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СЛОВ’ЯНСЬКІ КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 
ЄВРОПИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 
Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року нападом 

Німеччини на Польщу. Але до цього була ще брутальна окупація 
Підкарпатської Русі (Закарпаття) сателітом Німеччини Угорщиною у 
березні 1939 року. Але саме агресія Гітлера проти Польщі викликала 
нарешті якусь реакцію в західних державах; доти ж нацизм фактично 
безперешкодно поглинав Європу, перекроюючи її мапу. Так, ще до 
вересневих подій 1939 року мішенню Гітлера стала Чехословаччина. Її 
окупації передувала ціла низка дипломатичних та політичних подій, 
описувати які не вистачило б жодних шпальт, тому зупинимося лише 
найважливіших. 

15 березня 1939 року німецькі частини за планом «Грюн» перейшли 
німецько-чехословацький кордон. Чехословаччина за лічені години 
перестала існувати, проте не вся вона була окупована. Ще до 
вищезазначених подій 17 жовтня 1938 року «наці номер два» Герман 
Герінг прийняв словацьку делегацію з кількох урядовців і лідера німецької 
меншини у Словаччині Франца Кармазіна. Під час цього прийому було 
досягнуто згоди про те, що словацький уряд мав підтримати окупацію 
чеських земель в обмін на гарантування з боку Німеччини проголошення 
словацької держави. 

Чехію, чи, як вона потім стала називатися з волі Гітлера, 
Протекторат Богемії та Моравії, спіткала не така умовно втішна, як 
Словаччину, доля. Звісно, ці умови окупації викликали спротив у чеському 
суспільстві, заклали підвалини до створення організованого Руху опору. 

Найактивніше німцям протидіяла молодь, зокрема студентство. 17 
листопада 1939 року чеські студенти вийшли на акції протесту проти 
німецької окупації. Звісно, наші не могли не відреагувати на ці виступи 
вкрай жорстко. Одна з наймасовіших за кількістю заарештованих акція 
«тюремні грати» відбулося в травні 1939 року, коли було заарештованих 
4639 осіб. Проте найжорстокішим актом усе ж таки було знищення 
чеського села Лідіце разом із усіма його мешканцями. Так нацисти 
помстилися за вбивство 29 травня 1942 року імперського протектора 
РейнхардаГейдріха чеськими патріотами Яном Кубішем та Йозефом 
Габчиком, посланими лондонським емігрантським урядом Чехословаччини. 

Рух опору у Словаччині в основному був схожий на чеський. Правда, 
не на перших етапах Другої світової війни, оскільки в перший рік 
існування незалежної Словаччини більшість населення все ж таки 
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підтримував нову владу, зокрема й тому що впливова, політизована 
католицька церква прямо задекларувала свою підтримку лідерові 
Словаччини Йозефу Тісо. Тому Словаччину 1939–1945 рр. сміливо можна 
назвати націоналістично-клерикальною державою. 

Втім, уже з 1940 року у Словаччині спостерігалося стрімке 
розчарування в новій владі, зокрема через всебічний економічний, 
політичний та військовий тиск Німеччини, перетворення Словаччини на 
сировинний придаток, а словацької армії – на гарматне м’ясо для 
німецьких військових компаній. 

Рух опору у Словаччині вже являв собою розмаїту політичну та 
організаційну палітру. Як і в Чехії, в ньому брали участь комуністи, 
демократичні й націоналістичні угрупування, робітники і молодь. 
Кульмінацією цієї боротьби більшість істориків вважають Словацьке 
національне повстання 1944 року, підготовлене в основному комуністами 
за сприяння Кремля. Проте через слабку підтримку населення через 
недостатню підготовку повстання та переважаючи сили вермахту німці 
здобули «піррову перемогу», а Словаччина опинилася під повною 
окупацією Німеччини, правда – ненадовго 

На початку 1945 року внаслідок наступу ЧА більшість території 
Словаччини було очищено від нацизму, а на теренах Чехії німецьке ярмо 
висіло практично до середини травня, тобто вже після офіційної 
капітуляції нацистського рейху. Рух опору у слов’янських каїнах, з одного 
боку – мав спільне коріння, методи та завдання, а з іншого-доволі сильно 
різнився. Опозиція до режиму Й. Тісо у Словаччині чи до царя Бориса 3 у 
Болгарії не ставила за мету оголошення цими державами війни Третього 
рейху і співпраці з Антигітлерівською коаліцією, а лише наполягала на 
нейтралітет цих держав. 

Отже, революції 1989–1991 рр. у країнах Центральної й Східної 
Європи відрізнялися методами здійснення: від мирної («оксамитової») у 
Чехословаччині до кривавої в Румунії, але скрізь вони були спрямовані на 
ліквідацію соціалістичного ладу. Революційні зміни мали ряд загальних 
рис, що свідчили про демонтаж тоталітарної системи: позбавлення 
комуністів монополії на владу, затвердження плюралістичної політичної 
системи, деполітизація армії, органів правопорядку, держбезпеки, 
відновлення принципу поділу влади й вільних виборів, розробка програм 
ринкових реформ, скасування цензури тощо. 
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