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§ 18. ТериторіальноCполітичні зміни в Європі

Частина 1. НОВА ЄВРОПА
§ 18. ТЕРИТОРІАЛЬНО5ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В ЄВРОПІ
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Погляд політика
З листів до доньки Індіри Ганді

У Європі відбулися суттєві зміни, і на її
карті з’явився ряд нових держав. Порівняй
стару карту з новою, і ти зразу побачиш ці
великі зміни… Подивися на нову карту
Європи. Повністю зникла одна з найбільших
держав – Австро#Угорщина, – і замість неї
з’явилося декілька невеликих держав... До
них відносяться: Австрія, що зберегла мізерну
частину своєї попередньої території і велике
славне місто Відень – столицю країни; Угор#
щина, також в урізаному вигляді; Чехосло#
ваччина, до якої увійшла колишня Богемія;
Югославія...

Далі на північ знаходиться ще одна нова
держава, правильніше, стара держава, що
знову з’явилася на карті, – Польща. Польща
була створена з території Пруссії, Росії,
Австрії...
На північ від Польщі знаходяться Прибал#
тійські держави: Литва, Латвія, Естонія, Фін#
ляндія – всі спадкоємиці колишньої царської
імперії...
Останні великі територіальні зміни в
Європі – це передача провінцій Ельзасу та
Лотарингії Франції. Є й ще деякі зміни...
Подивися на карту ще раз. Бачиш, Росія
повністю відрізана від Європи низкою держав.
Це Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща
і Румунія... Більшість цих держав виникла не

в результаті Версальських угод, а внаслідок
радянської революції. Разом з тим, союзники
вітали їх появу, оскільки вони створюють

ланцюг, що відділяє Росію від небільшовиць#
кої Європи.
Неру Д.* Взгляд на всемирную историю. –
М., 1975. – С. 55–56.

1. Які територіальні зміни відбулися в Європі після Першої світової
війни?
2. Проаналізуйте карти на стор. 94–95 та зафіксуйте ці зміни
Нові держави Європи»:
у вигляді таблиці «Н
Країна
з яких
територій
(країн) вона
утворилась

на що
що виникла на
що зникла з
розпалася, до
карті світу після карти світу
складу яких
Першої світової після Першої
країн увійшли
війни
світової війни
її території

3. Порівняйте зміни, згадувані Д. Неру (джерело 1), з тими, які ви
зафіксували після аналізу карт. Як пояснює автор ці зміни? Які ще
можуть бути пояснення?
* Джавахарлал Неру (1889–1964) – політичний і державний діяч, один з керівників боротьби за
незалежність Індії та її перший прем’єр#міністр. Книгу «Погляд на всесвітню історію» написав у формі
листів до своєї доньки (Індіри Ганді), коли відбував тюремне ув’язнення (1930–1933) за участь у боротьбі
проти британського панування на території Індії.
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