
ТОМАШ ГАРРІГ МАСАРИК 

Томаш Масарик народився 7 березня 1850 р. в 

містечку Годонін в південній Мораві на кордоні 

зі Словаччиною, де розташовувалися чеські та 

словацькі села  (Маркграфство Моравія, Австро-

Угоська імперія). Батько, Людвик Масарик, за 

походженням словак, а мати, Тереза Кропачкова, 

– чешка, хоча розмовляла краще німецькою, аніж 

чеською, бо отримала німецьку освіту. Батько 

народився в сусідньому з Годоніним 

словацькому селі Копчани, працював кучером, 

пізніше – управителем імператорського маєтку в 

Годоніні, де і познайомився з майбутньою  

дружиною Терезією Кропачковою, яка працювала в палаці Габсбургів 

кухаркою.                 

Майбутній президент Чехословаччини народився в католицькій сім’ї, 

але пізніше, як зазначають дослідники, схилявся до євангелістів, можливо, 

протестуючи проти декларації «Про непогрішимість Папи», та за підтримки 

своєї дружини, що походила з родини протестантів, нащадків французьких 

гугенотів.                                                                                                              

Навчаючись в школі, він виявив неабиякі здібності і за рекомендаціями 

вчителів продовжив навчання, спочатку – в гімназіях Брно та Відня,  пізніше 

навчався у Віденському університеті, після закінчення якого у 1876 р. отримав 

ступінь доктора філософії. Продовжив навчання в університеті  Лейпцига, де 

й познайомився, а пізніше одружився, з американкою Шарлоттою Гарріг, 

взявши її прізвище, як частину свого. 1879 р. захистив докторську дисертацію 

за темою «Суіцид, як соціальний феномен сучасної масової цивілізації».                                                                                                                                                       

1881 р. подружжя Гарріг-Масарикових переїздить до Праги, де Т. 

Масарик працює вже професором філософії в чеськомовному відділенні 

Карлового університету. Саме у Празі Масарик почав долучатися до 

політичної діяльності, займався питаннями захисту інтересів національних 

меншин Австро-Угорщині (до прикладу, юдея Леопольда Гілснера). Певний 

час був членом партії «младочехів», пізніше заснував Чеську реалістичну 

(народну) партію, хоча в роки свого президенства не був членом жодної з 

партій.                                                                                                                                                                

В шлюбі Томаша та Шарлотти Гарріг Масарикових народилося п’ятеро 

дітей: Аліса, Герберт, Ян, Елеанора та Ольга. Їхній син, Ян, був послом 

Чехословаччини в Лондоні, міністром закордонних справ Чехословацького 

уряду у вигнанні (Лондон) та в урядах Чехословаччини 1945 -1948 рр., а після 

т. зв. лютневого комуністичного перевороту 1948 р. загинув за нез’ясованих 

обставин.                                                                                                              

Працюючи в Карловому університеті, Масарик просвітницькою 

роботою та заснував чеськомовний журнал «Ateneum». Редактором журналу 

був один з найвідоміших видавців того часу Ян Отто, який 1888-1909 рр. 



видрукував енциклопедичний словник, деякі статті з якого не втратили 

актуальності і до нашого часу.                                                                                                                                                 

У грудні 1914 р. він разом зі дочкою Ольгою відвідав країни Західної 

Європи, Росію, США та Японію, виступаючи з палкими промовами перед 

представниками чеських краян, поширюючи ідею незалежності чеських та 

словацьких земель, водночас встановлював контакти з тогочасними 

політиками, зокрема в країнах Антанти. В Лондоні Томаш Масарик також 

читав лекції з проблем малих націй Європи, нині в школі слов’янських та 

східноєвропейських студій студентське товариство та один із залів носять його 

ім’я. У Франції, Сербії та Італії формувалися чеські військові загони.                                                                 

На початку війни багато чехів та словаків, російських підданих, були 

мобілізовані до російської армії. Чеські та словацькі громадські товариства 

Петрограда, Москви, Києва та Варшави, підтримуючи Росію у війні із 

Імперією Габсбургів, звернулися до царського уряду та російського 

військового командування з проханням про створення національного 

військового формування у складі російської армії – Чеської дружини, яка 

поступово зростаючи, до літа 1917 р. трансформувалася у Чеський легіон, що 

складався з декількох полків. Посвята прапора та присяга Чеської дружини 

відбулися у Києві 28 вересня 1914 р. Слід зауважити, що поряд з чоловіками, 

активну роль в формуванні Чеської дружини та її матеріальному забезпеченні 

відіграли московські чешки Янова та Косікова, які вигаптували прапор Чеської 

дружини, та киянка Червена, яка надала кошти для пошиття одностроїв 

дружинників. До речі, під час свого відвідування Києва, Масарик мешкав у 

Червених.  

В Росії організацією чеських підрозділів опікувалися представники 

промисловців та інтелігенції чеської національності (В. Аморт, С. Конічек, А. 

Тучек, Е. Рейман, В Вондрак, І. Їндржішек, В. Вольф, В. Швіговський та ін.), 

в країнах же Західної Європи та США лідером чеської політичної еміграції 

став Томаш Масарик. 13 листопада 1915 р. в Парижі створено Чеський 

закордонний комітет під його головуванням, який трансформувався у 

Чехословацьку Національну Раду, міжнародний центр чеського руху опору в 

Європі.  

На початку 1917 р. Масарик звернувся з меморандумом до президента 

США Вудро Вільсона про незалежність Чехословаччини, переконував уряд 

Франції у необхідності поділу Австро-Угорщини, проводив консультації з 

представниками Тимчасового уряду Росії на предмет стану чехословацьких 

підрозділів в Росії. У Франції теж були сформовані з числа емігрантів чеські 

військові підрозділи зі статусом закордонного легіону.                            

Після лютневої революції  у травні 1917 р. Масарик, як представник 

чехословацького руху опору, переймаючись проблемою формування 

військового з’єднання чехів та словаків, в серпні у Борисполі та Полонному, 

де дислокувалися та проходили військовий вишкіл підрозділи Чеського 

легіону, виступав на мітингах та проводив зустрічі із російськими чехами та 

військовополоненими. Виступаючи перед легіонерами, Томаш Масарик 

сказав: «Брати! Своєю гуситською хоробрістю ви отримали шану в Росії і в 



цілому світі. Показали, що наш народ завжди прагнув мати свою незалежну 

державу…». Масарику вдалося переконати уряд та військове керівництво 

Росії в необхідності поповнення чисельності чехословацьких підрозділів з 

числа військовополонених та перебіжчиків чехів та словаків з австро-

угорської армії, що дозволило довести чисельність легіонерів до 40 тис.  

Найвидатнішою військовою операцією легіонерів на території Росії був бій під 

Зборовом, де вони атакували переважаючі сили ворога, прорвали три лінії 

оборони, захопили в полон багато австро-угорських вояків. Але розвинути 

успіх не вдалося, оскільки сусідні російські підрозділи були деморалізовані і 

на здатні до активних дій.  

В США, зокрема Чикаго, де було чи найбільше іммігрантів  чехів та 

словаків, приїзд Масарика викликав велику увагу, зібравши 150-тисячну 

маніфестацію, його пам’ятали з попередніх років, коли він читав лекції в 

Чиказькому університеті (1902, 1907 роки), встановлював дружні відносини з 

деякими промисловцями та представниками влади Сполучених Штатів. Певну 

роль відіграло і те, що його дружина була американкою. За підтримки своїх 

американських друзів Масарик 18 жовтня 1918 р. подав американському 

президенту Т. В. Вільсону Чехословацьку декларацію незалежності 

(Вашингтонську декларацію), яку допомогли йому підготувати американські 

друзі. Під час публічних виступів Масарик закликав підтримати боротьбу за 

незалежність пригноблених народів центральної Європи. Цікавим є той факт, 

що Масарика нерідко представляли як президента ще не створеної 

Чехословаччини, що свідчило про його високий авторитет. 

Після закінчення війни та розпаду Австро-Угорщини держави Антанти 

визнали Томаша Масарика головою тимчасового уряду Чехословаччини, а 14 

листопада цього ж року в Празі Національна асамблея обрала його 

президентом республіки. 20 грудня 1920 р., повернувшись на батьківщину 

після чотирьох років вигнання, у виступі перед чеським людом, який з 

почестями зустрічав його, Масарик застерігав чехів від зайвої ейфорії і 

закликав: «Настає праця, спільна праця. Кожного на своєму місці, бо кожен на 

своєму місці, і малий, може докластися до будівництва демократії». 

Президентом його обирали тричі поспіль в 1920 та 1927 та 1934 рр.. За часів 

президентства Масарика Чехословаччина динамічно розвивалася, ставши 

однією із розвинених держав Європи, саме завдяки авторитету президента в 

державі утримувались економічна та соціальна стабільність. 

Перебуваючи на посту президента Чехословаччини, Масарик вів  

активну міжнародну діяльність, відвідував багато країн (Францію, Бельгію, 

Англію, Єгипет, тодішню Палестину), організовував міжнародні зустрічі 

політиків та експертів з питань міжнародних відносин, тісно спілкувався з 

відомими державними діячами та політиками, зокрема з майбутнім 

президентом США Гербертом Гувером. Вони були співорганізаторами  

міжнародного конгресу з менеджменту 1923 р. в Празі.  

Президент одим з перших політиків висловив стурбованість щодо 

майбутнього Європи після приходу до влади Гітлера в Німеччині. У грудні 

1935 р., багаторічний і популярний політик з великим міжнародним 



авторитетом, Томаш Гарріг Масарик, подав у відставку через погіршення 

здоров’я.  На посту президента його змінив Едвард Бенеш – багаторічний 

соратник та продовжувач курсу  Масарика.                                                                                                                                             

Помер Томаш Масарик в селі Лани (окрес Раковнік) неподалік від Праги 

в літній резиденції президента Чехословаччини 14 вересня 1937 р. Щороку, від 

1989, в день народження (7 березня) та день смерті (14 вересня) Т.Масарика на 

місцевому кладовищі, де похований перший президент незалежної 

Чехословаччини, проводяться поминальні заходи. За попередньої влади 

політики намагалися якомога менше згадувати його ім’я та заслуги перед 

народом та державою, наліпивши клеймо буржуазного політика, який боровся 

проти комуністичної ідеології, в той же час в Європі Масарика  називали 

Великим Старим чоловіком Європи.                                                                

Хотілося б згадати і про зв’язки Томаша Масарика з Україною. Як вже 

згадувалося, перебуваючи на теренах України у 1917–1918 рр., Масарик 

проводив активну роботу з організації Чеського легіону, зустрічався із 

українськими політиками.  Внаслідок перемовин Масарика із очільниками 

УНР укладено угоду про екстериторіальний статус легіону та виведення його 

за межі України. Після укладання Брестського миру, дотримуючись 

нейтральності в російсько-українській війні та слідуючи попереднім 

домовленостям з країнами Антанти і намагаючись продовжити боротьбу за 

повну незалежність держави чехів та словаків, угоду деанонсовано.  

Чехословацький легіон  був передислокований до Владивостока, звідки 

на кораблях переправлений в Європу. В Європі вояки Чеського легіону були 

зараховані до французької армії і прийняли устав Французького закордонного 

легіону, до якого увійшли і чехи, колишні вояки австро-угорського війська. 

Саме ці частини стали кістяком армії та інших силових органів незалежної 

Чехословаччини. Слід зауважити, що разом із вояками цю майже кругосвітню 

подорож здійснила і велика група цивільних осіб, зокрема із числа волинських 

чехів, вони склали першу хвилю рееміграції волинських чехів на історичну 

батьківщину.                                                                                                                                   

Президент Масарик з розумінням ставився до українського національно-

визвольного руху. Він був знайомий з Іваном Франком, а під час перебування 

у США організував спілку емігрантів, вихідців з Австро-Угорщини, членами 

якої були Мирослав Січинський та Лонгин Цегельський, що представляли 

Україну.  Чехословаччина, як ніяка інша держава Європи, дала притулок 

багатьом українським емігрантам – втікачам від переслідувань більшовиків, 

починаючи від багатих землевласників та підприємців і закінчуючи 

національно свідомими представниками інтелігенції, студентства та інших 

мешканців України, яким на батьківщині загрожували переслідування, 

арешти, ув’язнення і навіть фізичне знищення. За сприяння Томаша Масарика 

у Празі 1921 р. відкрито Український вільний університет, а 1923 р. – Вищий 

педагогічний інститут імені Драгоманова, 1922 р. –  Українську господарську 

академію в Подєбрадах, 1923 р. засновано Українське історико-філологічне 

товариство.  



Прослідковується зв'язок першого чехословацького президента і з 

Волинню. В одному з перших сіл на Волині, де поселилися чехи, Ульбарові, 

мешкала родина Кнопових, яка походила з південної Морави. Голова цієї 

родини Кноп колись вчився в одному класі з Томашем Масариком і останній 

щороку поздоровляв пана Кнопа з Різдвом та Новим роком листівкою. Це 

продовжувалося аж до самої смерті Масарика.  

Пам’ять про Томаша Гарріга Масарика зафіксована встановленням 

меморіальних дощок, у назвах вулиць та площ, навчальних закладів та 

громадських товариств (Чикаго, Вашингтон, Сан-Франциско, Мехіко, Тель-

Авів, Бєлград, Любляна, Женева, Бухарест, Загреб та ін.).  В Ужгороді, Львові, 

Мукачеві встановлені пам’ятники та барельєфи Т.Масарику.            

При написанні цього короткого повідомлення були використані статті та 

монографії написані, як українськими так і чеськими науковцями, зокрема 

Світланою Шульгою, Владіміром Дуфеком, Яроміром Долежалом, Ярославом 

Вацуліком та ін. 

       


