
153

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ● ISSN 2307-5244  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ВИПУСК 52

Chutkyi, A. I. 2011. Etnichnyi sklad studentskoho kontynhentu ta natsionalne pytannia 
v Kyivskomu komertsiinomu instytuti [The Ethnic Composition of the Student Contingent 
and the National Question at the Kyiv Commercial Institute]. Literatura ta kultura Polissia.  
Vyp. 65. S. 126–138. [in Ukrainian]

Chutkyi, A. I. 2013a. Kyivskyi komertsiinyi instytut: vytoky ta istorychnyi postup (1906–
1920 rr.) [Kyiv Commercial Institute: Origins and Historical Progress (1906–1920)]. Nizhyn: 
Lysenko M. M. [in Ukrainian]

Chutkyi, A. I. 2013b. Studencheskie zemljachestva Kyivskogo komercheskogo instytuta 
[Self-Organization of Students in the Kyiv Commercial Institute]. Problemi slawyanowedenija. 
Vyp. 15. S. 102–120. [in Russian]

Chutkyi, A. I. 2011. Samoorhanizatsiia studentstva Kyivskoho komertsiinoho instytutu yak 
odna iz skladovykh istorii zarodzhennia profspilkovoho rukhu v Ukraini [Self-Organization 
of Students in the Kyiv Commercial Institute as one of the Components of the History of the 
Trade Union Movement Origin in Ukraine]. Hileia. Vyp. 51 (№ 9). S. 40–46. [in Ukrainian]

Chutkyi, A. I. 2008. Ukrainskyi studentskyi hurtok u Kyivskomu komertsiinomu instytuti 
(1908–1914 rr.) [Ukrainian Student Circle at the Kyiv Commercial Institute (1908–1914)]. 
Pam’iatky: arkheohrafichnyi shchorichnyk. T. 8. S. 122–128. [in Ukrainian]

Shhetinina, G. I. 1987. Studenchestvo i revoljucionnoe dvizhenie v Rossii. Poslednjaja 
chetvert’ XIX v. [Students and the Revolutionary Movement in Russia: the Last Quarter of the 
19th Century]. Moskva: Nauka. [in Russian]

Jakovlev, V. P. 1972. Samoderzhavie i rossijskie universitety v gody reakcii (1907–
1911) [Autocracy and Russian Universities in the Years of Reaction (1907–1911)]. Vestnik 
Leningradskogo universiteta. № 8. S. 42–48. [in Russian]

Yakubova, L. D. 1999. Mariupolski hreky (etnichna istoriia): 1778 r. — pochatok 30-kh 
rokiv XX st. [Mariupol Greeks (Ethnic History): 1778 — Early 30’s of the 20th Century)]. Kyiv: 
[b.v.]. [in Ukrainian]

УДК 94:327.3 «1914»
DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236158

О. В. Потєхін
ORCID: 0000-0002-1856-2672
Сумський державний  

педагогічний університет імені А. С. Макаренка
O. Potiekhin

Sumy State Pedagogical University named by A. S. Makarenko

ПРО ПРИЧИНИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: 
ПОЛЕМІЧНІ НОТАТКИ

On the Causes of the First World War: Polemical Notes
Згідно з запропонованою в статті концепцією головною причиною Пер-

шої світової війни були не реальні економічні, безпекові, соціальні чи будь-які 
інші проблеми, що їх буцімто прагнули розв’язати можновладці, або міс-
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тичний «збіг обставин», а геополітичні химери, спотворена картина сві-
ту, яка панувала в їхній імперській свідомості. Стаття містить полеміку 
з дослідниками, які дотримуються протилежних поглядів на причини війни.

Ключові слова: Перша світова війна, 1914, геополітика, національні 
інтереси, економічні фактори, колонії, імперія, військово-політичні союзи.

In the early twentieth century, among the European ruling elites, military cir-
cles and imperial non-governmental organizations dominated a forceful approach 
to resolving international conflicts. The focus was on the irreconcilable struggle 
for so-called «national interests», on the need to change the world in their favor, 
on the undoubted advantage of interstate competition over cooperation, and on 
the use of force, above all, military. The absolute state priority was the capabil-
ity to mobilize national resources to defend their «interests». The WWI for the 
realization of geopolitical dreams was a senseless waste of available resourc-
es. Its initiators, most notably, Germany, were guided by ideological rather than 
pragmatic considerations and obtained results that were in straight contrast to 
the calculations of their grand strategies. There were no rational foundations, 
such as solving basic economic, security, social, or any other problem among 
the causes of the war. Some prospered from preparing for the war. But it is fu-
tile to tempt the «conspiracy» of gunsmiths, who sought the lucrative orders re-
sponsible for the war. 

The decisive factor that caused the war was the commitment to myths: about 
real but exaggerated or fictional «national resentment»; on the «inconsistency of 
the share of colonial possessions to the weight of the Empire in the world econ-
omy and politics»; «backward peoples incapable to contribute to civilizational 
progress, their destructive nationalism»; «cultural superiority, which must be 
extended if necessary by force»; «security windows that should be closed imme-
diately»; «calls of blood, will and destiny», etc.

The process of defining the national interests of states ignored economic fac-
tors that would determine their country’s development, prosperity, and power. 
The so-called «features of bipolarity» in the structure of the international sys-
tem and the creation of two military-political blocs did not become a crucial fac-
tor. Unions were poorly institutionalized, so the behavior of their members was 
ambivalent. The facts show that the Alliances’ obligations could not have forced 
the state to act on one or the other side. The authorities of each country, at their 
discretion, approved the decision to join WWI. Italy, for example, betrayed its 
allies Germany and Austria-Hungary at the very time of the declaration of war.

The roots of the war should be found in the views of the rulers, representa-
tives, or servants of the old regime of the dynastic aristocracy. Their picture of 
the world somewhat corresponded to the realities of the nineteenth century and 
the historical epoch that preceded it with the dominance of geopolitical (spa-
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tial) ideas. At that time, such ideas had not yet completely lost their roots. But 
they fundamentally distorted the new world — the one to be set in the summer 
of 1914. The ruling imperial class was in crisis and was threatened by social 
and national upheavals. It was inclined to seek its salvation in a small victori-
ous war at «a small price».

How could it be that both sides were hoping for a quick victory? Regardless 
of the type of regime — absolute or constitutional monarchy, democratic or au-
thoritarian state — it seems that too often their top leadership had been gross-
ly mistaken. Such mistakes led to catastrophic decisions about entering the war, 
choosing allies and forms, methods, and the extent of interaction with them. States 
had made considerable efforts to obtain clear sensitive information about their 
enemies. But the problem was in interpreting all these messages and in respond-
ing to them. In most cases, the heads of state ignored the intelligence or their 
realistic interpretation. 

Power holders were guided by a variety of factors, including groundless cal-
culations, ideology, political expediency, personal prejudice, racial or ethnic ste-
reotypes, and preferred to turn a blind eye to proven facts. 

WWI could have started before 1914. The states constantly threatened each 
other with their actions. Repeated attempts to strike the threat of aggression, al-
though, in reality, its leadership was not planning to use military force at the mo-
ment, have undermined international stability. The efforts of the European lead-
ers were not aimed at creating a sustainable military allied capability, united by 
a common strategy to achieve agreed goals. 

Diplomatic game prevailed: the parties bluffed, tried to play trumps, which they 
did not have, etc. Initial stakes, including colonial and/or territorial encroach-
ment on players, were negligible compared to the payout, which in many orders 
of magnitude exceeded them. As a result, the collapse of four empires took place: 
the Austro-Hungarian, Russian, German and Ottoman and two of the greatest to-
talitarian revolutions in Europe of the twentieth century — Russian (Bolshevik) 
and German (Nazi) had happened.

The article is devoted to polemics with a wide range of scholars who adhere 
to other concepts of the roots of WWI.

Keywords: WWI, 1914, national interests, economic factors, colonies, geo-
politics, empire, military-political alliances.

Доцільно розглядати Велику війну ХХ ст. у часових рамках 1914–1945 рр. 
Друга світова не була простим продовженням Першої, а цілковитим її поро-
дженням. Авторство тези про «одну війну» зазвичай віддають В. Черчіллю, 
який базував її на факті, що головним ворогом англо-американських та їхніх 
інших союзників і в першому, і в другому випадку виступала Німеччина. 
Втім, у Європі між ними близько 20 років тривало відносне «перемир’я», 
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тому для зручності аналізу можна використовувати й традиційний поділ 
Великої війни на два етапи: Перша світова 1914–1918 рр. і Друга — 1939–
1945 рр. Історія виникнення Першої світової війни надзвичайно ретельно 
вивчалася. Але результати дослідження її причин потребують критично-
го перегляду. До початку ХХ ст., на думку авторів праці — істориків РАН, 
«накопичилося чимало суперечностей у світових економіці, політиці, соці-
альній сфері» (Шкундин, Г. Д. [гл. ред.]. 2005a, с. 9). Як, додамо, й в ідео-
логії, яка претендувала на їхні пояснення, виправдання чинного світового 
устрою та порядок зовнішньополітичних пріоритетів окремих держав або, 
навпаки, їх критику, обґрунтування необхідності радикальних змін. Опри-
люднені після Першої світової війни документи, на думку Г. Гальгартена, 
підтвердили, що в них «підкреслюється цілковита миролюбність своєї країни, 
якщо тільки не зачеплені її «життєві інтереси» (Хальгартен, Г. 1961, с. 585). 
Пошук винуватців розв’язування війни зупиняється, зазвичай, на констата-
ції факту «існування загрози “життєвим інтересам”, але сутність проблеми 
полягає у тому, якою була природа цих “життєвих” (Екзистійних. — Авт.) 
інтересів» (Хальгартен, Г. 1961, с. 585–586). Залежно від характеру цих інте-
ресів та міжнародного становища позірно наймиролюбніша лінія поведінки, 
зафіксована в документах, може означати підготовку до війни» (Хальгар-
тен, Г. 1961. с. 585–586). Війна ніяк не сприяла реалізації так званих «жит-
тєвих інтересів»: ні тих, які вигадали ідеологи та політики, ані справжніх, 
що належали народам, які опинились у її вирі.

Як констатував академік РАН Ю. Поляков, «…поступово на шляху про-
никнення у товщі минулого постають нові питання, а старі відповіді стають 
недостатніми або непереконливими. Нинішні покоління намагаються зро-
зуміти, чому не вдалося зупинити сповзання світу до трясовини, що несла 
загибель. Чому не можна було загасити іскру в маленький Сербії і не роз-
дмухувати її до світової пожежі?» (Шкундин, Г. Д. [гл. ред.]. 2005a, с. 10). 
Чи справді «світові війни сконцентрували у своєму походженні вузлові супе-
речності економіки, політики, соціальної ситуації» (Шкундин, Г. Д. [гл. ред.]. 
2005a, с. 9), як вважає цитований академік? Простежимо (з деякими скром-
ними коментарями — виділені курсивом) фактори світового порядку, які, 
на думку наукового керівника підготовки вказаного російського видання 
В. Малькова, зробили світову війну «невідворотною»:

• небезпека націоналізму: підкреслимо — особливо у вибухонебезпечній 
суміші з імперським шовінізмом;

• перехід до індустріального суспільства, мінливості становлення інду-
стріалізму: насамперед варто враховувати технічне вдосконалення та нові 
види зброї (кулемети, отруйні гази, підводні човни, авіація, згодом і танки);

• нерівномірність розвитку: навряд чи він раніше був рівномірний, але 
на часі повоювати, використати тимчасові переваги;
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• демографічний вибух: втім, завдяки Росії перевага у людських ресур-
сах країн Антанти над Центральними державами була абсолютною. Чи 
Німеччині або Австро-Угорщині не вистачало «життєвого простору», 
загрожував голод?;

• безконтрольна економічна конкуренція: чи насправді зовсім безкон-
трольна та чи обов’язково потрібна війна, щоб установити державний 
контроль над економікою? До того ж Росії не вистачало саме конкуренції 
для прискорення економічного розвитку;

• зміни у структурі капіталу, зростання його банківсько-грошової скла-
дової: як відомо, війна призводить до неповернення боргів банкам, насам-
перед іноземним;

• експансія фінансово-промислових груп: ця експансія аж ніяк не була 
військовою, а війна загрожувала цим групам потраплянням під держав-
ний контроль;

• руйнування старих світогосподарських зв’язків: та інтенсивне станов-
лення навзамін цілком нових (Шкундин, Г. Д. [гл. ред.]. 2005a, с. 13).

Наша гіпотеза базується на невизнанні вирішальної ролі економічних 
факторів, які б мали визначати «національні інтереси» та військово-по-
літичних союзів у розв’язуванні Першої світової війни. Причина поляга-
ла в іншому — у пануванні в свідомості провідників європейських держав 
спотвореної геополітичними мареннями картини світу, яка підштовхнула 
їх на хибний воєнний шлях вирішення справжніх або штучних конфліктів.

На помилки невмирущої ленінської теорії імперіалізму, що пояснюва-
ла причини війни насамперед конфліктом економічних інтересів провідних 
світових держав, аргументовано вказав Р. Арон. За ленінською теорією, вій-
ну породили чвари імперських держав, нездатних мирно поділити багат-
ства світу, котрий вони грабували. Насправді розподіл Чорної Африки — 
остання передвоєнна фаза європейського імперіалізму — частково був про-
явом традиційного суперництва між великими європейськими державами, 
ареною їхніх змагань у силі й престижі, а водночас — результатом хибної 
впевненості в тому, що економічне процвітання змушує експортувати това-
ри до своїх колоній та забезпечувати свою промисловість сировиною з них. 
«Однак необхідно приписати якесь виняткове засліплення банкірам, про-
мисловцям та державним діячам, допускаючи, що вони захотіли б зброєю 
вирішити другорядні конфлікти щодо африканських та азійських територій, 
від яких майже нічого не мали», — зазначив Р. Арон (Арон, Р. 2000, с. 12).

До речі, економічну недоцільність світової колоніальної системи довів 
її надзвичайно короткий, за історичними мірками, термін існування — від 
остаточного формування на початку ХХ ст. до розпаду в його середині.

Історія надає чимало прикладів урегулювання міжімперських суперечок, 
компромісів у розподілі сфер впливу (наприклад, у Китаї, Єгипті, низці афри-
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канських країн): у крайньому разі — локальних конфліктів, які не переростали 
у велику війну. Звичайно, всі імперії, навіть Велика Британія були невдоволе-
ні своєю колоніальною здобиччю, прагнули її розширити або, щонайменше, 
зберегти. Найбільш ображеною вважала себе Німеччина, яка швидко набра-
ла економічної та військової ваги, але «запізнилася» до розподілу головних 
колоніальних трофеїв. Утім, усунення цієї, на думку Берліна, «несправедли-
вості» світового масштабу навряд чи потребувало великої європейської або 
світової війни. Історик-марксист Е. Гобсбаум, усупереч ленінській тезі про 
«непримиренну боротьбу імперіалістів за силовий переділ світу», стверджу-
вав: «Напередодні 1914 року колоніальні конфлікти не створювали проблем, 
яких неможливо було розв’язати державам-кокуренткам...» (Hobsbawm, E. 
1989, p. 250). Втім, Гобсбаум негайно злякався власного відступу від орто-
доксії та вдався до його спростування, мовляв, цей факт «...неправомірно 
використовувався для ствердження: імперіалістичне суперництво не стосу-
ється спалаху Першої світової війни» (Hobsbawm, E. 1989, p. 250).

Позиції міжнародних фінансово-економічних груп напередодні вій-
ни року були суперечливі. З одного боку, банкіри тісно співпрацювали зі сво-
їми урядами й відповідними інвестиціями справді дещо сприяли консоліда-
ції військово-політичних союзів, до яких входили їхні країни (це особливо 
стосується франко-російського союзу), та імперським колоніальним зма-
ганням. Водночас спостерігалися випадки активної протидії військово-по-
літичній cпівпраці. Наприклад, лондонські представники сімейства банкі-
рів Ротшильдів під час липневої кризи 1914 р. всіляко заважали своєчасному 
приєднанню Великої Британії до франко-російського союзу, налаштовува-
ли проти нього політикум та громадську думку. У критичний момент — 24 
липня — англійські підприємці та банкіри організували зустріч з В. Черчил-
лем з метою обговорення умов, за яких Велика Британія збереже нейтралі-
тет у майбутній війні (Joll, J. & Martell, G. 2013, p. 204).

Заробляючи на міжнародній торгівлі та кредитуванні закордонних клі-
єнтів, фінансисти висловлювали заінтересованість у збереженні миру, зни-
женні рівня міжнародної напруги, оскільки вона заважала розвиткові тор-
говельно-економічних відносин, а велика війна загрожувала їхнім розривом. 
У середовищі міжнародних інвестиційних банкірів з обох таборів та між 
ними, як і деяких груп провідних промисловців, установилися близькі особи-
сті та навіть родинні зв’язки (напрошується аналогія з родинними династій-
ними відносинами європейських монархів). Це не усувало суперечок, але 
для розв’язання конфліктів зовсім не обов’язково було фізично знищувати 
конкурента, поготів руйнувати країни — споживачі й постачальники това-
рів та/або капіталів. Так, у 1904–1914 рр. Велика Британія постала провідним 
у світі імпортером німецької продукції, а Німеччина, зі свого боку, займа-
ла друге місце серед ринків збуту британських товарів. Населення і промис-
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ловість Німеччини, які зростали, потребували збільшення обсягів зовніш-
ньої торгівлі, але німецька торгова статистика не давала ніяких підстав для 
занепокоєння. 82% німецького імпорту надходили з європейських та аме-
риканських країн, а до них прямував 91% експорту з Німеччини. Німець-
кий експорт постійно зростав з початку 1890-х рр., а протягом передвоєн-
них п’яти років приріст досяг понад 50%. Негативний загальний торговель-
ний баланс Німеччини різко скоротився протягом 1912–1913 рр. (Kaiser, D. 
1983, p. 472). Зважаючи на успішний випереджальний розвиток німецької 
економіки, банкір М. Варбург мав рацію, коли переконував кайзера у черв-
ні 1914 р., що час працює на Німеччину, тому краще зачекати, а не вдава-
тися до війни. Але його аргументацію не почули (Watson, A. 2014, р. 30).

Частка Німеччини в імпорті Росії 1913 р. становила майже половину, 
а Франції — лише 4,6%. Загальний обсяг торгівлі Росії з Німеччиною напе-
редодні Першої світової війни становив 1095 млн рублів, а з Францією — 
157 млн. Німеччина володіла половиною російської внутрішньої торгівлі. Від 
неї передусім залежали перспективи модернізації країни. Берлін докладав 
надзвичайних зусиль для отримання панівних позицій у Росії, діючи енер-
гійно й педантично. В Росії мешкали приблизно 170 тис. німецьких підданих, 
120 тис. австро-угорських і тільки 10 тис. французьких і вісім тис. британ-
ських (Уткин, А. 2001, c. 26). Отже, чи слід було в національних інтересах 
Німеччини воювати проти Росії та vise versa? Ні. Але геополітичні примари 
спрацювали краще, ніж міркування економічної доцільності.

«Будь-яке неупереджене вивчення ділової преси, приватної та комерцій-
ної кореспонденції підприємців, їхніх публічних заяв як речників банківської 
справи, торгівлі та промисловості свідчить, що більшість бізнесменів вва-
жали мир корисним для себе» (Hobsbawm, E. 1989, p. 257), — писав Е. Гобс-
баум. У пошуку економічних початків політики до марксиста варто прислу-
хатися: «Війна була прийнятною лише настільки, наскільки вона не заважа-
ла «бізнесу як завжди» (Hobsbawm, E. 1989, p. 257).

«Але навіщо капіталістам — навіть промисловцям, за винятком виробни-
ків озброєнь — бажати порушити міжнародний мир: суттєву умову їхнього 
процвітання та зростання, від якої залежала сама структура вільного між-
народного бізнесу та фінансових операцій? (Hobsbawm, E. 1989, p. 253)» — 
риторично запитав Гобсбаум. І продовжив: «Очевидно, що у тих, хто дося-
гав успіху, незважаючи на міжнародну конкуренцію, не було приводів скар-
житися... Німецька промисловість мала всі підстави задовольнятися своєю 
експансією на світові ринки до 1914 р. Невдахи, зазвичай, схильні вима-
гати протекціонізму від своїх урядів, але від цього дуже велика відстань 
до бажання війни. Більше того, найбільший потенційний невдаха — Вели-
ка Британія — чинила опір протекціонізму, її ділові інтереси залишалися 
цілком прихильними до збереження миру...» (Hobsbawm, E. 1989, p. 253).
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Природно, були ті, хто заробляв на підготовці війни. Європейські компанії 
з виробництва озброєнь належали до надприбуткових промислових гігантів. 
Так, у Німеччині на заводах гарматного короля Круппа працювали 16000 чол. 
1873 р., 1912 р., коли була вироблена п’ятдесятитисячна круппівська гарма-
та, — 70000 чол. У Великій Британії фірма «Армстронг-Вітворт» працев-
лаштовувала 12000 чол. на основному виробництві у Ньюкаслі, а на 1914 р. 
їхня кількість зросла до 20000, до яких слід додати робітників 1500 менших 
фірм-субпідрядників. Ці та інші гігантські промислові корпорації не могли 
процвітати без профінансованої з боку урядів гонки озброєнь. Для її сти-
мулювання, наприклад, німецька компанія — виробник кулеметів — інспіру-
вала вихід у газеті «Фігаро» повідомлення, що уряд Франції планує подвоїти 
кількість кулеметів у своєму війську. Тож уряд Німеччини протягом 1908–
1910 рр. замовив цієї зброї на 40 млн марок, а дивіденди компанії зросли 
з 20% до 32%. Британська суднобудівна компанія, стверджуючи, що уряд 
значно недооцінює німецьку програму розбудови військово-морського флоту 
(ВМФ), отримувала 250000 фунтів стерлінгів прибутку на кожному наступ-
ному «дредноуті», а уряд Великої Британії подвоїв масштаби будівництва 
ВМФ. Навколо збройового бізнесу роїлися темні дільці, чимало з яких зго-
дом отримали урядові нагороди за свою «допомогу» союзникам під час вій-
ни (Hobsbawm, E. 1989, p. 247).

У ґрунтовному сучасному дослідженні взаємозв’язків між економікою, 
імперськими змаганнями та міждержавними суперечностями стверджуєть-
ся, що фундаментальна потреба для розвитку британської економіки на той 
час — міжнародний мир: «…для Лондона вся складна мережа фінансових 
і комерційних інтересів унаслідок тривалої війни або сталих значних витрат 
на оборону була б піддана серйозному випробуванню або навіть зазнати руй-
нації»(Joll, J. & Martell, G. 2013, p. 207).

На початку ХХ ст., за словами П. Кейна та Е. Гопкінса, «на відміну від 
досвіду британського експансіонізму вікторіанської епохи промисловість 
(Яку зображали оплотом мілітаризму. — Авт.) втрачає колишню вагу порів-
няно з фінансами та торгівлею, які переважно вимагали співробітництва, 
а не суперництва» (Quoted in: Joll, J. & Martell, G. 2013, p. 207). Звичайно, від 
країни до країни ситуація відносин у цьому трикутнику більш-менш відріз-
нялася від британської. «Наскільки існування складної системи фінансових 
і комерційних взаємозв’язків кореспондується з теорією, що війна розпоча-
лася саме з економічних причин?», — запитують Дж. Джол та Г. Мартель. 
І надають відповідь: «Економічні міркування були далеко не першорядними 
у свідомості політиків, що приймали рішення у липні 1914 року» (Joll, J. & 
Martell, G. 2013, p. 208).

Водночас асигнування за принципом «гармати замість масла» потребу-
вали активної міфотворчості про вигадані «національні образи», «невідпо-
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відність отриманої частки колоніальних захоплень вазі у світовій економі-
ці та політиці», «меншовартісні народи, нездатні до внеску в цивілізаційний 
поступ, їхній руйнівний націоналізм», «культурну перевагу, що має бути роз-
повсюджена, якщо треба — силою», безпекові «вікна вразливості, які тре-
ба негайно зачинити», «поклики крові, волі й долі» та інші. Відразу вини-
кла спокуса призначити зброярів, які прагнули вигідних замовлень — так 
званих «торгівців смертю» (цей вислів набув популярності завдяки паци-
фістам) — відповідальними за «війну зі сталі та золота». Не можна пояснити 
спалах світової війни змовою зброярів, хоча фахівці робили все можливе, щоб 
переконати генералів і адміралів, що все буде втрачено, якщо не замовити 
найсучаснішу зброю чи новий лінкор. «Накопичення озброєнь, яке досягло 
величезних масштабів за останні п’ять років до 1914-го, справді створюва-
ло вибухонебезпечну ситуацію. Наближався момент, коли негнучку машину 
для мобілізації сил знищення було вже важко надалі утримувати у стані без-
діяльності. Але не гонка озброєнь спонукала Європу до війни, а міжнарод-
на ситуація, яка запустила сили у дію», — писав Е. Гобсбаум (Hobsbawm, E. 
1989, p. 248–249). На часі деміфологізувати ці сили, як і ситуацію.

На початку ХХ ст. у владних елітах, військових колах і впливових громад-
ських організаціях імперської спрямованості провідних європейських країн 
переважали погляди на світовий порядок, згідно з якими наголос робився 
на непримиренній боротьбі за так звані «національні інтереси», необхідно-
сті міжнародних змін на свою користь, безсумнівній перевазі міждержав-
ної конкуренції над співпрацею, застосуванні сили — насамперед вій-
ськової та мобілізації національних ресурсів для надання державі здатно-
сті реалізувати свої «інтереси». Велика війна за втілення цих «інтересів» 
виявилася марною тратою наявних ресурсів, оскільки її ініціатори керува-
лися суто ідеологічними засадами й отримали результати, прямо протилеж-
ні розрахункам застосованих «великих стратегій». Відомий дослідник спів-
відношення сил — індустріальних, науково-технічних, людських та інших 
потенціалів сторін, що боролися у війні — П. Кеннеді віддав належне ролі 
лідерів — «володарів розумів», найголовніша вада яких полягала в тому, що 
вони керувалися геополітичними мареннями: «Лідери багато чого значи-
ли — хто у століття Леніна, Гітлера і Сталіна стверджуватиме, що це не так? 
Їхня вага у силовій політиці визначалася здатністю контролювати і реор-
ганізувати продуктивні сили великої держави. І, як показала доля нацист-
ської Німеччини, випробування війною було безжалісним для будь-якої кра-
їни, якій не вистачало промислово-технічної сили, а, отже, військової зброї, 
для реалізації амбіцій свого лідера» (Kennedy, P. 1987, p. 382).

Аналізуючи причини війни, слід, насамперед, брати до уваги нереальні 
амбіції цих лідерів, які надто часто призводили до згубних помилок в оцін-
ці власного та союзного потенціалів, здатності їх реалізувати проти воро-
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га в часі та просторі. Саме на союзи (блоки, коаліції держав) здебільшого 
дослідники досі схильні покладати головну провину за розв’язування Вели-
кої війни — це стало майже аксіомою. Принциповою проблемою є здат-
ність військово-політичних союзів «втягувати» державу всупереч її волі 
до збройної боротьби (або заважати цьому — так би мовити, «пацифіку-
вати» її наміри), а також примушувати поступатися власними інтересами 
на догоду союзникові.

За Е. Гобсбаумом, до війни призвело те, що стабільність міжнародної 
системи занепадала, ситуація «все більше виходила з-під контролю урядів. 
Поступово Європа опинилася поділеною на два протилежні блоки великих 
держав. Такі нові блоки були, по суті, зумовлені появою на європейській аре-
ні об’єднаної Німецької імперії, створеної дипломатією та війною за рахунок 
інших держав між 1864 і 1871 рр. Вона прагнула захистити себе від голов-
ного невдахи — Франції — альянсами мирного часу, які з часом призвели 
до створення контрсоюзу (Антанти. — Авт.). ... Система силових блоків ста-
ла небезпечною для миру саме тоді, коли протилежні союзи стали постій-
ними (Цього, на наше переконання, не відбулося аж до початку Великої вій-
ни. — Авт.), а суперечки між ними перетворилися на некеровані конфрон-
тації. Це мало відбутися в новому столітті» (Hobsbawm, E. 1989, p. 251). Дві 
війни початку ХХ ст., в яких брали участь великі європейські держави — 
англо-бурська (1899–1902 рр.) та російсько-японська (1904–1905 рр.), бал-
канські війни, а також низка міжнародних криз, кожна з яких загрожувала 
перерости у світову війну, аж ніяк не свідчать на користь схеми Е. Гобсбаума.

У лютому 1914 р. начальник австро-угорського Генерального штабу 
К. Гетцендорф стверджував, що «Австрії негайно необхідно “розірвати 
кільце, яке знову стискається навколо нас”» (Цит. за: Хейстингс, М. 2017, 
c. 83). Під враженням поразок Османської імперії від балканських держав 
перед Великою війною К. Гетцендорф вважав, що останній шанс Дунайської 
імперії уникнути такої ж сумної долі полягає у використанні сараєвського 
інциденту для знищення Сербії, яка була для нього втіленням нав’язливої 
ідеї «слов’янської загрози» (Хейстингс, М. 2017, c. 84). При цьому началь-
ник Генерального штабу заплющував очі на стан власних збройних сил, роз-
раховуючи на рятівну допомогу Німеччини. Зі свого боку, Берлін не тільки 
не зупинив напад молодшого партнера на Сербію, але, трішки повагавшись, 
вирішив діяти відповідно до формули «зараз саме час, завтра воювати буде 
запізно». У німецькій верхівці поширювалися облудні тези, що зводилися 
до такого: по-перше, Росія до війни не готова, вона вже декілька разів зда-
вала сербів — під час анексії Австро-Угорщиною Боснії та Герцеговини 
1908 р. та балканських війн, — й немає причин, чому зараз «слов’янська 
солідарність» має спрацювати (адже навіть жодного натяку на формалізовані 
військово-політичні союзницькі відносини між Санкт-Петербургом та Бел-
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градом — публічні або таємні — не існувало); по-друге, після того як Росія 
завершить військову реформу, воювати з нею Німеччині буцімто буде не під 
силу. Ситуація зображувалася так, нібито Німеччина та її молодший союзник 
уже вичерпали всі ресурси підвищення власної боєздатності та через якісь 
примарні перестороги вимушені зупинитися. Або Німеччина вже досягла 
абсолютної досконалості, здатна самотужки легко перемогти у війні на два 
фронти (проти чого застерігав ще канцлер О. Бісмарк). І перше, і друге при-
пущення не мали під собою серйозних початків. Ніяких важелів силоміць 
«затягти» Берлін у війну Відень не мав, хіба що сміховинних — погрози 
полишити союзника «на самоті».

Нагадаємо очевидний факт — Росія вступила у війну на захист несоюз-
ної країни — Сербії, пізніше її шляхом пішла й Велика Британія — у від-
повідь на порушення нейтралітету позасоюзної Бельгії. Згодом відбулася 
«ланцюгова реакція», під час якої у війну вступали союзні та інші держави. 
На думку С. Ван Евери, «росіяни побоювалися, що опиняться перед пря-
мою небезпекою, якщо Австрія розгромить Сербію. Сербія була важливим 
додатковим фактором сили для [франко-російського] альянсу, вважали вони, 
отже загибель Сербії призведе до “ефекту доміно” на Балканах, який досяг-
не Росії. За Сербією настане черга Болгарії. Згодом Німеччина з’явиться 
на Чорному морі і набуде здатності проектувати силу безпосередньо на пів-
денну Росію. За словами міністра закордонних справ Російської імперії 
С.Сазонова, це буде “смертний вирок для Росії”» (Van Evera, S. 2001, p. 219).

Немає сумнівів у таланті керівника російської дипломатичної служ-
би та його колег-урядовців з Санкт-Петербурга жонглювати геополітичними 
категоріями. Значно гірше в них складалося з спуском з захмарних висот гео-
політичних марень на грішну землю — подбати про підвищення боєздат-
ності сербської армії, своєчасно організувати постачання озброєнь, амуні-
ції та підсилити військовими інструкторами. Нічого навіть близько до цьо-
го зроблено не було. Пояснення просте — імперська зверхність призводила 
до аберації зору. Втім про примарний «союз Сербії та Росії» як самоочевид-
ний факт пишуть чимало політичних реалістів. Наприклад, П. Вейтсман без 
ніяких підстав презирливо назвав цю балканську державу «російським сате-
літом» (Weitsman, P. 2004, p. 112).

Франція на словах визнавала значущість Сербії у війні. Під час липневої 
кризи 1914 року з Парижу лунали попередження, що розгром Сербії прямо 
загрожуватиме безпеці Франції (Van Evera, S. 2001, р. 219–220). В францу-
зів та росіян часу, бажання й ресурсів надати допомогу Сербії забракувало.

Велика Британія навіть після того, як Німеччина оголосила війну Франції, 
залишала союзників у невизначеності щодо готовності прийти їм на допомо-
гу, а під час липневої кризи приховувала наміри втрутитися, що підштовху-
вало німців до агресії. В бесіді з послом Великої Британії в Санкт-Петербур-
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зі 25 липня 1914 р. міністр закордонних справ С. Сазонов резонно заявив, що 
якби Британія «рішуче стала на бік Франції і Росії, то не було б війни, а якщо 
[вона] покине їх тепер на призволяще, то пролиються ріки крові, і вреш-
ті-решт [вона] все ж таки буде втягнута у війну» (Шкундин, Г. Д. [гл. ред.]. 
2005b, с. 50). У відповідь Дж. Б’юкенен повторив офіційну позицію Лондона: 
«Англія могла би з більшою користю грати у Берліні та Відні роль посередни-
ка, виступаючи у ролі друга, який, у випадку, якщо заклики до помірковано-
сті залишаться без уваги, міг би в один чудовий день перетворитися на союз-
ника, ніж якщо б Англія відразу оголосила себе союзницею Росії» (Шкундин, 
Г. Д. [гл. ред.]. 2005b, с. 50). І цей чудовий день настав у Лондоні 4-го серпня.

Отже, коли держави Антанти вступили у війну, її три учасники не були 
формально пов’язані союзним договором, який визначав би зобов’язан-
ня учасників. Тільки 5-го вересня 1914 р. в Лондоні було підписано уго-
ду між Росією, Англією і Францією — документ, який умістився в 10 ряд-
ків, згідно з яким три уряди взаємно зобов’язалися «не укладати сепаратно-
го миру протягом цієї війни» та «не ставити мирних умов без попередньої 
угоди з кожним з інших союзників». Цим по суті й вичерпувався союзний 
договір трьох членів Антанти (Шкундин, Г. Д. [гл. ред.]. 2005b, с. 344).

Представниця протилежного блоку — Італія відразу зрадила союзни-
ків — Німеччину та Австро-Угорщину з початком війни та згодом змінила 
сторону, воювати на якій відповідало б її «національним інтересам». Спочат-
ку Рим відмовився вступити у війну як член Потрійного союзу на боці Бер-
ліна та Відня й заявив про нейтралітет. Уряд Італії «дійшов висновку, що 
дії Австрії проти Сербії слід розглядати як акт агресії, і, отже, відповідно 
до умов договору про Потрійний альянс, casus foederis відсутній. Тому Іта-
лія має визнати себе нейтральною. <…> Уряд залишає за собою право пізні-
ше визначити, чи можливе втручання Італії на боці союзників, якщо на той 
час інтереси Італії будуть забезпечені задовільним чином»1. Це не було суто 
символічним кроком — завдяки італійському нейтралітету Франція змогла 
пересунути на західний фронт чотири дивізії, тобто 80 тис. військовослуж-
бовців, які чатували її південний кордон (Такман, Б. 2014, с.192). Формаліза-
ція вступу Італії до Антанти відбувалася 1915 р. у декілька етапів. На прак-
тиці спочатку Італія вступила до Антанти, а тільки після цього припинила 
нейтральний стан, а не навпаки (Шкундин, Г. Д. [гл. ред.]. 2005b, с. 429–431).

Факти свідчать, що зовсім не союзні зобов’язання примусили держави 
виступити на тому чи іншому боці, влада кожної країни на власний розсуд 
схвалювала рішення про вступ у війну.

«Ключові особи, які приймали рішення — королі, імператори, міністри 
закордонних справ, посли, військові командири та безліч менших за ран-

1 Telegram from German Ambassador at Rome to the German Foreign Office in Berlin, 31 July 1914. 
URL: https://cutt.ly/Bn4JFbZ
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гом чиновників, просувалися до небезпеки (війни. — Авт.) обачними роз-
рахованими кроками. Початок війни постав кульмінацією ланцюгів рішень, 
прийнятих політичними акторами зі свідомою метою, які були здатні до пев-
ної міри саморефлексії, розглянули низку варіантів і сформували найкращі 
(на їхній помилковий погляд. — Авт.) судження, на основі найкращої (зно-
ву-таки, на їхній погляд. — Авт.) доступної їм інформації. Націоналізм, гон-
ка озброєнь, історія можуть мати пояснювальну силу лише тоді, коли вони 
сприймаються через призму ухвалених рішень, які у поєднанні призвели 
до вибуху війни» (Clark, C. 2014, р. 16), — писав К. Кларк.

Пояснюючи причини Першої світової війни в рамках дилеми концеп-
ції політичного реалізму «напад-оборона», С. Ван Евера стверджує, що 
вона є простою, надаючи задовільну відповідь (курсив наш. — Авт.) на всі 
поставлені раніше запитання (Van Evera, S. 1999, p. 236). Він перераховує 
«старі» численні гіпотези походження війни, об’єднані тезою про трагічний 
збіг обставин у Європі 1914 р., який, власне, й призвів до її початку. Істо-
рики лише сперечалися про те, які з них мали вирішальне значення. При-
хильники школи Ф. Фішера вказували на австро-німецький експансіонізм, 
німецьку ставку на превентивну війну і бездумну австро-німецьку тактику 
створення fait accompli. Геополітичні цілі Німеччини у війні, за Ф. Фіше-
ром, включали створення великої Міттелєвропи (Середньої Європи) під пов-
ним військовим і економічним контролем Берліна. Німецька імперія мала 
постати неприступною завдяки анексії територій на заході та сході, а також 
створенню кільця держав-сателітів. На заході Бельгія мала стати німецькою 
колонією, а багата на залізо французька Лотарингія — приєднана до райху. 
На сході Литві й Курляндії готувалася доля німецьких домініонів, значна 
частина Центральної Польщі мала ввійти до Німеччини, а решта Польщі, 
разом з австрійською Галичиною, сформувати польську державу, яку, незва-
жаючи на певні зв’язки з Австро-Угорщиною, мала б економічно і військо-
во контролювати Німеччина. Румунія мала потрапити в економічну залеж-
ність. Передбачалося, що Нідерланди й скандинавські країни будуть змуше-
ні приєднатися до могутнього торговельного блоку, що виникне внаслідок 
перемоги Німеччини у війні. Окрім того, уряд Німеччини мав намір отри-
мати більшу частину Центральної Африки від узбережжя до узбережжя 
(Fischer, F. 1967, p. XI).

Опоненти Фішера підкреслювали роль оголошення мобілізації в Росії, що, 
мовляв, підштовхнуло липневу кризу до прірви. Інші вказували: на позірну 
«жорсткість» системи європейських альянсів (завдяки якій локальна балкан-
ська війна розповсюдилась на решту Європи, а згодом за її межі); гонку мор-
ських та сухопутних озброєнь; негнучкість і багатосторонність німецького 
(проти Франції та Росії) і російського (проти Німеччини й Австро-Угорщини) 
планів війни; імператив, що «мобілізація в Росії та Франції означає війну» 
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для Німеччини; британську нездатність ужити своєчасних заходів для стри-
мування небезпечних кроків Німеччини та Росії й для попередження війни; 
російські чи австрійські прорахунки під час липневої кризи 1914 р. Але біль-
шість згодні з тим, що декілька причин мали значення, хоча «ніхто не пояс-
нює, чому вони з’явилися разом саме 1914 року» (Van Evera, S. 1999, p. 236). 

Якщо навіть погодитися з тезою С. Ван Евери про єдине спільне джерело 
війни, а саме — «панування впевненості, що завоювання є легкодоступни-
ми», це не є задовільною відповіддю, оскільки виникає наступне запитан-
ня: звідки взялася ця впевненість — була вона ілюзією чи мала під собою 
об’єктивні підстави, зокрема концентрацію сил у рамках військово-політич-
них союзів? Поглянемо на картину тотального європейського стану небез-
пеки за С. Ван Еверою, якою вона справді була чи безпідставно уявляла-
ся такою володарям кожної з імперських держав. С. Ван Евера справедливо 
вважає, що «прірва між сприйняттям і реальністю війни ніколи не була біль-
шою ніж у Європі у останні декілька років перед Першою світовою війною. 
Культ наступальних дій призвів до зростання багатьох небезпек, на які істо-
рики покладають відповідальність за липневу кризу та втрату контролю за її 
перебігом» (Van Evera, S. 1999, p. 194). У 1890–1914 рр. в європейських про-
відників домінував погляд: нападник матиме перевагу на полі бою, а вій-
ни будуть швидкі та рішучі. Водночас поширювалися військово-політич-
ні міфи про неприйнятність оборони, оскільки вона, буцімто, веде до неми-
нучої поразки. В результаті в указаний період усі без винятку європейські 
імперії схвалили власну наступальну військову доктрину, яка мала б при-
звести до швидкої тотальної перемоги свого союзу у майбутній війні (Van 
Evera, S. 1999, p. 194–198).

А. Мейер не грішить проти істини, коли стверджує, що причини війни 
ховалися у поглядах можновладців: старого режиму династичної аристо-
кратії, картина світу якої дещо й відповідала реаліям ХІХ ст. та історичної 
епохи, яка йому передувала — з пануванням геополітичних (просторових) 
уявлень, які тоді ще не остаточно втратили своє земне коріння, але прин-
ципово спотворювали новий світ — той, яким він постав улітку 1914 р. 
До того ж владний імперський клас відчував кризу, йому загрожували соці-
альні та національні катаклізми, тож свого спасіння він був схильний шука-
ти у невеличкій переможній війні «за малу ціну» (Mayer, A. 1981). Як мог-
ло статися, що обидві сторони розраховували на швидку перемогу? Схоже, 
що незалежно від типу режиму — абсолютна або конституційна монар-
хія, демократична чи авторитарна держава — занадто часто їхнє найвище 
керівництво грубо помилялось у визначальних рішеннях щодо вступу у вій-
ну або її небажаності, вибору союзників та форм, методів, масштабів вза-
ємодії з ними. Держави витрачали гроші, докладаючи значних зусиль для 
отримання конфіденційної інформації про своїх ворогів. Проблема поляга-
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ла в інтерпретації всіх цих повідомлень і виборі дій у відповідь. Керівни-
ки держав переважно ігнорували дані розвідки або їхнє професійне тлума-
чення. Можновладці керувалися багатьма іншими факторами, разом з упе-
редженими уявленнями, ідеологією, політичною доцільністю, особистими 
забобонами, расовими або етнічними стереотипами та були схильні заплю-
щувати очі на доведені факти. Надто часто спочатку схвалювали рішення, 
а потім під нього робили вибірку з розвідданих (методом «виколупування 
з булки родзинок»), щоб його виправдати. Це призвело до трагічних поми-
лок 1914 р. (May, E. 2014). Дослідник з Гарвардського університету Р. Бові 
відзначив, що «політик, на відміну від аналітика, навряд чи може дочекатися 
надходження всіх потрібних фактів. Він гостро відчуває ситуацію та розгля-
дає наслідки своїх дій у категоріях шансів та ймовірності, але тільки зрід-
ка з погляду ретельно обґрунтованих аналітичних суджень або показників. 
Він змушений щось робити, навіть в умовах нестачі фактів, ретельна оцінка 
яких була б корисною» (Quoted in: May, E. 2014, p. 3). Розвідувальні оцінки 
не зводяться до збору та аналізу інформації, а пов’язані з наданням виснов-
ків політикам. Водночас «здатність людей розібратись у складних ситуаці-
ях є дуже обмеженою. Людському розуму потрібні максимально спрощені 

“карти” ситуації для прийняття будь-яких рішень. Отже, ці “карти” є дуже 
суб’єктивними — базуються, як правило, на глибоко прихованих цінностях» 
(Quoted in: May, E. 2014, p. 4). Якість розвідки, доводить Р. Бові, залежала 
не тільки від точності результатів, достовірності та своєчасності, але й від 
відповідності до міркувань політиків, «розумовим картам», сформованим 
у їхніх головах. Головна проблема полягала в тому, що ці вимушено над-
спрощені припущення не кореспондувалися достатньою мірою з реальністю.

Поширеною є думка, згідно з якою 1914 р. — з початком «короткого» 
ХХ ст. — відбувся «розрив часів», і для такого твердження є чимало підстав. 
Але «розумові карти» винуватців розв’язування війни, зокрема німецьких, 
безсумнівно, формувалися десятиліттями під впливом ідейної спадщини 
попередників. Найкраще це з’ясував К. Поппер. Доктринальною предтечою, 
доводив він, виступили Г.-В. Гегель та його епігони. Держава, за Гегелем, 
мусить бути могутньою й суперечити владі інших держав. Вона повинна 
утвердити себе «на конячці Історії», довести свою унікальну сутність, або — 
іншими словами — Дух свій, «суворо визначений» характером, історичними 
діями — має, нарешті, неодмінно прагнути імперського світового панування. 
Саме світове панування є метою Духу або Національного Генія: «Самосвідо-
мість окремого народу … є об’єктивною реальністю, в яку Дух часу вкладає 
свою Волю. Супроти цієї абсолютної волі інші національні духи позбавле-
ні прав: названий народ панує над світом» (Цит. за: Поппер, К. 1994, с. 73). 
Мотивом розв’язати війну для Німеччини стало, серед іншого, виплекане 
десятиліттями сильно розвинуте почуття переваги над французами, не кажу-
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чи вже про «варварів» на кшталт слов’ян, і водночас меншовартості щодо 
англійців. «Кожен англієць, — писав Гегель, — скаже: ми ті, хто плаває оке-
аном (Геополітика! Боротьба моря з суходолом. — Авт.) і хто тримає світо-
ву торгівлю, кому належить Ост-Індія зі своїми багатствами (Цит. за: Поп-
пер, К. 1994, с. 74)».

Досягти миру, який за головну мету своєї політики декларували всі без 
винятку імперії — учасниці світової війни, свідомо десятиліттями проводя-
чи політику дестабілізації міжнародної системи, — мета нереальна, навіть 
якщо її творці розуміли власні дії як пошук засобів «збалансувати» силу 
противника. Держави, що брали участь у встановленні так званого євро-
пейського «балансу» сил, прагнули не стабільності європейської систе-
ми міжнародних відносин, а використання «балансування» для отримання 
власної безпосередньої вигоди, суцільно ігноруючи тривалі безпекові цілі.

Велика європейська війна могла статися й раніше, ніж 1914 р. Своїми дія-
ми держави постійно загрожували одна одній, а неодноразові спроби спра-
вити враження загрози агресії, хоча насправді її керівництво не збиралося 
застосовувати в даний момент військову силу, підривали міжнародну стабіль-
ність. Оскільки не йшлося про створення сталого військового союзницького 
потенціалу, об’єднаного спільною стратегією заради досягнення узгоджених 
цілей, зусилля європейських лідерів були дипломатичною грою: сторони бле-
фували, намагалися розігрувати козирі, яких у них насправді не було і т. д. 
Початкові ставки, включно з колоніальними та/або територіальними зазіхан-
нями гравців, були мізерними порівняно з розплатою, що на багато порядків 
перевищувала їх — колапс чотирьох імперій: Австро-Угорської, Російської, 
Німецької й Османської та дві найвеличніші тоталітарні революції в Європі 
ХХ ст. — російська (більшовицька) і німецька (нацистська).

Досі поширеною є сумнівна теза, що «ніхто не хотів розв’язування сві-
тової війни» влітку 1914 р. (Hobsbawm, E. 1989, p. 249), воно якось так само 
собою сталося через збіг обставин. Хоча справді саме такої чотирирічної 
війни з сумним підсумком і для переможців, і для переможених ніхто не бажав 
і не уявляв, але сліпі провідники заплутались у тенетах імперських марень.
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ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБ. 

В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Prisoners of War in the Sugar Industry of Chernihiv Province 

During the First World War
Статтю присвячено аналізові проблеми використання праці військово-

полонених у цукровій промисловості Чернігівської губ. в період від початку 
Першої світової війни до Жовтневого перевороту. На основі архівних дже-
рел проаналізовано стан промисловості та визначено фактори появи в ній 
негативних тенденцій. Особливу увагу приділено розгляду законодавства, 
що регулювало правове становище та умови утримання військовополонених.

Ключові слова: військовополонений, Перша світова війна, цукрова про-
мисловість, Чернігівська губ., економічна криза.

The article is devoted to the analysis of problems of labor use of prisoners 
of war in the sugar industry in the Chernihiv province in the period from the be-
ginning of the First World War to the October Coup. In our study, an author ap-
plied a comparative analysis of the dynamics of the sugar industry in the prewar 
and war periods. The author aims to evaluate the personnel supply of the sugar 


