
u

названии

згодом "Мафією". На nершому 3ібранні були:
Бенеш, Шамаль, Шайнер, Рашін. Шамаль дан
"Мафії" 6.000 корон. А Шайнера зобов'язали
вж~tти заходів, щоб якось дістати на цю сnраву
сокільські гроші. Швидко вже Бенеш приєднує
до "Мафії" низку своіх знайомих, співробітників
із різних часописів (Душка, Гайка, Кона, Муд
рого та інш.). "Мафія" мав точні інформаціІ з
nоліції, від nолітичних партій, з фабрик Шкоди
й т. д. Бене1u не приnинив викладів ані в уні-
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верситеті, ані в торговельній академії,
не викликати підозріння.

1цоб цим

Бенеш був живим зв'язком між членами
"Мафії: а Шайнером Бенеш бачився в нього в
хаті, а Рашіном у редакціІ "Народніх Листів",
зі Шамалем теж у хаті, а Душком у редакції
"Часу", а Крамаржем - найчастіше проважаючи
Крамаржа,
а
дому
чи
додому,
по аборах
"Мафії".
Швидко "Мафія" розрослася і нараховувала
десятки людей. Всі вони, зрозуміла річ, мали
прибрані імена.

Тепер це все видатні діячі й урядовці, біль
шість яких ми всі, українці, що nробунають
теnер у Прааі, добре анаемо. "Мафія" працювала
добре. Бенеш усі зібрані інформації при доnо
мозі Гайка, Верштадта та своєї дружини висила~
Масарикові до Швайцарії. Аж диву даєшся теnер,
.коли читаеш про ті різні "винаходи", які уможлин
лювали пересилку інформацій закордон: nош
тову картку розпилювали і в середину вкладали
шифровану інформацію. Вкладали інформацію н

оправу чи спинку книжки. Документи, що їх
видобували а віденської військової канцелярії,
Бенеш власноручно списував і передавав Маса
рикові до Швайцарії. 3 міністерської ради за
4-5 днів вони вже з'являлися на шпальтах
чужих часописів ; можна собі уявити гнів цісар
ської влади і вже не лють, а nросто
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скаженину

поліції, безсилої відкрити цю тавмну організацію,
яка а міністерських канцелярій видобувала такі
важливі документи. При подачі телеграми треба
було подавати свою адресу (таке розпорядження

вийшло лише підчас війни). Бенеш, слабкий на
здоров'я, ходить по всіх віддалених поштових
конторах, подаючи Масарикові фінговані теле
грами, а також подав, ясна річ для пошто
вого уряду, фальшиве ім'я та адресу. Ця праця
вимагала

•

ВІд

нього

••

u

велико• витрати часу, грошеи

і енерtії, а особливо виснажувала праця аі за
шифровуванням і дешифруванням інформацій.
Помогали йому в цьому його дружина, родичка
панночка Олічівна, редактор Гавк, доктор Вер
штадт та Буттер.
Коло "МафіУ" розширюється, вступають добрі

приятелі Бенеша : Сихрава, Малий, редактор
поступового журналу, Копал, Стракатий, Кабрль,
Брож, Гайшман, Гантіх, Поспішил. Через де•

кІлька

•

•

МІСЯЦІВ

•u

австр1иська

влада

припинила вза-

галі пересилку посилок закордон, а тому треба
було винайти інший шлях для передачі інфор
мацій. Тоді Бенеш використовує кур'єрів, які
перевозять інформації в книжках, у ручках порт
фелів і куфриків, в олівцях, самопишучих перах,
у ключах. Кур'єри мали явку лише в Бенеша;
інші члени "Мафії", на основі постанови, не
мали

права

зноситися

а

ними.

Заарештували Гайка та Ра1uіна. Бенеш стає
ще обережнішим. Він завжди приготований у
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себе в хаті зустріти nолІцІю, що прийшла його
арештувати. 3 дружиною умовився про анак, з
якого він міг довідатися, що в хаті небезпечно.
На свого настуnника Бенеш підготовив дирек
тора канцелярії Централі Матернього Шкільного
Товариства.
На початку серпня 1915. р. в Відні довідалися
про революційну діяльність Войти Бенеша в
Америці,
u

тавмнии

тоді

аа

догляд,

Едвардом поліція встановила

про

що

•

ВІН

•

довІдався

того

са-

мого дня. Було видко, що тут чекати нема чого,
а тут уже й надхо;.~.ив той час, коли Масарик
мав виголосити в Европі про боротьбу чехів а
Австрівю. "Мафія" дала волю Масарикові са
мому вибрати для цього відновідну хвилину.
І ось І. вересня 1915. р. Бенеш коло Аша
перейшов німецький кордон. Допоміг йому в
цьому

u

ного

товариш

з

•

унІверситету

доктор

Амерлінr, військовий лікар в Аші. А в 7 годин
вечора З. вересня Бенеш був уже в Женеві м
Масарика.
Бенеш обіцяв дружині повернути найпізніше
за два роки, але попередив, що вона мав бути
готова на поліційні утисІ<и, включно до в'язниці.
Він дав дозвіл дружині навіть офіційно зрек
тися його, щоб їй
послабити тим поліційне
переслідування. І дійсно, дружину Бене1uа аа
ареІuтували й перевезли до Відня. Про це Бенеш

довіданея а умовного
Політиці".
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оголошенн~І

н

"Народній

Таким був перший етап Бенешоної револю
ційної nраці в визвольній боротьбі Чехії. Xaрактериаує

у

[)раці,

•

•

перІОД

риаико

жертвенІсть

•

ЦІJІІ<ОВИТа

бути
•

хвилини,

своєю

u

цен

•

заарештованим
не

лише

•

ІМПрОВІЗаЦІЯ
•

грІшми,

кожної
але

u

и

родиною.

На пораді з Масариком 4. вересня постанов
лено, що десь коло 15. вересня Бенеш мав
сніткатися з Масариком у Парижі, і там, за
агодою професора Дені, при підтримці чеських
колоній у Франції, Англії, Росіі
відбудеться
прилюдний виступ проти Австрії. 16. вересня
Бенеш уже в Парижі ; Масарик од'їзджає до
Лондону, а душею визвольної чеської nраці у
Франції став Бенеш. Він поселився у малій
студентській кімнаті, в 5. поверсі, за 120 фран
ків місячно, і почав свою працю. 3гідно з ви
rJрацьованим пляном треба було і чеську опінію
підготовити як слід для розпочатої боротьби, а
вже тоді думати про французьку і взагалі евро

пейську допомогу.
таку

політичну

Для

закордону

програму

чеської

опрацьовано
революції:

І) Треба довести союзникам, що плян, висунений
чехами,

в

u

практичнии

•

u

1 легкии до

переведення.

Це

була найголовніша точка для пропаtанди.
2) Для союзників цей цлян, мовляв, корисний.
З) Він в частиною европейського розвитку. 4)
Він відповідав політичному. господарському й
моральному розвиткові Европи.
І Бенеш незабаром в Сорбонському універ-
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ситеті виступив а викладом

;

"Знищіть Австро

Угорщину!"
Масарик же в той самий час з точки погляду
філософії історії доводив що означав світова
війна, і яk Західня Европа мав на неї дивитися.
Виглядало це так, що чеська акція tрунтувться
на певній філософічній основі.
Бенеш і інші дослідники світової війни ствер
джують, що Европа не дуже то розумілася на
середньо-европейських справах. Треба було про
паrанду вести так, щоб головну річ усі збагну ли
відразу без труднощів, особливо це мало силу
для визначних осіб, переобтяженних свовю пра
цею, що не мали часу нести довгі розмови, чи
тати довгі доклади чи меморандуми. Це все брав
nід увагу Бенеш, головний дириrент чеської
пропаrанди у Франції, і тому чеські пропаrан
дивні публікації, метелики, мапи, меморандуми

-

це взірець

стислої

пропаrанди, але разом з

тим правдивої й обrрунтованоі.

"Для мене"

-

говорить

Бенеш

-

"органі

зація пропаrанди в ясkравнх формах, що сильно
впливають, бу ла школою практичної політики,

прикладенням теоретичних студій філософії, но
етики й соціології". Він підкреслює, як тяжко
бувало, бажаючи прихилити до свовї справи ту
чи іншу особу, найскладніші рі чі з'ясувати схе
матично, в кількох реченнях; треба було при
стосовуватися до біжучої політичної поверховости

і
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до

інтелекта,

що

живе

лише

схемами. "Це

була велика

для

мене

шt,ола логіки, філософії

й життя", говорить Бенеш.
Франція була головним боввим фронтом. Від
висліду війни на цьому фронті залежала й доля
Чехії; виходило, що тут, у Франції, виріutиться no
війні доля чехів. А тому чехи й заклали свою цент
ралю тут Чехослонацьку Національну Раду.
Склад Ради: голова Масарик, заступник Дюріх, представник від словаків Штефанік,
генеральний секретар Бенеш. 3 особистого
складу Центру видко, що фактичним виконавцем
nраці цієї Національної Ради мав бути Бенеш :
Масарик був завжди в роз'їздах, Дюріх - стар-

1ua

•

людина

нали

•

с.;

•

norлядtв, що не ІмоонуШтефанік учений, військова

реакц1иних

Европі,

людина, не надавався ні до писань, ні до про
nаrанди, а праці було дуже багато. Про чехів
Франція, власне, нічого не знала, а як до слов'ян,
то ставилася лише неrативно, а власне : зі сло

в'ян французи знали лише росіян, з них вони й
судили

npo

всіх слов'ян, і був цей суд для сло

в'ян дуже некорисний: французи уважали сЛов'ян

.....

мр1иниками, одсталими, недемократичними, схильними

до

.

анархІзму.

На nочатку праці доходило майже до анек
дотів. Так аа тиждень по свому приїзді БенеnJ
ниетупив на одному

ьібранні, де були

присутні

й члени парляменту, а докладом npo Австро
УгорІципу. Він закінчив nобажанням розвалу
Австро-Угорщини й виаво;Іення Чехії. Один іа
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•

членІв
u

и

•

парляменту

так

• ..,

nІдІиtuов

резюмував

до
•

своє

u

свого

ананомого
•

вражІння

ВІд

докладу:

"Це в дуже добрий юнак, але божевільний".
Щоб зрозуміти такий висновок, треба знати,
як узагалі французи дивилися на "слов'янські"
nроєкти й яку скруту тоді переживала Франція.

Доклад якраз відбувався н добі, коли німці зни
щили Бельгію, Сербію, захопили Польщу, 9 францу3ЬКИХ

•

департамеНТІВ,

nули яких
•U

позицtина
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•

•

І

•

НІМеЦЬКІ

• u

ВІИСЬКа

кілометрів од Парижу.

•U

в1ина,

•

1

U

кожнии

Почалася
•

метр

~Же

землІ

вимагав

багато крови. А звільнення Чехії французи собі
уявляли так: треба дійти до Праt·и й оnанувати
цілу Чехію. Отже nрихилитися до чеської акції

-

це значило бути готовим на величезні люд
t hKi жертви та ще тоді, коли Іlариж був у не
беапеці. Не дивно, що французьким колам ціла

чеська акція розбиття Австро-Угорщини й утво
рення незалежної Чехії скидалася на божевільну.
Бенеш у Франції на сам 11еред нав'язав зносини
а фра.нцуаькими журналістами, яким nодавав ін
формаціУ, ОJержані від "Мафії" і аачерпнені а
чеських часописів. Бенеш мав стільки інформацій,
що їх вистачало і для французьких інформаційНИХ

•

урЯДІВ,

•

І

ДЛЯ

•

КОНТррОЗВІДКИ,

•

І ДЛЯ

u

ИОГО

nри-

ятелів-журналістіВ. Крім того, Бенеu1 nрацював
в деяких французьких щоденниках і доnисунав
до американських часописів, щоб трохи запра
цювати на життя. Поволі йому nощастило про
топтати стежку і до урядових французьких кол,
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,,Naleche",
,.joumal des Debats", .,Temps", "Matin", "Paris
Midi", "Victoire" друкували його інформації. Бе
і до ширших журналістичних. Журнали:

неш

був

щасливий,

коли йому

удавалося всу

нути до тих часописів, двічі-тричі на тнждень,
декільІ<а інформативних рядків. На початІ<ах це

було надзвичайно тяжко.
рячково:

лише

. .

в ночІ

ВІН

Бенеш

.

МІГ

працював

га-

опрацьовувати

ав-

стро-угорські часописи, щоб подавати цей ма
теріял до французьких органів чи до урядів. І
ави~Іайно, доводилося працювати по 12-16 годин
денно. Він мав відпочинок лише підчас їжі (обjд
за півтора франІ<а), і так це тяг лося всі чоти
ри

роки.

Коли Бенеш став генеральним секретарем
Національної Ради, то жив у помешканні Ради,
маючи

для себе добру кімнату,

але відnочинку,

ЯІ< і раніш, не мав, навіть і в неділю, ні у свята

.

взагалІ.

ВлітІ<у 191 б. р.
бuє .. а ситуація союзників
була дуже кепська. А це, зрозуміла річ, наганяло
nесимістичний настрій на Масарика й Бенеша.
Вони сумували й готувалися стати навіки еміt
рантами. Масарик, щоб полегшити долю хороі
дружини й nереслідуваної nоліцією доньки Аліси,
nодумував іноді, чи не ліпше йому, як що буде
справа

знав,
неша,
•

навІть

nрограна,

що

його

як
•

1

додому, хоч напевно

там австріяки повісять, але Бе-

людину

в

повернути

цьому,

ще
u

молоду,
•

наипршому

.

ВІН

переконував,
•

випадковІ,

зали-
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шитися

u

закордоном

молодии,

ни

в чужині".
турботи

і

мусите

Оця

працювати далі

•

• u

1 по

МІННІ

невідрадна

Масарика

дуже

•

•

далІ

:

"Ви ще

()рацювати

ситуація й родинні

гнітили Бенеша й ви

клиІ<ували в нього особливо тепле почуття до
Масарика, вже не почуття колишнього учня, чи
агодом nолітичного однодумця, чи нарешті мо
лодшого
університетського товариша, але по
чуття приятеля до приятеля, бо такими вони
стали, без огляду на велику ріжницю в віці

(ціла tенерація ). Ці задушевні бесіди зробили
на Бенеша невитравне вражіння. Того дня Ма
сарик з'ясував йому свій погляд на приятельство,
а також і те, чому
вони стали і назавжди
залишаться не лише співпрацьовниками, але
прияте1~ями. Бенеш, по тих попередніх хвилинах
суму, тепер почував себе якимось щасливим, що
доля судила йому поруч Масарика, та ще в ролі
U

ного

приятеля,

великих

•U

працювати над зд1исненням

завдань

для

свого

таких

народу.

До осени 1916. р., себто аа рік, уже пощас
тило вплинути на французьку опінію так, як
собі цього бажали Масарик і Бенеш. І в жовтні
місяці

почали

проявлятися

результати чеськоУ

nропаtанди. Понад рік проминуло, ніж французи
почали

для

дивитися

очима

пропаtанди гасла

чеську
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•

•

життя,

на

.

висуненІ

•

-

ним11

•u

на ЦІЛІ свІтовоІ в1ини, на

тактику, на утворення

Вони визнали чеську
ного

:

.

чехІв

чесько У

підготованість

переконалися,

що

чехи

держави.

до держ~в
мають

ПІД-

готоQаний урядовий апарат. Великий плюс чехів
був у тім, що закордонна чеська праця була
u

координована и

мала

u

единии

•

провІд,

u

визнаванни

всіма чехами закордоном і дома.

Бенеш підбирав найдрібніші арtументи, які
мали переконати французів, що майбутня Чехо
словаччина,
державами,

проти

та ще в блоці з деякими іншими
буде уявляти собою міцну греблю

німецького

•U

•

Drang nach Osten.
•

чеськ1и дисциплІнованостІ

U

и

•u

ЦІЛІИ

•u

земн1и

•

кулІ,

Дякуючи
•

одностанностІ у про-

паtанді нсіх чеських організацій,
•

U

розкиданих по

це пощастило досягти.

Кожну бовву перемогу Бенеш використовував,
щоб піднести дух чеських вояків, нагадати їм,
за яку велику ідею вони кладуть життя, а фран
цузькому світові дати зрозуміти, що і чеські
леtіонери спричинювалнея до тої чи іншої nере
моги. Так, у річницю великого бою в Шампані
чехи влаштували в Парижі велике свято, а Бе
неш одвідав багато чеських таборів. В низці
статтей і на зібраннях він дуже добре з'ясовував
леrіонерам, що вони в та реальна сила, якою Фран
ція і взагалі союзники цікавляться. Правда, Бе
неш не заплющував очей на те, що чеські леrі
онери були краплиною в мілійононих союзних
арміях, проте це був живий символ чеського
загального повстання проти Австрії. Бенеш з'я
сував своїм воякам, що без них чеська дипло
матична праця не увінчалась би успіхом.
Місяць січень 1917. р. був особливо місяцем

87

гарячкової праці. Соtоаники одержали анаменмті
14 Вілсонових точок. Треба було надлюдської
енерtії, щоб ті точки прикласти до практичного
розв'язання чеського питання. "Насамперед" говорить Бенеш "дуже багато довелося nо
працювати журналістично, пощастило, особливо

у Сполучених Держа нах, демаскувати австрійський
маневр щодо деякої аміни австрійського режиму
супроти чехів". З'явилися прихильні до чехів
статті навіть у Matin'i. В половині січня І 917. р.
Бенеш од'їхав до Риму, ааклав там Національну
Раду і приготовив rрунт для пресової роботи н
Італії. Він учинив тут деякі nолітичні кроки, щоб
інтенсифікувати політичну чеську nрацю в Італії.
Здається, що все мало йти добре. Бенеш був
аадоволений. Але ця радість аатьмарилася не
сnодіваною інформацією від Святковського, що
Росія, мовляв, роздумує про сепаратний мир а
Німеччиною, а тому

треба

негайно,

щоб

чехи

череа нього, Святковського, подали меморандум
Росії, може щось для чехів і перепаде при заклю
ченні цього сепаратного миру. Але Бенеш не
спокусився цією nропоаицією.
Він аі
своїми
приятелями 11одвоїв у Парижі (а в JІондоні Ма
сарик) пропаtанду проти Австрії.
Німеччина від 12. ХІІ. І 916. р. робить союз
никам неофіційно мирову пропозицію. Знову в
Бенеша великий страх чи не забудуть союа
ники про чехів! ? Довідавшися, що Б рі ян неtативно
поставився до цієї пропозиції, Бенеш ааспокоінся.
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ЗО. ХІІ. 191 б. р. союзники відкину ли цю пропо
зицію Німеччини. І О. січня 1917. р. союзники
вперше офіційно зазначили, що одною 3 цілей
війни в визволення Чехословаччини. Бенешеві
довелося

багато

попрацювати,

щоб

досягнути

такого ефекту. 27. ХІІ. 1916. р. нін мав поба
чення з Альбертом Камерером, помічником шефа
політичного
відділу
міністерства
аакордонних
справ, Пилипа Бартельо. Через три дні Бенеш
мав побачення вже а самим Бартельо, той знову
відсилав Бенеша до свого помічника Камерера.
Річ у тім, що союзники боялися зав'язатися
перед підбитими Австрією народами, що вони
будуть вести війну до цілковитого резбиття Ав
стрії. ЗО. ХІІ. Бенеш nередан Камерерові nодрібне
меморандум пр:) ситуацію в Австрії. 2. І. 19 t 7. р.
Бенеш маючи розмову з Камерером, знову поu
•
дав
иому
коротше меморандум 1 заnропонував
йому прямо формулу щодо майбуrньої Чехосло
ваччини. Але Бенеш nобачив, що його особистого
впливу тут не вистачить. Він негайно інформує
про це і просить

допомоги

в голови закордон

ної парляментарної комісії, пізніше голови уряду,
Лейtес'а. Бенеш і йому передав подрібне мемо

рандум у цій справі. Далі звернувся до впливо
ного в парляментарних колах журніІліста Роберта
Кая,
який, як свідчить Бенеш, дуже допоміг

.

справІ.

Щоб притягти суспільну опінію, Бенеш до
бився, що
в Matin'i у перших числах січня
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І.) а' являються передовиці, в яких висловлено
nобажання, щоб союзники не забули про Чехо

(3.

словаччину.

Вище ми подали, аа статтею Бене1uа а 1907. р.
"Модерн я Журналістика", що такий часоnис, як
за передовиці, для підпертя яко1сь справи,
одержував і по 100.000 франків. У документах
скрізь підкреслено, що чехи взагалі не платили

"Matin"

аа

•

вмІщення

-

своІх

u

статтеи,

а

а

цього

видко,

•

якІ

великі Бенеш мав ав'яаки, що міr приміщувати
безnлатно статті навіть і в тих часописах, які
брали аа подібні річі грубі суми.
Ноту союаників редаtовано в Парижі, теле
графічно ж треба було пороауміватися а Римом
і Лондоном. Були такі відомості, що Рим проти
того, шо б узагалі говорити про народи, підлег лі
Аьстро-Угорщині. НайбільІuе, на що давав згоду
Рим, це можність говорити про слов'ян узагалі,
поляків і румунів.
Бенеш знову звертається до француаькоrо
міністерства закордонних справ і добивається

'того, що в ноті додається і про

,, Чехословаччину".

Це вже був політичний успіх надавичайної ваги.
Нота, де говорилося про Чехословаччину, ви
кликаJІа напруження сил абоку Австро-Угор
щини а метою зберегти свою цілість. Почалася
в

цьому

напрямку

праця

дома,

праця

певних

"впливів" на чеську публічну опінію. Масарик і
Бенеш пересилають до Праги інформацію про
стан річей закордоном і інструкцію про те, яk
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чехи
на

.мають

початку

трн.матнся

.
квІтня,

(інструкцію

одержана

вона

в

послано
"'

.

друг1и

по-

ловині квітня). Ця інструкція складається з сімох
уступів. Але досить нанести головний, щоб мати
уяву вро їі характер: "Ніхто з вас не сміе бо
роннтн існування Австрії. Пам'ятайте, що н
Росії революція й там буде ресnубліка. Ви му..,
сите

говорити

ясно

и

одверто,

-

вашо1

мовчанки,

хоч і вимушеноІ, тут вроауміти не зможуть, і
це нашій справі лише пошкодило б".
15. ХІ. 1917. р. у Франції прийшов до влади

Клемансо, людина енерrійної вдачі.
ходом кінчається

доба

вагання,

3

його при

неясности,

не

певности, не лише в самій Франції, але і в со
юзників узагалі. Від LUтефаніка Бенеш довідав
ся, що ще а 19 І 5 р. Клемансо був прихильни
ком Чехії і противником австрійців. І дійсно, з
приходом до влади Клеманса, а власне, 16. ХІІ.
19 J7. р., за підписом президента республіки Пу
ан каре, голови влади Клеманса, міністра вакордонних сnрав Пішона, був виданий декрет про
утворення

боєвої

чехословацького

одиниці

під

•

с.І

в1иська,

чехословацьким

як

••

окремо•

прапором.

ХІІ. 1917. р. в часописі "Чехословацька
Самостійність", що виходив у Франції, в'янилася

25.

стаття, яка робить nідсумок різним перешкодам,
що їх треба було пер~бороти, щоб нарешті до

сягти такого успіху : "Треба бу ло nеребороти
дурні забобони, бюрократичну короткоJорість, а
головно, абсолютне незнання нас ; це незнання
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виявилося в усіх кnлах. Треба бу лn покласти
багато мураилиноУ праці, терnіння, витривалости".
В цьому декреті були дві головні точки: І) ній
сько мав власний nрапор, 2) це нійсьJ<о nідля
гав Чехословацькій Національній Раді.
Бенеrп, яr< nравник, з цих пунктів вичитав,
що
•

1

цим

цим

.

визнана
u

цен

чеського

сувереннІсть

декрет

•

боронили.

Другий

•

пІдтверджує

держанного

nрава,

чеського
полІтичну

народу,
•

теорІю

що ·:і чехи завжди

пункт цього

декрету

цінний

. no-

тим, що він посередньо ставав на ту точку
гляду,

що

~

кожнии

народ

сам

мав

право

р1ша1 и

про свою долю. А найголовніше, що Чехосло
вацьку Національну Раду низнано на найвищий
орган.

nриводу цієї події Бенеш у лаштував ЗО.
VI. 1918. р. врочисте доручення nрапора 21.
стрілецькому полкові в Дарне'ї,- відбулось це н
11рисутності президента республіки Пуанкаре й
диnломатичних представників союзників. Про
мову на пошану Пуанкаре виголосив Бенеш.
Пуанкаrе у своїй відповіді підкреслив, що чехо
словацьке питання це nитання міжнароднє.
Чехи й словаки були зворушені словами, що їх
Пуанкаре процитував,- це слова чеських послів а

3

нагоди

одірвання

німцями

від Франції Ельзас

ЛотарингіУ, сказані в чеському соймі 8. ХІІ.
1870. р.: "Чеський народ - народ малий, але
душа його одначе не мала". Цими словами Пуанкаре
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немов підкреслював те, що все,

що ро-

бить Франція

для

майбутньої

Чехословаччини,

це лише подяка французького народу чехам за
ІХ шляхотні вчинки в минулому. Ці слова на
ведені і в документІ, одержаному а цієї нагоди

од міністра аакордонних сnрав Пішона, де· було
підтверджено визнання Чехословацької держави,

яk самостійної: Вnерше тут Чехословацька На
ціональна Рада була визнана за уряд.
Бенеш їде до Англії, щоб використати свіже
вражіння французького визнання Чехословаччини
і сnробувати видобути і від анг лійськоі влади
подібний урочистий публічний акт. В Бенеша
пі~ставою для таких надій були два акти англій
ської влади : І) лист Бальфура до Національної
Ради від З. VII. 1918. р., цей лист був наслідком
Бенешоних пертрактацій а англійською владою
в травні І 918. року; в ньому англійська влада
зобов'язується визнати такі самі nрава аа Чехо
словацькою Національною Радою, ЯІ{і визнав за
нею решта союзних держав; 2) телеграма Баль
фура од І. липня 19 І 8. р. французькій владі а
нагоди Пішонового листа до Чехословацької На

ціональної Ради. 3 приводу останнього документу,
UlO ним Бенеш думав обrрунтовувати свої дома
гання визнання Чехословаччини в Англії, дові
дуємося, що цю телеграму з Лондона до Парижу
nослано а англійського міністерства на бажання
Бенеша, UlOб, мовляв, публічно була заманіфе
стована симпатія Англії до французької nолітики
визволення Чехословаччини.
QЗ

3

цими двома документами Бенеш тепер і
а'явився до Бальфура. Бальфур двічі прийняв
Бенеша. Бенеш просив визнати : І) інтеtрально
Чехословацьку Національну Раду, як владу; 2)
.Державу Чехословацьку, як союану державу ; З)
визнати, що ця держава веде війну; 4) що всі
•

•

вІддІли

чехословацького

•u

в1иська

творять

одно

ціле. Як правник, Бенеu1 добивався таких фор
мул визнання, щоб на підставі міжнароднього
nрава ясно було видко, що цим утворена неаа
лежна держава, яка вже мав і свій уряд. Бенеш
дбав, щоб на майбутній мировій конференціІ Че
хословаччина фігурувала як cyб'ekm, а не як
об 'вкт. В меморандумі він увів і те, що гене
рального секретаря· ЧехословацькоІ Національної

Ради Франція аавжди аапрошув на всі офіційні
свята, бо вважав його за представника незалеж
ноУ держави.

Бенеш почув од Бальфура, що вимоги Чехо
словацькоІ НаціональноУ Ради завеликі. Бальфур
ааnеречував, щоб Національну Раду можна було
визнати аа уряд і тим утворити державу на те
риторії, де nанув ворог, території, що юрнднчно
й фаkтнчно належить ворогові. Він указав, що
міжнародне nраво makoгo виnадку ще не анае,
що не розв'яаане ще ні nольське nитання, ні
сербське, а виривати чехословацьке питання з
комплексу

неможна.

u

центрально-европенських

І нарешті

чи ж, мовляв,
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Бальфур

питань

висловив

•

НІЯК

сумнів,

Чехословацька Національна Рада

репрезентує всіх чехів і словаків і до якої міри

мав правний титул виступати в імені свого на
роду та претендувати стати його владою. По
чути такі гіркі слова це означало в дипло
матичній мові цілковиту відмову у проханому. Але
Бенеша це не засмутило: він незабаром добиваєть
ся другої авдівнції в Бальфура, подав друге мемо
рандум, в якому збивав заперечення Бальфура.
І міністер Бальфур визнав рацію другого Бенешового

меморандума

..,

и

дав

принципову

згоду

на деклярацію, корІісну для Чехословацької На
ціональної Ради. Про подробиці цього декрету
Бенеш мав вести пертрактації з лордом Робер
том Сесілем. 3 Сесілем Бенеш пертрактував два
тижні і навіть про самий mekcm деклярації. Він
запропонував Сесілеві свій проект деклярації.
Проект Бенеша Сесілеві здався надто відважним.
Сесіль одверто заявив, що ледве чи англійська
нлада захоче брати на себе такі далекі зобов'я
зання в цьому питанні, ледве чи можна буде
говорити про нову державу, нову владу. Че
рез два дні Сесіль запропонував Бенешеві про
єкт деклярації, який зовсім розчарував Бене
ша: в ньому не було навіть і натяку на щось
подібне до
визнання
Чехословаччини Фран
цією. Тут зовсім не було слів: "суверенність",

"держава", "чехословацька влада". 3 гірким сер
цем Бенеш бере цей проект лорда Сесіля, кладе
"'
.
иого в основу
свого
контр- провкту, але рІвночасно

домагавться, щоб англійська

влада

свою
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деклярацію

доповнила б окремою конвенцією з

Чехословацькою Національною Радою.
венція, мовляв, не
але в ній мав бути
• u

анг л1иська

влада

lІя кон

має бути тепер оголошена,
сказане те, чого тепер ще

не

•

вІдважується

•

вІдверто

ви-

знати за Чехословацькою Національною Радок>.
В Бенешовій контр-деклярації був такий уступ:
"Англійська влада визнав суверенність Чехосло
нацької Національної Ради, яка тепер повнить
функції тимчасового чехословацького уряду". А
як логічного висліду з наведеного в декляраціУ
уступу, Бенеш жадав для конвенціі: І) Чехословацька

земля

.

МІЖ

союаниками

~

ванмав

таке

саме місце, як Сербія і Греція; 2) Чехословацьке
військо має бути незалежним від французького
ЧИ

• u

ангЛІИСЬКОГО

•

•

МІНІСТра

• u

ВІИНИ

;

ВОНО

має

•

ПІДЛЯ-

гати лише Чехословацькій Національній Раді ;
З) Союзники мають дати Чехословацькій землі
позику, а участю в ній АнгліJ,- Чехословацька
земля мала б мати свій бюджет для утримання
адміністрації й війська ; 4) Чехословаччина мав
право участи в мировій конференції; 5) Чехо
словаччина утворює консуляти; 6) Утворюється
мішана фінансова комісія для контролі бюджету.
Цей контр-проєкт Бенеш надіслав Бальфурові
р.. як відповідь на вчорашню роз
мову. На мою думку, обмаль було державних
мужів у Парижі, Лондоні, Римі які, турбуючися
про долю свого народу, спромоглися на другий
день, по одержанні неtативної відповіді, nодати

2. VIII. 1918.

96

u

u

такни

докладнии контр-nроєt<т;

тут

кидається

в

вічі рнтм Бенешавої праці і глибина арrумен
таціі. Ці документи, подані Бенешем другого
дня, заповнюють кілька друкованих сторінок. І
дійсно, лорд Бальфур принципово визнав рацію
Бенешової контр-nропозиції. 9. VIII. 1918. р.,
себто аа тиждень по подачі контр-проекту, Бе
неш офіційно одержав деклярацію англійського
визнання Чехословаччини. І ця деклярація це, власне, контр-проєt<т Бенеша а дуже незнач
ними змінами. А крім деклярації, ще таки була
nідписана й конвенція (3. ІХ. 1918. р.)~ U{O скла
далася з десятьох nунктів. Я навмисне довше
затримався на англійському визнанні Чехосло
вацької Національної Ради. В Італії не легше
бу ло провести це витання. Але Бенеш кінець-

.

КІНЦеМ

.

І

тут

ДОСЯГ

СВОГО.

До жовтня місяця 1918. року Чехословацьку
державу визнали: Англія, Франція, Італія і
це все виключно була праця Бенеша; праця
вперта, повсюди не легша як в Англії. А далі
Чехословаччину визнали:
Сnолучені
Штати,
Японія, Сербія. Всі ці держави були повідомлені
про персональний склад Чехословацького уряду,
про

u

персональнии

склад

дипломатичних

пред-

ставників для держав, що визнали Чехословач
чину. Ось так почала правно жити Чехословацька
держава,

не

маючи

Від жовтня

секретаря

4

ще

1918.

р.

u

и

•••

територн.

Бенеш

Чехослонацької

з генерального

Національної

Ради
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став міністром закордонних справ. Він і досьо
rодні, беа перерви, займав цю посаду.
Далі я лише стисло скажу про методу Бе-

НеШОВОІ

•

праЦІ

на

•U

Т&КІИ

•U

ВИСОКІИ

•

ПОСЗДІ.

Вже з того, що я подав, ясно видко, що
коли б Бенеш був людиною менш освіченою,
коли б не володів перфектно кількома чужими
мовами, то як би він тоді міг безпосередньо
впливати на дипломатів, а особливо досягати
того, щоб до дипломатичних документів союзних
держав увести бажані для Чехії формули, які
ставали потім основами дальнішого обtрунто
вування правних домагань Чехословацького уря
ду. Крім тоrо, як ми бачили, Бенеш мав широ
кий науковий підхід до найдрібнішої справи.
ОцівУ сторінки, особистих властивостей Бенеша,
на мою думку, не треба забувати, коли ми роз
думувмо над тим, як це так сталося, що Чехо
словаччина виграла, а інші програли.
Масарик часто підкреслює у своїй книзі

"Світова

війна",

що

основна

риса

політичної

діяльности Бенеша це науковість, науковий
tрунт, а також і наукова метода роав'яаання.
Вже як 24-літній юнак Бенеш у своїй доктор

ській дисертації

question tcheque"

"Le probleme autrichien et

Іа

виявляв свою основну тенден

цію .- вроауміти боротьбу в тодішній Австрії
не лише у зв'язку а історичним розвитком на
родів АвстріУ, але під кутом погляду европей
ських політичних і ідейних течій. Ще в 1912. р.,
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•

Q.

коли Бенеш і на думці не мав бути МІНІстром,
він так кааав на а'їаді поступово·• мо;Іоді: "По

літика
•

мав

полІтика

бути
•

студІює

науковою.
•

ситуащю,

Справді

коли

u

иде

наукова
мова

про

ту чи іншу реформу, студіюв умови й наслідІ'и,
які мають випливати а неі для суспільства. Наукова

•

полІтика

праці".
Навесні

має

окрему

Т€Н<ТИІ<у

р.

Бенеш,

яко

1923.

u

и

методу

МІНІС1ер, мав

виклад: "Закордонна політика й демократія".
Бене1u тут ще точніше формулrовав наукові
вимоги для закордонної цолітики. [енеш І<аже,
що

в

•

•

полІтицІ

•

нІяк

u

неможна

ити

•

емnІричним

шляхом, але він радить це робити в питаннях
соціяльних (про це він писан ще н 1908. р.).

Закордонна політиІ<а має бути

науkою.

Знкор

донна політика вимагав від nолітика насамперед
докладного знаття закордонних nроблем; вона
в ви слідом таких комплікованих явищ: почуття,

пристрастей, бажань, комбінацій, інтриt, помилок.
Закордонна політиІ<а це велиІ<а ооротьба аа
певні

формули,

що

забезпечували б

розвиток

свого народа і взагалі людства, але також і
боротьба почуття, наших власних бажань а по

чуттям і бажаннями решти народів. Закордонна
політиІ<а не смів бути ні ексnериментом, ні ім
провізацією. Ціла концепція ааІ<ордонної політики
мав

полягати

на

певних

тривалих

випливаютh із цілоl· минулої

основах,

.

якІ

історії народа, і в

його сучасних потреб, а також з можливости й
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kvнечности

його

майбутнього

розвитку.

Тому

RаІ<ордонна nолітика кожного народу мав свої
триналі, г лwбокі основи, що вросли в єство на
роду. І{ермувати nолітико1о народу це оана•

чав

•

ананати

праці

аакони

u

•

и

Бенеtu

•.

зрозумІти

міжнародньому

H(l

ними".

ЦІ

ІХ,

форумі

nересвідчений,

а в

•

с...·

денн1и

кермуватнен

що

"закордонна

волітика кожної держани абудована на низці
тривалих чинників: географічних, господарських,
кул1)турних, на неличині населення, історії народу,
на

u

•

ИОГО

•

суСІДСТВІ.

Є певні чинники, що на них будуються
ЄМИНИ

.

МІЖ

умовах

.
ЯКІ

державами,

.

ПрИ

ВСІХ

. вза-

ЗМІННИХ

залишаються тривалими константами, що

не nідлягають амінам текучої хвилі, тимчасовиl"'
переходовим інтересам тоі чи іншої держани, тої

чи інн1ої ситуації, що повстала а партійних і
особистих взаємин внутрішньо-політичних".
А тому
Бенеш
радить і найвизначнішим

.

ПОЛІТИКаМ

ЧИНИТИ,

МаЮЧИ

.

В

ОСНОВІ

.

ЦІ

."'

ПОСТІИНО-

діючі константи, а щоб їх пізнати, треба науки
і треба правильно оцінити їх значіння. Новітня
державна людина мав спостерігати всі складники
•

сусnІльного

життя

народу

u

•

и

••

ЦІЛОІ

держави,

му-

сить важити чинники життя політичного, госпо
дарського, соціяльноrо, морального, мусить точно
визначувати силу всіх матеріяльних і моральних
СИЛИ

Лише
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.

складникІв,

.

"

оцІнити

ПОЛІТИЧНИХ nарТІИ І НаВІТЬ ОКреМИХ

ОДИНИЦЬ.

в

•u

•

и

.

правильно

•

пІзнати

•

цьому світлі вдино

можна ро~піанати
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правдиві

сили від виявів тимчасових

фантазій.
u

синтеза

усього

3

и

щоденна

того

настроїв і

твориться

•

полІтична

політична

практика

-

на

близьке сьогодні й на далеке завтра".
Таким лише обtрунтованням і можна з'ясу
вати наявність одної основної лінії БенеutовоУ
закордонної політики, не зважаючи на те, що
були ж переходові зміни і дома, і ааІ<ордоном.
Це, доречі, міністер
Бенеш
і
сам ствердив
ще на прилюдному докладі 9. ХІІ. 1926. року.
"Питання нашої політики внутрішньої й nитання
політики зовнішньої не мали впливу на закор
донну nолітику нашої держави до якоїбудь іншої
держави, а другого боку і внутрішньо- полі
тичні аміни в інших державах не змінили

стан

лення нашої держави до них в жадній формі".
"Факт, ща можлива і конечна континуУта
дотеперішньої політики і при амінних умовах
внутрішньо-політичних, сам у собі
найліnше
.
.
СВІДЧИТЬ

ПрО

те,

ЩО

ЦЯ

ПОЛІТИКа

ЗДОрОВа

ДЛЯ

держави в цілому. Наша закордонна політика, а
огляду на особливості Чехословацької держави,

особливе географічне їі положення і національний
склад,
еминах

мусить

базуватися

•

МІЖ державами

в

на

тому, що у вза•U

постІиного

U

и на

цьому

будувати свою до них політику". Проповідуючи
таку наукову політику, Бенеш зовсім не нехтує
·-·
....
того

11

елементу,

В своєму викладі

якии

.

ВІН

називає .мистецтвом.

1923. року Бенеш, сnираючися

на загально визнані

авторитети в ділянці

між-
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•
народнього

права,

твердить,

що

"закордонна

політика це найбільше, з усіх існуючих, мистец
тво. І як кожне мистецтво, так і політика ви
магав творчости. До матеріялу суспільного життя
політик, як і мистець, вкладав свій. дух, свої
ідеї, своє почуття, свої пляни, свою індивідуаль

ність, своє "Я". І великим політиком в той, хто
зумів витворити певну гармонію, рівновагу між
аналітичним розумовим елементом і синтетич

ним

елементом

почуття й інтуїції,

політиці вмів контролювати

і той хто н

почуття

розумом і

розум почуттям".

В цих поглядах на політику Бенеш в вірним
учнем свого вчителя Масарика: Масарик теж
уважав

•

полІтику

аа

науку

u

и

мистецтво.

Імпровізацію
й
експерименти в
політиці
Бенеш аасадничо відкидає, але цілком цього
уникнути,

на

u

иого

думку,

неможливо:

u

"кожнии

політик бував заскочений якімсь несподіваним
фактом і тоді політик мав вирішувати без дов
гих міркувань,

інтуїтивно".

Поруч з науковою підготовкою, мистецькоtо
інтуїців;о, в політика мав бути добре обірунто

нана
ідейна програма. Бенеш глибоко пере
свідчений, що не може бути добрим політиком
u

тон,

хто

не

•

мав

u

••

1деино1

програми,

не

знав,

чого він хоче й чого мав хотіти. На думку Бе
неша, дуже номилконим в думати, що особливо
В

• u

аакордОННІИ
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•

•

ПОЛІТИЦІ

НВеСЬ секрет

•

ПОЛІТt.ЧНОГО

.

:с

уміння це вміти
до

oU

под1и,

В

що

ad hoc

заняти nевне становище

настають.

закордонній

політиці

в

nросто

згубним

лавірувати між ріаними факторами, тут нема
місця для коньюнктурального кокетування то з

одним, то з другим.
ливо

закордонна,

"Кожна

насамnеред

nолітика,

а особ

вимагав

певного

філософічного обtрунтовання, nевного глибокого
світогляду, певної сталости".
Основною nідвалиною ідейної програми в

політиці Бенеша в де.моkратія. Вже докторсhка
його дисертація 1908. року пересякнута цією
рисою:

проти

пануючого

принципу

старого

ре

жиму, пересякнутого монархістичним принципом,

а абсолютним правом шляхти, Бенеш висунув
принцип модерного публічного права, основ
ним

елементом

якого

в демократія,

право на

родів самім внрішуватн свою долю. Демокра
тизм r~инув Бенеша, коли вибухла війна, до
боротьби а Австро-Угорщиною, бо, згідно а пе
ресвідченням Бенеша, зміст чехословацької рево
люції

-

це боротьба демократії проти абсолю

тнетичного режиму Середньої Европи.
На думку Бенеша, в модерній демократії,
заснованій на філософії французької революції,
"прямо виnливав право народу на свобод.у по
літичну, господарську й культурну". І тепер
боротьба за світQву демократію продовжується.
Бенеш од цієї основної засади своєї політики
не відхиляється. ЗО. вересня 1919. р. в першій
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промові в парляменті Бене1u адеклярував: "Наша
держава буде найдемократичніша в Европі. На
шу державу витворив малий чоловік. Це в йего
держава".

Подаючи

білянс своєї праці за перші

п'ять

років, Бенеш підкреслив, що основна політична
лінія закордонної політики це демократія.
Демократична
політика насамперед
утримала
Чехословацьку державу від політичної анантури
й інтервенціУ, на яку штовхали і праві, і ліві
елементи. Коли Бенешеві зробили закид, що
чехословацька закордонна політика занадто вже
демократична, межує з браком захисту держав

ної гідности, Бене1п одповів, що "демократична
політика відкидав престижну політику. Коли б
ми альфу й омегу закордонної nолітики вбачали
.
в
погрозах
гарматами
1 списами, в погроаах
п'ястуками, то наша молода держава за декілька
років цілком би збанкротувала". Демократич
ність у Бенеша нероздільно зв'язана з людяною
мораллю. "Критичний реалізм став керманичем
мого життя" говорить Бенеш "в етиці
•

ВІН

•

ВІВ

мене

ДО

••

ЛЮДЯНОІ

•

моралІ,

В

•

політиці до обtрунтованого модерного
тизму".

...

СОЦІОЛОГІІ

u

И

демокра-

·

людяного демократизму випливав рішучий
пацифізм вакордонної Бенешавої політики. Ще
30. вересня 1919. р. Бенеш проголосив пацифі
стячну політику щодо всіх сусідів. "Не хочемо
й не будемо вести завойовничих війн, але сною
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державу будемо рішуче боронити." Бенеш пере•

u

СВІДЧеНИИ,

ЩО

ПО

•

ГрІЗНИХ

•

жертвах

-

.""'

СВІТОВОІ ВІИНИ

кожна війна, чи внутрішня, чи зовнішня, це бо
жевілля. Але він рішуче боронить засаду, що
треба боронити nраво і робити

опір кринді.

7.

листопаду 1932. р. Бенеш сказав у закордонній
комісії: "Про оборону держави закордонна по
літика нічого не забула, нічим не нехтув в цьому,
на боротьбу готова".
І. береаня 1933. р. міністер Бенеш говорив

:

"Один фронт закидав нашій політиці сліпий па
цифізм, теоретичне евролейство та інтернаціо
налізм. Другий фронт робить закиди в націона
лізмі та мілітаризмі. Вже ці скрайні точки по
гляду

промовляють

аа

те,

що

чехословацька

політика правильна, а власне : ніколи а ока не
спускав великі jдеалістичні цілі, але ніколи та
кож не забував, що правда сама по собі не
переможе, але за неї треба вести боротьбу, ін
коли тяжко боротися і часто треба охороняти
себе й матеріяльною силою".
·

Щодо націоналізму, то міністер Бенеш у
роках 1923., 1927., 1932. у своїх викладах і в

книжці

"Світова

війна"

не

один

свов ставлення до цього питання.

раа виявляв
Це ставлення

випливав вже з його основного положення:

"В

модерній демократії, заложеній на гаслах фран
цузької
дини

u

и

революції,
громадянина,

що

проголосила права люо

мІститься

роду на свободу політичну,

повне

право

на-

господарську, куль-

ІІЗ

турну".

Він пересвідчений, U\O "кожний індивід,

•

u

•

•

•

1 колективнии ІндивІд нарІд, мав
право
вільно і свобідно жити і творити свою народню
культуру. Пошана до людини і вперта оборона
людства, це в і було моїм патріотизмом".
Були б ми нещирі, коли б на цьому місці
не завважили, що логічних висновків міністер
Бенеш а цього свого переконання не робить
ані щодо украінського народу в цілому, ані щодо
культурного життя украУнців на Підкарпатті.
Про долю останніх нераз вже завважувала і

як

чеська, соціял-демократична, преса, що добре
було б, для загального добра Чехословацької
держави, коли б у практичному житті урядовці
на Підкарпатті кермувалнея би поглядами міні
стра Бенеша.
3 переконання Бенеша, що світове життя
концентрується, зближуються держави і взагалі
народи, випливав в нього бажання, щоб чехо
словацька закордонна політика була не лише
u

европеиська,

3

але

•

свІтова.

демократичного Бенешового

нипливав

u

ного

негативне

пересвідченнSі

ставлення

до

ватаю-

вання перед масами деяких моментів закордонної

nолітики. Але тут він припускав але: "Чим де
мократія зріліша, тим дипломатія може бути
оАвертіша. А тому демократія чим далі, тим
менше буде лотрібувати таємних догод".
Міністер Бенеш так чинить, щоб закордонна
політика була слушна й справедлива. Він від-
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кидав хитрування, обоnільне обдурювання, і діб
так не лише під вnливом абстрактної моралі,
але nід уnливом глибокого nересвідчення, що і
в народньому життю, кінець кінцем, переможе

правда, себто, річ Добра й сnраведлива.
"'

не1о
чи

и

насильством
u

то

великии,

чи

до

•

сьогоднІ
u

малин,

не

"Брехu

жаднии

•

нарІд,

захоронився

.

вІд

nадіння. Сили, що не служили nравді і nраву,
кінець-кінцем були переможені".
Свідомість свовї повинности і зв'язаного з
нею обов'язку стоять перед Бенешем як memento
mori: "разом а тим, як ми здобули незалежність
збільшилася й наша відповідальність. Тепер ми
вже не можемо ні на кого нарікати, але цілком
•

СаМІ

нами

•

•

•

ВІДПОВІДаЛЬНІ

може

аа

статися,

СВОЮ

ДОЛЮ

будемо

u

И

За

винні

те,

ЩО

З

викл1очно

ми _самі". Зворушливі слова про великий обо
в'язок і відповідальність сучасної tенерації Бенеш
висловив 24. квітня 1924. р.: "Коли ж щоденно
маю ва обов'язок бути учасником цих міжна
родніх подій і в осередку цих подій брати участь
у боротьбі, живо почуваю яку переживавмо
надавичайну добу, які далекосяrлі історичні подіі
творимо. Переживавмо одну а найвизначніших
діб модерного світу. Доля наложила на нашу
tенерацію великі тягарі, великі страждання, тер
піння, роки праці і безперестанну боротьбу, але
разом а цим і такі завдання політичні, соціяльні,
моральні, які роблять а нашої rенерації одну а
найбільш відnовідальних rенерацій наu1ої історjї,
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а П праці і з її боротьби одну з найліпших
сторінок історії Чехословацької держави".

Велика повинність до свого народу й людства
у міністра Бенеша виявлявтьс~ менше в словах,
але

•U

в

•U

постІИНІИ

•С..•

•U

терпеливІн демократичн1и

•

nрацІ.

Від студійних років у Парижі аі щоденною nра
цею аж no І 6-18 годин, ми його бачимо потім
за

•u

в1ини

з

неменшим

числом

годин

•

працІ,

але

nотім і на міжнародньому форумі, як у міністра
закордонних
не

справ

-

число

.

годин nрацІ у нього

аменшувться.

І
своїм
давно
давно

Чехословацька держава може
nишатися
міністром закордонних сnрав, бо чужина
авернула увагу на цю рису F>енеша і вже
назвала його "фанап1иkом nраці".

Бенеш, як селянський син, кохається в nраці.
Хто з нас, будучи селянського nоходження, в
досвіду не анав

того

солодкої

втоми

від

виконаної на 11олі nраці! І

насолода

від

nраці,

лише

nриємного nереживання і
оте nочуття чогось

гарного, на мою думку, в в Бенеша тим гоном,
що а його слабкого тіла витворюв стільки ду
хової енерtії. І ця риса в Бенеша сnадкова :
перед його очима, очевидно, завше стоїть образ

батьків. Його
батько •мусів
був реtулярно
вета-•
•u
•
•u
•

вати

В

треТІИ,

а

НаВІТЬ

І

В

друГІИ

ГОДИНІ

НОЧІ,

щоб свовчасно вnоратися: і в хатньому госnо
дарстві і развеати своїм nокуnцям цеглу нбо
вдосвіта завезти до flільзня збіжжя.
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А мати? Як мусїла працювати мати Бенеша,
щоб самій одній обслужити родину в десять
душ і крім того ще управитися а пільним го
сподарством? Коментарі зайві ! І ніяких нарікань
на свою долю : Ніяких суперечок у родині. В
• u

ц1и

•

родинІ,

видко,

не

дивилися

на

працю,

як

на

прокляття боже, а навпаки, що єдино праця
підносить людину. І Едвардові Бенешеві, най
меншому в родині, "мизинчикові", членоні такої
великої родини, прищепилася оця риса kоха
тнсяQв праці.
Не раз Бенеш у своїх звітах підкреслює про
насолоду від тої чи іншої акції, хоч вона, іноді,
тяг лас я або тягнеться й цілі роки, навіть понад
десяток

•

рокІв;

ось

як,

скажемо,

• u

репарацІнна

проблема, або утворення МалоУ Догоди. А СІ<ільки
за І б ро І, ів було таких проблем?
Ось Женевсьkий npomokoл. Завдання цього
акту обмежити озброєння держав, членів Со
юзу Народів, і цим усунути можливість збройних
конфліктів. XIV. резолюція Союзу Народів, 1922. р.,
каже, що обмежити зброєння держав можна
було б провести тоді, коли б держави зобов'язалнея

••

вза1мно

u

негаино

на яку буде напад.

3

пливав пункт про те,

допомогти

цівУ постанови
що

• u

•

тtи державІ,

також ви

систему взаїмноУ до

помоги можна було б витворити лише тоді,
коли б усі держави ао бо в 'яJалися розв'язувати
конфлікти між ними мировим судом перед між

народнім трибуналом.

І так, на порядок денний
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прийшли три великих проблеми:
озброєння,

2)

утворення

І)

заnоруки

обмеження
безnечности,

З) утморення міжнароднього судового трибуналу.
В вересні 1923. року міністра Бенеша обрали
на референта комісії озброєння. 3 його ініція
тини

схналено,

що

питання

-

яка

держава

в

винна в тому чи іншому конфліктові вирі
шується більшістю голосів, а не одноголосно,
Ш< це мало бути досі.

Лоkарнсьkа догода. Німеччина зробила Фран
ції пропозицію н 1922-23. р. всі не nорозу мін ня
між ними розв'язувати шляхом догоди, а не
війни. Але Франція не мала довір'я в щирість
цівї пропозиції. 9. 11. І 925. р. Німеччина повто
рює ц1о свою пропозицію, а головне,
їі на інші, ворожі їй, держави, себто,

поширює
й на Че

хословаччину. Доповненням до цього часткового
tаранційного пакту мав би бути вступ Німеччини

до Союзу Народів а усіма обон'яаІ<ами,
пливають

а

підпису

держави

що ви

при їі вступі до

Союау Народів. Сnрава ця кінець-кінцем закін
чилася врочистим актом 15. Х. 1925. р., підпи
саним у Локарні, головні точки якого такі : І)
tаранційний пакт "райнський" між Німеччиною,
Францівю, Бельгією, Анг лівю й Італівю; 2) чо
тири арбітражні догоди між Німеччиною (а одного
боку), Францією, Бельгією, Польщею й Чехосло
ваччиною а другого; З) арбітражна догода мjж
Францівю а одного боку Польщею й Че
хословаччиною
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а

другого.

ЗО. Х. 1925. р. міністер Бене1u мав виклад
про значіння Локарнської догоди: "Bneprue в
історії міжнародньої політики всі держани, вчо
рашні вороги, зобов'язалися розв'язувати шляхом
догоди І<онфлікти між собою." Бене1u ні тав, що
Німеччина вступає до европейської політики як

повноправний і рівноцінний

чинник.

"Ця

подія

мав велике значіння для Европи і ЧехослоRач
чини. Це спроба морального озброєння, спроба
ново1 моральноУ консолідації а ріннож політич
ної й господарської". Бенеш пересвідчений, що
Локарно
примусить Австрію
й
Мадья-рщину
примиритися зі своєю долею. І вже тоді Бенеш
мріяв про друге Локарно: коли й Росія nідnише
подібну догоду а Европою. І. січня 1925. р., в
Лондоні, він урочисто підписав Локарнську догоду,
а 7. вересня на першому зібранні VII. засідання

Союзу Народів так їі оцінив

:

"Це найориtіналь

ніша доrо).(а, яку ми можемо собі уявити: декля
рується мирне співжиття держав, rцо ще вчора
воrовали між собою".

Далі nовстає велике nитання: всІnуп НіАtеч
чиuи до Союзу Народів. ГІередумовою свого
вступу до Союау Народів Німеччина ставила ви
могу дати їй право на постійного члена Ради
Союзу Народів. Поставлене Німеччиною питання
розв'язалося в вересні 1926. р. Локарнська до
года і вступ Німеччини до Союзу Народів ожи
вили підготовчі праці для
леми розброєння держав,

ареалізування проб
себто ареалізування
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одного з головних nунктів Жененсhкого прото
колу (VII. пункт). В лютому 1927. р. відбулося
в Парижі зібрання експертів, а в береані і квітні
дальші наради підготовчоУ комісіУ щодо розбро
єння. В вересні 1927. р. зібрання Союау Наро•

дtв

одначе

не

u

знаишло

•

ситуацІю

досить

•

арІлою

для розвязання цього питання. Міністра Бенеша
обірають на голову комісії, що студіювала про
блему державної безпечности на виnадоr< розв'я
зання проблеми розброєння. Ці дві проблеми,
роаброення й беапечностн, т. зв. Бріяно-Келлоtі~
пакт, підписано влітку І 927. р. Ініціятива вий
шла
в
1927. р. від Б рі яна, а саме : щоб
Франція і Сполучені Держави взаїмно зреклися
роав'явувати конфлікти між собою шляхом війни.
І<еллоt, коли дійшло до підnису цього акту між

Францією й Сполученими Штатами, подав nро
єкт, щоб решта держав, членів Союзу Народів,
приступили до цього nакту. Цей nроєкт і є,
власне, коротшою й простішоrо форму~rяцією т.
ан. Женевсьkого npomokoлy. Він

не мав жадних

санкцій, а ли1uе моральну силу. 27. VIII. Бріяно
І<еллоtів пакт nідnисано в Парижі. Чехословаччина

.

пІдnисала

~

цеи

nроект

одно1о

з

nерших.

Проблема ні.мецьkнх репарацій. У вересні
1928.р.представник Німеччини канцлер Г. Мюл
лер на засіданні Союзу Народів nідніс nроблему
німецьких реnарацій. Це nитання тісно н'яаалося
а питанням відкликання французьких військ з лі
вого берега Райну, а також і проблемою озбро
єння. Та рівночасно панставала проблема репа-
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рацій і інtuих держан. Німеччина ніколи не пла
тила накладених на неї Версальським миром
реnарацій, а тому Франція 1922. р. а допомогою
Англії й Бельгіі зайняла Порур'я. Німецькі ре

парації -знизив так званий Дауесів пл ян: загальну
для Німеччини суму 132 міліярди він знизив на
50 міліярдів золотих марок. А в 1929. р. так
званий Юнtів плян ці репарації знизив на 38 мі
ліярдів золотих марок. В серпні 1929. р. скликано
до Гааtи окрему конференцію для ареалізування
Юнtового пляну.
Оце зниження репарацій Німеччині дало Бе
нешеві привід поставити питання про зменшення
чехословацьких боргових зобов'язань, що їх був
визначив Версальський мир. Ці борги бу ли двох
родів : І) Борг, що його держави, повсталі на
руїнах Австро-Угорщини, мали заплатити союз
никам у розмірі півтора міліярдів золотих фран
ків . . . 3 цього на Чехословаччину припадало
майже 750.000 золотих франків. 2) Борг, що
припадав
на Чехословаччину, аа J<онфіскацію
бумших державних маєтків Австро-Уrорщини, в
сумі майже ЗО міліярдів корон чеських. Бенеш
так говорить про свою боротьбу за зменшення

цих боргів: "Була це боротьба вперта, система
тична, що виснажувала фізично й духово; йшла
мова про проблеми,
тяжкої впертої праці,

які вимагали щоденної,
та ще такої, щоб не ви

водити з рівноваги публічну опінію". Союзники
декіJ.ька разів зменшували борг Чехословаччині,
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й на сьогодні Чехословаччина загалом мав сnла
тити лише 4° І 0 nервісного борrу, що його nоклав
на неї Версальський мир.
Земельна реформа Чехословаччини не від
разу анайшла
собі
nризнання
збоку чужих
держав. Треба бу ло десятирічної в11ертої праці,

щоб чужина визнала їі. Особливо тяжко було
розв'язувати nитання в мішаній чехословацька
мадьярській комісії. ІІри розв'язанні конкретних
питань завжди повставало

питання

неtативного

ставлення мадьярів до чехословацькоУ земельної
реформи. І справді, проти чехословацької земель
ної реформи взагалі була публічна европейська
опінія, правнича
наука, а особливо
кермінні
політичні кола. Почасти а консерватизму чи
аристократизму, вони а priori ставилися неtа
тивно до земельної реформи в державах Малої

Догоди, Польщі й у Балтійських державах. Проти
неї точилася десятирічна боротьба, але
лася для Чехословаччини усnіхом.

скінчи

Для задоволення мадьярських скарг на дер
жанн Малої Догоди утворено два фонди. Фонд
А в розмірі 240 міліонів золотих корон складався з внесків великих держав, що боргу

вали Мадьярщині. 3 нього одержував прохач
додаткову суму, коли відповідна мішана комісія
визнавала, що він і справді обмаль одержав

од

держав Малої Догоди за конфіскацію його маєтку.
Другий же фонд, Б в розмірі 100 міліu

•

ионtв
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золотих

корон

-

призначався

для

задо-

волення вимог Габсбурзьких князів і церковних
установ од держав Малої Догоди.

Для
•

І

•

розв'язання поаивів щодо прикордонних

ПОВІТОВИХ

•

МаЄТКІВ

•

МІЖ

u

мадьярамн И державами

Малої Догоди скликано в лютому 1930. конфе
ренцію держав у Парижі. Виявилося, що текст,
особливо щодо земельних питань, підписаний у
Гаазі, треба перепрацювати й доповнити. Тоді
точно формульовано, що Чехословаччина пла
тить аа конфісковані мадьярські мавтки на ос
нові чехословацьких ааконів. Всі пункти Гаазької
конференції, неясні для інших політиків чи прав
ників, були уточнені на підставі чехословацьkнх
внесkів.

Навесні 1930. р. в Лондоні відбулася конфе
ренція для .морсьkого розброєння. Позначилося
розходження між Францією та Італією. На пле
нумі Союзу Народів, у вересні 1930. р., роагля
нули англійський проект
гармонізації
пакту
Союзу Народів а пактом Бріян-Келлоtа, але по

тім відкладено це питання на рік. Однак цьому
перешкодили події. В вересні 1931. р. повстав
конфлікт китайсько-японський. Конференція для
розброєння зібралася в лютому 1932. року. Було
два провкти німецький і французький. Німеч
чина домагалася, щоб усі держави були б у од
наkовнх умовах щодо прав і обов'язkів збро
єння. Проти цього виступила Франція, я~а до
магалася, щоб і надалі залишити певну, що
панув і сьогодні, нерівність у правах на роз-
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бровння. Франція висуну ла проект утворення
міжнародньої поліціУ й військової організацІі
при Союзі Народів.
Про активну чинність Бенеша в цих питан
нях можемо судити вже з того, що його обрано
на

генерального

референта

обидвох

головних

комісій при конференції для розброєння,
саМИМ

•

ВІН

•

ОПИНЯЄТЬСЯ на ЧІЛЬНОМУ

•

•

•

МІСЦІ І

а тим
•u

В СаМІИ

конференціІ для розброєння.
В червні 1931. р. Гувер подав проект мора

торіюма у справі сплачення міждержавних боргів.
Цей проект зачіпав усі воєнні зобов'язання Че
хословаччини щодо союзників. Бенеш добився
вагального зменшення зобов'язань Чехасловачини
на підставі цього провкту на 200 мілійонін
чеських корон річно.

В береані й червні 1932. р. від бу лас я Лозан
ська конференція. Репараційні зобов'язання Ні
меччини були зведені на З міліярди золотих
марок. Цей успіх Німеччини підштовхнув їі в
Женеві, на конференціУ для розброєння, дома
гатися насамперед ухвали рівности всіх держав
у правах і обов'язках щодо зброєння. Німеччина
загрожувала, що коли конференція для розбро
єння закінчиться невдачею, то вона надалі не
буде визнавати себе в'язаною нормами Берсаль
ського миру. А в половині вересня заявила, що
вона. надалі не бере участи в конференції для
роабровння. Бенеш заявив, що безумовно треба
в першу чергу визнати рівність прав і обов'язків

126

щодо
•

ВІД

зброення.
•

ПрИЯТеЛІВ,

•

Свов1
•

аНІ

ВІД

думки
•

•

суСІДІВ

:

•

він не ховав ані
•

НІМЦІВ,

•u

•

австрІИЦІВ,

мадьярів. Але ця проблема взагалі була дуже
тяжка для розв'язання, і оптиміст Бенеш І. бе
резня І 933. р. висловлюється песимістично щодо
розв'язання цівї проблеми. А 24. квітня він,
коли вже в Німеччині декілька місяців була гіт ле
рівська влада, заявив, що "конференція роз
броєння переживав kрнау".

В березні І 933. р. Мекдоналд висував свій
плян розброєння: треба говорити про розбро
єння на певний речинець, речинець у п'ять ро
ків

;

крім того, ухвалюється рівність усіх держав

щодо

розбровння.

проєкт

.нимагає

Франція

у відповідь на цей

додатково

заруки безпечности

держави.

До проєкту Мекдоналда міністер закордонних

справ Саймон подав додатковий проект щодо
розброєння. Він пропонував речинець у 8 років,
поділених на два етапи. Перший етап він нази
ває підготовчим, а протягом другого етапу має
бути досягнена повна рівність держав щодо
розброєння.
Німеччина ці провкти відкиtІу ла.

Вона заявила, що не прийме
U

ЯКИИ

•

ПОЛІТИЧНО,

•U

U

жадного

ВІИСЬКОВО И МОраЛЬНО Не

проєкту,
стаВИТЬ

П на рівень а іншими великими державами.

Питання господарсьkі.

Ще (енуезька кон

ференція 1922. р. поставила питання економіч
ного оздоровлення Европи. В квітні І 925. р.
Бенеш, головуючи на VII. А\іжнародвій конфе-

127

ренції праці, зачепив це питання у встуnній про
мові. В квітні 1927. р. скликано найбільшу гос

подарську конференцію до Женеви. Обмірковували
здебільша ввізні й вивізні дозволи. Але опра
цьована конвенція не ввійшла в життя. В січні
р. в Женеві від бу ла ся конференція, на
якій обговорювано .митну політику держав. Але
й ця конференція не дала бажаних наслідків.
Пошукування рецептів економічного оадоров
лення Европи викликало 5. Х. 1930. р. Бріянів
пл ян ЕвропейськоІ У ніі. 15. Х. 1930. р. Бенеш

1930.

•

•u

висловив сво в пересвІдчен ня, що зд1иснен ня

цього

пляну буде вимагати праці цілих tенерацій. 3
членів Союзу Народів утворилася студійна евроu

пеиська

•

•

комІСІЯ,

що

складалася

з

•

•

•

мІнІстрІв

за-

кордонних справ держав, і ця комісія мала 3'їз

дитися двічі на рік для обміну думок в цій сnрав!.
Ці міркування про економічне оздоровення Ев
ропи

привели врешті

ренції в Стризі

5.

ІХ.

до

госnодарської конфе

1932.

року. Ця конферен

ція складалась а представників

15

держав.

р. відбулася велика господарсьkа
kонференція в Лондоні. Тут мали представників
64 держави. Але ця конференція скінчилася
цілковитою невдачею: Сполучені UJтати внесли
проєкт про нову грошеву політику Сполучених
Штатів, а це внесло розбрат до конференції~
18. ІІІ. 1933. р. Італія запроnонувала велttким
державам так званий провкт Европейськоі Ди
ректорії (що мала складатися а Англії, Франції~

12. VI. 1933.
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Німеччини й Італії). Цей проект мав усього 4
nункти. 3. nункт казав про рівність права Ні
меччини rцодо аброєння. Великі держави аару
чували Евроnі мир на І О років. Бенеш був проти
цього

проєкту, бо

вбачав у ньому

ослаблення

Франції, Малої догоди, Польщі і nіднесення

Ні

меччини. 25. ІІІ. 1933. р. Мала догода ааявила в
Женеві свій протест а нагоди проєкту Европей
ської Директорії. Далі Італія подає nроєкт про
ревізію мирових Версальських умов. Бенеш ви
шукує сили й арrументи, які б перешкодили Іта
лії й державам, rцо співчували цьому проектові,
здійснити його. 24. lV. 1933. р. Бенеш у свому
викладі укааав, rцо Версальські умови можна
nоділити на кілька tруп: І. найголовніша це
утворення
nевних державних кордонів, 11. проблема зброєння держав, ІІІ. тимчасові аа
безпечення (ось як ааняття лівого берег li Рейну),

репараційні

lV. основні

:

кордони

аобов'яаання.

держав

і

3

проблема

цих умов
розбро

єння. Бенеш рішуче nроти будь· якої ревіаіі кор
донів, бо це, мовляв, викличе rце більший зако
лот в Евроnі. Проблема ревіаії кордонів тісно
в'яжеться а nроблемою охорони меншостей. На
думку Бенеша, охорони меншостей треба ви
магати від кожної держави, rцо меншості мав :
це не сnраведливо, що одні держави в'язані

nактами щодо своУх меншостей, а другі ні. Цим
nорушується принциn рІвности 1 справедливости

.

МІЖ

.

.

державами.

5
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Союз Народів, на який у своїй політиці Бенеш
покладав так багато надій, зазнав кілька важ
ливих поразок. 3 нього вийшла Японія, щоб
цілком розв'язати собі руки при створенні Ман
джурсько1 держави і взагалі свого поступовання

щодо Китаю.
В жовтні 1933. р. з Союзу Народів вийшла
і Німеччина, через те, що 1Й Союз Народів не
дав місце постійного члена
в своїй Раді, а
також з незадоволення тим, що вона ще досі
не одержала рівних прав з інruими державами
щодо зброєння.
Але без огляду на ці дошкульні поразки

Союву Народів Бенеш не перестав бути опти
містом щодо Союзу Народів: він вірить, що
Союз Народів не тільки приверне свій поперед·'-'

НІИ

авторитет,

Цього

але

оптимізму

u

и

він

•

пІднесе

u

иого

ще

вище.

не стратив і тоді, І<оли і

Італія загрозила, що покине Союз Народів. Бе
неш у "Чеському Слові" аа 31. ХІІ. 1933. р.
з'ясував свій погляд на Союз Народів: "Союз
Народів це найліпший доказ великого народ
нього поступу ХХ. віку. Ідеал ніколи не страчув

.

ВІд

того,

що

~

иого

не

щастить

одразу

вати". І Бенеш не перестає енерrійно

.

зреалІзу-

захищати

сьогодняшві васади Союзу Народів. Його точку

погляду, його неtативне ставлення до італійського
провкту реформи Союзу Народів одностайно
підтримують
чільні
політики
Чехословацької
держави.

ІЗО

Крім міжнародніх проблем, що так багато
завдали праці Бенешеві, за цих 16 років пов
ставало багато проблем, так би мовити, суто
чехословацьких.

Чехословацьkе війсьkо. ЗО. ІХ. 19 J9. р. мі
ністер Бенеш деклярував : "Чехословацька дер
жава ніколи не має забувати, яку працю для
держави виконало чехословацьке військо. Без
війська й без дійсної війни не бу ло б Чехосло
вацькоУ незалежности. Внутрішня політика й
зовнішня мають іти поруч так, щоб оборону
Чехословаччини покладали на власні сили".

Коли Карло Габсбураький задумав учинити
заколот у Мадьярщині, Чехословаччина негайно
оголосила мобілізацію, і Бенеш був перший, що
проголосив : "Демократія мав робити політику
миру. Але демократія ще мав й більшу повин
ність: боронити сво в існування. Хто не вмів
боронити свободу й демократію, той П не за

слуrовув". В

1932. р. він видав книжку: "Демо

кратичне військо, пацифізм і закордонна політика •.
Бенеш у ній пише: "Дотеперішні пацифістичні
•

усnІхи

••

u

теорн и практики

•

зовсІм ще не означають,

що в майбутньому цілком не буде воєн, і що
ми можемо бути спокійні". Бенеш уважав ко
нечним мати добре, досконало вишколене й оз

броєне

військо.

"3а

роки

чинности я добре пізнав,
чннниk війсьkова сила".

5*

своєї
що

міжнародньої

то е ва велиkніі
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Поруч з турботами про військо міністер Бе
неш старався забезпечити сталий мир для Чехо
словацької держави догодами аі сусідніми дер
жавами ; ось так повстала М а л а д о г о д а. Фор
мально вона була заснована в 1920-21. р. р.
Творці Малої догоди бачили, що треба забез
печити мир своїм державам абоку Мадьярщини.
А крім того, до такої єдности Чехословацької

держави а Югославією й Румунією примушували
господарські сnільні умови й перспектива Ду
найської Федерації. Утворення Малої догоди
викликало оnозицію й дома : Бенеша обвинувачували

в

•

•

•

мtлtтариамt,

•

•

•

•

tмперtялtамІ

u

и

u

завоиовни-

чих плянах Малої догоди. Другі бачили в ній
реакційне анаряддя чи то проти Росії, чи то nроти
Італії. "По трьох роках чинної праці Малої до
годи, всі тепер визнають, що Мала догода за
беаnечує спокій в Середній Европі. Мала догода
зменшила або авела нанівець конфлікти,
що
мали
повстати між Мадьярщиною і членами
Малої догоди, як окремими державами. Мала
догода зовсім не мав якихось ворожих nлянів

ані

суnроти

Німеччини,

Росії чи Італії. Сенс їі

утворення -- вносити мирні настрої в роабур
хані пристрасті. Мала догода охоче відкриває
двері й іншим державам. Але беа сумніву, U(O
лише Мала догода зможе мирним шляхом по
лагодити всі, і болючі, справи а Мадьярщиною,
Австрівю й Болгарією". Міністер Бенеш вірить,
u~o економічне оздоровлення Евроnи може no-
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чатися

лише

після

економічного уреtулювання

в Малій догоді.
Ма л у догоду Бенеш уважає за "логічний
наслідок

европейської

•

• ....

МІЖНарОДНІМ

•

політики
u

ПОЛІТИЧНИИ

ЧИННИК,

по

війні".

Це

•

ЯКОГО

ПОЛІТИЧНа

й воєнна сила досить поважна. Два основні зав
дання Малої догоди: старатися, щоб не повер
нулися ті умови, що були перед світовою вій
ною; щоб малі нові держави не стали об'єктом
політики великих держав і щоб обмежити геге
монію тих з них, які до неі прагнуть. "Був би
ТО

ІUЛЯХ

ДО

-

•

••

u

Мала догода не жадала й не
•

МІЖ

великими

тиці. Мала
хиби

;

••

• u

НОВОІ ЖаЛЮГІДНОІ европеИСЬКОІ ВІИНИ.

державами

догода

певна

в

жадає

собі місця
u

•с.І

европеиськtи

•

полІ-

своїх сил і знав свої

вона визнає, що великі держави мають в

европейській політиці більші обов'язки, більшу
відповідальність, а тим і мають більший вплив,
більше місце в вовиній політиці. Мала догода
це не п'ята велика держава, як їі дехто називав.
Проте Мала догода своею територією, 45-ти
мілійононим населенням, природніми багацтвами
СоІ

и

•

роаквtтом

тичним
роднього

культурно-господарським

цілком в рівноцінна,
права,

з

кожною

з
з

та

•

полІ-

погляду міжна
великих

держав.

А тому Мала догода не визнав над собою ні
якого авторитету крім Союзу Народів". Була
організована постійна Рада Малої догоди, щоб
бе а затримки стежити цілі і завдання, головно
щоб неаатримувався госnодарський
розвиток
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держав Малої догоди. Але при творенні МалоІ
догоди міністер Бенеш не забував, що треба
нав'язати як найліпші добросусідські взявмини з
Австрією. Коли був підписаний мир з Австрією,
то міністер Бенеш висловився в чеському пар
ляменті: "Після підписання миру з Австрією,
всі наші рахунки вирівняні і нав'язані взаємини.
Хочемо мати доброго сусіда. Нас зв'язували й
зв'язують господарські інтереси, і це буде осно
вою нашоІ політики". Тому вже в 1920. р. під

писано в Ланах австрійсько-чеський договір, в
якому зобов'язалися обидві держави, на випадок
• ...

вtини,

u

•

••

•

вааємнии невтрал1тет, а своt непорозумІння

умовилися вирі1пувати ruляхом арбітряжу.
Коли ж Австрії в 1922. р. загрожувала фі

нансова катастрофа, то Чехословаччина Ій по
зичила пів міліярда чеських корон. І<рім того,
Бенеш багато спричинився в Союзі Народів вза
галі для санації Австрії. В цій санації взяла
участь і Чехословаччина. В 1924 р. а Австрією
був підписаний новий, дуже вигідний для обидвох
держав, торговельний договір. Коли ж почали в
АвстріІ акцію

про

з'єднання

а Німеччиною, то

Бенеш поставився проти цього. Одначе взавмо
відносини не зіпсувалися. Навnаки, при кожній
нагоді Чехословаччина завжди помагала Австрії
в і1 господарських труднощах. Навіть коли пов
став плян Шобера-І<урті про одностайність ав
стро-німецьких митових кордонів, Бенеш висло
вився, "що політичні взаємини наших держав
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через це не зміняться". Взагалі Бенеш був
проти втручання в діла Австрії, бо "знаю досить
добре умови Середньої Европи й не женуся аа
нереальними річами".
Коли вийшло на світло,

що через Австрію
перевозиться зброя до Мадьярщини, то й тоді
Бенеш подивився на це справедливо. Коли ж
настав переворот у Австрії, то знову він під
твердив, що "не маю бажання втручатися до
внутрішніх справ, для всяких конфліктів у Се
редній Европі є форум Женева". Найтяжча
праця для міністра Бенеша була при унорму
ванні сусідських взаємин з Мадьярщиною й Поль
щею. Ці держави досить тяжко підпорядкувалися
новим, повоєнним міжнароднім постановам. Мадьярщина

..,

и

.

досІ

не

хоче

примиритися

а

тим,

що Словаччина й Підкарпаття приєдналися до
Чехословаччини. Але й тут Бенеш, оберігаючи
державні інтереси,

не

відступив од своїх засад:

політнkн .миру й. гу.манностн. "Не йде нам про
те, щоб позбавити Мадьярщину П національного
існування. Треба, щоб через співпрацю наших
держав Мадьярщина спромоглася утворити нову

політичну систему в Середній Европі, побудо
вану на рівності всіх народів Середньої Европи".
На всі боєві
деклярації угорсhких політиків
міністер Бенеш відповів: "Хочемо політики миру
і а Мацьярщиною, хоч цього там і не хотять
зрозуміти. Але там мусять знати, що слабими
не будемо ні перед ким". Врешті і з Мадьярщи-
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ною в 1929. р. був підписаний господарський
договір, про кордонні стики взагалі, користання
станціями й т. д., й т. д. При санаціі Мадьярщинq
через Союз Народів утворилися майже нормальні
ввавмини між Чехословаччиною й Мадьярщиною.
Коли в 1925. р. виявилася в Мадьярщині
афера nідрібки францувькоі й чеської валюти,
міністер Бенеш довів перед Союзом Народів,
•

що

це

не

u

о

•

тІльки

кримtнальнии,

u

•

CJ

але и полІтичнии

злочин. Він осудив підтримку цієУ афери мадьяр
ськими політичними діячами, "але нас це з
нашоі консолідованости не вирушить, правних
умов

c.J

середньо-европенських

не

порушить.

-

Мадьярщині пропону6мо спокійну співпрацю, ба
жаємо мати добре сусідство, щоби в Мадьярщині
був порядок, і щоб там була влада, яка б той
порядок,

в інтересах

своєї ж

держави

та

се

редньо-европейської консолідації, утримувала".
Коли цю аферу ліквідували, то в 1927. р.
був підписаний між Чехословаччиною й Мадьяр
щиною певний торговельний договір. І в почат
ком зближення Мадьяршини а Італією міністер
Бенеш не стратив рівноваги. "Мадьяри бажають
бути в добрих взаєминах а Італією і з погляду
констеляції СередньоУ Европи намагаються, щоб,
евентуально,

u

виити

а

••

тоІ

••

тяжко•

•••

ситуац11,

в

•u

якtи

опинилися вже кілька років. Чехословаччина ні
чого не мав проти того, щоб ці дві держави
приятелювали. Але коли Мадьярщина хоче від
вернутися від СередньоУ Европи, то хай це спро-
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був. Я певний, що Мадьярщина знову повернеться
до Середньої Европи, бо не можна розірвати
реальні, живі географічно-господарські зв'яаки
між Мадьярщиною й Середньою Европою. Коли б
Мадьярщина виявила щось активного супроти
Малої догоди, то через це тільки міцніше з'єд

наються три держави Малої догоди.
Коли на конференції в Гаазі J930. р. рі ша"' .
лося питання мадьярських репарацІн 1 взаємних
фінансових зобов'язань між Чехословаччиною й
Мадьярщиною, то оби,1.ві сторони старанно шу
кали компромісу. Мала догода, захишаючи свої
інтереси, вимагала від мадьярів лише того, що було
конечне і в такій формі, щоб не зачепити прес
тижних моментів. Офіційні взаємовідносини між
Чехословаччиною й Мадьярщиною ніби то добро
сусідсьkі, хоч у Мадьярщині постійно в пресі
чути голоси проти Чехословаччини. Міністер
Бенеш сподіється, що коли господарські умови

.

•

пол1пшають,

то

знову

u

прииде

до

щирих господарських і політичних
цими

двома

нормальних,

взаємин між

державами.

Проблема співжиття а Мадьярщиною й Ав
стрією викликала навіть такий пл ян Тардьв :
об'єднання п'ятьох держав трьох з Малої
догоди, Австрії й Мадьярщини. Цей плян, на
думку Бенеша, Чехословаччина була б прийняла,
але без жадно1 політичної акції, лише як rоспо
дарський договір. Німеччина ж була проти та
кого пляну, бо, на їі думку, цей плян був би
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"знаряддям політики проти Німеччини". Але й
самі великі держави не були одної думки щодо
цього пляну. А Бенеш узагалі не вірив у здійс
нення

цього

пляну.

Тяжка була праця і при упевненні взаємин
а П о л ь ще ю, хоч обидва народи вважають себе,
мовою і кров'ю, за досить близькі. Але кордони,
встановлені на Мировій Конференції, коли Тв
шин і Шлеаьк припали Чехословаччині, пере
шкоджають, бо а цим Польща не може й досі
примиритися. Міністер Бенеш і щодо поляків
провадить приятельську політику. "Ми завжди
пам'ятали на можливість братерської і приятель
ської політики з поляками в майбутньому" говорить він З. ІХ. І 9 І 9. р. Та щиро призна
ється,

що коли поляки незадоволені чехами, то

це "ми допустилися важних помилок при бо
ротьбі аа Твшин". Бенеш увесь час старається
вирівняти взаємні хиби й непорозуміння й уста
новити добросусідські взаємини а Польщею. Алі
за перших п'ять років свовї nолітичноУ праці
йому не пощастило нав'язати тісніші приятелh
ські чесько-польські взаємини. "Лише в І924. р.
стосунки а Польщею поліпШилися. Виявилося
більше бажання з'ясувати невирішені питання."
Вже в Локарні, на міжнародній конференції, Бе
неш

цілком

щиро

працює

з

представниками

Польщі. "Наш арбітражний договір а Польщею
набував дійсно нового політичного значіння". В
І 926. р.
підчас побуту
польського міністра
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Скржинського в Празі мІнІстри обмінялися ра
тифікаційними документами, договором між Че
хословаччиною й Польщею, який в 1925. р. був
підписаний у Варшаві. І коли влада перейшла
до рук Пілсудського, добросусідські ваавмини
між Чехословаччиною й Польщею не змінилися:
"останні аміни у внутрішній політиці в Польщі
не мали впливу на взавмовідносини обох держав,
бо співпраця міністрів закордонних справ оби
двох держав

продовжується. ес

Пакт чотирьох держав, хоч спершу зблизив
Польщу з державами Малої догоди, агодом став
приводом непорозумінь між Польщею й Малою
догодою. Проте міністер Бенеш не припинив
добросусідської праці з міністром закордонних
справ Польщі. Обидва політики льояльно спів
працюють на міжнародньому форумі і стара
ються, щоб ця сnівпраця в майбутньому стала
ще міцнішою і глибшою.

Міністер Бенеш щодо СССР. завжди був
льояльний, 6ув проти інтервенції, навпаки від
давна був переконаний, що треба нав'язати нор

мальні зносини з СССР, а тому декілька разів
робив 11ропозицію визнати правно СССР. Але в
унутрішній політиці ЧСР завжди знаходив опір,
а

то

головно в лавах

консервативних

.

полІтичних

партій. Проте були підписані торговельні доrо~
вори з СССР. і УСРР. підчас конференції в

( енуі

І 922. року. Тим Бенеш сподівався набли

зити СССР. до

Західньої

Енропи.

"Були ми й
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будемо

ріtuучими

противниками

больtuевиаму,

але були ми й будемо проти інтервенції. Помогти
Росії треба систематичною працею. Зміни умов
життя в Росії може провести лише сам нарід,
а наше діло й діло Европи допомогти росій
ському народові розумною політикою. Це можна
зробити, нав'яаавши насамперед торговельні зно
сини, а потім і політичні". Бенеш вірить, що
"Росія аа йме нове місце в Европі," а тому треба,
щоб чехословацька політика була на це приrо
тована. Але в той самий час він вірить, що "не
залежить вирішення наших вааємин а Росією
лише від нас, бо це далекосяrла міжмародня
проблема, яку розрішать чинники

нінІі за нас"

1926.

-

далеко

силь

так говорив міністер Бенеш

в

році.

В 1931. р. у своїй статтj в соціологічному
журналі Бене1u пише: "Питання Росії нідограє
велику ралю. До забезnечення нашо"! остаточної
поаиції в Середній Европі Росія нам дуже по
трібна. А тому й до Совітської Росії, на мою
думку, не мусимо ставитися пасивно".

Це в головно праця міністра Бенеша, що
держави Малої догоди Чехословаччина й Ру
мунія вре1uті, анажилися нав'яаати політичні
зносини а СССР.
3а ввесь час свовї праці Бенеш старається збли
зитися та нав'язати вааємини а Болгарією, а також
зблизити Болгарію а Югославією та Румунією.
В 1934. р. міцність і певність Малої догоди збіль-
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шувться : 9. 11. І 934. р. дійшло до відповідного
арбітражного акту між Малою доruдuю з
одного боку та Грецією й Туреччиною з
другого.

І 934. р. Франція, Великобританія й
Італія проголосили, що вони мають
спільну
думку щодо конечности заховати, агідно з існу
ючими договорами, цілість і незалежність Ав

18. 11.

стрії. А це було забеа11екою проти приєднання
Австрії до Німеччини, що мог ло дуже аа грожу

вати Чехословаччині й нзагалі Середній Европі.
На слов'янську політику, взагалі, Бенеш
дивиться реально. Він не вианав слов'янофіль
ського романтизму. "Стара слов'янська політика
проголошувала

•

великІ

•••

концепцн

u

и

u

романтичнии

погляд на слов'янські народи. Наша слон'янська
політика шукав свого вирішення в організаціі
співпраці на полі: господарському, соціяльному
·та взагалі культурному, в боротьбі, загальними
силами, аа ідею де.моkратнчної слов'янської по
літики".
Бенеш пересвідчений, що для цього
треба тяжко, а великими аусилями та енерrією

працювати й працювати. ., Наша слов'янська по
літика мав виявитися в тому, щоб якнайскорше
вирішити словацьку й русинську проблему, під"'
"
нести

на

вищии

.

ступІнь

господарськии,

.

соцJяль-

ний стан цих країн. Мусимо договоритися а поляками

та

.
3

спІвпрацювати

в

ними

господарськи

й політично.
Югославією ми мали завжди
найліпші ваавмини. Тут наша спінпраця і справд1
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братерсhка". Бенеtu усім слов'янам радить не
бути мрійниками, бо це нам, слов'янам, шкодить.
"Реалізм у мисленні і в політиці це переду
мова ліnшого майбутнього слов'янства. Майбут
ню слов'янську nолітику мав провадити держава,
але не якась одна верства, а в державі на
ціональна цілість, але ніколи якась одна полі

тична партія. Росія ніколи не буде протектором
інших слов'янсhких народів, не буде низначати
слов'янсhкої політики інших слов'янських держав".
Навіть із часописів ми бачимо, як над усіма
цими великими питаннями Бенешеві більше, ніж
іншим міністрам закордоних справ, доводиться

сушити

голову,

щоб анайти рішення, яке могло

би задовольнити всіх, щоб таким чином уник
нути збройного розв'язання питань. А це й поготів
тяжко за наших днів, коли в повітрі накоnичи

лося стільки вибухового матеріялу, коли кожний
член конференцій і нарад не суб'єктивно, а об'
вктивно

є аапальннkо.м

-

престижні

моменти,

безпідставне підозрювання в інтризі збоку про
тивної сторони і такий запальник може при
вести до руху порохових засобів своєї батьків
щини, 1цоб цим одвічним способом звести ра
хунки з противною строною й розв'язати той
чи інший Гордівв вузол.
І щож ми бачимо? Крім того, що чужинці
назвали Бенеша "фанатиком" праці, ,вони у всіх
своїх нарадах одводять Бенешеві почесну ролю
•

активного
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керманича,

як

голови

• t.)

комtсtи,

•

nІДко-

місій і, навіть, пленуму зібрання Ліrи Націй.
Відомо, як багато залежить од makmy голови
зібрання щасливо розв'язати і найбільш пекучі
для всіх питання.

"Дипломат" - це в щоденному житті сино
нім тактовної людини. Ось так між оцими ев
роnейськими дипломатами, оцими найбільш так
товними в громадських зносинах людьми, Бенеш,
син селянина і малого слов'янського
народу,
видко, виділяється свовю таkтовністю : бо ж

інакше

не

вибирали

б

його

кермувати

"тактовними". Значить - Бенеш
ними" в найбільш "тактовний".

цими

між "тактов

Покаачиком щирого визнання риси людини
буде, коли цю рису ми намагаємося прищепити
собі. Щирим визнанням заслуг людини перед
йоrо батькіщиною буде, коли ми щиро побажа

ємо собі, щоб і незалежна Соборна УкраІна
мала міністрів з якостями міністра Бенеша : а
такою широко1о освітою, фанатиків праці й най
більших дипломатів.
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Переживавмо добу, коли

видання

найдрібні

шої речі вимагає напруження величезної

енерtіУ

і виявлення великої підприімчивости. Як і завжди,
Видавництво Чесько-Українська Книга само ні
коли не бував задоволене осягнутим кінцем праці
- так і тепер: лише непереможні об'вктимні
умови не дозволили на ліпше виконання цівї

праці, а тому В-во цю працю і випускав в світ
у таком у виr ляді.
Але щоб видати цю книжку і в такому виді,
скільки ж було треба помочі збоку суспільства!
На кожну книжку, що випускає наше видавниц
тво, дивимося, як на результат бе зп о серед
н ь ої чи п о с е р ед н ь ої допомоги цілої н и а

к и осіб. Щодо безпосредньої допомоги

-

кож

ному зрозуміло, в чім вона полягав при виданні
книги.

Наше суспільство якось не дооцінює належ
ним сnособом високої вартости своєї п о с е р е д
н ь о і допомоги
для видання книжок:
тяжко
перерахувати всі можливі моменти nосередньоУ
допомоги, але, здається, нема людини, щоб, nри
добрій волі, не змогла чимось допомогти

нашій видавничій діяльності. Грошева nідтримка
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видавництва,

реrулярна

аакупка кожної виданої

книги це, так би мовити, бе з n о серед н я
допомога виданню книжки. Але спромогтися,

""

.

принаимн1,

пр о читати

видану

нами

книжку,

а особливо скавати про неї при наrоді, nринаймні,
добре слово в суспільстві, це лосередня допо
мога ду ж е в е л и к а для нашої справи.
Керманичі
видавництва
Чесько-Українська
Книга цілком в свідомі того, що невеликому
числу членів нашого видавництва, а ще до того

переобтяжених своїми безпосередніми обов'яз
ками, ніколи не nощастило б виконати і того
що Видавництво, при тяжких еміrрантських умо
вах, виконало, коли б не ота п о с е р ед н я дonoмога

u

-

чеського и украІнського

•

•

u

сусnІльства в наш1и

справі. Члени суспільства часто-густо . навіть не
здогадуються, що, роблячи ту чи іншу, здається,
дрібну пос.пугу членам керманичам Видавництва
Чесько-Українська Книга, вони тим самим до
п ом о гають появі книжки на світ.
Ми вважавмо за свій приємний обов'язок з
глибокою вдячністю зафіксовувати, в більших
своіх публікаціях, імена в сі х приятелів нашої
справи, щоб і майбутнім дослідувачам нашого
життя було відомо результатом з бірної
доброї волі яких осіб була уможливена чинність
Видавництва Чесько-Українська Книга.
Щира подяка всім, хто допомагав на
шому видавництву !
Видавництво Чесьkо-Уkраїнсьkа Книга.
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