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ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН І СОЦІАЛЬНА СФЕРА ЖИТОМИРА 
НАПЕРЕДОДНІ І В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

Питання історії Першої світової війни та впливу цієї події на подальший розвиток Євро
пи і світу все більше розкриваються у національних та зарубіжних дослідженнях. Для украї
нського народу, розділеного на східноєвропейському театрі воєнних дій політичними кордо
нами імперій, які вступили між собою у протистояння, Перша світова війна є особливо акту
альною, тому що «українське питання» було одним із наріжних каменів цього глобального 
світового конфлікту. Територія України була в полі особливих інтересів щонайменше чоти
рьох держав і польського політичного руху, який планував утворення власної держави. Вони 
прагнули чи то повністю, чи частково приєднати українські території до своїх територій [16]. 
Українські землі зазнали значних руйнувань внаслідок війни - від самого початку боїв улітку 
1914 р. територія Галичини, Волині і (меншою мірою) Центральної України стала одним із 
основних воєнних театрів на сході Європи. Аж до початку 1918 р. лінія фронту, довжиною 
понад 400 км, проходила через українську територію, і протягом усієї війни тут перебував 
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російський штаб Південно-Західного фронту. За роки війни до лав російської армії було мо
білізовано 3,5 млн. українців, а до складу австрійської армії - від 250-300 тис. [13]. 

Українську національну історіографію Першої світової війни умовно можна поділити на 
три етапи: перший - 1920—1930-ті роки; другий - від середини 1940-х pp. до кінця 1980-х pp.; 
третій - з кінця 1980-х pp. до наших днів [10, с 139]. Однак попри значну кількість дослі
джень із цієї проблеми, зокрема, і краєзнавчого характеру, окремої розвідки присвяченої 
економічній, соціальній та ідеологічній сферам міста Житомира у період Першої світової 
війни, на даний час ще не існує. 

На початку XX ст. Волинська губернія в економічному відношенні була однією із найві
дсталіших в Наддніпрянській Україні, залишалась аграрним краєм. Так, із 1823 підприємств 
тільки 8,6 % мали понад 100 робітників, в інших кустарних майстернях працювало по декі
лька робітників. Середньорічна заробітна плата волинського пролетарія була в 3,5 рази мен
шою ніж, наприклад, у представників аналогічних професій Катеринославської губернії, і 
становила 98 крб. [14]. У 1913 р. на Житомирщині, зокрема, було 63 заводи та фабрики, що у 
двоє більше порівняно з 1861 р. В 4 рази зріс випуск промислової продукції, кількість робіт
ників на промислових підприємствах, що підлягали наглядові фабричної інспекції, становила 
25,5 тис. чол., або 7,8 % загальної кількості робітників в Україні. Житомир став промислово-
торговим центром Волинської губернії. Станом на 1912 р. у місті поживало близько 88.940 
осіб [12, с 53]. Тут відкрились філіали російських монополій «Продамет», «Трубопровід», 
«Цукротрест» [7]. У пам'ятній книжці Волинської губернії на 1914 р. наводяться деякі дані 
про підприємства міста. Працювали, чувунно-ливарний, котельно-механічний, скипидарний, 
єпархіальний свічковий заводи і управління цукрового підприємства, по 2 шкіряні і милова
рних, 3 винокурних, 3 цегляних і 4 пивоварних заводів і управлінь периферійних підпри
ємств, управління лісопильного заводу (цехи якого перебували у передмісті Корбутівка), 
макаронна фабрика, фабрики турецького тютюну і дерев'яних цвяхів та колодок для чобота
рів, понад 18 мебельних цехів і фабрик, 6 гранітних кар'єрів, дизельно-моторний, 6 парових 
та газових млинів і їхніх управлінь, близько 15 управлінь водяних млинів [12, с 250-258]. 

Житомир, як губернський адміністративний центр також був місцем дислокації значної 
кількості військових формувань. Так, у місті та його околицях постійно чи тимчасово розта
шовувалися: штаб 5-ї піхотної дивізії, 9-й кінно-артилерійський дивізіон, 16-а кінно-
артилерійська бригада, 17-а кінно-артилерійська батарея, управління 5-ї артилерійської бри
гади, 9-й драгунський Казанський полк, 17-й Архангельський, 19-й Костромський і 20-й Га
лицький піхотні полки [12, с 372-381]. 

З початком мобілізаційних дій російської влади у Першій світовій війні Житомир став 
опорним пунктом цих заходів прифронтової смуги. Новобранці здійснювали загальні молеб
ні у храмах міста. Так, дуже популярним для молитов перед відправкою на фронт Першої 
світової війни був, зокрема, Спасо-Преображенський кафедральний собор Житомира [8]. 
Загалом, по Волинській губернії число мобілізованих до російської армії із сільської місце
вості станом на 1 вересня 1917 р. — 267,3 тис. чол., або 49,9 % працездатного населення чоло
вічої статі. Місцева влада надавала допомогу сім'ям воїнів - 60 коп. щомісяця на кожного 
члена сім'ї. Але при тогочасних цінах таке піклування виявилося суто символічним. Напри
клад, фунт хліба коштував 50 коп., фунт м'яса- 1 крб. 50 коп. [1]. 

При незначних порушеннях здоров'я призовники Волинської губернії направлялися до 
місцевих державних чи земських медичних закладів, а при можливості комісування - до Жи
томира, у лазарет на «испытание» [9]. Вказаний лазарет у місті був організований завдяки 
старанню Наталії Іванівні Оржевської (уродженої княжни Шаховської) - добродійниці, гро
мадської діячки, голові Житомирського губернського Російського товариства Червоного 
Хреста у 1914-1917 pp. [15]. 

Через величезний потік поранених, фактично з перших тижнів війни, командування жи
томирського військового шпиталю видало наказ збільшити до 1000 кількість ліжок [6]. Осо
бливо складним для медиків того часу виявилося лікування і реабілітація значної кількості 
інвалідів із ампутованими кінцівками. Тому 1915 р. було створене Київське обласне відді
лення із забезпечення скалічених воїнів протезами при Комітеті допомоги пораненим, хво-
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пим та одужуючим офіцерам і солдатам під головуванням великої княжни Анастасії Микола
ївни й великої княгині Милиці Миколаївни. Водночас усі існуючі у Києві притулки та патро
нати для скалічених воїнів і відповідні лікувальні установи Наддніпрянської України, Бесса-
пабської губернії та області Війська Донського були зобов'язані, направляти ампутованих у 
ПРИТУЛКИ цієї доброчинної організації для забезпечення їх протезами і відповідними свідоцт
вами на право користування ними протягом життя за рахунок державних коштів [3, с 74]. 

Перша світова війна породила небачену до цього в історії людства кількість біженців і 
переміщених осіб. Восени 1914 р. у Житомирі, враховуючи місцевих жителів та біженців, 
зосередилося близько 1100 сімей учасників війни. Влітку 1915 р. кількість біженців різко 
зросла Спочатку переселенців розміщували у районі Луцька, Володимира-Волинського, 
Дубна згодом у таборах під Рівним та Житомиром [2, с 42-43]. У червні у житомирському 
центральному бюро комітету з надання допомоги біженцям із Галичини перебувало під опі
кою 59 осіб. [4]. Було відкрито відділ допомоги малозабезпеченим сім'ям поляків. Відділ 
складався із секції швидкої допомоги постраждалим, медичної секції та секції надання юри
дичної допомоги. Близько 700 осіб одержали матеріальну допомогу та забезпечувалися одя
гом і рештою необхідного. Організована дешева їдальня, яка щоденно безкоштовно готувала 
для найбідніших осіб 150 обідів [5]. У серпні - вересні 1915 р. російське командування, щоб 
не допустити оточення своїх військ, прийняло рішення про загальний відступ по усьому 
фронту. Поспіхом почали евакуйовуватися найважливіші державні установи, місцеві органи 
влади. Так, 16 серпня 1915 р. Луцька міська управа виїхала до Житомира поспіхом, без плану 
евакуації. Загалом до середини осені 1915 р. були евакуйовані шість повітів Волинської гу
бернії: Ковельський, Володимир-Волинський, Луцький, Лубенський, Острозький та Рівнен
ський. Готувалися до евакуації Новоград-Волинський, Житомирський, Кременецький повіти 
та м. Житомир [2, с 45]. 

З початком Першої світової війни економічне становище жителів Житомира значно по
гіршилося. Робочий день збільшувався, реальна заробітна плата зменшувалася. Погіршува
лися умови праці, середньорічна заробітна плата скоротилася з 164 крб. у 1913 р. до 144 крб. 
у 1914 р. Нерідко заробітну плату видавали не вчасно, з великою затримкою, що було хроні
чним явищем промислового життя регіону. Зросли ціни на все необхідне, а саме: на житнє 
борошно, сіль, сірники. З серпня 1915 по серпень 1916 р. ціна пуда житнього борошна зросла 
в 1,5 рази, а одного пуда солі - майже в два рази. Навесні 1915 р. наш край охопила епідемія 
холери, віспи та тифу [11]. 

Отже, Перша світова війна кардинально вплинула на історію українського народу. Жи
томир не став цьому виключенням. Хоча він і не був зоною безпосередніх воєнних дій, але 
як губернський адміністративний центр місто перебувало в епіцентрі всіх подій та процесів 
мобілізаційного, соціально-економічного та ідеологічного характеру. Подальше дослідження 
вказаних та ряду інших проблем періоду Першої світової війни допоможе сформувати її за
гальне україноцентричне бачення. 
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