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За таку злочинну політику ста
лінського керівництва народи 
Європи і Радянського Союзу 
заплатили багатомільйонними 
жертвами.

Для глибокого засвоєння уч
нями теоретичного матеріалу і 
самостійного оперування ним, а 
також для активізації самостій
ної розумової діяльності доціль
но при вивченні цих питань за
стосовувати альтернативний під
хід. Це тим більш важливо, що 
у всіх підручниках радянського 
і частково пострадянського пе
ріодів історичні процеси зобра
жаються як фатальне нагромад
ження подій і фактів, які підво
дилися в радянській історі

ографії під так звані закономір
ності історичного процесу.

Вивчаючи міжнародні відно
сини, треба максимальну увагу 
приділяти українському факто
рові на загальносвітовому тлі. 
Тут особливо багатий матеріал 
про участь української делегації 
на Паризькій мирній конф е
ренції у 1919—1920 рр., перші 
кроки української дипломатії у 
створенні і правовому закріп
ленні української державності, 
оцінка ролі України в розста
новці сил у Європі в постра
дянський період. Доцільно та
кож при вивченні історії зару
біжних країн звертати увагу на 
висвітлення життя і діяльності

української діаспори в США, 
Канаді, Словаччині, Польші, на 
Балканах, в Аргентині, Бразилії, 
її зв’язки з народами цих країн.

Через кілька років людство 
вступить у третє тисячоліття. 
Вивчення міжнародних відно
син XX ст. свідчить, шо най
більші жертви людство понесло 
внаслідок помилок у побудові 
міждержавних відносин. Наші 
учні, яким жити в наступному 
тисячолітті, вивчаючи міжна
родні відносини, повинні при
йти до висновку про необхід
ність співпраці у побудові сві
тового співтовариства. Альтер
нативи цьому немає, про що 
свідчить кривава історія XX ст.

Особливості економічного 
розвитку провідних країн 
світу в період завершення 
формування індустріального 
суспільства
(кінець XIX — початок XX ст.)

П ротягом останніх двох століть технічний і соціальний прогрес 
у розвитку людського суспільства здійснювався на шляхах пе
реведення економіки всіх країн світу на індустріальні рейки. 
У зв’язку з цим автори нових навчальних посібників із всесвітньої 

історії дедалі частіше використовують систему періодизації, що 
виділяє у поступальному розвитку людства доіндустріальну, індус
тріальну і постіндустріальну стадії.

Процес утворення індустріального суспільства (стадії, на якій 
зараз перебуває більшість країн світу) тривав понад півтора сто
ліття. Його ствердження супроводжувалось ліквідацією феодаль
но-абсолютистських установ, знищенням станових перепон і спад
кових привілеїв, проголошенням громадянського рівноправ’я і по
ступовим обмеженням соціальної нерівності. Проте ключову роль 
відіграли економічні чинники — випереджаюче зростання про
мисловості, використання нових технічних засобів та джерел 
енергії, зміна форм виробництва тощо. Саме ці процеси зумовили 
докорінні зрушення в соціальній структурі суспільства і справили 
вирішальний вплив на еволюцію громадсько-політичного життя.

Формування основних економічних ознак індустріального сус
пільства у провідних європейських країнах і США завершилось в 
основному на початку XX ст. Проте підгрунтя структурних зру
шень у господарстві і якісних змін у формах виробництва було
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закладено раніше — у ході про
мислового перевороту і наступ
ної індустріалізації економіки.

Промисловий переворот та 
індустріалізація — явища, в при
нципі, однопланові, але не то
тожні. Так, промисловий перево
рот становив собою перехід від 
мануфактури з її ручною працею 
до фабрично-заводської систе
ми виробництва, що спиралася 
на машинну техніку. Звичайно 
він зводився лише до витіснен
ня машинною індустрією попе
редніх форм виробництва і вва
жався завершеним, коли фаб
рично-заводська промисловість 
здобувала перевагу в загально
му обсязі виробництва галузі.

У свою чергу, індустріаліза
ція (що розгорталася після за
кінчення промислового перево-
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роту) являла собою процес даль
шого випереджаючого зростан
ня машинної промисловості і 
створення на цій основі індус
тріальної структури господарст
ва. Із завершенням індустріалі
зації досягалась перевага про
мисловості над сільським госпо
дарством , а згодом і важкої 
індустрії (насамперед технічно 
передових галузей) над легкою.

До початку промислового 
перевороту (на стадії аграрного, 
доіндустріального суспільства) 
цивілізовані країни світу відріз
нялися одна від одної політич
ним устроєм, соціальною струк
турою, духовними цінностями 
тощо. В економічному ж плані 
особливої різниці між ними не 
було, оскільки провідну галузь 
господарства становило сільсь
ке, а базу всіх форм виробницт
ва — йримітивна техніка. З пе
реходом до фабрично-заводської 
індустрії справа різко змінила
ся. Вже результати промислово
го перевороту мали непересічні 
наслідки для долі провідних дер
жав, Значно прискоривш и їх 
с о ц іа л ь н о -е к о н о м іч н и й , а 
врешті — й політичний розви
ток.

Так, Англія, що першою ста
ла на шлях перетворень у тех
нічному базисі своєї промисло
вості, на середину XIX ст. посі
ла панівне місце у світовому гос
подарстві і виробляла половину 
всієї промислової продукції сві
ту. Промисловий переворот в 
Англії не тільки забезпечив пе
ревагу вел и к о ї м аш и н н о ї 
індустрії над іншими формами 
виробництва, але й перетворив 
промисловість на вирішальний 
сектор її економіки. У країні 
було сформовано індустріальну 
структуру господарства і Вели
кобританія першою в Європі 
перетворилась з аграрної на 
індустріальну державу.

У 50—70-х роках  А нглія 
практично повністю домінувала 
на європейському ринку, вико
нувала функції «майстерні сві
ту». Проте в останній третині 
XIX століття у світовому госпо
дарстві відбулись суттєві зміни.

Завершивши в 60—70-х рр. про
мисловий переворот і захистив
ши внутрішні ринки протекціо
ністськими митами, значних ус
піхів в індустріалізації економі
ки досягли інші європейські 
країни і США. На грунті випе
реджаючого зростання важкої 
промисловості, використавши 
новітні технологічні досягнення, 
вони змогли не лише радикаль
но перебудувати структуру еко
номіки, але й докорінно зміни
ти своє становище у світовому 
господарстві.

У 1871 — 1913 рр. обсяг про
мислового виробництва у США 
зріс у 9 разів, в Німеччині — у 
6, Франції — у 3, а в Англії — 
тільки у 2,2 раза. Сукупний сус
пільний п р о е к т  у цей же час у 
США зростав у середньому на 
рік на 4,3 %, у Німеччині — на 
З і в Англії — на 2,4 %. В ре
зультаті частка СШ А у світово
му промисловому виробництві 
збільшилась із 23 % у 1870 р. до 
36 % у 1913 р., а Німеччини — 
відповідно з 13 до 16 %. Разом 
із Ф ранцією  (6 %), Англією 
(10%) і Росією (4 %) ці країни 
напередодні П ерш ої світової 
війни виробляли понад 3/4 про
мислової продукції світу.

Сполучені Штати й Німеччи
на стали наступними, за Ан
глією, країнами, де сформува
лась індустріальна структура 
економіки. Так, у США вартість 
промислової продукції уже в 
1900 р. втричі перевищувала вар
тість продукції сільського госпо
дарства. Якщо в 70—80-ті роки 
XIX ст. на частку аграрного сек
тора е к о н о м ік и  п ри п ад ал о  
близько половини сукупного 
суспільного продукту країни, то 
в 1913 р. — лише третина. Про
мисловість почала переважати і 
в господарській системі Німеч
чини. На початок XX ст. частка 
населення країни, зайнята в 
цьому секторі, становила 42,5 % 
проти 28,5 % — у сільському гос
подарстві.

Значно просунулась уперед 
на шляху формування індустрі
альної економіки Франція. Про
те уповільнення темпів її розвит

ку в 70—90-х роках, вузький 
внутрішній ринок та переважан
ня дрібнотоварного виробницт
ва зумовили те, що на початку 
XX ст. країна перебувала ше на 
аграрно-індустріальній стадії. 
Питома вага населення, зайня
того в промисловості, у 1911 р. 
становила 36 %, тоді як у сільсь
кому господарстві — 40 %.

Наприкінці XIX ст. в основ
ному було завершено промисло
вий переворот і в Росії, що ство
рило сприятливий грунт для її 
дальшого індустріального зрос
тання. За темпами розвитку про
мисловості Росія випереджала 
Англію, Францію, а в 90-ті ро
ки — навіть Німеччину і США. 
Проте швидкість цього процесу 
була відносною. Низький стар
товий рівень та гальмуючі фак
тори не дозволили Росії зміни
ти свої позиції у світовому ви
робництві і піднятися вище тра
д иц ійного  п ’ятого  м ісця. У 
1871 — 1913 рр. її питома вага у 
світовій обробній промисловості 
збільшилась тільки на 1,8 % (з 
3,7 до 5,5). У загальному ж об
сязі промислового виробництва 
частка Російської імперії лише 
трохи перевищувала 4 %. Напе
редодні світової війни Росія, як 
і Франція, залишалась переваж
но аграрною країною. Із загаль
ного обсягу продукції промис
ловості та сільського господар
ства на останнє у 1913 р. припа
дало 60 %.

Отже, на початок XX століт
тя основна економічна ознака 
індустріального суспільства — 
індустріальна структура госпо
дарства— у закінченому вигляді 
була властива лише США, Ні
меччині та Великобританії. В 
інших розвинутих країнах світу 
процес індустріалізації був ше 
далекий від завершення.

Зміна форм виробництва в 
ході промислового перевороту і 
наступного  індустр іального  
зростання супроводжувалась, як 
відомо, концентрацією вироб
ництва і зосередженням його на 
дедалі обмеженій кількості під
приємств. Певною мірою цей 
процес вплинув на еволюцію
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форм власності і зумовив появу 
нових типів підприємницької 
діяльності.

Уже в першій половині XIX 
століття в господарському житті 
західних країн поряд з одноосіб
ними володіннями (що належали 
одній людині) з ’явилися нові 
типи підприємств, які відрізня
лись від попередніх кількістю 
власників, обов’язками учасни
ків, а головне — фінансовими 
можливостями. Порівняно з од
ноосібними фірмами вже парт
нерства (господарські товариства) 
були більш конкурентноздатни- 
ми, оскільки становили об’єд
нання двох та більше власників 
з метою спільного управління й 
організації діяльності підприєм
ства.

Розвиток партнерств зумовив 
поступову диференціацію їх ви
дів і виділення, крім традицій
них товариств з необмеженою 
відповідальністю за майновими 
зобов’язаннями, партнерств з 
обмеженою відповідальністю  
співвласників. У свою чергу, це 
створило умови для залучення в 
підприємства більшої кількості 
пайщиків шляхом продажу цін
них паперів та утворення на цій 
базі компаній з обмеженою від
повідальністю (компаній Лтд). 
Останні більш відомі у вітчиз
няній літературі як акціонерні 
товариства або корпорації.

Купуючи акції, вкладаючи 
таким чином вільні кошти в 
компанію, численні дрібні влас
ники могли й не брати безпосе
редньої участі в її діяльності. 
Одночасно акціонери несли об
межену відповідальність за бор
ги корпорації (лише в сумі вар
тості акцій), могли легко позбу
тися своєї частки власності, що 
стимулювало інвестиції у ризи
ковану, але потенційно прибут
кову справу.

Перші акціонерні товарист
ва з ’явились на залізницях у се
редині XIX ст., але масова 
корпоратизація (акціонування) 
промисловості, транспорту, 
банківської справи почалась у 
70—80-х роках — в період індус
тріального піднесення в провід

них країнах світу. Фінансуван
ня корпораціями промислового 
виробництва за рахунок емісії 
ц ін н и х  пап ер ів  створю вало  
практично необмежені можли
вості для його розвитку.

Так, у Німеччині протя
гом «грю ндерської гарячки» 
1871 — 1873 рр. було засновано 
329 акціонерних товариств з за
гальним капіталом 2,7 млрд. 
марок. Хоча частина з них мала 
спекулятивний характер, актив
не грюндерство (засновництво) 
дало відчутні результати — об
сяг промислового виробництва 
в країні збільшився на третину. 
У Франції в 1898 р. нараховува
лось уже 6,3 тис. акціонерних 
товариств, а на початку XX ст. 
їх кількість щорічно збільшува
лась на 600—700 одиниць.

Корпоратизація провідних га
лузей господарства стала однією 
з найприкметніших рис еконо
мічного життя провідних країн 
світу наприкінці XIX — на по
чатку XX ст. і одночасно — якіс
ною ознакою індустріального сус
пільства. Зокрема, в СШ А у 
1914 р. корпорації, що станови
ли 28 % всіх підприємств, ви
робляли 83 % промислової про
дукції і зосереджували 80 % пра
цюючих галузей.

П о ш и р ен н я  а к ц іо н е р н о ї 
форми організації підприємств, 
розвиток м іж корп орац ійних  
зв’язків і одночасно загострен
ня конкурентної боротьби зумо
вили виникнення наприкінці 
XIX ст. р ізноманітних форм 
об’єднань підприємців. Причому 
більшість із них у цей час ви
явили виразне прагнення до мо
нополізації виробництва і збуту 
певних товарів.

Найпростішими й найпоши
ренішими серед цих об’єднань 
були картелі і синдикати. Так, у 
Німеччині в 1887 р. було заре
єстровано 70 картельних угод, у 
1900 р. — 300, а в 1914 р. налі
чувалось 550—600 картелів, що 
об’єднували цілі галузі вироб
ництва. Картельна угода залиша
ла за фірмами-учасницями ви
робничу і ф ін ан сово -ком ер 
ційну самостійність, проте у

і рик
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спільних інтересах встан 
ла для них певні 
щодо обсягів виробниц|г 
на товари, умов найму 
сили і розмежовувала 
ту. Більшість картелів 
тривкі і часто розпадали 
лідок криз і протиріч м 
никами.

Більш ефективними 
кими формами об’єднг 
приємців виявилися СИ]
У цих об 'єднаннях уч 
зберігали юридичну і, 
мірою, виробничу самос 
але позбувались коме 
незалежності. Якщо п 
тельній угоді кожне 
ство продавало свою 
самостійно, то в синдик 
тачання сировиною і ре 
готових виробів здійсн 
через єдиний орган.

Створювані з метою 
ня конкуренції на ринк£: 
вини і збуту товарів си 
(як і картелі) часто-густі' 
ли монополістами у сво 
ЗЯХ І, контролюючи ПР9, 
вової частки певної п 
диктували власні ціни. 
Рейн-Вестфальський 
синдикат наприкінці 
зосередив 87 % видобутеє 
ля в Рурському басейні, 
це об ’єднання контро, 
вже 95 % вуглевидобуті; 
ну і 50 % загальноніме 
Слід згадати й відомі 
синдикати «Продамет», 
руд», «Продвагон», «Пгі 
воз» та ін., що зосереджу; 
60 до 100 % збуту відп 
видів продукції.

Активізації міжкорії 
них зв’язків і виникнец 
вих форм об’єднань 
використання системи 
якою певна компанія, 
ного майна, володіла ції 
тками інших (або володін 
взаємним). У 1888— 
штаті Нью-Джерсі корг 
було дозволено володіти 
ми капіталу однієї чи д 
фірм, що зумовило появу 
холдинг-компаній (коргт 
що були власниками чрі 
піталу інших).

овлюва- 
ж ення 
ва, цін

робочої 
ки збу- 

б|ули не- 
ь внас- 

ж учас-

і трив- 
нь під- 

ндикати.
асники 

Значною 
ійність, 
рційної 
зи кар- 
приєм- 
дукцію 
аті пос- 
алізація 
ювались

ву

кр;

рої

усунен- 
х сиро- 

тдикати 
о става-( 
їх галу- 
даж ле- 

родукції, 
^окрема, 

гільний 
\ХІХ ст. 
у  вугіл- 

1910р. 
лювало 
у регіо- 
цького. 
сійські 

«Прода- 
одпаро- 
вали від 
овідних

орацій- 
ню но- 

Сприяло 
участі, за 

ім влас- 
е й чає
ня було 
9 рр. в 

ораціям 
частка- 

е кількох 
в США 
орацій, 

сток ка-



8 ІСТОРІЯ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ НАУКА -  ВЧИТЕЛЮ

Як правило, хо.ідинги ство
рювались спеціально для кон
троль} й управління іншими під
приємствами (які при цьому збе
рігали юридичну самостійність). 
Проте одночасно їх функції ви
конували й будь-які фірми чи 
банки , яким  належ али к о н 
трольні пакети акцій інших кор
порац ій . Х олдингові (мате- 
ринські) компанії володіли до 
100 % капіталу підконтрольних 
(дочірніх) фірм. Останні могли 
засновувати чи підкоряти вну
чаті компанії тощо. Іноді розга
лужена система холдинг-компа- 
ній складалась із 5—6 ярусів.

Зручність системи участі для 
встановлення міжкорпораційних 
зв’язків і контролю над іншими 
компаніями зумовила її вико
ристання у таких формах госпо
дарських об’єднань, як трести і 
концерни. Трести (що набули 
поширення у США) становили 
створені на системі участі об’єд
нання підприємств, у яких, од
нак, компанії-учасниці втрача
ли виробничо-комерційну са
мостійність і підпорядковува
лись єдиному керівництву. Так, 
утворена в 1872 р. нафтова кор
п о р ац ія  Дж . Р о к ф е л л е р а  в 
1882 р. була реорганізована в 
трест, до складу якого увійшло 
ще и  компаній з видобутку та 
переробки нафти. Крім того, 
чере: си стем у  участі трест 
«Стандарт Оіл» контролював 26 
інших нафтових корпорацій, що 
дало змогу йому монополізува
ти виробництво 90—95 % очи
щеної нафти в країні. Подіб
ні об'єднання у 80—90-х рр. 
XIX ст. виникли в гумовій, свин
цевій, м ідній , тю тю новій та 
інших галузях промисловості 
США У 1900 р. їхній загальний 
капшіл перевищував 3,5 млрд 
доларів.

Хоча прийнятий у 1890 р. акт 
Шерх ана оголосив незаконни
ми угоди в формі трестів (та 
будь-які інші угоди з метою об
меження торгівлі), він не зупи
нив зростання корпорацій і по
ширення монопольних об’єд
нань. Трести реорганізовува
лись, виділяючи юридично са

мостійні, але фінансово залежні 
від материнських дочірні ком
панії, а сам термін «трест» (trust) 
поступився назвам «холдингова 
компанія» та «велика корпора
ція».

Розгалужена система дочірніх 
компаній, зв’язаних між собою 
системою участі (фінансовим 
контролем), дозволяла підпри
ємцям США й далі обходити ан- 
тимонопольне законодавство. 
Зокрема, «Сталева корпорація» 
Моргана, утворена в 1901 р., 
контролювала 44 % національ
ної виплавки чавуну і 66 % сталі. 
У 1904 р. в США нараховувалось 
445 великих корпорацій (на
справді ж — холдингових сис
тем, що складались із-десятків 
компаній) із загальним капіта
лом 20,4 млрд доларів.

На початку XX ст. в індус
тріально розвинутих країнах на
були поширення і концерни — 
об’єднання різногалузевих під
приємств (промислових, торго
вельних тощо), підпорядкованих 
шляхом скуповування контроль
них пакетів акцій єдиному фі
нансовому центру. Так, провід
ну роль у військовій промисло
вості Англії відігравали концер
ни Віккерс і Армстронг. У ні
мецькій важкій промисловості 
панівні позиції належали трьом 
рурським концернам: Круппа, 
Гельзенкірхенському гірничому 
товариству та гірничо-заводсь
кому і металургійному товарис
тву «Фенікс».

Активну роль в акціонуванні 
промислового виробництва і ут
воренні господарських об’єд
нань відігравали банки, що самі 
перетворились на могутні кор
порації. Вони не лише заохочу
вали централізацію  капіталу 
пільговими кредитами великим 
компаніям, але й часто-густо 
виступали центральними конто
рами концернів і холдингових 
систем. У 1914 р., наприклад, 9 
берлінських банків (що зосеред
жували 83 % банківського капі
талу Німеччини) були представ
лені у правліннях 751 промис
лової компанії.

Розвиток міжкорпораційних

зв’язків банків і промислових 
компаній зумовив появу на по
чатку XX ст. у СШ А перших 
фінансово-промислових груп. 
Тільки найбільші з них — бан
кірський «Дім Моргана» і група 
Дж. Рокфеллера перед Першою 
світовою війною контролювали 
56 % акціонерного капіталу кра
їни (22 млрд дол.) і зосередили 
у своїх руках керівні посади у 
112 банківських, промислових, 
транспортних і страхових «вели
ких» корпораціях.

Група Дж. Рокфеллера сфор
мувалась на базі нафтової ком
панії, прибутки від якої через 
сп ец іал ьн о  створений  банк 
вкладались у десятки гірничодо
бувних, газових та електротех
нічних підприємств. Натомість 
«Дім Моргана» склався навколо 
банків, що фінансували промис
ловість через систему холдинго
вих компаній. На початку XX ст. 
групі Моргана належали кон
трольні пакети «Сталевої корпо
рації», «Дженерал електрик», 
«Міжнародної телефонної і те
леграфної компанії», інших про
відних к о р п о р ац ій  кра їн и . 
Вплив угрупувань був величез
ний. «Дім Моргана», групи Ро
кфеллера та декілька менших 
(Пенсільванська, Доджа, Ван- 
дербілта і Гарімана) контролю
вали більшу частину видобувної 
та о б р о б н о ї пром и сл овост і 
США. Від них безпосередньо чи 
опосередковано залежав добро
бут мільйонів людей.

Розвиток міжкорпораційних 
зв ’язків, виникнення великих гос
подарських об ’єднань і фінансово- 
промислових груп можна вважа
ти ще однією характерною ри
сою економіки індустріальних дер
жав на рубежі XIX — XX сто
літь. Такою ж важливою ознакою 
завершального етапу формуван
ня індустріального суспільства 
стало розширення і урізноманіт
нення господарських зв ’язків між 
країнами світу, розвиток еконо
мічної інтеграції і створення сис
теми світового господарства. 
Поряд з розвитком торгівлі чи
малого значення набуває ви
віз капіталу — зовнішнє інвес-
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тування — як у фінансовій, так 
і виробничій формі. Об’єктами 
капіталовкладень при цьому 
були не лише колонії та еконо
мічно відсталі країни, але й роз
винуті держави (зокрема, США), 
де існував сприятливий режим 
для, іноземних інвестицій.

Так, середньорічні зовнішні 
інвестиції Англії лише з кінця 
70-х до кінця 80-х рр. XIX ст. 
збільшились у 5 разів. У 1913 р. 
загальна вартість їх становила 4 
млрд ф. ст., а щорічні прибутки 
від закордонних капіталовкла
день (90—100 млн ф. ст.) уп’яте
ро перевищували доходи від зов
нішньої торгівлі. На відміну від 
Англії (що розміщувала вільні 
кошти переважно у своїх коло
н іях) зо в н іш н і ін в е с ти ц ії 
Франції спрямовувались у Євро
пу, причому, як  правило, у

ф орм і д ерж авн и х  п о зи к . У 
1900—1909 рр. середньорічний 
експорт французького капіталу 
досяг 1,4 млрд фр., збільшив
шись порівняно з попереднім 
десятиріччям удвічі.

Вивіз капіталу у виробничій 
формі, що здійснювався провід-' 
ними промисловими компанія
ми Німеччини, Англії і Франції, 
зум овив перетворення їх на 
транснаціональні корпорації. 
Т и п ови м и  Т Н К  на початку 
XX ст. були відомі німецькі кон
церни АЕГ, «Сіменс-Шуккерт», 
«Сіменс-Гальске», англійський 
«Вестінгауз», яким, зокрема, як 
дочірні філії, належали майже 
всі електротехнічні заводи Росії.

Зростаючі обсяги зовнішніх 
інвестицій і міжнародна торгів
ля зміцнювали економічні зв’яз
ки між країнами та окремими

роь

регіонами, сприяли форм 
ню світового господарства 
те одночасно найбільші п 
лові об’єднання і ТН К ви 
прагнення до монополізац 
тового ринку. Свідченням 
є знаменита угода 1907 
а м е р и к а н с ь к о ю  ком п 
«Дженерал електрик» і н 
кою АЕГ про поділ ринкІЕ 
тротехнічного устаткуванн 

Характеристика економ 
ознак індустріального сусг 
ва, особливостей розвитк; 
відних країн світу наприкін 
на початку XX ст. буде 
ною, якщо не згадати про 
тання ролі держави в гот  
кому житті та регулюванг 
ально-економічних процесів 
те це явище досить складі 
багатогранне, і може стати 
метом розгляду в окремій

Н ї
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). між
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Цікаво знати Цікаво знати Цікаво знати

НАЙДАВНІША  
ДРУКОВАНА КНИГА

Найдавніша з книжок, надруко
ваних на території України кирилич
ним шрифтом, є «Апостол», виданий 
15 лютого 1574 р. у Львові «друка- 
рем-москвитином» Іваном Федоро
вичем (Іваном Федоровим). Це єди
на книжка, випущена ним у Львові. 
Однак на могильній плиті І. Федоро
вича було вирізьблено, що він сво
їм дбанням «друкування занедбане 
відновив». Можливо, тут йдеться про 
кириличні друки, призначені для Ук
раїни, що їх випустив у Кракові Свя- 
тополк (Швайпольд) Фіоль.

ШЕВЧЕНКО -  
АВТОР ПІДРУЧНИКІВ

У 1858—1860 рр. в Україні роз
почався рух за просвіту широких мас 
поселення. В ряді міст було органі
зовано недільні школи. З'явилися й 
перші українські букварі: «Грамати
ка» П. Куліша, а в Полтаві — книж
ка О. Строніна. Т. Шевченко теж 
гаряче відгукнувся на цей почин і 
склав свій «Южнорусский буквар» 
раніше Строніна. Після букваря Шев
ченко гадав скласти й видати «Ариф
метику», «Етнографію», «Географію», 
«Історію України»: «Якби Бог поміг 
оце мале діло зробити, то велике і

саме зробиться», — писав він 4 січня 
1861 р. Однак смерть перешкодила 
поетові виконати цей задум. Вийшов 
тільки «Буквар», який Шевченко встиг 
розіслати по Україні.

ДОСТОЙНЕ
ВИКОРИСТАННЯ

Під час одного з ювілеїв Івана 
Франка було вшановано великим 
лавровим вінком. Він висів у нього, аж 
доки листки з величального вінка не 
почали використовувати для приготу
вання страв. «Від великого до смішно
го один крок», — сказав Шекспір.

УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ 
ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ

мовою, 
о охо- 
фран- 

кон- 
ення.

Щ(

см

щик, дощик» французькою 
в театрі знялася така буча, 
ронці порядку заборонили й 
цузькі пісні, а організатор 
церту довелося давати пояс(т

ДВА ФЕОФАНИ 
ПРОКОПОВИЧІ

Наприкінці XVII — на 
XVIII ст. в Київській академії 
вало два Феофани Прокоповю 
був професором академії, а 
мінник, який взяв ім'я Теофан 
го-таки дядька, став знамен 
раїнським письменником і філ 
й одним із найвидатніших діячів так 
званої Петровської епохи в Росії.

ИОІ

ит

ючатку 
працю- 
чі: один 
то пле- 
зід сво
им ук- 

зсофом

Після заборони української мови 
гурток аматорів, яким керували 
М. Старицький і М. Лисенко, зіб
рався влаштувати концерт із пісень 
різних народів, куди входили, зви
чайно, й українські народні. Коли 
керівники гуртка, відповідальні за 
концерт, звернулися до цензури за 
дозволом, то виконання пісень усі
ма мовами було дозволено за ви
нятком українських, бо ж, мовляв, 
такої мови «не було, нема і бути не 
може». Довелося українські пісні спі
вати французькою мовою. Але тіль
ки-но зі сцени прозвучала пісня «До

ВЧИВСЯ НА ОДИНИЦІ
Якщо переглянути кваліоікацій- 

ні каталоги Львівської гімназі, в якій 
учився М. Шашкевич, впаде в око, 
що він мав тільки одиниці: і пове
дінки, латини, письма, математики, 
географії та історії. Це означало, 
правда, зовсім протилежне віднос
но теперішніх понять про оцінки — 
одиниця за часів М. Шащкевича 
означала найвищу оцінку.

Валерій Шевчук 
Із вершин та низин. К: Дніпр о, 1990


