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на дисертацію Баки Віталія Олександровича 
«Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад 

(грудень 1989 -1992 рр.)»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія

Рубіж 80-х -  початку 90-х рр. XX ст. ознаменувався смугою 

революційного оновлення більшості країн Центрально-Східної Європи, яке 

відкрило їм нові перспективи й шляхи розвитку. У порівняно короткий 

проміжок часу вони завершили перехідний період, здійснили відповідні 

реформи і стали повноправними членами Європейського Союзу, що актуалізує 

всебічне вивчення досвіду перетворень у цих країнах для України.

Дисертаційна робота Віталія Олександровича Баки присвячена 

недостатньо вивченій проблемі суспільно-політичних змін в Чехословаччині та 

подальшого розпаду цієї держави на Чеську Республіку та Словацьку 

Республіку. Питання чехословацької постсоціалістичної трансформації 

становить інтерес не тільки з наукової точки зору, а й беручи до уваги 

геополітичні зміни та особливості функціонування федеративних держав у 

сучасному світі.

На даний час вказана наукова проблема не стала предметом спеціального 

узагальнюючого дослідження вітчизняних дослідників, яке б містило детальний 

аналіз основних реформаторських кроків у Чехословаччині після закінчення 

активної фази «оксамитової революції». Наявні розвідки торкаються лише 

окремих аспектів теми. Це надає дисертації В.О. Баки актуальності, новизни, 

наукового і практичного значення.

Дисертація виконана на високому науково-теоретичному рівні. Її 

структура, назви розділів і підрозділів не викликають принципових заперечень. 

У них логічно і поетапно розкривається сутність та перебіг суспільно- 

політичних змін у Чехословаччині наприкінці 80-х -  на початку 90-х рр. XX ст. 

У роботі висвітлено низку невідомих або недостатньо вивчених фактів мирного 

«розлучення» Чехії та Словаччини. Д исертдцт рп^ьт^ висновки на основі
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широкого використання архівних документів, які багато цитуються в усіх 

розділах дисертації.

У першому розділі дисертаціїйної роботи «Історіографія та джерельна 

база дослідження» автор зробив критичний аналіз існуючих розробок проблеми 

суспільно-політичних змін у Чехословаччині кінця XIX - початку XX ст., 

охарактеризував їх наукове значення та визначив рівень розробленості теми. 

Зокрема було встановлено пріоритетність висвітлення подій «оксамитової 

революції» 1989 р. вітчизняними та закордонними науковцями (С. 12). Автор 

зазначає, що чеські та словацькі дослідники зосереджують увагу на подіях 

активної фази революції листопада-грудня 1989 р., хоча найсуттєвіші для 

подальшого розвитку ситуації події відбувалися протягом наступних двох років 

і зрештою призвели до розділення єдиної федеративної держави. Ця прогалина 

притаманна і вітчизняним напрацюванням у цій царині. Зважаючи на те, що 

накопичений дослідниками фактичний матеріал є часто надто розрізнений, а 

деякі з праць, їх фактологічна база та висновки вимагають суттєвого уточнення, 

В.О.Бака дійшов умотивованого висновку, що «суспільно-політичні зміни в 

Чехословаччині протягом грудня 1989 -  1992 рр. та розпад федеративної 

Чехословаччини не знайшли свого глибинного фахового дослідження в 

українській історичній науці та представлені поодинокими публікаціями» (С. 

22-23). Вказане спонукало дисертанта до проведення серйозної пошукової 

роботи з метою відтворення об’єктивної та цілісної картини суспільно- 

політичних змін у Чехословаччині та її розпаду у кінці 1980-х -  на початку 

1990-х рр.

У процесі аналізу історіографічної бази дослідження автор слушно 

здійснив поділ наукових праць на п’ять груп за мовним принципом (С. 13), що 

надало дослідженню комплексний характер.

Для досягнення поставленої мети дисертант використав широку 

джерельну базу і насамперед важливі оригінальні матеріали з архіву Інституту 

сучасної історії Академії наук Чеської Республіки. Цінність з огляду виконання 

завдань дисертаційного дослідження становлять також документи з Фонду 

Координаційного Центру Громадянського Форуму, зокрема стенограми
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засідань, особисте листування керівників та членів Центру, повідомлення, які 

надходили від представництв Громадянського Форуму на місцях, звернення 

громадян, деякі з яких були введені в науковий обіг вперше. Зважаючи на те, 

що більшість архівних документів все ще залишаються закритими, наприклад 

архіви Уряду Чехословаччини, представлена джерельна база є цілком 

достатньою для проведення комплексного дослідження з обраної теми.

Використання опублікованих офіційних законів та підзаконних 

нормативно-правових актів, їх проектів, стенограм Федеральних Зборів, 

республіканських Національних Рад, спогадів, матеріалів періодичної преси 

дозволило В. О. Баці висвітлити основні напрямки чехословацьких 

трансформаційних процесів (С. 24-30).

У другому розділі «Реформування внутрішньополітичного та 

економічного життя» розкрито основні кроки, які було здійснено 

чехословацькими федеративними та республіканськими політичними силами 

для змін у внутрішньополітичному та економічному житті федерації (С. 31- 

106). Окрему увагу у другому підрозділі дисертант приділив дискусії між 

чехами та словаками з питань майбутньої моделі федеративного державного 

ладу.

В.О. Бака дійшов висновку, що внутрідержавні зміни, які були розпочаті 

революційними подіями кінця 1989 р., не змогли остаточно створити нову 

систему федеративного устрою, адже надзвичайно важко було узгодити 

більшість законопроектів серед усіх основних політичних акторів 

Чехословаччини (С.89-90). Водночас серед чехословацького політикуму не 

було єдності щодо темпів економічних перетворень, конкретних заходів щодо 

змін конституційного ладу. Дисертантом розкрито важливе значення, яке в ході 

суспільно-політичних змін мали погляди президента Вацлава Гавела на 

ситуацію в державі та його взаємовідносини з федеральним парламентом.

Третій розділ присвячений тим змінам, які відбулися у міжетнічних 

відносинах у Чехословаччині протягом грудня 1989-1992 рр. Дисертант 

зосереджує увагу на двох основних складових цих відносин: на взаєминах чехів 

і словаків та на стосунках між представниками титульних націй і національних

з
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меншин федерації. Дисертант аргументовано доводить, що в цей період у 

державі значно активізувалися національні рухи. Зокрема він вказує на початок 

самоусвідомлення мораван, як окремого етносу (С. 122-124). Водночас В.О. 

Бака підсумовує, що незважаючи на відродження етнічних процесів, відсутність 

чітких механізмів дій мінімізувала «можливість впливу на політичне життя 

Чехословаччини, де провідну роль відіграли чехо-словацькі взаємини, а 

представникам національних меншин залишалося власне обирати одну із сторін 

у цих суперечках» (С. 137).

У четвертому розділі розкрито процес розділу Чехословаччини на дві 

частини - Чехію та Словаччину, які в результаті перетворились на незалежні 

держави. Зосереджена увага на найголовніших рубіжних подіях літа-зими 1992 

р.: проведенні парламентських виборів 1992 р., затвердженні Конституцій 

незалежних республік та нормативно-правовому оформленні розділення 

федерації (С. 139-170). На основі широкого використання історичних джерел 

В.О. Бака визначив основні кроки чехословацького політикуму, які зумовили 

розділення Чехословаччини та вплинули на швидкість цього процесу.

У висновках дисертант підсумував результати свого дослідження.

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації.

Даючи загалом позитивну оцінку дисертаційній роботі В.О. Баки щодо 

більшості отриманих результатів, звернемо увагу і на низку недоліків.

1. Перелік використаної літератури вказує на ґрунтовне опрацювання 

дисертантом історіографічної бази дослідження, що є безперечним здобутком. 

Водночас у самому тексті дисертації, зокрема у першому розділі (підрозділ 1.1), 

зроблено аналіз лише окремих наукових праць. На наш погляд, робота лише б 

виграла, якщо б автор розширив цей перелік. Також бажано було б використати 

пласт німецької історіографії з досліджуваної проблеми, що значно розширило 

б історіографію проблематики.

2. На окрему схвальну оцінку заслуговує підрозділ 2.3. «Прийняття 

люстраційного законодавства». Дослідження цих процесів в інших 

пострадянських країнах є надзвичайно актуальним для України, в якій після 

Революції Гідності була здійснена люстрація. Водночас дисертант зробив
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акцент на особливостях прийняття відповідного законодавства. На наш погляд, 

доцільно було б дати коротку характеристику цих законів, їх сприйняття 

суспільством, перших кроків люстраційних процесів у Чехословаччині.

3. В четвертому розділі варто було б детальніше проаналізувати глибинні 

причини розділу Чехословаччини, використавши при цьому історичний, 

економічний та етнічний чинники, позаяк автор акцентує увагу на юридичних 

аспектах розділення, процедурах обговорення цього питання у стінах 

законодавчих органів влади.

Втім, висловлені побажання та зауваження не впливають на загальну 

позитивну оцінку представленої для опанування дисертаційної роботи.

Отже, дисертація В.О. Баки є самостійним науковим дослідженням, 

завершеним у змістовому та структурно-логічному плані. Зміст і результати 

дисертаційного дослідження свідчать, що поставлена мета досягнута, 

сформульовані завдання виконані. Положення й висновки роботи враховують 

наявні в історичній науці погляди та оцінки на предмет дослідження, є науково 

виваженими і достатньо аргументованими.

Таким чином, дисертаційна робота «Суспільно-політичні зміни в 

Чехословаччині та її розпад (грудень 1989 -  1992 рр.)» відповідає вимогам пп. 

9, 11, 13, «Порядку присудження наукових ступенів» затвердженого

Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, 

внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №656 від 19 

серпня 2015 р.), а її автор Бака Віталій Олександрович заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.02 -  всесвітня історія.

НАН України»
К  В ід '

Офіційний опонент 

кандидат історичних на>

старший науковий співрі 

відділу глобальних і цив

Державної установи «Ію

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

Імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента доктора історичних наук, професора 
Михайла Володимировича Кірсенка 

на дисертацію Віталія Олександровича Баки 
„Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989-1992)” 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 
за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія

Розбудова державності потребує співпраці, насамперед з сусідами. Україна є не лише 
другою після Росії за розмірами державою в Європі, а також найбільшою суто європейською 
країною, одним з п’яти найчисленніших народів континенту і, разом з Польщею, осередком 
Східно-Центральної Європи (СЦЄ), групи з двадцяти прилеглих і сумірних між собою націй 
між Німеччиною і Росією, Балтикою і Балканами. Вони мали чимало схожих явищ в історії, а 
нещодавно визволились від комуністичного тоталітаризму і московської гегемонії та почали 
болісний шлях репатріації до європейського співтовариства. Революційні події, починаючи з 
т. зв. Європейського пікніка і Оксамитної революції започаткували демократичний розвиток.

Вивчення і порівняння досвіду дезінтеграції останніх багатонаціональних державних 
утворів у СЦЄ, а саме Радянського Союзу, Югославії та Чехословаччини дає змогу Україні 
уникнути багатьох помилок, запобігти певним небезпекам, визначити плюси і мінуси шляху 
вітчизняної реконструкції, надибати оптимальні методи і способи розв’язання дуже болісних 
питань сучасності. Відтак обрана дисертантом тема дослідження відзначається актуальністю, 
новизною, науковою вартістю і суспільною вагомістю. Нинішні реалії потребують ретельно і 
прискіпливо вивчати форми і функціональні можливості співжиття різних етнічних спільнот 
в унітарних, федеративних і конфедеративних державних утворах. Обґрунтовані авторські 
висновки допомагають збагнути вади і негативні наслідки деяких проектів автономізації.

Рецензована робота розглядає основні суспільно-політичні зміни в Чехословаччині від 
грудня 1989 до грудня 1992 року, обставини і перебіг поділу ЧСФР на дві цілком самостійні 
республіки. Значної уваги приділено висвітленню головніших кроків чехословацької влади у 
сфері політики, економіки та міжетнічних відносин, з’ясуванню безпосередніх результатів і 
подальших наслідків реформаторської діяльності. Автор розробив періодизацію радикальних 
суспільно-політичних перетворень після „Оксамитної революції-”, пов’язаних зі взаєминами 
основних органів державної влади, зокрема між президентом Гавлом і парламентом, уважно 
простежив перемовини на рівнях Федерації та обох її складників, розглянув вплив політичної 
кризи на скасування чехословацької федерації. Розглянуто значення законодавчої діяльності 
з оформлення здобутків демократизації в основних сферах внутрішньополітичного життя.

Структура рецензованої дисертації є загалом чіткою і логічною та сприяє здійсненню 
творчого задуму. Належить відзначити, що автор мало не вперше в українській історіографії 
представив настільки комплексну характеристику проблеми, детально розглянув суспільно- 
політичні зміни в Чехословаччини після активної фази ліберально-демократичної революції 
й напрочуд цивілізоване, порівняно з кривавими подіями в інших країнах СЦЄ, „розлучення” 
чехів зі словаками. Дисертант зробив нові, належним чином мотивовані висновки та оцінки.

Найголовнішим завданням, яке постало перед керівниками Чехословаччини в період
від 29 грудня 1989 до 7 че£ ' ування і проведення демократичних

1
Відділ діловодства та архіву 
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вільних парламентських виборів на альтернативній основі з рівним доступом електорату до 
інформації та справді ефективним контролем суспільства за підрахунком підсумків таємного 
голосування. Важливість питання посилювалося тим, що однією з вимог самої „Оксамитної 
революції” стало перезавантаження Федеральних Зборів, зі знаряддя комуністичної моделі 
управління на справжній законодавчий орган. Чехословацькі політичні діячі зіштовхнулися 
із складною проблемою, яка полягала у тому, наскільки швидко мусили бути вибори.

Найсильнішими політичними суб’єктами з початку 1990 і до середини 1991 року були 
нові масові революційні рухи -  „Громадянський Форум” у Чеських Землях і „Громадськість 
проти насильства” на Словаччині. Громадянський Форум координував діяльність з кооптації 
та прийняття виборчого законодавства, а до червня 1990 року був єдиним дієвим політичним 
центром, який приймав важливі рішення щодо подальшого поступу Чехословаччини.

Дисертант зазначив, що досить нетривка співпраця Вацлава Гавла з Федеральними, а 
фактично установчими Зборами не стала продуктивною. Парламент не впорався з основним 
завданням ухвалити реалістичну Конституцію. Мало того, через засаду „вето меншості”, за 
яким словаки часто блокували законопроекти у Палаті Націй, ці Федеральні Збори не могли 
швидко в умовах дедалі гострішої кризи ухвалити конче потрібні закони. Водночас навіть 
авторитетний Президент мав рахуватися з демократично обраним парламентом, і тактика 
тиску була продуктивною лише на початку 1990 року, а надалі не дала сподіваного ефекту.

Дисертант переконливо доводить, що міжетнічні взаємини всередині Чехословаччини 
базувалися на двох щаблях. Першим і основним був рівень республік-суб’єктів Федерації та 
обох державотворчих етносів: чехів і словаків. Це був своєрідний фундамент, навколо якого 
й точилися усі питання соціально-політичних та економічних перетворень. Другим є рівень 
взаємин етнічних груп всередині кожної республіки. Етнічні меншини мали цілком достатнє 
представництво у законодавчому і представницьких органах влади, яке по суті відображало 
їх кількісне співвідношення і питому вагу в населенні. Проте відсутність чітких механізмів 
дій відбирало можливість впливу на політичне життя Чехословаччини, де провідну роль 
відігравали чехи і словаки , а представникам національних меншин довелось власне обирати 
одну із сторін у суперечках. Показовим є те, що здебільшого політики національних меншин 
воліли і були налаштовані зберегти федеративний лад Чехословаччини, а отже могли стати 
надійним союзниками федеральної влади у збереженні єдності цього державного утвору.

Поділ Чехословаччини було викликано низкою об’єктивних причин. Серед них можна 
виділити найголовніші: відсутність популярної політичної партії, котра би мала електорат на 
теренах усієї федерації та мала б одним із пунктів у виборчій програмі збереження цілісної 
держави, кволість механізмів президентського впливу на ухвалення важливих рішень щодо 
конституційного розвитку країни, відносно короткий період діяльності Федеральних Зборів 
сьомого скликання, так і нового Президента Чехословаччини, що обмежилися двома роками, 
відсутність політичної культури пошуків компромісних рішень серед словацьких і чеських 
політиків, різні наслідки проведення економічної реформи для обох республік.

Наукові висновки дисертанта побудовані на основі ретельного аналізу широкого кола 
різноманітних джерел, зокрема документів Фонду Координаційного Центру Громадянського 
Форуму, які є складовою частиною Архіву Інституту сучасної історії Академії наук Чеської 
Республіки, матеріали засідань обох Палат Федеральних Зборів, комісій цього федерального 
парламенту, структурних підрозділів республіканських Національних Рад, проекти законів
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Чехословаччини, матеріали періодики, мемуари чеських і словацьких політиків. З сумлінним 
дотриманням наукової етики використано в дисертації фактаж та ідеї з монографій і статей. 
Необхідно відзначити, що дисертант критично опрацював кількадесят вдало добраних творів 
наукової літератури, переважно чеською і словацькою мовою. Розмаїття цих використаних 
джерел і літератури забезпечило системний характер дослідження, цілковиту самостійність й 
ідеологічну незаангажованість. Відтак, суспільно-політичні зміни в Чехословаччині з грудня 
1989 до кінця 1992 року та її розпад постають в усій різноманітності та неоднозначності.

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації.

Разом з тим, дослідження не позбавлене окремих недоліків, що про них варто сказати.

Нарис історіографії характеризує доробок попередників, але бракує критичності: що в 
них адекватно, повно, вірно або навпаки неточно, фрагментарно, помилково, хибно. Вивчено 
праці чеською, словацькою, англійською, українською і російською мовами, а в подальшій 
роботі корисні будуть теж дослідження німців і поляків. Варто згадати книгу Івана Боровця. 
Назви періодичних видань треба давати мовами оригіналів, а не тільки в перекладі (с.29).

Дисертант вірно пише „Центрально-Східна Європа” (с.9), адже проблематика кафедри 
Центральної та Східної Європи (с.6) не має на меті охопити і Німеччину з Австрією (хоча це 
звичайно теж центральна Європа) і Росію до Уралу (а це східна Європа). Варто втім певніше 
визначити свою перевагу вживаної термінології стосовно предмету дослідження: чи йдеться 
про „розділ” (с.17, 18), „розділення” (с.8,20) або розпад (у назві дисертації) Чехословаччини.

Мабуть найістотнішим недоліком є відсутність принаймні стислої, але потрібної для 
розуміння контексту характеристики стану Чехословаччини напередодні безпосередньо 
розглянутого періоду і визначальних подій, зокрема підстав, передумов, обставин і перебігу 
Оксамитної революції, хоч варто було бодай трохи докладніше сказати про мимохідь згадану 
дисертантом концепцію „чехословакізму” за Першої республіки, появу і розвиток Федерації 
в контексті Празької Весни, вплив Перебудови і розкладу Радянського Союзу.

Дисертант не приділив уваги порівняльному аспектові, бо розгляд аналогічних або 
відмінних процесів в Польщі, Угорщині, Україні після „Європейського пікніка” і повалення 
Берлінського муру дає змогу збагнути закономірності та специфіку. Крах усіх 
багатонаціональних утворів Східно-Центральної Європи та криваві усобиці на Західних 
Балканах пов’язані між собою, а прагнення запобігти всіляким згубним ускладненням 
відіграло роль у швидкому „цивілізованому розлученні” чехів зі словаками.

Вперше впроваджуючи назву партії чи персонаж, за винятком загальновідомих, треба 
стисло пояснити, що собою являє ця організація чи людина, звідки виникла, чиї погляди і 
прагнення репрезентує. Варто було сказати, що „республіканська партія” (Сладек) вимагала 
„Підкарпатську Русь”, а „карпаторусинство” (с.134) має витоки в панславізмі москвофілів і 
продовження зараз у провокаціях антиукраїнської агентури чужих держав на Закарпатті.

Дисертант з його обізнаністю міг би припустити, чому саме і як важливі документи 
позникали в грудні 1992 р. при поділі майна федерації (с.24). В оцінці дезінтеграції мабуть 
йдеться про дворічну тривалість Парламенту і Президента (с.29) саме після Оксамитної 
революції та виборів, а не взагалі за час існування Чехословаччини. Подеколи трапляються
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неоковирності мови на кшталт „Пітгардовий уряд” (с.80, треба Пітгардів або уряд Пітгарда) 
та кумедні дрібні похибки, як „комунізації за зразком денацифікації” (с.97).

Українські топоніми Пряшів і Межилабірці (не „Прешів” і „Меджирабриці”, с.133), 
Яворина (не „Яровіна”, с.162), Теплиці (не „Тепліце”, с.67-69) тощо. Точніше моравани. ніж 
„моравці” (с.8, 122, Моравець -  це прізвище), окружний (від окгез, а не „оркесний”, с.91). В 
родовому відмінку Карлова і Масарикова університетів (не „Кардового” і „Масарикового”, 
бо в називному Карлів і Масариків університети, не „Кардовий” і не „Масариковий”, с.9, 15).

Плекаймо мову: взаємини (с.13, 14, а калька з російської „взаємовідносини”, с. 13, 17, 
22, 29), несподіваний (а не „неочкуваний”, с.ЗЗ), ухвалення закону (не „прийняття” звідкись), 
мета справи (а „ціль” пострілу), збори (не „зібрання” чогось), напруга (не „напруження”, 
с.127), тяжіти до чогось (не „тяготити”, с.88), державний чи політичний утвір (але процес 
„утворення” держави або партії, с.51-58, 66-67, 80, 108, 127...), керівник („очільник” може 
очолювати, а не керувати, с.90), здобуття місць (а не „отримання” від когось, с.97), комусь 
таланить щось робити (а „вдається” до певних дій, с.81, 86, 131). Дисертант культурно 
відмінює Вавроушек-Вавроушка; шкода, що в українській мові усталено бридку форму 
„Гавела” (с.10, 14, 15...) замість природного Гавла (за аналогією „орел-орла”).

Зазначені зауваження не є принциповими, можуть бути легко враховані в подальшій 
роботі та в будь-якому разі не впливають суттєво на позитивне враження від дисертації, що є 
самостійним, творчим, оригінальним дослідженням актуальної теми на професійному рівні.

Цю працю виконано в науково-дослідницькій темі „Україна в загальноєвропейських 
історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору” (державний реєстраційний номер 16 
БФ 046-01), в плані Історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Висновки відбито в статтях і апробовано на конференціях. їхнє теоретичне 
значення і практична цінність у науці, викладанні та політиці не підлягають сумніву.

Дисертація „Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989 -  
1992 рр.)” відповідає вимогам пп. 9, 11, 13, „Порядку присудження наукових ступенів” 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 2013 р. (зі 
змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №656 від 19 
серпня 2015 р.), а її автор Віталій Бака заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія.

Офіційний опонент

Професор Михайло Кірсенко, доктор історичних наук, 
кафедра історії, факультет гуманітарних наук,
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