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Mark Solonin • Kare nieKo gero Maskva ir „miunchenas“

Po Pirmojo pasaulinio karo žlugo trys 
daugianacionalinės imperijos (Austrija-
Vengrija, Rusija ir Turkija). Prie šio sąra-
šo galima priskirti ir Vokietijos imperiją, 
nors ši valstybė, priešingai pavadinimui, 
buvo apgyvendinta vienos vokiečių tau-
tos. Didžiulėse tūkstančių kilometrų er-
dvėse įsigalėjo chaosas, anarchija, visų 
karas prieš visus. Pamažu šitame verdan-
čiame katile išsikristalizavo naujos naujų 
valstybių sienos. Viena iš tokių naujų vals-
tybių tapo niekada anksčiau neegzistavu-
si Čekoslovakija. Be to, iki pasaulinio karo 
pradžios dvi jos sudėtinės dalys buvo skir-
tingose valstybėse: Bohemija ir Moravija 
(Čekija) priklausė pačiai didžiausiai pagal 
gyventojų skaičių ir labiausiaia ekonomiš-
kai išsivysčiusiai Austrijos imperijos daliai, 
o teritorija, pavadinta Slovakija, priklausė 
Vengrijos karalystei.

Versalio sutarties ir Sen Žermeno taikos 
konferencijos sprendimais vakariniame 
ruože Čekoslovakijos siena buvo nubrėž-
ta per prieškarinę Bohemijos ir Vokietijos 
sieną. Taigi naujos valstybės teritorijoje at-
sidūrė kompaktiškai apgyvendinti vokiečių 
(galima sakyti, „austrų“) rajonai. Dar dau-
giau, vokiečiai šioje naujoje valstybėje tapo 

antrąją pagal tautybę didžiausia nacionali-
ne grupe, todėl šią valstybę buvo drąsiai ga-
lima pavadinti „Čeko-vokiečių-slovakija“ 
(ketvirtojo dešimtmečio pradžioje jos gy-
ventojus sudarė 7,4 mln. čekų, 3,3 mln. 
vokiečių, 2,4 mln. slovakų, 0,6 mln. ven-
grų, 0,5 mln. Užkarpatės rusinų, 300 tūkst. 
žydų, 100 tūkst. lenkų).
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Nr. 18. Europos valstybių sienų kaita po 
Pirmojo pasaulinio karo.
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