§ 6. ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ У МОДЕРНИЙ СВІТ

1. Після вивчення джерел параграфа, що стосуються економічного,
політичного, соціального та повсякденного життя українського
суспільства на початку XX ст., укладіть узагальнюючу таблицю:
Українське суспільство на початку ХХ ст.
Економіка

Політична
ситуація

Повсякденне
життя

Основні
тенденції

2. Після аналізу стану українського суспільства на початку ХХ ст.
розмістіть Україну на графіку ешелонів модернізації (джерело 74,
§ 5), аргументуючи свою точку зору.
3. Складіть невелику статтю (100–150 слів) «Україна входить у мо5
дерний світ», вказуючи на прояви тих чи інших ознак модернізації.
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6.1. Економіка України і модернізаційні процеси
75

76

Загальний вигляд Олександрівського заводу
Брянського товариства. Катеринослав, 1903 р.
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Погляд очевидця
Про залежність від іноземного
капіталу

Трамвай і конка – найвигідніше і найприбут#
ковіше комерційне підприємство. Ось чому іно#
земні капіталісти, як хижі ворони, зграями
налітають на кожне місто, де тільки постає пи#
тання про прокладання конки чи трамвая...
І начебто схоже на те, що прийшли чужоземці
в Харків, завоювали його, обклали обивателів
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Міст через р. Лугань.
Україна, початок ХХ ст.

50#копійковою даниною і щороку відвозять цю
данину за свій кордон. Бельгійці радісно підра#
ховуватимуть прибуток... а місто, як і колись,
буде без бруківок, без світла, без благоустрою.
Міська дума змушена буде збільшувати податки
в той час, коли поруч під боком місто має такі
золоті розсипи, як трамвайна справа... Проте на
цих золотих розсипах господарюватиме не
місто, а чужоземне бельгійське суспільство.
Высогин Д. Бельгийские кандалы. –
Харьков, 1908. – С. 3.

Мовою цифр
Частка України у промисловому
виробництві Російської імперії

Подано за: Субтельний О.
Україна. Історія. – К.:
Либідь, 1995. – С. 127.

79

Газетне повідомлення
Газета «Ранок Росії» (1907 р.)

Ні для кого не було таємницею, що в залізо#
робній промисловості влада «Продамету» май#
же безмежна. Перефразувавши слова Лю#
довіка XIV, вона з гордістю може сказати:
«Металургія – це я». Поклавши в основу своєї

діяльності ясно й виразно сформульований
принцип, що не залізо існує для споживача, а
споживач існує для заліза, «Продамет» з най#
перших кроків свого існування рішуче повела
лінію в чітко зазначеному напрямку і
продовжує благополучно вести її в наш час.
Цит. за: Кругляк Б.А. Внутренняя
торговля в России в конце ХІХ–ХХ вв. –
Самара, 1992. – С. 44.

80
1. Проаналізуйте це
рекламне оголошення
з метою отримання
якомога ширшої
інформації про профіль
підприємства та продук5
цію, яку воно випускає,
про власника
підприємства та його
місцезнаходження.
2. Про який рівень еконо5
мічного розвитку говорить
реклама саме такої про5
дукції?

Рекламне оголошення
Катеринославського
відділення Центрального
електричного товариства.
Україна, початок ХХ ст.
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81

82

Юзовка. Новомартенівські печі.
Донбас, початок ХХ ст.

83

Погляд очевидця
Із розповіді солдата, що побував
у Пруссії

Плетіння корзин.
Полтавщина, початок ХХ ст.

84

Хто бачив побут німецьких і чеських ко#
лоністів, наприклад на Волині, той знає, що...
і на 7 гектарах можна добре жити...
Волинські селяни, наслідуючи німців та
чехів, давно почали переселятися на хутори.
І, обживаючись там, ставали подібними до
дрібних поміщиків на ділянках приблизно
у 7 десятин*.
Із кн.: Неизвестная Россия.
ХХ век. – М., 1992. – С. 335–336.

Селяни біля віялки. Україна, початок ХХ ст.

85

Реклама агентства з морських подорожей
до Америки та Канади з часопису
«Ілюстрована Україна».
Львів, 1901 р.
* 1 десятина дорівнює 1,0925 гектара.
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Погляд очевидця
Зі спогадів про передвоєнні часи

Мої батьки були малоземельними. Хліба
нам вистачало, але вже на взуття чи убрання
треба було заробляти, де попадало. Перед
війною 1914 р. мої рідні постійно виїжджали на
сезонні роботи до Німеччини. З захопленням
слухав я оповідання про життя іншого народу.
Та найбільше вбилось мені в голову оповідання
про взірцеві порядки у німецьких господарів...
Батько вживав дуже мало алкоголю, але ба#
гато курив. Був віруючою людиною, та до
церкви ходив мало. Від нас, дітей, вимагав
дисципліни і порядку. Через його ставлення
до виховання дітей, між батьком і мамою час#
то виринали суперечки. Мама дорікала татові
за гостру дисципліну. Він був найстарший у
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своїй родині. У нього було ще двоє братів –
Матвій і Семен, а також дві сестри – Маланка
і Зоська. Національні почуття, як на той час,
були в нього дуже патріотичні.
Купляк Д. Спогади нерозстріляного. –
Торонто–Нью#Йорк, 1991. – С. 18–19.

87

Погляд дослідника

Діяльність агентств по вербовці за океан...
із початком століття набула широких масш#
табів. Будь#який агент, що завербував сім’ю
до Канади, одержував п’ять доларів за чо#
ловіка й по два долари за кожного члена сім’ї.
Jackson R. and Jackson P. Canadian
Government in Transition. – Ontario,
1999. – Р. 306.

Мовою цифр
Порівняльна характеристика стану
зерновиробництва
Урожай пшениці
Один сільський
На 100 гектарів
посівної площі
з 1 га в середньому житель виробляє
сільських жителів за 1908–1912 рр. пшениці (в тоннах)

Франція

84

1,4

1,7

Німеччина

107

2,2

2,0

Англія

79

2,4

3,0

Україна

109

1,6

0,8

Скоропадський П.
Спогади. – С. 428.

6.2. Українці і політика на початку ХХ ст.
89

Офіційний документ

Законопроект про навчання
українською мовою (витяг)
В марті 1908 р. 37 депутатів Державної (Госу#
дарственної) Думи подали такий законопроект:
1) Щоб по тих сторонах, де живе українсь#
кий народ, в народних школах учено ук#
раїнською мовою...
5) Руської мови щоб учили обов’язково;
6) Книжки до учення щоб були приладжені
до розуміння дітей українських і до потреб та#
мошнього життя.
...При теперішній науці, коли на Україні
вчать по школах російською мовою, темнота

розвелася по Україні страшенна. Між народом
українським у двоє менше грамотних, ніж
між народом великоруським; в деяких гу#
берніях українських між українцями ледве
знайдеться один грамотний на десять душ...
Так підупав український народ, такий здат#
ний, способний з природи своєї, що колись да#
леко вище своєю освітою стояв від народу ве#
ликоруського (московського), та дивував сто#
ронніх людей своєю освітою й охотою до
книжки та науки.
Грушевський М.С. Про українську
мову і українську школу. –
Київ, 1991. – С. 246.
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Погляд очевидця
На студентському вічі у Львові
(14 липня 1900 р.)

Залишається одне – створити свій власний
державний організм, свою власну незалежну
самостійну Українську національну державу в
етнографічних границях по всій території, за#
селеній українським народом... Тільки в такій
державі, тільки в самостійній Україні зможе
відповідно зажити наша нація... Через кордон
подають собі руки українці з обох боків Збру#
ча. Понад багнети, що стережуть границі,
підноситься велика ідея, залучаючи всі щирі
серця України.
Л. Цегельський*. Цит. за: Історія
України. – 2002. – № 41. – С. 5.
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92

Український рух, виникнувши як відома
культурна течія... неминуче в кінці кінців на#
буває політичного забарвлення і стає в опо#
зицію до існуючого ладу. Наочним доказом
викладеного може служити факт самостійного
виступу українців під час виборів до ІV Дер#
жавної Думи як у Харкові, так, певно, й по#
всюдно на Півдні Росії; висунута українцями
платформа – ряд вимог, спрямованих у кінце#
вому підсумку до повного культурного і еко#
номічного відокремлення від Росії українсь#
ких губерній і політичної їх автономії.
Начальник Харківського ГЖУ
генерал Риковський.
Лавров Ю.П. Виникнення і діяльність ук#
раїнських політичних партій (кінець ХІХ –
початок ХХ ст.) // Історія України. –
1999. – № 22. – С. 56.

Версія про походження українства

Австро#німецьке походження легенди про
існування особливого українського народу не
підлягає сумніву... План створення Украйни
підготовлювався у Відні та Берліні давно;
методи збудження штучного сепаратизму
були розроблені в Галичині...
Українофіли починають називати населення
«українсько#руським», а з 1907 свій партійний
клуб називають просто «українським». Партія
відрізняється дикою нетерпимістю до всіх, хто
вважає себе руськими, тобто, по суті, до всього
населення... Зароджується думка про само#
стійну Украйну з престолом у Києві...
Князь А. Волконский.** Историческая
правда и украинофильская пропаганда. –
Турин, 1920. – С. 386–387.

Офіційний документ
Додаток до подання
до Департаменту поліції
(3 листопада 1912 р.)

Погляд очевидця

93

Офіційний документ
З промови М. Міхновського
«Самостійна Україна»

Нехай наша історія сумна і невідрадна, не#
хай ми некультурні, нехай наші маси темні,
подурені, ми все ж існуємо і хочемо далі існу#
вати. І не тільки існувати як живі істоти, ми
хочемо жити як люди, як громадяни, як чле#
ни вільної нації. Нас багато – цілих 30 мільйо#
нів. Нам належить будуччина...
Ми існуємо, ми відчуваємо своє існування
і своє індивідуальне національне «Я». Наша
нація у своєму історичному процесі часто була
несолідарна поміж окремими своїми частина#
ми, але нині увесь цвіт української нації, по
всіх частинах України живе однією думкою,
однією мрією, однією нацією: «Одна, єдина,
нероздільна, вільна, самостійна Україна від
Карпатів аж по Кавказ»... Як не можна спини#
ти річку, що, зламавши кригу навесні, бурх#
ливо несеться до моря, так не можна спинити
нації, що, прокинувшись до життя, ламає свої
кайдани.
Міхновський М.І. Самостійна Україна. –
К.: Діокор, 2002. – С. 41–42.

* Цегельський Льонгин (1875–1950) – український громадсько#політичний діяч; 1918–1919 рр. член
уряду ЗУНР.
** Волконський А. – представник російської аристократії, проявив себе як великоросійський шовініст
та українофоб.

6.3. Соціальні стосунки і повсякденне життя
94

Поштові листівки початку ХХ ст.
«Типи малоросів»

1. Що зображено на листівках? Кому вони адресовані?
2. Які стереотипи формують та на які спираються подані листівки?
Чому саме на такі? Зверніть увагу на назву.

95

Мовою цифр

Ціни взагалі залишались низькими: калач
у 70#ті роки – 3 коп., хліб житній – 4,5 коп.,
пиріг – копійка, миска борщу – півтори
копійки, галушок – 5 коп., порція печені або
душенини – 15 коп., ковбаса м’ясна – від 15
до 30 коп., в’язка грибів – 15 коп., судак –
20 коп., короп свіжий – 50 коп.–1крб. Неве#
ликі були і заробітки. Гончар, наприклад, у
кінці століття заробляв по 30 коп., швець –
50–90 коп. на день, заробітна плата в промис#
ловості була приблизно на цьому ж рівні (се#
редня місячна в Росії для більшості робітників
на початку ХХ ст. – близько 20 крб).
Попович М. Нарис історії
культури України. – С. 421.
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Погляд очевидця
Ой, Канадо, Канадочко,
Яка ж ти зрадлива,
Не одного чоловіка
З торбою пустила.
Нема там і дня такого,
Щоби що не сталось,
Тому побив уголь плечі,
Того поламало…
Ой, Канадо, Канадочко,
Яка ж ти зрадлива,
Не одного чоловіка
З жінкой розлучила.
Із кн.: Рибалка І.К. Історія України.
Ч. 2. – Харків: Основа, 1997. – С. 395–396.
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Мовою цифр

За даними перепису 1900 р., з усієї кіль#
кості українців* власне землеробів було 94
відсотки, робітників – 1,4 відсотка, служ#
бовців#українців взагалі майже не було (0,5
відсотка). До Львова стікається українська
людність, але співвідношення між різними
національними групами залишається майже
незмінним: трохи більше половини поляків

(53 відсотки в 1869 р., 17 відсотків у 1890 р.,
19 відсотків у 1910 р.).
Місто Львів у середині століття налічувало
70 тис. мешканців, у кінці століття – 160 ти#
сяч. Львів залишається одним з найзнач#
ніших міст імперії – п’ятим за чисельністю
після Відня, Будапешта, Праги і Трієста.
Впродовж другої половини століття Львів стає
великим залізничним вузлом.
Попович М. Нарис історії
культури України. – С. 428.
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Селяни полуднують у полі.
Україна, початок ХХ ст.

99

Погляд дослідника

На початку минулого століття в Києві було
не менше сотні ресторанів. Кращі «ресто#
рації» – при першокласних готелях: «Гранд#
Отель» на Хрещатику, «Континенталь» на су#
часній вулиці Городецького (тепер це при#
міщення консерваторії) і «Європейська» на
Європейській площі (на цьому місці тепер Ук#
раїнський дім). У ресторанах такого класу за
обід по табльдоті (у сучасній термінології –
комплексний обід, чи бізнес#ланч) із 5 блюд
платили 1 руб. За ці ж гроші на Бессарабці
можна, звичайно, купити цілого гусака. Про#
те навіть середній чиновник, що одержує на
місяць 80–100 рублів, заплатити рубль за обід
в одному з кращих ресторанів може собі дозво#
лити, не кожний, звичайно, день...
Ресторани другого розряду, іноді не менш
розкішні, ніж першокласні, відрізнялися
* Мається на увазі Галичина.

більшою демократичністю, обід із 4 блюд
коштував від 60 до 75 коп.
Недорогі заклади, які були доступні майже
кожному киянину, становили приблизно
половину всіх ресторанів міста. Там за обід із
двох блюд «відстьогували» 40 коп., із трьох –
50–60 коп.
«Рубльовий» обід, скажімо, в ресторані
готелю «Європейський», який славився росій#
ською та французькою кухнями, був таким:
1. Суп марілуіз (суп#пюре із дичини).
Консоме легюм (міцний прозорий бульйон з
овочами). Пиріжки різні.
2. Стерлядь по#російськи.
3. Сідло дикої кози із крокетками (гарнір).
Соус Поврат.
4. Печеня пулярди (пулярда – назва птаха)
та куропатки, салат.
5. Сир баварський.
Газета по#киевски. – № 11. – 2003.

Реклама магазину ювелірних виробів у
Києві. Початок ХХ ст.
Якщо вітер у кишенях свистить, а все одно
хочеться «гарно виглядати», у таких випадках
у 1910 р. йшли на Хрещатик, у готель «Савой».
Там на першому поверсі був розміщений
справжній французький магазин М. Буржа.
Вірніше, магазин – справжній, а от перли та
каблучки в ньому – несправжні. Все, що було на
вітрині, – це імітація. Проте яка імітація! Не
відрізниш... А втім, ніякого шахрайства:
реклама чесно попереджає, що магазин торгує
підробками, зате все дешеве та доступне.
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Погляд очевидця

У побуті всі селяни – і багаті, й середні, й
бідні – нічим не відрізнялися поміж собою.
Носили однаковий приблизно одяг, майже од#
наково харчувались, у хатах теж було однако#
во обставлено за невеликими змінами. Всі ра#
зом ходили до церкви, разом сходилися на
сільські збори і вирішували громадські спра#
ви. Були всі, незалежно від матеріального ста#
ну, один до одного ввічливі, привітні. Мо#
лодші поважали старших.
Із матеріалів етнографічної експедиції
Запорізького державного
університету, 2002 р.
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дрочення звірів та інші, що притупляють
делікатні почуття людяності...
3) Підтримувати виробництво фільмів на
теми шляхетних сторін людського життя і
суспільних відносин, на наукові теми, такі як:
пейзажі, подорожі, життя звірів, дослідження
природи, промисловість, торгівля і т. п.
4) У випадках, коли неминучим є впровад#
ження до акцій злочину або іншої немораль#
ної дії, не дозволяти, щоб ці злочини та дії
відбувалися на очах у глядачів.
Не допускати, щоб злочинці і бандити про#
дукувалися способами вламування, відмикан#
ня замків, щоб на сцені не мордували, не ду#
шили мотузками, не топили і т. д.; все це по#
винно діятись за кулісами...
Львівський державний історичний архів. –
Ф. 82. – Оп. 1. – Спр. 19. – Арк. 9, 18–19.

Офіційний документ
З доповідної записки члена Львівської
комісії цензорів Юзефа Бялині Холо7
децького «Кілька зауважень про
кінотеатри» (1910 р.)

Швидкий, блискавичний поступ у технічно#
му спорядженні кінематографічних фільмів
поєднується з цілою плеядою фантастичних по#
мислів у напрямі створення можливих і немож#
ливих сценічних ситуацій, і от уже кінотеатри
грають без перерви на нервах мільйонів жа#
дібних до вражень глядачів... легко поширю#
ють деморалізацію та гнилизну і нерідко штов#
хають суспільство до глибокого занепаду...
Виправлення зла вимагає радикальних за#
собів, і належало б, на нашу думку:
1) Категорично заборонити крайовим фаб#
рикам фільмів порушувати теми всякого роду
злочинних дій, теми спекуляцій почуттями
моральності і пристойності, теми бою биків,
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Погляд дослідника

Громада мала велику владу на селі, вона
могла втручатися у особисті справи сельчан,
підтримувала традиції самоврядування, які
навіть суперечили законам імперії, наприк#
лад, могла не визнати присланого старосту або
священика і обрати свого, на цьому ґрунті
нерідко бували конфлікти з державними і цер#
ковними властями. Але в спадкову власність
громада не втручалась. Селянська філософія
опиралась на переконання, що право на
власність тримається на праці, вкладеній в
землю...
Хлопці з українських сіл ішли на заробітки
в місто, в нові промислові райони, на вугільні
шахти Донбасу, щоб заробити грошей і повер#
нутися додому...

Розділ І. Світ входить у ХХ століття
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§ 6. Входження України у модерний світ

Розділ І. Світ входить у ХХ століття
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§ 6. Входження України у модерний світ

Місто лякало, і селяни, як правило, трима#
лись громади до останнього, а якщо виїжджа#
ли, то прагнули осісти на нових землях стари#
ми українськими селами, і лише в крайніх ви#
падках переселялись до робітничих селищ на#
зовсім.
Попович М.В. Нарис історії культури
України. – С. 420, 422.
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Перше, що переносять українці на сибірський
ґрунт, це почитання місцевих з України святих.
Схороняють мову й звичаї жінки та діти, які
ніколи не виходять з українського оточення...
Полнер Т. Факты, цифры, наблюдения. –
СПб., 1909. – С. 79–80.
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Свідчення учасника подій
Моя перша подорож до міста

Розповідь гуцулки* Марічки
Якось ми заїхали на станцію. Я гадала, що
вже на місци, а учитїль каже, що ше далеко. А я

ше ніколи не їхала тай ни знала, єка то колія нї
нїчо. Ждали богато. Шкода, що так квапили си.
...Там учитїль читав казету, а другу лишив
на столї. Я узєла й собі, перезираю та шос по#
читую. Ше якіс люди були там, шо ждали на
колїю, от як Єсінцкі из#за гори. Дивєт си та
кажет їден другому: «Шо вере ця дївчинишье
диви си у казеті. Аби вона вміла чітати така
мала? А ви старі та не вмієте». Венгер кажет:
«Ни траба». Так диве си на мене. Другий ка#
жет: «А чуй! Бігме чітаєт».
Ждемо. Аж приїхало таких возив, возиві. А
дим идет з передньої машини. Людий багато и
всї бігом у вози сїдати. Учитель казав мині йти,
бо я ни знала, єк тото. Так бояла си, але як сїла,
то вже бих хотіла в одно цим їхати. Так сидит
си єк у хаті. И тепло, и лавки. Идет колїсцема
машина а так дуже фушкотит. Вулиці такі, шо
боками стежки, а посередині вулиця. Стежка#
ми идут люди, а ввулицев фіри. Стежками у
вечір світла горє, а в нас такого нима. Лише хо#
ди вулицєма! То ни своє село, і люди чужі.
Часопис «Ілюстрована Україна». – Львів,
1913. – № 2. – С. 10–11.

1. Що вразило дівчинку під час подорожі до міста?
2. Що привертає вашу увагу в цій розповіді?
3. Поверніться до фото 1 §1. Порівняйте ці два джерела.
Дайте їм спільну назву. Прокоментуйте.

* Подано із збереженням мови першоджерела.

