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Сьогодні, в умовах, коли Україна стверджує свою незалежність, 

важливо вивчати саме ті сторінки вітчизняної історії, коли український народ 

тільки починав боротьбу за відновлення власних прав на вільний політичний 

та культурний розвиток. Можливість вибороти хоча б якісь демократичні 

свободи з’явилася для нього під час російської революції (1905–1907 рр.), 

однак політика реакції влади поступово знищила всі її здобутки. Важливо 

відмітити, що цей досвід внутрішньої боротьби з монархічним режимом 

Російської імперії сприяв становленню та згуртуванню не тільки 

українського народу, а й інших етнічних спільнот у поліетнічному 

південноукраїнському регіоні.  

Крім цього, необхідно зауважити й те, що в сучасній Україні тільки за 

останні 2 десятиліття відбулися 2 українські революції, спрямовані проти 

проросійського вектора майбутнього розвитку України. Незважаючи на 

здобутки цих революцій, в Україні й досі відбувається внутрішня політична 

боротьба, яка часто супроводжується політичною реакцією переможців над 

переможеними та політичним реваншизмом, коли переможені намагаються 

повернути собі минулі політичні позиції шляхом критики владних дій, що, у 

свою чергу, може спровокувати реакційні дії чинної влади. Такий стан справ 

не є новим для української історії, схожа ситуація була в Україні в роки 

Першої російської революції 1905–1907 рр. та в роки активної царської 

реакції 1907–1910 рр. Не дивлячись на те, що революційний процес у 
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Південній Україні відбувався в контексті загальноімперського 

революційного руху, дослідження цієї проблеми є актуальним завданням 

української історичної науки. 

Наукова новизна результатів дисертації полягає в тому, що вперше в 

українській історичній науці здійснено спробу комплексно розкрити актуальну 

тему, яка до цього часу не була предметом спеціального історичного 

дослідження. Спираючись на сучасні методологічні підходи, залучивши широке 

коло архівних документів, періодичної преси і статистичних даних, уперше 

виокремлено в самостійний об’єкт наукового вивчення особливості політики 

реакції російської влади у Південній Україні в період 1905–1907 рр.  

Історіографічний аналіз засвідчив, що проблема державних репресій 

царизму в період, який розглядається, була предметом вивчення багатьох 

дослідників. Проте комплексних праць, присвячених дослідженню реакційної 

політики царської Росії на події Першої російської революції в 

південноукраїнських губерніях, у сучасній українській історіографії не було 

створено. 

Аналіз історіографії дослідження спирається на комплексно-

порівняльну основу, згідно з якою джерельна та історіографічна база 

дисертації досліджена таким чином: дореволюційна історіографія (1903–

1917 рр.), радянська історіографія (1917–1991 рр.), сучасна українська 

історіографія, зарубіжна історіографія. Дослідження історіографії за 

періодами уможливило відтворення історико-культурного впливу на епоху та 

виокремлення основних аспектів ідеологічного ставлення дослідників до 

проблематики Першої російської революції. 

Документи Центрального державного історичного архіву України, 

м. Київ, Центрального державного архіву громадських об’єднань України, 

державних архівів Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, 

Миколаївської, Одеської та Херсонської областей стали основою джерельної 

бази дослідження. Окрім архівних джерел, для вивчення та висвітлення теми 

дисертаційного дослідження опрацьовані: збірники законодавчих 
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нормативно-правових документів і матеріалів, одноосібні та колективні 

монографії, наукові статті в українських і зарубіжних фахових виданнях, 

матеріали наукових конференцій, мемуари та публіцистика, періодичні 

видання початку ХХ ст. та сучасна періодика тощо. 

Історіографічна та архівна база дослідження систематизована 

відповідно за типологічною та хронологічною ознаками. Введено до 

наукового обігу нормативно-правові акти та архівні документи 33 фондів  

2 центральних і 6 державних архівів областей України (досліджено 

документи 94 архівних справ). 

Комплексний аналіз історіографії теми дослідження дозволив залучити 

широке коло архівних документів та опублікованих матеріалів, які 

розглядалися відповідно до принципів об’єктивності, історичності та 

доцільності їх використання в науковому дослідженні. Історіографічна база 

дисертації складається з досліджень різних періодів: від початку ХХ ст. до 

часів сучасної України. Простежено, що характер і методологія висвітлення 

досліджень проблематики реакційної політики влади має стійкий зв’язок із 

певними історичними періодами. 

Зроблено висновок, що законодавча основа репресивної політики 

Російської імперії на Півдні України в 1905–1910 рр. стала одним із 

найважливіших знарядь монархізму в боротьбі проти революційного руху. 

Основним законодавчим актом, який легалізував активну репресивну 

діяльність царизму, була постанова «Щодо заходів з охорони державного 

порядку та спокою» від 14 серпня 1881 р., прийнята після вбивства 

імператора Олександра ІІ. 

Розкрито, що система безпеки у Російській імперії в 1905–1910 рр., 

важливим елементом якої став наступ царської реакції на свободу слова, була 

організована на основі легалізованої репресивної політики. Тільки з 

17 жовтня 1905 р. до грудня 1906 р. було заборонено більш ніж 

370 періодичних видань, закрито 97 друкарень, конфісковано понад 430 газет 

і журналів, арештовано та накладено штрафи на 607 редакторів і видавців. 
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Тільки в 1907 р. уряд Російської імперії призупинив роботу 413-ти 

друкованих органів, засудив 175 редакторів, наклав штрафи на 

556 редакторів і видавців на загальну суму 333 тис. 950 рублів. 

Зазначено, що особливо гостро реакційна політика царизму була 

застосована проти південноукраїнського селянства та активістів 

революційних політичних течій. В роки активної царської реакції (1906–

1907 рр.) селянські заворушення не припинялися. Загалом в Україні відбувся 

1 тис. 361 виступ селян, з них: 81 зіткнення з поліцією та військами, 35 

випадків спротиву владі внаслідок несплати податків, 50 масових виступів 

проти відокремлення від общини, 550 випадків підпалу поміщицьких 

володінь, 20 погромів господарств заможних селян тощо. 

Обґрунтовано роль інтелігенції в революційному русі 1905–1907 рр., 

проти якої активізувалася монархічна антиреволюційна пропаганда. У цьому 

контексті сформувався та активно впроваджувався реакційний антисемітизм, 

реалізація якого стала можливою лише при активній підтримці силових 

структур Російської імперії. Його апогей – серія потужних єврейських 

погромів у містах Південної України в жовтні 1905 р. 

Доведено, що допоміжну функцію в організації реакційної політики 

царизму займали «чорносотенні організації», метою діяльності яких було 

збереження старої політичної моделі та поширення у народі ідеї 

споконвічних духовних традицій Російської монархії. Особливу роль у цьому 

протистоянні відігравала Російська православна церква (далі – РПЦ), яка 

свідомо займала проімперську позицію в суспільстві. 

Наголошено, що особливо активну реакційну позицію влада 

поширювала в середовищі силових структур. Контрреволюційна урядова 

політика спиралася не тільки на віддані царському режиму війська, а й низку 

завербованих агентів поліційної служби. Незважаючи на революційну 

пропаганду в армії та поліції, силові структури залишилися у більшості 

випадків відданими монархічному режиму. 
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З’ясовано, що не менш важливе питання реакційної політики царизму в 

1905–1907 рр. – це наслідки державних репресії на Півдні України. Вагомим 

фактом масової державної помсти власному народу було перевантаження 

пенітенціарних закладів у цьому регіоні. Стосовно політичних заслань, то 

тільки з 17 жовтня 1905 р. до 1 вересня 1906 р. з України до Сибіру було 

заслано більш ніж 35 тис. осіб. 

Доведено, що політика реакції не змогла знищити революційні настрої 

у суспільстві. Зокрема, про стагнаційну фазу царської реакції та відновлення 

революційної боротьби було заявлено Єврейською соціал-демократичною 

робітничою партією «Поалей-Ціон» у 1909 р. Новина про смерть найбільш 

відомого та шанованого в суспільстві критика царизму, письменника 

Л. Толстого викликала на Півдні України певну активізацію у робітничому 

середовищі та сприяла консолідації революційних сил. Про це йдеться в 

донесенні начальника миколаївського жандармського управління до 

миколаївського градоначальника у 1910 р.  

Ключові слова: політика реакції, Південь України, антисемітизм, 

селянські повстання, політичні партії, інтелігенція, «Чорна сотня», армія, 

поліція, пенітенціарні установи. 
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SUMMARY 

 

Tokalenko P.O. Features of the political reaction of the imperial regime 

to the First Russian Revolution in southern Ukraine (1905–1910) – 

Qualification scientific work with the rights on manuscript.  

Dissertation for the degree of a candidate of historical sciences in specialty 

07.00.01 «History of Ukraine». – Kherson National Technical University, 

Kherson, 2021; Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

Actuality of theme. Today, in conditions where there is a Ukrainian 

independent democratic state that is opposed to Russian aggression, it is important 

to study those pages of national history when the Ukrainian people only sought to 

create a state and attempted to rebel against the Russian imperial regime. The 

opportunity to win at least some democratic freedoms appeared for him during the 

First Russian Revolution (1905–1907), but the policy of the reaction of the 

authorities gradually destroyed all the achievements of the revolutionaries. This 

process in southern Ukraine had its own objective features, therefore the study of 

this problem is an actual task of Ukrainian historical science. 

The scientific novelty of the results of the dissertation is that for the first 

time in Ukrainian historical science an attempt was made to comprehensively 

reveal an actual theme, which until now was not the subject of a special historical 

study. Drawing on modern methodological approaches, involving a wide range of 

archival documents, periodicals and statistical data, was first isolated in an 

independent object of scientific study of the peculiarities of the policy of the 

reaction of the Russian imperial regime in southern Ukraine during the period 

1905–1910. 

In the first section of the dissertation «Historiography, source base and 

methodology of research» it is noted that the problem of state repressions of 

tsarism in the period under consideration was the subject of study of many 

researchers. However, the complex work devoted to the study of the reactionary 

policies of Tsarist Russia in the events of the First Russian Revolution in the 
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southern Ukrainian provinces of the Russian Empire, was not created in modern 

Ukrainian historiography.  

The analysis of the history of the research is based on a complex and 

comparative basis according to which the source and historiography base of the 

dissertation is divided as follows: pre-revolutionary historiography (1903–1917), 

Soviet historiography (1917–1991), contemporary Ukrainian historiography, 

foreign historiography. The study of historiography over periods allowed 

reproducing the historical and cultural influence on the epoch and highlighting the 

main aspects of the ideological attitude to the problems of the First Russian 

Revolution. The archival documents of the Central State Historical Archives in 

Kyiv, the Central State Archives of Public Associations in Kyiv, the State Archives 

of Kherson, Mykolaiv, Odesa, Kirovograd, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk regions 

became the basis of the source of the study. In addition to archival sources for the 

study and coverage of the topic of the dissertation research, the collection of 

legislative and regulatory documents and materials, individual researches, 

collective monographs, scientific articles in Ukrainian professional journals, 

scientific articles in foreign professional journals, materials of scientific 

conferences, memoirs and journalism, periodicals of the early twentieth century, 

modern periodicals, Ukrainian and foreign thematic journals. The historiography 

and archival research base is systematized according to the typological and 

chronological characteristics. Normative legal acts and archival materials of 33 

funds, 2 central and 6 regional state archives of Ukraine (investigated documents 

of 94 archival cases) were introduced into scientific circulation. 

To analyze the achievements of historiography enabled the involvement of a 

wide range of archival documents and published materials that were considered in 

accordance with the principles of objectivity, historicity and expediency of their 

use in scientific research. 

In the second section, «Legislative design of the reactionary policy of the 

imperial regime and informational preparation for its implementation Offensive on 

the revolutionary movement in southern Ukraine in 1905-1910», states that the 



 

 

9 

legal basis of the Russian Empire’s repressive policies in the south of Ukraine in 

1905-1910 has become one of the most important the weapons of tsarism in the 

struggle against the revolutionary movement. The main legislative act that 

legalized the active repression against revolutionary movement was the law «On 

Measures to Protect Public Order and peace» since August 14, 1881, after the 

murder of Emperor Alexander II. 

On the basis of legalized repressive policies, a security system was 

established in the Russian Empire in 1905-1910, an important element of which 

was the onset of the emperor reaction to freedom of speech and the formation of 

the «internal enemies» of the empire. Only from October 17, 1905 to December 

1906, more than 370 periodicals were banned, 97 books were closed, more than 

430 newspapers and magazines confiscated, and arrested and fined for 607 editors 

and publishers. In 1907, the government of the Russian Empire suspended the 

work of 413 print agencies, sentenced 175 editors, imposed a fine on 556 editors 

and publishers for a total of 333 950 rubles. 

The reactionary tsarist policy was especially acute against the southern 

Ukrainian peasantry and the activists of various revolutionary political movements. 

In the years of the active emperor reaction (1906–1907), the peasant riots did not 

stop. A total of 1361 peasants’ speeches were held in Ukraine, including 81 clashes 

with the police and troops, 35 struggle of opposition to the authorities, non-

payment of taxes, 50 mass protests against separation from the community, 550 

incidents of arson of landed estates, and 20 pogroms of wealthy peasant farms. 

It is important to note the role of the intelligentsia in the revolutionary 

movement of 1905–1907, against which the monarchist anti-revolutionary 

propaganda became more active. In this context, reactionary anti-Semitism was 

formed and actively implemented, the apogee of which was a series of powerful 

Jewish pogroms in the cities of southern Ukraine in October 1905, the realization 

of which became possible, only with the active support of the security forces of the 

Russian Empire. 
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In the third chapter «The role of state and public structures in the 

implementation of the tsarist reactionary policy in the South of Ukraine in 1905-

1910» it was noted that one of the central places in the confrontation between the 

monarchical and revolutionary forces were the so-called «Black-Hundred 

organizations», whose purpose was to preserve the old political model and to 

spread the ideas of the people of the original spiritual traditions of the Russian 

monarchy. A special role in this confrontation was played by the Russian Orthodox 

Church, which consciously occupied the imperial position in society. 

The authorities formed a special anti-revolutionary position among the army 

and the police. The counter-revolutionary government policy relied on the devotion 

to the tsarist regime of the troops, and on the recruited agents of the police service 

in the people environment. In spite of revolutionary propaganda in the army and 

police, power structures remained, in most cases, loyal to the monarchist regime. 

The consequences of state repression in the south of Ukraine are an equally 

important question of the reactionary policy of tsarism in 1905–1910. An 

important fact of mass public revenge against their own people was the overload of 

penitentiaries in this region. Regarding political exile, only from October 17, 1905 

to September 1, 1906, more than 35 thousand people were exiled from Ukraine to 

Siberia. 

The reaction policy could not destroy revolutionary sentiment in society. In 

particular, the final phase of the tsarism reaction and the restoration of the 

revolutionary struggle was announced by the Jewish Social-Democratic Labor 

Party Poalei-Zion in 1909. The news of the death of the most famous and respected 

in the society critic of tsarism, the writer L. Tolstoy caused a certain agiotage in the 

working environment in the South of Ukraine and contributed to the consolidation 

of revolutionary forces.  

Key words: politics of reaction, South of Ukraine, anti-Semitism, peasant 

uprisings, political parties, intelligentsia, «Black hundreds», army, police, 

penitentiary institutions.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах розвитку сучасного 

демократичного суспільства в Україні свобода слова, друку, моралі стають 

невід’ємними складовими громадського життя. У цьому контексті важливо 

відзначити наявність відкритої політичної державної моделі, яка має сприяти 

розвитку конкуренції в політичній сфері. Наслідком відсутності 

взаєморозуміння політичних сил у державі є революційна боротьба народу за 

власні права та інтереси, а кожен революційний народний виступ 

завершується політичними репресіями. Реакція переможців спрямована 

проти політичних сил, які зазнали поразки в ідеологічній та політичній 

боротьбі. 

У контексті наукового дослідження поняття «реакційна політика» 

розкривається як активний опір прогресові в суспільному житті з метою 

збереження та зміцнення старих порядків. Вона проявляється в 

переслідуванні інакодумців, політичному терорі і завжди має яскраво 

виражений агресивний характер [320, с. 117]. Реакційна політика царизму 

після поразки революційного руху в 1905 – 1907 рр. була закономірною 

стосовно активних учасників революційного процесу та всіх осіб, пов’язаних 

із масовим протестним рухом.  

Дотепер вітчизняні та іноземні історики у своїх дослідженнях 

намагалися висвітлити події Першої російської революції з позиції 

історичної об’єктивності, без ідеологічного нашарування. До того ж, 

важливим аспектом студій є масштаб репресивної політики Російської 

імперії та існування необхідних політичних підстав для її тривалості.  

Реакційна політика царизму в роки Першої російської революції була 

складовою загальноімперської репресивної правової моделі Російської 

імперії. Заслання до Сибіру чи на Далекий Схід, заборона листування та інші 

обмеження були досить поширеними формами покарання ще в ХІХ ст. 

З огляду на гуманістичні ідеали людства російська правоохоронна 

система на початку ХХ ст. функціонувала в умовах станового суспільства, 
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тобто захищала не всі верстви населення однаково. Важливим питанням 

щодо вивчення організації імперської репресивної системи в роки Першої 

російської революції є питання правової гнучкості подібної системи в умовах 

ліберального суспільного тиску в революційний період 1905–1907 рр. 

Питання на кшталт, що могла змінити революція в умовах тотального 

імперського контролю в правовій, соціальній, економічній, культурній та 

інших сферах, є актуальним для дослідників революційних подій в Росії й 

донині. 

Безперечно й те, що царська реакція початку ХХ ст. реалізовувалася в 

межах законодавчої бази Російської імперії. Репресивна політика царизму 

формально не виходила за межі правової системи. Відповідно масові 

вбивства царською владою були повністю легалізовані інституцією воєнно-

польових судів. 

В умовах розбудови сучасної незалежної держави подібний досвід має 

стати в нагоді для громадських організацій та сучасних політиків із метою 

недопущення схожих явищ у майбутньому. З огляду на сучасний розвиток 

історичної науки означена проблема потребує подальшого дослідження та 

залучення до наукового обігу джерел, які раніше не використовувалися в 

науковому дискурсі. Враховуючи те, що тема дисертаційного дослідження в 

дореволюційній та радянській історіографії розглядалася під ідеологічним 

впливом, нами запропонований інший, сучасний, з позиції відсутності 

ідеологічного нашарування погляд на питання доцільності застосування 

репресивного апарату російським царизмом у часи глибокої політичної кризи 

початку ХХ ст. у південноукраїнському регіоні. 

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям пов’язаний з розробленням планової наукової теми «Політична 

діяльність: проблеми і перспективи українського державотворення» (номер 

держреєстрації 0116U004264), що виконується кафедрою філософії, 

політології та українознавства Херсонського національного технічного 

університету. Особистим внеском автора у розроблення теми є дослідження 
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реакційної політики царизму у відповідь на Першу російську революцію 

(1905–1910 рр.) у Південній Україні. 

Мета дослідження полягає в комплексному аналізі діяльності 

репресивного механізму Російської імперії під час Першої російської 

революції та в роки реакції в Південній Україні в 1905– 1910 рр. 

Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: 

– З’ясувати ступінь наукового розроблення проблеми, що 

розглядається, окреслити основні напрями її подальшого дослідження; 

– дослідити джерельну базу теми; 

– визначити правову основу репресивної політики Російської імперії 

початку ХХ ст.; 

– виявити рівень організації системи внутрішньої безпеки Російської 

імперії як одного з основних елементів антиреволюційної державницької 

політики; 

– висвітлити роль у революційних подіях на Півдні України різних 

верств суспільства Російської імперії: інтелігенції, духівництва, селянства, 

робітників, матросів та дослідити вплив політичних партій на формування 

революційної атмосфери серед населення; 

– відобразити висвітлення революційних подій в Південній Україні 

місцевою губернською пресою та з’ясувати рівень репресивної цензури 

відносно періодичних видань; 

– охарактеризувати активну реакційну роль у репресивній імперській 

політиці під час Першої російської революції царської армії, поліції, судової 

системи, РПЦ, суспільних організацій монархічного спрямування та 

пенітенціарної системи Російської імперії; 

– проаналізувати умови утримання політичних арештантів у Російській 

імперії на початку ХХ ст.; 

– узагальнити наслідки реакційної політики царизму на Півдні України 

в 1905–1910 рр. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є Південна Україна в умовах 

Першої російської революції та в післяреволюційний період.  
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Предметом дослідження є реакційна політика російського царизму в 

південноукраїнському регіоні в 1905–1910 рр.  

Хронологічні рамки охоплюють період з січня 1905 р. до січня 1910 р. 

Нижня хронологічна межа пов’язана з початком Першої російської 

революції, який традиційно відносять до петербурзької маніфестації 

робітників на чолі зі священником Г. Гапоном 9 січня 1905 р. Саме ця подія 

стала початком усіх подальших революційних подій в Російській імперії та в 

південноукраїнському регіоні зокрема.  

Верхня хронологічна межа пов’язана зі столипінським циркуляром від 

20 січня 1910 р., який мав знищити досягнення українського національно-

культурного руху часів Першої російської революції. Цей циркуляр змінив 

характер царської реакції в Україні з масової до відверто антинаціональної, 

антиукраїнської, що відповідно має бути темою окремого наукового 

дослідження та розглядатися з позицій асиміляторської політики Російської 

імперії. Українська мова фактично стала забороненою. 20 січні 1910 року 

циркуляр П. Столипіна, визнав український народ «инородческим», тобто 

чужим до російського. З цього приводу україномовна преса писала, що цей 

циркуляр визначив, нарешті, одну з важливих для українців позицій, а саме 

ту, що український народ – окремий народ від росіян [174, с. 39]. 

В жовтні 1910 року на захист української мови виступив ряд депутатів 

Державної Думи. Був представлений проект професора І. Лучицького щодо 

вивчення української мови в школах хоча б два роки, в молодших класах, з 

метою їх кращої адаптації. Його підтримав і лідер кадетів П. Мілюков. 

Однак, навіть це було неприйнятно для влади. На цьому ж засіданні були 

відкинуті можливості розмовляти українською і в судах. Взагалі питання 

української мови викликала непереборний опір російської влади, яка не 

погоджувалася навіть на компромісні варіанти [183, с. 31]. 

В цьому ж році за наказом П. Столипіна були закриті українські 

культурні товариства, видавництва, заборонили читати лекції українською 

мовою, продавати українські книги, створювати будь-які неросійські клуби, 

проводити концерти та вечори українською мовою. Згодом цар Микола ІІ 
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прийняв указ про заборону всієї української преси. У березні 1911 року уряд 

Столипіна не дозволив відзначення 50-річчя від дня смерті Т. Шевченка. А в 

Києві П. Столипін заявив: допоки він живий пам’ятника Шевченкові у 

«матері міст руських» не буде [167, с. 128-129]. 

Територіальні рамки дослідження охоплюють територію 3-х губерній 

Російської імперії: Катеринославської, Таврійської та Херсонської. 

Методологічною базою дисертаційного дослідження є принципи 

системності, об’єктивності, історизму, аналітичного плюралізму та 

ідеологічної незаангажованості.  

Для всебічного розкриття теми застосовувалися як загальнонаукові, так 

і спеціально-історичні методи: хронологічний, порівняльно-історичний, 

синхронний, діахронний (періодизації), статистичний та метод актуалізації 

наукового пізнання.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні теми, 

яка до цього часу не була предметом спеціального комплексного 

дослідження в українській історичній науці. Уперше досліджено специфіку 

репресивної політики царизму в роки російської революції 1905–1907 рр. і в 

післяреволюційний період у регіональному вимірі на прикладі Південної 

України, зокрема: 

– проаналізовано історіографічну базу проблематики, починаючи від 

початку ХХ ст. до першої половини ХХІ ст.; 

– введено до наукового обігу значний масив документів із 

Центрального державного історичного архіву України, м. Київ, Центрального 

державного архіву громадських об’єднань України та державних архівів 

областей Південної України: Дніпропетровської, Запорізької, 

Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської; 

– розглянуто особливості взаємозв’язку та взаємодії репресивних 

органів (поліція, армія, судова система, пенітенціарна система) Російської 

імперії в боротьбі з революційною активністю населення Південної України; 
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– розкрито регіональні особливості організації репресивної політики 

царизму на Півдні України, зокрема, й стосовно єврейського населення в 

межах осілості цього народу; 

– подано статистичні відомості щодо наслідків реакційної політики 

царизму на Півдні України в 1905–1910 рр.; 

– підбито підсумки реакційної політики царизму в роки Першої 

російської революції та в післяреволюційний період у Південній Україні.  

Науково-практичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, 

що досліджений матеріал, результати та висновки можуть стати в нагоді для 

майбутніх дослідників цієї проблематики. Окрім цього, фактологічний 

історичний матеріал дисертації буде корисний при написанні узагальнюючих 

праць з історії України, проведенні краєзнавчих досліджень, предметних 

історичних студій (історія російської армії, селянський рух, цензурна 

політика Російської імперії, антисемітизм, система виконання покарань, 

поліційна система та історія політичних партій в Україні на початку ХХ ст.), 

у політології, підготовці довідкових історичних видань тощо. Результати 

роботи можуть бути використані для підготовки лекційних курсів, 

розробленні спецкурсів, у суспільствознавчих та політологічних студіях у 

закладах вищої освіти України. Окремі фрагменти дисертації можуть бути 

корисними для виховної роботи з учнівською та студентською молоддю з 

метою підвищення якості знань з історії України. Значна частина 

дисертаційного дослідження є актуальною для осмислення революційного 

процесу, міжнаціональних відносин, розвитку гуманістичних цінностей в 

державі та для вдосконалення законодавства України з питань діяльності 

органів примусу та системи виконання покарань.  

Особистий внесок здобувача полягає в постановці актуальної 

наукової проблеми та самостійному комплексному її вирішенні. Дисертація є 

самостійно виконаною науковою працею, результатом власних досліджень 

автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри філософії, політології та 
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українознавства Херсонського національного технічного університету. 

Фрагменти наукового дослідження були апробовані у формі виступів на 9-ти 

наукових конференціях, у т. ч за кордоном: Міжнародна науково-практична 

конференція «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ ст.» 

(Херсон, 2016); Другий Південноукраїнський конвент Міжнародної асоціації 

студентів політичної науки «Стихія політики: революція та еволюція» 

(Одеса, 2016); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» ( 

Ченстохова (Польща)-Ужгород-Дрогобич, 2016); ІІ Всеукраїнська науково-

практична краєзнавча конференція з міжнародною участю «Минуле і 

сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка» (Каховка, 2017); International 

scientific-practical conference «Forming of modern educational environment: 

benefits, risks, implementation mechanisms» (Tbilisi, Georgia, 2017); 

International scientific conference «Modernization of educational system: world 

trends and national peculiarities» (Kaunas, Lithuania, 2018); International 

scientific and practical conference «Key issues of social sciences: prospects for the 

development of Ukraine and EU countries» (Baia Mare, Romania, 2019); 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток суспільних наук в 

сучасних умовах: теорія, методологія, практика» (Київ, 2019). 

Публікації. Результати дослідження опубліковано в 11 наукових 

фахових виданнях України, 1 стаття – у виданні іноземної держави; 9 – 

публікації апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 3-х 

розділів (9-ти підрозділів), висновків, списку використаних джерел і 

літератури (320 найменувань), 19 додатків. Основний текст роботи викладено 

на 176 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 244 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Стан наукового розроблення проблеми 

 

Перша російська революція 1905–1907 рр. була значущою для свідків 

тих події, які на власні очі бачили протистояння революційних сил із 

захисниками монархічних порядків в імперії Романових [319, с. 958]. Вони 

жили в часи, коли політична криза в російському суспільстві ставала все 

більш відчутною у поєднанні з кризою економічною 1900–1903 рр., а 

відсутність необхідних застережливих державницьких заходів при становій 

системі відносин стала тим каталізатором, який призвів до загального вибуху 

народного гніву в 1905 р. Крім цього, Російсько-японська війна 1904–

1905 рр. тільки сприяла погіршенню авторитету царя серед населення 

Російської імперії на початку ХХ ст. У цей період активізувалися 

революційні партії, які за допомогою агітаційних заходів і терору намагалися 

розхитати інститут монархізму. 

За наявності різних інтерпретацій політичної реакції важливо 

звернутися до джерел сучасників. Нормативно-правові акти часів Першої 

російської революції та їх значення для втілення в життя політики реакції у 

монографіях аналізували: П. Люблінський, М. Рейснер, П. Стрельський [124; 

135; 140]. 

П. Стрельський наголосив на важливості царського рескрипту про 

заснування Булигінської думи, який, за його словами, й розпочав реакційну 

політику царизму. Маніфест від 17 жовтня 1905 р. автор відзначив як 

спланований владою акт, метою якого було розколоти прихильників реформ 

у Росії на 2 частини: прибічників царського рескрипту від 18 лютого 1905 р. 

та царського маніфесту від 17 жовтня 1905 р. [140]. 
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Інший дослідник – М. Рейснер взагалі вважав, що революція була 

програна після важливого стратегічного розколу в революційному таборі, 

якого завдав жовтневий маніфест [316, с. 492]. Цим документом та іншим 

ліберальним наказом були задоволені прагнення поміркованих 

революціонерів. Автор наголошував, що сама ілюзія народження 

парламентаризму в Росії мала спонукати населення до спокою та 

задоволення реформаторських амбіцій революціонерів. Реальну причину 

такого політичного маневру він називав спробою захисту влади від 

можливості революціонерів взяти під контроль бюджет Російської імперії. 

Саме той факт, що фінансова політика держави залишилася в руках 

монархістів, він уважав прямим свідченням поразки революціонерів [135]. 

Головною рисою праць цих дослідників став опис змін нормативно-

правової бази без моделювання їх наслідків для населення в Росії. Спробу 

дослідити не зміст, а наслідки зробив П. Люблінський у монографії «Право 

амнистий» [124]. Він наголошував, що революція 1905–1907 рр. пом’якшила 

долю російських дворян, засуджених за політичними статтями. У 1905 р., 

після маніфесту від 17 жовтня 1905 р. та низки урядових наказів дворян 

перестали позбавляти всіх майнових і станових прав у разі обвинувального 

судового вироку за політичними справами. Питання щодо інших верств 

населення залишилося не дослідженим. 

Соціальний склад учасників подій Першої російської революції 1905–

1907 рр. у своїх працях досліджували: І. Клейнешехет, М. Рожков, 

М. Волкова [117; 136; 218]. Так, історик і меншовик М. Рожков у 1907 р. у 

праці «Судьбы русской революции» дослідив революційну ґенезу різних 

верств населення в революційних подіях початку ХХ ст. Він дійшов 

висновку, що робітники ніколи не висували політичних вимог до ХХ ст., і 

лише на початку ХХ ст. робітничий рух набув яскраво виражених політичних 

форм. Передвісниками Першої російської революції М. Рожков уважав не 

тільки робітників, а й селян, студентів та представників інших соціальних 

прошарків суспільства [136]. 
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Важливим для розуміння цілісності політичної реакції в Росії в цей 

період є дослідження етнічної спрямованості царських репресій, особливо по 

відношенню до єврейського населення Південної України. Так, 

І. Клейнершехет зробив спробу увіковічення євреїв, загиблих під час масових 

єврейських погромів, які відбулися по всій Росії в жовтні 1905 р. Важливими 

є його висновки про зв’язок влади із погромниками та вбивцями цивільного 

населення в Сімферополі в жовтні 1905 р. Автор підкреслив поширене явище 

безкарності погромників, якими опікувалася місцева влада [117]. 

Роль жінок у боротьби проти монархізму й відповідно наслідок їхніх 

дій у контексті царських репресій досліджувала М. Волкова. Авторка описала 

хоробрість жінок-революціонерок та їхню нелегку долю. Зокрема, йшлося 

про одеситку Б. Шерешевську та інших жінок [218].  

Умови утримання політичних в’язнів вивчали Л. Клейнборт, 

В. Обнінський та Г. Куклін [116; 131; 217]. 

Ще до початку Першої російської революції, в 1903 р., у книжці 

«Обыск, тюрьма и ссылка» [217] під редакцією Г. Кукліна, опублікованій у 

Женеві, було описано умови утримання політичних в’язнів у тюрмах. Автор 

наголошував, що за політичними арештантами в Російській імперії був 

організований подвійний нагляд: від жандармерії та тюремної адміністрації. 

Важливим доробком цього автора є опис тюремного діловодства початку 

ХХ ст. Тут наведені зразки заяв, клопотань та звернень від політичних 

арештантів до тюремної адміністрації. 

Л. Клейнборт відзначав, що тюрми в Російській імперії на початку 

ХХ ст. були розраховані на 100–110 тис. осіб. Однак фактично в них 

утримувалося більш ніж 150 тис. в’язнів. Перевантаженість закладів 

пенітенціарної системи пояснювалася збільшенням кількості політичних 

в’язнів після 1905 р. [116]. В. Обнінський описав реакційну атмосферу в 

середовищі політичних в’язнів. Він стверджував, що про відкрите насилля 

над політичними арештантами неодноразово заявляли й кримінальні 

злочинці [131].  
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Політика репресій і цензури стала предметом дослідження у працях 

Е. Валлє де Барра, В. Львова-Рогачевського, А. Морського (В. Штейн) [109; 

125; 127]. Так, В. Львов-Рогачевський у книжці «Печать и цензура» 

досліджував питання заборони друкованих видань у Російській імперії 

напередодні Першої російської революції. Він зазначав, що за період від 

1865 р. до початку ХХ ст. на періодичні видання було накладено 

615 адміністративних стягнень, більшість із них стосувалися літературних та 

політичних журналів. За цей час було заборонено видання більш ніж 20-ти 

газет і журналів [125]. 

Питанням царської цензури переймався й Е. Валлє де Барр, який 

підкреслював, що видання, які мали власну позицію відносно революційних 

подій та царської реакції і не відтворювали на своїх шпальтах офіційну 

урядову трактовку, зазнавали тиску та репресій з боку царської цензури 

[109]. 

А. Морський (В. Штейн), виправдовуючи реакційну політику царизму, 

стверджував, що внаслідок напруженої соціально-політичної ситуації в 

державі значно знизився рівень безпеки населення. Атмосфера внутрішнього 

страху в суспільстві, втрата контролю над ситуацією в деяких регіонах 

Російської імперії спонукали уряд вдатися до крайніх заходів безпеки [127].  

Таким чином, автори, які були свідками політики реакції російського 

монархічного режиму на революційні події 1905–1907 рр., намагалися 

донести об’єктивну інформації про дії влади, спрямовані на придушення 

революції, звертаючи увагу на долі революціонерів, нормативно-правові акти 

монархічного режиму, обмеження особистих прав і свобод громадян та 

спалахи антисемітизму тощо. Важливо підкреслити той факт, що дослідники 

цього періоду намагалися зрозуміти дії влади відносно легалізації репресій 

проти революціонерів. Важливим недоліком праць цих авторів можна 

назвати незадовільне дослідження наслідків царської реакції по відношенню 

до нижчих прошарків суспільства. Опис важливих організаційних елементів 

реакційної політики царизму часто відсутній, лише П. Кропоткін намагався 
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використати порівняльний аналіз у дослідженні умов утримання політичних 

арештантів у Росії і країнах Заходу. 

Проблематика подій Першої російської революції у радянській 

історіографії не займала провідне місце в історичній науці з огляду на 

революційні події 1917 р. Поразка революції 1905–1907 рр. у Російській 

імперії була неприємною для більшовиків і заважала формуванню постулатів 

невпинного революційного руху. Визнання поразки не було притаманне 

більшовикам, і вони розглядали її як один із неминучих етапів революційної 

боротьби. Стабільний, формаційний підхід до вивчення цієї проблематики 

залишив багато «білих плям» при розгляді деяких революційних аспектів, в 

основному, періоду царської реакції 1907–1910 рр. Однак не можна 

відкидати дослідження радянських істориків, незважаючи на ідеологічну 

основу їхніх історичних досліджень, адже вони досить якісно дослідили 

негативні елементи монархічної системи в Російській імперії, відкривши при 

цьому велику кількість важливої історичної інформації стосовно 

пенітенціарної системи, діяльності поліційно-жандармського управління, 

національної проблематики. 

Всю радянську історіографію Першої російської революції можна 

умовно розділити на 3 періоди. Перший – міжвоєнний, 1920-1930 роки –

Період характеризується репресіями та потужним політичним тиском на 

історичну науку. Якщо раніше у працях можна було зустріти спроби 

зрозуміти дії царської влади, то в тогочасних авторів спостерігався лише 

осуд царського режиму. 

Другий період – від кінця 1950-х років – до початку політики 

перебудови у середині 1980-х років. Це – класичний, науковий період 

розвитку вивчення дореволюційних подій. Незважаючи на марксистський 

підхід до аналізу революції, він характеризується детальною 

аргументованістю окремих аспектів революції 1905–1907 рр. та політики 

царської реакції 1907–1910 рр. Подекуди у працях зникає «штампова 

писанина» сталінських часів, але формаційний підхід присутній. 
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Період із середини 1980-х до початку 1990-х років можна виокремити 

як третій, незважаючи на його коротку тривалість. Зазначимо, що не можна 

применшувати історичної цінності нового погляду істориків на події Першої 

російської революції в СРСР. Горбачовська гласність породила невпевнену 

політичну й історичну опозицію до існуючої системи, з’явилися нові 

історичні дослідження, дискусії та відкрита полеміка на шпальтах наукової 

історичної періодики. 

Міжвоєнні роки характеризуються досить суб’єктивним історичним 

аналізом репресивної політики царизму, зокрема можна стверджувати, що 

цьому періоду притаманна суцільна критика царизму як режиму, пов’язаного 

із постійним насиллям та пригнобленням усіх верств населення. Так, 

дослідник репресій царського уряду в роки Першої російської революції 

С. Ушерович у книжці «Кривавий смерч» опублікував статистичні дані 

репресованих із 1905 р. до 1910 р. Про важливий ідеологічний аспект 

дослідження свідчить той факт, що книжка у 1932 р. у Харкові була 

опублікована українською мовою, що було досить рідкісним явищем після 

згортання Й. Сталіним політики коренізації в республіках Радянського 

Союзу [145]. В інший монографії цього ж автора – «Смертные казни в 

царской России», виданій також у Харкові того ж року, але вже російською 

мовою, автор наголошував на самогубствах революціонерів-смертників на 

каторзі та в тюрмах [146]. 

У 1936 р. у Москві були опубліковані архівні документи стосовно 

подій Першої російської революції та політики царських репресій у 

колективній монографії під назвою «Царизм в борьбе с революцией 1905-

1907 гг.» під редакцією А. Дрезена. В цій праці був опублікований 

імператорський указ «Про заснування воєнно-польових судів» від 19–

22 серпня 1906 р. для боротьби з особливо активними революціонерами 

[159]. 

Період від 1930-х до кінця 1950-х років можна назвати «сталінським» 

або «відверто ідеологічним». У цей період зникає опис внеску всієї 
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соціальної політичної опозиції в боротьбу проти царизму. На перший план 

виноситься Російська соціал-демократична робітнича партія (далі – РСДРП) 

як основна політична сила, яка керувала всім революційним процесом. Роль 

партії стає центральною, такою, що не підлягає сумніву. Есери, меншовики, 

анархісти розглядалися як протилежний, а часто й ворожий напрям 

революції. Революційні ідеї цих партій розглядалися крізь призму 

марксистської теорії та через відповідність із нормами основної політичної 

лінії сталінського уряду. 

Починаючи із 1950-х років, з’являються праці, спрямовані на всебічний 

розгляд проблематики. Важливо зробити акцент й на тому факті, що 

дослідники цього періоду починають видавати збірки джерел про події 

революції 1905–1907 рр., серед яких є такі, що безпосередньо стосуються 

реакційної політики царизму. Так, у 1954 р. в Москві опубліковано 4-й том 

професора М. Гернета «История царской тюрьмы», в якому наведено 

статистику смертних вироків, призначених воєнно-польовими судами з 

31 серпня 1906 р. до 31 січня 1907 р. Згідно з його дослідженням, найбільше 

смертних вироків на Півдні України було винесено в Катеринославській 

губернії. Крім цього, М. Гернет опублікував хронологічні та статистичні 

відомості про бунтівний рух серед матросів різних флотських команд та 

статистичні дані відносно політичної неблагонадійності матросів [111].  

У збірнику архівних документів «Революція 1905–1907 років на 

Україні» під редакцією Ф. Лося, що вийшов у Києві в 1955 р., був 

опублікований документ про масовий страйк робітників в Одесі, які 

припинили роботу 3 травня 1905 р. Крім цього, оприлюднені документи про 

події революції 1905–1907 рр. на Півдні України і відмічено, що в 

Херсонській губернії особливо активним у революційні роки був рух селян 

Єлисаветградського повіту [156]. 

1956 р. у Москві був опублікований 1-й том 5-ти томного збірника 

документів «Высший подъем революции 1905–1907 гг.: Вооруженные 

восстания. Ноябрь–Декабрь 1905 г.» під редакцією А. Сидорова, куди 
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увійшли документи Центрального державного історичного архіву в Москві. З 

них можна дізнатися, що революційна атмосфера в Миколаєві в грудні 

1905 р. була вкрай напруженою [149]. 

Під редакцією А. Бачинського, І. Сабадирьова, В. Коновалова у 1976 р. 

в Одесі вийшла збірка документів «Хроника революционных событий на 

Одессщине в годы Первой русской революции. 1905–1907», в якій 

опублікувані автентичні матеріали стосовно революційних подій в Одесі та її 

околицях [158].  

Боротьбу із царським режимом у 1905–1907 рр. та відповідно реакційну 

політику влади по відношенню до селян Південної України проаналізували 

М. Лещенко та О. Михайлюк. Радянський історик М. Лещенко проаналізував 

бунтарську діяльність селян Південної України. Він відзначив, що в 

Херсонській губернії невпинно зростала орендна ціна на землю для селян, що 

стало однією з найважливіших причин селянських заворушень у 1905–

1906 рр. [122]. У Львові в 1967 р. вийшла монографія О. Михайлюка 

«Більшовики України в боротьбі за селянство. 1905 – лютий 1917 рр.», в якій 

досліджено селянський рух у 1905–1907 рр. на Півдні України. Зокрема, 

наведено факти неодноразової допомоги селян революціонерам [126].  

Конкретно реакційна політика царизму стала предметним 

дослідженням для таких вчених як М. Полянський, Л. Алексєєв, М. Гернет, 

Г. Князєва, В. Лейкіна-Свірська. Зокрема, М. Гернет, описуючи політичну 

реакцію після Першої російської революції, зазначав, що кількість 

страчуваних революціонерів була небезпечною для психологічного стану 

солдат [112]. Г. Князєва звернула увагу на активізацію революційних 

настроїв у 1910 р. Вона пов’язала її зі смертю російського письменника 

Л. Толстого, який все своє свідоме життя був в опозиції не лише до 

царського режиму, а й до православної церкви [118]. Л. Алєксєєв 

наголошував, що за кількістю смертних вироків Катеринославська губернія 

посідала перше місце в Російській імперії [105]. Радянський вчений-юрист 

М. Полянський достатньо деталізовано, з позицій радянської ідеології, 
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описав діяльність репресивного апарату царської Росії в роки Першої 

російської революції [133]. Професорка В. Лейкіна-Свірська відзначала, що 

за участь у революційному русі, селянських заворушеннях, політичних 

страйках та демонстраціях, у масовій непокорі офіційним владним наказам 

було засуджено 19 тис. 145 представників інтелігенції [121]. 

Питання цензурної політики царизму в контексті антиреволюційних 

заходів влади в 1905–1907 рр. вивчали О. Меркулов, О. Манько, С. Смирнов. 

Дослідники О. Меркулов та О. Манько стверджували, що довготривале 

видання газет та журналів в реакційний період було неможливе. Найбільший 

термін видання в реакційні 1907–1910 рр. був лише у 8-ми революційних 

газет, таких як: «Боротьба» (Москва), «Циня» (Рига), «Уфимський робітник» 

(Уфа), «Боротьба» (Рига), «Солдатська газета» (Уфа), «Солдат» 

(Севастополь), «Багнет» (Рига) та «Друг солдата» (Катеринослав) [152]. 

С. Смирнов опублікував власне ґрунтовне дослідження царської цензури. 

Його праця «Легальная печать в годы Первой русской революции» – це 

деталізований аналіз всіх періодичних видань Російської імперії на початку 

ХХ ст. Автор проаналізував діяльність репресивної цензури в Російській 

імперії в роки Першої російської революції та тематично розділив періодичні 

видання, відповідно до їх ідеологічної забарвленості [138].  

М. Глазунов та Б. Митрофанов описали спробу царського уряду 

розколоти революційний табір у Росії, створивши «Булигінську Думу» [150]. 

І. Горєлов звернув увагу на внутрішню партійну кризу більшовиків в Україні 

у 1907 р. [113]. 

Історіографічний період із кінця 50-х – до початку горбачовської 

«Перебудови» (1985) можна називати «класичним». Важливо відмітити, що 

саме в цей період відбувається глибоке осмислення репресивної політики 

царизму в роки російської революції початку ХХ ст. Незважаючи на 

існування певного ідеологічного тиску в суспільстві, дослідники 

відштовхувалися не тільки від теорії класової боротьби. Часто революція 

розглядалася як закономірне історичне явище в контексті світового 
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історичного процесу. Поціновується внесок інших, опозиційних монархізму, 

політичних течій в революційній процес, які описуються як додаткові або 

другорядні сили на фоні більшовиків. Важливою рисою цього періоду є 

поява історичних хрестоматійних видань регіональної спрямованості, в яких 

публікуються архівні джерела стосовно царських репресій періоду Першої 

російської революції. Однак після появи хрестоматійних видань регіональної 

спрямованості не з’явилися наукові праці, які б розкривали царські репресії в 

регіональному вимірі. Здебільшого це пов’язано з радянською ідеологією 

єдиного історичного простору, коли праці на кшталт «Україна наша 

радянська» П. Шелеста потрапляли під критику радянського керівництва за 

«націоналізм», тобто окрема постійна й особлива увага приділялася лише 

окремо визначеній території СРСР, що було неприйнятним явищем. Саме 

тому питання реакційної політики царизму на Півдні України є недостатньо 

дослідженим. У часи незалежної України дослідження певних історичних 

проблем у контексті регіонального виміру стало звичним процесом, 

відповідно й питання царської реакції на Півдні України може бути 

досліджене як цілісна історична проблематика, яка раніше не вивчалася. 

Серед істориків другого історіографічного періоду, які займалися 

вивченням проблематики подій Першої російської революції та політики 

царської реакції варто виокремити Е. Хазиахметова, Л. Горюшкіна, 

О. Дергачова, Б. Марьянова, П. Зирянова, В. Тюкавкіна, Е. Щагіна, 

М. Анісімова, І. Пушкарьову, Т. Нікольську, Р. Ганеліна, Ф. Лурьє, 

В. Жухрая, Р. Нарбутова. Необхідно відмітити, що особливістю цього 

періоду є певний плюралізм думок. Альтернативні погляди на політичну 

реакцію в період Першої російської революції вже сприймалися не з позицій 

критики поглядів, а як можлива та особлива думка, яка також має право на 

існування. В цей період відбувається переосмислення поглядів на важливі 

системні причини революції. Так, наприклад, Р. Ганелін відзначив роль 

професора П. Мілюкова в революційному процесі 1905–1907 рр., незважаючи 

на його репутацію прихильника монархізму в СРСР. Саме він виступав 
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головним ініціатором професійних інтелігентських спілок, де постійно 

розглядалося питання зміни конституційного ладу в Російській імперії від 

конституційної монархії до демократично-республіканського ладу [110]. 

Дослідники Б. Ананьїч і Р. Ганелін висунули альтернативну версію щодо 

прийняття Миколою ІІ «Маніфесту 17 жовтня», згідно з якою цар став 

зразком вимушеного реформаторства, продиктованого політичної кризою 

восени 1905 р., коли страйкували всі, навіть Державний банк [186]. 

Р. Нарбутов наголошував, що «Правила про призов військ для 

допомоги місцевій владі» були затверджені урядом 17 лютого 1906 р. Що 

саме тоді, а не в 1905 р., була розширена сфера командної компетенції 

урядовців на територіях, визнаних на воєнному положенні, додаючи до 

військового командування і губернаторів ще й начальників жандармських 

управлінь залізниць та начальників тюремних установ [294]. С. Хойман 

убачав причину поразки революції та політичної реакції в становій системі. 

Він наголошував на становій проблемі в суспільстві Російської імперії як 

такій, що гальмувала політичний розвиток держави та була яскравим 

свідченням поразки революції 1905–1907 рр. [306]. 

Про дослідження політичного заслання до Сибіру істориками Заходу 

писали Л. Горюшкін та О. Дергачов, які в Новосибірську опублікували 

працю «Современные буржуазные англо-американские историки о 

политической ссылке в Сибири ХІХ – начало ХХ века» (1987 р.). У книжці 

проаналізовано та дано оцінку науковим розвідкам американських та 

англійських істориків, які вивчали проблематику політичного заслання до 

Сибіру в Російській імперії у ХІХ – ХХ на початку ХХ ст. [199]. 

Е. Хазиахметов опублікував праці: «Массовые источники по истории 

Сибирской политической ссылке 1905–1917» (1985 р.) [208] та 

«Политическая ссылка в Сибирь в период буржуазно-демократической 

революции: Историография первой половины 80-х гг. ХІХ ст.» (1988 р.) 

[209]. У першій монографії наголошено, що статистична інформація стосовно 

кількості наявних арештантів на каторзі в Сибіру та кількість втеч арештантів 
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із каторги часто не відповідала дійсності, що було пов’язано з бажанням 

адміністрації каторги та місцевої губернської влади показати у звіті 

ефективність поліційного нагляду за каторжниками [147].  

Особливий інтерес у період «пізнього СРСР» у дослідників 

проблематики репресій царизму викликала діяльність поліційно-

жандармського апарату в Росії. Так, у 1989 р. у Свердловську вийшла 

монографія М. Анісімова «Борьба большевиков против политической тайной 

полиции самодержавия 1903–1917», в якій описано історію царської 

«охранки» від початку XVIII ст. до початку ХХ ст. У ній автор приділив 

увагу конспіративному листуванню більшовиків, яке виконувалося за 

допомогою різних хімічних чорнил та шифрів [106]. Цього ж року в Москві 

вийшла книга І. Пушкарьової «Рабочее движение в Росии в период реакции 

1907-1910 гг.», в якій підраховано загальну кількість політичних жертв 

царської реакції за 1905–1909 рр., що становила 1,5 млн осіб [134].  

Радянський історик Ф. Лурьє у статті «Провокаторы», опублікованій в 

1991 р., досліджував питання антиреволюційної діяльності царської 

жандармерії [292]. Інший радянський дослідник – В. Новицький у монографії 

«Из воспоминаний жандарма», опублікованій в Москві 1991 р., писав, що в 

Україні департамент поліції вирішив обмежитися створенням жандармських 

відділень у містах, де революційний рух набирав найбільшого розвитку, а 

саме: в Житомирі, Катеринославі, Києві, Миколаєві, Одесі, Полтаві, 

Сімферополі, Харкові [130]. 

Доктор історичних наук В. Жухрай описав таємну інструкцію царської 

«охранки» для залучення співробітників із метою створення внутрішньої 

антиреволюційної агентурної мережі. В ній зазначалися якості характеру, на 

які повинен звернути увагу таємний агент, щоб вирішити, чи підходить 

конкретна особа для вербовки [114]. 

Не згас інтерес у дослідників й до інших аспектів реакційної політики 

царизму, які досліджувалися й до цього періоду. Так, 1987 р. у Москві була 

опублікована праця В. Тюкавкіна та Е. Щагіна «Крестьянство России в 
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период трех революций», в якій досліджено статистику селянських виступів 

напередодні Першої російської революції. Крім цього, автори на основі 

статистичних відомостей дійшли висновку, що кількість селянських 

заворушень у Росії у 1905–1906 рр. була вдвічі більшою ніж за все ХІХ ст. 

[157]. Дослідники Б. Марьянов і П. Зирянов у 1985 р. писали про тісну 

співпрацю православної церкви з урядовими силами. Б. Марьянов 

стверджував, що духівництво виступало разом із чорносотенцями та 

закликало до послуху всіх сакральній владі Романових [293]. П. Зирянов 

описував нагородження священників військовими орденами за відданість 

[283]. Радянська дослідниця Т. Нікольська вивчала чорносотенний рух на 

початку ХХ ст., який став причиною масових єврейських погромів під час 

революції 1905–1907 рр. [296]. Дослідники Р. Петров та А. Чорний у статті 

«Чёрная сотня» відзначали, що підтримка влади антисемітського руху була 

очевидною ще до початку Першої російської революції, а саме після 

Кишинівського погрому 1903 р. [299].  

Наслідком зменшення ідеологічного тиску в суспільстві в 1980-х роках 

була публікація у Ленінграді збірки, присвяченої подіям революції 1905–

1907 рр. під назвою «Новое о революции 1905–1907 гг.» (1989 р.), в якій 

дослідники опублікували різні аспекти царської реакції та її причин. Так, 

історик В. Жуков у 1989 р. опублікував власні дослідження про сатиричні 

журнали періоду Першої російської революції, в яких висміювався царський 

режим [200]. Дослідник М. Борисенко вивчав вплив подій Першої російської 

революції на студентство в реакційний період до 1917 р. Зокрема, він 

зазначав, що падіння престижу царської влади серед студентства сприяло 

втраті віри до Бога у студентському середовищі. Після поразки революції у 

1907 р. стала очевидною психологічна нестійкість студентства, представники 

якого покидали революційні організації, зневірившись у можливості 

досягнення цілей та втрату ідеалів революції [198]. 

Кульмінацією відродженого інтересу до проблематики подій Першої 

російської революції та політичної реакції в цей період можна вважати 
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наукову конференцію на тему: «Перша російська революція 1905–1907 рр. у 

світлі нового історичного мислення», яка відбулася в грудні 1990 р. у 

м. Горлівці на Донеччині. Тематика доповідей свідчить про 

багатовекторність революційної проблематики та розкриває широкі 

можливості для подальших наукових досліджень. Так, історик Г. Швидько 

опублікувала тези про достовірність походження джерел з історії 

революційного руху на матеріалах Катеринославщини. Вона стверджувала, 

що аналіз «Політичних оглядів Катеринославської губернії», які укладали 

начальники губернських жандармських управлінь, уможливлює зробити 

висновок, що губернатори були добре поінформовані про стан справ та в 

основному вірно передбачали напрями розвитку революційних подій [210]. 

О. Овсієнко стверджував, що поліція в Російській імперії була частково 

деморалізована революціонерами наприкінці 1905 р. Існувала велика 

ймовірність приєднання поліції до революціонерів [203]. На цей випадок 

була готова відповідь у О. Ярмиша, який стверджував, що силові структури 

готувалися до революційних подій ще задовго до 1905 р. Про це свідчили 

«Інструкції на випадок бунтів», згідно з якими війська завжди дислокувалися 

неподалік від великих міст Російської імперії та завжди були готові до 

придушення повстання [211]. Р. Переверзов у тезах «Революція 1905–

1907 рр. та російська робоча преса в США та Канаді» підвів підсумок та 

відзначив, що після поразки революцій за океан мігрувала велика кількість 

підданих Російської імперії – 1,6 млн осіб, серед яких, як відомо із 

достовірних джерел, було 62 тис. українців та 45 тис. росіян. У США та 

Канаді деякі з них заснували періодичні органи, на шпальтах яких 

продовжували революційну справу [204].  

Деякі дослідження радянського періоду представленні ґрунтовними 

колективними роботами дослідників. У цьому контексті важливо відзначити, 

що колективні дослідження певної мірою перевершували одноосібні за 

кількістю матеріалу та деталізацією подій. Цю обставину можна пояснити 
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розділенням сфер історичного дослідження, де кожен автор колективної 

роботи детально дослідив окрему площину питання.  

Останній – третій – історіографічний період не можна назвати 

підсумковим, скоріш за все він є перехідним від цілісної радянської 

історіографії до власне відверто національної. З початком оголошення 

партією гласності в суспільстві почали з’являтися дослідження з 

твердженнями, які суперечать основним поглядам істориків «класичного» 

періоду. Наприклад, чорносотенний рух описується не як ганебний 

суспільний рух монархічного спрямування, а як протилежне комуністичній 

системі цінностей політичне об’єднання, яке також мало право на існування. 

Подекуди дії чорносотенців виправдовувалися їх суто національною 

російською позицією. З’являється критичний огляд зарубіжної історіографії 

стосовно подій Першої російської революції, що робить це предметне 

дослідження більш об’єктивним. Спільною рисою наукових робіт із 

проблематики подій Першої російської революції цього періоду є спроба 

зрозуміти учасників тих подій, а не засуджувати їх, виходячи з власних 

ідеологічних переконань. 

Огляд подій Першої російської революції 1905–1907 рр. у роботах 

дослідників після 1991 р. був почасти позбавлений ідеологічної складової. 

Формування нових історичних шкіл на базі шкіл колишніх республік 

Радянського Союзу та предметне дослідження революції 1905–1907 рр. у 

межах новоутворених держав стало основною ознакою розвитку 

історіографічних досліджень у 1990-х роках та на початку ХХІ ст. Основним 

мотивом істориків пострадянського періоду була побудова власної державної 

концепції відносно революційних подій на початку ХХ століття. Безперечно, 

найбільший доробок з цієї проблематики мають російські історики. Сам же 

погляд на події 1905–1907 рр. став різнитися в залежності від концептуальної 

складової методики дослідження, тобто від того, чи дотримувалися 

дослідники радянського формаційного підходу в інтерпретації подій Першої 
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російської революції, або вони намагалися розгледіти революційні події 

1905–1907 рр. крізь призму радянського ідеологічного нашарування. 

Умовно можна розділити сфери інтересів дослідників на такі наукові 

блоки, як: критика самодержавного устрою в Росії, який розглядається як 

основна причина революційних подій та відповідно реакційної політики; 

юридична складова репресивної політики, основний інструмент політики 

державних репресій – царська поліція та ідеологічний інститут, який 

підтримував придушення революційного руху в суспільстві – РПЦ; основні 

напрями репресивної політики: а) проти свободи слова, б) в умовах 

невирішеності аграрного питання, в) робітників заводів та фабрик, в умовах 

невиконання об’єктивних потреб робітників у сфері організації праці, 

г) опозиційної інтелігенції, ґ) репресії за національною ознакою, особливо 

проти євреїв. 

Окрім цього, важливою метою реакційної політики була сама 

діяльність політичних партій радикального революційного спрямовання, 

наприклад, партії есерів, РСДРП чи анархістів. Частина дослідників 

конкретно приділила увагу царським тюрмам та репресіям, що мали місце у 

пенітенціарних установах та на каторзі. Не менш важливими є праці, 

присвячені реакційній політиці царизму в обмеженому історико-

географічному просторі, наприклад, тільки в Південній Україні. 

Важливою віхою пострадянського періоду дослідження подій Першої 

російської революції в Україні стали дослідження українських істориків про 

участь українців у цих подіях та зміни національного життя в Україні, які 

стали можливими внаслідок соціально-політичної ситуації в Російській 

імперії у 1905–1907 рр. 

Оцінка українськими та російськими істориками подій Першої 

російської революції в цей період не відрізнялася особливими 

концептуальними розбіжностями. Майже всі історики сходились на думці, 

що царські репресії були негативним явищем на початку ХХ ст. Єдина 

важлива відмінність між ними полягала у тому, що українські дослідники 
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приділяли увагу царським репресіям як закономірному процесу та 

розглядали їх в основному із позицій ліберальних поглядів. Російські вчені 

додавали до цього ще спробу зрозуміти, але не виправдати, владні репресії із 

позицій монархічного табору. Українські та російські дослідники в 1990-х 

роках звернули особливу увагу на активізацію репресій в роки Першої 

російської революції. Тематикою їхніх досліджень є різні аспекти царської 

реакції, а саме: діяльність чорносотенного руху в Україні; організація роботи 

жандармерії; єврейські погроми в Україні. Варто відзначити, що такий поділ 

– умовний, кожний аспект пов’язаний з іншим та відповідає причинно-

наслідковому зв’язку подій 1905–1907 рр. в Україні. 

Серед українських дослідників пострадянського періоду можна 

виділити І. Самарцева, В. Гусєва, В. Сороку, Л. Бородича, 

В. Волковинського, В. Сусорова. Детально історіографічну базу, присвячену 

робітничому та селянському руху взагалі та в роки Першої російської 

революції зокрема, проаналізував В. Сусоров, який у монографії «Класова 

боротьба робітників і селян на буржуазно-демократичному етапі революції» 

охарактеризував кількість виданих джерел з цього питання у 1920–1930-х 

роках [206]. І. Самарцев у 1992 р., досліджуючи чорносотенний рух в 

Україні, відзначав, що перша подібна організація з’явилася в Україні в 

1903 р. у Харкові, а у 1905 р. чорносотенні організації поширилися на 

Волинську, Катеринославську, Київську, Подільську, Таврійську, Херсонську 

та Чернігівську губернії [178]. Дослідники В. Гусєв та В. Сорока в 1995 р. 

досліджували діяльність царської «охранки» на початку ХХ ст. Вони 

стверджували, що досвід політичної поліції Російської імперії не зник після 

1917 р., а навпаки, в майбутньому був використаний Народним комісаріатом 

внутрішніх справ (НКВС) та Комітетом державної безпеки (КДБ) СРСР 

[272]. 

Історик В. Волковинський в 1996 р. опублікував статистику єврейських 

погромів в Україні в 1905 р., пік яких припав на жовтень 1905 р. Він 

підкреслював, що основна кількість погромів мала місце у «єврейській смузі 
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осілості» [312]. У 1999 р. дослідник Л. Бородич вивчав організацію 

військово-охоронної системи Росії на початку ХХ ст. Він зосередився на 

воєнних силах, які міг використати уряд Російської імперії для стабілізації 

внутрішньополітичної ситуації в Україні [310]. 

Важливо відмітити той факт, що після розпаду СРСР продовжуються 

спроби істориків узагальнити та усвідомити революцію 1905–1907 рр. як 

цілісний історичний процес, з одного боку, а з іншого – приділити увагу 

деталізованому дослідженню окремих аспектів цієї проблематики, 

наприклад, вивчити сатиричні журнали антидержавного змісту цього 

періоду, ознайомитися із західною історіографією реакційної політики або 

звернутися до джерел імперської політики сибірського заслання ХІХ ст. із 

метою встановлення причинно-наслідкових зв’язків. Однак, на жаль й досі 

відсутнє комплексне дослідження стосовно реакційної політики царизму в 

роки Першої російської революції в Південній Україні, на що здобувач 

звертає особливу увагу. Існують лише окремі регіональні дослідження та 

збірки документів, які залишаються важливими в контексті висвітлення подій 

в межах окремих областей, а не всього південноукраїнського регіону. 

Серед доробку російських істориків пострадянського періоду варто 

звернути увагу на праці: С. Степанова, М. Плакси, А. Черняка, 

О. Будницкого. Діяльність поліційно-жандармського апарату вивчали 

Д. Андрєєв, М. Вязмітінов. Так, у 1993 р. С. Степанов дослідив діяльність та 

кількість чорносотенних організацій в Україні, зокрема й на Півдні України 

[303].  

Дослідник М. Плакса, який у статті «Чорносотенці» (1998) 

наголошував, що крайні монархічні політичні сили не тільки поділяли 

населення імперії за критерієм приналежності до російського народу, а й 

стверджували, що чиновники, інтелігенція та підприємці не можуть бути 

росіянами внаслідок відсутності історичної прихильності російського народу 

до цих занять. До того ж, своєю активною інтелектуальною діяльністю та 
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революційними прагненнями представники ворожих істинним російським 

людям професій заслоняли світлий образ царя [300]. 

Дослідник Д. Андрєєв у 1993 р., вивчаючи діяльність таємної поліції на 

початку ХХ ст., наголошував, що найціннішими агентами були 

департаментські філери, які «працювали» у російському парламенті. Вони 

спостерігали навіть за діяльністю масонських лож [187]. У 1995 р. 

М. Вязмітінов, досліджуючи роботу жандармів у воєнному середовищі, 

наголошував, що це сформувало особливе відношення офіцерів до роботи 

жандармів, як до такої, що суперечить моралі не тільки конкретної людини, а 

й суспільства взагалі. Наприклад, російський генерал царської армії 

В. Сухомлинов уважав «особливо шкідливою» та принизливою таку 

діяльність жандармів [190]. У цілому ці автори оцінювали діяльність 

чорносотенців та політичної поліції негативно, як таку, що суперечить 

ліберальним цінностям суспільства. 

У цьому ж році дослідник подій Першої російської революції 

А. Черняк опублікував дослідження академіка А. Воробйова про жертви 

січневих подій в Петербурзі. А. Черняк відзначав, що за офіційними даними 

9 січня 1905 р. загинуло 130 чоловік, а академік А. Воробйов врахував ще й 

той факт, що до лікарень Петербурга 9 січня 1905 р. було привезено 1 тис. 

216 вбитих та більш ніж 5 тис. поранених [307]. 

У 1999 р. дослідник О. Будницький заперечив великий відсоток участі 

євреїв у революції 1905–1907 рр. Він писав, що до єврейської революційної 

партії Бунд у 1904 р. входило близько 23 тис. євреїв, а в 1905–1907 рр. – 

34 тис. осіб. Царська реакція цю кількість у насильницький спосіб зменшила 

до 2 тис. осіб [108]. 

На відміну від українських істориків, російські дослідники приділяють 

значну увагу дослідженню негативних явищ монархічної системи управління 

та підкреслюють важливість вивчення основ імперської системи Росії для 

більш глибокого розуміння революційних процесів у державі. Окрім 

висвітлення монархічної системи російської влади, вчені приділяють увагу й 
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іншим аспектам, зокрема поліційному режиму або селянському питанню. 

Також на шпальтах наукових російськомовних журналів іноді публікуються 

праці західних істориків, які висвітлюють реакційну політику царизму 

Російської імперії.  

У контексті дослідження української та російської історіографії 

важливо згадати про західних істориків. Так, у 1991 р. у журналі 

«Отечественная история» була опублікована стаття професора історії 

Брандейського університету США Грегорі Фріза «Церковь, религия и 

политическая культура на закате старой России», в якій наголошувалося, що 

духовність російського населення та підтримка православною церквою 

урядової політики були пов’язані із частковою втратою монархізмом 

власного авторитету на початку ХХ ст. [195]. 

Б. Ананьїч у статті «Кризис власти и реформы в России на рубеже 

ХІХ–ХХ веков в исследованиях американских историков» зробив огляд 

монографій американських дослідників подій Першої російської революції: 

Френсіса Вчисла «Сільська Росія в процесі реформ: держава, суспільство і 

національна політика. 1855-1914» та Ендрю Вернера «Криза російського 

самодержавства. Микола ІІ та революція 1905 р.», які у 1990 р. випустило 

друком видавництво Прінстонського університету в США. Ф. Вчисло вважав 

причиною Першої російської революції кризу в аграрному питання в 

Російській імперії та неспроможність влади довести реформи Олександра ІІ 

від 1861 р. до кінця. Е. Вернер зазначав, що революція 1905–1907 рр. у Росії 

була останнім іспитом для монархічного ладу на можливість проведення 

реформ. Внаслідок поразки революції зміни у суспільному житті не 

відбулися, тому період до 1917 р. Е. Вернер назвав «передсмертними 

конвульсіями російської монархії». Також автор наголошував на 

слабохарактерності Миколи ІІ, підкреслюючи те, що його життя було 

сповнене ілюзій стосовно безпеки свого становища в імперії та стабільності в 

політиці [185]. 
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Професор інституту Гаррімана при Колумбійському університеті 

Леопольд Хеймсон у статті «Об истоках революции» (1993) зазначав, що 

робітничий рух у Російській імперії лише на початку ХХ ст. набув різких 

політичних та соціальних форм. Серед основних претензій робітників автор 

виокремив вимоги щодо покращення ставлення до них з боку промисловців 

та підприємців [196]. 

Англійська дослідниця Морін Перрі займалася вивченням аграрної 

політики соціалістів-революціонерів від виникнення партії до революції 

1905-1907 рр. Учена відстоювала думку про важливий внесок у 

революційний рух саме партії есерів, наголошувала на можливості вирішення 

аграрного питання в Росії відповідно до програми цієї партії [201, с. 165]. 

Ознайомлення вітчизняних дослідників із роботами західних істориків 

уможливлює аналіз альтернативних позицій стосовно революційних подій 

1905–1907 рр. Наприклад, західні дослідники не розглядають події «Кривавої 

неділі» в січні 1905 р. як відправну точку всіх революційних подій, а 

визначають її як наслідок ґрунтовної підготовки до революції різних верств 

населення як у політичному, так і психологічному плані. Особлива роль у 

цьому процесі надається ліберальній інтелігенції та т. зв. «бенкетним 

кампаніям» 1904 р. 

Серед сучасних українських істориків, які вивчали формування 

української національної ідеї в революційні роки, варто відмітити О. Реєнта 

[176], Л. Москвич, В. Волковинського, І. Самарцева, Л. Філоретова [183], 

С. Даниленка. Всі вони дійшли висновку, що жовтневий маніфест Миколи ІІ 

сприяв відновленню українського друкованого слова та українського 

культурного і національного відродження. 

Л. Москвич, досліджуючи питання антиукраїнських поглядів у 

російському суспільстві на початку ХХ ст., у статті «Прогресивна російська 

інтелігенція і Україна (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» (1999) стверджувала, 

що професор Київського університету Т. Флоринський рішуче критикував 

український національно-культурний рух, що активізувався в період Першої 



 

 

45 

російської революції, та виконуючи обов’язки голови Київського 

тимчасового комітету в справах преси, поширював антиукраїнські погляди, 

здійснював жорстокі цензорські функції [313]. 

І. Самарцев у в статті «Чорносотенці на Україні (1905–1917 рр.)» (1992) 

писав, що українців, які прагнули до національної автономії, чорносотенці 

називали «маніяками самостійного українства» та «націоналістами» з 

безпідставною та шкідливою ідеєю окремішності [178].  

Дослідник В. Волковинський у статті «Чорна сотня» та її «хрещені 

батьки» в Україні на початку ХХ ст.» (1996) зазначав, що монархісти хотіли 

спрямувати чорносотенні загони й проти українців, яких звинувачували у 

самостійницьких прагненнях, бажанні відновити гетьманську владу із 

посольським представництвом в інших країнах, з власною армією та 

незалежною монетарною системою. Найбільшими ворогами української 

національної ідеї, противниками створення незалежної самостійної України, 

гонителями української науки, культури, мови та літератури, на переконання 

автора, були самі українці, які входили до утвореного в 1908 р. у Києві 

«Клубу російських націоналістів» [312]. 

С. Даниленко в 2013 р. опублікував в журналі «Український історичний 

збірник» власне дослідження стосовно боротьби української інтелігенції за 

національно-культурне відродження на початку ХХ ст. [167]. 

Питання діяльності царської цензури, зокрема направленої проти 

українського вільного друкованого слова, вивчали О. Сарнацький, І. Коляда, 

Н. Олешко, О. Казакевич , М. Щербак та Н. Щербак. 

О. Сарнацький, досліджуючи антиукраїнську політику царизму в статті 

«Дії прокурорського нагляду та суду щодо покарання представників 

української інтелігенції в роки столипінської реакції» (2003), описав 

конфіскацію української брошури «Який буває державний лад» у жовтні 

1909 р. у домі священника [276].  

Історик І. Коляда в статті «Українська інтелігенція і преса у боротьбі за 

вирішення мовного питання на початку ХХ ст.» (2006) опублікував 
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статистичні дані про діяльність українських видань у роки Першої російської 

революції. Він стверджував, що після царського Маніфесту 17 жовтня 1905 р. 

видання публіцистики українською мовою, незважаючи на цензурну 

політику, постійно зростало [273].  

У публікації в науковому журналі «Гілея» в 2015 р. Н. Олешко 

проаналізувала питання репресій царської цензури щодо україномовної преси 

в 1906–1914 рр. [174]. О. Казакевич у 2017 р. досліджувала царську цензуру в 

україномовному середовищі в 1905–1910 рр. [168]. 

Науковці М. Щербак та Н. Щербак опублікували результати 

дослідження питання цензурної політики Російської імперії на початку 

ХХ ст. у статті «Цензура і преса в Києві на початку ХХ ст.», де 

стверджували, що окрім періодичних видань, революція 1905–1907 рр. дала 

поштовх до розвитку українського книгодрукування [278]. 

Дослідник-правознавець В. Гончаренко в 2005 р. відзначив, що однією 

з причин народного гніву в 1905 р. було формування Булигінської думи. Не 

дивлячись на початок масових заворушень у Російській імперії у 1906 р., 

уряд створив законодавчий орган із низкою істотних виборчих обмежень для 

значної кількості підданих Російської імперії, тим самим спричинивши 

невдоволення лібералів, які розцінили це як значно урізаний та запізнілий 

демократичний експеримент [164].  

Історик С. Савченко у 2010 р., досліджуючи питання втрати довіри 

населенням Російської імперії до однієї з опор монархізму – православної 

церкви, стверджував, що антирелігійні настрої на початку ХХ ст. поділяли не 

тільки світські інтелігенти, а й майбутні священники [177]. 

Значний внесок у дослідження реакційної політики царизму був 

зроблений професором В. Сусоровим, який у 2005 р. опублікував 

дослідження з цієї проблематики. У праці «Репресивні заходи царизму на 

Півдні України в 1905–1907 роках» автор дослідив та узагальнив 

революційні виступи населення в містах і селах Південної України в період 

Першої російської революції 1905–1907 рр. за хронологічною ознакою [142]. 
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Український селянський рух у роки Першої російської революції 

досліджувала І. Верховцева, яка у праці 2016 р. наголошувала на активізації 

антиурядових настроїв на селі в грудні 1905 р. [162]. О. Коник описав 

особливості формування селянського самоуправління в 1905 р. [169] та 

поширення нелегальної літератури в робітничому середовищі [170]. 

Студентський рух в Україні в 1905–1907 рр. досліджувала Ю. Бургаз [160]. 

Революційний рух українських вчителів вивчав В. Магась [172]. Дослідник 

О. Берендєєв у 1998 р. у статті «Студентський рух у Києві. 1895–1908 рр.» 

наголосив, що революція, яка почалася у 1905 р., «розпалила» студентську 

активність в Україні [308]. 

М. Якименко, досліджуючи міграційні процеси в Україні на початку 

ХХ ст. в статті «Міграція українського селянства як об’єкт ідейно-політичної 

боротьби Російській імперії на межі ХІХ–ХХ століть» (2000), стверджував, 

що міграційна політика уряду в роки Першої російської революції сприяла 

частковій свободі переміщення селян у межах Російської імперії [279]. Це ж 

питання у статті «Селянське питання в програмах консервативно-

монархічних партій Росії. (1905–1914)» (2006) досліджував І. Омельянчук 

[194]. 

Роль євреїв у подіях Першої російської революції на Півдні України 

вивчав В. Гусєв [166]. Значення РПЦ у діяльності чорносотенних організацій 

на Півдні України було досліджено Г. Надтокою [173]. Р. Гула і І. Передерій 

розкрили ідеї консервативного монархізму, який став базовим для 

чорносотенного руху в роки Першої російської революції [165]. 

У 2017 р. українські науковці Т. Вронська, О. Лисенко, В. Шандра 

досліджували питання запровадження режиму воєнного та надзвичайного 

стану на Півдні України в роки Першої російської революції [163]. Дослідник 

С. Вергун вивчав питання поліційної реформи в роки Першої російської 

революції [161].  

Тематика досліджень сучасних українських вчених різна та висвітлює 

предмет проблематики із різних ракурсів. У контексті вивчення 
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самодержавної політики царизму українські історики вивчали: режими 

воєнного та надзвичайного стану на українських землях у другій половині 

ХІХ – початку ХХ ст.; зміни у системі центральних органів влади Росії; 

розвиток царської жандармерії та чорносотенний рух на українських землях; 

участь у революційному русі різних політичних партій студентства та 

українських селян. Також варто відзначити й праці стосовно впливу 

російської православної церкви на процес царської реакції.  

Особливо вагомим є внесок українських істориків у висвітлення 

українського національного питання в роки Першої російської революції 

1905–1907 рр. та реакційної політики царизму 1905–1910 рр. Серед тематик 

українського питання варто відзначити дослідження ролі української 

інтелігенції в революційні роки та репресивні заходи російської влади щодо 

друкованого українського слова і української мови.  

Серед сучасних російських істориків варто згадати праці Б. Миронова, 

П. Кошеля, Д. Павлова, Е. Кемпінського. Так історик Б. Миронов у 2002 р. 

дослідив зв’язок росту населення, що було пов’язано з харчуванням та 

здоров’ям населення Російської імперії. Згідно з його дослідженнями, що 

базуються на кількості забракованих за здоров’ям новобранців, із 1970-х 

років до 1913 р. показник непридатних до воєнної служби осіб постійно 

зростав, що свідчило про низький рівень життя суспільства та могло бути 

однією з причин невдоволення царським режимом [193]. 

П. Кошель в статті «Девятьсот пятый год: террор в действии» (2003) 

наголошував на зв’язках есерів із японцями, які поставляли першим зброю 

для боротьби проти російських урядових сил у 1905 р. [288]. В іншій статті – 

«Политический сыск в России 100 лет назад» (2002) дослідник описував 

діяльність філерів у середовищі революційних партій. Особливу увагу тут 

приділено охороні царської родини, зокрема автор зазначав, що витрати на 

організацію цієї справи у 1905 р. становили 159 тис. рублів [289]. У статті 

«Ссылка и каторга в России» П. Кошель висвітлив питання відбування 

покарань жінками на початку ХХ ст. та відзначив низький соціальний і 
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моральний рівень царської влади по відношенню до жінок – учасниць 

революційного руху [290]. 

У 2011 р. вийшла друком монографія Д. Павлова «Японські гроші та 

Перша російська революція», в якій досліджено фінансування революційних 

партій в Росії в 1905–1907 рр. Зокрема, автор стверджував, що зовнішнє 

фінансування революції, про яке було відомо царській «охранці», стало 

додатковим стимулюючим фактором для реалізації реакційної політики 

[132]. 

Е. Кемпінський, який досліджував революційні події на Кавказі, у 

статті «Государство против интеллектуальной контрэлиты» (2006) описав 

загальне піднесення революційного духу у середовищі інтелігенції в роки 

Першої російської революції на теренах всієї Російської імперії. Автор 

відзначив, що на початку ХХ ст. тюремне ув’язнення сприймалося 

інтелігенцією як своєрідний «університет», пройти крізь який було справою 

честі для кожного борця за свободу, який себе поважав [285]. 

Вагомі внески в дослідження реакційної політики царизму в 1905–

1910 рр. були зроблені учасниками різних наукових конференцій. Варто 

відмітити тематичні наукові конференції, присвячені подіям Першої 

російської революції, зокрема наукову конференцію «Перша російська 

революція в світлі нового історичного мислення», яка відбулася в Горлівці у 

грудні 1990 р. Заслуговують на увагу матеріали Санкт-Петербурзького 

міжнародного колоквіуму істориків «Реформи чи революцїї?», який 

проходив у червні того ж року [201, 207]. 

Доповідачі на цих конференціях висвітлювали різні аспекти 

революційного руху початку ХХ ст., наприклад, питання функціонування 

поліційно-жандармських органів в Україні; підтримка православною 

церквою царського режиму; функціонування робітничих видань українських 

та російських емігрантів у революційні роки в США та Канаді. Найбільш 

вагомими є публікації авторських матеріалів стосовно достовірності джерел 
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офіційного походження з історії революційного руху та вивчення окремих 

аспектів функціонування карального апарату російського монархізму. 

Отже, аналіз історіографії теми дослідження допоміг встановити 

зв’язок різних аспектів революційного руху. Проблема реакційної політики 

царизму знайшла своє відображення у працях багатьох дослідників та 

публіцистів, які на основі архівних документів та опублікованих 

матеріалів висвітлювали проблематику репресивної моделі царського 

режиму в роки Першої російської революції 1905–1907 рр. та в 

пореволюційний період. 

Проаналізовані праці дослідників стосуються актуального питання 

взаємовідносин народу із владою на початку ХХ ст. Всі історичні праці 

дають цінний матеріал для розуміння загальної організації 

контрреволюційної царської діяльності. Однак історіографічний аналіз 

засвідчує, що проблема реалізації політики реакції на Півдні України не 

виділялася в окрему тему для дослідження, а завжди розглядалася 

дослідниками в єдиному загальноімперському, загальноросійському, а в 

роки незалежної України – в загальноукраїнському контекстах. 

 

1.2 Джерельна база дослідження 

 

З метою всебічного висвітлення репресивної політики царизму в роки 

Першої російської революції здійснено дослідження різних видів історичних 

джерел, а саме: збірок законодавчих та нормативно-правових документів, 

архівних документів, мемуарів сучасників подій, публіцистичної літератури 

та періодичних видань початку ХХ ст. 

Дослідження реакційної політики царизму в роки Першої російської 

революції 1905-1907 рр. неможливе без розгляду законодавства Російської 

імперії. Відомо, що царська реакція була легалізована низкою законодавчих 

актів, які вийшли протягом 1905–1910 рр. Основними джерелами 

дослідження юридичного обґрунтування царських репресій можна назвати 
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Збірку законів Російської імперії, законодавчі акти, прийняті в роки 

революції 1905–1907 рр., меморії Ради міністрів Російської імперії, 

губернаторські накази та розпорядження стосовно організації застережливих 

заходів та рапорти поліційних управ відносно протидії організованій 

революційній боротьбі. 

Основна підстава для реалізації царських репресій викладена у Збірці 

законів Російської імперії. Зокрема, в першому розділі цієї збірки «Про 

злочини, проступки та покарання» наведені статті, що визначали критерії 

покарання політичних арештантів. Особливе значення має додаткове 

покарання, як-то позбавлення майна чи скасування дворянського титулу. 

Наприклад, у ст. 19 цього розділу визначаються та обґрунтовуються ступені 

каторжного покарання. Особливий інтерес викликає ст. 27, у якій 

обумовлюється втрата сімейних прав арештанта внаслідок його заслання на 

каторгу при умові, якщо дружина або чоловік відмовляються добровільно 

відправитися із засудженим на заслання. У ст. ст. 30 і 31 йдеться про ступені 

покарання у виправних арештантських відділеннях. Ст. ст. 35–38 визначають 

строки тюремного ув’язнення, а ст. ст. 50, 52, 57 – умови утримання. 

Легалізований поліційний нагляд за потенційно небезпечними особами був 

юридично підкріплений ст. 58 та її підпунктами – першим, другим і третім. 

У третьому розділі Збірки законів Російської імперії «Про злочини 

державні», в другій главі «Про бунт проти Верховної влади та державну 

зраду» у ст. 249 описуються наслідки бунту проти імперської влади. У 

четвертому розділі «Про злочини та проступки проти порядку управління» 

наголошується на покараннях, скоєних через відверту протидію владним 

чинам, наказам та розпорядженням. Ст. 279 визначає покарання навіть за 

образу представника влади при виконанні ним службових обов’язків.  

П’ята глава обґрунтовує наслідки втеч із тюремних установ. Глава 

десята роз’яснює умови покарання для державних чиновників, які внаслідок 

власного халатного ставлення до справ або спеціально допустили розголос 

державних таємниць. Шостий розділ «Про злочини та проступки проти 
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постанов та повинностей державних та земських» визначає покарання за 

відкритий супротив владі представниками державної служби. Зокрема, в 

ньому йдеться про наслідки відмови від військової служби та спроби 

переховувати дезертирів. У восьмому розділі, в п’ятій главі йдеться про 

відповідальність за нелегальний друк. Чотирнадцята глава цього розділу 

регулює відповідальність робітників за організацію робітничих страйків та 

демонстрацій. 

У контексті дослідження законодавчої репресивної бази важливо 

відмітити закони та постанови, які з’явилися саме в революційний час. 

Зокрема, спроби царської влади організувати безперервне й швидке 

знищення свої опонентів шляхом утворення воєнних судів. Положення щодо 

утворення воєнно-польових судів від 19 серпня 1906 р. було опубліковане й 

відповідно вступило в юридичну силу 25 серпня 1906 р.  

Не менш актуальним джерелом при вивченні царської реакції є меморії 

Ради міністрів Росії 1905–1906 рр., в яких опубліковані короткі вказівки 

стосовно організації армійських структур у роки революції, протидії 

революційній пропаганді, запобігання селянським заворушенням тощо. 

Вважаємо, що збірки законодавчих та нормативно-правових 

документів є одними з основних історичних джерел, які висвітлюють 

законодавчу діяльність репресивного апарату російського царизму і дають 

уявлення про стратегічні дії імперського режиму під час революції. 

Важливими для дослідника при вивченні проблематики подій реакції 

на Першу російську революцію на Півдні України є фонди Центрального 

державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України), а саме: 

Ф. № 341 «Одеське жандармське поліцейське управління залізниць, 

м. Одеса» (1876–1917 рр.); Ф. № 358 «Тимчасовий військовий генерал-

губернатор Херсонського і Дніпровського повітів, м. Херсон, м. Миколаїв 

Херсонської губернії» (1904–1909 рр.); Ф. № 385 «Жандармське управління 

м. Одеси» (1867–1917 рр.); Ф. № 386 «Охоронне відділення м. Одеси» (1902–
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1907 рр.); Ф. № 419 «Прокурор Одеської судової палати, м. Одеса» (1867–

1920 рр.). 

У всіх зазначених вище фондах відображені різні аспекти подій Першої 

російської революції на Півдні України. Нелегальний ввіз зброї з-за кордону, 

роль царської армії у стабілізації внутрішньополітичної ситуації в регіоні, 

підготовка терористичних актів, діяльність пенітенціарної системи та 

проблематика «єврейського питання» відображені у фондах № 358 та № 386; 

діяльність поліційно-жандармських органів – у фондах № 341 та №419; 

студентський революційний рух – у фонді № 386; агітація революційними 

партіями – у фонді № 385. Крім цього, у фонді № 385 міститься серія 

документів стосовно діяльності організованої групи з продажу жінок у роки 

Першої російської революції в сексуальне рабство до Єгипту. 

Не менш інформативними для вивчення проблематики революції 1905–

1907 рр. на Півдні України є документи фондів Центрального державного 

архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України) а саме: Ф. № 51 

«Київський комітет РСДРП (більшовиків)» (1917 р.); Ф. № 57 «Колекція 

документів з історії Комуністичної партії України» (1870–1966 рр.); Ф. № 59 

«Колекція спогадів учасників революційних подій, громадянської і Великої 

вітчизняної воєн, соціалістичного будівництва» (кінець ХІХ – середина 

ХХ ст.). 

У фонді № 57 відклалися агітаційні документи більшовиків під час 

революції 1905–1907 рр., свідчення про бунтівний рух у царській армії, 

проєкт побудови жіночої політичної тюрми в Херсоні та документи, що 

стосуються єврейської проблематики у революційні роки. Фотокопія повного 

звернення священника Г. Гапона до уряду після «кривавої неділі» у січні 

1905 р. також зберігається у цьому фонді. Деякі відомості про автентичні 

фотодокументи подій Першої російської революції знаходяться у фонді 

№ 51. Фонд № 59 корисний для висвітлення усної історії революційних 

подій. Спогади Д. Дехтярьова, К. Змієнко, І. Єрмакової-Колган надають 

інформацію про умови утримання політичних арештантів у тюрмах.  
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Умовно всі документи можна розділити на тематичні групи відповідно 

до змісту інформації, яка в них представлена: загальна інформація про 

революційні події 1905–1907 рр.; документи системи виконання покарань 

Російської імперії; реакційна діяльність царської армії, поліції та 

жандармерії; студентський революційний рух; терористична діяльність та 

експропріації революційними партіями; питання постачання зброї для 

революційної боротьби через кордони Південної України; антисемітизм у 

роки Першої російської революції на Півдні України. 

Масові єврейські погроми у жовтні 1905 р., експропріації на користь 

радикальних революційних сил та голод на початку ХХ ст., як одна з причин 

невдоволення населення царською політикою, – всі ці питання частково 

розкриваються в документах, що зберігаються у державних архівах 

Запорозької, Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей. 

У Державному архіві Миколаївської області відклалися важливі фонди 

для вивчення проблематики царської реакції під час Першої російської 

революції на Півдні України, а саме: Ф. № 216 «Миколаївська міська управа, 

м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії» (1870-1920 рр.); 

Ф. № 229 «Канцелярія Миколаївського градоначальника, м. Миколаїв 

Херсонського повіту Херсонської губернії» (1887–1919 рр.); Ф. № 231 

«Миколаївська міська поліція, м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської 

губернії» (1840-1916 рр.); Ф. № 250 «Миколаївська каторжна тюрма № 2 

Головного тюремного управління Міністерства юстиції, м. Миколаїв 

Херсонського повіту Херсонської губернії (1881-1920 рр.); Ф. № 251 

«Миколаївська тюремна інспекція Головного тюремного управління 

Міністерства юстиції, м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської 

губернії» (1903-1917 рр.); Ф. № 441 «Пристав хуторів, м. Миколаїв 

Херсонського повіту Херсонської губернії» (1893–1917 рр.); Ф. № 44 

«Пристав Портової частини поліції, м. Миколаїв Херсонського повіту 

Херсонської губернії» (1873–1912 рр.); Ф. № 443 «Пристав Одеської частини 

поліції, м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії» (1855–
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1910 рр.); Ф.№ 479 «Пристав Московської частини поліції, м. Миколаїв 

Херсонського повіту Херсонської губернії» (1855-1913 рр.); Ф. № 480 

«Пристав 1-ої Адміралтейської частини, м. Миколаїв Херсонського повіту 

Херсонської губернії» (1854–1909 рр.). 

Документи про експропріації революційними партіями містяться у 

фондах № 231 та № 479. Інформація про революційні події Південної 

України, зокрема й «єврейське питання», зберігається в усіх зазначених вище 

фондах Держархіву Миколаївської області. Архівні документи з цих фондів 

можна розподілити на 3 інформаційні блоки. Перший блок містить в собі 

протоколи, державні укази, листування між миколаївським 

градоначальником та міністерствами стосовно зміни режиму управління 

місцевостями, виходячи з рівня соціальної напруженості у суспільстві.  

Другий блок – діяльність революційних партій у Миколаєві під час 

масових заворушень та урядової політики реакції у 1905–1907 рр.  

Третій блок – документи реакційного періоду 1907-1910 рр., які містять 

у собі: агентурні свідчення, протоколи, накази губернатора та 

градоначальника, рапорти чиновників, листування з поліцмейстерами всіх 

поліційних частин м. Миколаєва. Документи цього блоку свідчать про 

продовження діяльності революційних партій після 1907 р. Також важливим 

матеріалом для дослідження революційних подій на Півдні України є 

документи зі службовими характеристиками судових слідчих [40, арк. 8]. 

Також у Держархіві Миколаївської області у Ф. № 229 зберігається 

інформація про спостереження царської жандармерії за українським 

громадським товариством «Просвіта». 

У Держархіві Кіровоградської області при вивченні репресивної 

проблематики 1905–1907 рр. важливі такі фонди: Ф. № 18 »Єлисаветградська 

міська дума» (1789–1919 рр.); Ф. № 78 «Єлисаветградська міська управа» 

(1871–1920 рр.); Ф. № 304 «Рябков П.З. – єлисаветградський землемір, 

історик, археолог і громадський діяч, м. Зінов’євськ Зінов’євського повіту»  

(1864-1925 рр.); Ф. № 496 «Єлисаветградське повітове поліційне управління» 
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(1889–1915 рр.); Ф. № 630 «Єлисаветградський повітовий суд і судові слідчі 

дільниць Єлисаветградського повітового суду» (1882–1918 рр.). 

Інформацію про революційні події та «єврейське питання» можна 

знайти у всіх зазначених фондах, окрім Ф. № 304. Діяльність поліційно-

жандармських установ відображена у Ф. № 496 та Ф. № 630. Ф. № 304 

містить документи, у яких можна виявити інформацію про деякі природні 

причини народного гніву 1905 р., зокрема голод та епідемію тифу на Півдні 

України. 

Документальна база щодо репресивних владних дій міститься у 

держархівах Запорізької та Херсонської областей. У Держархіві Запорізької 

області вона представлена фондом № 24 «Олександрівська міська дума та 

управа» (1866–1920 рр.), а в Держархіві Херсонської області – фондом № 1 

«Канцелярія Херсонського цивільного губернатора Міністерства внутрішніх 

справ» (1807-1919 рр.) та фондом № 4 «Херсонська міська управа 

Міністерства внутрішніх справ» (1873-1920 рр.). Окрім документів стосовно 

подій Першої російської революції, у справах міститься інформація про 

«єврейське питання» та діяльність поліційно-жандармського апарату. Крім 

цього, у Ф. № 24 «Херсонська міська управа Міністерства внутрішніх справ» 

(1873-1920 рр.) є дані про фінансовий колапс міської думи Олександрівська 

після єврейського погрому 21 жовтня 1905 р. та неспроможність утримувати 

поліційний штат за рахунок місцевого бюджету.  

Серед фондів Держархіву Одеської області особливий інтерес 

викликають такі: Ф. № 2 «Канцелярія Одеського градоначальника (з 1820 р. – 

Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора, з 1874 р. – 

Міністерства внутрішніх справ)» (1803–1919 рр.); Ф. № 12 «Інспектор у 

справах преси в м. Одеса» (1905–1909 рр.); Ф. № 111 «Одеська міська 

поліція» (1813–1918 рр.); Ф. № 745 «Помічник начальника Таврійського 

жандармського управління» (1902–1909 рр.). 

Питання заборони друкованих видань революційних 1905–1907 рр. 

висвітлюється у фонді № 12. Документи по системі виконання покарань 



 

 

57 

зберігаються у фонді № 111. Проблематику «єврейського питання» у роки 

Першої російської революції фрагментарно розкривають документи фондів 

№ 745 та № 2. Діяльність поліційно-жандармського апарату та питання 

соціально-економічних збитків внаслідок революційного руху в Одесі у 

1905–1907 рр. частково відображені у документах Ф. № 2. Також у Ф. № 2 

зберігаються документи, які висвітлюють наслідки революційних подій на 

Півдні України, зокрема прохання до імператора Миколи ІІ від 

мануфактурної компанії США «Witman and Barnet Manufacturing Company» 

про відшкодування збитків внаслідок червневих заворушень 1905 р. на суму 

1 тис. 573 долари 35 центів. 

Умовно всі документи Держархіву Одеської області можна розділити 

на тематичні групи відповідно до змісту інформації, яку вони містять: 

загальна інформація про революційні події 1905–1907 рр.; документи по 

системі виконання покарань Російської імперії на Півдні України; 

антисемітизм в роки Першої російської революції на Півдні України; 

політика обмеження свободи слова на Півдні України; царська цензура. 

Для вивчення проблематики політичної реакції 1905–1910 рр. було 

використано також документи Держархіву Дніпропетровської області, а 

саме: Ф. № 11 «Канцелярія Катеринославського губернатора» (1871–

1917 рр.); Ф. № 20 «Катеринославське губернське правління» (1864–

1917 рр.); Ф. № 113 «Катеринославська губернська тюремна інспекція» (1893, 

1895, 1901–1903, 1905–1915, 1917 рр.); Ф. № 177 «Катеринославський 

повітовий суд» (1874–1918 рр.); Ф. № 465 «Катеринославська канцелярія 

прокурора повітового суду» (1906–1907 рр.). 

Питання єврейських погромів та їхні наслідки відображено у всіх 

зазначених вище фондах, окрім Ф. № 113. Документи пенітенціарної системи 

зберігаються у фондах № 20 та № 113. Реалізація антиреволюційної 

насильницької політики поліцейсько-жандармським апаратом та військовими 

підрозділами представлена у фондах № 11 та № 465. 
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Необхідно окремо відмітити позафондову колекцію документів 

Держархіву Дніпропетровської області, яка зберігається у Науково-

довідковій бібліотеці архіву. Це – агітаційні та пропагандистські листівки 

РСДРП, які висвітлюють певний інформаційний пласт стосовно діяльності 

репресивного апарату Російської імперії в Катеринославі на початку ХХ ст. 

За радянських часів це був Ф. № 29, а наразі він зберігається у вигляді 

додаткової інформації серед документів науково-довідкової бібліотеки 

архіву. 

Ці документи корисні для вивчення пропагандистської діяльності 

РСДРП напередодні революції. Зокрема, там зберігається така інформація: 

про агітацію проти Російсько-японської війни Катеринославським комітетом 

РСДРП [101, арк. 102]; новини про основні поразки цієї війни, які 

приховувала влада [103, арк. 163]; наслідки війни з Японією для Росії, про які 

влада намагалася не згадувати [104, арк. 195]; звернення, датовані 1906 р., до 

солдатів та матросів від Катеринославського комітету РСДРП із закликами 

до непокори владі [99, арк. 79]; повідомлення про умови утримання 

політичних в’язнів у Катеринославській в’язниці напередодні революції [96 , 

арк. 17]; констатація фактів знущання над політичними арештантами на 

Півдні України [97, арк. 37]; перелік різних методів покарання для 

політичних в’язнів [100, арк. 84]; відомості про різні заборони для 

політичних в’язнів та статистика державного фінансування на утримання 

в’язнів у тюрмі [102, арк. 118]; звернення до двірників Катеринослава та 

нічних вартових із закликами припинити співпрацю з поліцією [98, арк. 38]; 

різні фрагменти революційної творчості [98, арк. 38]. 

Умовно всі документи фондів Держархіву Дніпропетровської області 

можна розділити на тематичні групи відповідно до інформації, яку вони 

містять: загальна інформація про революційні події 1905–1907 рр.; реакційна 

діяльність поліції та жандармерії на Півдні України; документи системи 

виконання покарань Російської імперії на Півдні України; реакційна 
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діяльність царської армії на півдні України; антисемітизм у роки Першої 

російської революції на Півдні України. 

Таким чином, всі документи зазначених вище фондів регіональних 

державних архівів є достовірними джерелами для вивчення подій Першої 

російської революції на Півдні України. Серед документів канцелярії 

градоначальників та губернаторів особливо поширена антиєврейська 

документація: погроми та збитки від них; участь євреїв у революційних 

подіях; організація єврейської самооборони тощо. 

Проблематика функціонування силових структур під час масових 

соціальних заворушень представлена у листуванні губернаторів із 

начальниками військових частин. Документи поліційних та жандармських 

управлінь висвітлюють питання відшкодування збитків і виділення грошової 

допомоги для поліцейських, які постраждали внаслідок масових соціальних 

заворушень в 1905 р. 

Реакційна політика царської влади проти революціонерів представлена 

документами діяльності пенітенціарних установ Південної України. Накази, 

рапорти, шифровані телеграми, таємні листи, клопотання про помилування 

та інші документи катеринославської губернської тюремної інспекції у 

період з 1905 р. до 1910 р. свідчать про постійне напруження в системі 

виконання покарань, пов’язане з великою кількістю політичних в’язнів, що 

говорить про ускладнення та удосконалення репресивної політики царського 

режиму.  

Серед збірників документів і матеріалів заслуговують на увагу 

фундаментальні дослідницькі роботи стосовно революції 1905–1907 рр., 

наприклад: «Высший подъём революции», «Революционная борьба на 

Херсонщине в 1905–1907 гг.», «Революция 1905–1907 гг. на Украине», 

«Хроника революционных событий на Одессщине в годы Первой русской 

революции. 1905-1907» та «Царизм в борьбе с революцией 1905–1907 гг.» 

[149; 154; 156; 158; 159]. Ці роботи спрямовані на детальне висвітлення 

революційних подій та включають у себе різні аспекти для дослідження 



 

 

60 

репресивного питання. При підготовці дисертаційного дослідження у 

контексті аналізу реакційної політики 1905–1910 рр. колективні монографії 

та збірки документів і матеріалів використовувалися як довідкова та 

бібліографічна література. 

Окремим видом джерел є спогади сучасників революційних подій, які 

стали невід’ємною складовою джерельної бази дисертаційного дослідження. 

Незважаючи на суб’єктивну оцінку репресивної політики царизму в 1905–

1910 рр., мемуарна література висвітлює внутрішню атмосферу в російській 

системі виконання покарань на початку ХХ ст. Наприклад: І. Брильйона «На 

каторге. Воспоминания революционера» [212]; революціонер І. Вороніцин у 

спогадах, опублікованих у Харкові в 1922 р. описав реакційні каторжні роки 

1907–1910 рр., згадував протистояння політичних та кримінальних злочинців 

[214]; інший каторжанин – П. Фабричний опублікував у 1923 р. на шпальтах 

журналу «Каторга и ссылка» словник жаргонів політичної каторги – слова та 

вирази, які слугували певним індикатором визначення приналежності особи 

до каторжного стану [305]; В. Войтинський у спогадах «Літопис революції», 

опублікованих у Берліні у 1924 р., зазначав, що дух революції був 

надламаний царським режимом вже після придушення грудневого повстання 

1905 р. у Москві [213]; Б. Ніколаєвський описав історіографічний мемуарний 

досвід політичних арештантів, які були покарані в роки Першої російської 

революції царським режимом [216]. 

Особисті переживання арештантів межують із важливою історичною 

інформацією стосовно організації внутрішнього режиму в тюрмах; відносин 

тюремної адміністрації з ув’язненими; внутрішнього розподілу арештантів на 

політичних і кримінальних та боротьбу між ними за життєвий простір; 

організацію харчування і спілкування з рідними; спроби втеч і, нарешті, 

внутрішні загальнотюремні страйки, протести, які здебільшого відбувалися у 

формі акцій голодування тощо.  

Деякі аспекти мемуарної літератури розглянуті нами як окремі і 

важливі частини організації царських репресій, які необхідно досліджувати 
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як цілком самостійні історичні проблеми. До них можна віднести питання 

царської репресивної політики щодо осіб жіночої статті, або організацію 

тюремного діловодства. 

Губернські періодичні видання в роки революції 1905–1907 рр. не 

тільки висвітлювали події, які охоплювали життя населення Південної 

України, а й надавали власний аналіз політичній ситуації в Російській 

імперії. Коментарі та інформаційні описи подій на шпальтах періодичних 

видань різнилися в залежності від приналежності газет і журналів до певної 

політичної сили. Монархічні і ліберальні видання по-різному трактували 

суспільно-політичну кризу в Російській імперії на початку ХХ ст. Нерідко 

регіональна публіцистика копіювала новини зі столичних газет, із 

додаванням власного редакторського коментаря. 

Офіційна позиція владної трактовки подій не завжди влаштовувала 

опозиційну частину суспільства, тому періодика, заснована у більшості 

випадків на приватному капіталі, часто вступала в полеміку, дискутуючи 

здебільшого стосовно майбутнього Російської держави. До монархічної та 

ліберальної періодики необхідно додати й нелегальні видання революційних 

сил, які, як правило, уникали політичних дискусій, висловлюючись за 

безпринципну революційну боротьбу. 

Публіцистична інформація стосовно подій реакції 1907–1910 рр., 

розглянута нами на основі як локальних періодичних видань початку ХХ ст. 

– «Херсонские губернские ведомости», «Ведомости Одесского 

градоначальства», «Новости Одессы», полтавський «Рідний край», так і 

центральних – офіційно провладних «Речь» та «Русская правда», газети з 

більшовицьким капіталом «Эхо» та друкованого органу Всеросійського 

союзу християн-євангелістів – «Християнин». Часто періодичні губернські 

видання коментували статті про події Першої російської революції, які 

друкувалися у закордонних виданнях.  

Важливо відмітити, що, вивчаючи періодичні видання, можна 

дослідити різні інформаційні аспекти революційних подій на Півдні України 
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в 1905–1907 рр., що впливали на внутрішній дух революції. Серед них нами 

виділено такі: друковані повідомлення про революційну ситуацію в містах 

(«Херсонські Губернські відомості» та «Эхо»); волонтерський рух допомоги 

жертвам революційних подій («Відомості Одеського градоначальства»); 

процеси міграції в межах Південної України як наслідок революційних 

заворушень («Херсонські губернські відомості»); спекуляція на споживчих 

цінах для населення, що була особливо відчутною в Одесі («Відомості 

Одеського градоначальства»); статистичні відомості про рівень кримінальної 

злочинності в революційний період («Руська правда»); формування нової 

безпекової системи на кошти лояльних до влади підприємців Півдня України 

(«Новини Одеси»); освітні вимоги представників українського національного 

руху до влади («Херсонські Губернські відомості») тощо. 

В окрему джерельну групу можна виділити візуальні джерела з 

Херсонського краєзнавчого музею та оцифровані фотодокументи 

довідкових і енциклопедичних видань. Інформація стосовно візуальних 

джерел революції 1905–1907 рр. зберігається в ЦДАГО України у фонді 

№ 51 (оп. № 1, спр. № 61). У цій справі зберігаються списки історико-

партійних документів, ілюстрацій та листівок про революційні події 1905–

1907 рр. в Україні. Всі ці візуальні джерела були передані з архівів та 

музеїв областей у цей фонд у 1953–1954 рр. Пізніше, в 1978–1979 рр. 

фотодокументи були відправлені знову в музеї та архіви областей, де вони 

поповнили відповідні фонди. У ЦДАГО України залишився лише опис цих 

фотодокументів. На жаль, не всі вони збереглися донині. Нам вдалося 

знайти лише окремі фрагменти фотодокументів, переданих Херсонському 

краєзнавчому музею. Фотодокументи стосуються повстання на броненосці 

«Потьомкін» в Одесі в червні 1905 р., є також фотографія херсонської 

групи РСДРП, датована березнем 1905 р. 

Окрім цих фотодокументів, нами опрацьовано оцифровані 

фотодокументи революційних подій та політики царських репресій в 1905–

1910 рр. зі шпальт популярних журналів у Росії. На початку ХХ ст. подібні 
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світлини друкувалися в додатку до «Московских биржевых новостей», 

який називався «Огонëк». У часи Радянського Союзу можна знайти 

візуальні джерела на шпальтах гумористичного журналу «Крокодил». 

Для опрацювання термінологічної бази дисертаційного дослідження 

необхідно виділити довідкові та енциклопедичні видання. Незважаючи на 

застарілість та певну ідеологізацію терміну «царська реакція», який 

здебільшого використовується в контексті розкриття столипінської 

реакційної політики, здобувач розрізняє поняття «репресії» та «реакційна 

політика». Під «репресіями» розуміються заплановані владні дії, 

спрямовані проти культурного національного відродження на українських  

землях та нерозривно пов’язані із російською імперською ідеологією. 

Термін «реакція» розкривається як легалізована російською владою помста 

опозиційним силам внаслідок революційних заворушень або відкритих 

протестних дій. Крім цього, важливими для дослідження репресивної 

політики є джерела: криптографічні, статистичні, революційної творчості в 

умовах царської реакції тощо. Вони не виділені в окремі групи, а 

інтегровані до вже існуючих груп джерел відповідно до їх походження, 

тобто: архівні, одноосібні дослідження або публікації в наукових фахових 

виданнях. Частина з них сформувала додаткову частину дисертаційного 

дослідження. 

Джерела стосовно боротьби українського народу за вільний від 

російського імперіалізму культурний розвиток нами не виділено в окрему 

групу джерел на підставі того, що ця тема не є предметом або об’єктом 

дисертаційного дослідження. Разом із тим, єврейській проблематиці 

приділено більше уваги внаслідок особливої репресивної спрямованості 

царизму проти цього народу на початку ХХ ст. Однак, необхідно відмітити 

той факт, що в умовах розбудови сучасної незалежної держави звертається 

особлива увага на період відродження української культури, який став 

можливим внаслідок проголошення свободи слова й друку в жовтні 1905 р. 

Українське питання є важливим і цілком самостійним дослідженням, яке 
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розкривається лише в контексті царських репресій, та в основному 

оприлюднюється сучасними науковцями на шпальтах наукових фахових 

журналів, одноосібних праць, українських науково-популярних журналів, 

українських історичних газет: «Український історичний журнал», 

«Український історичний збірник», «Емінак», «Український селянин», 

«Гілея», «Історичний журнал», «Пам’ять століть», «Історія України» тощо. 

Таким чином, названі групи джерел є важливими для дослідження 

порушеної проблеми на базі першоджерел. Їх комплексне використання 

уможливлює всебічне й достовірне висвітлення соціально-політичних 

аспектів реакційної політики царизму в 1905–1910 рр. Аналіз джерельної 

бази дозволив всебічно та об’єктивно вивчити окреслену проблему.  

Фонди центральних державних архівних установ України та 

державних архівів південноукраїнських областей уможливлюють 

дослідження етапів реалізації царських репресій та їхню методику. До 

наукового обігу вперше введено низку нових, неопублікованих раніше 

архівних документів. Також опрацьовано та залучено збірники документів, 

опубліковані статті, періодичні видання початку ХХ ст., мемуари, які не 

були раніше належно опрацьовані. Використання різних джерел допомогло 

реалізувати поставлені у дисертаційному дослідженні завдання, вивчити та 

розкрити відносини суспільства і влади в роки Першої російської 

революції.  

Аналіз історіографії та джерел дoводить необхідність подальшого 

розроблення проблеми реакційної політики царизму на початку ХХ ст. та 

пошуку практичної цінності цього історичного досвіду для сучасного 

демократичного розвитку незалежної України.  

 

1.3 Методологія дослідження 

Методологічною базою дисертаційного дослідження є принципи: 

системності, об’єктивності, історизму, аналітичного плюралізму, ідеологічної 

незаангажованості та методи: хронологічний, порівняльно-історичний, 
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синхронний, діахронний (періодизації), статистичний та метод актуалізації 

наукового пізнання. Використання цих методів уможливило всебічне 

дослідження історичного фактичного матеріалу репресивної політики 

царського режиму в 1905–1910 рр. у південноукраїнському регіоні. 

Використання принципу історизму сприяло встановленню конкретних 

просторово-часових координат історичного процесу на Півдні України. Тема 

дослідження розкривається у зв’язку з конкретно-історичними умовами. 

Завдяки цьому принципу скоординовано та сконцентровано процес 

дослідження на політиці репресій в Російській імперії на початку ХХ ст. та 

визначено зв’язок з усіма сферами життя тогочасного суспільства. 

Принцип об’єктивності допоміг у всебічному розгляді репресивної 

політики як з позицій революційних сил, так і з позицій захисників 

монархічної влади. Цей принцип використано, щоб визначити спільне 

уявлення та розбіжності в оцінці революційного руху між монархічними 

силами та прихильниками революційного реформування соціально-

політичного життя суспільства. 

Принцип аналітичного плюралізму дав змогу сформувати 

неупереджене, толерантне ставлення до всіх учасників революційного руху, 

незважаючи на особисті політичні переконання. Проаналізовано репресивні 

дії влади в умовах глибокої політичної кризи і революційний терор проти 

учасників революції без певної авторської ідеологічної заанґажованості. 

Конкретно-пошуковий метод дисертаційного дослідження залучений 

для історіографічного аналізу проблематики та систематизації 

публіцистичних й архівних джерел. Основну увагу в цьому контексті 

приділено тематичній систематизації архівних документів, публікації 

матеріалів відповідно до політичної приналежності друкованих органів. 

Порівняльно-історичний метод використовувався задля об’єктивного 

погляду на причини різноманітних історичних процесів під час подій Першої 

російської революції на Півдні України. Зокрема, неодноразово наголошено 
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на тісному зв’язку політичних процесів у Російській імперії початку ХХ ст. із 

подіями революції 1905–1907 рр. на Півдні України. 

Структурно-функціональний метод передбачає вивчення політичної 

системи держави та її законодавчої бази стосовно легітимізації репресивного 

політичного підходу до вирішення проблемних кризових явищ у державі. 

Використання цього методу особливо корисне при дослідженні взаємозв’язку 

владної вертикалі в питаннях активізації репресивного політичного 

механізму. Зв’язок центральної влади з регіональною знайшов своє 

відображення в низці наказів, розпоряджень, таємних донесень, рапортів на 

ім’я губернаторів, градоначальників, начальників місцевих жандармських і 

поліційних відділень. 

Хронологічний метод допоміг виявити межі активізації репресивної 

політики Російської імперії в 1905–1907 рр. та перебіг «легітимізованої 

державної помсти» – політичної реакції в 1907–1910 рр. 

Активно використовувався в дисертаційному дослідженні синхронний 

метод, завдяки якому вдалося співставити та порівняти репресивні процеси 

на Півдні України із схожими явищами в інших регіонах Російської імперії. 

Важливим прийомом застосування цього методу є вивчення нелегальної 

революційної діяльності різних верств населення з різних регіонів Російської 

імперії. Крім цього, метод допоміг при вивченні організаційних питань 

революційного руху в південноукраїнському регіоні та його зв’язок з іншими 

регіонами Російської імперії, зокрема зі столичними містами – Москвою та 

Петербургом. 

За допомогою діахронного методу досліджено етапи реакційної 

політики царизму в період Першої російської революції 1905–1907 рр. 

Аналізуючи цю проблематику, виявлено протиріччя реакційної політики з 

революційним процесом, важливою особливістю якого є несумісність 

реакційної політики з активізацією революційних процесів у державі, тобто 

активна фаза репресії не співпадає з активною фазою революції, а, навпаки, є 

наслідком революційної активності населення. Найбільш масова реакційна 
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політика була реалізована царської владою лише після часткової стабілізації 

внутрішньополітичної ситуації в державі в 1907–1909 рр. 

Статистичний метод допоміг усвідомити та систематизувати явище 

реакційної політики на Півдні України. На основі різних статистичних 

досліджень було проаналізовано та зроблено висновки відносно реалізації 

реакційної політики царизму. Зокрема, на основі різних видів джерел 

Катеринославська губернія Російської імперії була визначена як найбільш 

реакційний регіон на Півдні України, а місто Катеринослав як таке, що 

зазнало найбільше репресій в імперії, якщо не зважати на Москву та 

Петербург. 

Метод актуалізації наукового пізнання дозволив сформувати цілісне 

уявлення про реакційну політику Російської імперії в 1905–1910 рр., 

розробити прогнози на майбутнє та визначити рекомендації стосовно 

діяльності силового державного апарату в умовах розбудови сучасної 

незалежної держави. 

Використання різноманітних методів наукового дослідження при 

вивченні державної реакційної політики під час Першої російської революції 

дозволило систематизувати та охарактеризувати репресивну політику 

царизму в Південній Україні в 1905–1910 рр. На основі дореволюційних 

досліджень, праць істориків радянської епохи та дослідників 

пострадянського періоду було зроблено висновки, що науковці досить 

ґрунтовно досліджували та активно цікавилися політикою репресій царату на 

початку ХХ ст. Однак, нові документальні матеріали, введені здобувачем до 

наукового обігу, збагатили історичну науку, дозволили більш глибоко 

подивитися на важливі аспекти регіональної історії України. 

Досліджуючи політику царської реакції під час та після Першої 

російської революції, автор використовував як опубліковані тематичні 

матеріали та періодичні видання, так і неопубліковані архівні документи. 

Більшість неопублікованих архівних документів відноситься до блоку 
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офіційного державного діловодства. Вони представлені в таких документах, 

як-от: таємні рапорти, донесення, повідомлення, листи, телеграми тощо.  

Отже, використання різних методологічних принципів дозволило 

опанувати наявні джерела, знайти зв’язок із проблемою дослідження, 

систематизувати й узагальнити всю отриману інформацію. Це сприяло 

уникненню суб’єктивних оцінок, забезпеченню науковості і достовірності. 

Комплексне використання принципів, підходів та методів дослідження 

допомогло реалізувати мету та вирішити поставлені у роботі наукові 

завдання. Використання методологічного підходу допомогло об’єктивно 

дослідити реакційну політику царизму в роки Першої російської революції 

на Півдні України в 1905–1910 рр. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Таким чином, опрацьована історіографічна й джерельна база допомогла 

більш ґрунтовно дослідити реакційну політику царизму на Півдні України. 

Події, висвітленні сучасниками Першої російської революції 1905–1907 рр., 

дали змогу ознайомитися із формуванням різноманітних поглядів на 

революційний процес у Росії. Важливо підкреслити й спільні риси, 

притаманні для авторів початку ХХ ст. По-перше, це схильність до 

об’єктивного аналізу реакційної політики царизму, яка базувалася на насиллі 

та відсутності прав і свобод населення. По-друге, – спроба осягнути недоліки 

й переваги змін у політичному й культурному житті Російської імперії після 

революції 1905–1907 рр. Особливо яскраво прослідковується критика 

чинного на той час монархічного режиму в творах сучасників Першої 

російської революції, де присутня ідея реформування соціально-політичного 

життя в державі та розширення лібералізації соціально-економічного 

простору в глобальному розумінні. 

Важливим елементом у монографіях сучасників революції 1905–

1907 рр. є визнання наявності страху в суспільстві та невпевненості у 
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майбутньому для всієї Російської імперії. Дореволюційні автори зі 

своєрідною деталізацією описували факти насилля під час реакційної 

політики царизму, особливо по відношенню до дітей та жінок. Можна 

констатувати й те, що більшість книжок про Першу російську революцію 

1905–1907 рр. створенні з метою перестороги для нащадків, як політичне 

попередження про неминучість наслідків революції. Крім цього, важливо 

підкреслити й те, що дореволюційні автори подекуди романтизували 

революцію та намагалися створити ідеал справжнього революціонера – 

особи, здатної жертвувати собою задля досягнення певних цілей, 

спрямованих, у першу чергу, на покращення життя в Російській імперії. 

Стосовно праць радянських авторів, необхідно зауважити, що, не 

зважаючи на ідеологічну суб’єктивність у формуванні поглядів на деякі 

аспекти революції 1905–1907 рр., радянські дослідники зробили найбільш 

вагомий внесок у вивчення негативних явищ соціально-політичного життя 

суспільства Російської імперії у 1905–1910 рр. 

Перший період радянської історіографії Першої російської революції 

1917–1928 рр. в основному представлений мемуарами революціонерів 

початку ХХ ст. Вагомий внесок у дослідження репресивної політики 

царського режиму зробили історики другого (1928–1956 рр.) та третього 

(1956–1985 рр.) історіографічного періодів радянської доби, коли вивчення 

цієї проблематики стало системним явищем. Протягом четвертого 

історіографічного періоду (1985–1991 рр.) вивчення революційної 

проблематики початку ХХ ст. охарактеризоване більш об’єктивною оцінкою 

дослідників, тобто, без притаманного для минулих етапів постійного осуду 

монархізму, а зі спробою осягнути причини подібної політики.  

Дослідники пострадянського періоду, які займалися проблематикою 

Першої російської революції, продовжили традиції радянської історіографії, 

доповнюючи її власними науковими розвідками. Варто зауважити, що 

інтерес до історії Російської імперії після розпаду СРСР значно підвищився 

не тільки в Росії, а й в колишніх республіках Радянського Союзу, які також 
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входили до складу Російської імперії у різні періоди своєї історії, у т. ч. й в 

Україні. 

Особлива увага у пострадянській період дослідниками революції 1905–

1907 рр. приділялася функціонуванню репресивного апарату Російської 

імперії. Діяльність правомонархічного руху в Росії вже розглядалася без 

марксистського нашарування, що дозволило деяким дослідникам 

опублікувати наукові матеріали, незважаючи на політичну кон’юнктуру.  

Для українських істориків проблематика революційних подій початку 

ХХ ст. стала важливим етапом боротьби за національну ідею, освітні й 

культурні права українського населення. Подібні думки, а тим більше й 

наукові розвідки, були небезпечними в радянські часи. Лише в умовах 

незалежної України дослідження проблематики «українського питання» 

стало актуальним, необхідним для збереження української самоідентифікації. 

Джерельна база представлена збірками законодавчих та нормативно –

правових документів і матеріалів, документами ЦДІАК України, м. Київ та 

ЦДАГО України, документами державних архівів Дніпропетровської, 

Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Херсонської 

областей, одноосібними дослідженнями, колективними монографіями, 

статтями в українських та зарубіжних фахових виданнях, тезами в наукових 

конференціях, мемуарами та збірками статей, періодичними виданнями 

початку ХХ ст., українськими та зарубіжними науково-популярними 

журналами, українськими історичними газетами та візуальними джерелами. 

Важливим інформаційним аспектом у документах центральних 

державних архівів є доноси агентів царської «охранки», які доцільно 

використати для вивчення внутрішньополітичної ситуації в середині 

революційних партій, економічних проблем та стратегічних планів цих 

партій для досягнення поставлених цілей. 

Документи регіональних державних архівів також є достовірними та 

актуальними для вивчення подій Першої російської революції. Спільною 

рисою фондів державних архівів Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської 
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та Херсонської областей є наявність в них документів, що висвітлюють роль 

єврейської громади Півдня України у революційних подіях 1905–1907 рр. 

Документи, датовані 1908-1910 рр., свідчать про продовження 

революційного протистояння ліберальних та революційних сил проти 

монархічного режиму. 

Корисною інформацією для дисертаційного дослідження є 

представлене в архівних документах регіональних архівів фінансове питання 

Першої російської революції на Півдні України. Революційні експропріації, 

збитки від єврейських погромів, фінансування поліційно-жандармського 

апарату, фінансова звітність муніципальних установ та інші документи 

свідчать про те, що значні матеріальні ресурси були залучені на подолання 

революційної активності населення на Півдні України. Крім цього, 

соціально-побутова історія Південної України наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. є важливою для глибшого розкриття мотивів місцевої агресії в 

революційні роки проти представників влади у 1905-1910 рр. Найбільший 

пласт інформації для підготовки дисертаційного дослідження зберігається в 

3-х державних архівах: Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської 

областей. 

Тематика єврейських погромів у червні та жовтні 1905 р. на Півдні 

України в роки Першої російської революції також широко представлена у 

Держархіві Одеської області. Неупереджене розслідування антиєврейських 

чорносотенних виступів вказує на головну роль в організації погрому 

місцевих чиновників та поліційно-жандармського апарату Одеси. Рапорти до 

поліцмейстерів та градоначальника Одеси щодо наслідків революційних 

подій у місті містять у собі суперечливу інформацію, що наводить на думку 

про спроби сховати від преси та ліберальної громади Херсонської губернії 

реальні масштаби економічних збитків та соціальних втрат для населення від 

революційних подій. 

У фондах Держархіву Дніпропетровської області також поширена 

антиєврейська документація: погроми та збитки від них, участь євреїв у 
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революційних подіях, організація єврейської самооборони в Катеринославі 

тощо. 

Проблема функціонування силових структур під час масових 

соціальних заворушень в Катеринославі представлена у листуванні 

губернатора Катеринославської губернії з начальниками військових частин. 

Документи катеринославського поліційного та жандармського управління 

висвітлюють питання відшкодування збитків та виділення грошової 

допомоги для поліцейських, які постраждали внаслідок масових соціальних 

заворушень в Катеринославі в 1905 р. 

Реакційна політика царської влади проти революціонерів представлена 

документами діяльності пенітенціарних установ Катеринослава. Накази, 

рапорти, шифровані телеграми, таємні листи, клопотання про помилування 

та інші документи катеринославської губернської тюремної інспекції у 

період з 1905 р. до 1910 р. розкривають постійне напруження в системі 

виконання покарань, пов’язане з великою кількістю політичних в’язнів, що 

свідчило про ускладнення та удосконалення репресивної політики царського 

режиму.  

Губернські періодичні видання у період з 1905 р. до 1910 р. 

характеризувалися суб’єктивною подачею інформації. Незважаючи на 

спроби газетних видань неупереджено оцінювати революційні події 1905–

1907 рр., досить яскраво проявляється заанґажованість авторів, які 

публікували в них матеріали. Зміст статей залежав від політичних уподобань 

та власників і спонсорів кожної газети. При вивченні інформативного 

матеріалу подій 1905–1907 рр. треба зважати й на боротьбу газет за читацьку 

аудиторію. 

Однак, безперечним є й те, що газети мали неабиякий вплив на 

сучасників Першої російської революції, намагалися сформувати в читача 

«правильну» позицію та погляд на політичну ситуацію в Російській імперії. 

Не випадково царська цензура у революційні роки 1905–1907 рр. та в період 

політичної реакції 1907–1910 рр. заборонила друк та притягнула до 
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адміністративної відповідальності більшість ліберальних видань з їх 

редакторами. З іншого боку, здобувач усвідомлює, що публіцистична 

інформація не може бути об’єктивним історичним джерелом з огляду на 

потужний емоційний фон революції та нездоланну тягу до перебільшення і 

створення необхідної психологічної атмосфери в статтях. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАКОНОДАВЧЕ ОФОРМЛЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНА  

ПІДГОТОВКА ТА НАСТУП НА РЕВОЛЮЦІЙНИЙ РУХ У 

ПІВДЕННІЙ УКРАЇНИ В 1905-1910 рр. 

 

2.1 Правова основа реакційної політики царизму та організація системи 

внутрішньої безпеки Російської імперії в 1905–1907 рр.  

 

Легітимізація репресивної урядової політики в роки Першої російської 

революції, безперечно, пов’язана із самою політичною системою монархізму. 

Активізація революційних процесів у суспільстві в 1905 р. призвела до 

видання та реалізації репресивних імперських законів. Якщо в ХІХ ст. 

політичні арештанти були пов’язанні із революційними партіями або 

пропагували ліберальні ідеї в суспільстві, то, починаючи з 1905 р., всі 

учасники масових заворушень почали розглядатися як майбутні вороги 

російської монархії – політичні злочинці. Внаслідок цього пенітенціарні 

установи в містах Росії були переповнені, що потребувало від уряду не тільки 

розширення інфраструктури імперської системи виконання покарань, а й 

пришвидшення досудових і судових процесів над політичними арештантами 

шляхом широкого застосування воєнно-польових судів. 

Юридична інтерпретація законодавчих змін була своєрідним 

фундаментом ліберальної концепції правової держави. По-перше, держава 

розглядалася вже не як фізичне обличчя монарха, а як сукупність правових 

інститутів, і тоді жоден з елементів політичної системи не міг «представляти 

особисто державу в цілому». Тобто, суверенітет належав всій державі, а не 

окремому елементу політичної системи (народу, уряду, народному 

представництву чи монарху). Це давало змогу уникнути двох політичних 

крайнощів – революційного народного суверенітету та феодально-

монархічного уряду, утворюючи компромісну форму правління – 

конституційну монархію. При цьому передбачувалося встановлення 
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договірних відносин держави та суспільства, центральних та місцевих 

органів влади, визнання взаємних прав та обов’язків [189, с. 17]. 

Про важливість обмеження абсолютизму правом зазначав російський 

філософ М. Коркунов, який висунув та обґрунтував принцип: «Государ 

зосереджує в своїх руках всю повноту верховної влади, але здійснює її 

правомірно». В дійсності це доводило те, що монархія повинна чітко 

дотримуватися законів [287, с. 19]. 

Предметом суперечок у Російській імперії до 1905–1907 рр. у 

середовищі ліберальних прихильників нової правової держави було питання 

щодо широти повноважень монархічної влади у майбутній російській 

правовій державі. Правий фланг лібералів виступав за конституційні 

повноваження монарха мати законодавчі функції, лівий – тільки за дорадчі. 

На початку Першої російської революції ці суперечки точилися навколо т. зв. 

Булигінської думи у пресі – проекті Державної думи Російської імперії, 

скликання якої передбачалося законом від 19 серпня 1905 р. Проект 

підготував міністр внутрішніх справ О. Булигін. Так, газети «Новое время» 

(від 12 березня 1905 р.), «Киевлянин» (від 8 та 16 березня 1905 р.), 

«Казанский телеграф» (від 16 березня 1905 р.) та «Слово» (від 24 квітня 

1905 р.) висловлювалися за дорадчі функції монарха. За законодавчі функції 

були: «Право» (№ 13 та № 17 за 1905 р.), «Русская мысль» (№4 за 1905 р.), 

«Русь» (від 17 та 20 квітня 1905 р.) та «Одесские новости» (від 22 та 

23 лютого 1905 р.) [110, с. 124].  

Порядок формування Булигінської думи регулювався спеціальним 

Положенням про її вибори. Не дивлячись на початок масових заворушень у 

Російській імперії у 1905 р., уряд створив законодавчий орган із низькою 

істотних виборчих обмежень для значної кількості підданих Російської 

імперії, ти самим спричинивши невдоволення лібералів, які розцінили це як 

значно урізаний запізнілий демократичний експеримент. Так, зі списку 

виборців виключалися жінки, особи чоловічої статі, молодші 25-ти років, 
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військовослужбовці, учні та «бродячі інородці». Високий майновий ценз 

виключав із числа виборців робітників і селянську бідноту [164, с. 51]. 

Не менш важливим питанням була наявність станової системи. Під час 

дебатів у I та II Державних думах (у 1906 та 1907 рр.) сформувалася явна 

опозиція становій системі. За день до столипінського перевороту – 3 червня 

1907 р. – було внесено в Думу законопроект щодо ліквідації станів. Однак, 

для царського режиму сама ідея створення нової правової системи була 

неприйнятною. Царизм ставився до населення як до підданих, яким 

подаровані деякі права та привілеї відповідно до їхнього соціального 

положення [306, с. 123]. 

Ще у другій половині ХІХ ст., після вбивства імператора Олександра ІІ, 

законодавча база авторитарного характеру зазнала змін, із метою 

відмежування від власного народу задля власної безпеки. Імперський уряд 

14 серпня 1881 р. розширив права армії в охороні громадського порядку під 

час масових заворушень, видавши постанову «Про заходи щодо охорони 

державного порядку і громадського спокою» [294, с. 143]. 

Крім цих законодавчих актів, існувало Положення про особливий стан, 

яке було тимчасово легалізоване після вбивства імператора Олександра ІІ. 

Згодом це Положення постійно подовжувалося імператорськими наказами у 

1884, 1887, 1890, 1893, 1896, 1899, 1902 та 1906 роках. Дія Положення 

домінувала над основними законами Російської імперії [159, с. 16]. 

До 1905 р., окрім Положення 1881 р., царський уряд у репресивній 

діяльності також застосовував «Уложення про покарання» від 1845 р., 

«Кримінальне уложення» від 1903 р. та затверджений Імператорською 

державною радою судовий порядок розгляду кримінальних справ «Про деякі 

зміни в порядку виробництва у справах кримінальних та державних злочинів, 

та про порядок застосування до них кримінального уложення».  

Губернська влада брала на себе зобов’язання оголошувати особливий 

стан на місцях, звичайно після відповідного наказу з Петербурга. Так, 

внаслідок загострення революційної атмосфери в Херсонській губернії в 



 

 

77 

1905 р. губернатор Херсонської губернії В. Лєвашов 5 серпня 1905 р. 

звернувся до населення Єлисаветграда з нагадуванням про введення 

особливого політичного режиму у місті – посиленої охорони. У зверненні 

йшлося про заборону мати чи зберігати про собі вогнепальну зброю [26, 

арк. 36]. 

Правовий статус міст мав особливе значення для місцевої влади та 

повинен був відповідати політичному становищу в регіоні. Відомо, що 

Микола ІІ наказав посилити режим управління Миколаївського 

градоначальства від 16 червня 1905 р. У наказі зазначалося, що у Миколаєві 

та його околицях оголошувався воєнний стан [32, арк. 2]. У доповіді 

градоначальника Міністерству внутрішніх справ від 8 грудня 1907 р. 

відзначалося зниження соціального напруження в Миколаєві. Зменшилася 

кількість робітників, готових йти на ризик заради соціалістичних ідей. Однак 

підкреслювалося, що єврейське населення не зрадило своїм радикальним 

переконанням й надалі було готове йти на відкрите протистояння з владою 

[38, арк. 31]. 

У грудні 1907 р. воєнний стан внаслідок придушення революційного 

руху замінювався режимом посиленої охорони згідно з наказом 

миколаївського градоначальника [44, арк. 2]. Вже 3 березня 1908 р. 

начальник миколаївського охоронного відділення у доповіді до 

градоначальника відзначав повну стабілізацію ситуації в місті [41, арк. 4]. 

Однак, Миколаїв все ж залишався у режимі посиленої охорони у 1908, 1909 

та 1910 роках. У липні 1910 р. цей режим продовжили до вересня, а у серпні 

1910 р.– знову до вересня 1911 р. [46, арк. 12]. 

Необхідність продовження режиму посиленої охорони градоначальник 

Миколаєва пояснював у таємному листі до миколаївського департаменту 

поліції, аргументуючи таке рішення бажанням не допустити повернення до 

міста з місць тимчасового покарання революційно налаштованого 

контингенту [39, арк. 2]. 
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Повстання на броненосці «Потьомкін» стало причиною заснування 

декількох посад тимчасових генерал-губернаторів. Передусім, – одеського, 

15 червня 1905 р., відразу ж після прибуття в порт корабля. Згодом, у січні 

1906 р., була запроваджена єдина посада тимчасового миколаївського, 

херсонського і дніпровського генерал-губернатора [163, с. 49–50]. 

Поліційні органи мали право затримувати революціонерів на різні 

строки у залежності від ступеня провини. Ступінь провини визначався 

відповідно до ст. 39 Кримінального положення Російської імперії та залежав 

від обставин і участі революціонера у злочинних діях проти влади. Провина 

поділялася на відповідні ступені: І ступінь (найважчий) – арешт на строк від 

3-х тижнів до 3-х місяців; ІІ ступінь – від 7-ми днів до 3-х тижнів; ІІІ ступінь 

– від 3-х до 7-ми днів; ІV ступінь – від 1-го до 3-х днів [3, с. 12]. Особи, винні 

в заколоті проти місцевої губернської влади, позбавлялися всіх прав та 

засуджувалися до довічних каторжних робіт [3, с. 61]. 

За розповсюдження листівок, листів, прокламацій, творів із 

опозиційними закликами або їх складання каралося однаково – від 16-ти 

місяців тюремного ув’язнення до 2-х років із тимчасовим позбавленням прав 

та привілеїв винної особи [3, с. 66]. Подібна дія, виконана службовою 

особою, каралася судом значно м’якше – від 2-х до 4-х місяців тюремного 

ув’язнення або арешту від 7-ми днів до 3-х тижнів [3, с. 66–67]. Іноді 

губернська влада висилала осіб, причетних до розповсюдження та зберігання 

нелегальної літератури і листівок за межі міста. Інформація про такі випадки 

часто друкувалася на шпальтах місцевої губернської преси [224, с. 1]. 

За відкриту образу представника влади чи спробу завдати тілесних 

ушкоджень винна особа каралася тюремним ув’язненням із тимчасовим 

позбавленням прав на строк від 8-ми місяців до 2-х років [3, с. 68]. Особи, які 

підбурювали інших до невиконання владних розпоряджень, каралися 

тюремним ув’язненням на строк від 4-х до 16-ти місяців із тимчасовим 

позбавленням прав [3, с. 64]. 
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Організатори робітничих страйків на підприємствах, де було 

пошкоджено майно або мали місце інші матеріальні втрати, засуджувалися 

на строк від 8-ми до 16-ти місяців, а учасники робітничого страйку – на строк 

від 4-х до 8-ми місяців. Підбурювачі та посібники робітничого страйку 

каралися на ті ж строки [3, с. 298]. За підбурювання до страйку на 

стратегічних об’єктах – залізницях, пошті тощо каралися на строк від 2-х до 

8-ми місяців. У випадках, коли подібні дії були вчинені співробітниками 

відповідних об’єктів – на строк від 8-ми до 16-ти місяців [3, с. 299]. 

Наприклад, ці санкції були задіяні проти масового страйку робітників в Одесі 

з нагоди 1 травня в 1905 р., коли страйкувало більш ніж 13 тис. робітників та 

більше 80-ти різних підприємств [158, с. 172]. 

У сільській місцевості підбурювачі та заколотники до масових 

заворушень каралися тюремним строком від 2-х до 8-ми місяців. Якщо 

заворушення мало мирний характер і проявлялося у формі бойкоту роботи – 

на строк від 2-х до 4-х місяців тюремного ув’язнення. Але у випадку 

насильницьких дій, які призвели до матеріальних втрат в аграрному 

господарстві – від 8-ми до 16-ти місяців тюремного ув’язнення [3, с. 302]. 

Так, зокрема, відомо про масові селянські заворушення в Херсонському 

повіті Херсонської губернії та Дніпровському повіті Таврійської губернії в 

грудні 1905 р. [156, с. 685–686]. 

За агітацію в солдатському середовищі карали засланням на поселення 

на термін, визначений судом у довільному порядку. За такі ж дії, але 

наслідки яких призвели до вчинення солдатами важких злочинів – каторга на 

строк не більше 8-ми років [3, с. 503]. Винних за образу воєнного караулу чи 

тюремної охорони приговорювали на строк від 8-ми до 16-ти місяців [3, 

с. 69]. 

Часто проти революціонерів, з метою попередження пропаганди, 

застосовувалися цензурні статті Кримінального положення Росії. Так, за 

відкриття або утримання таємної друкарні, літографії або металографії винні 

каралися штрафом до 300 рублів та арештом до 3-х місяців або ув’язненням у 
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тюрмі на строк від 2-х до 8-ми місяців [3, с. 216]. Наприклад, такі друкарні 

були виявлені в Херсоні [40, арк. 8], Миколаєві [33, арк. 516], Одесі [64, 

арк. 18], Катеринославі [89, арк. 20]. 

Згідно з Кримінальним положенням Російської імперії обшук у 

підозрюваних осіб проводився за участю незацікавлених свідків, т. зв. 

«понятих» [217, с. 13]. Притягалися революціонери й за нелегальне 

виготовлення зброї, а особливо масового ураження: бомб, гранат або інших 

вибухових предметів, які можна віднести до розряду артилерійських, окрім 

пороху. За подібний злочин винні особи каралися тюремним ув’язненням на 

строк від 2-х до 4-х місяців або ув’язненням у фортеці на строк від 8-ми до 

16-ти місяців [3, с. 208]. Виготовляли та зберігали зброю революціонери на 

таємних квартирах і навіть у релігійних установах (єврейські синагоги) [86, 

арк. 108], у разі потреби зброю доставляли з інших міст, наприклад, із 

Севастополя [12, арк. 153] або із-за кордону [15, арк. 49]. 

Покарання каторгою, в залежності від ступеня провини та виду 

злочину, поділялося на 7 ступенів: І ступінь (найтяжчі злочини) – довічна 

каторга; ІІ – на строк від 15 до 25 років; ІІІ – від 12 до 15 років; IV – від 10 до 

12 років; V – від 8 до 10 років; VI – від 6 до 8 років; VII – від 4 до 6 років 

(ст. 19. Зб. законів Російської імперії, 1916) [3, с. 8]. Зокрема, в Миколаєві 

таким чином відправили в заслання місцеву мешканку О. Проскурняк [37, 

арк. 3]. Катеринославських революціонерів відправляли в Томську губернію 

та в північні повіти Вологодської губернії [93, арк. 30]. 

Осіб, які скоїли втечу з місць позбавлення волі, карали: каторжників, 

які втекли з сибірських або далекосхідних каторг (згідно зі Статутом про 

засланих каторжних) на строк від 8-ми до 16-ти місяців додаткового 

ув’язнення, інших – на строк від 4-х до 8-ми місяців [3, с. 78]. Іноді подібні 

втечі висвітлювалися на шпальтах губернських періодичних видань [231, 

с. 3]. 

У середині 1906 р. уряд перейшов від каральних експедицій до 

репресій за допомогою воєнно-польових судів. Такі суди функціонували як 
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репресивний механізм, без дотримання правил розгляду кримінальних справ. 

Питання пришвидшеного покарання для революціонерів для імперської 

юриспруденції в роки Першої російської революції стало одним із 

найважливіших. Передавання судової влади на місцях від цивільних органів 

до воєнних виправдовувалася безпековими мотивами для держави та 

політичної системи у цілому [2, с. 565]. 

Відомо, що ідея про створення воєнно-польових судів виникла у 

Миколи ІІ ще в червні 1905 р., коли в Феодосії барабанщик Могидловер 

тричі стріляв у полковника Герцика за те, що він командував обстрілом 

панцерника «Потьомкін» в Одесі. Відомо, що, дізнавшись про це, Микола ІІ 

написав резолюцію про необхідність судити Могидловера воєнно-польовим 

судом, незважаючи на те, що самого закону про воєнно-польові суди ще не 

існувало [315, с. 554]. Таким чином, самодержець натякав на пришвидшений 

розгляд цієї справи [133, с. 191–192]. 

Царський режим був зацікавлений в організації системи, яка б 

забезпечила безперервне покарання революціонерів. Відомо, що проект 

організації воєнно-польових судів для населення був запропонований до 

розгляду на Раді міністрів Російської імперії головним воєнним прокурором 

М. Масловим ще у грудні 1905 р. Проте Рада міністрів відхилила цей проект, 

вважаючи його передчасним [4, с. 113–115]. Однак уряд Російської імперії 

все одно був зацікавлений у швидкому розгляді політичних справ по всій 

території Російської імперії. Меморія Ради міністрів про пришвидшення 

розгляду судових справ № 65 від 6 січня 1906 р. вимагала розширення 

корпусу судових слідчих за рахунок молодих фахівців, оминаючи необхідну 

підготовку [4, с. 153]. Особливо важливі політичні справи мали розглядатися 

позачергово та в прискореному режимі, на що 10 січня 1906 р. було отримано 

особисту згоду від Миколи ІІ [4, с. 172–174]. 

Відомі й факти розстрілу революціонерів без судових розглядів справ, 

на що звертав увагу С. Вітте у доповіді Миколі ІІ [4, с. 263–264]. Хоча треба 

зауважити, що владне свавілля було притаманне й самим судам. Так, у 
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Катеринославі в 1908 р. судили учасників горлівського повстання 

залізничників у 1905 р. Судове слідство, на якому було висунуто 

обвинувачення 20-ти особам, розпочалося в 1906 р. Під час його проведення 

кількість звинувачених осіб постійно зростала. Вже у 1908 р. у суд із в’язниці 

було доставлено 82 особи, 50 з’явилися на суд добровільно, де й були 

офіційно заарештовані. Не дивлячись на відсутність в обвинувальному акті 

застосування смертної кари за заподіяне, суд виніс смертний вирок 

132 особам лише за участь в цьому повстанні. Ця справа стала 

безпрецедентною не тільки на Півдні України, а й взагалі на теренах всієї 

Російської імперії [213, с. 309]. Однією зі справ, за якою притягнули до 

відповідальності значну кількість учасників революційного руху на Півдні 

України, була справа про збройне повстання в Олександрівську в грудні 

1905 р., за якою було засуджено 319 осіб [202, с. 104]. 

Результати діяльності воєнно-польових судів у порівнянні з діяльністю 

воєнно-окружних опублікував журнал «Русское богатство» (№ 4 від 1909 р.). 

Згідно з його даними, пік реакції припав на 1908 р., коли було страчено та 

відправлено на каторгу найбільшу кількість політичних в’язнів. Всього за 

період від 1905 р. до 1908 р. було страчено 2 тис. 353 особи та 4 тис. 797 осіб 

відправлено на каторгу [188, с. 74–75]. 

Необхідно відзначити, що Катеринославська губернія була найбільш 

«кривавою» не тільки на Півдні України, а й на теренах всієї Російської 

імперії. Про це свідчить статистика діяльності воєнно-польових судів у 

Південній Україні. Зокрема, за період від 31 серпня 1906 р. до 31 січня 

1907 р. у Катеринославі було страчено 28 осіб і 39 осіб у Катеринославській 

губернії. У порівнянні з іншими містами в Катеринославі страчених було 

найбільше. Наприклад: у Херсоні – 6; в Одесі – 13; в Єлисаветграді – 2; на 

території всієї Таврійської губернії – 7 осіб. Дослідник пенітенціарної історії 

Російської імперії початку ХХ ст. М. Гернет не знайшов жодної губернії в 

Російській імперії, в якій кількість страчених була б більшою за показники 

Катеринославської губернії [111, с. 76–77]. 
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«Правила про призов військ для допомоги місцевій владі» були 

затверджені урядом 17 лютого 1906 р. Вони розширили сферу командної 

компетенції урядовців на територіях, що перебували у воєнному стані, 

додаючи до військового командування і губернаторів ще й начальників 

жандармських управлінь залізниць та начальників тюремних установ [294, 

с. 144]. Про превентивні заходи щодо масових безладів зазначалося в рапорті, 

датованому 19 вересня 1905 р., до миколаївського градоначальника від 

миколаївського поліцмейстера. В ньому йшлося про організацію нічних 

рейдів поліції разом із військами по всіх районах міста та вказувалася 

кількість задіяних військ та співробітників поліції [30, арк. 1]. Наслідки таких 

рейдів задокументовані в рапортах поліцейських до миколаївського 

градоначальника, в яких більшість заарештованих значаться не як 

революціонери, а як безпаспортні особи, затриманні до з’ясування обставин 

їх перебування в місті [30, арк. 1]. 

Щодо організації внутрішньої безпеки в Росії, то необхідно зазначити, 

що вона набула своєї класичної форми ще під час Першої російської 

революції. Незважаючи на актуалізацію цинізму та розвиток низьких 

моральних якостей серед співробітників силових структур, система 

інтегрувалася в нові політичні умови і, що головне, знайшла собі місце у 

керівництві Російською державою протягом всього ХХ ст., незалежно від 

ідеології чи форми державного устрою. 

Відомо, що політичний розшук у Росії з’явився в 1649 р. після 

ухвалення Земським собором Положень, а кожний наступний цар утворював 

свої установи політичного розшуку. Так, після Наказу таємних справ 

з’явилися: Наказ розшукових справ, Преображенський наказ, Таємна 

канцелярія, Канцелярія таємних розшукових справ, Таємна експедиція, 

Комісія для розгляду кримінальних справ, схильних до порушення 

суспільного спокою, Корпус жандармів, ІІІ Відділення особистої його 

імператорської величності канцелярії та згодом – Департамент поліції [292, 

с. 26]. 
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Петербурзький генерал-губернатор Д. Трепов у 1905 р. переконав 

імператора Миколу ІІ у потужному фінансуванні внутрішньої розвідки. Було 

виділено 3 млн (!) рублів тільки на заохочення співробітників охоронних 

відділень та жандармських управлінь, а також на фінансування будь-якої 

організації чи громади, яка спиралася на трон та мала монархічні 

переконання [292, с. 31]. 

Внутрішня розвідка діяла як добре злагоджений механізм. Охоронні 

відділення складалися з канцелярії, відділу зовнішнього нагляду та 

агентурного відділу. У канцелярії велася картотека на всіх осіб, які були під 

прихованим наглядом. Синіми картками відмічали соціал-демократів, 

червоними – есерів, зеленими – анархістів, білими – конституційних 

демократів, жовтими – студентів [292, с. 27]. 

Велика кількість агентів царської охранки пояснюється масштабом 

контррозвідувальної діяльності, яка наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 

поширилася далеко за межі Російської імперії. Таємні співробітники 

поділялися на департаментських, закордонних та місцевих. Департаментська 

агентура діяла у середині політичних партій, закордонна – відслідковувала 

події у середовищі емігрантів. Повертаючись до Росії, закордонні агенти 

переходили до складу департаментських та були дуже небезпечні для 

революціонерів, враховуючи їх широкі зв’язки за кордоном. Місцева 

агентура знаходилася на службі в охоронних відділеннях та доносила про 

діяльність місцевих революційних груп [292, с. 30]. Наприклад, саме такі 

агенти були основними інформаторами влади стосовно нелегального 

постачання зброї революціонерам із-за кордону [12, арк. 125–126]. 

Переслідуючи членів революційних військових організацій, жандарми 

іноді утримувалися від масових ліквідацій, котрі, на їх думку, не завжди 

давали потрібні матеріали для притягнення до суду та тривалого утримання 

під вартою та вели тільки до провалу агентури. Вони надавали перевагу 

перешкоджанню роботі революційної організації шляхом арешту окремих 

осіб у зручний момент, бажано на місці злочину, внаслідок чого надовго 
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могли зробити їх безпечними для монархізму [190, с. 93]. Серед науковців-

істориків довгий час існувала думка, що провокаторство було 

розповсюджене, головним чином, у середовищі есерів. З цим не 

погоджувався історик М. Анісімов, який на прикладі загальнопартійних 

комітетів показав широку діяльність таємної агентури серед соціал-

демократів [106, с. 91]. 

Отже, сформоване царською владою законодавство затвердило 

репресивну політику як виправдану модель взаємовідносин між владою та 

народом, визначило склад учасників цих правовідносин, різні превентивні, 

регулятивні, охоронні заходи та способи правового регулювання. Система 

спеціальних політичних режимів, створених для подолання революційних 

настроїв, активно залучалася на Півдні України, особливо в 

Миколаївському градоначальстві та Одесі. Організація таємної агентури 

поліційних охоронних відділень свідчить про ретельну підготовку та 

обізнаність царського режиму щодо політичних настроїв у тогочасному 

суспільстві. Необхідно відмітити й те, що сам факт організації державного 

шпіонажу є аморальним та свідчить про низький рівень лояльності до 

царизму в українському суспільстві напередодні та в роки Першої 

російської революції. 

 

2.2 Інформаційна підготовка до реалізації реакційної політики 1905-1907 

років та боротьба монархічного режиму із свободою слова 

 

Розглядаючи інформаційну підготовку до реалізації реакційної 

політики необхідно відзначити той факт, що монархічна пропаганда 

намагалася зневолювати революційний процес в очах населення та взяти 

повний контроль над інформаційним полем в державі. Для досягнення цієї 

мети влада використовувала опубліковані роздуми авторитетних осіб 

стосовно революції в Росії, не пов’язаних із державною політикою, 

наприклад Л. Толстой, або Д. Менделєєв. Часто для досягнення цієї ж мети 
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монархічна преса передруковувала статті авторитетних європейських видань 

з певною ідеологічною основою, сенс якої мав акцентувати увагу на 

безглузді революції та марності революційних дій та сподівань. 

Варто відзначити, що подій Першої російської революції часто 

висвітлювалися закордонними виданнями. Державі не вистачало медійних 

потужностей в цьому напрямі, бо як відомо офіційну державну публіцистику 

в Росії обслуговувала одна приватна інформаційна агенція – «Російська 

телеграфна агенція» (РТА), яка була заснована 15 грудня 1894 р. Ця установа 

не мала власних кореспондентів за кордоном, тому була зв’язана 

договірними відносинами з німецькою агенцією «Бюро Вольфа». За 

посередництвом останньої РТА отримувала з-за кордону та розповсюджувала 

там майже всю свою інформацію, яка проходила через суворий іноземний 

контроль. 

У грудні 1902 р. російським урядом було вирішено створити власну 

торгово-телеграфну агенцію (ТТА). Засновуючи державну ТТА на базі 

«Торгово-промислової газети», уряд Російської імперії прагнув не тільки 

створити власну інформаційну службу спеціального призначення, але й 

звільнитися від іноземного контролю як у сфері економіки та політики, так і 

у площині інформаційного простору [138, с. 21].  

У липні 1904 р. ТТА була реорганізована у «Санкт-Петербурзьку 

телеграфну агенцію» (СПТА). Нова телеграфна агенція мала на меті створити 

систему захисту і підвищення авторитету російської монархії на 

міжнародному та внутрішньому теренах. Міністри царського уряду 

сподівалися, що СПТА посяде гідне місце серед міжнародного телеграфного 

консорціуму, на рівні вже відомих авторитетних агенцій, таких як британська 

«Рейтер», французька «Гавас», німецька «Вольф» чи австрійська 

«Кореспонденс-бюро» [291, с. 80–88].  

Організація державного контролю за внутрішнім інформаційним полем 

та формуванням потрібної політичної позиції в суспільстві не завершилася на 

початок ХХ століття, досі залишався відчутним вплив на революційний 
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процес значної частини періодичних видань, створених за кордоном після 

поразки революції, коли хвилі імміграції були направлені на Захід. США та 

Канада прийняли велику кількість іммігрантів із Російської імперії, серед 

яких були росіяни, українці, білоруси, євреї, поляки та особи інших 

національностей. З 1901 р. до 1910 р. виїхало 1 млн 597 тис. 306 осіб. 

Найбільше з них покинули Російську імперію з 1906 р. до 1909 р., серед них 

– 45 тис. росіян та 62 тис. українців.  

Результатом активної діяльності російської імміграції була поява таких 

російських видань: «Новый мир» (1911 р.), «Голос труда» (1911 р.), «Русско-

американский рабочий» (1918 р.), «Красное знамя» (1907 р.), «Гайдамаки» 

(1909 р.) [204, с. 35].  

Серед європейської публіцистики найактивнішою була британська 

преса, яка сформувала єдине уявлення у читачів стосовно подій у Санкт-

Петербурзі 9 січня 1905 р. – відбулася бійня невинних людей. Різнилися 

тільки дані щодо кількості постраждалих. Так, «Daily Express» зазначала 

найбільшу кількість жертв – 880 тис. осіб; «Daily Mail» – 16 тис. осіб та 

273 зруйновані будівлі; «Stan» – 1 тис. 115 будинків і магазинів; видання 

«Globe» – 16 тис. убитих та 90 тис. поранених. Найбільш помірковану 

позицію займало видання «Saturday Review», в якому зазначалося, що це був 

спротив озброєному натовпу. Російські видання висвітлювали ці події по-

іншому, зокрема петербурзький відділ «Associated Press» наводив дані про 

140 тис. постраждалих та порівнював цю подію зі страйком вуглекопів в 

Йоркширі. Видання вбачало у цих подіях соціалістичний та анархічний 

зговір, спираючись на свідків, які стверджували, що бачили агітаторів, 

перевдягнених у священників [244, с. 4]. 

У 1970-х роках радянські дослідники М. Глазунов, Б. Митрофанов та 

І. Фоменко вважали дані, що взагалі біля блокованих царськими військами 

застав у Санкт-Петербурзі на Палацовому майдані та в інших місцях було 

вбито та поранено не менш ніж 4,6 тис. осіб, найбільш достовірними [151, 

с. 115]. 
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Британський історик Л. Шапіро та його американський колега 

Д. Фішер взагалі не погоджувалися з відправною історичною подією в 

загальноприйнятій радянській історіографії. Вони стверджували, що 

революція почалася ще до подій 9 січня 1905 р., а саме в листопаді 1904 р., 

коли лібералами була організована «банкетна кампанія», яка поклала початок 

низці майбутніх подій. Вона була присвячена офіційній зустрічі лібералів у 

більш ніж 30-ти великих міст Росії з нагоди 40-річчя судової реформи в 

Російській імперії та проводилася під виглядом банкетів. Саме на одному з 

таких банкетів 9 січня 1905 р. Г. Гапоном було прийнято рішення йти з 

петицією до імператора Миколи ІІ [153, с. 215]. 

Намагаючись зрозуміти внутрішню складову революційного процесу, 

європейська преса часто посилалася на погляди видатних діячів культури, 

науки тощо, адаптуючи, звичайно, опитувальний матеріал ближче до власних 

позицій. Одним із найбільш яскравих представників російської 

інтелектуальної еліти був відомий письменник Л. Толстой, у якого західна 

преса наполегливо намагалася взяти інтерв’ю стосовно революційних подій.  

Так, британська газета «Standart» після спілкування з Л. Толстим 

зазначала, що він бачить січневі події як спробу російських інтелігентів-

революціонерів повести за собою робітничий клас та особисто не вірить у 

можливості російської політичної революції, наголошуючи на тому, що 

ніякого корисного перетворення в Росії неможливо досягнути шляхом 

революції [246, с. 4]. Французька газета «Matin» наголошувала на негативних 

поглядах Л. Толстого щодо республіканського режиму, який він називав 

«замаскованою деспотією» [248, с. 4].  

Тим часом рівень життя населення Російської імперії падав із кожним 

роком. Голод став звичайним явищем. Наприклад, тема голоду стала 

актуальною й на шпальтах губернських періодичних видань – газет 

«Херсонські губернські відомості» [260, с. 3] та «Відомості Одеського 

градоначальства» [226, с. 3]. Такий стан справ викликав невдоволення 

урядом у всіх станів суспільства та виховував вороже ставлення до влади. 
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Престиж царизму був дуже низьким. Суспільство безсоромно критикувало не 

тільки офіційні укази уряду, а й навіть самого царя, іноді вживаючи лайливі 

вирази. Склався стійкий образ самодержавства, який спирався не на довіру 

свого народу, а на насилля, посилену охорону, адміністративне заслання, 

каторгу, релігійне гоніння, цензуру та інші негативні прояви монархічної 

системи [150, с. 12–13].  

Французька газета «L’eclair» у лютому 1905 р. навела офіційну точку 

зору уряду Російської імперії, де зазначила марність сподівань бунтівників 

стосовно того, що Російсько-японська війна та внутрішній безлад зможуть 

покласти край російському самодержавству [250, с. 3]. 

Д. Менделєєв, аналізуючи революційний процес, стверджував, що 

робітничого питання в Росії не було. На його думку, ця проблема – штучна, 

оскільки на 140 млн населення Російської імперії було лише 3 млн 

робітників. Він уважав, що справжньою проблемою Росії було аграрне 

питання. Відсутність централізованого фабричного виробництва 

відображалося у відсталості Росії від західних країн. Будь-яке фабричне 

виробництво повинно орієнтуватися на аграрну сферу, а не навпаки. Лише з 

вирішенням аграрної проблеми можна займатися великим промисловим 

виробництвом. Розвиток фабричного сектора з метою задоволення потреб 

населення має другорядне значення. Вирішення цієї проблеми, за висновком 

ученого, можливе завдяки просвітництву народу та створенню робітничих 

профспілок за англійським зразком [247, с. 4]. Його слова надруковані в 

пропагандистському спічі, можливо вирвані з контексту. Мета зрозуміла – 

посіяти зернятко сумніву в середовищі думаючих революціонерів. 

Румунська газета «Secolul» після бунту матросів на броненосці 

«Потьомкін» та рейду в румунському порту Констанца надрукувала інтерв’ю 

з румунським президентом міністрів князем Г.-Г. Кантакузіно, який 

зауважив, що румунський уряд дуже ризикував, залишаючи російських 

матросів у місцевих селах. Російська монархія була дуже популярною серед 

румунського селянства. Румуни бачили в російському імператорі захисника 
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православ’я, тобто найвищу справедливість. Майже у всіх будинках висіли 

портрети російських імператорів і полководців часів російсько-турецьких 

воєн. Румунський уряд не був проти цього, однак поява російських матросі-

бунтівників у середовищі румунських селян могла підірвати авторитет 

верховної влади та посіяти в душі людей «погані думки» [259, с. 3]. З іншого 

боку, румунський уряд використовував російських матросів, які опинилися у 

статусі бунтівників-вигнанців, як дешеву робочу силу. Частина матросі була 

задіяна на будівництві румунських кораблів, а деякі працювали в приватних 

господарствах місцевих фермерів [259, с. 2]. Берлінська та віденська преса, 

спираючись на власні джерела, писала, що російські матроси були прийняті 

навіть до румунської армії [256, с. 1]. «Херсонські губернські відомості» в 

листопаді 1905 р. описували повстання моряків у Севастополі, зазначаючи, 

що деякі кораблі Чорноморського флоту були повністю знищені [264, с. 3]. 

Економічні наслідки революційних погромів активно обговорювалися 

європейською спільнотою. Так, згадуючи заворушення на півдні Російської 

імперії, німецька газета «Berliner Tageblatt» писала, що Одеса була 

спустошена. Все, чим жило півмільйонне населення цього міста, було 

знищено за декілька днів. Збитки від торгівлі оцінені в 40 млн. рублів. Але ця 

сума не була остаточною, якщо врахувати, що Одеса жила виключно 

торгівлею, особливо хлібною. Гавань була спалена. На декілька місяців 

торгівлю призупинили. Одночасно з Одесою було зруйновано багато міст 

Південної Росії (України). Наслідком цих заворушень було зменшення 

імпорту злакових та зміцнення ролі США на аграрному світовому ринку 

[257, с. 4]. 

У пошуках сенсацій західні видання іноді вдавалися до провокативних 

повідомлень із непередбачуваними наслідками. Так, газета «New York Sun» у 

листопаді 1905 р. писала, що американський міністр закордонних справ 

Е. Грей заперечив інформацію німецької преси про те, що до Петербурга 

через Берлін прибув загін американських моряків, переодягнених у 

цивільний одяг [265, с. 1]. Крім того, при описуванні революційних подій в 
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Петербурзі та Москві місцевою губернською пресою, особливо 

наголошувалося на революційних заворушеннях у цих містах [262, с. 4]. Такі 

події привертали увагу й європейського читача. Французька газета «Echo de 

Paris» з особливим присмаком інформувала свої читачів про останні події в 

Російській імперії, наприклад, про спробу козацьких та драгунських офіцерів 

перейти на бік революціонерів, які насправді були перевдягнутими 

соціалістами; про те, що Москва була схожа на місто смерті (вулиці без 

світла, будинки забарикадовані, жодної .дини на вулицях); очікування 

революціонерами підкріплення з інших міст; відрізаний армією телефонний 

зв’язок, щоб не допустити взаємодії між революціонерами; вуличні бої та 

обгорілі роздерті чорні обличчя учасників революційних подій тощо [267, 

с. 1]. 

Консули європейських країн формували свій погляд на хід 

революційного процесу в Російській імперії на основі агентурних донесень та 

офіційних періодичних видань, як європейських так і російських. 

Побоюючись за власну безпеку, європейські консули намагалися підкреслити 

лояльність до монархічного режиму в Російській імперії. Так, в Одесі 

німецький генеральний консул Шеффер звертався до губернаторів та 

градоначальників Російської імперії з офіційним запитом щодо забезпечення 

захисту, навіть військової охорони для власних підданих [31, арк. 203]. 

Аналогічний запит був зроблений й австро-угорським генеральним 

консульством [31, арк. 202].  

Натомість неспокійна політична ситуація підштовхнула російську 

монархію до активних контррозвідувальних дій. Окрім забезпечення охорони 

іноземним підданим було організовано спостереження за всіма суб’єктами, 

які так чи інакше пов’язані з іноземними консульствами і навіть із самими 

генеральними консулами в Російській імперії [45, арк. 43]. Не обминули 

увагою і місцевих мешканців іноземного походження. Особливо прискіпливо 

було організовано спостереження за підданими японської імперії: як за 
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потенційними розвідниками, так і японцями, які мимоволі стали об’єктами 

посиленої уваги після Російсько-японської війни [45, арк. 24].  

Контроль за дотриманням цензури друку був покладений на 

Міністерство внутрішніх справ Російської імперії. За часів діяльності 

міністра І. Дурнова (травень 1889 р. – жовтень 1895 р.) були повністю 

призупинені 2 видання – газета «Русская жизнь» та журнал Московської 

юридичної спільноти «Юридический вестник» [125, с. 88–90].  

Окрім цензурного контролю періодичних видань, існували обмеження 

й на перегляд кінематографічних картин. Заборонялося демонструвати 

кінофільми, котрі суперечили суспільній моралі та етичній поведінці (ст. 45 

Кримінального Статуту про покарання; далі – Статуту); блюзнірські картини 

(ст. 73–74 Статуту); такі, що підбурюють до повстань або інших карних 

злочинів (ст. 129 Статуту), а також кінофільми, що можуть бути визнані 

незручними для показу, виходячи з особливих традицій місцевого населення 

(ст. 138 Статуту) [68, арк. 142].  

У 1905–1907 рр. у Російській імперії видавалося 3 тис. 310 газет і 

журналів, із них 1 тис. 467 були суспільно-політичними, 844 – спеціальними, 

285 – сатиричними, 181 – ілюстрованими, 149 – релігійними, 148 – 

науковими або науково-популярними, 124 – професійними, 91 – 

інформаційними, 21 – дитячими та юнацькими. У Санкт-Петербурзі 

виходило 1 тис. 120 періодичних видань, у Москві – 418, в губерніях 

Російської імперії – 1 тис. 772. Під час революції 1905–1907 рр. було 

засновано нових 1 тис. 143 суспільно-політичних видання. Із них у 1905 р. 

створено 128 легальних видань (118 газет і 10 журналів), у 1906 р. – 686 (608 

газет і 78 журналів), у 1907 р. – 331 (303 газети та 28 журналів) [138, с. 12]. 

На противагу революційній пресі друкувалися такі проімперські 

суспільно-політичні та спеціальні періодичні видання: «Сенатські відомості» 

(орган Сенату), «Урядовий вісник» (орган Міністерства внутрішніх справ), 

«Церковні відомості» (видавався при Синоді), «Руський інвалід» (орган 

військового міністерства), «Торгово-промислова газета» та «Вісник фінансів, 
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промисловості і торгівлі» (орган Міністерства фінансів), журнал 

Міністерства юстиції, журнал Міністерства народної освіти, журнал 

Міністерства шляхів сполучення, газета «Селянський вісник» (як додаток до 

журналу «Урядовий вісник» [138, с. 20]. Відомо, що в січні 1908 р. земське 

зібрання Херсонської губернії за ініціативи С. Скадовського прийняло 

рішення виділити кошти для фінансування друку місцевого органу «Руського 

зібрання» – «Рідний край» з метою боротьби з соціалістичною пресою. 

Запропонована сума коливалася у межах 3 тис. рублів [229, с. 3]. 

Видання, які мали власну позицію відносно революційних подій і не 

відтворювали на своїх шпальтах офіційну урядову трактовку, зазнавали 

тиску та репресій з боку царської цензури. Тільки з 22 жовтня до 31 грудня 

1905 р. 278 редакторів, видавців, авторів редакцій періодичних видань, 

друкарень та їхніх співробітників було репресовано за різними мотивами. За 

цей період було конфісковано 16 номерів газет та журналів, арештовано – 26, 

призупинено – 44, заборонено зовсім – 7 [109, с. 33–53].  

З 15 грудня 1905 р. до 25 січня 1906 р. у Російській імперії було 

заборонено 78 періодичних видань і арештовано 58 редакторів. З 1 січня до 

1 травня 1906 р. 176 разів судова палата порушувала кримінальні справи 

проти редакторів і видавців, з них у 51-му випадку притягнення до 

відповідальності відбувалося разом із призупиненням діяльності 

видавництва. У зв’язку з прийняттям «Тимчасових правил про друк» від 

26 квітня 1906 р. деякі цензурні відомства були ліквідовані. Натомість 

створилися нові: Київський тимчасовий комітет у справах друку (17 травня 

1906 р.) та Одеський тимчасовий комітет у справах друку (23 березня 1909 р.) 

[168, с. 29]. 

У деяких випадках накази про заборону друкованих творів віддавалися 

уповноваженою особою або Міністерством внутрішніх справ особисто 

градоначальникам. Так, начальник у справах друку О. Бельгард у листі до 

одеського градоначальника зазначав, що Київська судова палата ухвалила 

накладення арешту на особливо небезпечні брошури: «Хіба ж так треба» 
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Л. Толстого і «Правда життя. Розшук. Злочин. Страта. Бунт. Свобода» 

Г. Брейтмана [69, арк. 103]. 

У сатиричній журналістиці 1905–1907 рр. взяли участь більш ніж 

800 письменників, поетів, художників, редакторів і видавців, половина з яких 

у 1905 р. була у віці від 30-ти до 49-ти років [200, с. 52–53]. У 1905–1907 рр. 

було накладено арешт на 14 сатиричних газет і 12 журналів, конфісковано 

106 газет і 64 журнали, з них 7 журналів було знищено повністю. Видання 

17-ти гумористичних журналів було призупинено, заборонено – 11, 

припинено зовсім – 8 газет і 3 журнали.  

Окрім адміністративного тиску, уряд вдавався й до інших дій: 

затримували номери в друкарнях, відбирали їх у розповсюджувачів. Тільки за 

2 місяці, з 11 січня до 17 березня 1906 р., у Петербурзі та Москві було 

заборонено видання 4-х газет і 22-х журналів, із котрих 12 були сатиричними, 

відносна кількість яких у групі разом з усіма призупиненими виданнями в 

цей період становила – 46,2%, а серед журналів – 54,5% [200, с. 60–61].  

Окрім газет і журналів, революційні партії в обхід цензурного 

контролю займалися масовим виданням революційних прокламацій. Так, 

ротмістр В. Лєвдіков у донесенні до миколаївського градоначальника від 

15 грудня 1905 р. доповідав, що всі революційні прокламації, поширені в 

грудні в кількості близько 100 тис. екземплярів, були надруковані в друкарні 

місцевої газети «Південна Росія», що належала Об’єднаному комітету соціал-

демократичної організації в Миколаєві [33, арк. 516]. 

Активна діяльність революційних пропагандистів сприяла загальному 

напруженню ситуації. Відомо, що 4 січня 1906 р. миколаївський 

поліцмейстер у зверненні до приставів міста вказував, що всюди в місті 

роздавалися мешканцям масово й безперешкодно газети з антиурядовим 

змістом. Особливо активно цією справою займалися діти, яких 

революціонери використовували для агітаційної справи [57, арк. 6]. 

У період царської реакції 1907–1910 рр. на Півдні України підпільне 

видавництво не припинилося. Так, поліції з агентурного донесення стало 
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відомо, що у вересні 1908 р. до Миколаєва прибув член Соціал-революційної 

партії О. Феофілактов, який був відомий своєю революційною діяльністю з 

жовтня до грудня 1905 р. у Миколаєві, де брав участь у революційному русі, 

виголошуючи промови на мітингах і відвідуючи таємні партійні зібрання. 

Після повернення до Миколаєва він очолив місцеву організацію соціалістів-

революціонерів. О. Феофілактова було заарештовано 19 вересня 1908 р. і під 

час особистого обшуку знайдено заборонену цензурою літературу та набої 

для пістолета фірми «Браунінг». Поліція з’ясувала, що він останні дні 

перебував у місцевого мешканця Л. Штейнберга, який проживав на 

Наворинській вулиці, в буд. № 21. Під час обшуку будинку були знайдені 

протоколи засідання та печатка миколаївської Соціал-революційної партії, 

фінансові звітності щодо збору коштів на революційні потреби, таємне 

листування та нелегальна література [38, арк. 25]. 

Однак, варто зауважити, що навіть у роки реакції деяким періодичним 

виданням вдалося існувати попри жорсткий цензурний регламент. Це – 

газети: «Боротьба» (Москва), «Циня» (Рига, Брюссель), «Уфимський 

робітник» (Уфа), «Боротьба» (Рига), «Солдатська газета» (Уфа), «Солдат» 

(Севастополь), «Багнет» (Рига), «Друг солдата» (Катеринослав) [152, с. 35]. 

Крім цього існували й підпільні революційні видання та заборонена 

цензурою нелегальна преса, наприклад, «Іскра», «Правда», «Робоча правда» 

зберігання яких було справою, часто небезпечною для життя [170, с. 149]. 

Відомо, що Міністерство внутрішніх справ Російської імперії на 

підставі «Тимчасових правил для неперіодичної преси» видало 

розпорядження про утворення тимчасових комітетів у справах преси в 

Україні, котрі здійснювали цензорські функції до 1917 р. Ці комітети, окрім 

контролюючої діяльності в сфері публіцистики, ще й здійснювали функції 

стримування розвитку національно-культурного життя українців. Київський 

тимчасовий комітет у справах преси очолив наприкінці 1909 р. відомий 

українофоб, заслужений професор Київського університету Т. Флоринський 

[278, с. 142]. Учений рішуче критикував український національно-
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культурний рух, що активізувався в період Першої російської революції, і, 

виконуючи обов’язки голови Київського тимчасового комітету в справах 

преси, поширював антиукраїнські погляди та здійснював жорстокі цензорські 

функції [313, с. 3].  

Однак, це не зупинило українську інтелігенцію в прагненні до 

відродження легального українського друкованого слова. Так, на початку 

1906 р. у Києві почала виходити газета «Громадське слово», яку уряд закрив 

відразу ж після її виходу за вимогу надати політичну автономію Україні. 

«Громадська думка» стала її ідейною спадкоємицею. Активно долучилися до 

боротьби за автономію України одеські «Вісті», катеринославська «Добра 

порада», харківська «Слобожанщина», київський «Шершень». Навіть у 

самому серці Російської імперії стали виходити українські журнали: «Зоря» в 

Москві, «Вільна Україна» в Санкт-Петербурзі [273, с. 81]. 

У боротьбі з цензурою видавці та редактори проявляли багато 

винахідливості: у випадку закриття газети змінювали її назву і через кілька 

днів газета з’являлася знову. Прикладом може бути київська газета 

«Копійка», котра 6 разів змінювала назву: «Копійка» – «Трудова копійка» – 

«Південна копійка» – «Південна газета – копійка» – «Київська ранкова 

копійка» – «Південно-Західна копійка» – «Київська ілюстрація копійка» [278, 

с. 144].  

Після царського Маніфесту 17 жовтня 1905 р. видання публіцистики 

українською мовою, незважаючи на цензурну політику Російської імперії, 

зростало. Якщо в 1908 р. їх видавалося лише 8, то вже в 1913 р. – 19. У 

період з 1905 р. до 1916 р. у 38-ми з 64-х міст Лівобережжя видавалося 

близько 260 газет, а до 1905 р. – лише 21 (8% від загальної кількості). У 

1905–1908 рр. з’явилося понад 80 нових часописів (31%), найбільше в 1906 р. 

– 56, тобто майже 22% від загальної кількості [273, с. 82].  

Окрім періодичних видань, революція 1905–1907 рр. дала поштовх до 

розвитку українського книгодрукування. В 1906 р. було видано 116 

українських книг, 156 – у 1907, 220 – у 1908. Якщо в 1905 році діяло 4 
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видавництва, що здійснювали видання українських книг, то вже в 1909 р. в 

українських губерніях налічувалося 17 українських видавництв. Українська 

книга за роки революції на загальноросійському книжковому ринку 

перемістилася з 12 на 8 місце [278, с. 145].  

Відносно активізації реакційного інтересу влади до єврейського 

населення, то необхідно відзначити, що він не був пов’язаний саме з подіями 

Першої російської революції, а виник значно раніше. Владі було відомо, що 

більша частина єврейського населення негативно ставилася до монархічного 

ладу і дуже часто брала активну участь в антиурядових виступах. Так, 

губернська преса писала, що 19 січня о 10 год. ранку в центрі м. Одеси, 

неподалік від будинку поліції, вчинено замах на життя поліцмейстера, 

підполковника Головіна. Коли його екіпаж проїжджав по поліцейському 

майдану, невідомий, пропустивши екіпаж, вистрелив і куля попала Головіну 

в праву лопатку. Злочинець намагався зникнути, але був затриманий. Його 

особу не було встановлено [242, с. 1]. 

Враховуючи те, що напад євреїв на представників влади не був 

поодиноким явищем, сформувалося стійке відношення до всієї єврейської 

спільноти як до неблагонадійної у політичному сенсі, а саме революційного 

елементу. Розпочалася антиєврейська кампанія з таємних вказівок влади про 

встановлення нагляду за єврейською громадою. Миколаївський 

градоначальник 2 жовтня 1905 р., враховуючи те, що в ніч з 1 на 2 жовтня 

відбулася демонстрація євреїв у синагозі на вул. Чернігівській, видав наказ 

про таємний нагляд за всіма синагогами в місті [56, арк. 178]. 

Безумовно, антиєврейські настрої були наслідком офіційної 

пропаганди, яка, у свою чергу, в умовах революції сформувала 

чорносотенний рух, пов’язаний з масовими єврейськими погромами. 

Листівки на кшталт «Геть жидів. Хай живе Російський наш Цар» стали 

розповсюдженим явищем [35, арк. 9]. 

Єврейські погроми та «особливе ставлення» до єврейської громади 

стали предметом обговорення на шпальтах губернських періодичних видань. 
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Офіційний періодичний орган Херсонської губернії «Херсонські губернські 

відомості» розвіював чутки, детально коментуючи події, пов’язані з утисками 

євреїв. У № 128 від 16 листопада 1905 р. редакція газети, об’єктивно 

розібравшись у ситуації, намагалася прокоментувати чутки про євреїв, яких 

викинули в море з пароплаву «Ізмаїл» на шляху до Одеси. Згідно з 

інформацією, яка з’явилася в закордонній пресі, встановити детально події 

було майже неможливо, відомо було лише, що частина євреїв залишилася на 

пароплаві, заплативши гроші екіпажу [263, с. 2]. 

Найбільшого розголосу в офіційній губернській пресі набуло повстання 

на броненосці «Потьомкін» і роль євреїв у цій події, як членів РСДРП, так і 

румунів єврейського походження. Насамперед, згадали спробу провести 

антиурядову акцію на підтримку «Потьомкіна» в Одесі, під час якої 

14 чоловік було затримано та опублікували свідчення одного з матросів, 

захопленого ескадрою А. Крігера, який розповів про присутність на 

броненосці членів РСДРП [255, с. 1; 256, с. 4]. Стало відомо, що ватажок 

матросів А. Матюшенко розділив між матросами 5 тис. рублів, а 700 тис. 

рублів були захоплені революційним комітетом [257, с. 4]. 

В Одесі, після подій, пов’язаних із броненосцем «Потьомкін», репресії 

влади набули величезних масштабів. Тюрми були переповнені. Поліція та 

чорносотенці активно агітували за єврейський погром. На розі вулиць 

Колонтаєвської та Тираспольської чорносотенці разом із поліцією били всіх 

євреїв, які опинялися в полі їхнього зору, 2-х із них забили до смерті. 

Побиття припинив німецький фабрикант, заявивши, що буде скаржитися 

консулу про неможливість спокійно пересуватися містом і навіть вимагатиме 

охорону [155, с. 236]. 

З 18 до 21 жовтня 1905 р. в Одесі перевдягнені поліцейські разом із 

чорносотенцями нападали на робітників, представників інтелігенції та 

студентів, підпалювали будинки, магазини, грабували майно. Між ними та 

загонами робочої самооборони відбувалися сутички [158, с. 90]. «Чорна 

сотня» використовувала «Урядові звернення» як матеріал для агітацій, 
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розраховуючи таким чином на організацію єврейських погромів [155, с. 236]. 

Губернська влада була поінформована про стан справ і могла надавати 

об’єктивну оцінку не тільки подіям, а й діяльності окремих категорій 

населення. Свідомо чи несвідомо влада звертала велику увагу на соціальну 

психологію населення та, в основному, правильно передбачала напрям 

розвитку подій [210, с. 40].  

На шпальтах газети «Херсонські губернські відомості» наводяться 

слова нижегородського губернатора П. Унтенбергера про те, що в його місті 

розповсюджувалися чутки, що нібито напад робітників на демонстрантів не 

тільки схвалювався владою, а й був організований поліцією, яка за це 

заплатила гроші. Ця чутка ставила під сумнів всю репутацію жандармського 

апарату [258, с. 4]. У свою чергу, херсонський губернатор В. Лєвашов у 

циркулярному повідомленні до поліцмейстерів Херсонської губернії 

зазначав, що до нього у великій кількості надходять скарги про слабку 

діяльність поліції під час антиєврейських погромів. У деяких випадках 

поліцію звинувачують в організації безладів. Губернатор підкреслював, що 

такі дії є злочинні та закликав розпочати розслідування відносно осіб, котрі 

підозрюються в потуранні масовим безладам під час несення служби. У разі 

виявлення злочинних дій з боку представників поліції, їх наказано звільняти 

або, при наявності ускладнюючих обставин, обов’язково притягувати до 

кримінальної відповідальності [26, арк. 55].  

Апогеєм цієї «особливої позиції» стосовно єврейства можна назвати 

приховану спробу поєднати «внутрішнього» та зовнішнього ворогів 

Російської імперії. З’явилася теза, що начебто японці мають єврейське 

походження. Авторство цієї «нової етнологічної теорії» приписується 

західним науковцям. Її обґрунтування можна прочитати в Лондонській 

«St. James Gazette», де зазначалося, що одна з гілок єврейського народу 

проникла на Японські острови з Індії через Азію та багато інших прикладів 

близькості між єврейськими та японськими традиціями. Знайдено навіть 

лінгвістичну спорідненість 2-х різних культур [252, с. 4]. Це яскравий 
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приклад потужної антисемітської ідеологічної кампанії, свідчення того, що 

навіть з академічного боку в Російській імперії існувала прихована спроба 

обґрунтувати причини внутрішніх негараздів, шукати «ворогів», об’єднати 

«внутрішнього ворога» із зовнішнім, зрештою, поєднати те, що суперечить 

логіці. 

Важко повноцінно зрозуміти мету чи наслідки антиєврейської 

імперської політики, не знаючи мотивів, на які спиралося самодержавство, 

але роль губернської преси у формуванні «внутрішнього ворога» та 

контролю за ним у Росії була досить відчутною. Наприклад, відомо, що 

Міністерство внутрішніх справ пропонувало обмежити діяльність єврейської 

освітньої громади в Росії та встановити повний контроль за обранням членів 

комітету і офіційних зібрань [255, с. 1].  

Не менш жорстоким був контроль й за українським національним 

рухом у роки Першої російської революції. Відомо, що ще напередодні 

Першої російської революції одеський окремий цензор із внутрішньої 

цензури заборонив друкувати або передруковувати твори українських 

письменників: Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, Л. Старицької та 

Г. Галайди (Хоткевич) [168, с. 31]. 

Протягом 1906 р. лише через друк українською мовою були заборонені 

цензурою такі видання як «Запоріжжя» та «Добра порада» (Катеринослав). 

Газету «Хлібороб» (Лубни) було звинувачено в українському шовінізмі через 

заклики до української автономії та національного самовизначення. Майже 

відразу, після виходу перших номерів, були заборонені видання: «Нова 

громада», «Слобожанщина», «Боротьба», «Вільна Україна», «Вісті» [174, 

с. 39]. 

За матеріалами української преси на розгляд до Державної думи 

чорносотенцями було внесено законопроект про пресу і пояснювальна 

записка до нього, в яких наголошувалося на тому, що українське друковане 

слово – це зло, з яким неодмінно треба боротися. Проект узаконював усі 

репресії, до яких вдавалася адміністративна практика та вносив нові 
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обмеження – відновлював попередню цензуру і старий порядок дозволу на 

випуск видання. Передбачалося створення особливих органів щодо стеження 

за друком у великих містах, які б своєю діяльністю унеможливлювали 

існування провінційних українських видань [174, с. 40]. 

Отже, боротьба влади за контроль над інформаційним полем була 

пов’язана із масовим наступом на свободу слова в державі з одночасним 

формуванням необхідної емоційної сфери в населення засобом масової 

інформації. Відповідно до цього інтересу монархічні видання намагалися 

сформувати певні уявлення в європейських та власних читачів про 

безпідставність та абсурдність революційних ідей в суспільстві. Для 

підвищення репутації щодо відповідної інформації в публіцистичних 

джерелах залучалися авторитетні письменники та вчені російського 

суспільства.  

Кількість заборонених періодичних видань свідчить про активізацію 

царських репресій та намагання протидіяти існуванню альтернативних 

політичних позицій в суспільстві. Легальна діяльність україномовних 

періодичних видань, яка стала можливою після царського маніфесту в 

жовтні 1905 р., була неприйнятним явищем для царської влади. 

Антиукраїнська позиція царизму була представлена діяльністю 

чорносотенних організацій, які намагалися зупинити процес відродження 

легального друкованого слова в Україні не тільки законотворчими 

ініціативами в Державній думі, а й різними насильницькими методами. 

 

2.3 Наступ на революційний рух у Південній України в 1905-1910 рр. 

Наступ влади на революційний в південній Україні відбувався на 

чотирьох напрямках. По перше – це боротьба з прямими опонентами влади, 

які мали альтернативні варіанти розвитку держави, наступ на політичні партії 

революційного спрямування: РСДРП, соціал-революціонери, анархісти або 

Бунд. Другий напрям пов'язаний із інтелігенцією, часто безпартійною та з 

притаманними їй ліберальними поглядами на державотворчий процес в 
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державі. До цієї категорії можна віднести і студентство на яке мало вплив 

революційна активність викладачів, або власна радикальна позиція. Третій 

напрям стосувався селянства, переважна частина якого була українцями. 

Революційні події засвідчили слабкість монархічних позицій на селі, до того 

ж селяни часто перебували під впливом революційних ідей політичних 

агітаторів та розуміли мету революційного процесу як досягнення повного 

рівноправ’я, реалізованого через насилля з притаманним йому знищенням 

поміщицьких маєтків, або захоплення землі. Цю проблему усвідомлювали й в 

уряді Росії. Ще в 1906 році П. Столипін намагався зміцнити соціальну опору 

самодержавства на селі проводячи аграрну реформу. Останній, четвертий 

напрям пов'язаний із національною боротьбою. Переважно з наступом на 

єврейське населення, однак й проти українського, бо саме в цей період 

відбувається поступове культурне відродження українців, що не могло не 

дратувати монархічні сили.  

Щодо діяльності політичних партій в роки революції 1905–1907 рр., то 

необхідно відмітити агітаторську роль РСДРП та партії есерів у боротьбі за 

покращення умов праці робітників та селян. У контексті боротьби 

політичних партій необхідно згадати й роль українських партій: Української 

народної, Української демократичної та Української радикальної партій. Всі 

вони виступали за покращення соціально-побутових умов для робітників та 

селян: обмеження робочого дня; вікові обмеження для роботи на шкідливих 

виробництвах; поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці; соціальні 

гарантії для інвалідів, підлітків та жінок тощо. Однак, незважаючи на 

детально вироблені положення стосовно соціального захисту трудящих, вони 

залишилися в суто декларативній площині, оскільки не підкріплювалися 

дієвими механізмами для їх реалізації [176, с. 93]. 

Використовуючи широку агентурну мережу, поліція намагалася 

протидіяти нелегальній діяльності політичних партій, які пропагували терор 

як основний метод боротьби з владою. Часто поліція отримувала цінну 

інформацію від двірників, які, треба зауважити, на початку ХХ ст., якщо і не 
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були офіційними співробітниками силових структур, то мали один із 

важливих функціональних обов’язків – спостерігати за всіма мешканцями на 

прилеглій для прибирання території. Відомо, що навіть дружини двірників 

були зобов’язані бути присутніми при обшуку злочинців жіночої статі під час 

складання протоколу [63, арк. 32].  

В Одесі 12 лютого 1906 р., згідно з донесенням місцевого двірника, 

відбувся візит поліції в одну з квартир у Трикутному провулку, який 

закінчився масштабною перестрілкою між 3-ма революціонерами та 

представниками влади. Перестрілка тривала до 7 год. ранку наступного дня. 

Революціонери, не бажаючи здаватися, стрибали з даху на дах, кидаючи 

бомби та відстрілюючись від поліцейських. Враховуючи складну ситуацію, 

на допомогу були викликані 3 тис. солдат, які разом намагалися оточити 3-х 

революціонерів. Наслідком цього протистояння було поранення декількох 

поліцейських і двірника з дружиною. Мешканці прилеглих будинків були 

шоковані постійною стріляниною, у багатьох з них був уражений слух від 

розривів бомб, а 18-річна дівчина посивіла від переляку. Треба зазначити, що 

арештувати революціонерів поліції так і не вдалося. Побоюючись шаленого 

спротиву, на горище одного з будинків поліція відрядила близько 7 год. 

ранку «експедиційний корпус» з метою з’ясувати місцезнаходження 

революціонерів, що затаїлися. Всіх 3-х було знайдено мертвими. Двоє 

загинули від отриманих ран, причому у одного з них нарахували 

27 вогнепальних поранень, а в іншого – 14. Третій повісився. Поруч із ними 

було знайдено 6 револьверів, велику кількість набоїв до них та 3 бомби [234, 

с. 6].  

Мешканка м. Миколаєва О. Проскурняк у липні 1906 р. була 

заарештована поліцією за спротив при спробі затримання та образу 

державної влади. Вона була активною учасницею поховальної ходи, під час 

якої зібралося понад тисячу осіб, які підняли червоний стяг на очах поліції та 

співали «Марсельєзу» [37, арк. 3]. Все це свідчило про наявність глибоких 

радикальних переконань у середовищі революційних партій, представники 
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яких були готові жертвувати своїм життям заради досягнення революційних 

цілей.  

З іншого боку відомо, що соціалісти, навпаки, сприяли проникненню 

своїх прибічників на військову службу. Про що свідчать шифровані урядові 

телеграми до губернаторів, зокрема до миколаївського, в яких зазначалося, 

що необхідно звернути особливу увагу на молодих призовників та завжди 

перевіряти (разом із жандармським управлінням) наявність небезпечного 

антидержавного політичного минулого у кандидатів на військову службу, за 

необхідності встановлювати таємне спостереження за підозрілими 

молодиками [55, арк. 28]. 

Влада боролася й проти поширення нелегальної зброї та вибухівки. 

«Динамітна лихоманка» охопила всі урядові та силові структури на Півдні 

України. Шукали навіть у жіночих навчальних закладах. Так, начальник 

луганського жандармського відділення катеринославської жандармерії 

поліційного управління залізниць у березні 1906 р. у листі до начальника 

катеринославської жандармерії поліційного управління залізниць клопотав 

про звільнення керівника жіночого повітового училища Кононова. За його 

завданням Кононов проводив щоденний обшук в індивідуальних шафах 

учительок та учениць під приводом пошуку динаміту [88, арк. 384–385]. 

«Динамітний терор» революціонерів призвів до низки масових арештів 

в їх середовищі. Особливу увагу влада приділяла радикальним верствам 

суспільства, наприклад, анархістам. Пік репресій припав на другу половину 

1906 р. Найбільш послідовною в цьому плані була Катеринославська 

губернія, де влада діяла впевнено та жорстко [171, с. 41–42]. 

З метою повної конспірації в організації контрреволюційної діяльності 

влади найвищим чинам силових структур заборонялося відкривати листи або 

читати шифровані телеграми, якщо вони були з грифом «цілком таємно», або 

просто адресувалися особисто керівникам [58, арк. 20]. Це мало зменшити 

витік інформації та допомогти виявленню у поліційному апараті нелояльного 

режимові контингенту. Провокації та революційна пропаганда безпосередньо 
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були присутні і всередині жандармсько-поліційного апарату. Відомо, що у 

боротьбі з революцією міська поліція першою визнала свою поразку, 

частково поповнивши революційні ряди та виголошуючи свої гасла.  

Революціонери створювали власні добровільні загони для підтримання 

порядку в містах, які, на відміну від офіційної поліції, називали міліцією. 

Міліція намагалася протидіяти поліції, часто шляхом революційної 

пропаганди. Так, в газеті «Київські новини» 30 жовтня 1905 р. була 

розміщена «Петиція городових»; у «Київській газеті» від 3 листопада 1905 р. 

– «Петиція околоточних»; у газеті «Південна Росія» від 2 грудня 1905 р. – 

«Петиція миколаївської поліції». Влада терміново створювала бойові 

дружини з колишніх військових або простих городян, лояльних до режиму. 

20 грудня 1905 р. катеринославська «охоронка» повідомляла, що «другий 

день страйкували городові». Миколаївська поліція свідчила, що «в грудні 

міліція кільцем охопила місто… Поліція настільки була деморалізована 

міліцією, що фактично могла вважатися неіснуючою» [203, с. 14]. 

У телеграмі жандармського ротмістра В. Левдікова з Миколаєва до 

директора Департаменту поліції Е. Вуїча зазначалося, що в поліції паніка. 

Згідно з донесеннями агентів, у багатьох місцях виявлено велику кількість 

бомб, але проводити обшуки поліцейські відмовляються, навіть після погроз 

судити їх за невиконання службових обов’язків [149, с. 574]. 

Навіть після поразки Першої російської революції провокаційна та 

пропагандистська діяльність революціонерів не припинялася. Вона набувала 

нових форм та змінювалася в залежності від політичної кон’юнктури. 

Революціонери продовжували розповсюджувати прокламації, підкуповуючи 

поліцію, аби вона «закривала очі» на приховану агітацію [55, арк. 9]. 

Політичні партії революційного напряму поширювали звернення до народу 

на інформаційних носіях тієї епохи, записуючи голоси або гімн революційної 

свободи – «Марсельєзу» на грамофонних платівках [43, арк. 3] 

Відомі й випадки поширення пропагандистських віршів, які спонукали 

до обмірковування власної життєвої ситуації бідних верств населення та 
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мотивували їх на зміну цієї ситуації. Так, у рапорті до миколаївського 

градоначальника від 27 жовтня 1910 р. було вказано про затримання сина 

місцевого власника крамниці І. Ровінського – Я. Ровінського, який, 

вийшовши з магазину, побачив поліцейського, а злякавшись, повернувся до 

магазину та викинув за прилавок папірець із віршем «Стяг свободи» 

(оригінальна назва – «Бджілка», автор – Теффі) [48, арк. 1]. Цей вірш зберігся 

в Держархіві Миколаївської області [48, арк. 3]. 

Важливо згадати й наслідки революційної боротьби політичних партій 

за покращення соціально-побутових умов робітників та селян в роки 

революції 1905–1907 рр., наприклад, підвищення заробітної плати, значне 

скорочення кількості та розмірів штрафів на робочих місцях, скорочення 

тривалості робочого дня тощо [176, с. 105]. 

Інтелігенція також зазнавала репресій, однак не з національних причин, 

а з ідеологічних. Пояснюючи сутність інтелігенції, філософ М. Бердяєв 

стверджував, що вона зародилася ще у XVIII ст. Першим інтелігентом, на 

думку М. Бердяєва, був О. Радищев, автор «Путешествия из Петербурга в 

Москву». Катерина ІІ віддала під суд О. М. Радищева, а за свою книгу він 

отримав смертний вирок із заміною на каторжні роботи [219, с. 93].  

Інакше характеризував інтелігенцію публіцист А. Ніколаєв, який 

стверджував, що недостатньо здобути освіту, мати державну посаду чи 

народитися у дворянській родині, щоб бути інтелігентом. Інтелігенти – це ті 

громадяни, які розуміють всю життєву несправедливість, усвідомлюють, що 

зобов’язані народній праці, що народ приречений на жалюгідне існування. 

Інтелігент – це не обов’язково освічена людина та людина з дворянським 

корінням, це той, кому не байдужа доля власного народу [129, с. 12–13]. 

Відомий російський поет і драматург О. Блок, характеризуючи 

інтелігенцію, писав, що у буржуа є під ногами ґрунт, як у свині – лайно: 

родина, капітал, службове положення, орден, чин, Бог – на іконі, цар – на 

троні. У інтелігенції такого ґрунту ніколи не було. Її цінності більш духовні: 
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вміння, знання, методи, навички, таланти – це майно крилате. Інтелігенція 

бездомна, одинока, без чинів та регалій, їй нічого втрачати [107, с. 68]. 

У публіцистичному збірнику «Вехи», який вийшов у березні 1909 р. у 

Москві, описувалася російська інтелігенція. В ньому зазначалося, що 

інтелігенція – це не тільки люди розумової праці, це не вищий культурний 

прошарок суспільства, а своєрідна група людей, яка утворена з радикальних 

елементів, завжди опозиційна до російської влади [280, с. 208]. Одним з 

істориків, хто дослідив революційну активність інтелігенції напередодні 

Першої російської революції, був А. Ушаков, який у монографії 

«Революционное движение демократической интеллигенции в России. 1895–

1904» висвітлив причини антиурядових настроїв у середовищі народних 

учителів, лікарів, фармацевтів, артистів, художників, письменників, учених, 

юристів, підприємців, промисловців, державних службовців, студентів та 

навіть школярів. Зокрема він відзначав те, що роль інтелігенції в 

революційному русі не була другорядною, а навпаки, часто обґрунтовувала 

революційні ідеї та надавала поштовх для розвитку революційного процесу 

[144, с. 99]. 

 

Найактивнішим провідником ідей інтелігенції було студентство. 

Відомо, що вже у 1860–1870-х роках студентські заворушення носили 

політичний характер, але вони залишалися тимчасовим явищем, яке не 

охоплювало територію всієї Російської імперії. Лише у другій половині 1880-

х років, після введення російським імперським урядом Університетського 

статуту 1884 р., студентські заворушення стали постійним явищем, які 

періодично повторювалися приблизно кожні 2 роки [136, с. 23].  

Монархічні газети в 1905 р. писали про агітаційну роль університетів 

стосовно революційних подій. Так, «Херсонські губернські відомості» 

25 лютого 1905 р. відзначали, що вища школа та викладачі втягували 

студентів у політичну боротьбу. Вища школа була зацікавлена в цьому, бо 

намагалася перейти до корпоративної автономії [249, с  4]. Заклади вищої 
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освіти перетворилися на політичні клуби. До студентів, що протестували, 

приєднувалися семінаристи, гімназистки, «єпархіалки», вчительські семінарії 

і навіть міські школи [250, с. 3]. 

Починаючи з лютого 1901 р., студентський рух вийшов за стіни 

закладів вищої освіти і саме в цей час почав набирати демонстративного 

характеру та зливатися з рухом робітників за загальнополітичні та 

загальнонародні вимоги. Студентство почало досить виразно і організовано 

реагувати на прояви зростання революційного руху в імперії [308, с. 43]. 

Стосовно студентів німецький соціолог М. Вебер, який цікавився подіями 

Першої російської революції, відзначав й інший бік їх участі в революційних 

процесах. Він стверджував, що студенти були вкрай непослідовними 

революціонерами, причиною чого слугував їхній вік. Дуже часто траплялося, 

що із радикального студента з революційними поглядами виходив непоганий 

авторитарний чиновник [192, с. 128]. 

Революційна тематика в студентському середовищі на початку ХХ ст. 

стала популярною. Революційний дух почав отримувати творчу основу, 

оформлену в віршовану поезію в романтичному стилі [78, арк. 1]. У серпні та 

на початку вересня 1905 р., згідно з дослідженням американського історика 

Р. Пайпса, студенти обговорювали проблему відновлення занять. Більшість 

студентів висловлювалася за відкриття навчальних закладів. Однак були 

висунуті й вимоги студентства до влади: вигнання з університетів 

інспекторів, наглядачів, шпигунів; відкриття дверей аудиторії усім бажаючим 

бути присутнім на лекціях; дозвіл на організацію політичних мітингів в 

університетах [160, с. 25]. 

Влада намагалася не допустити поширення революційних ідей серед 

різних верств суспільства. У жовтні 1908 р. миколаївський градоначальник 

отримав шифровану телеграму від міністра внутрішніх справа П. Столипіна, 

в якій йшлося про недопустимість зав’язків студентів із селянами на місцях. 

Внаслідок канікул у деяких закладах вищої освіти студенти мали 
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відправитися на місця свого проживання, де контакт їх із селянами був дуже 

ймовірним [53, арк. 66]. 

Після оголошення Маніфесту 17 жовтня 1905 р. перший тиждень став 

часом розправ чорносотенців над студентами. Уряд спеціально їх підбурював 

бити студентів. М. Горький згадував, що побиттям студентів завжди 

керувало охоронне відділення поліції [160, с. 27]. Студентів часто брали під 

захист революційні партії. Відомо, що 4 лютого 1905 р. бомбою есера-

бойовика І. Каляєва, учасника вбивства В. Плеве, був убитий великий князь 

Сергій Олександрович. Причиною винесеного йому терористами смертного 

вироку було побиття поліцією студентської молоді [110, с. 86]. 

Газета «Наші дні» 19 січня 1905 р. опублікувала «вимогу 342», яку 

підписали 342 професори, у т. ч. й 16 академіків. Вони вимагали реформ у 

науковій галузі та викладацькій діяльності, також приєднувалися до рішень 

земських зібрань щодо обрання представників від народу для участі у 

законодавчій роботі держави та контролю за діями регіональних 

адміністрацій [110, с. 76].  

На початку ХХ ст. почали формуватися й спілки інтелігенції. 

Найпершою була Спілка інженерів, утворена у грудні 1904 р. У березні-

квітні 1905 р. виникла Спілка професорів, реорганізована згодом у 

Академічний союз, що дозволило залучити до його лав викладачів усіх 

рангів. У травні 1905 р. з’їзд інтелігентських спілок вже об’єднав 14 різних 

союзів за професійною ознакою: 1) академічний; 2) адвокатський; 

3) агрономів та статистиків; 4) лікарів; 5) ветеринарів; 6) залізничних 

робітників; 7) журналістів та письменників; 8) земців; 9) жіночої 

рівноправності; 10) єврейської рівноправності; 11) інженерів; 

12) конторників та бухгалтерів; 13) вчителів; 14) фармацевтів [121, с. 222]. 

Загалом в Україні до кінця 1905 р. налічувалося 107 професійних спілок: 30 –

в Одесі, 18 – Києві, 13 – Харкові, 11 – Катеринославі, 8 – Миколаєві, 27 – 

Полтаві [176, с. 95]. 
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Активну участь у революційних подіях брали вчителі. Міністерство 

освіти закликало освітян проти будь-яких союзів (циркуляр від 21 червня 

1905 р.): «різні союзи і збори учнів та вчителів нерідко мають зухвалий 

характер, нелояльний щодо уряду, їх існування недопустимо» [309, с. 8]. 

Однак, незважаючи на це, у червні 1905 р. гурток жінок педагогічної 

спільноти у Петербурзі запропонував переглянути статус жінок у зв’язку з 

новими державними реформами та зрівняти їх у громадянських правах із 

чоловіками [251, с. 1]. Головними вимогами вчителів до влади була свобода 

викладацької діяльності, тобто відмова від офіційних навчальних програм і 

покращення соціально-побутових умов учителів [309, с. 8].  

Відомі й активні дії вчителів у період Першої російської революції. 

Зокрема, сільські вчителі Олександрівського повіту Херсонської губернії в 

грудні 1905 р. зібрали серед селян і залізничних робітників станції Пологи 

300 руб. і передали їх на закупівлю зброї для робітничих дружин. Вчителька 

миколаївської початкової школи того самого повіту під час грудневого 

збройного повстання агітувала селян йти на допомогу робітникам 

Олександрівська [309, с. 13]. 

Після поразки революції 1905–1907 рр. у закладах вищої освіти урядом 

було проведено анкетування у студентському середовищі на тему: «Як 

вплинули на Вас події 1905–1906 рр.?». Частина студентів відповіла, що 

революція вимотала нерви та зменшила довіру до людей, зробила їх більш 

жорстокими та зіткнула зі справжнім життям, що змінило їхній політичний 

та релігійний світогляд, зблизивши з народом. Змінила поразка Першої 

російської революції й віру в Бога серед студентства. Згідно з урядовим 

анкетуванням більшість студентів не визнавали релігії [198, с. 168]. 

Окрім цього, революція виявила основну рису психології 

студентського середовища – нездатність організувати довготривалу 

підтримку революції. Серед петербурзьких студентів кількість протестантів 

зменшилося з 22,7 тис. у 1907/1908 рр. до 7 тис. у 1909 р. [198, с. 169]. 
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Особливо важким проявом розчарування поразкою революції серед 

студентства стало зростання кількості суїцидів студентської молоді в роки 

реакції. Епідемія самогубств охопила молодь у 1909–1910 рр., коли сотні 

студентів звели рахунки з життям, не бажаючи жити в державі, де революція 

зазнала поразки [198, с. 170]. Стосовно правової відповідальності, то на 

початку ХХ ст. тюрма сприймалася інтелігенцією як «університет життя», 

пройти який було справою честі для кожного борця за свободу, який себе 

поважав. Однак судова система Російської імперії часто виносила м’які 

вироки представникам «вільних професій» та учнівської молоді. Це, в свою 

чергу, у радикальному інтелектуальному середовищі під гаслом «Сміливіше 

до тюрем» сформувало рух молоді напередодні Першої російської революції 

[285, с. 72]. 

Надзвичайно важливим питанням залишається реакційна політика 

стосовно інтелігенції після революції 1905–1907 рр. Відомо, що за участь у 

революційному русі, селянських заворушеннях, політичних страйках та 

демонстраціях, у масовій непокорі офіційним владним наказом було 

засуджено 19 тис. 145 представників інтелігенції; за організацію політичних 

партій і груп, приналежність до цих партій або організацій, участь у 

пропагандистській, агітаційній, у т. ч. й літературній діяльності, – 

9 тис. 323 особи; за політичний та економічний терор – 9 тис. 152 особи [121, 

с. 254]. Кількість інтелігентів, яких було заслано до Сибіру, згідно з 

інформацією, яку надає дослідник М. Щербаков, у реакційні роки тільки 

збільшувалася. Якщо у 1908–1910 рр. відсоток переселенців-інтелігентів до 

Сибіру від загальної кількості політичних в’язнів складав 21,6%, то вже у 

1915–1916 рр. – 27% [121, с. 252]. 

Державний контроль за політичними настроями в середовищі 

інтелігенції після Першої російської революції не зменшився, а навпаки, 

тільки підвищився. Відомо, що у 1910 р. до миколаївського градоначальника 

надійшов таємний наказ від Міністерства внутрішніх справ Російської 

імперії, в якому зазначалося, що чиновникам необхідно разом із місцевим 
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жандармським управлінням надсилати звіти стосовно політичних настроїв 

студентів і педагогів усіх комерційних навчальних закладів Миколаєва, 

вказуючи на випадки студентських протестів [47, арк. 6]. 

Репресивна політика Російської імперії проти інтелігенції поступово, 

але впевнено досягла своєї мети. Репресії знищили як демократичну громаду 

зі здоровою інтелектуальною опозицією, яка стримувала самодержавний 

деспотизм, так і революційну анархію. Більшість представників інтелігенції 

були вимушені залишати рідні місця під тиском контрреволюції. Для 

поміркованих інтелектуалів, які відрізнялися від революційної інтелігенції 

суспільним становищем, зрілим віком, мали професію, родину, господарство, 

тобто знайшли своє місце у суспільстві, перебування у тюремній камері, хоч і 

готельного типу, або заслання в інше місто під наглядом поліції було 

справжнім випробуванням. Побоюючись втратити своє становище у 

суспільній ієрархії, клієнтуру, стабільний та необхідний для гідного життя 

заробіток, вони відсторонилися від участі в суспільно-політичній боротьбі. 

З’явилися нові погляди на революційний процес, які породили суперечки між 

лібералами та революціонерами. Злякавшись революційної анархії, ліберали 

з кінця 1905 р. виступили з критикою лівих екстремістів, чим спричинили 

свій перехід до лав реакції, втративши авторитет у своїх духовних «дітей» 

[285, с. 76]. 

Досліджуючи причини селянських заворушень, М. Рожков у 1907 р. 

писав, що в 1860–1880-х роках селянські заворушення були поодинокими й 

відбувалися переважно в центральній Росії.. Основна мета повстань 

складалася з бажання відняти в поміщика його добро, щоб прогодувати свою 

родину та схудлу худобу. У прояві помсти селяни могли спалити поміщицькі 

господарські споруди та маєток землевласника. На безконтрольності 

селянських заворушень, відсутності єдиного лідера, спроможного коригувати 

хід селянського повстання, акцентує увагу М. Рожков, акцентував увагу на 

цю відмінність від робітничого руху в місті [136, с. 22].  
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У цілому в українських губерніях Російської імперії з 1890 р. до 1900 р. 

відбулося не менше 152-х селянських виступів, з них на Півдні України: 15 – 

Херсонська губернія, 11 – Катеринославська губернія, 12 – Таврійська 

губернія [122, с. 45]. Масовим цей рух став на початку ХХ століття, після 

селянських заворушень у 1902 р. у Полтавській та Харківській губерніях 

[136, с. 22]. 

До причин селянських заворушень можна віднести й природний 

фактор. На початку ХХ ст. в Єлисаветградському повіті Херсонської губернії 

внаслідок неврожаю був голод, який став причиною епідемії тифу. Його 

ознакою була надзвичайно небезпечна комерція, пов’язана з продажем 

мучного пилу, з якого випікали т. зв. «голодний хліб», до складу якого також 

входило насіння різних трав. Сучасники тих подій свідчили, що цей «хліб», 

поки він був ще свіжим, селянські діти вже їли зі сльозами на очах, а через 

два дні він покривався пліснявою та ставав «домівкою» для паразитів. Окрім 

цього, незважаючи на тяжкі побутові умови життя селян, поміщики не 

надавали їм допомоги, стверджуючи, що неврожай пов'язаний не з 

природними умовами, а був наслідком лінощів селян [77, арк. 1].  

Окрім голоду необхідно відзначити й епідемію тифу. Спалах тифу не 

був локальним, тобто, окрім Єлисаветградського й Тираспольського повітів, 

він охопив майже всю Херсонську губернію [77, арк. 23]. «Червоний Хрест» 

не залишався осторонь голоду, що виник у повітах Херсонської губернії на 

початку ХХ ст., і надавав селянам посильну допомогу. Заклики до 

добровільних внесків від населення лунали зі шпальт губернської преси ще у 

1907 р. [226, с. 3]. Не полишало селян і земство, особливо в питаннях 

медичного обслуговування. Так, лікар Олленштейн у м. Бобринець надавав 

медичну допомогу хворим та вивчав ступінь поширення тифу в Херсонській 

губернії [77, арк. 13]. 

Однією з соціально-економічних причин селянського руху на початку 

ХХ ст. була ціна на землю. По України в цілому середня ціна землі в 1893-

1902 рр. у порівнянні з 1862-1872 рр. зросла в 4,5 рази. На Півдні України – в 
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6, 38 рази, а в Таврійській губернії – більш ніж у 8 разів. Як відзначалося в 

доповіді Херсонської губернської земської управи, тільки з 1892 р. до 1905 р. 

продажна ціна однієї десятини землі виросла зі 123 до 250 рублів [311, с. 7]. 

Цінова політика, спричинивши масове селянське малоземелля, стала 

причиною повстанського руху. Особливо небезпечним для влади був рух 

серед селян Єлисаветградського повіту на початку ХХ ст., які виступали 

проти зменшення заробітної платні, насильно виганяючи з економій 

прибулих робітників [155, с. 192]. 

Селяни неодноразово робили спроби організувати власне селянське 

станове самоуправління. На шпальтах херсонської газети «Південь» різко 

негативний тон відносно станового селянського самоуправління до літа 

1905 р. змінився на нейтральний, а під кінець року навіть на співчутливий, 

що безперечно мало зв’язок із селянськими виступами [169, с. 65]. 

Посилився серед селянства й антирелігійний рух. У 1907 р. в 

Таврійській губернії селянські виступи були в Мелітопольському й 

Бердянському повітах. Селяни вимагали конфіскації церковних земель. «У 

Єлисаветградському повіті, – повідомляв кореспондент газети «Право» від 

1 липня 1907 р., – помітно посилились аграрні заворушення, які почали 

набирати реальних форм: вигнання з економій прибулих з інших губерній, а 

також підпали» [155, с. 370–371]. Селяни Херсонського повіту відібрали у 

Свято-Григор’євського Бізюкового монастиря 15 тис. десятин землі, 

заявивши при цьому: «Монахи повинні Богу молитися, а не торгувати 

землею» [122, с. 72]. 

На Катеринославщині в 1905 р. уповноважені Карабинівської сільської 

громади звернулися з листом до губернатора, в якому наголошували на своїх 

злиднях. Мешканці с. Єлисавето-Хорошево 7 грудня 1905 р. на зібранні 

самовільно звільнили волосного старшину й урядника та проявили себе 

«налаштованими проти поліції, сільської влади», – йшлося в рапорті 

повітового справника [162, с. 63]. Відомо й те, що в багатьох місцях 

Одеського повіту почали страйкувати селяни, через що більшість 
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землевласників залишали свої маєтки. Подекуди селяни забирали із собою 

скошене сіно та відводили худобу. Поміщики закликали владу задіяти 

війська для придушення селянських заворушень [253, с. 1]. 

Намагаючись з’ясувати причини селянських заворушень, прокурор 

Херсонського окружного суду в листі на імя прокурора Одеської судової 

палати вказував, що причиною цього можуть бути поширені в селянському 

середовищі чутки про наявність царського маніфесту, за яким уся 

поміщицька земля мала бути поділеною серед селян. Так, наприклад, 

мешканці с. Долматівки Дніпровського повіту Таврійської губернії розібрали 

51 копицю сіна в маєтку князя Трубецького. Прибулу охорону вони 

прогнали, заявивши, що лише беруть свою власність, бо це їхня земля [122, 

с. 69]. У червні 1905 р. для придушення селянського повстання в маєтку 

Г. Скадовського був виділений військовий канонерський човен «Донець» 

135-го Керч-Єникальського полку зі 130 матросами [266, с. 1; 265, с. 1]. 

Організація селян у боротьбі проти самодержавства була однією з 

основних задач революційних партій в роки Першої російської революції. 

Часто селяни під керівництвом представників соціалістичних партій 

намагалися узгодити свої продовольчі дії з робітничим рухом у містах. 

Селяни допомагали робітникам Миколаєва та Катеринослава. Відомо, що 

мешканці с. Пологи Олександрівського повіту Катеринославської губернії 

зібрали 1 тис. карбованців, а миколаївська Рада робітничих депутатів винесла 

подяку селянам с. Гур’ївки, які внесли у фонд Ради 3 крб 18 коп. грошима і 

85 пудів хліба [126, с. 45]. 

У 1906 р. у Херсонській губернії і в північній частині Таврійської 

губернії відбулося 40 селянських виступів. Протягом 1906 р. селянська 

боротьба велася в усіх 6-ти повітах Херсонської та 3-х повітах Таврійської 

губернії [123, с. 370]. У роки реакції селянські заворушення не припинялися. 

Загалом по Україні відбувся 1 тис. 361 виступ селян: 81 зіткнення з поліцією 

та військами, 35 випадків спротиву владі внаслідок несплати податків, 50 
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масових виступів проти відокремлення від общини, 550 випадків підпалу 

поміщицьких володінь, 20 погромів господарств заможних селян [141, с. 99]. 

Голова Ради міністрів Російської імперії С. Вітте 23 грудня 1905 р. у 

доповідній записці до імператора писав, що поліційних сил для придушення 

селянських повстань мало, необхідно невідкладно підключати армію. Якщо 

неможливо використати війська, то варто негайно формувати ополчення [4, с. 

117–118]. Робота уряду стосовно цього питання розпочалася за декілька 

місяців до офіційного урядового звернення до Миколи ІІ. Про це свідчить 

таємний лист від військового міністерства до миколаївського 

градоначальника від 23 вересня 1905 р., в якому йдеться про перехід у 

компетенцію військового відомства мобілізації ополчення. При відборі 

контингенту перевага надавалася відставним офіцерам зі збереженням пенсії, 

державної компенсації оплати помешкання та додаткових фінансових витрат 

на потреби в поїздках (т.зв. «роз’їзні гроші») [34, арк. 1]. Крім цього, 

херсонська губернська влада розіслала циркуляр усім поштовим відділенням 

стосовно необхідності перевіряння всіх поштових надходжень на предмет 

наявності зброї [233, с. 6]. 

Стосовно переміщення військ, вийшов циркуляр Головного 

військового штабу Російської імперії № 4349 від 13 квітня 1910 р., де 

відзначалося, що забороняється тимчасовим виданням провінційної преси 

оповіщати населення про зміну дислокації будь-яких військових підрозділів 

[68, арк. 117]. Окрім, звичайно, контррозвідувальних пересторог, цей 

циркуляр свідчив про можливість таємного раптового переміщення військ у 

разі внутрішніх імперських потреб, наприклад, для придушення селянських 

виступів. 

Ще в липні 1905 р., об’єктивно оцінивши ситуацію, херсонський 

губернатор В. Лєвашов розробив інструкції «з власного досвіду» для 

придушення селянських повстань, де вказувалося, що найбільш дієвим 

методом, окрім використання сили, буде арешт керівників селянських 

громад, винних в організації бунту. Ув’язнення осіб невинних, навпаки, 



 

 

117 

знизить можливість вдалого вирішення справи та налаштує селян проти 

влади [26, арк. 30]. 

З нагоди підвищення фінансування силовиків одеський генерал-

губернатор Ф. Бантиш розробив особливі інструкції, опубліковані офіційною 

губернською пресою, де наголошував на обов’язковій присутності 

поліційних караулів у селах. Так, у всіх місцевостях, які нараховували до 50 

дворів, передбачалося чергування одного караульного, більше 50 – 2, на 

кожні 100 дворів додавалося ще по одному [227, с. 1–2]. Крім цього, 

губернська влада вживала заходів щодо боротьби зі спекулянтами, які 

наживалися за рахунок складної політичної ситуації в Одесі [228, с. 3]. 

У роки царської реакції 1907–1910 рр. уряд Російської імперії, 

зрозумівши, що під час революції влада втратила довіру селянської верстви 

населення, розпочав реформи в цій сфері, ініційовані П. Столипіним ще в 

1906 р. [191, с. 113]. Уряд намагався заспокоїти народ, знизити напругу у 

суспільстві. Генерал Д. Трепов у своєму зверненні до народу зазначав, що 

причиною всіх січневих подій 1905 р. були неблагонадійні особи, а народ 

залишалися сліпою зброєю для них. Він наголошував, що народні потреби 

завжди були близькі серцю імператора [245, с. 3].  

Щодо національно-культурного напряму політичної реакції, то 

необхідно відзначити, що на початку ХХ ст. українська інтелігенція боролося 

за відновлення національно-культурних прав українського народу. В умовах 

політики російської імперської культурної уніфікації ця боротьба виглядала 

дуже заполітизованою. Історик С. Даниленко, розглядаючи боротьбу 

української інтелігенції за культурні права, згадує, що таких свідомих 

українців на початку ХХ ст. у межах всіх українських земель нараховувалося 

не більше сотні осіб, до того ж всі вони були розсіяні і не мали зв’язку один з 

одним [167, с. 125]. 

Ситуація для українців змінилася в роки Першої російської революції. 

Після Жовтневого маніфесту Миколи ІІ в 1905 р. українці вперше в своїй 

історії у складі Росії здобули право вільно вживати та користуватися 
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українською мовою. Однак, ця ситуація була тимчасовою та оманливою. Вже 

після зниження революційної активності населення в 1906 р. починається 

період царської реакції – помсти революціонерам, у т. ч. й українцям, які 

наважилися вільно розвивати свою мову. Так, у вересні 1906 р. жандарми 

Херсонської губернії визнали діяльність Українського союзу вчителів 

найбільш шкідливою в революційному плані! В помешканні одного з членів 

союзу в м. Олександрії Херсонської губернії М. Бачинського був проведений 

обшук. Знайдено та конфісковано велику кількість брошур українською 

мовою та 27 примірників «Проекту статуту Всеукраїнської спілки вчителів та 

діячів народної просвіти» [172, с. 14]. 

Українофіли продовжували боротьбу навіть в умовах потужної 

царської реакції. В листопаді 1907 р. у газеті «Рада» була надрукована стаття 

вчителя В. Кушнеренка. В ній йшлося про те, що російська освіта згубна для 

української молоді, оскільки під прикриттям «загального добра» привчає з 

дитинства іншим цінностям, чужим, імперським. В результаті українці 

позбавлені права на знання власної історії, культури і мови, не пам’ятатимуть 

власного коріння та не цінуватимуть духовного скарбу власного народу [183, 

с. 129]. 

Газета «Херсонські губернські відомості» ще в січні 1905 р. відзначала, 

що представники одеської української інтелігенції зверталися до Комітету 

міністрів Російської імперії з доповідною запискою щодо необхідності 

вилучити з практики Міністерства внутрішніх справ адміністративну 

заборону українського слова [243, с. 1]. У цьому ж місяці Комітет міністрів 

відмінив обмеження друку українською мовою Емським указом, узгодивши 

це питання з київським, подільським і волинським генерал-губернатором, 

Імператорською академією наук у Петербурзі, київським та харківським 

університетами [1, с. 14]. В лютому 1905 р. було відмінено заборону друку 

Біблії українською мовою [1, с. 24]. 

За прикладом Львова почали з’являтися «Просвіти» в Наддніпрянщині. 

Перші були засновані у 1905 р. в Одесі та Катеринославі, у 1906 р. – в 
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Кам’янець-Подільському, в 1907 р. – у Житомирі, Києві, Миколаєві та 

Чернігові. На початок 1908 р. у Наддніпрянщині вже діяло 9 «Просвіт» у 

великих містах та 30 філій у селах і містечках [167, с. 127]. 

У 1908 р. Сенат оголосив україномовну культуру та освітню діяльність 

шкідливою для імперії. В 1910 р. за його наказом були закриті українські 

культурні товариства, заборонили читати лекції українською мовою, 

продавати українські книги, проводити концерти та вечори українською 

мовою. Згодом цар Микола ІІ видав указ про заборону всієї української 

преси. У березні 1911 р. уряд П. Столипіна не дозволив відзначення 50-річчя 

від дня смерті Т. Шевченка [317, с. 860]. А в Києві П. Столипін заявив, що 

допоки він живий, пам’ятника Т. Шевченкові в «матери городов русских» не 

буде [167, с. 128–129]. 

У 1906 р. на Півдні України заборонили друкувати видання 

«Запоріжжя» та «Добра порада» (Катеринослав). Заборонили за те, що вони 

друкувалися українською мовою та сприяли національному піднесенню 

українського народу. 20 січня 1910 р. П. Столипін ухвалив циркуляр, який 

визнавав український народ «инородческим», тобто чужим російському. З 

цього приводу україномовна преса писала, що циркуляр визначив нарешті 

одну з важливих для українців позицій, а саме ту, що український народ – 

окремий народ від росіян. Відповідно й мова українська є окремою від 

російської [174, с. 39]. 

Чорносотенці в 1907 р. внесли законопроект про заборону української 

мови до Державної думи. До законопроекту додавалася пояснювальна 

записка, в який наголошувалося, що українська мова – це зло, з яким 

неодмінно потрібно боротися. Члени опозиції в Державній думі, які входили 

до парламентської комісії з розгляду цього законопроекту, дійшли висновку, 

що він суперечить поняттю свободи друкованого слова та позбавляє гарантії 

вільного розвитку й існування преси. Однак це не допомогло. Законопроект 

легалізував репресії проти української мови та українського друкованого 

слова [174, с. 40]. 
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Почалися масові арешти українофілів та вилучення в народі 

українських книжок. У жовтні 1909 р. в с. Пінчуках Васильківського повіту 

Київської губернії за донесенням жандармських агентів та філерів був 

проведений обшук у будинку священника Сонцева. Була вилучена книжка 

видавництва «Київської старовини» за 1906 р. «Який буває державний лад?». 

Господарів будинку здивував той факт, що ця книга є екстремістською та 

антидержавною, оскільки її можна було вільно придбати в магазинах та через 

книжковий каталог видавництва «Київська старовина» [276, с. 16]. 

Миколаївський градоначальник у квітні 1908 р. отримав таємний лист від 

місцевого поліцмейстера про діяльність «Просвіти» в місті. У листі 

зазначалося, що нічого протиправного в діяльності цієї організації виявлено 

не було. Однак спостереження велося постійне [42, арк. 7]. 

Проти українців лунали агресивні випади. Чорносотенці почали 

звинувачувати українців у бажанні відділити Україну від Росії зі своїм 

гетьманом, своїми послами в інших країнах та власним військом [312, с. 2]. 

Однак українська інтелігенція продовжувала вимагати від влади реалізації 

культурних прав українського населення. Відомо, як голова вже 

ІІІ Державної думи октябрист М. Родзянко відмовився поставити на розгляд 

питання про українську мову для шкіл України на тій підставі, що нібито 

такої мови не існує і тому немає потреби користуватися нею. У жовтні 

1910 р. на захист української мови виступила низька депутатів Державної 

думи від різних політичних сил. Був представлений проект професора 

І. Лучицького щодо вивчення української мови в школах хоча б 2 роки, в 

молодших класах, із метою покращення адаптації дітей. Його підтримав і 

лідер кадетів П. Мілюков. Однак це було неприйнятно для влади. На цьому ж 

засіданні були відкинуті можливості розмовляти українською і в судах. 

Взагалі питання української мови викликало непереборний опір російської 

влади, яка не погоджувалася навіть на компромісні варіанти [183, с. 130]. 

Протягом 1905–1912 рр. Міністерство освіти Російської імперії закрило 

в Україні 12 приватних гімназій, звільнило 32 директора та 972 вчителя, 
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872 вчителя перевели до інших шкіл через спроби викладати українською. 

Всім чиновникам на українських землях платили 50% надбавки за підтримку 

розвитку російської мови аж до 1917 р. [167, с. 129]. 

Політичну реакцію проти євреїв неможливо повноцінно розглядати, не 

згадавши т. зв. «Положення про євреїв» 1804 р. – перший системно 

розроблений закон щодо євреїв, пов’язаний із початком антиєврейської 

політики в Російській імперії. За ним обмежувалися права євреїв і ставилося 

питання про виселення їх із сільської місцевості [175, с. 61]. 

Особливо жорстокою по відношенню до євреїв була заборона в 

задоволенні їхніх освітніх потреб. Маючи власний культурний світогляд, 

євреї прагнули до незалежного освітнього процесу на основі власних 

споконвічних традицій. Незалежна освіта – значить неконтрольований 

урядом Російської імперії процес, тобто неприйнятний для неї. Ще у 1854 р. 

новоросійський та бессарабський генерал-губернатор М. Воронцов у листі до 

воєнного губернатора Херсона М. Ільїнського зазначав, що необхідно взяти 

приклад із Вітебської губернії, де зачинили всі єврейські школи. У випадку 

відкриття нових шкіл передбачалося позачергово віддавати всіх дітей, які б 

там навчалися, до кантоністів [25, арк. 1].  

Питання отримання євреями вищої освіти розглядалося Радою 

міністрів Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. як 

стратегічно недоцільне, з важливим відсотковим обмеженням: «смуга 

осілості» – не більше 10% від загальної кількості, столичні міста – 3%, всі 

інші – 5% [4, с. 196]. У 1905 р., у розпал революційних подій, Міністерство 

внутрішніх справ Російської імперії запропонувало взагалі обмежити 

діяльність єврейської освітньої громади в Росії та встановити повний 

контроль за обранням членів комітету і проведенням офіційних зібрань [255, 

с. 1]. Були частими випадки позбавлення євреїв прав складання випускних 

іспитів на отримання пільг для військової служби, про що відкрито було 

заявлено у листі наглядача церковно-приходських шкіл Одеського повіту 
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Херсонської губернії священника Миколи до отця-завідувача очаківської 

школи протоієрея Г. Судковського від 28 січня 1902 р. [28, арк. 8а]. 

На початку ХХ ст. «єврейське питання» на Півдні України стало 

предметом дослідження окремих представників регіонального земства. Так, 

російський соціолог та публіцист С. Южаков у «Збірнику матеріалів про 

економічне становище євреїв в Росії» від 1904 р. розділив євреїв за різними 

критеріями з метою створення цілісної картини єврейської громади 

Російської імперії [76, арк. 1–2]. Уряд Російської імперії з середині ХІХ ст. 

намагався використати єврейське населення Північного Причорномор’я для 

роботи на землі, створюючи єврейські аграрні колонії. Наслідком такого 

ставлення до євреїв на Півдні України став активний міграційний рух 

єврейського населення з цього регіону [175, с. 62]. 

Революція 1905–1907 рр. стала однією з «чорних» сторінок історії 

єврейського народу, важливою ознакою якої були масові єврейські погроми. 

Варто зауважити, що єврейські погроми не були притаманними лише Першій 

російській революції, а відбувалися й раніше. Одним із найперших 

єврейських погромів на Півдні були великодні заворушення в Одесі 

28 березня 1871 р. В цей день євреї глумилися над греками, яким поліція 

заборонила стріляти з рушниць і пістолетів під час Пасхи. Зчинилася бійка, і 

серед людей пішов поголос, що 3 дні можна бити євреїв. Порядок відновили 

2 квітня того ж року, але за цей час постраждали 863 єврейські будинки, було 

розграбовано 552 шинка [175, с. 65].  

Християни, уникаючи насилля, виставляли ікони, на дверях малювали 

крейдою хрести. Натовп вимагав хреститися зустрічних, тоді християн не 

чіпали. Багато заможних євреїв намагалися відкупитися від юрби, 

пропонуючи від 400 до 2 тис. рублів, але натовп, грошей не брав – металеві 

розкидали, а паперові рвали й палили. За юрбою погромників часто йшли 

жінки й підлітки, котрі збирали речі, викинуті з будинків євреїв, з метою 

подальшого їх перепродажу на базарі [180, с. 66]. 
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Випускник херсонської гімназії С. Чудновський залишив спогади про 

цю подію. Він стверджував, що ніхто не дивувався в Одесі, коли поліція 

направляла погромників з одного боку вулиці на іншу, нібито свідомо 

контролюючи безлад. На запитання С. Чудновського до жінки похилого віку, 

яка палила єврейські торговельні лавки, «чому?», жінка відкрито відповідала, 

що на погромні дії населення отримало прихований дозвіл від місцевої влади 

[221, с. 233–234]. Не дивно, що в роки Першої російської революції 

єврейське населення Півдня України активно приєднувалося до 

революційних подій. Особливо відчутною була допомога євреїв повсталим 

матросам броненосця «Потьомкін» у червні 1905 р. [166, с. 61]. Євреї активно 

допомагали їм в Румунії [259, с. 2]. 

У відповідь влада зорганізувала жорстокі єврейські погроми під час 

Першої російської революції 1905–1907 рр. Побиття євреїв у червні 1905 р. в 

Одесі були лише «репетицією» влади до потужного жовтневого наступу. 

Згідно з офіційним рапортом одеського поліцеймейстера до одеського 

градоначальника, 16 жовтня в Одесі було вбито 5 осіб та поранено – 41 [66, 

арк. 23]. Інший документ, адресований до канцелярії одеського 

градоначальства, під назвою «Виписка» свідчив, що протягом 4-х днів, з 18 

до 21 жовтня 1905 р., внаслідок сутичок влади з євреями загинуло 460 осіб 

різної національності та поранено близько тисячі осіб, 10 з яких так і не 

повернулися додому і їх місцезнаходження не було з’ясоване поліцією. Було 

розграбовано єврейського майна на суму більш ніж 3 млн руб. Крім цього, 

внаслідок несподіваного єврейського спротиву 13 поліцейських було 

поранено та одного вбито [66, арк. 114]. Листівки із закликом до побиття 

євреїв стали розповсюдженим явищем у містах Південної України [35, 

арк. 9].  

Верхньодніпровський повітовий справник 1  серпня 1905 р. у листі до 

катеринославського губернатора О. Нейдгарта стверджував, що у 

єврейському погромі в с. Лиховка був винен солдат-відпускник В. Чуйко, 

який разом з односельчанами Гайдаром, Бичком, Пелихом та іншими о 4-й 
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годині дня 6 серпня 1905 р. почав прискіпуватися до єврейських торговців 

[86, арк. 115]. У Катеринославі в липні 1905 р. місцеве жандармське 

управління звітувало губернатору О. Нейгардту про обшуки в єврейських 

синагогах [86, арк. 108].  

З метою власного захисту євреї гуртувалися й навколо релігійних 

установ. Такі дії не залишалися непоміченими владою. У наказі 

градоначальника усім приставам міста від 2 жовтня 1905 р. йшлося про 

організацію поліційних нарядів біля кожної релігійної установи. Своє 

рішення градоначальник обґрунтовував масовим скупченням євреїв біля 

синагоги в ніч з 1 на 2 жовтня 1905 р. [56, арк. 178]. 

Одеський поліцмейстер у рапорті до одеського градоначальника 

27 жовтня 1905 р. доповідав, що 18 жовтня 1905 р. натовп євреїв на 

вул. Велика Арнаутська напав на каретний екіпаж та скинув з нього 

поліцейського Полянчикова. Поліцейського побили, пізніше він був 

відправлений в кареті швидкої допомоги у міську лікарню. На Прохоровській 

вулиці з вікон, балконів та дахів будинків в Одесі євреї відкривали вогонь по 

козакам, які перебували на цій вулиці. Крім вогнепальної зброї євреї 

використовували й бомби. На Запорозькій вулиці внаслідок перестрілок було 

багато поранених євреїв. Один із них назвався Рувином Поляком та був 

відправлений до єврейської лікарні. Інших сховав натовп євреїв [66, арк. 36]. 

Євреї пам’ятали минулі образи та часто знаходили учасників 

єврейських погромів, коли вони були наодинці. Так, у власній квартирі, на 

очах дружини був вбитий пострілом із револьвера одеський поліцейський 

Є. Філіпов. За свідченням дружини, його вбили євреї, хоча її навіть не чіпали 

[66, арк. 35]. 

В Одесі, за свідченнями суддів, євреїв били у поліційних відділках, не 

гребуючи насиллям й проти дітей. Суддя М. Тимофєєв письмово засвідчив, 

що представників єврейської нацменшини скидали сходами до підвалу 

поліційного відділку і там били. Суддя Суворов згадував, що серед 
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затриманих були діти 9-річного віку, яким поліція відмовляла у 

елементарних потребах, не даючи навіть питної води [62, арк. 3].  

Згідно з висновками сенатора О. Кузьминського, який прибув із 

Петербурга до Одеси з метою розслідування погромної справи, місцева влада 

й поліція не тільки не протидіяли погрому, а навпаки, усіляко підтримували 

його, поширюючи свій вплив й на військові підрозділи, які були відряджені в 

Одесу для стабілізації внутрішньої ситуації [67, арк. 3]. Прокурор Одеського 

окружного суду 11 квітня 1906 р. повідомляв слідчого Одеського повітового 

суду у важливих справах, що необхідно продовжити розслідування стосовно 

одеських поліцейських-погромників, не чекаючи повного звільнення їх з 

посади [17, арк. 266]. У доповіді столичної комісії, яка займалася 

розслідуванням цього злочину, відмічалося, що євреї занадто зраділи 

отриманим свободам і тим самим образили патріотичні почуття росіян, що і 

послужило причиною кривавих сутичок. «Урядовий вісник» зазначав, що 

погрому в Одесі не було, а відмічалося лише обурення російського народу з 

приводу революційних ексцесів, які влаштувала єврейська молодь [166, 

с. 64]. 

Під час єврейських погромів неодноразово траплялися випадки 

особливої жорстокості на сексуальному ґрунті. Ґвалтували єврейських 

малолітніх дівчат, молодих і літніх жінок, іноді цілою групою осіб та не 

тільки в будинках, а й на вулицях міста. Крім того, таке насилля не 

закінчувалося лише приниженням, часто жінок вбивали, розрізаючи живіт і 

набиваючи його сміттям; у вагітних наживо виривали плід [282, с. 63]. 

Важливо відмітити й соціальний статус єврейського населення на 

початку ХХ ст. Так, С. Южаков у дослідженнях походження єврейського 

капіталу доводив, що єврейські фабриканти були не такими заможними, як 

переконували суспільні стереотипи. Євреї-промисловці Південної України на 

початку ХХ ст. не мали таких можливостей як представники інших 

національностей, їхні підприємства були біднішими тому, що не мали змоги 

розвиватися в тодішніх політично-економічних умовах у державі [76, арк. 7]. 
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Ситуація з іншими, більш бідними соціальними категоріями єврейської 

громади Південної України була ще гіршою. Відомо, що 26 січня 1909 р. в 

Єлисаветградській міській думі було прочитано доповідь про заборгованість 

місцевого бюджету перед міською лікарнею за лікування бідних євреїв у сумі 

375 руб. 30 коп. [72, арк. 17]. Як писав І. Сапір у книзі «Сіонізм»: «Якщо 

взяти вісім або дев’ять мільйонів євреїв земної кулі, то серед них буде більше 

бідняков, ніж серед християнських народів. Українські євреї, в більшості, 

були дуже бідними» [137, с. 45]. 

Монархічна періодика намагалася підкріпити загальну антиєврейську 

атмосферу на Півдні України повідомленнями з-за кордону. Так, у вересні 

1905 р. «Херсонські губернські відомості» писали, що з нагоди святкування в 

Нью-Йорку євреями Нового року відбулося декілька сутичок між євреями та 

християнами. Ненависть до євреїв виявлялася в жорстокій формі. Багато 

євреїв були забиті камінням до смерті [261, с. 4]. Крім цього, монархісти 

часто наголошували на тому, що сам Христос не був євреєм за своїм 

походженням, а був вбитий євреями [239, с. 2] або те, що деякі нерозвинені 

народи мають єврейське походження, наприклад, індійський кочовий народ – 

Ломбарді [270, с. 33]. 

Євреї мали протидіяти подібній прихованій антисемітській пропаганді 

на Півдні України, однак сам процес та наслідки тієї політики вже були 

невідворотними. Можна з впевненістю стверджувати, що антисемітизм на 

шпальтах монархічних періодичних видань був спрямований на 

психологічну підготовку населення до майбутнього насилля з метою 

виправдання владної майбутньої агресії. Залишалося єдине невизначене 

питання стосовно майбутнього єврейського спротиву. З цього питання ще 

27 липня 1905 р. начальник катеринославського губернського жандармського 

управління у рапорті до катеринославського губернатора О. Нейдгарта 

відзначив, що згідно з донесенням начальника катеринославського 

охоронного відділення від 25 липня 1905 р., зброї в єврейських синагогах 

Катеринослава не було знайдено [86, арк. 108]. 
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Схожі перестороги мали місце й в інших містах, однак у більшості 

випадків вони були недієвими. Поліція й надалі підтримувала погромників і 

намагалася підготувати необхідний правовий матеріал для майбутніх 

судових розглядів справ. Так, неосвічений 60-річний нічний сторож 

Катеринослава І. Головко був поранений під час вогнепальної перестрілки 

22 жовтня 1905 р. У протоколі допиту від 24 березня 1906 р. І. Головко 

зазначав, що 23 жовтня 1905 р. біля 11 год. ночі, коли єврейський погром 

затих, всюди залишалися стояти групи озброєних єврейських молодиків, які 

час від часу стріляли у повітря. Коли він підійшов до міського будинку, то з 

двору вискочили 3 особи, озброєні револьверами та почали стріляти в його 

сторону. Однією кулею сторож був поранений у плече. Він відмітив, що не 

знав, хто в нього стріляв, євреї чи росіяни, однак підкреслив, що він уважав, 

що це були євреї – самозахисники, які з невідомої причини постійно марно 

стріляли в сторожа [94, арк. 274]. 

Херсонський поліцмейстер 27 червня 1906 р. у своєму рапорті до 

херсонського та дніпровського тимчасового генерал-губернатора доповідав, 

що херсонський містянин Н. Татарський розповсюджує чутки про 

організацію поліцією єврейських погромів. У своїй розмові з євреєм Харамом 

24 червня 1906 р. він стверджував, що йому особисто поліцейський 

пропонував побиття євреїв за гроші [10, арк. 201]. 

Існували й відомості контррозвідувального характеру. Так, 

миколаївський поліцмейстер 10 листопада 1908 р. доводив до відома 

приставів міста, що згідно з даними Одеського військового округу в Росію 

під виглядом торгових фірм прибувають євреї з різних країн із метою 

ведення таємної воєнної розвідки [53, арк. 70]. 

Щоб врятувати власне життя та майно від погромників, євреї ладні 

були задобрювати владних представників, використовуючи для цього 

різноманітні підходи. Так, осавул Попов 10 червня 1905 р. у рапорті до 

начальника навчальної команди 8-го Донського козачого полку зазначав, що 

10 червня 1905 р., під час його чергування, до нього підійшов єврей 
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Гальперзон із великим стаканом горілки та шматком сиру і розпочав нахабно 

пропонувати частування. Осавул відмовився, однак через 15–20 хв. до нього 

підійшов сотник Тарасов із ковбасою та сардинами, які він отримав від єврея 

Гертенштейна на знак доброї волі. Осавул був ображений та просив вжити 

заходів щодо нахабних пропозицій від євреїв [65, арк. 178]. 

Крім цього, влада неодноразово відмовляла в допомозі постраждалим 

від безчинності євреям. Відомо, що володимирське губернське правління 

28 січня 1906 р. надіслало катеринославському губернському правлінню 

рапорт поліцмейстера м. Івано-Вознесенська Виноградова з його 

листуванням із потерпілими від єврейських погромів, де він у кожному 

випадку відмовляв у прийомі заяви від потерпілих та проведенню слідчих дій 

[91, арк. 16].  

7 листопада 1906 р. мешканці прилеглих до катеринославського 

відділення поліції будинків не могли довго заснути, бо звідти доносився 

галас людей, яких била поліція. Стало відомо, що була заарештована ціла 

єврейська родина, яка складалася з вчителя похилого віку та 2-х його дочок. 

Разом із родиною були заарештовані молоді люди чоловічої статі, які 

перебували в гостях цієї родини. По дорозі до поліційного відділку їх били 

прикладами рушниць, продовжили побиття у поліційному дворі, в коридорі 

до загальних камер почали бити «по-звірячому» всіх, незважаючи на вік та 

стать. Причому били всім, що було в арсеналі поліційного відділку: 

прикладами рушниць, нагайками, чоботами. Волочили всіх по підлозі 

поліційного відділка за волосся. У одного з постраждалих кров бризкала як 

фонтан та повністю заляпала кашкет його друга [92, арк. 8].  

У м Олександрівську Катеринославської губернії 2 березня 1906 р. о 

2 год. дня поліція увірвалася до приміщення єврейських майстерень та без 

попередження почала бити євреїв. Без будь-яких пояснень поліція 

заарештувала 24 особи єврейського походження, а інженера Гібшмана після 

жорстокого побиття доставили до поліційного відділку на ношах у 

напівпритомному стані [88, арк. 278]. 
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Олександрівський повітовий справник у листі до Катеринославського 

губернатора О. Клінгенберга від 29 січня 1907 р. повідомляв, що після 2-х 

публікацій в газеті «Вік» від 7 грудня 1906 р. під назвами «По старому» та «В 

тюрмі», він особисто розпорядився заарештувати на 7 діб поліцейського 

О. Бицюка, який був причетний до побиття політичного арештанта 

Е. Ермана. Крім цього додавалося, що О. Бицюк був одним із найкращих 

поліцейських Олександрівська, який під час революційних заворушень в 

цьому місті став взірцем стійкості та мужності. У 1905 р. він залишився 

вірним своїй присязі, строго дотримувався наказів та приймав сміливі 

рішення для придушення повстання і наведення порядку в Олександрівську. 

Внаслідок своїх сміливих дій у 1905 р. О. Бицюк був нагороджений медаллю 

за відвагу після подвійного поранення та тричі отримував від держави 

грошову допомогу на лікування [92, арк. 4]. Місцева єврейська громада 

Єлисаветграда 9 березня 1907 р. звернулася з відкритим листом до міністра 

внутрішніх справ П. Столипіна з проханням захистити їх від постійних 

погроз та насилля з боку представників СНР [241, с. 1]. 

Жахливі наслідки єврейських погромів спонукали владу до 

превентивних дій. Градоначальники відкрито зверталися до населення міст, 

закликаючи всіх до прояву християнського співчуття [35, арк. 26]. Міська 

дума Єлисаветграда в жовтні 1905 р. звернулася до містян із проханням 

припинити агресію щодо єврейства та заспокоїтись. Награбоване єврейське 

майно пропонувалося віддати добровільно, без будь-якої відповідальності, у 

спеціально зорганізованих для цього владою пунктах [73, арк. 11]. 

Єврейські погроми та інші факти революційного протистояння між 

владою та прихильниками державних реформ залишали людей без житла, 

грошей, нерідко було знищене чи розграбоване все майно, нажите за роки 

копіткої праці. Деякі постраждалі намагалися повернути або компенсувати 

власні збитки внаслідок форс-мажорних обставин [67, арк. 218]. 

Єлисаветградське губернське правління в грудня 1905 р. за попередньою 

згодою з Міністерством внутрішніх справ вирішило відшкодувати євреям 
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збитки, завдані внаслідок жовтневого єврейського погрому в 1905 році. 

Враховуюче, те, що поліційному фонді Єлисаветграда станом на 29 грудня 

1905 р. було 16 тис. 803 руб. та беручи до уваги масштаби погрому, було 

вирішено виділити допомогу в сумі 15 тис. руб. [73, арк. 26]. 

З документів дізнаємося, що катеринославські купці І. та О. Рачинські 

4 листопада 1905 р. написали заяву до судового слідчого з особливих справ 

м. Катеринослава із зазначенням збитків, яких вони зазнали від єврейського 

погрому у жовтні 1905 р. [94, арк. 13]. Євреї, які бажали повернути власні 

речі, насильно відібрані в них, мали звернутися за відповідним дозволом до 

місцевого поліцмейстера [49, арк. 14].  

У Катеринославі в жовтні 1907 р. також судили причетних до погромів 

у жовтні 1905 р. На лаві звинувачених у смерті більш ніж 200 людей 

опинилися 19 осіб, серед яких були й поліцейські [230, с. 5].  

Чутки про жорстокі єврейські погроми в Російській імперії під час 

Першої російської революції швидко поширювалися у єврейському 

середовищі європейських країн. Навіть у США на початку ХХ ст. була 

популярною заборонена в Росії п’єса «Євреї», де на фоні постійних 

суперечок між сіоністами та соціалістами розкривалася проблематика 

єврейських погромів [222, с. 195–196]. 

У роки Першої російської революції єврейське населення Південної 

України знаходилося в умовах постійного психологічного напруження. 

Відомо, що в березні 1907 р. місцева єврейська громада Єлисаветграда 

зверталася за допомогою до депутата Державної думи Російської імперії 

Пергамента із проханням про захист від нових проявів насилля в місті та 

початком чергових нападів на євреїв [241, с. 1]. Незважаючи на всі жахи 

єврейських погромів, відношення до євреїв в Росії після революції 1905–

1907 рр. не змінилося. Окрім цього треба зауважити, що саме після цієї 

революції єврей для влади став синонімом революціонера. Невипадково 

популярний в роки Першої російської революції сатиричний журнал 
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«Вампир» писав: «Варшава. Розстріляно в фортеці 11 анархістів. З них 

15 євреїв» [108, с. 4].  

Отже, в революційні події на Півдні України були залучені не тільки 

селяни, робітники та політичні партії, а й значна кількість представників 

інтелігенції. Особливо негативно монархічна влада ставилася до 

представників українського національного руху, незважаючи на його суто 

освітню платформу та певне відмежування від революційних ідей поза 

національними. Однак, найбільшу революційну протидію відчули на собі 

євреї, які, як і українці до жовтневого маніфесту Миколи ІІ, не мали жодних 

освітніх чи громадянських прав. Невирішена проблема національних меншин 

на окраїнах Російської імперії стала основними мотивом революційної 

активності єврейського населення Південної України. Революційна 

активність спричинила широку антиєврейську пропаганду на шпальтах 

періодичних видань та призвела до потужних єврейських погромів, жертвами 

яких стали тисячі невинних людей, серед яких були жінки й діти.  

Можна констатувати, що рівень революційної активності населення 

Південної України напередодні та в період Першої російської революції 

1905–1907 рр. постійно зростав. Особливо це було помітно на прикладі 

українського села, де на початку ХХ ст. соціальна напруга стала 

невід’ємним елементом соціально-політичного життя селянської громади. 

Однак неможливо остаточно дійти висновку, що саме політичні 

переконання селян були основою антивладних рухів. Однією з 

найважливіших причин невдоволення владою залишалася гостра 

економічна ситуація на селі – голод, який часто супроводжувався 

спалахами тифу на Півдні України. 

У містах революційна активність населення була значно вищою, 

зумовленою діяльністю політичних партії – РСДРП або партією есерів. 

Випадки самопожертви та відданості революційній ідеї свідчать про 

початок активної фази революційних подій. Особливо небезпечними для 

влади були випадки співпраці силових структур із революціонерами і 
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навіть перехід поліцейських до революційних сил. Такі факти свідчили про 

зменшення, а подекуди зникнення ідеологічного імперського культурного 

нашарування на місцях, зневіра в ідеї монархізму, низький моральний дух 

кадрів організації безпекових сил тощо. Найгострішим періодом 

протистояння можна назвати листопад–грудень 1905 р., коли силові 

структури були частково деморалізовані народною міліцією та 

фрагментарно приєдналися до революційного руху, надсилаючи вимоги до 

влади в формі петицій. 

 

Висновки до другого розділу 

Таким чином, можна стверджувати, що зміни законодавчої бази 

Російської імперії в роки Першої російської революції відбувалися внаслідок 

соціально-політичної ситуації в державі. Інтенсифікація цього процесу була 

особливо відчутна у 1907–1910 рр. – періоді піднесення царської реакції. 

Зміни законодавства були спрямовані не тільки на стабілізацію суспільно-

політичного життя, а й на «помсту» імперського режиму всім представникам 

революційного руху, незалежно від їх радикальної чи поміркованої позиції в 

революційні роки. До позитивних наслідків революції можна віднести 

поступки царизму у законодавчій сфері, утворення першого російського 

парламенту. Однак діяльність головного законодавчого органу Російської 

імперії, безперечно, відбувалася під впливом абсолютизму. Розпуск 

російських Дум та скликання нових було пов’язане з намаганням сформувати 

лояльний царизму парламент та створити образ дієвої конституційної 

монархії для заспокоєння ліберальних настроїв у суспільстві. 

Ґенеза законодавчої бази Російської імперії розвивалася в 3-х основних 

напрямах. По-перше, це кваліфікація дій революціонерів як найбільш 

небезпечних та притягнення їх до відповідальності за дії, спрямовані проти 

існуючої політичної системи, відповідно до положень Кримінальної збірки 

законів Російської імперії. В цьому аспекті важливо згадати Раду міністрів 

Російської імперії, яка, починаючи від січня 1905 р. до червня 1907 р. була 
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сконцентрована на змінах до російського законодавства з метою стабілізації 

політичної ситуації в державі. 

По-друге, це поява цілого комплексу документів регіонального і 

місцевого значення, легалізованих за підписом градоначальників і 

губернаторів та спрямованих на врегулювання складної політичної ситуації у 

відповідних регіонах, тобто локально. Такі документи як рапорти 

поліцмейстерів, начальників охоронних відділень та поліції, жандармських 

управлінь, звернень до губернської влади від різних дипломатичних місій 

тощо спонукали регіональну владу до рішучих дій, що вилилося у появу 

низки регулюючих правових документів протягом 1905–1907 рр. 

Крім цього, важливо відзначити й появу та легалізацію воєнно-

польових судів у містах та повітах, охоплених революційним рухом. 

Діяльність воєнно-польових судів у роки Першої російської революції була 

найбільшою колізією правової ситуації в Росії в 1906–1908 рр., де, з одного 

боку, Микола ІІ оголосив про народження вільного суспільства та амністію 

всім революціонерам відповідно до Маніфесту від 17 жовтня 1905 р., а з 

іншої сторони була розвернута активна репресивна кампанія проти 

революціонерів та передача їх до компетенції воєнно-польової 

юриспруденції. 

Стосовно організації системи безпеки, то цей всеохоплюючий контроль 

над власним народом, організований царизмом, був справжнім легальним 

шпіонажем усередині Російської імперії. Немає сумніву, що система 

внутрішньої безпеки Російської імперії була побудована, виходячи з 

принципу захисту монархізму від власного народу. Все це сприяло 

утворенню певного стереотипу відносно поліційно-жандармських органів у 

Росії, як добре організованої системи загальнонародної провокації у стилі 

«краще доповідай про інших, бо про тебе вже доповіли», що в свою чергу 

спонукало суспільство доносити на ближнього та виправдовувати низькі 

моральні якості державною необхідністю.  
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Інтелігенція відігравала важливу роль у подіях Першої російської 

революції, незважаючи на різні погляди щодо лібералізації суспільно-

політичного життя. Наслідком революції 1905–1907 рр. був поділ 

революційної інтелігенції на 2 табори: радикальний та ліберальний. 

Особливо важливо згадати роль української інтелігенції, яка в умовах 

постійних репресивних утисків боролася за легітимізацію Російською 

імперією національних прав українського народу. Короткотривалий період 

відновлення українського друкованого слова сприяв формуванню української 

інтелігенції, яка в 1917 р. буде активно брати участь в розбудові Української 

Народної Республіки. 

Найважливішим та беззаперечним наслідком репресій царату було 

народження нового покоління в політичному житті держави, яке стало 

прямим свідченням безпідставності та відсутності довготривалого ефекту від 

насильницького способу стабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в 

Росії. Необхідно відзначити, що революція 1905–1907 рр. на Півдні України 

мала свої особливості розвитку подій. Революційна атмосфера стала 

справжньою перевіркою на відданість для силових структур Російської 

імперії на південних рубежах. Особливо небезпечною для влади була 

революційна активність населення у великих містах, таких як: Єлисаветград, 

Одеса, Катеринослав, Миколаїв, Херсон тощо.  

Характер придушення повстань в роки Першої російської революції 

свідчив про спланованість дій влади та ретельну попередню підготовку. 

Однак, хаотичне керівництво військовими підрозділами на Півдні України 

у 1905 р., коли градоначальник, губернатор чи начальник поліції 

наввипередки зверталися за допомогою до силових структур, свідчить, 

навпаки, про збентеженість влади. І лише відсутність єдності дій та різні цілі 

у лавах революційних сил стали одними з найбільших недоліків 

«реформаторського блоку» суспільства як Російської імперії взагалі, так і 

Південної України, зокрема. 

 



 

 

135 

РОЗДІЛ 3 

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ СТРУКТУР 

 У РЕАЛІЗАЦІЇ РЕАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЦАРИЗМУ НА ПІВДНІ 

УКРАЇНИ В 1905–1910 рр. 

 

3.1 Роль армії та поліції в реакційній політиці Російської імперії 

на Півдні України в роки Першої російської революції 

Важливим аспектом для вивчення ролі армії в революційних подіях 

1905–1907 рр. є предметне дослідження реакційного сегменту царського 

уряду, тобто самої армії. Відомо, що генеральський та офіцерський склад 

російської армії складався з представників дворянського стану. Солдати або 

ж нижчі чині мобілізувалися із непривілейованих верств населення. Сам цей 

факт свідчив про різний світогляд між армійським начальниками та їхніми 

підлеглими. Крім цього, на склад армії вливали й інші чинники, як-то 

національність чи релігійна приналежність. 

Стосовно залучення військ для наведення порядку існували відповідні 

інструкції. Відомо, що в липні 1905 р. губернатор Херсонської губернії 

В. Лєвашов відправив до повітових урядників роз’яснення від Міністерства 

внутрішніх справ щодо доцільності виклику військової допомоги для 

придушення заворушень у сільській місцевості Херсонської губернії. 

Зокрема зазначалося, приводом для втручання військ для наведення порядку 

можуть стати такі дії селян: відкритий напад натовпом селян на приватну 

економію; пограбування її та майна поміщика; підпал; знищення або 

нелегальне збирання усього зерна або інших продуктів; насильницьке 

захоплення поміщицьких земель; відкритий спротив населення при 

затриманні підбурювачів до непокори; самостійне відлучення селян від місця 

постійного проживання; пошкодження господарчого інвентаря або машин із 

метою призупинення роботи на землі; відкрита непокора владі, що 

відображалося в образах чи насильницьких діях стосовно поліції; відкритий 

бунт або поява озброєного натовпу [26, арк. 29]. 
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Катеринославський губернатор О. Нейдгарт у листі до поліцеймейстера 

Катеринослава та всіх повітових справників від 25 квітня 1905 р. роз’яснював 

привілеї та права чиновників при зверненні за допомогою до військових 

підрозділів. Він зазначав, що прерогатива виклику військових належала лише 

губернатору й жоден поліцейський чи повітовий урядник не мали права 

звертатися до військових начальників із проханням залучити війська [87, 

арк. 1]. 

Однак, треба зауважити, що залишення місця постійної дислокації 

військовим підрозділом не було таємним. Про це знали не тільки 

революціонери, а й не рідко все населення. Іноді подібна інформація 

з’являлася на шпальтах свіжої місцевої губернської преси або передавалася 

за допомогою різної кореспонденції. Питання щодо заборони друкувати 

подібні новини в періодичних виданнях порушувалося владою неодноразово, 

однак було реалізоване лише в 1910 р., відповідно до циркуляра воєнного 

міністерства № 4349 від 23 травня 1910 р. [68, арк. 117]. 

Постійне переміщення військ на Півдні України спонукало офіцерів до 

ще однієї важливої зміни в революційні 1905–1907 рр. – потребі тримати 

солдатів у добрій фізичній формі і постійній бойовій готовності. Тому 

фізичні військові заняття подекуди відмінялися до стабілізації 

внутрішньополітичної ситуації в державі [8, арк. 629]. 

На Півдні України лояльність військових частин до царської влади не 

була стабільною. Так, рапорт генерал-квартирмейстера генерал-майора 

Калніна до миколаївського градоначальника від 23 вересня 1905 р. свідчить 

про неспроможність влади організувати безпеку в місті, сподіваючись тільки 

на поліцію та армійські підрозділи. У ньому зазначалося про існування 

нагальної потреби у формування місцевого ополчення з відставних 

військових у місті зі збереженням їхніх пенсій та додатковому фінансуванні 

при виконанні завдань за межами міста. До того ж, контроль за формуванням 

ополчення покладався на військове міністерство [34, арк. 1]. 
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Важливо відмітити й непідготовленість місцевої губернської влади до 

революційних заворушень. Катеринославський губернатор О. Нейдгарт 

13 вересня 1905 р. отримав листа від штабної канцелярії 34-го піхотного 

полку про недоліки в організації військової підтримки губернській владі під 

час масових заворушеннях у 1905 р. У листі йшлося про відсутність 

елементарних умов для солдатів, які прибували за викликом надати допомогу 

губернській владі. Не вистачало елементарного: соломи для нічлігу солдатів, 

відер для води, необхідних меблів для офіцерського складу тощо. Особливо 

наголошувалося на тому, що солдатів, які прибували у місто, ніхто не 

зустрічав й часто офіцери не знали, де їм переночувати [86, арк. 175]. 

Недостатнє фінансування в період революційної активності було 

небезпечним явищем для владних структур. У деяких регіонах було прийнято 

рішення перевести поліційні команди у режим самофінансування. Так, 

Олександрівська міська дума 20 червня 1908 року звернулася до 

катеринославського губернатора М. Клінгенберга з клопотанням посприяти 

продовженню державного фінансування поліційної команди міста 

Міністерством внутрішніх справ [84, арк. 2]. 

У реакційні 1907–1910 рр. місцева влада сприяла розширенню 

поліційного штату. В Олександрівську 21 січня 1910 р. уповноважений 

Олександрівської міської думи І. Яковлєв подав пропозицію щодо 

збільшення поліційного штату за рахунок уведення нової посади «базарного» 

поліцейського [85, арк. 5].  

Залучення військових підрозділів до непритаманної для них роботи 

також було поширеним явищем. Відомо, що газета «Відомості Одеського 

градоначальства» 9 лютого 1906 р. писала, що артілі вантажників у всіх 

великих та портових містах Росії прийняли рішення не працювати по неділях 

та в святкові дні. Тому в Одесі губернська влада прийняла рішення 

організувати завантаження та розвантаження вантажів силами військових 

підрозділів [223, с. 1]. 
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Не менш важливим було питання розміщення військ на території 

Російської імперії. Відомо, що на українських кордонах Російської імперії 

забезпечували службу 4-й та 5-й прикордонні округи, штаби яких 

дислокувалися відповідно в Бердичеві (з 1903 р. – у Києві) та в Одесі. До 4-го 

прикордонного округу входило 5 бригад, до 5-го, тобто південного – 4: 

Скулянська, Ізмаїльська, Одеська та Кримська [310, с. 2]. 

Окрім прикордонних сил, у придушенні революційних заворушень на 

Півдні України брали участь й інші армійські підрозділи, які розміщувалися 

в Єлисаветградський, Катеринославській, Таврійській та Херсонській 

губерніях. На їх дислокацію часто впливала губернська влада. Так, 

херсонський та дніпровський генерал-губернатор у лютому 1906 р. у 

телеграмі до командувача військ наголошував на необхідності розміщувати 

війська на кордоні Херсонського повіту, щоб не допустити селян бунтівного 

Дніпровського повіту Таврійської губернії в Херсонській повіт Херсонської 

губернії [11, арк. 125]. 

Однак, розміщення військ мало диспропорційний характер. Часто в 

найвіддаленіших повітах південних губерній не вистачало армійських 

підрозділів. У довідці департаменту поліції Херсонської губернії на ім’я 

товариша міністра внутрішніх справ, завідувача департаменту поліції 

Д. Трепова від 10 червня 1905 р. зазначалося, що в північних повітах 

Єлисаветградської губернії немає військ для придушення селянських 

заворушень [302, с. 33]. 

У жовтні 1905 р. в Єлисаветграді поліція разом із солдатами 

організувала масове побиття людей, які йшли із панахиди за загиблими 

політичними арештантами. Переодягнуті у штатське поліцейські по одному 

виловлювали учасників ходи на території від будинку Суспільних зборів до 

храму на Палацовій площі [23, арк. 2–3]. 

Солдати били та вбивали не тільки революціонерів, а й непричетних до 

революції осіб, беззахисних жінок та дітей. Так, за відмову дати 25 коп. 

солдату Ігнатієву в Дніпровському повіті Таврійської губернії в березні 
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1906 р. були вбиті жінка з дитиною. Щоб не допустити зайвого галасу, 

солдата судили за закритими дверима. Суд виніс смертний вирок [235, с. 8]. 

Олександрійському повітовому воєнному начальнику 6 січня 1905 р. 

був надісланий лист від слідчого єлисаветградського повітового суду з 

проханням підтвердити приналежність учасників єврейського погрому до 

військових частин м. Олександрії [81, арк. 214]. У вересні 1906 р. 

миколаївський тимчасовий генерал-губернатор О. Ступін наказав 

миколаївській поліції відіслати насильно й терміново з міста всіх немісцевих 

робітників пекарень, які через страйк стали винуватцями відсутності в місті 

хліба. З миколаївськими пекарями генерал-губернатор пообіцяв розібратися 

самостійно [50, арк. 120]. 

Поліція та жандармерія зорієнтовувалися на протидію будь-якій 

революційній ініціативі. Навіть спроби заспівати популярні в революційному 

середовищі пісні було небезпечними. Так, пристав херсонської дільниці у 

рапорті до начальника одеського жандармського відділення від 29 вересня 

1905 р. відзначав, що студенти медичного факультету Новоросійського 

університету у кількості 500 осіб були розігнанні в різні боки при спробі 

заспівати «Дубинушку» [13, арк. 28]. 

Продовжувалися й постійні поліційні обшуки, особливо в 

студентському середовищі з метою пошуків нелегальної літератури або 

проведення розшукових заходів щодо затримання революційно налаштованої 

молоді. Про результати обшуків та їх деталі повідомлялося місцевому 

губернському правлінню [88, арк. 143]. Одеський генерал-губернатор 

К. Карангозов відмічав у 1906 р. у своїх циркулярах до поліції, що 

революціонери не припиняють спроб агітаційної роботи серед робітників 

Одеси [271, с. 2]. 

Стали поширеними й масові побиття місцевими силовими структурами 

не тільки революційно налаштованого контингенту, а й частини населення, 

яке симпатизувало революційним ідеям. Особливо жорстоко влада 

розправлялася з євреями. Так, газета «Робочий сіоніст» на власних шпальтах 
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надрукувала перелік осіб, які загинули під час жовтневого погрому в 

Сімферополі в 1905 р. Подібний перелік не можна назвати першою спробою 

увіковічнити пам’ять жертв царського свавілля, однак важливо, що було 

вирішено побудувати пам’ятники на могилах загиблих за рахунок єврейської 

громади Сімферополя та заснувати особливу Книгу пам’яті, в яку мали 

записувати прізвища всіх євреїв, вбитих під час єврейських погромів у всіх 

містах Російської імперії [71, арк. 34–35]. Одеський генерал-губернатор 

О. Каульбарс у вересні 1906 р. у шифрованій телеграмі до П. Столипіна 

відзначав, що непоодинокі страти революціонерів через розстріл негативно 

впливали на моральний та психологічний стан солдатів. Він клопотав про 

заміну розстрілів на виконання смертного вироку через повішання [112, 

с. 94]. 

Згідно з рішенням Ради міністрів Російської імперії від 16 грудня 

1905 р. військовим заборонялася будь-яка участь у зборах чи членство в 

громадських організаціях. Наголошувалося на важливості для армій 

залишатися поза політикою, на зразок західноєвропейських армій. Цим 

рішенням уряд намагався позбавити впливу революційних партій на армію 

[4, с. 96–98]. 

Незважаючи на те, що в Збірці законів Російської імперії, в 

кримінальному положенні (ст. 131) йшлося про покарання каторгою строком 

до 8-ми років для осіб, які проводили агітацію, це не зупиняло 

революціонерів від проведення ідеологічної роботи в армійському 

середовищі [3, с. 503]. Рада міністрів Російської імперії ще 25 грудня 1905 р. 

постановила карати революційних пропагандистів у військовому середовищі 

воєнним трибуналом [4, с. 116 –117].  

Однак, агітація й пропаганда тільки посилювалися. Особливо активною 

була пропагандистська діяльність РСДРП. У жовтні 1905 р. у відозві до 

новобранців Одеси революціонери зверталися до почуттів молодих солдат та 

зачіпали моральний аспект їхньої майбутньої військової служби. Основна 

теза подібних звернень була сформульована чітко й зрозуміло – солдатів 
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набирають із селян і робітників, щоб згодом вбивати інших селян та 

робітників, які стали на революційний шлях спротиву владі [99, арк. 79]. 

У центрі Миколаєва у 1906 році час-від-часу жебракував колишній 

військовий, наголошуючи на тому, що він є постраждалим внаслідок 

Японської війни. Миколаївський поліцімейстер звертався до приставів міста 

наголошував на політичному змісті діяльності даної особи [57, арк. 23]. 

Необхідно зауважити, що часто військові й без пропагандистів не 

виконували поставлені перед ними задачі та навіть проявляли боягузтво. В 

жовтні 1906 р. воєнно-польовий суд в Одесі виправдав пана Ісаковича. Про 

закриття справи клопотав одеський генерал-губернатор О. Каульбарс. У ході 

розслідування виявилося, що частина офіцерів проявила боягузтво при 

збройному спротиву Ісаковича чинам поліції. Подальший хід справи міг 

завдати невиправної шкоди російському офіцерству на Півдні України, що 

було небезпечним в умовах революційної атмосфери [133, с. 202]. 

Актуальним стало питання й політичної благонадійності призовників. 

Документи свідчать, що в жовтні 1906 р. у газеті «Рідний край» був 

опублікований наказ командувача військ Одеського округу, розісланого 

підлеглим. У наказі йшлося про обов’язкову перевірку всіх рекрутів на 

політичну благонадійність. В цьому питанні передбачалася тісна співпраця з 

поліцією [237, с. 12]. За неблагонадійними військовослужбовцями владою 

було організовано постійне спостереження. Наприклад, відомо, що серед 

матросів Чорноморського флоту було притягнуто до трибуналу на підставі 

неблагонадійності близько 300 осіб. Ще 500 матросів у Севастополі та 

Миколаєві знаходилися під особливим наглядом, як схильні до революційних 

ідей [111, с. 172–173]. 

Газета «Херсонські губернські відомості» в лютому 1905 р. описала 

актуальний на той час діалог між робітником і солдатом. Робітник 

звинувачував солдата у жорстокості, передрікаючи йому, що після 

звільнення у запас він стане таким же самим робітником, на що солдат 

відповідав, що у випадку, якщо робітника призвуть на військову службу, то у 
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нього також не буде іншого виходу, окрім того, як виконувати до кінця свій 

обов’язок [246, с. 3]. Незважаючи на це, солдати часто застосовували силу та 

навіть вбивали жінок і дітей [236, с. 4]. 

Залякування солдатів і психологічний тиск був однією із характерних 

рис стратегії революційної боротьби. Так, херсонський поліцмейстер у 

рапорті до херсонського та дніпровського генерал-губернатора від 28 червня 

1906 р. доповідав, що херсонський містянин А. Федорів намагався умовити 

солдат 5-го моторного артилерійського парку до непокори. Він закликав 

солдатів не ходити у хресний хід містом 29 червня 1906 р., бо в цей день, 

нібито, в них будуть кидати бомби [10, арк. 215]. 

Одеський градоначальник В. Протопопов 12 жовтня 1906 р. у листі до 

одеського начальника жандармського управління закликав не допустити 

близького розташування солдат до бунтівного натовпу. Революціонери 

користувалися цим, щоб переманити солдатів на свій бік. Солдати у 

відповідь стріляли у повітря холостими набоями [12, арк. 49]. 

У 1907 р. агітація революційних партій проти мобілізації молоді до лав 

царської армії не припинялась. Однак, часто революціонери, навпаки, 

сприяли проникненню власного контингенту в армію з метою дестабілізації 

ситуації [55, арк. 28]. 

Тих солдат, які переходили на революційний бік, чекав воєнний 

трибунал, вирок якого залежав від ступеня провини. Окрім дисциплінарного 

батальйону, солдат карали в’язницею, каторгою та навіть засуджували до 

страти. У газеті «Пролетарська справа» № 5 від 10 жовтня 1905 р. вийшла 

стаття невідомого автора під назвою «Мої спостереження та висновки», в 

якій йшлося про злочини, за які відправляли солдат у херсонський 

дисциплінарний батальйон. Зокрема, говорилося про пропаганду й агітацію у 

солдатському середовищі, відмову стріляти в натовп чи стріляти холостими 

набоями замість бойових [19, арк. 9]. У Херсоні 20 червня 1905 р. відбувся 

бунт у дисциплінарному батальйоні. Головні керівники цього повстання – 

солдати винищувального батальйону Рогачов, Пархоменко, Харчук, Єрмаков 
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були страчені, а 31 заарештований солдат був засуджений на різні терміни 

каторги або тюрми [18, арк. 20]. Однак, у самому Херсоні ситуація 

залишалася відносно спокійною, свідченням того було повідомлення в 

губернській пресі херсонського генерал-губернатора про стабілізацію 

внутрішньополітичної ситуації в місті [254, с. 1]. 

Не припинялася революційна агітація проти влади в постреволюційні 

роки. Так, у газеті «Голос Півдня» 14 листопада 1909 р. вийшла стаття під 

назвою «Агітатор». В ній йшлося про мешканця с. Ясинуватки 

Олександрівського повіту, який закликав селян до відкритої непокори владі, 

а саме: не платити жодних податків та не віддавати дітей в солдати. Скаргу 

до помічника начальника губернського жандармського управління написали 

на нього односельці М. Коваленко та І. Варченко [22, арк. 16]. 

З іншого боку, саме з Півдня України, якщо виключити столичні 

губернії – Петербурзьку та Московську, було зібрано найбільше 

пожертвувань на відновлення флоту Російської імперії після Російсько-

японської війни. В 1910 р. Херсонська губернія зайняла перше місце з усіх 

українських губерній Російської імперії за кількістю зібраних коштів на цю 

справу – 730 тис. 254 руб. 79 коп. [297, с. 17]. 

Самі ж матроси не вбачали особливої зміни ситуації на флоті 

Російської імперії. Однією з форм пасивного спротиву владі була втеча за 

кордон. Найчастіше матроси тікали з воєнних кораблів під час закордонних 

походів. Це не випадково, бо вони знали про інше ставлення до матросів в 

Англії, США, Франції [128, с. 411]. Важливо також відмітити, що умови 

утримання матросів у тюрмах за політичні злочини були нестерпними. 

Арештованих тримали в холоді, морили голодом, багатьох безкінечно били 

та катували. В арештних будинках Петербурга та Севастополя утримували 

«нижніх чинів»: у 1906 р. – 821 особу; 1907 р. – 773; 1908 р. – 940; 1909 р. – 

802 [128, с. 390]. 

Одеський градоначальник А. Григорьєв в червні 1906 року отримав 

телеграму з Петербургу, в якій йшлося про те, що в газеті «Промова» було 
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опубліковане повідомлення про солдатів Інгульського полку, яких за різні 

дрібниці заковували в кайданки (металеві наручники) та відправляли у 

карцер. Внаслідок цього вся одеська тюрма оголосила голодування [59, 

арк. 1]. Через погане харчування та умови відсоток смертності та хвороб 

серед матросів був високий. У 1907 р. на 33 тис. 500 «нижніх чинів» усього 

царського флоту приходилося 30 тис. 888 осіб, які потребували 

стаціонарного лікування. У цьому ж році було звільнено в запас через 

хворобу 1 тис. 289 осіб, а 169 матросів померли [128, с. 408]. 

Результатом такого реакційного підходу до вирішення революційної 

проблеми був негативний вплив на подальше формування якісного здорового 

складу армії Російської імперії. Відомо, що кількість «забракованих» за 

станом здоров’я новобранців постійно зростала. Так, якщо на початку ХХ ст. 

показник непридатних до військової служби молодиків складав близько 

200 тис. осіб по всій Російській імперії, то під час революції 1905–1907 рр. – 

220 тис. 300 осіб, а напередодні Першої світової війни – майже 237 тис. осіб 

[193, с. 40]. 

Щодо реакційної ролі поліції, то в умовах кризового політичного 

становища в державі вона була якщо не найважливішою, то однією із 

основних. Стратегія придушення революційного запалу в суспільстві через 

арешт лідерів антиурядових заходів мала принести свій результат. 

Контрреволюційна урядова політика спиралася не тільки на віддані 

царському режиму війська, а й на низку завербованих агентів поліційної 

служби в народному середовищі. Інформація, набута від поліційних філерів 

внаслідок посиленої провокаційної діяльності та в умовах масової 

революційної активізації населення, стала неймовірно корисною для влади. 

Злагоджені дії всіх силових структур у Російській імперії й політичної 

поліції, зокрема, призвели до поступової поразки революційного руху. 

В Україні департаменти політичної поліції функціонували в містах, де 

революційний рух набирав найбільшого розвитку: Житомир, Катеринослав, 

Київ, Миколаїв, Одеса, Полтава, Сімферополь, Харків. Першим було 
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засновано таврійське відділення у Сімферополі – 3 жовтня 1902 р., згодом, 

2 січня 1903 р. – полтавське, 13 лютого 1903 р. – волинське у Житомирі, 

27 травня 1904 р. – у Миколаєві (у 1913 р. перейменоване на розшуковий 

пункт). Розшукові відділення були перейменовані на охоронні 13 лютого 

1903 р.) [277, с. 29]. Основними завданнями політичної поліції були: 

1) вистежити та знищити революційні організації та їхніх лідерів; 2) внести 

ідейні та організаційні суперечки в середовище революційних партій; 

3) відділити революційний рух від робітників; 4) позбавити робітничий рух 

політичного керівництва тощо [107, с. 16].  

Пильнувала влада й підготовку у революційних партіях до 

першотравневого свята, зокрема, жандармерія намагалися дізнатися про 

підготовку демонстрацій та страйків, приурочених до цієї дати [52, арк. 11]. 

Ситуація із залученням двірників до співпраці із поліцією не була новою в 

революційні 1905–1907 рр. Ще в 1902 р. Катеринославський комітет РСДРП 

звертався до місцевих двірників із прокламаціями, в яких пояснювалося, що 

«всі двірники та нічні вартові були селянами. У селі їх били різками земські 

начальники та урядники. Вони приїхали у місто у пошуках нової долі. 

Працювали на господаря та отримували 5-6 рублів на місяць, а якщо 

пощастило влаштуватися до артілі двірників, то 11 рублів на місяць. Їх часто 

змушували вистежувати соціалістів та відносити у поліцію революційні 

прокламації (афішки) за винагороду – 50 рублів. Однак, насправді за таку 

роботу вони отримували 50 копійок» [98, арк. 38]. 

Важливим елементом організаційної роботи політичної поліції було 

створення та систематизація персональних облікових записів на кожну 

«небезпечну» для держави особу. Так, у Ф. № 465 Держархіву 

Дніпропетровської області зберігається перелік найбільш активних учасників 

аграрних заворушень 1905–1906 рр. у Катеринославській губернії, які вже 

стали в’язнями катеринославської в’язниці. Перелік зберігався у начальника 

в’язниці та складався з 57 осіб, які були відмічені як найбільш небезпечні 

заколотники. У переліку використовувалася стисла негативна характеристика 



 

 

146 

на кожну особу на кшталт: підбурювач, керівник, агітатор, активний учасник 

грабежів, раніше судимий та інше. Поведінка кожного описувалася як 

«погана», або «дуже погана» [95, арк. 181–183].  

На політичних злочинців, які знаходилися в розшуку, заводилася 

особлива форма поліційних карт. У червні 1909 р. губернатори та начальники 

жандармерій отримали від Міністерства внутрішніх справ спеціальну форму 

бланків на злочинців, відсортованих за відповідним шифром: А1, А2, Б1, Б2, 

В, Г, Д. Згідно з цією документацією, до категорії А1 відносилися політичні, 

як найбільш небезпечні, а до категорії А2 – кримінальні злочинці: вбивці, 

рецидивісти, ґвалтівники тощо. Інші категорії відзначалися як такі, що не 

підлягають арешту, але була необхідність спостереження (Б1), іноземці (Б2), 

особи, яких поліція не може впізнати (В), особи, розшук яких не має часових 

обмежень (Г). Категорія Д стосувалася не людей, а втрачених важливих 

речей, які знаходилися в розшуку, наприклад: паспорт, деякі документи, 

печатка, цінні речі тощо[79, арк. 24]. 

Вербовка до агентурної діяльності активізувалася в роки Першої 

російської революції. Найціннішими агентами вважалися представники 

революційних партії, яких вербували навіть у тюрмі. Дослідник П. Кошель 

надав характеритику груповим філерським прізвиськам: «Штурман», 

«Кондуктор», «Євген», «Анно», «Босяк». Крім цього, він відзначив, що на 

утримання філерів виділялися величезні кошти з державного бюджету. 

Наприклад, для охорони та спостереження за царською родиною в 1905 р. 

було виділено 159 тис. руб. [289, с. 6]. 

Вербували агентів й серед робітників. Так, начальник жмеринського 

відділення Одеського жандармського управління доріг у таємному листі до 

начальника Одеського жандармського управління залізниць від 30 червня 

1909 р. доповідав, що завербовані агенти охранки «Карандаш» та «Винт» 

працюють майстрами у залізничних майстернях [5, арк. 12]. В іншому 

донесенні від 15 жовтня 1909 р. зазначалося, що допоміжним агентам 
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охранки «Карандашу» та «Винту» було заплачено за роботу від 15 липня до 

15 жовтня: першому – 45 руб., а другому – 30 руб. [6, арк. 70].  

Окрім оплати за роботу в агентурній мережі практикувалася й певна 

страхова політика для філерів. Про це свідчать факти грошової компенсації 

для членів їхніх родин. Відомо, що начальник одеського охоронного 

відділення 5 вересня 1907 р. отримав від департаменту поліції Одеси листа, в 

якому зазначалося, що до 6-го відділення Державного банку було переведено 

300 руб. на компенсацію вдові вбитого агента охранки Ц. Емесгляума. 

Передбачалося виплачувати вдові компенсацію з цих грошей по 25 руб. 

щомісячно протягом року [16, арк. 21]. 

Варто додати, що фінансувалася політична поліція і з місцевих 

бюджетів. Закон «Про організацію розшукової справи» від 6 липня 1908 р. 

поклав частину витрат на місцеві губернські органи, зокрема: місцева влада 

зобов’язувалася забезпечувати необхідними приміщеннями охоронні 

відділення; оплачувати помешкання для поліцейських і забезпечувати за 

рахунок місцевого бюджету політичну поліцію зброєю, обмундируванням і 

додатковою платою за вислугу років [197, с. 58]. 

У грудні 1907 р. головою київського відділення «Російського зібрання» 

Б. Юзефовичем було запропоновано прикріпити поліцейських ще й до 

студентів, які, як відомо, були одними із найактивніших учасників 

революційних подій 1905–1907 рр. Він запропонував закріпити за одним 

приставом не більше 300 студентів у кожному закладі вищої освіти, щоб 

пристав та його помічники знали кожного студента в обличчя [159, с. 68–69]. 

Підстави для подібних заяв дійсно були. До охоронних відділень 

постійно надходили повідомлення про революційні настрої студентства. Так, 

в Одесі в актовій залі головної будівлі Новоросійського університету 16 січня 

1905 р. під час захисту магістерської дисертації студентом Заленським для 

отримання магістерського ступеня з ботаніки до зали увійшли 20 студентів та 

курсисток, одягнутих у пальта. З них один (особу якого не встановила 

поліція) проголосив промову про те, що наразі наукою займатися не на часі, а 
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треба було вшанувати пам’ять загиблих товаришів у Петербурзі. Закінчили 

студенти промову словами: «Смерть царю, смерть самодержавству», про що 

було повідомлено начальнику одеського охоронного відділення [14, арк. 2]. 

Директор Катеринославського комерційного училища 21 лютого 

1906 р. повідомляв катеринославського губернатора С. Олександровського 

про обшук, проведений поліцією цього ж дня в училищі. Тільки в одного зі 

студентів було знайдено єврейську газету «Ді Цайт», видану у Вільно, за що 

студента відразу ж відрахували з училища. В інших студентів при обшуку 

було виявлено патріотичні брошури «Заклик до російського солдата», видані 

братством Св. Володимира [88, арк. 143]. 

У грудні 1908 р. на запит начальника одеського охоронного відділення 

стосовно студента Новоросійського університету М. Боровського була дана 

відповідь, що студент 29 квітня 1905 р., перебуваючи в ресторані «Ермітаж», 

голосно вигукував: «Геть самодержавство, геть Романових». Наступного дня 

в цьому ж ресторані М. Боровський у компанії домовласника Белогриця-

Котляревського, секретаря мирового судді 13-ої дільниці Одеси, міщан 

О. Боварського та Б. Гальпера відкрито критикував чинний державний лад у 

Російській імперії та ображав офіцерів, називаючи їх «нахабними» [64, 

арк. 20].  

Особливу увагу поліція приділяла нелегальному обігу зброї в 

революційному середовищі. Петербурзька газета «Промова» у березні 1906 р. 

писала, що херсонський губернатор М. Малаєв, взявши приклад із київського 

губернатора П. Саввича, розіслав циркуляри всім начальникам поліційних 

управлінь і начальникам поштово-телеграфних станцій із наказом робити 

обов’язкову перевірку всіх поштових відправлень з метою не допустити 

постачання холодної та вогнепальної зброї повсталим селянам [233, с. 6]. 

Миколаївський поліцмейстер 23 травня 1906 р. повідомляв про прибуття у 

Миколаїв невідомої особи з великою кількістю грошей (сума не зазначалася) 

з метою фінансувати революційні групи в місті. В цьому ж місяці 

миколаївський ротмістр Левдіков  орієнтував поліцію на пошуки особи з 



 

 

149 

купою банківських грошових зобов’язань, купонів та банківських білетів 

переважно 4% державної ренти [57, арк. 72]. 

Начальник одеського жандармського управління у таємному листі до 

директора департаменту поліції в Петербурзі від 25 січня 1906 р. доповідав, 

що згідно з агентурними даними, в Одесу прибуде велика партія динаміту 

через Молдову, прихованого у фруктах та оливах. Цей товар мав зберігатися 

у підвалі над трактиром на Ринковій площі в Тирасполі. Звідти планувалося 

його доставити в Одесу [15, арк. 81].  

У січні 1906 р. мешканці с. Ново-Тягинки Херсонського повіту 

Херсонської губернії А. Головатий та його син С. Головатий відмовилися 

віддати поліції наявну в них вогнепальну зброю. Крім того, батько та син 

чинили відкритий спротив поліції: не впускали їх в дім, лаяли матерними 

словами та побили прикладами рушниць поліцейських Гайдаренка й 

Диканського [7, арк. 163–164]. 

Відповідно до правил утримання арештованих при поліційних 

дільницях Одеси, рекомендованих Міністерством внутрішніх справ та 

затверджених одеським градоначальником Д. Нейдгардтом 23 травня 1905 р., 

для обшуку арештантів в якості свідків активно притягувалися вуличні 

двірники або їхні дружини, якщо було необхідно обшукувати жінок [63, 

арк. 32]. Крім цього, для допомоги поліції місцевою підприємницькою 

громадою Одеси було організовано фінансування на утримання додаткового 

поліційного контингенту [232, с. 3]. 

Одним із важливих контрреволюційних заходів політичної поліції в 

роки Першої російської революції на Півдні України була організація 

миттєвих масових облав поліцією з метою пошуку революціонерів чи 

політично неблагонадійних осіб серед населення міст. Так, поліція 

Олександрівська 18 листопада 1905 р. ініціювала масові обшуки у населення 

із метою виявлення немісцевих осіб [83, арк. 40]. 

За браком доказової бази, поліція часто влаштовувала «підстави» для 

тюремного ув’язнення революціонерів. Відомо, що 11 червня 1908 р. 
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катеринославські поліцейські знайшли при обшуку в квартирі робочого 

Токарєва бомби, загорнуті в газетний папір із написом «Боборикін». Робочий 

Боборикін, який винаймав кімнату в Токарєва, 16 червня 1909 р. на підставі 

лише напису його прізвища на газетному папері був засуджений одеським 

воєнно-окружним судом до 6-ти років каторги. Токарєва суд виправдав 

25 листопада 1909 р., мотивуючи своє рішення тим, що він не знав, що 

Боборикін зберігав бомби в його квартирі. Під час слідства з’ясувалося, що 

бомби до квартири Токарєва приніс робітник Хорольський, який був таємним 

агентом катеринославського охоронного відділення. Цей факт не вплинув на 

перегляд справи Боборикіна. Катеринославська жандармерія та одеський 

воєнно-окружний суд обмежилися лише рапортами у цій справі до головного 

воєнного прокурора [133, с. 147]. 

Побиття затриманих у поліційних дільницях також було буденним і 

звичним явищем. У січні 1908 р. у поліційній дільниці Семінастовського 

повітового управління Єлисаветградського повіту Херсонської губернії був 

жорстоко побитий селянин Агапов [83, арк. 33]. Внаслідок побиття в поліції 

Агапов втратив повністю працездатність та у нього з’явилася «падуча 

хвороба» – епілепсія [83, арк.169]. Помічник пристава Г. Седлецький, який 

катував Агапова нагайкою та шматком резини, був відсторонений від 

виконання своїх обов’язків та притягнутий до відповідальності [82, арк. 149]. 

Подібний стан справ сформував певний стереотип щодо поліції в 

місцевого населення. Так, завідувач київської розшукової частини поліції 

Рудий зазначав, що всюди люди замість підтримки й допомоги поліції 

виказували лише ненависть та чинили протидію, що негативно впливало на 

моральний стан поліцейського та бажання працювати [197, с. 49]. Натомість 

передбачалася державна компенсація для поліцейських унаслідок отримання 

різного роду травм при виконанні службових обов’язків – від вогнепального 

та холодного поранень до нападу на поліцію із застосуванням сірчаної 

кислоти [89, арк. 18, 20, 24].  
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Газета «Російська правда» в 1907 р. опублікувала статистику злочинів у 

1905 р. у порівнянні з попередніми роками. Згідно з цією статистикою, 

кількість убивств, крадіжок та пограбувань збільшилася, а самогубств та 

зґвалтувань – зменшилася [240, с. 3]. Важливо згадати й внесок монархічних 

організацій Півдня України в контрреволюційний процес. Так, у Херсоні в 

1905 р. «Чорна сотня» звинуватила лібералів у спробі потопити в крові 

«руський народ» закликами про відміну смертної кари та скасуванням 

положення воєнної охорони міст. У падінні курсу рубля до 60–70 коп. 

собівартості за кордоном теж була звинувачена ліберальна інтелігенція [10, 

арк. 30]. 

Коли в жовтні 1905 р. у Херсоні декілька днів тривав єврейський 

погром, поліція не заважала погромникам, а робила вигляд, начебто нічого 

насправді не відбувається [18, арк. 21]. Крім цього, начальники 

жандармських відділень постійно звітували перед губернаторами про 

внутрішню атмосферу в містах [41, арк. 4]. 

Спостереження за політично неблагонадійними особами 

продовжувалося й надалі. Відомо, що 25 липня 1911 р. єлисаветградський 

повітовий справник отримав доручення від помічника начальника 

херсонського жандармського управління організувати спостереження за 

інженером Л. Красіним, який був відомий своїми революційними поглядами 

та ймовірно мав з’явитися в Єлисатградському повіті Херсонської губернії 

[80, арк. 19]. 

Цікаво відмітити той факт, що питання необхідності офіційного осуду 

терору неодноразово порушувалися лібералами на засіданнях Державної 

думи. Однак, ні депутати від кадетської фракції, ні «октябристи» офіційної 

заяви у бік революційного терору так і не зробили [182, с. 50]. Проте, влада 

розуміла, що країною керувати лише силою репресій неможливо, тому 

голова уряду П. Столипін наполягав на реформуванні поліційної системи, яка 

мала об’єднати поліцію з окремим корпусом жандармів в один інститут 

(проєкти реформування розроблялися створеною в 1906 р. з ініціативи 
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П. Столипіна Особливою міжвідомчою комісією, яку очолював А. Макаров). 

План реформи не був затверджений Державною думою через нестачу коштів. 

Замість цього з’явилися нові положення та інструкції Міністерства 

внутрішніх справ: в 1906 р. – «Положення про районні охоронні відділення»; 

в 1907 р. – «Положення про охоронні відділення», «Інструкція начальникам 

охоронних відділень з організації зовнішнього спостереження», «Інструкція з 

організації зовнішнього (філерського) спостереження», «Інструкція з 

організації ведення внутрішнього (агентурного) спостереження». Останні 

2 інструкції стосувалися воєнізованих жандармських підрозділів [161, с. 99]. 

Царська жандармерія припинила свою діяльність в лютому 1917 р. 

Після Лютневої революції нова влада сформувала Надзвичайну слідчу 

комісію, що мала дати правову оцінку діям поліційної системи в Російській 

імперії, а також викрити та знешкодити таємних співробітників. 

Жовтнева революція зупинила діяльність цієї комісії. Разом з іншими 

в’язнями Тимчасового уряду на свободу були випущені арештовані діячі 

«охранки». Більшість із них переїхала за кордон та приєдналися до 

антибільшовицького руху, пропонувала свої послуги різним урядам «білого 

руху». Ті, кому не вдалося залишити Росію, частково загинули під час 

червоного терору. Пізніше досвід політичної поліції почали використовувати 

НКВС і КДБ [272, с. 37]. 

Таким чином, можна констатувати той факт, що монархічний режим 

активно залучав силові структури для придушення революційного руху на 

Півдні України. Місцева губернська влада намагалася налагодити спільні 

взаємодії щодо залучення військ із центральними силовими відомствами 

Російської імперії. Влада протидіяла спробам революціонерів залучити 

військові підрозділи до революційного руху. 

Для викриття найбільш активних революціонерів поліція 

використовувала розгалужену систему власної агентури в середовищі 

робітників, селян, політичних партій тощо. Важливим аспектом 

антиреволюційної діяльності поліції стала спроба створити єдину базу 
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революціонерів із заведенням на них відповідних розшукових карт. Робота 

поліції з пошуку неблагонадійних осіб і попередження революційних 

настроїв не припинялася до 1917 р., що свідчить про тривалість реакційної 

політики царизму та відсутність строків давності за політичними злочинами 

в Російській імперії. 

 

3.2 Пенітенціарна система в роки реакційної політики царизму 

1905–1907 рр. 

 

Унікальність репресивного апарату Росії повністю пов'язаний із 

історичними особливостями розвитку цієї держави. Незважаючи на той факт, 

що ліберальні ідеї були досить поширені в російському інтелектуальному 

середовищі, пенітенціарна система перебувала поза процесом політичного 

розвитку провідних світових країн. У Росії багато елементів системи 

виконання покарань залишалися незмінними багато століть. 

Після масових народних заворушень 16 червня 1905 р. наказом 

імператора був уведений військовий стан у миколаївському градоначальстві 

та місцевості, прилеглій до нього [32, арк. 2]. Уже незабаром арешти 

відбувалися за найменшої підозри за будь-якою адресою, наприклад, лист від 

приятеля або показання 12-річного хлопчика, який від переляку не знав, що 

відповідати на допиті. Цього було достатньо для багаторічного одиночного 

ув’язнення [139, с. 26]. 

Листи до революціонерів передавали й самі працівники тюрем. Так, 

одеський градоначальник А. Григрьев у листі до начальника Одеської тюрми 

від 3 травня 1906 р. наголошував на необхідності звільнення тюремного 

наглядача І. Кушнерука за те, що у його присутності, як встановило слідство, 

за межами тюрми під час конвоювання в’язнів був переданий лист приватній 

особі на вулиці. За дії підлеглих начальнику тюрми особисто оголошувалася 

службова догана [60, арк. 33]. Справник катеринославської в’язниці 

Загорянський у листі до катеринославського губернатора від 15 січня 1906 р. 
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клопотав щодо звільнення із роботи тюрмного фельдшера Гуляйченка, бо він 

передавав листи з волі політичним арештантам [88, арк. 109]. Ув’язнені 

вигадували різні способи передавання інформації. Часто передавали листи із 

недоїдками з тюремної їдальні. Реалізація цього способу була неможливою 

без допомоги третьої особи, як правило працівника пенітенціарного закладу 

[10, арк. 30]. 

П. Фабричний у 1923 році в журналі «Каторга та заслання» опублікував 

журнал жаргонів, які слугували певним індикатором визначення 

приналежності особи до каторжного світу. Поняття, зібранні П. Фабричним, 

дають уявлення про умови життя політичних арештантів на початку ХХ ст. 

Наприклад, у каторжному середовищі існував вираз «напівполітик», що 

ідентифікував особистість, яка не була кримінальним, або політичним 

каторжником. Слово «подаванець» – особа, що клопотала про особисте 

помилування у царя Миколи ІІ. Політичні арештанти намагалися не 

контактувати з «подаванцями» та усіляко уникали спілкування з ними [305, 

с. 167–178]. Крім цього, відомі випадки, коли самі політичні арештанти 

залишали нотатки тюремного спілкування в щоденниках-спогадах. Так, у 

Ф. № 57 ЦДАГО України зберігається документ, в якому невідомий 

арештант у 1906 р. залишив переклад жаргонних тюремних слів тогочасною 

російською літературною мовою [21, арк. 11–12]. 

Окрім таємного листування в’язнів, цікаву інформацію містить 

офіційна документація, як спосіб комунікації між в’язнем та адміністрацією 

тюрми. Зразки оформлення звернень до тюремної адміністрації опубліковані 

в революційній літературі ще до початку Першої російської революції, 

зокрема, в книжці революціонера Г. Кукліна «Обыск, тюрьма и ссылка», яка 

вийшла друком у Женеві в 1903 р. [217, с. 39–44]. 

Селянин Л.Аврахов в січні 1906 року звернувся із клопотанням про 

власне звільнення до новопризначеного катеринославського губернатора 

С. Олександровського із проханням його звільнення під заставу.. В’язень 

писав, що вже відсидів 5 місяців і в нього немає родичів, які б клопотали за 
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нього. Гроші у сумі 100 руб. – це був весь його скарб, який він був ладен 

віддати за звільнення з тюрми під поліційний нагляд [95, арк. 172]. 

Міщанин Таганрога Д. Вейцман у березні та квітні 1906 р. надіслав до 

катеринославської звертався до  тюремної інспекції та просив замінити 

заслання в Томську губернію для його сина, політичного арештанта 

В. Вейцмана, висилкою за межі Катеринославської губернії у зв’язку зі 

слабким здоров’ям [93, арк. 9]. В канцелярію херсонського й дніпровського 

тимчасового генерал-губернатора 9 червня 1906 р. надійшло клопотання за 

підписом від 46 службовців Херсонського повітового земства про 

переведення викладачки Посад-Покровської земської школи О. Артемьєвої, 

яка була заслана із сином до Наримського краю. Ініціатори клопотання 

пояснювали свої дії турботою про О. Артем’єву, небезпекою для неї, 

пов’язаною із холостяцьким населенням села, яке суцільно заражене 

сифілісом та перебуває у стані постійної безнадійної бідності [9, арк. 42]. 

Залишалася актуальною й кадрова потреба в наглядачах. Так, 

начальник одеського арештного дому у листі до одеського градоначальника в 

травні 1906 року підкреслював наявну нестачу кадрів. Він зауважував, що 

згідно з особистим розпорядженням градоначальника одеський арештний 

будинок вже став відділенням одеської тюрми, однак кадрова потреба не 

змінилася [60, арк. 53]. 

Зверталися із клопотанням і самі службовці тюрем. Наприклад, голова 

арештного будинку в Одесі в липні 1906 р. писав градоначальнику, що з 16 

липня 1905 р. його підлеглі несли вже більше півроку посилену службу. 

Внаслідок переповнення одеської тюрми до арештного будинку було 

переведено приблизно 150 чоловік. Станом на 18 липня 1905 р. в одеському 

арештному будинку нараховувалося 350 осіб. Голова арештного будинку 

прохав градоначальника видати співробітникам за такий динамічний режим 

служби грошове винагородження [60, арк. 65]. 

Губернатор Таврійської губернії В. Новицький у звіті до Миколи ІІ про 

політичне становище в 1907 р. зазначав, що в’язниці застарілі та переповнені 
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в 3–4 рази понад норму. В тюрмах не тільки важко дотримуватися гігієнічних 

правил для арештантів, а й взагалі важко організувати внутрішню охорону 

тюрем. Крім цього, він відзначав, що мала чисельність тюремної охорони 

робила вразливішими в’язниці, враховуючи недоліки в забудові тюремних 

споруд [154, с. 409]. З канцелярії градоначальника Одеси в грудні 1905 року 

надійшов запит до начальника тюрми щодо реалізації покарання для в’язнів, 

які були помічені при спробі зробити підкоп під тюремною будівлею 

5 грудня 1905 року[60, арк. 99]. 

Представники революційних партій неодноразово намагалися 

звільнити своїх прибічників з ув’язнення, використовуючи для цього різні 

способи: перевдягання у форму конвоїрів та фальсифікації виклику 

підсудних на допит [38, арк. 28].  

Траплялися й певні казуси. Так, миколаївський поліцмейстер, 23 

листопада 1907 року, у листі начальнику миколаївського охоронного 

відділення надав вказівку під грифом «цілком таємно» про те, що у 

майбутньому звільняти політичних злочинців неохідно лише після 

особистого письмового розпорядження поліцмейстера, а не за телефонним 

дзвінком [58, арк. 12]. До того ж виходячи з позицій постйного витоку 

інформації з різних силових відомств, міністр внутрішніх справ у наказі до 

губернаторів та градоначальників від 16 січня 1908 р. заборонив їм дозволяти 

своїм секретарям відкривати та читати листи, які містили гриф «таємно» чи 

«цілком таємно» [58, арк. 20]. 

Херсонська 15-річна есерка Д. Ковальова протягом 1906–1907 рр. 

неодноразово організовувала втечі для жінок. Під виглядом божевільних 

жінок переводили до психлікарні, звідки дівчина організовувала їхню втечу. 

Часто вона сприяла втечі політичних арештанток за допомогою фальшивих 

листів. Сама Д. Ковальова серед білого дня за допомогою фіктивних 

документів про звільнення вийшла з херсонської каторжної тюрми цілковито 

вільно, що стало причиню перевірок в установі [24, арк. 17]. Такий стан 

справ потребував негайного посилення режиму та невідкладних 
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превентивних заходів. Відомо, що головне тюремне управління в Петербурзі 

13 липня 1906 р. у листі до одеського градоначальника вказувало на 

необхідність створення комісії для перевірки пенітенціарних установ з метою 

забезпечення стабільності їхнього функціонування [60, арк. 87].  

Командувач військ Одеського військового округу 31 березня 1907 р. 

разом із градоначальником Одеси генерал-майором А. Григор’євим вирішили 

посилити воєнний караул в одеській тюрмі ще на п’ять додаткових постів. 

Причиною цього рішення послужили агентурні повідомлення про підготовку 

втечі з тюрми деяких в’язнів [60, арк. 190]. Головний інспектор із пересилки 

арештантів у листі до градоначальника Одеси А. Григорьєва від 23 червня 

1907 р. клопотав про заборону побачень у тюрмі в день пересилки вязнів, 

щоб запобігти можливим провокаціям[60, арк. 203]. 

Головне тюремне управління в Петербурзі у листі до одеського 

градоначальника І. Толмачова від 2 квітня 1908 р. вимагало посприяти у 

клопотанні командувача військ Одеського військового округу щодо 

подовження терміну перебування воєнного караулу в одеській тюрмі, що 

було пов’язане із неспроможністю вільнонайманої тюремної охорони, яка 

погано володіла зброєю, забезпечити повну безпеку установи, в якій 

утримувалися одні з найбільш небезпечних злочинців [61, арк. 1–2]. 

Варто додати, всі заходи безпеки стосовно втечі арештантів давали 

тимчасовий ефект. Втечі продовжувалися і в реакційні роки 1906–1909, і 

напередодні Першої світової війни [22, арк. 61–62]. 

Про умови утримання каторжних арештантів у миколаївській тюрмі в 

1905–1906 рр. залишила спогади революціонерка І. Єрмакова-Колган. Вона 

згадувала про нари, які зачинялися на замок вдень та відчинялися лише перед 

початком «відбою». Цілий день жінки перебували на ногах, а під час 

перевірки мали стояти струнко, без зайвих рухів [24, арк. 14]. Крім цього, 

жінок часто били в тюрмі та поліційній дільниці. І. Єрмакова-Колган 

описувала своє знайомство у поліційній дільниці Олешок з М. Шатохіною з 

Нової Маячки у 1907 р. Вона згадувала, що одяг жінки був скривавлений від 
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побоїв та прилипав до тіла, вона не могла присісти на нари [24, арк. 16]. 

Варто доповнити, що в херсонській каторжній тюрмі в 1906-1908 рр. жінок 

утримували разом із їхніми малолітніми дітьми [24, арк. 18].  

Репресивна політика була легалізована місцевою владою не тільки у 

тюремних стінах, а й поліційних і жандармських дільницях. З Петербурга в 

жовтні 1906 р. від директора департаменту поліції Є. Вуїча надійшов запит 

до катеринославського губернатора О. Клінгенбергера стосовно кількості 

затриманих підозрюваних. В столиці не розуміли, як у стінах однієї 

жандармської дільниці можливо утримувати аж 151 особу! [88, арк. 406]. 

Схожа ситуація була й в Миколаєві. У листі до миколаївського 

градоначальника від 15 березня 1905 р. Головне тюремне управління 

наказувало не приймати більше до миколаївського виправного відділення 

в’язнів у зв’язку з його переповненням. Натомість, петербурзькі тюремні 

чиновники вказали миколаївському градоначальнику, що існує потреба у 

зменшенні норми кубічного повітря на одну особу в виправному відділенні 

Миколаєва, що уможливить збільшення кількості утримуваних від 740 до 

933 місць [54, арк. 6]. 

Переповнення тюрем у південних містах Російської імперії спонукало 

уряд і місцеву владу до побудови нових пенітенціарних установ. У грудні 

1908 р. в Єлисаветграді на купівлю земельної дільниці для майбутньої тюрми 

урядом було виділено 7 тис. 200 руб. [74, арк. 110]. Реакційна політика 

вимагала й розширення пенітенціарної системи держави. Відомо, що в газеті 

«Південь» 10 січня 1910 року зявилася інформація про розширення 

херсонського виправного арештанського відділення. Планувалася добудова 

нового флігеля для 350 каторжників [22, арк. 23]. Станом на 1 січня 1910 р. у 

Херсоні було 7 тюремно-виправних закладів із розрахунку на 67 тис. 673 осіб 

населення [314, с. 13]. 

Зазначимо, що за політичними в’язнями на відміну від кримінальних, 

було організоване владою подвійне спостереження. Окрім адміністрації 

в’язниць, за ними наглядали ще й жандарми[217, с. 20]. Кожного місяця 
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одеський поліцмейстер мав звітувати перед одеським градоначальником 

стосовно осіб, які знаходилися під поліційним наглядом. Згідно з його 

донесеннями, у 1910 р. політично неблагонадійні особи вже не порушували 

громадський спокій [62, арк. 6, 20, 21, 30, 35, 54, 56]. 

Не змінилося й ставлення до робітників у місті. Відомо, що у жовтні 

1910 р. у газеті «Голос Півдня» вийшла стаття під назвою «Білі раби», в якій 

йшлося про умови роботи пекарів на Півдні України. Зокрема, зазначалося, 

що багато з них не виходили з пекарень ніколи, бо після 12 год. роботи вони 

залишалися на 12 год. чергування. Таким чином, у задушливій атмосфері 

пекарні вони перебували цілодобово [22, арк. 22]. 

Ситуація з політичними каторжанами була не кращою. Місця заслання, 

могли змінюватися від обставин, які не залежали від волі влади. Так, міністр 

внутрішніх справ П. Дурново у шифрованій телеграмі до катеринославського 

губернатора С. Олександровського від 20 квітня 1906 р. наголошував на 

необхідності відмінити заслання для політичних арештантів, відповідно до 

воєнного положення у місцевостях, до Архангельської та Вологодської 

губерній, у зв’язку з весняним бездоріжжям у цих місцевостях. Планувалося 

замінити ці місцевості засланням до Томської губернії або північних повітів 

Вологодської губернії [93, арк. 30]. 

Для миколаївських революціонерів найбільш «популярним» місцем 

заслання була В’ятська губернія. Зокрема, про це свідчила телеграма від 

міністра внутрішніх справ до миколаївського градоначальник, в якій міністр 

забороняв у подальшому переселення з Миколаєва у В’ятську губернію осіб, 

у політичному відношенні неблагонадійних. Міністр наголошував на 

необхідності згоди на поселення від Міністерства внутрішніх справ, 

натякаючи на безперервний потік переселенців із Миколаєва до В’ятської 

губернії [36, арк. 11]. Ще в грудні 1905 р., напередодні виборів до Державної 

думи, у своєму щоденнику ліберал В. Голіцин писав, що царська реакція є 

вочевидь поліційно-кулачна [318, с. 578] та ставив сам собі риторичне 
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питання: «Чи не хоче влада саме таким шляхом зробити підбір кадрів до 

Державної Думи?» [298, с. 65].  

Відомості про ставлення до політичних арештантів у спогадах, 

опублікованих у Харкові в 1922 р., залишив революціонер І. Вороніцин. 

Описуючи реакційні каторжні роки 1907–1910 рр., автор згадував 

протистояння політичних та кримінальних злочинців і зазначав, що 

кримінальні злочинці звинувачували політичних у зруйнуванні «старих 

порядків» на каторзі. Після масового заслання політичних каторжан до 

Сибіру в період реакції, кримінальні злочинці втратили всі привілеї, надані їм 

адміністрацією каторги [214, с. 123]. 

Російський письменник А. Чехов у мандрівних записках про каторгу 

зазначав, що каторжників приковували до робочої тачки на декілька років, 

що було вкрай принизливим способом покарання [220, с. 102]. Відносно 

справедливості судових вироків та ставлення до політичних арештантів, в їх 

середовищі було поширеним певне твердження або оцінка діяльності 

пенітенціарної системи Росії – «В цій державі за правду-матку засилають на 

Камчатку» [217, с. 38]. Співчуття до революціонерів могло стати підставою 

для заслання на каторгу чи ув’язнення [3, с. 499]. 

Іноді суди відверто допомагали революціонерам уникнути жорстокого 

покарання. Так, у процесі суду проти учасників повстання на судні «Прут» 

суддя був звинувачений прокурором у тому, що він навмисно затягував 

винесення смертної кари. Суддя чекав опівночі, щоб констатувати зміну доби 

та приурочити до вироку факт дня народження цесаревича Олексія (30 

липня). Це б надало змогу смертникам отримати помилування в честь 

великого свята в імператорській родині [133, с. 181]. 

Місця для виконання вироків були різними, в залежності від вибору 

влади. Так, у Катеринославі смертників завжди вішали на бантинах 

пожежного сараю 4-ої поліційної дільниці. В Одесі страчували поблизу 

Олександівського парку та за Чумною горою [145, с. 241]. У січні 1906 р. у 

катеринославській в’язниці мати смертника намагалася домовитися з 
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адміністрацією в’язниці щодо останнього побачення із сином. Тільки із 

дозволу адміністрації в’язниці їй винесли пасмо волосся – усе, що 

залишилося від її сина. Напередодні страти він попросив ножиці, відрізав 

його та передав матері. Його остання воля була виконана [146, с. 101]. 

Важливою у контексті реакційної політики царизму є діяльність 

воєнно-польових судів, легалізованих від 19 серпня 1906 року. До їх складу 

входило 5 офіцерів із місцевих військових частин, які без юридичної освіти 

вирішували питання смертного вироку для кожного політичного або 

кримінального арештанта протягом не більш як 2-х діб [133, с. 199]. Вирок 

воєнно-польових судів не підлягав оскарженню та реалізовувався протягом 

2-х діб [133, с. 195–196].  

Професор М. Гернет дослідив наслідки реакційної політики царизму в 

Росії. Згідно з його висновками, Південна Україна була одним із 

«найкривавіших регіонів» в цьому аспекті, а Катеринославська губернія – 

лідером серед інших українських губерній Росії у кількості реалізованих 

смертних вироків [133, с. 195–196]. Однак питання щодо кількості 

політичних арештантів у роки реакційної політики й досі залишається 

невирішеним. Офіційні статистичні дані не можуть бути обєктивним 

джерелом інформації, якщо зважати на спроби губернських чиновників 

приховувати недоліки в роботі жандармської поліційної системи. 

Реакційна політика самодержавства, з одного боку, набула нових форм, 

а з іншого, стала продовженням традицій загальноімперської системи 

покарань. Незважаючи на вплив ліберальних ідей в Європі в ХІХ ст., 

пенітенціарна система Російської імперії залишалася майже незмінною. 

Після винесення вироку арештанту його покарання дуже часто залежало від 

волі та свавілля адміністрації тюрми. На позбавлення їжі та карцер ув’язнені 

в Сибіру дивилися з посмішкою, бо тут існували більш жорстокі покарання. 

Тільки «кішки» (батоги), які призначали за найменшу провину, у залежності 

від настрою наглядача, сягали не менш 100 ударів. Окрім цього, в’язнів 

могли прикувати на декілька років до стіни підземного карцеру або 



 

 

162 

прикувати на 5–6 років до тачки. Найжорстокішим покаранням була т. зв. 

«лисиця», коли ув’язненого приковували ланцюгами до дерев’яної колоди 

або до залізної полоси вагою в 1,5 пуда (не менш 24 кг) на декілька років 

[120, с. 13–14]. 

Гроші за виконані роботи у в’язниці або на каторзі належали 

арештантам та не підлягали стягненню, якщо не було попереднього рішення 

суду, згідно з приміткою до ст. 1643 «Збірки законів про покарання» (Збірка 

законів Російської імперії Т. XV. Ч. 1) [75, арк. 3]. Особливо жорстоко карали 

засуджених за паління у тюрмі. Їх примушували стояти на колінах на 

кам’яних плитах [119, с. 49]. Часто причиною непокори арештантів була 

заборона влади на побачення з родичами [59, арк. 8]. Такі акції непокори 

організовували політичні засуджені, до них згодом приєднувалися інші 

арештанти [59, арк. 10]. 

Постійне переміщення політичних засуджених із камери до камери з 

метою залякування також не подобалося арештантам, які намагалися 

боротися проти цього, влаштовуючи різні акції непокори. У свою чергу, ці 

акції придушувалися силою внутрішньої зброї, нагадуючи арештантам про 

кінець епохи тюремного лібералізму в Росії [60, арк. 193]. 

У січні 1906 р. в одеській тюрмі страйкували політичні арештанти, 

відмовляючись працювати. До них приєднався й кримінальний контингент. 

Всі вимагали побачень із родинами в окремих кімнатах, а не через грати. 

Тюремна адміністрація не бажала йти на поступки, а навпаки вводила нові 

обмеження, зокрема: відмовлялися закупати тютюн та забороняли харчові 

передачі. [60, арк. 144]. 

Відмова від компромісів із засудженими було важливим елементом 

реакційної політики царизму, незважаючи на переповнені тюрми у роки 

російської революції 1905–1907 рр., що залишалися такими протягом всього 

реакційного періоду до 1911 р. З цього приводу в березні 1908 р. Головне 

тюремне управління повідомляло градоначальника Миколаєва про 

неможливість надходження нових арештантів у тюрму, навіть незважаючи на 
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те, що за кубічним вмістом повітря кількість засуджених значно 

перевищувала норму [54, арк. 6]. Були проблеми й у тюремних лікарнях, які 

не могли обслуговувати необхідну кількість хворих через нестачу 

амбулаторних місць [70, арк. 73]. 

Міністр юстиції І. Щегловітов під час обговорення питання щодо 

дострокового звільнення зауважив, що в’язниці переповнені. Він підкреслив, 

що вся пенітенціарна система Російської імперії розрахована на 100–110 тис. 

ув’язнених, а наразі у в’язницях перебуває більш ніж 150 тис. Найбільший 

відсоток – це політичні, які почали там з’являтися з початку 1905 р. після 

масових заворушень, що охопили майже всю територію Російської імперії. 

Міністр скаржився, що дуже скоро не залишиться місць для справжніх 

злочинців.  

Згідно зі статистичними даними Міністерства внутрішніх справ 

кількість в’язнів була 167 тис. 830 осіб. Київська в’язниця могла офіційно 

утримувати 690 осіб, а реально там знаходилося 2 тис. 207 чоловік, в 

одеській в’язниці – 1 тис. 610 осіб на 804 місця, в катеринославській – 

842 особи на 324 місця. Їм доводилося спати не тільки на підлозі та під 

нарами, а й у в’язничних коридорах. Велика кількість засуджених викликала 

поширення епідеміологічних хвороб [116, с. 4]. 

Цей недолік був подоланий владою шляхом нового будівництва тюрем. 

Проблему переповнених буцегарень вирішували й висилкою з міст, якщо 

правопорушення революціонера не було тяжким. Про що повідомляла 

губернська преса, ґрунтуючись на рішенні місцевої влади [223, с. 1].  

У роки реакційної політики змінився й режим утримання арештантів на 

каторгах. Особливу увагу каторжна адміністрація звертала на побачення 

арештованих з іншими особами, навіть із родичами. [60, арк. 203].  Така 

пересторога повязана із непоодинокими випадками нападів на конвої із 

метою звільнення ідеологічних побратимів або зі спробами організувати 

втечу [231, с. 3]. Крім цього варто відзначити, що були переповнені й 

каторги. Так, томський губернатор К. Нолькен звертався до Міністерства 
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внутрішніх справ із проханням відмінити заслання арештантів в Томську 

губернію через переповнення каторжних місць [237, с. 12]. 

Крім цього, влада спонукала місцевих мешканців до «полювання» на 

збіглих каторжан, мотивуючи їх винагородою. Особливо цим займалися 

караїми, які стверджували, що з оленя вони знімають одну шкуру, а з людини 

не менше 2-х: сорочку та кожух [120, с. 25]. 

Часто тюремна адміністрація намагалася розсварити кримінальних та 

політичних арештантів. Влада створювала легенду про кращі часи для 

кримінальних арештантів, які минули із приходом політичних у в’язниці. 

Разом із політичними їм значно урізали права спілкування та прогулянки на 

свіжому повітрі. Провину у всьому накладали на політичних, створюючи 

потрібну режиму психологічну атмосферу у тюрмах [214, с. 123]. Іноді 

тюремна адміністрація заохочувала кримінальних злочинців до ґвалтування 

жінок, засуджених за політичними статтями [131, с. 209]. 

В умовах загальної ізоляції та всебічного психологічного тиску 

арештанти не припиняли спілкування між собою за допомогою перестуків по 

стінах [217, с. 35–36]. Була розроблена навіть універсальна тюремна абетка, 

знання якої ставало необхідним для виживання в тюрмі [215, с. 227]. 

Набагато погіршилося харчування для політичних. Відомо, що до 

Міністерства внутрішніх справ неодноразово надходили прохання про 

збільшення щоденного [238, с. 16]. Погіршення харчування було пов’язане 

також зі збільшенням політичних арештантів. Відомо, що тільки з 17 жовтня 

1905 р.і до 1 вересня 1906 р. з України до Сибіру було заслано більш ніж 35 

тис. чоловік [237, с. 12]. П. Кропоткін знайшов у цьому переселені 

позитивний аспект, який полягав у господарському становленні окремих 

регіонів Сибіру. Поляки й росіяни сприяли розвитку промисловості, тоді як 

українці - землеробства [120, с. 19]. 

У період царської реакції 1907–1910 рр. кількість осіб, які зазнали 

репресій за політичними мотивами, склала приблизно 1,5 млн чоловік. За 

1905-1910 рр. судами Росії було винесено більш ніж 100 тис. обвинувальних 
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вироків. Серед засуджених за політичними справами 7 тис. 560 осіб були 

відправлені на каторгу, 15 тис. 400 – засуджені до арештантських робіт, 

5 тис. 86 – засуджені до смертної кари, з них страчено – 2 тис. 73 особи [134, 

с. 21]. Реалізація смертної кари мало негативний психологічний ефект на 

солдат. Про це повідомлялося у шифрованій телеграмі до воєнного міністра 

від одеського генерал-губернатора О. Каульбарса, який доповідав, що станом 

на 20 вересня 1906 р. воєнно-польовим судом було розстріляно 25 

засуджених, що негативно відзначилося на психологічній вмотивованості 

солдат. Він просив виділити гроші для цієї справи для оплати цієї роботи 

професіонала – ката, а не військових [112, с. 94]. 

Незважаючи на спроби революційних сил лібералізувати суспільно-

політичні відносини в Російській імперії, істотних змін щодо умов утримання 

політичних арештантів не відбулося. Навпаки, Головне тюремне управління 

своїм наказом від 12 червня 1908 р. наказало виробити додатково 3 тис. пар 

кайданів старого зразка та 2 тис. пар кайданок, очікуючи на ще більше 

завантаження пенітенціарної системи [131, с. 209]. Однак, політика реакції не 

знищила революційні настрої у суспільстві, а лише призупинила неминучу 

політичну кризу в державі. Цю обставину було відмічено Єврейською соціал-

демократичною робітничою партією «Поалей-Ціон» у циркулярі № 1 від 28 

лютого 1909 р., де було заявлено про стагнаційну фазу царської реакції та 

висунуто пропозицію про відновлення боротьби проти російського 

самодержавства тим, хто вижив в умовах царської реакції [27, арк. 1]. 

Закономірним стало й те, що новина про смерть найбільш відомого та 

шанованого в суспільстві критика царизму, письменника Л. Толстого 

викликала на Півдні України певний ажіотаж у робітничому середовищі та 

сприяла консолідації революційних сил. Зокрема, ця обставина була 

відмічена у донесенні начальника миколаївського жандармського управління 

до миколаївського градоначальника від 11 грудня 1910 р. [47, арк. 22].  

Отже, імперська політика виконання покарань у роки активної 

реакційної політики 1907–1910 рр. розширювалася, збільшуючи політичний 
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контингент. Тюрми на Півдні України не витримували кількості в’язнів, не 

вистачало й кадрів, необхідних для їх обслуговування. Придушення 

революційної активності населення шляхом позбавлення волі не дало 

бажаного ефекту. Політичні арештанти часто об’єднувалися в тюрмах, 

влаштовуючи й там боротьбу за власні права. Це свідчить про перехід 

революційного руху в нову фазу – боротьба з системою з середини, що 

потребувало неабиякого прояву особистої волі та твердих політичних 

переконань. Боротьба за свободу від царської влади не закінчилася в 1907 р., 

вона тривала до 1917 р., але вже не на вулицях міст, а в установах виконання 

покарань. 

Таким чином, реакційна політика царизму на Півдні України мала 

власні відмінності від загальноросійської. По-перше, необхідно визнати 

Катеринославську губернію як провідну в плані владних репресій. І навряд 

чи це пов’язано із загальноросійською політикою, ймовірно, це притаманно 

місцевим політичним особливостям, пов’язаним із крайньою монархічною 

цілеспрямованістю влади.  

По-друге, важливо зазначити факт перевантаження пенітенціарної 

системи на Півдні України, хоча це й загальноімперська ознака, однак 

неспроможність губернської адміністрації справитися з організаційними 

проблемами, які поставила перед нею реакційна політика, свідчить про певну 

ресурсну регіональну особливість. 

Особливо важливо й те, що пенітенціарна система Південної України 

стала найефективнішою в сенсі реалізації виконання покарань. Тюремна 

статистика Катеринослава, Миколаєва, Одеси та інших великих губернських 

міст свідчила про активну репресивну діяльність не тільки центральної, а й 

місцевої влади. Основним аргументом цього твердження може слугувати 

факт переповнення тюрем у 1906-1910 рр. та прояви жорстокості влади не 

тільки до революціонерів, а й до всього населення Півдня України. У цьому 

контексті важливо відзначити непереборну жагу до волі політичних в’язнів, 
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переконання котрих залишилися непохитними, незважаючи на оточуючу 

реакційну атмосферу. 

 

3.3 Реакційна діяльність Російської православної церкви та роль 

«Чорної сотні» в антиреволюційній боротьбі на Півдні України в роки 

Першої російської революції 1905-1910 рр. 

 

Виконуючи роль державного інституту, РПЦ у Російській імперії 

вимушена була діяти у форматі імперської політики, а тому протягом 

ХІХ ст., як і влада, поступово втрачала авторитет серед різних верств 

населення. Це давало опозиційним політичним силам Російської імперії 

привід піддавати православ’я жорстокій критиці. Так, у листівці № 14 від 

1905 р. ЦК Соціал-революційної партії йшлося про історію православної 

церкви від початку, коли вона була чистою духовному розумінні, до того 

моменту, коли її було спаплюжено політикою. Після чого вона, нібито, 

припинила бути справжнім православним християнським мірилом. У цьому 

звинувачувався І. Грозний, за часів якого церква повністю опинилася під 

потужним царським впливом [71, арк. 69]. 

Про падіння авторитету РПЦ свідчив відомий випадок із канонізацією 

ієромонаха С. Саровського. Виявилось, що кістки монаха зазнали гниття, що 

за православними канонами не могло трапитися зі святим, через що частина 

духівництва виступила категорично проти канонізації. Незважаючи на це, 

вона все ж відбулася, а труну з мощами С. Саровського ніс особисто 

імператор Микола ІІ. Але це не врятувало від розповсюдження народом 

чуток про псевдоканонізацію ієромонаха Серафіма [207, с. 34]. Існувала й 

вірогідність того, що в Росії на початку ХХ ст. імператор Микола ІІ стане 

єдиним керівником православної церкви, об’єднавши таким чином світську й 

духовну владу в єдину. Відомо, що існували навіть конкретні пропозиції до 

імператора, однак єпископи промовчали й не дали остаточної згоди 

імператору, залишивши status quo [281, с. 9].  
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Інша причина падіння авторитету православної церкви пов’язана із 

матеріальним добробутом православного духовенства, який викликав 

неабияке здивування серед простого народу. Відомо, що клір володів більш 

ніж 250 тис. десятин землі в Україні. Тільки Києво-Печерська лавра щорічно 

заробляля на землі від 25 до 30 тис. рублів. Прибуток православного 

духовенства по всій території Росії від підприємницької діяльності становив 

23 млн. руб. на рік [71, арк. 71].  

Мало місце й хабарництво, яке було поширеним явищем серед 

служителів РПЦ. Особливо воно проявлялося в місцях, де функціонували 

релігійні громади інших християнських течій, представники яких для того, 

щоб відправляти власні служби, мали сплачувати певні «дотації до 

жалування»  православному духівництву, щоб воно не попереджало владу 

про наявність їхньої «шкідливої» духовної діяльності [179, с. 61]. 

Негативно характеризували православних священнослужителів 

представники місцевої влади в Південній Україні. Помічник начальника 

херсонського Головного жандармського управління по Єлисаветградському 

та Олександрійському повітах штабс-капітан Дремлюга писав: «Православне 

духівництво Єлисаветградського та Олександрівського повітів часто 

нетверезе, жадібне та дуже вимогливе до селян і є причиною збільшення сект 

та переходу до них православних християн» [274, с. 13]. 

Про вихованців духовних семінарій у 1907 р. газета «Русское Знамя» 

писала: «Наші духовні семінарії та академії виховують осіб, байдужих до 

релігійних догматів православної церкви. Молоді семінаристи та їхні старші 

товариші, виховані у родинах з кастовим світосприйняттям, дивляться на 

церкву лише як на джерело матеріального добробуту» [286, с. 222]. 

Схильність демонструвати свою набожність проявляла також 

імператорська родина. Це їй було потрібне для легітимізації свого режиму в 

очах православної пастви. Підтримувала вона зв'язок й з чорносотенним 

духовенством. Не дивно, що в статуті СНР зазначалося, що православна 

церква благословила російську монархію, підтвердивши її право на 
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існування, виправдане історією [29, арк. 3]. Важливо відмітити й те, що РПЦ 

та довіра населення до неї слабшали в суспільстві в силу нових наукових 

світових тенденцій, якщо зважити на популярну еволюційну теорію 

Ч. Дарвіна, особливо в інтелектуальному середовищі [295, с. 6]. 

У роки Першої російської революції РПЦ активно підтримувала 

імперську контрреволюційну політику. У період активізації 

антиреволюційної діяльності духівництва наприкінці 1905 р. православні 

священники, з одного боку, закликали паству до послуху та покірності 

«богообраній» владі, а з іншого боку – підштовхували монархічні сили до 

крайньої жорстокості у відношенні до протестантів. мирян за посередництва 

міських градоначальників та фінансувала матеріали звернень за власний 

кошт [83, арк. 8].  

Крім того, у роки революції православна церква вперше визнала факт 

своєї внутрішньої кризи в офіційному звернені до народу: «Серед нас є 

погані люди, які багато зла чинять. Вони звертаються до населення з 

фальшивими листами» – писала міська управа м. Олександрівська 

Катеринославської губернії, маючи на увазі й православних священників, що 

відкрито підтримували насилля на вулицях міста [83, арк. 93]. 

У той же час провокативну функцію у робітничому середовищі 

виконував священник та профспілковий лідер Г. Гапон, який особисто після 

подій «Кривавої неділі» 9 січня 1905 р. у Петербурзі звернувся до робітників 

із засудженням існуючого політичного режиму в державі та закликом до його 

повалення [20, арк. 7]. Пізніше його запитали, що б він робив, якби Микола ІІ 

його прийняв у себе? Г. Гапон відповів, що впав би одразу ж на коліна та 

почав би благати імператора помилувати всіх політичних злочинців і, 

звичайно ж, отримав би згоди «доброго» царя [115, с. 49].  

Про падіння довіри народу до церкви свідчить активізація духовної 

преси, у першу чергу «Єпархіальних новин», що виходили у всіх губерніях 

Росії. Більшість цих видань розширяли коло читачі шляхом зміни формату 

газети у більш світську площину. Так, замість «Подільських єпархіальних 
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відомостей» стала виходити газета «Поділля», замість «Таврійських 

єпархіальних відомостей» – «Таврійський церковно-суспільний вісник», як 

доповнення до «Херсонських єпархіальних відомостей» вийшов додаток 

«Християнське життя», який мав антиреволюційну направленість [115, 

с. 119]. 

Відомі й факти підтримки православним духівництвом військових, які 

брали участь у придушенні повстанських настроїв у Російській імперії у 

1905–1907 рр. Так, у січні 1906 р. командир 30го запасного кавалерійського 

полку звернувся до духовного керівництва Харківської губернії з 

клопотанням про нагородження полкового священника Миколая. У рапорті 

він зазначав, що отець Миколай щодня відвідував казарми солдатів, де своїм 

пастирським словом переконував їх не вірити усіляким революційним 

пустощам [283, с. 13]. 

Зниженню авторитету православної церкви сприяв її союз із 

чорносотенним рухом та захист його у судових процесах. Волинський 

єпископ Анатолій заявляв: «Церква – інститут войовничий і вона повинна 

діяти спільно з Союзом російського народу» [205, с. 59]. Православні 

священники виступали в суді захисниками тих, хто вбивав та грабував 

ліберальну спільноту, намагаючись  досягнути тим самим головної мети – 

збереження монархічної системи в Російській імперії [231, с. 4]. 

Революціонери зі свого боку відмовлялися від останньої сповіді перед 

стратою, ти самим демонструючи невдоволення діями православного 

духівництва [145, с.4]. Через провладну позицію кліру РПЦ під час Першої 

російської революції на теренах Російської імперії траплялися випадки 

вигнання священників, погроми їхніх домівок і навіть їх убивства [148, с. 46]. 

Необхідно відмітити, що існувало й протилежне ставлення духівництва 

до СРН. У 1906 р. газета «Церква і народ» повідомляла, що СРН 

звинувачував єпископів «… у не співчутті патріотичній діяльності 

монархістів». Серед «опальних» опинилися одеський єпископ Іаков і 

таврійський – Олексій. З цього приводу редакція газети зауважувала: «Нам 
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зовсім незрозуміле гаряче бажання Головної ради «Союзу» долучити до своєї 

діяльності все духовенство» [173, с. 28]. 

Низький рівень довіри до церкви спонукав імператора Миколу ІІ до 

видання іменного указу 17 квітня 1905 р. «Про зміцнення начал 

віротерпимості», яким надавалася повна свобода всім віросповіданням. Після 

виходу документа священнослужителі Херсонської єпархії почали вважати, 

що херсонські сектанти підняли голову та звинувачували їх у підтримці 

революційного руху і участі у ньому [269, с. 177–179]. Виступали за реформи 

панівної церкви в Росії й учні Одеської духовної семінарії. В жовтні 1905 р. 

вони оголосили цього приводу страйк і вимагали демократизацію 

навчального процесу та розширення прав [268, с. 6]. 

Активна підтримка РПЦ промонархічних сил під час Першої російської 

революції стала наслідком не лише зниження рівня лояльності до 

православ’я серед молоді, а й взагалі втрати довіри у Бога серед освічених 

верств суспільства Російської імперії [198, с. 169]. Так, серед інтелігенції 

ставала все більше популярною антирелігійна література, розповсюдженню 

якої заважала імперська влада. Відомо, що всі книговидавці м. Миколаєва під 

її тиском відмовилися закупати та розповсюджувати харківську драму у 5-ти 

діях «Дурні пастирі» [51, арк. 7]. 

Таким чином, можна стверджувати, що РПЦ наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. як суспільний інститут була невід’ємною складовою 

імперського режиму Російської імперії, який через помилки влади та 

залежність від неї стрімко втрачав довіру мирян. Прискорила процес 

делегітимізація РПЦ в очах простих людей відкрита підтримка нею 

антиреволюційної політики Миколи ІІ під час революції 1905-1907 рр. та 

після неї [181, с. 102]. 

Одне з центральних місць у протистоянні між монархічними та 

революційними силами займали т. зв. «чорносотенні організації», метою 

діяльності яких було збереження старої політичної моделі та поширення у 

народі ідей споконвічних духовних традицій російської монархії. Відомо, що 
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керували монархічними союзами в основному дворяни, але серед членів цих 

організацій переважали дрібні шинкарі, ремісники та робітники. Саме тому й 

виникла назва «чорносотенці». Так у Московській державі у XVII ст. 

називали міське ополчення, яке складалося з мешканців нижчих верств 

суспільства [300, с. 11]. 

У 1906 р. газета «Московські відомості» писала, що чорносотенці – це 

мільйони, це увесь православний народ, який залишається відданим своїй 

клятві необмеженому у владі самодержавному царю [296, с. 78]. Один із 

засновників цього руху В. Грингмут у праці «Інструкція монархіста-

чорносотенця», яка вийшла друком у 1906 р., писав, що насправді назва 

«Чорна сотня» - це не образа, а гордість. Саме чорносотенці під час 

озброєного бунту 1905 р. стали на захист самодержавного царя. В. Грингмут 

наводить аналогії від чорносотенців початку ХХ ст. до чорної 

нижнєновгородської сотні, яка, об’єднавшись навколо К .Мініна, врятувала 

Москву від поляків [301., с.62]. Вони показували неспроможність міфу щодо 

«прогресу» та відстоювали право на власний історичний шлях для Росії. 

Вони не тільки протистояли революційним лібералам, а й передбачали до 

яких згубних наслідків для Росії призведе падіння монархії [284, с. 151]. 

Політичні ідеї російської моделі консерватизму, які стали основою для 

чорносотенного руху, опублікували в «Українському історичному журналі» в 

2017 р. українські дослідники Р. Гула та І. Передерій. Вони відзначили базові 

принципи російського консервативного монархізму, серед яких: сакралізація 

монархічного ладу та глорифікація особи імператора – «помазаника Божого»; 

ідеалізація російського народу з наділенням його месіанською історичною 

роллю; заперечення соціалістичних ідеалів; внутрішньоімперський 

державний націоналізм; консервативний історизм; відносний плюралізм 

поглядів у межах єдиної консервативної ідеології [165, с. 148–150]. 

У роки Першої російської революції чорносотенці були одними із 

найактивніших захисників царського режиму. Їхня боротьба з опозиційними 

елементами в суспільстві розпочалася ще до подій 1905 р. Так, відомо, що 
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перша місцева організація Російського дворянського зібрання в Україні 

виникла в 1903 р. у Харкові. Також відповідні відділи були утворені в Києві 

та Одесі, де видавалися і друковані органи Російського дворянського 

зібрання – «Російська промова» та «Російський листок». На них покладалося 

завдання охорони підвалин російського самодержавства, культури та мови в 

національних окраїнах [178, с. 90–91]. Цікаво, що керівництво СРН, який мав 

всі ознаки партії (програму, статут, керуючі органи, розгалужену мережу 

регіональних організацій тощо), категорично заперечувало його партійний 

характер. СРН зображався як загальнонародне об’єднання, у широкому 

розумінні ототожнювався зі всією російською нацією. У такому трактуванні 

приналежність до СРН була не добровільним, а священним обов’язком 

кожного вірнопідданого, членство в будь-якій іншій партії прирівнювалося 

до державної зради. Чорносотенці виступали за заборону всіх партій, окрім 

власної [303, с. 154]. 

Щодо кількості чорносотенців, то тут треба відмітити, що статистика 

не дає достовірного матеріалу для дослідження з цього питання. Всі цифри є 

умовними та далекими від істини. Так, на запит одного з керівники 

петербурзьких монархістів В. Нікольського про реальну кількість організацій 

у Херсоні, кореспондент провладних «Херсонських губернських відомостей» 

відповів, що раніше подана цифра 3 тис. – для публіки, а дійсно у 

херсонському відділенні СРН було 120 активних членів. Треба також 

врахувати, що значна частина членів перебувала в організації формально. 

Достеменно відомо, що максимальною кількість монархістів була в 1907 р., 

що пов’язано із занепадом революційного настрою у суспільстві та початком 

розгортання масових репресій проти революціонерів [205, с. 55]. 

Виходячи з пропагандистських міркувань, монархісти збільшували свої 

сили. Згідно з підрахунками влади, до кінця 1907 р. СРН мав у своєму 

розпорядженні 2 тис. 124 відділення в 66 губерніях і областях Росії. Кількість 

його членів складала приблизно 350 тис. чоловік, інших чорносотенних 

організацій – близько 60 тис. Цей підрахунок був виконаний в період, коли 
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активність СРН досягла свого піку, тобто в 1907 р. Існувала навіть практика 

колективного членства, коли в СРН вступали цілими селами та селищами. 

Оскільки членський квиток СРН свідчив про політичну благонадійність, то в 

його лави намагалися вступити кар’єристи та різного роду аферисти. Це 

стало особливо помітно після остаточного придушення владою 

революційних виступів у 1907 р. [303, с. 158Методи досягнення цілей 

монархічними організаціями були різні. Від агітації, пропаганди, 

індивідуальних погроз – до насильницьких акцій, спрямованих проти 

конкретних осіб чи цілих груп населення у формі масових погромів. 

У Херсоні в 1905 р. чорносотенці закликали лібералів відмовитися від 

закликів про відміну смертної кари та скасуванням положення воєнної 

охорони міст. Також, вони звинувачували їх у падінні курсу рубля до 60-70 

коп. собівартості за кордоном [10, арк. 30].  

Про підтримку владою погромників-монархістів свідчили й факти 

особистої опіки чиновників високого рангу. Коли у 1905 р. був 

заарештований секретар одеського СРН пан Кахов за розповсюдження 

прокламацій, в яких лунав заклик бити євреїв, до поліційного відділку 

прийшов його брат та почав лаятись на поліцейських, а згодом зателефонував 

особисто губернатору Херсонської губернії В. Лєвашову. Після розмови з 

губернатором Кахов був відразу ж звільнений [143, с. 63]. 

Стосовно Маніфесту Миколи ІІ від 17 жовтня 1905 р., то чорносотенці 

категорично виступали проти його основних положень, зазначаючи, що 

замість свободи слова і преси має бути встановлена сувора цензура та видано 

закон, згідно з яким всі друковані видання мали б бути тільки монархічні та 

православні [184, с. 108]. 

В Одесі у жовтні 1905 року поліцейські перевдягалися в цивільне, щоб 

приєднатися до погромників та допомогти їм розправитися з робітниками і 

представниками ліберальної інтелігенції [158, с. 90]. Часто такі сутички 

закінчувалися стріляниною з жертвами з одного боку, бо вогнепальна зброя 
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завжди була в наявності у монархістів, чого не можна сказати про студентів 

чи портових вантажників [225, с. 3]. 

Спільна діяльність поліції з погромниками була спрямована проти 

студентської молоді, що іноді викликало хвилю обурення в самій поліції. 

Так, катеринославські поліцейські негативно відреагували на новину про дії 

курських поліцейських проти студентів у лютому 1905 р. На шпальтах газети 

«Вісник Півдня» між катеринославськими поліцейськими та їхніми колегами 

з Курська зав’язалася дискусія стосовно правильності дій проти молоді, де 

катеринославські поліцейські звинувачували курських в ігноруванні законів, 

прав та навіть Бога [90, арк. 4]. На що правоохоронці Курська відповіли, що 

ця публічна полеміка – справжня зрада державі з боку катеринославської 

поліції [90, арк. 2]. 

Наріжним каменем «чорносотенної» ідеології був антисемітизм, який 

знайшов підтримку серед різних верств населення. Свої звинувачення 

чорносотенці починали з найдавнішої історії, цитуючи Талмуд і Біблію. Але 

у монархістів були більш «суттєві», ніж розп’яття Христа юдеями, причини 

для антисемітизму. Перш за все – участь євреїв у революційній боротьбі. У 

1901-1904 рр. із загального числа політичних злочинів у київському 

судовому окрузі скоїли 48% євреїв, а в одеському – 55%. Серед народників та 

есерів вони становили 15,4%, серед марксистів та соціал-демократів за 1893-

1902 – 23,4%. Під час Першої російської революції в партії більшовиків 

налічувалося 18,9% євреїв. Для чорносотенців слово «єврей» та 

«революціонер»  стали тотожними[275, с. 89]. 

Ненависть до євреїв була штучно підвищена й «чорносотенною» 

періодикою. Газета «Русский Стяг» у 1905 р. рекомендувала свої читачам 

брошуру «Про диявольське походження євреїв». У брошурі стверджувалося, 

що на відміну від «людей», у євреїв відсутнє волосся, замість якого у них 

кучерява вовна, як у чорта. Брошура була написана в стилі середньовічного 

«Молота відьом» мала іншу лаконічну назву – «Жиди» [296, с. 79]. 
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Не дивно, що в остаточній програмі СРН, яка була сформульована в 

документі під назвою «Російському народу» та була прийнята 

І Всеросійським з’їздом уповноважених відділів партії 2 вересня 1906 р., 

наголошувалося, що однією з цілей діяльності СРН є виселення євреїв за 

межі Росії. У зв’язку з цим до уряду Російської імперії висувалася вимога 

обмежити їхні громадянські права, позбавити можливості обіймати посади в 

органах влади, займатися торгівлею та підприємництвом [184, с. 106]. 

Під час Першої російської революції у 1905 р. в Одесі чорносотенці 

вбивали євреїв на вулицях під загальну радість перехожих, іноді разом із 

поліцією. Німецький фабрикант зупинив одне з таких вбивств в Одесі в 

червні 1905 р., піднявши загальний шум та вимагаючи реального захисту і 

безпеки для перехожих в Одесі [156, с. 236]. 

Кожен чорносотенець в Одесі в 1905 р. отримував платню у 30–40 руб. 

на місяць і це в умовах соціально-економічної кризи, коли в деяких повітах 

Херсонської, Катеринославської та Єлисаветградської губерній існувала 

загроза холоду. З стабільне грошове утримання кожен чорносотенець мав 

беззаперечно виконувати будь-який наказ керівництва. Відома була шкала, за 

якою монархісти мали відповідно діяти проти революційних сил. Так, за 

кожного вбитого поліцейського треба було вбити 2-х євреїв, за кожного 

наглядача – 4-х, за кожного пристава – 8-х, за поліцмейстера ще більше, а 

якщо вбито чиновника високого рангу, то треба було організувати 

масштабний єврейський погром [143, с. 65]. 

За наказом влади чорносотенці іноді влаштовували єврейські погроми, 

пік яких припав на жовтень 1905 р. Найчастіше вони відбувалися у «смузі 

єврейської осілості», межа якої охоплювала Південну Україну. В роки 

Першої російської революції 1905–1907 рр. акції проти євреїв відбувалися у 

всіх містах Півдня України, де мешкали євреї: Катеринославська губернія – 

29 погромів, Херсонська – 26, Бессарабська – 20. Безпосередньо у жовтні 

1905 р. у Херсоні було зруйновано 330 помешкань, у Катеринославі – 250, в 

Ізмаїлі – 220, у Кривому Розі – 129. «Чорна сотня» влаштувала антисемітські 
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дії ще й тому, як пояснювали її керівники, що всі народи Російської імперії 

зробили якийсь внесок у розширенні її території, а євреї прийшли на чужу 

землю та ще хочуть на ній господарювати [312, с. 2]. 

Варто відзначити, що часто населення Півдня України виявляло певну 

байдужість до СРН, зокрема в Херсонській губернії. Нерідко православні 

священники відмовлялися поширювати серед пастви «патріотичну російську 

літературу» [173, с. 27]. Чорносотенні організації за підтримки державних 

силових структур після стабілізації соціально-політичного життя у 1907 р. 

почали проводити політику «чистки» державних установ від «єврейського 

елементу». У вересні 1908 р. чорносотенці в офіційному листі до 

Миколаївської думи вимагали звільнення 2-х співробітників думи, євреїв за 

походженням: Г. Клейєра з управління міським господарством та І. Коплана, 

секретаря Миколаївської думи [28, арк. 1–2]. 

Підтримка «Чорної сотні» була і в засобах масової інформації початку 

ХХ ст. Окрім загальновідомих друкованих органів монархістів, таких як: 

«Московські відомості», «Санкт-Петербурзькі відомості», «Новий час», 

«Громадянин» ідеологічну підтримку надавали «чорносотенні» листівки, 

журнали та газети, які виникли на всій території Російської імперії у 1905-

1910 рр.: «Росія», «Віче», «Глас народу», «Дзвін», «Об’єднання», «Руська 

справа», «Руський стяг», «Руська промова», «Стяг», «Сусанін», «Чорна 

сотня», «Чорносотенець» [138, с. 37–38]. 

Фінансово підтримували «Чорну сотню» із таємних фондів 

Міністерства внутрішніх справ. Багато документів було знищено 

монархістами після революції 1917 р. Тому про масштабні фінансування 

можна лише здогадуватися, посилаючись на документи, які вціліли. Так, 

відомо, що з 1913 р. до 1915 р. на утримання «чорносотенної» преси було 

виділено 546 тис. 650 рублів. Гроші також йшли від купців, поміщиків, 

підприємців. Наприклад, вдова крупного підприємця Є. Полубояринова 

пожертвувала СРН 500 тис. руб. [304, с. 20]. 
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Уряд Росії визнавав «заслуги» «Чорної сотні» у боротьбі з опозицією. 

П. Столипін писав одеському градоначальнику І. Толмачову: «У буремну 

епоху 1905–1906 рр. «Союз російського народу» зіграв значну, можна 

сказати історичну роль, надавши суттєву допомогу та сприяння уряду у 

справі придушення революційного руху». У цей період чорносотенці вільно 

отримували зброю з арсеналів російського війська та охоронного відділення. 

Зброю, з якою потім стріляли у демонстрантів та просто політичних 

суперників. Крім того, чорносотенці постійно фінансувалися урядом через 

Міністерства внутрішніх справ та інші організації [275, с. 87]. 

Таким чином, можна стверджувати, що РПЦ наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. як суспільний інститут, який був невід’ємною складовою 

режиму Російської імперії, через помилки влади та залежність від неї разом із 

російською монархією стрімко втрачав довіру мирян. Процес появи зневіри 

вірян в РПЦ посилився після підтримки нею антиреволюційної політики 

російського імператора. Це, у свою чергу стало причиною протестних 

настроїв, спрямованих проти православної церкви та зародження 

внутрішнього розколу в середині РПЦ, на противників та прихильників 

революції. 

Проблема впливу суспільно-політичних процесів Російської імперії на 

рубежі ХІХ – ХХ ст. на релігійні інститути в Україні є актуальною й сьогодні 

і потребує подальших досліджень. Діяльність правомонархічних організацій 

на Півдні України відбувалася у контексті загальноприйнятої стратегії 

розвитку «чорносотенної» ідеології, хоча, треба зауважити, що існували й 

регіональні особливості, які вносили певні корективи в діяльність «Чорної 

сотні». По-перше, Південь України на початку ХХ ст. був регіоном 

компактного розселення євреїв і чорносотенцям доводилося діяти в умовах 

високої концентрації «ворогів монархії». Це було можливим лише за умови 

підвищеної концентрації, жорстокої дисципліни та цілковитої відданості 

«справі». 
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По-друге, пропаганда у полікультурному регіоні цінностей 

єдиновірного духовного розвитку «російського миру» не дала змоги 

монархістам переконати більшість населення у важливій «месіанській» ролі 

російської монархії в їхньому власному житті. Тут чорносотенці мали справу 

з етнічними німцями, греками, вірменами та з українцями, які не завжди 

поділяли їхнього однобічного трактування політичної ситуації в Російській 

імперії. 

Треба також зауважити, що окрім Одеси, де влада найбільше сприяла 

та підтримувала монархічний рух, в інших містах південної України їх 

ідеологія була цікавою й сприймалася населенням лише у випадку власної 

матеріальної зацікавленості, яка виникала внаслідок єврейських погромів або 

інших радикальних дій, спрямованих на знищення опозиційного до монархії 

елементу в регіоні та власного збагачення внаслідок цих дій.  

 

Висновки до третього розділу 

Отже, активна антиреволюційна державна кампанія розгорнулася в 

першу чергу проти незахищених верств суспільства. Використовуючи 

РПЦ, як одну зі складових монархічної системи, влада намагалися 

переконати в безпідставності та абсурдності революційної ідеї. 

Священники РПЦ, які випадали із загальноприйнятої антиреволюційної 

діяльності, зазнавали нищівної критики влади і переслідувань з боку 

правомонархічних сил.  

Однією з таких сил був СРН, діяльність якого фінансувалася з 

державної скарбниці. Окрім насильницьких дій, спрямованих проти 

ліберальної інтелігенції, євреїв чи представників національних рухів, 

чорносотенці намагалися вплинути на суспільство за допомогою власних 

друкованих органів, часто з неприхованою та образливою критикою будь-

якої опозиції. Апогеєм такого підходу до вирішення проблеми стала відома 

«Справа Бейліса» 1911 р., після якої справжні мотиви та підстави для 

діяльності СРН стали відомі широкому загалу суспільства.  
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Масові єврейські погроми у жовтні 1905 р., експропріації на користь 

радикальних революційних сил та голод на початку ХХ ст., як одна з причин 

незадоволення населення самодержавною політикою, – всі ці питання 

досліджені здобувачем на основі документів, що зберігаються у державних 

архівах Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, 

Одеської та Херсонської областей. 

Важливим елементом організації політичної реакції на Півдні України 

в роки Першої російської революції були органи внутрішньої безпеки – 

жандармерія та охоронні відділення. Створення єдиної державної системи 

контролю за народом стало актуальним питанням для європейських країн у 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Система внутрішньої безпеки в 

Російській імперії під час Першої російської революції 1905–1907 рр. була 

спрямована, в першу чергу, на Півдні України проти селянства, робітників, 

інтелігенції та єврейського населення.  

Щодо реакційної діяльності політичної поліції на Півдні України варто 

зазначити, що питання доцільності «організованого шпигунства» проти 

власного народу залишається актуальним і в сучасному світі. З одного боку, 

це важливий елемент державної безпеки, з іншого – сама методика роботи 

політичної поліції пов’язана із посяганням на громадянські права і свободи 

людини. На початку ХХ ст. у структурі імперського самодержавства питання 

особистої свободи людини було не тільки другорядним, а й небезпечним для 

держави та царського режиму.  

Багатонаціональна Російська імперія мала авторитарний політичний 

характер, а ліберальні ідеї Заходу спонукали інтелігенцію, підприємців, 

робітничий клас і селянство до реформування сталої політичної та 

економічної моделі Росії. Конфлікт між народом і владою, який виник на 

основі ідеологічного та політичного світосприйняття в державі, реально 

оформився в революційну боротьбу 1905–1907 рр. в умовах 

внутрішньополітичної кризи та зовнішньополітичних несприятливих 

обставин (Російсько-японська війна 1904–1905 рр.). У таких умовах 
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ефективна діяльність «політичної поліції» на Півдні України була не менш 

важливою, ніж залучення армійських підрозділів для придушення 

революційного руху. 

Такий стан справ навряд чи задовольняв ліберально-опозиційну 

частину населення. Суспільство отримало лише обмежену свободу після 

жовтневого маніфесту Миколи ІІ. Радикалізовані революційні особи не були 

переконані владою в «хибності» своїх поглядів, а, навпаки, репресовані, 

згідно з активною урядовою реакційною політикою 1907–1910 рр. Ті ж із 

них, яких оминула тюрма чи каторга, не припинили революційної діяльності 

й в подальшому, перейшовши до підпільної роботи.  

Наслідком активної репресивної політики Російської імперії в 1906–

1910 рр. стало формування в Росії великого прошарку політичних в’язнів, які 

завдяки своїй кількості та політичним переконанням у сутичках із 

кримінальними в’язнями змінили внутрішнє життя в тюрмах та на каторзі. 

Найважливішим і беззаперечним наслідком репресій царату було 

народження нового покоління в політичному житті держави, яке стало 

відвертим свідченням марності імперських потуг до насильницької 

стабілізації внутрішньополітичної ситуації в Росії. Не дивлячись на зміни в 

соціальному житті Росії, система виконання покарань на початку ХХ ст. не 

змінювалася під тиском ліберальних настроїв у суспільстві. В свою чергу, 

авторитарний монархічний режим, спираючись на армію, поліцію, церкву та 

власний авторитет намагався протидіяти реформам. Саме російський 

монархізм сприяв формуванню нової, більш жорстокішої репресивної моделі 

пенітенціарної системи в Російській імперії на початку ХХ ст., а 

контрреволюційна політика царського уряду сприяла максимальній 

завантаженості репресивної системи в період Першої російської революції 

1905–1907 рр. 
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ВИСНОВКИ 

 

Згідно з результатами дисертаційного дослідження здобувачем були 

зроблені такі висновки: 

1. Аналіз стану наукового опрацювання теми засвідчив, що Перша 

російська революція була предметом дослідження багатьох науковців, однак 

питання політичної 1905–1907 рр. реакції на Півдні України розкрите 

дослідниками лише в контексті революційного процесу в Україні. Тож 

проблема реалізації царської реакції на Півдні України потребувала 

детального вивчення.  

Основні напрями подальшого наукового дослідження спрямовані на 

визначення взаємозв’язку організації реакційної політики царизму в 1905–

1910 рр. із репресивним механізмом більшовиків на Півдні України в роки 

воєнного комунізму в 1917–1921 рр. Основними завданнями такого 

дослідження має бути порівняння репресивних методів царської влади із 

подібними діями РСДРП, виокремлення наслідкових факторів реакції двох 

політичних систем та розгляд певних особливостей цієї політики в межах 

Південної України.  

Історіографічний аналіз публікацій щодо реакційної політики царизму 

на Півдні України дозволив умовно виділити 3 етапи. 

Перший етап пов’язаний із дослідниками Російської імперії, які в 

період 1905–1917 рр. першими почали вивчати репресивну модель царської 

реакції. Однак жоден із дослідників цього часу не приділяв увагу 

регіональній специфіці політики царської реакції, досліджуючи лише саму 

проблематику або її певний конкретний аспект. 

Другий етап – найбільший та найбагатший з огляду на історіографічну 

базу дослідження – радянський період. Разом із тим варто зазначити, що 

проблематика подій Першої російської революції у радянській історіографії 

не займала провідне місце в історичній науці з огляду на революційні події 

1917 р. Поразка революції 1905–1907 рр. у Російській імперії була 
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неприємною для більшовиків, неприйнятною для формування постулатів 

невпинного революційного руху. Визнання поразки не було притаманне 

більшовикам і вони розглядали революційну поразку як один із неминучих 

етапів революційної боротьби. Стабільний, формаційний підхід до вивчення 

цієї проблематики залишив багато «білих плям» при розгляді деяких 

революційних аспектів, в основному, періоду царської реакції 1907–1910 рр. 

Однак відкидати дослідження радянських істориків не можна. 

Незважаючи на ідеологічну основу історичних досліджень, вони досить 

якісно та послідовно розкрили негативні елементи монархічної системи в 

Російській імперії, відкривши при цьому велику кількість важливої 

історичної інформації стосовно пенітенціарної системи, діяльності поліційно-

жандармського управління та національної проблематики. 

Третій етап дослідження проблематики подій Першої російської 

революції почався після розпаду СРСР та зникнення ідеологічного 

радянського нашарування в історичних дослідженнях. Формування нових 

історичних шкіл у колишніх республік Радянського Союзу та предметне 

дослідження революції 1905–1907 рр. у межах новоутворених держав стало 

основною ознакою розвитку історіографічних досліджень у 90-х роках 

ХХ ст. та на початку ХХІ ст. Історики пострадянського періоду намагалися 

обґрунтувати власний погляд на революційні події 1905-1907 рр. Безперечно, 

найбільший доробок із цієї проблематики був виконаний російськими 

істориками. Сам же погляд на події 1905–1907 рр. став різнитися в 

залежності від концептуальної складової методики дослідження, тобто від 

того, чи дотримувалися дослідники радянського формаційного підходу в 

інтерпретації подій Першої російської революції, чи намагалися розгледіти 

революційні події 1905–1907 рр. по-новому, без ідеологічної оболонки. 

Важливий внесок у дослідження подій Першої російської революції в 

Україні у пострадянський період зробили українські історики. Завдяки їх 

дослідженням стало відомо про участь українців у цих подіях та зміни 
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національного життя в Україні, які стали можливими внаслідок соціально-

політичної ситуації в Російської імперії у 1905–1907 рр. 

2. Встановлено, що важливими джерелами для вивчення політики 

царської реакції є законодавчі акти Російської імперії кінця ХІХ – початку 

ХХ ст., законодавчі ініціативи влади під час революційних заворушень та в 

роки політичної реакції, а також архівні документи Центрального 

державного історичного архіву України, м. Київ, Центрального державного 

архіву громадських об’єднань України та державних архівів 

Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та 

Херсонської областей.  

Допоміжними джерелами для вивчення політики царської реакції в 

роки Першої російської революції є періодичні видання Південної України та 

мемуари учасників революційного руху. Губернські періодичні видання в 

роки революції не тільки висвітлювали події, які охопили життя населення 

Південної України, а й давали власний аналіз політичній ситуації в 

Російській імперії. Коментарі та інформаційні описи подій на шпальтах 

періодичних видань різнилися в залежності від політичної приналежності 

газет та журналів до певної політичної сили. Монархічні та ліберальні 

видання по-різному трактували політичну кризу в Російській імперії на 

початку ХХ ст. Нерідко регіональна публіцистика копіювала на власних 

шпальтах новини зі столичних газет із додаванням власного редакторського 

коментаря. 

Офіційна позиція влади щодо трактування подій революції не завжди 

влаштовувала ліберальну частину суспільства, тому ліберальна періодика, 

заснована у більшості випадків на приватному капіталі, часто вступала в 

полеміку, дискутуючи здебільшого стосовно майбутнього російської 

держави. До монархічної та ліберальної періодики варто додати й нелегальні 

видання революційних сил, які, як правило, уникали політичних дискусій, 

висловлюючись за безпринципну революційну боротьбу. 
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3. У ході дослідження визначено правову основу репресивної політики 

Російської імперії на початку ХХ ст. Важливим для актуалізації та осягнення 

реакційної політики царизму в роки Першої російської революції є аналіз 

правової бази цієї політики в Російській імперії. Основою правового 

дослідження проблематики стала Збірка законів Російської імперії, 

законодавчі акти 1905–1907 рр., які були правовою частиною реакційної 

політики та офіційні рішення Ради міністрів Російської імперії. Варто 

зауважити, що репресивна модель монархічної правової системи на початку 

ХХ ст. не була чимось новим, неочікуваним. Заслання до Сибіру чи на 

Далекий Схід, заборона листування та інші обмеження були досить 

поширеними формами покарання ще в ХІХ ст., однак зазначимо, що подібна 

методика застосувалося однаково як до кримінальних, так і до політичних 

арештантів.  

З’ясовано, що з огляду на гуманістичні ідеали російська правова 

система на початку ХХ ст. залишалася становою, тобто такою, що захищала 

не всі верстви населення однаково. Важливим питанням щодо вивчення 

імперської правової системи в роки Першої російської революції є питання 

правової гнучкості подібної системи в умовах ліберального суспільного 

тиску. Питання на кшталт, що може змінити революція в умовах тотального 

імперського контролю в правовій сфері, є актуальним для дослідника 

революційних подій в Росії й донині. 

Безперечно й те, що царська реакція початку ХХ ст. базувалася на 

законодавчій сфері Російської імперії. Іншими словами, репресивна політика 

царизму, не дивлячись на насильницький характер, не виходила за межі 

правової системи. Навіть масові вбивства владою були легалізовані 

інституцією воєнно-польових судів. 

4. На підставі проведеного комплексного дослідження встановлено 

рівень організації системи внутрішньої безпеки Росії як одного з основних 

елементів антиреволюційної державницької політики. Описано діяльність 

поліційно-жандармських установ в Україні, їхні функції та особливості. 
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Підкреслено наявність в Україні широкої мережі агентів поліції, метою яких 

було спостерігати та вчасно доносити у відповідні органи важливу 

інформацію антидержавного змісту. Рапорти, протоколи та донесення 

зберігаються в державних архівах областей Південної України та в 

Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. 

5. Висвітлено роль політичних партій в 1905–1907 рр. та відзначено 

участь у революційних подіях різних верств населення. Необхідно відмітити 

консолідацію робітників Півдня України в політичній боротьбі проти 

царського режиму. Їх об’єднання стало можливим завдяки пропагандистській 

діяльності РСДРП та інших політичних партій. Масові робітничі страйки в 

Катеринославі, Миколаєві і Одесі були важливою політичною ознакою 

готовності суспільства до боротьби за радикальні зміни в економічному та 

політичному житті Росії. 

Щодо активізації ролі політичних партій в роки Першої російської 

революції варто зазначити, що під час революції політичні партії 

радикального революційного спрямування відстоювали позиції 

революційного терору, масштабної антиімперської пропаганди та провокації 

проти владних структур чи безпосередньо самих чиновників. Найбільш 

яскравими прикладами партій «насильницьких методів» були партії 

соціалістів-революціонерів та соціал-демократів, або більшовиків. Саме вони 

взяли активну участь у подіях 1905-1907 рр. 

Політична криза в Росії в 1905–1906 рр. спонукала владу до конкретних 

дій щодо вирішення робітничого та аграрного питань, які були досить 

актуальними на Півдні України. Саме селянські заворушення під час Першої 

російської революції стимулювали царизм до реформ в аграрній сфері. 

Незважаючи на придушення революційних сил на селі, уряд Російської 

імперії, виходячи з власних традицій, уперше з 1861 р. почав поступальний 

рух до покращення соціально-економічної ситуації на селі, застосовуючи 

більш практичну (столипінська аграрна реформа), ніж теоретичну діяльність. 

Частковий успіх у цьому питанні належав діяльності державних дум, 
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сформованих під ліберальним натиском громадськості. Однак і сам 

імператор Микола ІІ, усе частіше прислухаючись до доповідей Ради 

міністрів, відмічав позитивною резолюцією аграрну політику, спрямовану на 

консолідацію продуктивних сил селянства, та стабілізацію соціально-

економічної ситуації в імперії. Важливо відзначити й той факт, що революція 

1905–1907 рр. сприяла покращенню положення робітників у сфері організації 

робітничого процесу, однак питання керівництва результатами та ресурсами 

виробництва залишилися незмінними, політичні вимоги робітників також 

ігнорувалися владою аж до 1917 р. 

Репресії царської Росії безпосередньо торкнулися національних рухів 

на Півдні України, зокрема й українського національного руху. Встановлено, 

що в умовах постійного імперського ідеологічного тиску на розвиток 

української культури та заборони українських «Просвіт» і друкованих 

видань, український рух продовжував функціонувати навіть у 

напівлегальному стані. Одним із наслідків антиукраїнських політичних 

репресій було утворення в 1908 р. Товариства українських поступовців на 

засадах таємної позапартійної політичної організації. 

З’ясовано, що роль інтелігенції у Першій російській революції на 

Півдні України мала визначальний характер, бо саме вона виступала в 

авангарді революційного руху, передбачаючи події у суспільстві ще задовго 

до їх матеріалізації. Виступаючи за реформи політичного, економічного, 

соціального та культурного життя Російської імперії, інтелігенція 

автоматично ставала опозиційною до монархічної влади. Та ж частина 

інтелігенції, яка підтримувала монархізм, у більшості випадків була 

дворянського походження, тобто відірвана від буржуазії, селян та міського 

населення.  

Перша російська революція активізувала антисемітські настрої 

царського режиму. Необхідно відзначити, що євреї Півдня України дійсно 

брали активну участь у подіях 1905 р., однак, навряд чи це дає змогу 

констатувати, що саме вони були «двигуном» народних мас. Самодержавний 
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уряд в умовах Російсько-японської війни, намагаючись дати народу 

«випустити пару», знайшов у єврейській спільноті «внутрішнього ворога», а 

губернська преса була одним з інструментів царської прихованої пропаганди 

насилля, незважаючи навіть на те, що значна частина єврейського населення 

трималася проурядових позицій. 

Полікультурний характер революції ближче до істини, ніж теорія 

антидержавної таємної змови окремих етнічних груп. Поступово, але 

впевнено, ставлення до єврейського народу на Півдні України формувалося у 

векторі офіційної державної політики Російської імперії.  

Образ агресивно налаштованого до християнського оточення єврея-

революціонера мав пояснити характер Першої російської революції як суто 

єврейської, або спровокованої єврейським народом. Царська пропаганда 

часто доходила до абсурду у процесі формування «внутрішнього ворога». 

Так, після поразок російської армії на Далекосхідному фронті на шпальтах 

губернської преси з’явилася псевдонаукова стаття про єврейське коріння 

японців («Херсонські губернські відомості» від 11 травня 1905 р.).  

Єврейські погроми на Півдні України в роки Першої російської 

революції стали буденним явищем. Проблема насилля не зникла в 

російському суспільстві навіть після ліберальних реформ та народження 

парламентських традицій в Російській імперії. Наслідком цього ставлення до 

єврейського населення в державі стала масова еміграція єврейського 

населення за кордон. 

Особливо відчутним таке ставлення до єврейської громади було в 

Південній Україні, яка входила у т. зв. межу осілості єврейського населення. 

Підрахувати економічні наслідки єврейських погромів є справою майже 

неможливою й донині, виходячи з фактів відмови євреїв звертатися до влади. 

Апогеєм подібного ставлення можна назвати сумнозвісну «справу Бейліса» 

1911 р. 

Зазначено, що антиєврейська пропаганда, заснована на насиллі й 

ворожнечі, стала частиною історичної пам’яті суспільства Російської імперії. 
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Особливо її вплив був відчутним у консервативному дворянському 

середовищі та серед тогочасних люмпенів патріотичного спрямування. Такий 

історичний досвід має застерегти сучасних політиків від відчайдушних 

кроків стосовно національного питання, бо немає жодного сумніву у тому, 

що національна проблема в Російській імперії, зокрема, й ставлення до 

євреїв, стала однією з причин краху та розпаду колись могутньої держави. 

Величезний недолік імперської політики по відношенню до національних 

меншин був врахований більшовицькою владою в 1917 р., що частково 

сприяло утвердженню внутрішньополітичної підтримки нової влади не 

тільки з боку євреїв, а й інших народів колишньої Російської імперії. 

6. У ході дослідження проаналізовано висвітлення революційних подій 

місцевою губернською пресою та з’ясовано рівень репресивної цензури 

відносно періодичних видань. Революція 1905–1907 рр. спонукала владу 

розгорнути монархічну пропаганду на повну потужність. Однак, незважаючи 

на політику жорсткої царської цензури, це був період активізації періодичної 

публіцистики та книговидання. Окрім газет і журналів революційного 

характеру, збільшилася кількість сатиричної, художньої, науково-

публіцистичної літератури, особливо після царського Маніфесту від 

17 жовтня 1905 р. Лібералізація суспільно-політичного життя на початку 

ХХ ст. сприяла розвитку українського друкованого слова, що дало змогу не 

тільки подолати цензурний контроль Міністерства внутрішніх справ 

Російської імперії, а й досягти певного рівня піднесення національно-

культурного життя українського народу.  

Інформаційні агенції західної публіцистики забезпечували потрібну 

інформаційну сферу для власної аудиторії, утворюючи таким чином певне 

уявлення у європейського та американського читача про події в Російській 

імперії. На висвітлення революційних подій на Заході намагалася вплинути 

монархічна пропаганда, влада докладала зусиль, щоб контролювати всі 

видання, навіть приватні, та впливала на формування необхідного 

інформаційного фону міжнародного телеграфного консорціуму. 
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Російська імперія із свого боку протидіяла висвітленню деяких подій, 

протестувала проти провокативних статей, намагалася сама інформувати 

спільноту про революційні події. Це була одна із перших інформаційних війн 

між західним лібералізмом і східним монархізмом в ХХ ст. Наголошено, що 

публіцистика стала інформаційною зброєю і відігравала одну з провідних 

ролей в ідеологічній боротьбі революційних та монархічних світоглядів.  

7. Доведено, що у репресивній імперській політиці активну реакційну 

роль відігравали поліція, армія, судова система, РПЦ, суспільні організації 

монархічного спрямування та пенітенціарна система Росії. Події Першої 

російської революції 1905–1907 рр. можна назвати певним іспитом на 

міцність для армії та флоту, іспитом на відданість військовій присязі 

монархізму та державі. Армійські підрозділи та флот на Півдні України мали 

виконувати свій обов’язок – захищати державу від зазіхань на систему 

царату, насильно придушувати аграрні заворушення, робітничі страйки та 

погроми в містах. З’ясовано, що цього боку не можна об’єктивно оцінювати 

якість воєнного механізму Російської імперії, якщо спиратися на факти 

підтримки окремими солдатами чи цілими підрозділами погромних дій. 

Однак завдання, покладене урядом на армійські підрозділи та віддане 

ополчення, було виконане. Отже, відповідь на запитання стосовно 

характерної цілеспрямованості армії стала очікуваною для суспільства – 

армія Російської імперії була опорою політичної системи й до народу вона 

мала відношення лише в сенсі чергового рекрутського набору. 

Перша російська революція чітко окреслила межі народної свідомості, 

розділивши суспільство на: прихильників змін у політичному житті держави 

– лібералів, яких частково задовольнив царський Маніфест від 17 жовтня 

1905 р., відкривши їм можливість до парламентської діяльності; противників 

влади – прихильників лівих соціалістичних ідей, які вбачали в царських 

реформах спробу відволікти увагу громадськості від головних ідеалів 

революції – зміни політичної моделі держави; відчайдушних захисників 

царизму – чорносотенних організацій та православної церкви. До третьої 
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групи варто віднести прибічників монархізму та співпрацю таємної поліції з 

населенням, створення агентурної мережі в суспільстві. Все це свідчить про 

відчайдушну спробу утримати владний режим в Росії, а однією з основних 

задач було повне знищення революційної опозиції в суспільстві. Сфера 

діяльності політичної поліції була нерозривно пов’язана із революційним 

середовищем: від робітничого до інтелектуального. Політична поліція була 

важливим елементом реакційної політики Російської імперії. Завдяки 

розвиненій мережі агентів у революційному середовищі влада не тільки 

володіла інформацією, а й мала змогу впливати на події.  

Важливим наслідком діяльності політичної поліції було те, що досвід її 

діяльності був використаний в подальшому новою більшовицькою владою 

після жовтня 1917 р. Спостереження, провокація, організація обшуків, 

залякування та побиття нікуди не зникли з російської історії, а успішно 

інкорпорувалися до нової політичної моделі. 

8. При здійсненні аналізу умов утримання політичних арештантів у 

Російській імперії на початку ХХ ст. встановлено, що організація владою 

системи покарань для активних учасників революційних подій та кількість 

засуджених за політичними статтями свідчать про активізацію політичної 

реакції в 1907–1910 рр. Не викликає жодного сумніву той факт, що 

посилення репресивної політики в Російській імперії було пов’язане з 

неспроможністю ліберальної інтелігенції та радикальних партій 

консолідувати суспільство. Політичні партії мали різні методи досягнення 

єдиної мети, тому саме відсутність єдиного революційного фронту призвела 

до поразки революції 1905–1907 рр. 

Нереалізована ідея революції стала причиною погіршення умов 

утримання політичних арештантів. Відповідно, у 1907–1910 рр. їх кількість 

тільки збільшувалася. Приводом для арешту була не тільки участь у 

революційних подіях, а також і, поміркована позиція ліберально 

налаштованої особи. Масове перевантаження тюрем призвело до погіршення 

умов утримання не тільки політичних, а й кримінальних в’язнів. 
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9. При узагальненні наслідків реакційної політики царизму на Півдні 

України в 1905–1910 рр. з’ясовано, що Перша російська революція стала 

проявом глибокої політичної кризи. Жорстока та поширена політика 

політичного насилля не принесла очікуваних для влади результатів. Окремі 

осередки революційної активності залишилися в суспільстві. Сама ідея 

реформ виявилася непереборною та надовго оселилася в думках всього 

населення Російської імперії та Півдня України, зокрема. Результат такого 

стану справ став очевидним навіть для неосвіченої пересічної особи того 

періоду – продовження революційної боротьби за соціалістичні ідеали. 

Відзначений той факт, який свідчить про те, що в Катеринославській 

губернії реакційна політика царизму набула наймасштабніших форм. 

Підкреслено антисемітську направленість реакційної політики царизму на 

Півдні України. Наголошено на особливостях національно-культурного 

відродження українців. 

Незважаючи на спроби царизму лібералізувати суспільство, повного 

успіху у вирішенні важливих соціальних проблем так і не було досягнуто. Це 

стало наслідком нового революційного підйому у 1917 р., який, окрім 

реформаторських цілей, був спрямований на остаточну ліквідацію старої 

політичної моделі. Добре відшліфована пропагандистська система активних 

політичних партій під час Першої російської революції стала неоціненним 

досвідом політичної боротьби за вплив на суспільство та формування нової 

свідомості у населення, нового державотворчого світогляду в суспільстві, 

нової політичної системи. 

Після відносного спаду революційних настроїв у суспільстві в 1907 р. 

репресивний тиск лише посилився, про що свідчить факт переповнення 

жандармських управлінь політичними в’язнями на Півдні України. Відомо й 

те, що політична поліція Російської імперії характеризувалася доброю 

«пам’яттю» та цілеспрямованістю, однак внаслідок масовості революційного 

руху в 1905–1906 рр. ці якості було важко реалізувати. На повну потужність 
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репресивний механізм запрацював лише після часткової стабілізації ситуації 

в державі.  

Таким чином, в умовах розбудови сучасної незалежної держави досвід 

політичної реакції царату в 1905–1910 рр. може стати в нагоді для 

державотворчої діяльності демократичного спрямування. Питання 

громадської думки та її вплив на законодавчі процеси в країні актуальне в усі 

часи і в незалежній Україні також. 
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арк. 

15. Спр. 927. Справа про транспортування зброї з-за кордону в 

Росію, 22 січня 1905 р. - 25 лютого 1906 р. 91 арк. 

16. Спр. 1087. Справа про вбивство членами Одеської організації 

партії есерів співробітника Одеського охоронного відділення Емесгляума Е., 

9 березня 1906 р.-20 вересня 1906 р. 25 арк. 

Фонд 419. Прокурор одеської судової палати. 1869-1920.  

Оп.1. 

17. Спр. 4196. Попереднє слідство за обвинуваченням чинів Одеської 

міської поліції (в кількості 42 чол.) в участі у єврейських погромах в м.Одесі 

в жовтні 1905 р., 23 грудня 1905 р. - 2 червня 1906 р. 280 арк. 

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України 

Фонд 57. Колекція документів з історії Комуністичної партії 

України. 1870–1965.  

Оп. 1. 

18. Спр. 60. Історична довідка про революційні події на Сумщині в 

період Першої російської революції 1905-1907 рр., складена партархівом 

Сумського обкому Компартії України. Довідка та перелік до неї про 

революційну діяльність Херсонської організації РСДРП в період 1905-1907 

рр., складена партархівом Херсонського обкому Компартії України, 1905–

1907 рр. 35 арк. 
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19. Спр. 72. Витяги з документів про створення соціал-

демократичних гуртків, революційних виступів робітників, маніфестаціях та 

ін. в Херсонській губернії в 1905–1907 рр. Перелік повітів, волостей та сіл, в 

яких відбувалися селянські повстання та виступи в 1905–1907 рр. В справі є: 

копія статті «Нотатки про землю та селянську бідноту» опублікованої в 

«Полтавській народній газеті» № 3 за 1905 р.  (про нерівномірний розподіл 

землі): звернення Київського губернатора до всіх селян губернії та до 

начальників військових округів у зв’язку з селянськими заворушеннями в 

селах. (Документи отримані з партархівів Житомирського та Херсонського 

обкомів Компартії України в 1954 р.; та в 1955 р.), 1905–1907 рр. 27 арк. 

20.  Спр. 76. Лист священника Г. Гапона до Міністра Внутрішніх 

справ. Петиція Петербурських робітників та звернення Гапона до робочих, 

9 січня 1905 р. 7 арк. 

21. Спр. 84. Щоденник арештанта «Нотатки тюрми», 1906 р. 36 арк. 

22. Спр. 91. Передруки з газет «Зірка», «Голос Півдня» та «Південь» 

про робітничий, селянський та студентський революційний рух на Україні та 

ін. (Документи отримані з партархівів Кіровоградського, Миколаївського та 

Херсонського обкомів Компартії України), листопад 1907 р.– листопад 1913 

р. 74 арк. 

Фонд 59. Колекція спогадів учасників революційних подій, 

Громадянської та Великої Вітчизняної воєн, соціалістичного 

будівництва. Кінець ХІХ ст. – середина ХХ ст. 1870-1988.  

Оп.1. 

23. Спр. 360. Дехтярев Д. М., Змієнко К. К. про події 1905 р. в 

Єлисаветграді. Копії надіслані з Кіровоградського партархіву, два спогади 

без прізвищ. 1919–1920 рр. 6 арк. 

24. Спр. 412. Єрмакова-Калаган (Єрмакова-Долгополова) Ірина 

Капітоновна про революційну діяльность у Херсоні, Олешках, Миколаєві, 

поширенні революційної літератури в 1905 р, перебування в денікінських 

катівнях. 1919-1920 рр. 21 арк. 
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Державний архів Херсонської області 

Фонд 1. Канцелярія херсонського цивільного губернатора 

Міністерства внутрішніх справ, м. Херсон Херсонського повіту 

Херсонської губернії. 1807-1919.  

Оп.1. 

25. Спр. 19. Листування з управлінням генерал-губернатора щодо 

направлення в кантоністи єврейських дітей, які навчалися в приватних 

єврейських школах. 13.03.-10.09. 1854. 4 арк. 

26.  Спр. 60. Журнали засідань Херсонської міської думи, звіти та 

контракти міської управи з фабрикантами та судновласниками Вадоном, 

Спозито та ін. на оренду землі для будівництва доків. 150 арк. 

Фонд 282. Херсонський комітет клубу об’єднаних організацій 

єврейських соціалістичних робітничих партій, м. Херсон Херсонського 

повіту Херсонської губернії. 1909-1917. 

 Оп.1. 

27. Спр. 1. Циркуляри тимчасового Південно-Західного районного 

бюро партії «Поалей-Ціон» і лист комітету клубу об’єднаних організацій 

єврейських робітничих партій. 1909-1917. 11 арк. 

 

Державний архів Миколаївської області 

Фонд 169. Очаківська Свято-Миколаївська соборна церква, м. Очаків 

Миколаївського округу . 1806-1908. 1922-1925. 

Оп.1. 

28. Спр. 32. Повідомлення штабу Очаківської фортеці про наказ по 

військовому відомству про причислення Очаківського собору до штабу 

фортеці з найменуванням Очаківський військовий собор. Інструкція чинам 

Очаківської фортечної жандармської команди. 24.03.1900-30.11.1902. 147 

арк. 

Фонд 216. Миколаївська міська управа, м. Миколаїв Херсонського 

повіту Херсонської губернії . 1870-1920. 
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Оп.1. 

29. Спр. 1467. Справа про звільнення зі служби в міській управі 

євреїв Каплана і Клейфа. Статут Союзу руського народу. 30.09.1908-

14.10.1908. 7 арк. 

Фонд 229. Канцелярія Миколаївського градоначальника, м. Миколаїв 

Херсонского повіту Херсонської губернії. 1887-1919. 

Оп.4. 

30. Спр. 135. Листування з поліцмейстером про залучення військ 

Миколаївського гарнізону для проведення облави по м. Миколаєву. 19.09.-

22.09.1905. 5 арк. 

31. Спр. 141. Справа про революційний рух в м. Миколаєві в жовтні-

грудні 1905 р.. 16.10.1905-28.01.1906. 365 арк. 

32. Спр. 142. Справа про оголошення м. Миколаєва на воєнному 

положенні і арешт та заслання з міста в інші губернії організаторів та 

учасників революційного руху. 16.06.-10.10.1905. 519 арк. 

33. Спр. 143. Справа про революційний рух в Миколаєві з травня по 

грудень 1905 р.. 17.05.-24.12.1905. 522 арк.  

34. Спр.153. Листування зі штабом Одеського воєнного округу про 

підготовку кадрів для державного ополчення. 28.09.-04.11.1905. 11 арк. 

35. Спр. 158. Справа про страйк робітників в 1906 р.. 07.01.-

12.12.1906. 46 арк. 

36. Спр. 161. Справа про заслання з Миколаєва міського равина 

Вілекського, лікарів Смірнова, Кенігсберга, Калашнікова за революційну 

діяльність. 09.01.-24.10.1906. 99 арк. 

37. Спр. 167. Рапорти поліцмейстера та поліцейського приставу про 

демонстрації на кладовищі. 08.07.- 02.11.1906. 10 арк. 

38. Спр. 250. Доповіді начальника Миколаївського охоронного 

відділення з різними даними агентурного характеру. 18.01.-19.12.1907. 37 

арк. 
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39. Спр. 254. Листування з департаментом поліції про скасування 

воєнного положення в Миколаївському градоначальстві. 23.10.-30.10.1907. 3 

арк. 

40.  Спр. 273. Таємно. 12 арк. 

41.  Спр. 275. Доповіді начальника Миколаївського охоронного 

відділення про настрій населення м. Миколаєва. 11.01.-03.03.1908. 4 арк. 

42. Спр. 278. Листування з Департаментом поліції щодо перевірки 

окремих статей, надрукованих у місцевих газетах. 06.02.-31.10.1908. 18 арк. 

43. Спр. 280. Листування з губернським жандармським управлінням 

про виявлення грамофонної платівки «руська Марсельєза». 21.04.-05.05.1908. 

5 арк. 

44. Спр. 290. Наказ урядового сенату та листування з Департаментом 

поліції щодо оголошення Миколаївського градоначальства на положенні 

посиленої охорони. 07.05.-09.09.1908. 4 арк. 

45. Спр. 295. Листування із штабом Одеського воєнного округу про 

заснування негласного надзору за іноземними підданими робітниками 

консульств, іноземцями. 25.02.1908.- 20.06.1909. 55 арк. 

46. Спр. 327. Листування з Міністерством внутрішніх справ про 

подовження стр. дій в Миколаєві положення про посилену охорону. 11.03.-

18.08.1910. 12 арк. 

47. Спр. 328. Телеграми та листування з Департаментом поліції про 

заборону  окремих п’єс до постановки в місцевих театрах, заборона 

висвітлювати в газетах пересування військ, про політичні настрої населення 

м. Миколаєва. 10.01.- 29.12.1910. 16 арк. 

48. Спр. 334. Рапорт Миколаївського поліцмейстера про виявлення 

віршів нелегального змісту. 26.10.-27.10.1910. 9 арк. 

Фонд 231. Миколаївська міська поліція, м. Миколаїв Херсонського 

повіту Херсонської губернії. 1840-1916. 

Оп.1. 
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49.  Спр. 2014. Заяви та клопотання постраждалих від погрому. 

03.10.-16.10.1905. 16 арк. 

50. Спр. 2030. Постанова Миколаївського губернатора про заслання 

учасників політичних виступів за межі м. Миколаєва, рапорти приставів з 

донесенням про настрій робітників. 11.01.-24.09.1906. 125 арк. 

51. Спр. 2043. Прохання різних осіб про видачу свідоцтв, паспортів 

та видів на проживання. 29.06.- 25.09.1906. 43 арк.  

Оп.2. 

52. Спр. 140. Циркуляри МВС про попередження організацій  

революційних гуртків, про призов до армії та ін. Інструкція про діяльність 

збірного пункту при мобілізації. Списки нижніх чинів Миколаївського 

флотського напівекіпажу, списки офіцерів австрійського генерального штабу. 

04.02.-03.12.1909. 51 арк.  

53. Спр. 94. Копії циркулярів, інструкцій для поліції та жандармів 

про заходи щодо попередження революційної діяльності в м. Миколаєві. 

Списки іноземців, списки офіцерів Головного штабу японської армії. 24.08.-

25.10.1908. 91 арк.  

Фонд 251. Миколаївська тюремна інспекція Головного тюремного 

управління Міністерства юстиції, м. Миколаїв Херсонського повіту 

Херсонської губернії. 1879, 1883 1903-1917, 1922, 1927. 

Оп.2. 

54. Спр. 13. Листування з Головним тюремним управлінням, 

начальниками миколаївського виправного арештантського відділення та 

миколаївської 2-ої каторжної в’язниці про припинення приймання в’язнів 

через переповнення миколаївських виправних закладів. 06.02.1908-

26.11.1909. 16 арк.  

Фонд 441. Пристав хуторів м. Миколаїв Херсонського повіту 

Херсонської губернії. 1870-1872, 1893-1911. 

Оп.1. 
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55.  Спр. 24. Листування з Миколаївським поліцмейстером про 

арешти, обшуки та розшук осіб, які знаходяться під наглядом поліції за 

політичну діяльність, списки розшукуваних осіб. 10.01.-31.12.1905. 55 арк. 

Фонд 442. Пристав Портової частини поліції м. Миколаїв 

Херсонського повіту Херсонської губернії. 1873-1912. 

Оп.1. 

56.  Спр. 28. Листування з Миколаївським градоначальником та 

поліцмейстером про встановлення спостереження за робітниками, 

озброєними демонстрантами на заводах м. Миколаєва. 09.01.-31.12.1905. 

214 арк.  

Фонд 479. Пристав Московської частини поліції м. Миколаїв 

Херсонського повіту Херсонської губернії. 1855-1913. 

Оп. 1. 

57.  Спр. 290. Листування з приставами щодо арештів та обшуків, 

щодо попередження революційної пропаганди та страйків робітників, про 

адміністративне заслання політичних, списки арештованих та засланих. 

02.01.-30.12.1906. 159 арк.  

Фонд 480. Пристав 1-й Адміралтейської частини поліції 

м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії. 1854-1909. 

Оп. 1. 

58.  Спр. 215. Циркуляри та накази МВС про боротьбу з 

революційною пропагандою, про арешт революціонерів, списки осіб ,які 

знаходяться під наглядом поліції. Копії. 05.01.-30.12.1908. 138 арк.  

 

Державний архів Одеської області 

Фонд 2. Канцелярія одеського градоначальника (з 1820 

Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора; з 1874 

Міністерства внутрішніх справ ). 1803-1919. 

Оп.4. 
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59.  Спр. 8118. Про голодовки арештантів в одеській в’язниці. 1906. 14 

арк. 

60.  Спр. 8146. Про втечі арештантів та листування з цього приводу. 

1906 - 1907. 209 арк. 

61.  Спр. 8598. Про зовнішню охорону одеської в’язниці. 1908. 22 арк. 

62.  Спр. 8925. Про піднаглядних осіб. 1909-1911. 85 арк. 

Оп. 11. 

63.  Спр. 108. Списки та показання арештованих про побиття їх у 

Бульварному відділку одеської поліції. 1905. 40 арк. 

64.  Спр. 111. Донесення та листування із жандармським управлінням та 

поліційними дільницями міста Одеси за запитами стосовно політичної 

благонадійності різних осіб. 1907-1915. 30 арк. 

Оп. 13. 

65.  Спр. 3. Про заворушення, які відбувалися в Одесі з 13 червня 1905 

р.. Ч.1. 1905. 281 арк. 

66.  Спр. 4. Про заворушення, які відбувалися в Одесі з 13 червня 1905 

р.. Ч.2. 1905-1907. 280 арк. 

67.  Спр. 5. Про справу ревізії сенатора Кузьминського про 

заворушення та єврейському погромі в місті Одеса в жовтні 1905 р..1905-

1907. 280 арк. 

Фонд 12. Інспектор у справах друку в м. Одеса. 1905-1909. 

Оп. 1. 

68.  Спр. 3. Циркуляри Головного управління у справах друку про 

заборону розповсюдження сектантської та баптистської літератури на 

території військових дій, про вилучення нелегальної літератури, про міри 

покарання за розповсюдження відомостей військового характеру щодо Росії. 

1905-1916. 189 арк. 

69. Спр. 11. Циркуляри Головного управляння по справах преси та 

накладання арешту на твори В. Леніна, Л. Толстого, Ф. Енгельса, на видання 

періодичного друку. 1907. 137 арк. 
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Фонд 111. Одеська міська поліція. 1813-1918. 

Оп.2. 

70.  Спр. 6. Накази по одеській міській поліції. 1909. 83 арк. 

Фонд 745. Помічник начальника Таврійського жандармського 

управління. 1902-1909. 

Оп. 1. 

71.  Спр. 1. Листи, листівки, прокламації знайдені у членів Союзу 

єврейської сіоністської організації. 1902-1909. 91 арк. 

 

Державний архів Кіровоградської області 

Фонд 18. Єлисаветградська міська дума, м. Єлисаветград, 

Єлисаветградського повіту Херсонської губернії. 1789-1919. 

Оп.1. 

72.  Спр. 574. Журнали засідань Єлисаветградської міської думи. 

1909. 261 арк. 

Фонд 78. Єлисаветградська міська управа, м. Єлисаветград, 

Єлисаветградського повіту Херсонської губернії. 1871-1920. 

Оп.1. 

73.  Спр. 64. Матеріали про єврейський погром у жовтні 1905 р., 

заклик до населення міського голови та міської думи, листування із 

товариством допомоги бідним євреям, прохання постраждалих від погрому, 

виписка із засідання Губернського правління, коробковий збір на потреби 

місцевих євреїв, тощо. 1905-1907. 65 арк. 

74.  Спр. 167. Листування про передання Єлисаветградському 

тюремному відділенню дільниці землі під забудову тюремної установи. 1883-

1909. 119 арк. 

Фонд 304. Рябков П.С. – єлисаветградський міський землемір, 

історик, археолог та суспільний діяч. м. Зіновївськ, Зіновївського повіту 

1864-1925. 

Оп.1. 
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75.  Спр. 276. Статті до ХV-го тому Збірки законів. Рік не 

встановлений. 12 арк. 

76. Спр. 310. С. Южаков. До єврейського питання в Росії. Рік не 

встановлений. 8 арк. 

77.  Спр. 582. Голодний рік у Херсонській губернії. 1899-1901. 68 

арк. 

78.  Спр. 592. Перший російський революційний гімн. Рік не 

встановлений. 1 арк. 

Фонд 496. Єлисаветградське повітове поліційне управління, 

м. Єлисаветград, Єлисаветградського повіту Херсонської губернії. 

1889 - 1915. 

Оп.1. 

79.  Спр. 11. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ та списки з 

розшуку і арешту революціонерів та інших осіб. 1905-1909. 77 арк. 

80.  Спр. 13. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ та списки з 

розшуку і арешту революціонерів та інших осіб. 1907-1915. 124 арк. 

Фонд 630. Єлисаветградський окружний суд, судові слідчі дільниць 

Єлисаветградського окружного суду, м.Єлисаветград, Єлисаветградського 

повіту Херсонської губернії. 1889 - 1915. 

Оп.1. 

81.  Спр. 13. Справа про єврейський погром у місті Олександрія. 

1905. 280 арк. 

82.  Спр. 17. Справа щодо скарги селянина Агапова на помічника 

пристава другого столу Єлисаветградського повіту Седлецького за побої та 

мордування. 1908-1910. 175 арк. 

 

Державний архів Запорозької області 

Фонд 24. Олександрівська міська дума та управа, м. Олександрівськ, 

Олександрівського повіту, Катеринославської губернії. 1866 - 1920. 

Оп. 1. 
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83.  Спр. 231. Документи про наслідки міських єврейських погромів 

(протоколи, доповіді, листування, відомості).1905 - 1906. 173 арк. 

84.  Спр. 328. Документи про виділення державної допомоги на 

утримання міської поліцейської команди (виписки з постанов, доповіді, 

листування). 1908 - 1912. 16 арк. 

85.  Спр. 360. Документи про заснування посади міського базарного 

поліцейського наглядача (доповіді листування, заяви).1910-1914. 20 арк. 

 

Державний архів Дніпропетровської області 

Фонд 11.Канцелярія Катеринославського губернатора.  1871-1917. 

Оп. 1. 

86.  Спр. 450. Циркуляри Катеринославського губернатора, 

листування з Департаментом поліції, повітовими справниками про 

революційні виступи робітників і селян у Катеринославі та 

Катеринославській губернії.1905. 250 арк. 

87.  Спр. 453. Циркуляри Катеринославського губернатора про 

виникнення непорозумінь при виклику військових частин для придушення 

революційного руху та про заборону чинам поліції проводити збір 

добровільних внесків. 1905. 21 арк. 

88.  Спр. 455. Донесення та рапорти повітових справників про 

революційні виступи робітників та селян у Катеринославі та 

Катеринославській губернії, список арештованих осіб та тих, які підлягають 

звільненню та засланню в інші губернії, листування з управлінням 

Катеринославської залізниці, з керівниками акцизних зборів про звільнення 

робітників та службовців за участь у революційному русі, про охорону 

винних крамниць та з інших питань. 1905-1906. 541 арк. 

89.  Спр. 499. Справа про замах на життя поліційних чинів у 

м. Катеринославі. 1905. 25 арк. 



 

 

207 

90.  Спр. 502. Листування з Міністерством внутрішніх справ, 

Департаментом поліції та іншими з питання протесту катеринославських 

приставів проти дій курської поліції. 1905. 13 арк. 

Фонд 20. Катеринославське губернське правління. 1864-1917. 

Оп. 1. 

91.  Спр. 23. Справа про єврейські погроми в Катеринославі 20 

червня 1905 р.. 1905-1906. 60 арк. 

92.  Спр. 25. Справа про побиття поліцейським олександрівської 

міської поліції О.Бицюком політичного арештанта Євсея Ермана. 1907. 38 

арк. 

Фонд 113. Катеринославська губернська тюремна інспекція. 1893, 

1895, 1901-1903, 1905-1915, 1917. 

Оп. 1. 

93.  Спр. 30. Рапорти повітових справників та списки політичних 

ув’язнених, засланих з Катеринославської губернії до Наримського краю, 

Тобольської губернії та в Східну Сибір. 1906-1907. 527 арк. 

Фонд 177. Катеринославський окружний суд. 1874-1918. 

Оп. 1. 

94.  Спр. 2а. Справа про єврейські погроми в м. Катеринославі. 1905. 

315 арк. 

Фонд 465. Катеринославська канцелярія пр.рора окружного суду. 

1906-1907. 

Оп. 1. 

95.  Спр. 1. Справа про революційні виступи селян 

Верхньодніпровського повіту. 1906-1907. 466 арк. 

96.  Науково-довідкова бібліотека Державного архіву 

Дніпропетровської області. Колекція незафондованих листівок. 29. – 7. – 17. 

97. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву 

Дніпропетровської області. Колекція незафондованих листівок. 29. – 7. – 37. 
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98. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву 

Дніпропетровської області. Колекція незафондованих листівок. 29. – 7. – 38. 

99. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву 

Дніпропетровської області. Колекція незафондованих листівок. 29. – 7. – 79. 

100. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву 

Дніпропетровської області. Колекція незафондованих листівок. 29. – 7. – 84. 

101. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву 

Дніпропетровської області. Колекція незафондованих листівок. 29. – 7. – 102.  

102. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву 

Дніпропетровської області. Колекція незафондованих листівок. 29. – 7. – 118. 

103. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву 

Дніпропетровської області. Колекція незафондованих листівок. 29. – 7. – 163. 

104. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву 

Дніпропетровської області. Колекція незафондованих листівок. 29. – 7. – 195. 
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Додаток 1 

 

Фото панцерника «Потьомкін» в дні повстання. Червень 1905 р. 
 

 

 

З архіву Херсонського краєзнавчого музею 
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Додаток 2 

Пожежа в одеському порту після обстрілів гавані панцерником «Потьомкін». Червень 1905 р. 
 

 

 

 

З архіву Херсонського краєзнавчого музею 
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Додаток 3 

Група арештованих революціонерів, членів РСДРП, в Херсоні. Березень 1905 р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З архіву Херсонського краєзнавчого музею 
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Додаток 4 

Кількість політичних в’язнів з деяких міст південної України, згідно з даними Саула Ушеровича 

Страти революціонерів за період з 1905-1909 роки. 

Місто  Засуджено  Страчено  Розстріляно 

без суду 

Разом 

страчено  

Катеринослав  481 228 15 241 

Одеса  270 134 19 153 

Херсон  196 70 2 72 

Страти у 1910 р.. 

Місто  Страчено  

Катеринослав  15 

Одеса  8 

Під час Першої російської революції політичних арештантів часто страчували без суду, спираючись на усні накази 

місцевої влади. Це створює певну проблему повної ідентифікації страчених. 

Рік  Страчені за 

іменним 

списком  

Страчені, прізвища яких 

не виявлено 

1905 125 336 

1906 1076 1360 

1907 386 436 

1908 692 434 

1909 198 347 

1910 42 100 

 

. 
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Додаток 5 
 

Кількість політичних в’язнів (статистика по всіх губерніях Російської імперії), згідно з даними 

М.М. Полянського 

Рік   Кількість в’язнів   

1905 86 184 

1906 111 402  

1907 139 145 

1908 171 219 

1909 175 608 

З них політичних: 

Рік  Політичні в’язні 

1902 15 

1903 43 

1904 18 

1905 308 

1906 4 699 

1907 4 335 

1908 7 016 
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Додаток 6 

Розшифровка шифрованого листа, перехопленого жандармерією в одеських революціонерів, 1906 рік.  

а   б   в   г   д   е   ж   з   и   і   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч    
2    8  14  15  16  12  17  11   6  18  –   19    3    5    7   4   20   9    1   21  10   2   22  23 24  

ш   щ   ъ   ы   ь   ѣ   э   ю   я 
25   26   27  28   29  30  –   32  33 

 «Товарищи, могу Вас уведомить печальную вещь, которая Вас не порадует, но иначе не приходится делать. Дело в 

следующем: готовились на дело и должны были пойти в субботу, но так как браннинги хранились посредством 

Андрюши у одного человека, тот не был в Одессе до четверга или пят…, то пятница вечером Сеня Петербургский пошел 

туда за ними. На обратном пути за ним гнались хулиганы и вот он или струсил или что… бросил револьверы и 

скрылся».  

 

Центральний державний історичний архів в м. Києві. Ф. 385. Оп. 1. Спр. 1696. Арк. 164. 
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Додаток 7 

Шифр з розшифровкою, за яким листувалися між собою під час страйків всі робітники залізниць на Півдні 

України.  
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Центральний державний історичний архів в м. Києві. Ф. 385. Оп. 1. Спр. 1696. Арк. 131-132. 
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Додаток 8 

Шифр з розшифровкою, якій належав в’язню Одеської тюрми, в 1906 р.. Був розшифрований за допомогою 

ключа, знайденого під час обшуку в камері політичних арештантів. Текст: 
72526252336415432262526243649171144374516313614151417141743242642374425274134264235472224372526212 
427422624161911252624362917451746252741372435361127255 

1342722143625374523272526443722341725242717122615262432161 

5463315172426241747252621263337415436331745282 – 126214436254 

7174131262541462418253637354825141715141721242742261 

437212725261545262214272514274144333744312227491 

4272632362517414621163518254621342627353517254825261226252436151426274541272524162 

536121437213724161524363116114621261417441615262411461125143632112526241127243615351614162548212614172438271421261417243827142216241625413

61527243744361535174436173347491 

1261417243827142 

Ключ до шифру: 

а   б   в   г   д   е   ж   з   и   і   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч    
61 11 12  21  51  72  31  53 74 74  91  22  41  13   42  62 14  43  54  52  63  15  23  55 32  

ш   щ   ъ   ы   ь   ѣ   э   ю   я 

33   34   –   64   82  72  72 73  71 

Розшифровка шифру арештанта: 

«Этот шифр, который я придумал для личных интимных секретов. Николай Второй идиот и мерзавец. Мне грозит 

четырехлетняя каторга. Суждено ли этому шифру жить – вопрос. Я им воспользуюсь для дневника. Реве та стогне Дніпр 

широкий. Ни уходи, побудь со мною, здесь так отрадно, так светло. Загремела труба, повалилась толпа, вдруг в толпе 

раздалось Валериян, Валериян, голос матери раздирающий. Валериан». 

 

 

Центральний державний історичний архів в м. Києві. Ф. 385. Оп. 1. Спр. 1696. Арк. 154,155,156. 
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Додаток 9 

 

Словник тюремного жаргону 1906 рік: 

Шухер – обшук                                                         Стукали – годинник 

Шкари – штани                                                       Фікс – золото 

Фіксовий чертог – золотий хрест                         Чепчик – шапка 

Голубяк – сорочка                                                    Гамір – водка  

Шамро – хліб                                                            Іжек – солома 

Перо – ніж                                                              Свистун, курва, бл… – стукач 

Чепіпка – повія                                                       Лід – вогонь 

Самєрєтка – папір                                                Шабар – лом 

Баланда – тюремний борщ                                  Барахло – одяг  

Потичник – конокрад                                          Мент – городовий, наглядач 

Гадюка – цепка                                                    Фарш, сара – гроші 

Обруч – кільце                                                     Серьга – замок 

Шмара, маруха – жінка                                     Батало – язик 

Плитка – губа                                                      Петух – 5 руб. 

Дікап – 10 руб.                                                     Мясалки – солдати 

Очки – документ                                                Параша – нічник, вода 

Хілять – тікати                                                 Майдан – вокзал 

Колеса – чоботи                                                 Катати – прибирати 

Шама – їсти 

 

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України в м. Київ. Ф. 57. Оп. 1. Спр. 84. Арк. 11-12. 
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Додаток 10 

Правила утримання арештованих при поліційних дільницях Одеси, рекомендовані Міністерством 

Внутрішніх справ та затверджені одеським градоначальником Д.Б. Нейдгардтом 23 травня 1905 р.. Вибрані 

фрагменти:  

§2 Арештовані завжди утримувалися під замком. Ключ знаходився у ключника; §6 Камери провітрювалися двічі на день, і літом, і 

взимку. Під час прогулянок арештантів в камерах проводилась дезінфекція карболою; §7 Особам привілейованих станів в камеру заносили 

ліжко з матрацом;  §9 Годували арештованих двічі на день. На обід – борщ та каша. На вечерю тільки борщ. Арештант міг відмовитися від 

харчування та отримувати кормові від держави на харчування у розмірі 7 копійок на день; §12 Побачення дозволялося лише з дозволу 

начальства та лише у присутності поліцейського. У великі свята, такі як Різдво, перші три дні Пасхи, та кожну неділю тижня, дозволялося 

побачення без присутності поліцейського, у разі клопотання арештантів; §15 Читання газет та журналів поточного р. заборонялося; §18 

Арештованим заборонялося: а) азартні ігри, б) гра на музичних інструментах,  в) вживання вина, г) самовільна поведінка, сварки, лайка, 

непристойні розмови, пісні, ґ) куріння тютюну, д) мати при собі заборонені речі; е) розвішувати в камері брудну білизну, є) псувати 

малюнками стіни камери; §19 У разі порушення правил арештовані підлягали покаранню в залежності від ступеня провини: а) догана 

наодинці чи у присутності інших арештантів, б) позбавлення прав читання книг, окрім духовних, на один місяць, в) позбавлення права 

переписки, г) позбавлення побачень на один місяць, ґ) заборона додатково покупати їжу на власні гроші, д) зменшення тюремного  пайку та 

переведення на хліб і воду на 3 дні, е) переведення у світлий карцер на строк не більше тижня, є) переведення у темний карцер на один 

тиждень з подальшим переводом до світлого карцеру з дозволом прогулянки на четвертий день; §20 На арештантів, які буянять чи тих кого 

привезли у сп’янілому стані можна було одягати гамівну сорочку. 

 

Державний архів Одеської області. Ф. 2. Оп. 11. Спр. 108. Арк. 32. 
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Додаток 11 

Таємне повідомлення миколаївського поліцмейстера приставів Миколаєва, про плани продовження 

терористичної діяльності революціонерів (комуністи-максималісти) на Півдні України в липні 1908 р..  

 

У місті Нижній Новгород відбувся таємний з’їзд бойовиків, організації максималістів, на якому були прийняті 

наступні резолюції: 

1. Посилити терор по відношенню до поліції та жандармських офіцерів, особливо полковників.  

2.  Посилити нагляд за охоронним та жандармським управлінням, з метою виявлення поліційних агентів.  

3. Посилити бойові організації Південного, Поволжського та Північного загонів найбільш відчайдушними 

молодиками. Загони мають контактувати лише з обласним та бойовим комітетом, для запобігання викриття та провалів, 

їм  заборонено будь-які зносини з членами інших політичних партій. 

 

Державний архів Миколаївської області. Ф. 480. Оп. 1. Спр. 215. Арк. 106. 
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 Додаток 12 

Інструкції від Міністерства внутрішніх справ від 24 листопада 1905 р. та 18 березня 1906 р. начальникам 

поштово-телеграфних відділень (розіслані у липні 1906 р.). Дії працівників пошти в разі виявлення забороненої 

літератури:  

 

1. Арешт на пошті номерів газет і журналів відбувався тільки після письмового наказу від уповноваженої особи зі 

справ друку або за письмовим наказом місцевого керівництва. 

2. В екстрених випадках наказ про вилучення періодики з поштових відділень віддавався в усній формі від 

уповноваженої особи, однак протягом двох годин начальник пошти повинен був отримати підтвердження наказу в 

письмовій формі. В разі відсутності письмового розпорядження друковані видання не вилучалися, а надсилалися 

адресатам.   

3. Вимоги щодо арешту номерів газет і журналів з інших міст не виконувалися на вимогу місцевої влади, якщо був 

відсутній наказ уповноваженої особи зі справ друку. 

4. В кожній вимозі щодо арешту зазначали назву видання, номер та кількість екземплярів, які необхідно було 

затримати.  

5. Заарештовані номери зберігали в поштовому відділені до рішення суду. 

6. Якщо суд ухвалив заборону на видання, його відразу ж віддавали представникам влади для подальшого знищення. 

7. Якщо суд не визнавав заборонений характер літератури, її терміново відправляли адресатам [3, арк. 173].  

Державний архів Одеської області. Ф. 12. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 173. 
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Додаток 13 

Фрагмент листа, перехопленого одеської жандармерії з підписом «Вася» до «Ольги Ивановне Лебедевой в 

Керчь», 16 жовтня 1905 р.. 

 

«Хотя у нас и начались занятия в университете, но лекции состоят не в изложении программного предмета, а в 

обрисовке «политической физиономии» каждого профессора, т.е. каждый профессор должен познакомить слушателей со 

своими убеждениями и с программой той партии, к которой он принадлежит».    

 

Центральний державний історичний архів в м. Києві. Ф. 386. Оп. 1. Спр. 853. Арк. 70. 
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Додаток 14 

Фрагмент звернення до населення Мелітополя від мелітопольського воєнного начальника полковника 

Яхонтова, міського Голови Чернікова, Голови міської управи Рикова та повітового справника Безрукова після 

масових єврейських погромів в жовтні 1905 р.. 

 

Воззвание к православным христианам 

– «Между нами есть худые люди, которые много зла делают. Они обращаются к насилию с подменными 

письмами, в которых царская воля извращается и толкуется неправильно. Буд-то «новый порядок» придуман евреями. 

Они забывают о том, что нас всех вскормила Русская земля, и что евреи, также как и другие народы клали свои головы 

на полях Манчжурии». 

 

 

 

 

Державний архів Запорозької області. Ф. 24. Оп. 1. Спр. 231. Арк. 93. 
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Додаток 15 

Звернення Катеринославського комітету РСДРП до солдат та матросів (1906 рік). 

 

 

До армії та флоту» (липень 1906 р.) 

1) Ваша Батьківщина – це міста, села та весь російський народ. 

2) Кожен солдат, який буде стріляти в народ буде проклятий від імені народу до скону, та ніколи не зможе 

повернутися до своєї родини у рідні міста. 

Російський уряд у разі революційного повстання в рядах власної армії домовився з австрійським та німецьким 

імператорами про воєнну допомогу для придушення повстання та наведення порядку в Росії. Своєю домовленістю про 

воєнну допомогу з іншими імператорами, уряд Російської імперії зрадив російський народ, тому він став поза законом 

для народу, та отримав статус державного зрадника. 

 

 

Незафондована колекція документів Державного архіву Дніпропетровської області (за радянських часів 29-й 

фонд Держархіву Дніпропетровської області). Науково-довідкова бібліотека Державного архіву Дніпропетровської 

області. 
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Додаток 16 

  

Революційна творчість (1903 рік) 

 

Фрагмент революційної пісня на вірш Хоть беден я, но с вами» (1903 рік) 

 

Хоть беден я, но с вами готов я злобу жизни разделить, 

Её копил я долгими годами, её хочу вам в сердце перелить. 

Как мы по зимам голодали, как летом спины надрывали, 

Как фабрикант нас постепенно окутал сетью как паук, 

Как мы теряли неизменно и крепость мышц и силу рук, 

Как за грехи свои дрожали, как жены сохли от забот, 

Как нас нагайками стегали, а мы терпели и молчали, 

Из года в год, из года в год. 

Согнулись мы под ношей непомерной, теряли стыд, питая страх, 

А нам попы твердили лицемерно –  Вас ждет награда в небесах.   

 

Незафондована колекція документів Державного архіву Дніпропетровської області (за радянських часів 29-й фонд 

Держархіву Дніпропетровської області). Науково-довідкова бібліотека Державного архіву Дніпропетровської області. 
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Додаток 17 

Революційна творчість (1905 рік) 

 

Встань, проснись и ликуй весь трудовой народ  

Конституцию Царь тебе нынче дает  

Но не думай, что ты в парламент попадешь 

Место в нем никогда для себя не найдешь 

Кровопийца, тиран, убивавший вчера 

Заготовил тебе нынче кучу добра 

Избавляет тебя Царь проклятый от мук, 

А нагаечку все ж не пускает из рук 

Ручкою левою он пишет «новый» указ 

И нещадно другой избивает всех нас  

Прежде ты голодал и был должен молчать 

А теперь разрешил вольно Царь голодать  

С голодухи твоя может дохнуть семья 

И за это в тюрьму не посадят тебя. 

 

  «Один из народа» 

 

 

Державний архів Одеської області. Ф. 745. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 29-30. 
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Додаток 18 

Революційна творчість (1910 рік). 

 
Стихотворение «Знамя свободы»отобранное околоточным надзирателем Одесской части г.Николаева Сурмели у сына купца Янкеля 

Ровинского. В оригинале стих назывется «Пчелка», автор Тэ́ффи (Наде́жда Алекса́ндровна Лохви́цкая). 

 

Мы бедные пчелки, работницы-пчелки 

И ночью и днем всё мелькают иголки  

 В измученных наших руках 

Мы солнца не видим, мы света (счастья) не знаем 

Закончим работу и вновь начинаем 

С покорной тоскою в сердцах.  

 

Был праздник недавно. Чужой. Нас не звали. 

Но мы потихоньку туда прибежали 

Взглянуть на веселье других!  

(Гремели оркестры на пышных эстрадах, 

Кружилися трутни в богатых нарядах, 

   В шитье и камнях дорогих.) 

 

Мелькало роскошное платье за платьем... 

И каждый стежок в них был нашим проклятьем 

   И мукою каждая нить! 

Мы долго смотрели без вдоха, без слова... 

Такой красоты и веселья такого 

   Мы были не в силах простить! 

 

Чем громче лились ликования звуки - 

Тем ныли больнее усталые руки, 

   И жить становилось невмочь! 

Мы видели радость, мы поняли счастье, 

Беспечности смех, торжество самовластья... 

   Мы долго не спали в ту ночь! 

 

 

В ту ночь до рассвета мелькала иголка: 

Сшивали мы полосы красного шелка 

 Полотнищем длинным, прямым... 

Мы сшили кровавое знамя свободы, 

Его мы таить будем (Мы будем хранить) его долгие годы, 

   И (Но)мы некогда не расстанемся с ним! 

 

Всё ждем (слушаем мы): не ударит (забьет) ли громко тревога! 

Не стукнет ли жданный сигнал у порога!.. 

Нам чужды и страхом и смыть( жалость и страх)! 

Мы бедные пчелки, работницы-пчелки, 

И ночьюи днем все (Мы ждем, и покорно) мелькают иголки 

   В измученных наших руках... 

Мы солнца не видим, мы света (счастья) не знаем, 

Закончим работу и вновь начинаем 

   С покорной тоскою в сердцах. 

 

 

Державний архів Миколаївської області. Ф. 229. Оп. 4. 

Спр. 334. Арк. 1,3 
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Додаток 19 

 

Революційна творчість (1906 р.). 

 

Вірш невідомого арештанта Одеської тюрми (з власного щоденника, 1906 р.). 

 

Близко уже полночь, камеры стихают. 

Арестанты понемногу скоро засыпают. 

Вот в соседней камере стих последний шум, 

Ходит только «обладатель неотвязных дум». 

 

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 57. Оп. 1. Спр. 84. Арк. 35–36.



 


