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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Реакційна політика царизму в роки Першої 

російської революції була складовою загальноімперської репресивної правової 

моделі Російської імперії. 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. 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 історики у своїх дослідженнях намагалися висвітлити події 

Першої російської революції з позиції історичної об’єктивності, без ідеологічного 

нашарування. Однак, жоден із них не досліджував реакційну політику царизму у 

регіональному вимірі. Таким чином, дане дослідження може збагатити сучасну 

історичну науку з позицій регіонального погляду на репресивну політику Росії в 

роки Першої російської революції. 

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. Тема 

дисертаційного дослідження в дореволюційній та радянській історіографії 

розглядалася під ідеологічним впливом, тому нами запропонований погляд на 

проблему доцільності застосування репресивного апарату російським царизмом у 

часи глибокої політичної кризи початку ХХ ст. у південноукраїнському регіоні, 

який ґрунтується на принципах об’єктивності та неупередженості.  

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 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.; 
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– 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.  

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. Циркуляр П. Столипіна від 20 січня 1910 року визнав 

український народ «инородческим», тобто чужим до російського. 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 прийняв указ про заборону всієї української преси.  

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.  
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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. 

Дисертантом уведено 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. Актуалізовано проблему особливостей 

взаємозв’язку та взаємодії репресивних органів (поліція, армія, судова система, 

пенітенціарна система) Російської імперії в боротьбі з революційною активністю 

населення Південної України. Досліджено регіональні особливості організації 

репресивної політики царизму на Півдні України, зокрема, й стосовно єврейського 

населення в межах осілості цього народу. Наведено статистичні відомості щодо 

наслідків реакційної політики царизму на Півдні України в 1905–1910 рр. Підведені 

підсумки реакційної політики царизму в роки Першої російської революції та в 

післяреволюційний період у Південній Україні зокрема: визначено 

Катеринославську губернію як найбільш реакційний регіон, підкреслено 

антисемітську направленість реакційної політики царизму на Півдні України та 

наголошено на особливостях національно-культурного відродження українців. 

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.  

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 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 
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«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 to Ukrainian 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 розділів 

(9 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (320 

найменувань), 19 додатків. Основний текст роботи викладено на 176 сторінках. 

Загальний обсяг роботи становить 244 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність та наукова новизна теми. Визначено 

предмет та об’єкт дослідження, розглянуто мету і завдання, теоретичне та практичне 

значення роботи, проаналізовано територіальні та хронологічні рамки, 

методологічну базу, практичне значення й апробацію отриманих результатів. 

Перший розділ «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукового розроблення проблеми» зазначено, що 

дослідження цієї проблематики пройшло в своєму розвитку всі історичні етапи від 

дореволюційного до сучасного. Здобувач виділяє три основні етапи історіографічної 

думки стосовно реакційної політики царизму. А саме: дореволюційний період, 

радянський період та дослідження сучасних науковців. 

Перший етап – 1906–1917 – період перших авторських спроб аналізу 

революційних подій та політичної реакції царизму. За тематичними напрямками 

можна виділити групи авторів, які досліджували різні питання стосовно подій 

Першої російської революції. Так, соціальний склад учасників подій Першої 

російської революції 1905–1907 рр. у своїх працях досліджували: М. Волкова, 

І. Клейнешехет, М. Рожков. Умови утримання політичних в’язнів вивчали 

Л. Клейнборт, Г. Куклінта В. Обнінський. Політика репресій і цензури стала 

предметом дослідження у працях Е. Валлє де Барра, В. Львова-Рогачевського, 

А. Морського (В. Штейна). 

Свідки 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, 
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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 використати 

порівняльний аналіз у дослідженні умов утримання політичних арештантів у Росії і 

країнах Заходу. 

Другий етап – 1918–1991 – радянський. В залежності від історичних 

радянських епох, які безсумнівно впливали на розвиток історіографічної думки, цей 

етап можна розділити на три періоди: міжвоєнний (1920–1930 роки), класичний 

(1950–1980 роки) та період «кризи радянської системи» в роки Перебудови (1985–

1991).  

Міжвоєнний період характеризується появою у 1920-ті роки мемуарної 

літератури учасників революційних подій, публікація якої раніше була неможливою 

через дію царської цензури. Спільною рисою виданих спогадів був певний 

романтизм і віра в перемогу революційних ідеалів. Автори цього періоду були 

першими, хто описав випробування через які їм довелося пройти та відзначали не 

даремність їх протистояння із монархічною владою. В 1930-ті роки з’явилися праці 

в яких автори, спираючись на архівні документи та статистичні дані часів Першої 

російської революції, піддавали критиці царський режим, як такий що був 

пов’язаний з постійним насиллям і гнобленням всіх верств населення Російської 

імперії. Найбільш змістовні з них праці І. Брильона, В. Войтинського, І. Вороніцина, 

Б. Ніколаєвського, С. Ушеровича.  

Класичний період характеризується появою ґрунтовних наукових робіт 

присвячених революційним подіям 1905–1907 років. Не зважаючи на існування 

певного ідеологічного тиску в радянському суспільстві, дослідники 

відштовхувалися у трактування подій 1905–1907 рр. не тільки від теорії класової 

боротьби. Часто революція розглядалася як закономірне історичне явище в 

контексті світового історичного процесу. Повернувся опис внеску широкого кола 

опозиційних монархізму політичних течій в революційній процес. Важливою рисою 

цього періоду є поява історичних хрестоматійних видань регіональної 

спрямованості, в яких публікуються архівні джерела стосовно царських репресій 

періоду Першої російської революції. Однак за появою хрестоматійних видань 

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

репресії в окремих регіонах УРСР. Ґрунтовні праці видали Л. Алексєєв, М. Гернет, 

О. Михайлюк, В. Лейкіна-Свірська, М. Лещенко, А. Сідоров, С. Смирнов та ін. 

Третій період пов'язаний із появою політики «Гласності» у 1980-х роках, коли 

вперше стало можливим відкрито обговорювати гострі історичні питання без 

ідеологічного нашарування. В цей час з’являються спогади та статті про 

«Голодомор в Україні», боротьбу ОУН-УПА за незалежність України, сталінські 

репресії 1930-х років тощо. Відносна лібералізація радянської ідеології надала змогу 

відверто подивитися й на події 1905–1907 років. Уперше з’являються спроби 

зрозуміти дії монархічних сил та роль Російської православної церкви у боротьбі за 
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збереження російського самодержавства. Публікуються дослідження з 

твердженнями, які суперечать основним поглядам істориків «класичного» періоду. 

Наприклад, чорносотенний рух описується не як ганебний суспільний рух 

монархічного спрямування, а як протилежне до комуністичної системи цінностей 

політичне об’єднання, яке також мало право на існування. Подекуди дії 

чорносотенців виправдовувалася їх націоналістичною позицією. З’являється 

критичний огляд зарубіжної історіографії стосовно подій Першої російської 

революції, що робить це предметне дослідження більш об’єктивним. 

Спільно рисою наукових робіт з проблематики подій Першої російської 

революції цього періоду є спроба зрозуміти учасників тих подій, а не засудити їх 

відповідно до власних ідеологічних переконань. Серед істориків цього періоду варто 

виокремити Л. Горюшкіна, О. Дергачова, В. Жукова, В. Жухрая, Р. Нарбутова, 

В. Новицького, Е. Хазиахметова тощо. 

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

після 1991 р. був почасти позбавлений ідеологічної складової. Поява нових 

історичних досліджень 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 ст. 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 

російської революції. 

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 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. 

Серед доробку російських істориків пострадянського періоду варто звернути 

увагу на праці: О. Будницкого, М. Плакси, С. Степанова, А. Черняка. Діяльність 

поліційно-жандармського апарату вивчали Д. Андрєєв та М. Вязмітінов. 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. 
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На відміну від українських істориків, російські дослідники приділяли значну 

увагу дослідженню негативних явищ монархічної системи управління та 

підкреслювали важливість вивчення основ імперської системи Росії для більш 

глибокого розуміння революційних процесів у державі. Окрім висвітлення 

монархічної системи російської влади, вчені приділяли увагу й іншим аспектам, 

зокрема поліційному режиму або селянському питанню. Також на шпальтах 

наукових російськомовних журналів іноді публікувалися праці західних істориків, 

які висвітлювали реакційну політику царизму Російської імперії.  

Серед українських дослідників пострадянського періоду можна виділити 

Л. Бородича, В. Волковинського, В. Гусєва, І. Самарцева, В. Сороку, В. Сусорова. 

Серед сучасних українських істориків, які вивчали формування української 

національної ідеї в революційні роки, варто відмітити В. Волковинського, 

С. Даниленка, Л. Москвич, О. Реєнта, І. Самарцева, Л. Філоретова. Питання 

діяльності царської цензури, зокрема направленої проти українського вільного 

друкованого слова, вивчали О. Казакевич, І. Коляда, Н. Олешко, О. Сарнацький, 

Н. Щербак. 

Тематика досліджень сучасних українських вчених розкриває предмет 

проблематики із різних ракурсів. У контексті вивчення 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. Натомість залишаються 

слабо дослідженими революційні події в окремих регіонах України.  

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» проаналізовані використанні 

в дисертації джерела, які складають комплекс неопублікованих (архівні) та 

опубліковані матеріали. 

Всі джерела класифіковані автором на такі види: збірки законодавчих та 

нормативно-правових документів, архівні джерела, збірки документів та матеріалів, 

мемуарна література, дореволюційні періодичні видання, візуальні джерела, 

довідкові та енциклопедичні видання. 

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. 

Опрацьовано та використано неопубліковані архівні документи з 33 фондів 8 

архівосховищ України: Центрального державного історичного архіву в м. Києві; 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України; Державного 
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архіву Херсонської області; Державного архіву Миколаївської області; Державного 

архіву Одеської області; Державного архіву Кіровоградської області, Державного 

архіву Запорізької області та Державного архіву Дніпропетровської області. 

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. 

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.  

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). Ця справа містить 

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. 

У підрозділі 1.3. «Методологія дослідження» визначено основні принципи 

дослідження та обґрунтування здобутих результатів. Методологічною базою 

дисертаційного дослідження є принципи: системності, об’єктивності, історизму, 

аналітичного плюралізму, ідеологічної незаангажованості та методи: хронологічний, 

порівняльно-історичний, 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. 

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. 

Конкретно-пошуковий метод дисертаційного дослідження залучений для 

історіографічного аналізу проблематики та систематизації публіцистичних й 

архівних джерел. Основну увагу в цьому контексті приділено тематичній 
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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 на тісному зв’язку 

політичних процесів у Російській імперії початку ХХ ст. із подіями революції 1905–

1907 рр. на Півдні України. 

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 та нелегальну 

революційну діяльність різних верств населення на Півдні України із схожими 

явищами в інших куточках Російської імперії. Крім того, цей метод 

використовувався 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. 

Другий розділ «Законодавче оформлення, інформаційна підготовка та 

наступ на революційний рух в Південній Україні в 1905–1910 рр.» складається із 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Правова основа реакційної політики царизму та організація 

системи внутрішньої безпеки Російської імперії в 1905–1910 рр.» розглянуто ґенезу 

законодавчої бази політики царської Росії, пов’язану із початком періоду реакції. 

Акцентовано увагу на законодавчих актах, які стали основою царської реакції та на 

домінуванні «Положення про особливий стан» від 1881 року над основними 

законами Російської імперії. Головна увага приділена регіональній особливості 

реалізації законодавчих ініціатив та аналізу «Кримінального положення Російської 

імперії» із відзначенням термінів та видів покарань для учасників революційного 

руху в 1905 – 1907 рр. Наголошено на створенні воєнно-польових судів як 

основного елементу царської реакції та відзначено їх діяльність на Півдні України. 

Відзначений факт найактивнішої реалізації реакційної політики царизму. 

Аналіз статистики дозволяє зробити висновок, що Катеринославська губернія була 

найбільш кривавою. 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. 

Наголошено на посиленні внутрішньої системи безпеки в Росії, зокрема 

організації внутрішньої агентурної мережі в революційному середовищі. 

У підрозділі 2.2. «Інформаційна підготовка до реалізації реакційної політики 

царизму 1905–1907 рр. та боротьба монархічного режиму із свободою слова» 

розглянуто особливості інформаційної війни монархічного режиму із революційним 

рухом. Зокрема відзначено спробу російської влади мати власну інформаційну 

агенцію, незалежну від впливу західних джерел інформації. Звернуто увагу на 

процес маніпулювання свідомістю підданих Росії за допомогою висловлювань 
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поглядів думки авторитетних осіб . (Л. Толстой, Д. Менделєєв) стосовно 

революційного руху та опублікованої на шпальтах монархічної преси. В контексті 

ідеологічної та інформаційної війни влади із революцією, відзначені посилання 

монархічної періодики на популярні європейські видання. Наведено статистичні 

дані, які свідчать про активізацію періодичної справи в умовах ідеологічного 

протистояння влади із революціонерами, наприклад активізація українського 

друкованого слова. Після царського Маніфесту 17 жовтня 1905 р. видання 

публіцистики українською мовою, незважаючи на цензурну політику Російської 

імперії, зростало. Окрім періодичних видань, революція 1905–1907 рр. дала поштовх 

до розвитку українського книгодрукування. В 1906 р. було видано 116 українських 

книг, у 1907 – 156, у 1908 – 220. Якщо в 1905 р. діяло 4 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. 

Розкрита реалізація репресивної політики царизму проти української мови. 

Наприклад, на Півдні України протягом 1906 р. лише через друк українською мовою 

були заборонені цензурою такі видання як «Запоріжжя» та «Добра порада» 

(Катеринослав). Теж само відбувалося і в інших регіонах України. 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». 
У підрозділі 2.3. «Наступ на революційний рух в Південній Україні в 1905–

1910 рр.» відзначено основні напрямки реакційної політики, яких автор виділив 

чотири. 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 державі. 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. 

Четвертий напрям пов'язаний із національною боротьбою. Переважно з наступом на 

єврейське населення. 

Апогеєм протистояння влади із населенням на Півдні України можна назвати 

події жовтня-грудня 1905 року. Революціонерам вдалося створити власні 

добровільні загони для підтримання порядку в містах, які, на відміну від офіційної 

поліції, називали міліцією. Міліція намагалася протидіяти поліції, часто шляхом 

революційної пропаганди. 

Політична реакція на Півдні України була досить відчутна й проти селян. 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. У роки реакції селянські 
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заворушення не припинялися. Загалом по Україні відбувся 1 тис. 361 виступ селян, 

із 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. Політична організація селян у боротьбі проти самодержавства була однією з 

основних задач революційних партій в роки Першої російської революції. 

Особливо непокоїло російську монархічну владу національне піднесення 

народів Росії. 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. Протягом 1905–1912 рр. 

Міністерство освіти Російської імперії закрило в Україні 12 приватних гімназій, 

звільнило 32 директора та 972 вчителя, 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. Це у свою чергу 

не тільки зберігало русифікований стан південноукраїнських земель, а й посилювало 

його.  

Окрім антиукраїнської реакції царизму в підрозділі відзначено боротьбу 

царату проти єврейського народу на Півдні України. Необхідно відзначити, що 

Перша російська революція була позначена активізацією антиєврейських настроїв в 

суспільстві, кульмінація яких припала на жовтень 1905 року, коли єврейські 

погроми відбулися в багатьох великих містах Росії, в тому числі і в Одесі, 

Миколаєві, Сімферополі, Олександрівську, Єлисаветграді та Катеринославі. 

Третій розділ «Роль державних та громадських структур у реалізації 

реакційної політики царизму на Півдні України в 1905–1910 рр.»складається із 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Роль армії та поліції в реакційній політиці Російської 

імперії на Півдні України в роки Першої російської революції 1905–1910 рр.» 

розкрито діяльність силових структур в процесі реалізації реакційної політики 

царизму. Відомо що у придушенні революційних заворушень на Півдні України 

брали участь армійські підрозділи, які розміщувалися в Катеринославській, 

Таврійській та Херсонській губерніях.  

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. 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 Херсоні 20 червня 1905 р. відбувся бунт у дисциплінарному батальйоні. 

Головні керівники цього повстання – солдати винищувального батальйону Рогачов, 

Пархоменко, Харчук, Єрмаков були страчені, а 31 заарештований солдат був 

засуджений на різні терміни каторги або тюрми. Це був не поодинокий бунт в 
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Російській імперії, що свідчить про внутрішню революційну атмосферу в армії 

взагалі та на Півдні України зокрема. 

У підрозділі 3.2. «Пенітенціарна система в роки реакційної політики 

царизму» відзначено умови утримання політичних арештантів в Південній Україні. 

Зокрема, Про умови створенні для каторжних арештантів у миколаївській тюрмі в 

1905–1906 рр. залишила спогади революціонерка І. Єрмакова-Колган, де жінок 

утримували разом із їхніми малолітніми дітьми. Вона описала побутові умови 

утримання та відношення наглядачів до затриманих осіб. 

Політична реакція стала причиною перевантаженості пенітенціарних закладів 

на Півдні України та наслідки цього явища. Переповнення тюрем на Півдні України 

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. Планувалося відкрити нову тюрму для жінок в 

Херсоні. Станом на 1 січня 1910 р. у Херсоні було 7 тюремно-виправних закладів із 

розрахунку на 67 тис. 673 осіб населення. 

Згідно зі статистичними даними Міністерства внутрішніх справ кількість 

в’язнів була 167 тис. 830 осіб. В одеській в’язниці утримувалося 1 тис. 610 осіб на 

804 місця, в катеринославській – 842 особи на 324 місця. 

У період царської реакції 1907–1910 рр. кількість осіб, які зазнали репресій за 

політичними мотивами, склала приблизно 1,5 млн. чоловік. За 1905–1911 рр. судами 

Російської імперії було винесено більш ніж 100 тис. обвинувальних 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. 

У підрозділі 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.» відзначено єдність РПЦ із чорносотенним 

рухом в процесі антиреволюційної боротьби на Півдні Україні. Зокрема з’ясовано 

той факт, що такий союз та захист церквою чорносотенців у судових процесах 

сприяв зниженню авторитету РПЦ в очах віруючих. Часто православні священники 

виступали в суді захисниками погромників, тих хто вбивав та грабував ліберальну 

спільноту, революціонерів або єврейське населення. Революціонери зі свого боку 

відмовлялися від останньої сповіді перед стратою, тим самим демонструючи 

невдоволення діями православного духівництва. 

Активна підтримка РПЦ промонархічних сил під час Першої російської 

революції стала причиною не лише зниження рівня лояльності до православ’я серед 

молоді, а й взагалі втрати віри у Бога серед освічених верств суспільства Російської 

імперії. 

Вмотивовані та підтриманні РПЦ чорносотенці були одними із найактивніших 

захисників царського режиму. Наріжним каменем «чорносотенної» ідеології був 

антисемітизм, який знайшов підтримку серед різних верств населення. За наказом 

влади та підтримкою РПЦ чорносотенці час від часу 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 
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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. 

У висновках узагальнено результати дослідження та сформульовані 

положення, які виносяться на захист. 

1. Аналіз стану наукового опрацювання теми засвідчив, що Перша російська 

революція 1905–1907 рр. була предметом дослідження багатьох науковців, однак 

питання політичної реакційна Півдні України розкрите дослідниками лише в 

контексті революційного процесу в Україні. Тож проблема реалізації царської 

реакції на Півдні України потребувала детального вивчення.  

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: єврейські погроми, селянські бунти, робітничі страйки, тощо. 

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.  

Третій етап дослідження проблематики подій Першої російської революції 

почався після розпаду СРСР та зникнення ідеологічного радянського нашарування в 

історичних дослідженнях. Формування нових історичних шкіл на базі 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.  

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 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, мемуари 

учасників революційного руху, візуальні джерела. 

3. 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.  
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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. Підкреслено наявність 

в Україні широкої мережі агентів поліції, метою яких було спостерігати та вчасно 

доносити у відповідні органи важливу інформацію антидержавного змісту. 

5. Висвітлено роль політичних партій в 1905–1907 рр. та відзначено участь у 

революційних подіях різних верств населення. Відмічено консолідацію робітників, 

селян 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 та акції 

непокори владі українських селян були важливою політичною ознакою готовності 

суспільства до боротьби за радикальні зміни в економічному та політичному житті 

Росії. 

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 альтернативної періодичної 

публіцистики та книговидання. 

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 селянські 

заворушення, робітничі страйки та погроми в містах. За підтримки добровільних 

військових об’єднань це завдання було виконано.  

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. Відзначена антиреволюційна діяльність поліційних установ, наведені факти 

перебільшень поліцією владних повноважень в умовах революційного 

протистояння. Описана організація військово-польових судів, створених із метою 

пришвидшення судових вироків революціонерам. Досліджено взаємозв’язок 

чорносотенного руху з РПЦ в умовах активної царської реакції. 

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. Протягом 

цього періоду кількість засуджених зростала. Приводом для арешту була не лише 

участь у революційних подіях, а 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. 

Відзначений наймасштабніший проявів реакційної політики царизму в 

Катеринославській губернії. 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.  

Дослідження реакційної політики царизму в роки Першої російської революції 

стає в нагоді для подальших перспективних наукових пошуків та предметних 

досліджень: український національний рух в роки Першої російської революції, 

діяльність російських націоналістичних організацій в Україні на початку ХХ 

століття, антисемітська пропаганда та її наслідки на Півдні України наприкінці ХІХ 

– на початку ХХ століття, організація постачання зброї з Європи для революційної 

боротьби на Півдні України тощо. Відкритим залишається й питання практичного 

досвіду реакційної політики в 1905-1907 для політичних опозиційних сил та роль 

цього досвіду в організації реакційної політики більшовиками в роки «Воєнного 

комунізму». 

Таким чином, в умовах розбудови сучасної незалежної держави історія 

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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Токаленко П. О. Особливості політичної реакції імперського режиму на 

Першу російську революцію в Південній Україні (1905–1910 рр.) – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 «Історія України» – Херсонський національний технічний 

університет, Запорізький національний університет; Херсон, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації досліджено реакційну політики царизму на Півдні України в 

1905-1910 роках. Основна увага приділена процесу підготовки владних реакційних 

заходів та їх реалізації. Підготовка політичної реакції розглянуто поетапно: від 

зміни законодавчої бази Росії, яка мала легітимізувати репресії до інформаційної 

підготовки та відвертої антиреволюційної пропаганди. 

Проаналізовано 4 напрями політичної реакції царизму в Південній України: 

проти політичних партій, інтелігенції, селянства та антинаціональні реакційні 

заходи. Наголошено на відродженні української національної культури в цей період 

та відзначенні факти прояву цього відродження на Півдні України. 

Розглянуто роль державних та громадських структур у реалізації реакційної 

політики царизму. Зокрема, діяльність поліційних органів та армійських підрозділів 

в придушенні революційного руху в Південній Україні. Досліджено функціонування 

перевантаженої пенітенціарної системи. Актуалізовано увагу на взаємодії 

чорносотенних організації та Російської православної церкви в боротьбі за 

збереження монархічного ладу в державі. 

Зроблені висновки, що відповідають завданням дисертаційного дослідження, 

зокрема й такі, які свідчать про особливості реакційної політики царизму в 

Південній Україні. 

Ключові слова: політика реакції, Південь України, антисемітизм, селянські 

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

пенітенціарні установи. 
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The dissertation examines the reactionary policies of tsarism in the south of Ukraine 

in 1905-1910. The main attention is paid to the process of preparing state repressive 

measures and their implementation. The preparation of the political reaction was 
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considered in stages: from changing the legislative base of Russia, which legitimized 

repression to informational training and outright anti-revolutionary propaganda. 

Four directions of the political reaction of tsarism in southern Ukraine was 

analyzed: against political parties, intelligentsia, peasantry and anti-national reactionary 

measures. The revival of Ukrainian national culture in this period is noted and the facts of 

manifestation of this revival in the south of Ukraine are indicated. 

The role of state and public structures in the implementation of the reactionary 

policy of tsarism was considered. In particular, the activities of the police and army units 

in suppressing the revolutionary movement in southern Ukraine. The functioning of the 

overloaded penitentiary system was investigated also. The attention is focused on the 

interaction of the Black-Hundred organization and the Russian Orthodox Church in the 

struggle to preserve the monarchical system in the state. 

The conclusions made are consistent with the objectives of the dissertation research, 

including those that indicate changes in socio-political life in the state. 

The scientific novelty of the dissertation results is that for the first time in Ukrainian 

historical science an attempt was made to comprehensively reveal a topical issue that has 

not been the subject of special historical research so far. Based on modern methodological 

approaches, involving a wide range of archival documents, periodicals and statistics, for 

the first time singled out as an independent object of scientific study the features of the 

policy of the Russian government in southern Ukraine in the period 1905-1907. 

Historiographical analysis has shown that the problem of state repression of tsarism 

in the period under consideration has been the subject of study by many researchers. 

However, comprehensive works devoted to the study of the reactionary policy of tsarist 

Russia to the events of the First Russian Revolution in the southern Ukrainian provinces 

were not created in modern Ukrainian historiography. 

The analysis of the historiography of the research is based on a complex-

comparative basis, according to which the source and historiographical base of the 

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

historiography (1917–1991), modern Ukrainian historiography, foreign historiography. 

The study of historiography by period made it possible to reproduce the historical and 

cultural influence on the era and highlight the main aspects of the ideological attitude of 

researchers to the problems of the First Russian Revolution. 

The historiographical and archival base of the research is systematized according to 

typological and chronological features, respectively. Regulatory legal acts and archival 

documents of 33 funds of 2 central and 6 state archives of the regions of Ukraine were 

introduced into scientific circulation (documents of 94 archival cases were studied). 

A comprehensive analysis of the historiography of the research topic allowed to 

involve a wide range of archival documents and published materials, which were 

considered in accordance with the principles of objectivity, historicity and expediency of 

their use in scientific research. The historiographical base of the dissertation consists of 

researches of different periods: from the beginning of the XX century to the times of 

modern Ukraine. It has been observed that the nature and methodology of coverage of 

research on the problems of reactionary government policy has a strong connection with 

certain historical periods. 
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It is concluded that the legislative basis of the repressive policy of the Russian 

Empire in the South of Ukraine in 1905–1910 became one of the most important tools of 

monarchism in the struggle against the revolutionary movement. The main legislative act 

that legalized the active repressive activities of tsarism was the resolution "On measures to 

protect public order and peace" of August 14, 1881, adopted after the assassination of 

Emperor Alexander II. 

It is noted that the particularly reactionary policy of tsarism was applied against the 

southern Ukrainian peasantry and activists of revolutionary political currents. During the 

years of active tsarist reaction (1906–1907), peasant unrest did not cease. A total of 1,361 

peasant demonstrations took place in Ukraine, including: 81 clashes with police and 

troops, 35 cases of resistance to the government due to non-payment of taxes, 50 mass 

protests against secession, 550 cases of arson of landowners, 20 pogroms of wealthy 

peasants and more. 

It was emphasized that the authorities spread a particularly active reactionary 

position among law enforcement agencies. Counter-revolutionary government policy was 

based not only on troops loyal to the tsarist regime, but also on a number of recruited 

police agents. Despite revolutionary propaganda in the army and police, the security forces 

remained in most cases loyal to the monarchical regime. 

It was found that no less important issue of the reactionary policy of tsarism in 

1905-1907 was the consequences of state repression in southern Ukraine. An important 

fact of mass state revenge against their own people was the overload of penitentiary 

institutions in the region. As for political exiles, only from October 17, 1905 to September 

1, 1906, more than 35,000 people were deported from Ukraine to Siberia. 

It is proved that the policy of reaction failed to destroy the revolutionary mood in 

society. In particular, the stagnant phase of the tsarist reaction and the resumption of the 

revolutionary struggle was declared by the Jewish Social Democratic Workers' Party 

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

tsarism, writer Leo Tolstoy, caused some intensification in southern Ukraine. in the 

working environment and contributed to the consolidation of revolutionary forces. It is 

spoken about it in the report of the chief of the Nikolaev gendarmerie department to the 

Nikolaev mayor in 1910. 

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

political parties, intelligentsia, «Black hundreds», army, police, penitentiary institutions.  


