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польским руководством игнорировалась, а задача польских войск, по 
выражению Пилсудского, заключалась в создании положения 
«свершившихся фактов» – вооружённого захвата восточных земель с 
последующим юридическим оформлением сложившейся ситуации. Поляки 
несколько раз нарушали установленные Антантой демаркационные линии, в 
том числе «линию Керзона». Утверждённая 8 декабря 1919 г., эта восточная 
граница Польши проходила по линии примерного этнического расселения 
поляков и литовцев. Однако в части Виленской области принцип 
этнической демаркации не был выдержан, и по плану Керзона она 
признавалась за Литвой. Это и подтолкнуло Польшу к самовольной 
агрессии, когда 8–9 октября 1920 г. польский генерал Люциан Желиговский, 
имитируя неповиновение верховному командованию, захватил Вильно, 
преподнося это как выражение воли местного населения. Образованное 
после этого, квазигосударство «Срединная Литва» в 1922 г. вошло в состав 
Польши. Военно-контрольная комиссия Лиги Наций провела новую 
демаркационную линию, фактически закрепившую захват области. 
Действия Польши облегчались тем, что литовские границы не были 
установлены, а сама Литва не была юридически признана.  

В дальнейшем Виленский край служил для Польши инструментом 
постоянных спекуляций по отношению к Литве. Вскоре после захвата 
Вильно в Лиге Наций в 1921 г. бельгийским дипломатом Полем Гимансом 
был выдвинут проект («план Гиманса»), по которому стратегический 
немецкий порт Мемель и Виленщина передавались бы Литве взамен её 
федерации с Польшей. Гиманс предупреждал, что в случае отказа Литвы 
Польша вновь применит силу. Этот проект объединения Литвы и Польши, 
шедший вразрез с национальными устремлениями литовского народа, в 
свою очередь, подтолкнул Литву к развязке силовым путём другой 
территориальной проблемы – Клайпедского вопроса. 

По Версальскому мирному договору (ст. 99) крупнейший портовый 
город на Балтике Мемель (Клайпеда) был отделён от Германии и передан 
под коллективное управление стран Антанты, от имени которой 
Клайпедской областью в 1919–1923 гг. фактически управляла Франция. 
Город был основан немцами и литовцам никогда не принадлежал. Если в 
области присутствовало национальное равновесие (71.156 немцев и 
67.269 литовцев), то в Клайпеде немецкое население преобладало. Однако 
невозможность возвращения области Германии, потребность Литвы в 
выходе к морю, и наличие значительного литовского меньшинства делали 
обоснованными претензии Литвы на Клайпеду.  

Политика французских властей в Клайпеде не отвечала интересам 
литовского населения и была направлена на сближение с Польшей вплоть до 
присоединения области. Но образование резервного, наряду с Данцигским, 
польского коридора создавало бы международную напряжённость, так как 
ущемляло интересы Германии, терявшей крупнейший морской порт. 
Вершиной попыток сближения Литвы с Польшей был план Гиманса. Литва 
при поддержке СССР, незаинтересованного в объединении Польши и Литвы, 
отклонила это предложение. Дальнейшие попытки французской 
администрации Клайпеды создать нечто вроде «свободного государства» – 
фрайштата и невозможность решить проблему в свою пользу мирным путём 
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на конференции в Париже в 1922 г. толкает правительство Литвы 
инспирировать в области восстание силами переодетых полицейских и солдат 
регулярной армии, в чём Литву поддерживает Германия. С 9 по 15 января 
1923 г. в момент, когда Франция на Западе отвлечена оккупацией Рурской 
области, литовские формирования занимают область. 19 января 1923 г. 
литовский сейм одобрил резолюцию о воссоединении Клайпеды с Литвой. В 
сложившейся ситуации Совет послов Антанты 17 февраля 1923 г. принял 
решение передать Мемельский край Литве. В обмен на это литовское 
руководство, согласилось в тайне от общественности 15 марта 1923 г. на 
отторжение Виленского края. Итогом переговоров относительно Клайпеды 
было заключение 8 мая 1924 г. Мемельской конвенции между Литвой и 
союзными державами (Англией, Францией, Италией и Японией), 
закреплявшей передачу КО Литве на условиях ограниченного суверенитета. 

Интересы прибалтийских государств игнорировались Западом, что 
можно проследить на примере Литвы. Как реакция, последовала 
переориентация Прибалтики на ближайших соседей – Германию и СССР, 
которые стали естественными союзниками Литвы, так как Францией были 
затронуты и их интересы. В дальнейшем влияние этих двух стран, в роли 
покровителей-гарантов только усиливалось, что на фоне нерешённых 
территориальных проблем вело к дальнейшим конфликтам.  

В целом, нарушение воли великих держав и положений Версальской 
системы в самом начале её существования такими незначительными в 
международной политике государствами, как Польша и Литва стали 
негативным прецедентом возможности безнаказанных действий для других 
государств, имевших территориальные претензии – в первую очередь для 
нацистской Германии. 
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Міграція сільського населення до міста супроводжується певними 
проблемами, серед яких однією з важливіших є адаптація в міському 
середовищі. Дослідники з даного питання під адаптацією розуміють здатність 
людини пристосовуватись до умов нового соціального середовища, до змісту 
та умов трудової діяльності, навчання без відчуття внутрішнього дискомфорту 
та конфлікту з середовищем. Умови адаптації мають різноманітну природу: 
економічну, матеріальну, соціальну та соціально-психологічну, демографічну 
та особисту. Вони діють на різних рівнях, суспільно-економічного, духовного 
та культурного життя суспільства. Однією з основних причин міграції 
сільського населення є те, що сільська місцевість завжди характеризувалась 
відносно меншим рівнем розвитку продуктивних сил, віддаленістю від 
культурних центрів, відносно спокійним життям, невеликим різновидом 
діяльності, зайнятість населення була в основному в сільському господарстві. 
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Міграція селянина в місто дає йому можливість обрати та засвоїти бажану 
професію, сприяє його соціальній орієнтації, дає змогу менше залежати від 
соціального походження та місця проживання. У нього є можливість 
скористатись конституційним правом на працю, вибір бажаної професії, роду 
занять, отримання освіти. Адаптація сільського мешканця, період його 
звикання до міста, досить складний і тривалий процес. Найскладнішим для 
новоприбулих у місто був перший рік. Сільському мігранту необхідний був 
тривалий час, щоб адаптуватися до нових умов, переконатись у перевагах 
міського життя. По-різному проходила адаптація осіб різного віку, статі. 
Швидше пристосовувалась до міського життя молодь сіл Харківської області, 
особливо близьких до Харкова. Форми життєдіяльності сільського населення 
мали певний вплив на формування особистих рис сільських жителів, значно 
віддалених від життя в містах. Щодо умов життя в місті, які безпосередньо 
впливають на адаптацію сільських мігрантів, то слід виділити: по-перше – 
умови життя незалежно від тривалості проживання в місті, по-друге, умови які 
змінюються в залежності від строку проживання в місті. Для першої групи – 
мають важливе значення медичне обслуговування, наявність культурно-
просвітних установ, деякі види побутового обслуговування, благоустрій міста. 
Для другої групи – важливими є житлові умови, заробітна плата, прибуток та 
ін. Як правило, умови другої групи у сільських мігрантів були нижче ніж у 
міських жителів. Саме від того, як швидко сільський мігрант зможе покращити 
ці умови, залежить його проживання та адаптація в міську соціальну 
структуру. Одним з найважливіших компонентів успішного входження 
сільського мігранта в соціальну структуру міста, є його адаптація в сфері 
виробничої діяльності, адже переважна більшість мігрантів їдуть до Харкова 
саме на роботу та навчання. Розгортання науково-технічної революції, швидке 
змінення виробничих процесів, ускладнення вимог, що висувається до 
робітника на виробництві роблять особливо актуальним питання, пов’язані з 
адаптацією новачків на промисловому виробництві. Важливими факторами, 
що впливали на успішну адаптацію сільського мігранта на виробництві в 
досліджувані роки були: незадовільна забезпеченість житлом, важкі фізичні 
умови праці, невдоволеність заробітком та режимом праці, відсутність дитячих 
садків тощо. Сільські мігранти до Харкова – це молодь у віці від 16 до 30 років. 
Приїхавши у велике місто на роботу молодь з села сподівалась на місце в 
гуртожитку. Між тим, на той час, у Харкові, як і в інших промислових центрах 
України, була гостра житлова проблема. Навіть кадрові робітники ряду 
підприємств міста багато років стояли на черзі отримання житла. Звичайно, 
якась частина молодих робітників, отримували місце в гуртожитку, але 
переважна більшість влаштовувались у знайомих, родичів, знімали житло на 
околицях міста, або за його межами. Таке становище негативно впливало на 
адаптацію сільських мігрантів, посилювало плинність робітничих кадрів. 
Важливим фактором, що забезпечує адаптацію сільських мігрантів є рівень 
освіти. В досліджувані роки зростало прагнення молоді до більш високого 
рівня освіти, особливо середньої спеціальної та вищої. Таким чином, процес 
адаптації сільських мігрантів до Харкова у досліджуванні роки проходив 
складно і неоднозначно. Особливо щодо адаптації міського середовища, 
сприйняття міського способу життя. На адаптацію сільського мігранта 
негативно впливали складні умови на виробництві, відсутність житла тощо. 
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Питання про незалежність хорватських земель завжди було центральним 
у діяльності хорватських національно-політичних сил. Справа в тому, що 
протягом багатьох століть хорватські землі входили до складу інших 
держав. Так, до XVI століття вони знаходилась під владою Угорщини, але 
постійна загроза з боку османської Порти примусила і Угорщину, і 
хорватські землі визнати австрійського імператора їх загальним правителем. 
Згодом хорватські землі отримали адміністративну самостійність в межах 
Австрійської монархії. Після підписання Австро–Угорської Угоди 1867 р. 
хорвати знову підпорядкувались угорській владі аж до 1918 р. Після 
завершення Першої світової війни хорватські землі увійшли до складу 
Королівства Сербів, Хорватів і Словенців, згодом – Югославії. Перебування 
під владою сербської династії Карагеоргієвичів з її прагненням сербського 
домінування в державі призводило до періодичного загострення відносин 
між двома найчисельнішими народами країни. Хорватські політичні сили 
прагнули до національної незалежності, тому не могли погоджуватись зі 
збільшенням сербського впливу у всіх сферах життя. Особливо 
загострились відносини хорватів і сербів у 1938 р., коли європейська 
система безпеки похитнулась під натиском гітлерівської Німеччини та 
потрібно було консолідувати всі антифашиські сили. 

Саме у 1938 р. найвпливовіша у хорватських землях Селянсько-
Демократична Коаліція (оч. В. Мачек) для посилення своєї позиції в державі 
об’єдналась із опозиційними партіями Сербії в Блок народної демократії, 
очолюваний В. Мачеком. Головною вимогою Блоку до центральної 
сербської влади було переоблаштування королівства Югославія у 
федеративну державу і надання хорватським землям включаючи Славонію 
(територія між річками Драва і Сава) і Далмацію (частина власне 
хорватських земель вздовж узбережжя Адріатичного моря), політичної 
автономії. Центральний сербський уряд пішов на поступки хорватським 
політикам і у серпні 1939 р. між представником хорватських національних 
сил В. Мачеком і головою югославського уряду Д. Цвєтковичем було 
підписано Угоду (Споразум) про утворення Бановини Хорватської як 
окремої адміністративно-територіальної одиниці. 

Питання про вплив діяльності хорватських національно-політичних сил 
на утворення Бановини Хорватської викликає науковий інтерес насамперед 
через його недостатнє дослідження та висвітлення у науковій літературі. 
Хорватська історіографія хоча й приділяє цьому питанню увагу, але певна 
заангажованість і націоналістична спрямованість цієї літератури спонукає 
до глибокого наукового розгляду даної проблеми. Можна виділити декілька 
праць, де хоча й опосередковано, проте розглянуто процес утворення 
Бановини Хорватської. Так, у роботі Д. Біланджича «Сучасна історія 


